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SAMMENDRAG 
I perioden fra 25. april til 20. mai 2005 ble et jernvinneanlegg undersøkt i Fagstadlia, 

Fagstad, Lillehammer kommune, Oppland.  

 

Anlegget har tidligere vært undersøkt (Holme 1920, Hauge 1940, 1946). Ved 

utgravningen i 2005 ble det dokumentert en godt bevart sjaktovn med slaggrop (S18). 

Slaggropen framsto som sirkulær i plan, med en indre diameter på 1,2 m. I toppen var det 

rester av en nedsmeltet sjakt av brent leire. Slaggropen hadde en dybde på 0,8 m og var 

steinforet ned til 0,7 cm dybde. I gropen lå det 438 kg slagg. 

 

Rundt ovnen ble det påvist to, eller mulig tre, stolpehull (S36, S41 og S39). Alle tre 

strukturene lå ca 3 m fra ovnen, og ca 4,25-4,5 m fra hverandre. Det antas at de har 

inngått i en rektangulær takkonstruksjon over ovnsområdet. Rundt ovnen lå det et opp til 

1 m tykt avfallslag (S2). Lagets volum er grovt estimert til å være på 30 m
3
 og til å 

inneholde ca 7,3 tonn slagg.  

 

For øvrig ble det påvist minst to røsteplasser (S28 og S29), et ildsted (S20), en 

rydningsrøys (S25) samt minst fire steinfylte groper med ukjent funksjon (S3, S4, S17, 

S24). Ved utgravningen ble det også lagt vekt på å dokumentere sporene etter de tidligere 

undersøkelsene på lokaliteten utført av T. N. Holme (1920) og T. Dannevig Hauge (1940, 

1946).  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

FAGSTADLIA, FAGSTAD (42/1), LILLEHAMMER, 
OPPLAND  

AXEL MJÆRUM 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Planen gjelder utbygging av nærmere 300 nye boliger, hvorav rundt 70 eneboliger. Det er 

avsatt plass til barnehave, en mindre forretning og friområder med skiløyper og lekeplass. 

Innen planområdet ligger det et jernvinneanlegg som er omtalt i arkeologisk litteratur 

tilbake til tiden omkring første verdenskrig. 

 

Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn 8. oktober til 12. november 2003. 

Jernvinneanlegget var da foreslått regulert til spesialområde bevaring i kombinasjon med 

allmennyttige formål (barnehave). Fylkeskommunen fant ikke spesialområdet 

tilstrekkelig stort til å sikre anlegget og anbefalte Lillehammer kommune å søke om 

dispensasjon fra kulturminneloven, eventuelt å utvide spesialområdet. 

 

Lillehammer kommune vedtok planen 17. juni 2004 uten at forholdet til det automatisk 

fredete kulturminnet var avklart. Oppland fylkeskommune påklaget den vedtatte 

reguleringsplanen samtidig som den etter avtale med Riksantikvaren ble oversendt for 

dispensasjonsbehandling i brev av 6. juli 2004. 

 

Universitetets kulturhistoriske museer (nå Kulturhistorisk museum) anbefalte 

dispensasjon i brev til Riksantikvaren av 23. august 2004 vedlagt foreløpig budsjett og 

prosjektplan. Riksantikvaren ga i brev av 1. september 2004 til Oppland fylkeskommune 

tillatelse til inngrep i det automatisk fredete kulturminnet (jernvinneanlegg, id 69735) i 

medhold av kulturminnelovens § 8, 4. ledd. 

 

Mindre vesentlig endring av reguleringsplanen ble vedtatt av Lillehammer kommune 25. 

oktober 2004, slik at innspill fra kulturminnemyndighetene ble innarbeidet. 

 

Etter forespørsel fra tiltakshaver deltok Kulturhistorisk museum på befaring av anlegget 

5. november 2004 for å diskutere tidsplan og enkelte praktiske forhold knyttet til 

utgravning. Oppland fylkeskommune hadde ikke anledning til å delta på grunn av kort 

frist. Kulturhistorisk museum sa seg villig til å foreta utgravningen våren 2005 under 

forutsetning av tilbakemelding fra tiltakshaver innen januar 2005. 

 

I brev av 8. februar 2005 til Oppland fylkeskommune ber tiltakshaver, Jon Bjørstad, om 

at nødvendig utgravning gjennomføres etter påske 2005.  

 

KHM behandlet saken på møte i Fornminnekomiteen 7. mars 2005.  
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Universitetets kulturhistoriske museer, Fornminneseksjonen, anbefalte her 

Riksantikvaren å gi dispensasjon fra lov om kulturminner av 9. juni 1978, § 8, 1. ledd, for 

automatisk fredete kulturminner med vilkår om en arkeologisk undersøkelse. 

 

Riksantikvaren innvilget søknad om dispensasjon i brev datert den 30. mars 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 4. april 2005. 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Utgravningen ble utført i tidsrommet mandag 25. april til fredag 20. mai 2005.  

Følgene personale deltok i utgravningen: 

 

Feltleder: Axel Mjærum utførte forarbeid 18. april og var feltleder i hele 

utgravningsperioden. Etterarbeid utført fra 12. desember 2005 til 6. 

januar 2006.  

Feltassistenter: Hege Damlien  i perioden 25. april - 11. mai. 

Siv Anita Lundø i perioden 25. april - 03. mai og 09. -11.mai. 

Mildri Een Eide i perioden 02.- 13. mai.   

 Magnus Helstad i perioden 09 - 13. mai. 

Ellen Margrethe Storrusten i perioden 09. - 20. mai. 

Kari Møyner i perioden 18. - 19. mai 2005 

 

Gravemaskinfører: Ole Gamme fra Paul Berg AS ble tidvis benyttet gjennom hele 

utgravningsperioden.  

 

I tillegg var prosjektleder Jan Henning Larsen på befaring ved to anledninger, den 28. - 

29. april og 12. mai. Prosjektmedarbeider ved Gråfjellprosjektet, Bernt Håkon 

Rundberget var på befaring 28.- 29. april og metallurg Arne Espelund var befarte 

lokaliteten mandag 09. mai for å ta ut prøver til metallurgisk analyse. I tillegg ble 

utgravningen besøkt av arkeolog Ragnar Bjørnstad og arkeolog Espen Finstad fra 

Oppland fylkeskommune og arkeolog Tom Haraldsen fra Toten Økomuseum.  

 

Til sammen ble det utført 52 dagsverk under utgravningene. Imidlertid førte flere 

helligdager i utgravningsperioden til en oppstykking av feltarbeidet og at flere dagsverk 

ble brukt på reising til og fra Oslo. Forstyrrelser fra nærliggende anleggsvirksomhet var 

også med på å forsinke arbeidet noe. Under hele perioden var værforholdene skiftende, 

med mye skyet vær og en del nedbør. Siste utgravningsdag skapte store nedbørsmengder 

problemer avsluttende gravning og dokumentasjon. Tidligere i utgravingsperioden hadde 

været lite innvirkning på feltarbeidets gang.  

 

3. FORMIDLING 

Avisen ”Gudbrandsdølen Dagningen” skrev en liten artikkel om utgravningen tidlig i 

utgravningsperioden. 
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Tre skoleklasser fra ulike klassetrinn på nærliggende barne- og ungdomskoler besøkte 

gravningen. Skoleklassene ble vist rundt på feltet og fortalt om arkeologi og 

jernframstilling. Ut over dette var feltet til en viss grad besøkt av folk som var bosatt i 

nærheten og av folk som arbeidet med bolig- og barnehageutbygningen i Fagstadlia. 

 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

Jernvinneanlegget ligger på det som kalles Fagstadmyra under gården Fagstad, gnr 42, 

bnr 1. Området ligger i Nordre Ål i utkanten av tettbebyggelsen i Lillehammer. Området 

ligger i dag omkring 305 m.o.h. I dag er områdene rundt spesialområdet i bruk til 

landbruk i form av åkrer, men det er også noe skog/kratt. Området N og Ø for 

utgravningsområdet har tidligere vært et myrområde. I dag er imidlertid myren drenert ut 

og oppdyrket. Det foreligger opplysninger om at det kan ha vært flere kullgroper på 

gården, men som senere er fjernet ved dyrking. 

 

I Lillehammer kommune er det ni jernvinneanlegg i Fornminneregisteret. Bare små deler 

av utmarka er registrert, og trolig er det mange uregistrerte anlegg i kommunen. De fleste 

anleggene ligger i høyereliggende områder, og ikke som her, nede i dalen, like ved tunet 

på gården. 

 

Det ligger et gravfelt i nordvest (Fagstad nord, gnr 42, bnr 2) og sørøst (sør for Nordre Ål 

kirke), og et større felt med gravhauger, tufter (kanskje fra middelalder på grunn av funn 

av kokstein) og rydningsrøyser (Knutrud/Smestad) (Melby 1978). På gården Fagstad, like 

sør for det stor gravfeltet i nordvest, er det funnet en miniatyrøks og kokstein. Det er 

ellers registrert flere rydningsrøyser i forbindelse med reguleringsplanene til OL 1994, og 

en rekke av disse er regulert til spesialområder med formål bevaring. Flere røyser er 

dessuten undersøkte. Ved utvidelse av Nordre Ål kirkegård ble det foretatt utgravning av 

en koksteinsrøys i 1998. 
 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Som det fremgår av oversikten ovenfor, har man begrenset kjennskap til 

jernvinneanleggene i Gudbrandsdalen. Det er videre knyttet en rekke problemer til denne 

spesielle anleggstypen. Problemene kunne imidlertid ikke alene løses gjennom 

utgravning av ett enkelt anlegg. 

 

For det første var det viktig å avklare den helhetlige anleggsstrukturen for å kunne sette 

anlegget inn i en større sammenheng og for å avklare regionale forskjeller. Det var viktig 

at man ikke ”presset” anlegget inn i de erkjente mønstre, blant annet fra Dokkfløy. 

 

Ikke minst viktig var elementer som ikke var synlige på overflaten slik som røsteplasser 

og malmlagre. Spesielt viktig var om det er bevart hustuft på anlegget. Anleggets 

helhetlige planløsning var det mest sentrale spørsmålet ved utgravningen. Ved Dokkfløy 
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ble det funnet stolpehull rundt ovnene, og det ble undersøkt om det fantes slike også her. 

Data fra dette anlegget kan gi viktig informasjon til arbeidet med utarbeidelse av 

anleggstypologi. 

 

Eventuelle ovner måtte frilegges og ble studert for parallellføring med tilsvarende funn 

ved Dokkfløy. Selv om ovnen tidligere kunne ha vært undersøkt av T. N. Holme og T. 

Dannevig Hauge, var det viktig å sikre mest mulig informasjon. 

 

Forholdet mellom ovner og slagghauger står sentralt i diskusjon om teknologi. Slagget 

forteller også om utbyttet av produksjonen. Det var derfor viktig å kvantifisere 

slaggmengden. Ved kjemiske og metallurgiske analyser av slagg og malm er det mulig å 

få mål på utbytte og kvalitet. Det er videre lagt opp til analyser som et referansemateriale 

ved fremtidige utgravninger. 

 

Utgravningen av anlegget har bidratt til å besvare sentrale spørsmål knyttet til 

organiseringen av jernvinna i området, noe som videre vil bidra til å bedre forståelsen av 

utmarksbruken og utmarksressursenes betydning i eldre jernalder. Den systematiske 

utnyttelsen av utmarka er koblet til storsamfunnets behov, og det har vært pekt på at 

virksomheten kan være styrt av høvdinger (jfr. Jacobsen og Larsen 1992). For å løse disse 

sentrale problemene er det nødvendig med et langt større materiale enn det vi har i dag. 

 

Dateringsproblematikken er viktig; både hvor gammelt anlegget er og hvor lenge det kan 

ha vært brukt. (Larsen 2003). De mange dateringene fra Øst-Norge bygger på trekull av 

furu som kan ha høy egenalder, og foreliggende kronologi (Larsen 1991) er beheftet med 

usikkerheter (Larsen 2003, 2004). Det er derfor lagt vekt på analyser av kvister og av kull 

av løvtrær. 

 

Endelig skal nevnes at det har vært mulig å etterprøve resultatene til T. Dannevig Hauge. 

Slik sett vil utgravningen kunne ha verdi for bedømmelse av flere av hans undersøkelser 

på 1930- og 1940-tallet. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Det ble 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. Tiltakshaver ønsket å bevare trær i området. Derfor ble større trær ikke 

fjernet, i den grad det var forenlig med utgravningens mål. 

 

Avfallslag (S2) 

Avfallslaget (S2) viste seg å være opp til 1 m tykt på lokaliteten. For å få et inntrykk av 

tykkelse, utstrekning og lagfølge ble en N-S- og en Ø-V-gående profilbenk lagt igjennom 

S2. En prøverute, 0,5 x 0,5 m ble såldet, de såldete massen ble sortert i slagg, 

ovnsmateriale, stein, jord og kull. Deretter ble de ulike kategoriene veid. Sammenstilt 

med informasjonen for profilbenkene danner dette en mulighet for å estimere den totale 
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mengden produksjonsavfall på lokaliteten. Prøveuttak for dateringer i stratigrafiske lag 

ble prioritert. 

 

Ovn (S18) 

Den påviste ovnen ble flategravd, og den tilhørende slaggropen ble snittet. I forbindelse 

med flategravingen ble ovnen tegnet fire ganger i målestokk 1:20 for å sikre informasjon 

om ovnens oppbygning og lagfølge. Slaggropen ble tegnet i målestokk 1:10 etter snitting. 

Snittingen ble i hovedsak utfør for hånd, men avslutningsvis ble det benyttet maskin for å 

fullføre snittet. Utgravningen av S18 ble fortløpende fotodokumentert.  

 

Andre strukturer   

Et representativt utvalg av andre strukturer, slik som et ildsted, stolpehull, 

malmkonsentrasjoner, en mulig rydningsrøys, ble fotodokumentert og tegnet i målestokk 

1:20 i plan. Rydningsrøysen, to malmkonsentrasjoner og et representativt utvalg av de 

steinfylte gropene ble snittet ved hjelp av gravemaskin. Stolpehullene, ildstedet og en av 

de steinfylte gropene (S3) ble snittet for hånd. Samtlige av disse strukturene ble 

fotografert og tegnet i målestokk 1:20, i plan og profil. 

 

Naturvitenskaplige prøver 

Naturvitenskapelige undersøkelser – treslagsbestemmelse og radiologisk datering – er 

nødvendig for å kunne sette gropene inn i en kulturhistorisk sammenheng. Videre var det 

et mål å hente inn malm- og slaggprøver for analyser for å beregne utbyttet av jern. Det 

ble derfor fortløpende samlet inn prøvemateriale under utgravningen. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Feltarbeidet ble startet ved at skog og kratt ble ryddet og det ble etablert profilbenker N-S 

og Ø-V. Korset hadde krysningspunkt nær den antatte midten av anlegget. Deretter ble 

området med avfallsmasser, samt flaten og hellingen V og S for dette området, avtorvet 

ved hjelp av en ca 15 tonn tung gravemaskin. Totalt ble det avdekket ca 370 m
2
. Flaten 

ble deretter renset fram og et utvalg av de fremkommende strukturene ble dokumentert 

(se kapittel 5.2).  Ved gravningen ble gravningen fortløpende gitt S-nummer fra S1-S41. 

En del av strukturene har senere blitt avskrevet.  

 

Som et resultat av avtorvingen ble det klart at det lå betydelige avfallsmasser (S2) igjen 

på deler av flaten. Det ble antatt at massene dekket over enkelte strukturer. Flaten og 

strukturer i avfallslaget ble derfor dokumentert før det ble fjernet 10-15 cm av dette laget, 

ved hjelp av gravemaskin.  Ved å kun ta av en del av avfallslaget sikret man seg at ikke 

nedgravinger i avfallslaget gikk tapt. I denne arbeidsprosessen ble gropsjaktovn (S18) 

avdekket. Avslutningsvis ble resterende avfallsmasser fjernet maskinelt i en radius på ca 

5 m fra ovnen (S18) for å avdekke stolpehull og andre strukturer som var gravd ned i 

undergrunnen. I etterkant av avtorvingen og etter begge tilfeller hvor avfallsmasser ble 

fjernet, så ble det utarbeidet plantegninger i målestokk 1:50. 

 

For å sikre en N-S-profil gjennom hoveddelen av avfallsaget (S2) ble det etablert en N-S 

hjelpeprofil 7,5 m lengre øst for å sikre en N-S-profil gjennom hoveddelen av avfallsaget 
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(S2). Denne profilen ble senere dokumentert og erstattet med dette den først anlagte N-S-

gående profilbenken. Den Ø-V-gående profilbenken ble opprettholdt frem til den 

avsluttende flateavdekkingen rundt ovnsområdet. Av prioriteringshensyn ble kun de 

øverste lagene dokumentert i deler av den Ø-V-gående profilbenken, og av praktiske 

hensyn ble denne profilen dokumentet speilvendt Ø for N-S hjelpeprofilen.  

 

I løpet av utgravningen ble det påvist til sammen syv grunne groper fylt med stein og 

avfallsmasser. På et tidlig tidspunkt i gravningen ble disse tolket som mulige ovner. S3 

ble derfor utgravd i plan, for deretter å snitte bunnen for å avklare om det dreide seg om 

en ovnskonstruksjon. Ut fra resultatene av undersøkelsen av S3 og i samråd med 

prosjektleder ble et utvalg av de øvrige steinfylte gropene dokumentert i plan før de ble 

snittet med maskin. To av disse gropene (S17 og S24) ble deretter dokumentert i profil. 

 

Avslutningsvis ble det prioritert å avdekke eventuelle spor av stolpehull rundt ovn S18. 

Under dette arbeidet ble det benyttet en større maskin enn tidligere ved utgravningen (ca 

20 tonn). Kombinert med mye større stein i undergrunnen førte dette til at det krevdes en 

stor arbeidsinnsats med krafse for å få påvist nedgravninger i ovnsområdet. På dette 

tidspunktet var gravningen preget av sterkt tidspress og dårlig vær. Samlet gjorde disse 

faktorene at det ikke var optimale forhold for å påvise strukturer i rundt ovnen. Det ble 

imidlertid påvist to sikre stolpehull, SØ og SV for ovnen og et mulig stolpehull NØ for 

ovnsområdet (S18). Det ble antatt at disse var rester av en rektangulær takkonstruksjon 

over ovnsområdet. På tross av målrettet opprensning og leting NV for S18, så lyktes det 

imidlertid ikke å påvise noe fjerde stolpehull der.     

 

 

5.4 Kildekritiske forhold 

Det hadde ligget en revegård på lokaliteten frem til etter 2. verdenskrig. Farmen hadde i 

overraskende liten grad forstyrret lokaliteten. I revegården siste fase var besto den av 

stolpebåret burkonstruksjon som lett lot seg skille fra jernvinneaktiviteten på plassen, da 

stolpehullene til bygget lå systematisk, og da disse delvis var fylt med sement. I 

tilknytning til stolpehullene og burkonstruksjonen lå et område med et tynt aktivitetslag 

som lett lot seg skille fra lagene tilknyttet jernvinneanlegget. Dette aktivitetslaget lot seg 

enkelt fjerne maskinelt og ved hjelp av krafse. Ut over dette har det gått en mindre 

gårdsvei gjennom utgravningsområdet. Det ser heller ikke ut til at denne har forstyrret 

lokaliteten i nevneverdig grad. 

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

5.5.1 FUNNMATERIALE 

Det ble ikke gjort gjenstandsfunn fra førreformatorisk tid i forbindelse med gravningen. I 

forbindelse med utgravningen ble det imidlertid funnet flere nyere tids gjenstander, 

deriblant en øks og en hestesko. Disse er kassert.   
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5.5.2 STRUKTURER 

Dokumentasjon av tidligere utgravninger på Fagstadlia 

Det har blitt foretatt arkeologiske undersøkelser på lokaliteten ved minst to tidligere 

anledninger. Dette er undersøkelser som er omtalt av T. N. Holme i 1920 og av T. 

Dannevig Hauge i 1940 og 1946.  

 

Holme (1920:44) skrev at han ”…ladet opbryte og transportere hjem en halvskaalformet 

slaggblok,...” fra Fagstad. Ut fra denne blokken beregner han slaggblokkens totalvekt til 

ca 450 kg. Det er på det rene at ett slikt inngrep trolig har etterlatt seg få spor. Ved 

utgravingen i 2005 ble det påvist en grop (S1) med diameter på omkring 150 cm og en 

dybde på 26 cm. Gropen lå omtrent midt på lokaliteten og i avfallslaget (S2). Tidlig i 

gravningen ble det antatt at gropen representerte en blesterovn. Ved utgravningen ble det 

raskt klart at gropen kun var en forsenkning i avfallslaget (S2). Ut fra Holme beskrivelse, 

gropens størrelse, den sentrale beliggenheten kan S1 meget vel være funnstedet for 

slaggblokken Holme har tatt med seg fra lokaliteten. S1 kan imidlertid også meget vel ha 

sin bakgrunn i annen aktivitet på lokaliteten. 

 

Hauges utgravning på Fagstad synes å ha hatt en mer omfattende karakter. Han har 

undersøkt én ”steinsatt blestergrop”. Denne lå ”[k]loss i gjerdet til [reve]farmen og på en 

svakt skrånende bakke” (Hauge 1946 :66). Ved utgravningen i 2005 ble én ovn 

(blestergrop) (S18) påvist. Denne lå tilnærmet på flat mark, var dekket av ca 10 cm 

avfallsmasser og det var ingen tegn til at denne hadde blitt undersøkt tidligere. Ved 

undersøkelsen i 2005 inngikk også en avtorving av et 370 m
2
 stort område. Det er rimelig 

å anta at andre ovnsområder på lokaliteten ville ha blitt påvist, selv om de hadde blitt 

ødelagt av Hauges undersøkelser.  Dette innebærer at Hauge må ha undersøkt en annen 

type struktur på lokaliteten. 

 

Strukturen Hauge omtaler som en blestergrop skal ha vært en omkring 120-150 cm i 

tverrmål og med innvendig mål på 110 cm med en dybde på ca 50 cm (Hauge 1940:66-

67, 126-127). Han skriver videre at bunnen var satt med middels store stein og at gropen 

hadde slake sidekanter. Hauge mener da også at det finnes minst en slik blestergrop til på 

lokaliteten, på stedet der det på denne tiden lå en revegård (Haugen 1940:65). I 2005 ble 

det påvist 7 steinfylte groper som kan samsvare med Hauges beskrivelse. Minst en av 

disse gropene (S30) lå delvis under revegården som det ble dokumentert rester av i 2005. 

 

Ved utgravingen i 2005 ble den steinfylte gropen (S3) undersøkt. Gropens mål og 

fyllmasser stemmer nokså godt overens med den beskrivelsen Hauge gir av sin 

blestergrop. Denne gropen syntes å være forstyrret i vestre del med et fyll av mer 

torvblandete masser enn i den østre delen som virket mer uforstyrret. Ut fra dette anses 

det som sikkert at Hauge har undersøkt en av de steinfylte gropene på lokaliteten, mest 

sannsynlig S3.  

 

Hauge (1946:67) kan også opplyse at det ”…fantes mengder av avfall etter 

jernutvinningen, slagg, kull leirkliningsstykker osv.[…] Denne haugen var ca. 6 m i 

tverrmål og på de høyeste steder 0,5 m høy.” Dette er opplysninger som vanskelig kan ha 

blitt skaffet til veie uten å gjøre en undersøkelse av avfallslaget (S2) på lokaliteten. Det 
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ble da også påvist to skjæringer (S11 og S12) Ø i avfallslaget ved undersøkelsen i 2005. 

Skjæring S11 var omkring 3,5 m lang og med en bredde på opp til 3,5 m. Sjaktens dybde 

var opp til 59 cm, og den gikk ned til steril undergrunn (se bilde 4). Dette samsvarer godt 

med Hauges beskrivelse av avfallslaget til å være opp til 50 cm dypt. Skjæring S12 var en 

grunnere inngravning i avfallslaget, med en maksimal dybde på 33 cm. Sjakten hadde en 

lengde på opp mot 3 meter og en tilsvarende maksimal bredde. S12 var ikke gravd ned til 

steril grunn. Det anses som svært sannsynelig at S11 og S12 helt, eller delvis, kan 

relateres til Hauges undersøkelse. 

 

Ovn, S18 

Under 10-15 cm med avfallsmasser fra jernproduksjonen ble det påvist en velbevart 

sjaktovn med slaggrop (S18). Ovnen framsto som en sirkulær i plan, med en ytre 

diameter på ca 150-180 cm. Den indre diameteren (målt fra innside steinforing) var ca 

120 cm. I toppen var det rester av en nedsmeltet sjakt av brent leire. Slaggropen hadde en 

dybde på 80 cm og var steinforet ned til 70 cm dybde. I gropen lå det 438 kg slagg. 

 

Sjakt til ovn S18 

Rester av sjakten var bevart i form av et sirkulært gul- og rødoransje lag med pulverisert 

og knust sjaktmateriale. Dette laget var sirkulært og lå i en ring i toppen av slaggropen, i 

tilknytning til slaggplatene som lå i ytterkant av slaggropen (se bilde 8). Laget hadde en 

diameter på opp til 170 cm og en tykkelse på ca 10 cm. Det antas å ha blitt dannet i 

forbindelse ved at ovnsjakten har blitt utsatt for sterk varme, for deretter å kollapse. 

 

Det ble ikke dokumentert sjaktmateriale som sto ”in situ” i tilknytning til ovn S18. Rester 

av sjaktmateriale over ovnen vitner imidlertid om at ovnssjakten tidligere hadde reist seg 

over bakkenivå. Bevart sjaktmateriale fra lokaliteten hadde en tykkelse på 1,8-3,5 cm noe 

som også indikerer sjaktveggens tykkelse.  

 

I ytterkant av ovnen lå det en krans (70 cm i indre diameter) av slaggplater med bredde på 

opp til 40 cm og en tykkelse på omkring ca 10 cm. Platenes overflate hadde en markert 

rennestruktur som viser at slagget har rent innenfra og utover mot ovnens ytterkant mens 

det har vært varmet opp til en høy temperatur. Den siden av slaggplatene som var vendt 

inn mot ovnens sentrum hadde en markert kant og bevarte rester av sjaktmateriale. 

Platene lå over det øvrige slagget i gropen. Det antas at platene har blitt dannet av slagg 

som har festet seg til sjaktveggene ved jernframstillingen, og som har smeltet og rent ut 

av sjakten i forbindelse med at ovnssjakten har smeltet ned. Slagget har så størknet inntil 

de resterende delene av sjakten og kransens diameter på 70 cm gjenspeiler dermed også 

sjaktens ytre diameter nede ved sjaktbunnen. Om man antar at sjaktveggene hadde en 

tykkelse på ca 2,5 cm (jf. over) innebærer dette en indre sjaktdiameter på 65 cm ved 

overgangen mellom sjakten og slaggropen. 

 

Slaggropen 

Som nevnt hadde gropen en maksimal ytre diameter på ca 180 cm og en dybde på ca 80 

cm. Den indre diameteren (innenfor steinforingen) var på ca 120 cm. I slaggropen lå det 

som nevnt 438 kg slagg, iberegnet slaggplatene på toppen av strukturen. Slaggblokken 

hadde en maksimal diameter på 95 cm og det lå slagg ned til 50 cm dybde. I toppen var 
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slagget middels porøst med en del luftbobler. Inn mot midten av gropen ble slagget 

luftigere i konsistens, med en god del luftrom og avtrykk etter større og mindre trebiter 

og med enkelte rustkonserverte rester med ubrent tre. Noe av dette trevirket har blitt 

vedartsbestemt til furu (Pinus, C.54993/8, se vedlegg 1). I overgangen mellom sjakten og 

slaggropen ble det for øvrig funnet flere biter med bark, antagelig furu (Pinus, 54993/5, 

se vedlegg 1). Denne barken kan ha hatt en funksjon som isolasjon eller tetting i dette 

området av ovnen.   

 

De øverste 70 cm av gropen var foret med skiferheller, de fleste 10-80 cm store og med 

en tykkelse på 1-5 cm. Mot bunnen av gropen manglet det skiferheller. Skiferhellene lå 

delvis i et leireholdig lag. Mot markoverflaten i SV av gropen var det to lag med 

skiferheller med en avstand på opp mot 30 cm med et mellomliggende lag av 

humusblanda, rødgrå leire. Det ytterste laget med heller lå mer horisontalt, mens det indre 

laget var mer vertikalt stilt. Tidligere har et slikt lag med heller blitt tolket som resultat av 

ulike bruksfaser (Larsen 1991:60). En slik tolkning forklarer ikke hvorfor man har valgt å 

snevre inn gropen og hvorfor man opprinnelig valgte å legge de øverste hellene på 

sørvest side i en nær horisontal stilling. Det bør derfor åpnes opp for at dette doble laget 

med skiferheller kan ha hatt en annen funksjon, slik som at de kan ha dannet en åpning 

for tilførsel av luft. 

 

De nederste 30 cm av slaggropen var stratigrafisk komplisert, med en serie tynne lag av 

brent sand, leire og kullblandede humus- og leiremasser. Det er vanskelig å knytte de 

ulike lagene til bestemte konstruksjonselementer.  

 

Rundt ovnsområdet lå det et sirkulært lag med rødsorte masser. Laget hadde en diameter 

på ca 240 cm og er trolig et resultat av at massene i ovnen har blitt påvirket av 

varmeutviklingen i ovnen. En stein med en diameter på ca 35 cm lå i SV ytterkant av 

ovnskonstruksjonen. Snittet som ble tatt viste at steinen lå nede i undergrunnen og har 

ligget der før ovnen ble anlagt. Den behøver derfor ikke ha hatt noen funksjon i 

forbindelse med S18.  

 

Stolpehull, S36, S41 og mulig stolpehull S39 

I nærheten av ovnen (S18) ble det påvist to strukturer som er tolket som stolpehull (S36, 

og S41) samt et mulig stolpehull (S39) De lå alle ca 3 m fra ytterkant av slaggropen til 

S18. Avstanden mellom det SV stolpehullet (S36) og den SØ stolpehullet (S41) var ca 

4,5 m. Avstanden mellom den SØ stolphullet (S41) og det mulige stolpehullet i NV (S39) 

var ca 4,25 m. Ut fra stolpehullenes plassering i forhold til ovnen og analogier til andre 

utgravde anlegg (Larsen 1991), så antas det at stolpene holdt oppe et nært kvadratisk 

overbygg over ovnsområdet (S18). Avstanden mellom stolpene indikerer at dette 

overbygget har hatt et areal på minst 19m
2
. 

 

S36 var i plan synlig som en uregelmessig flekk (opp til 130 cm i diameter) med 

mellombrune humusblandete sandmasser og noe grus. I disse massene lå en del mindre 

steiner og noe kull. I profil ble det påvist en nedgraving, 53 cm dyp og med en diameter 

på 18 cm. Fyllet besto av mellombrune humusblanda sandmasser med noe grus, i tillegg 
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til 2 steiner med en diameter på 20 cm. Strukturen hadde nær loddrette sidekanter og 

svakt buet bunn. 

 

S41 kunne i flaten anes som et sirkulært fyllskifte (diameter 25 cm) med mellombrune 

humusblanda sandmasser. Strukturen lå mellom enkelte mindre steiner. Ved snitting 

framsto strukturen som svært lik S36, med en dybde på 53 cm og en diameter på 24 cm. 

Fyllet i strukturen tilsvarte det i S36, men var blandet med noe slagg og kull. Sidekantene 

til S41 er noe skrå, noe som gjør det rimelig å anta at stolpen må ha vært svakt skråstilt. 

Ved gravningen ble dokumentert to kantstilte stein i tilknytning til fyllskiftet. Det er 

rimelig å tolke disse som skoningsstein. 

 

Både S36 og S41 kan betegnes som sikre stolpehull. Ut fra fyllskiftenes diameter i profil 

er det rimelig å anta at det som ble observert var avtrykk etter selve stolpen. Det er 

rimelig å anta at det ble gravd en større nedgravning omkring selve stolpen, noe som 

skoningssteinene rundt S41 indikerer. Stolpene er imidlertid gravd ned i en naturprofil 

med utvasknings- og anrikningslag. Erfaringsmessig har imidlertid vist at det er vanskelig 

å påvise nedgravninger i slike naturprofiler.  

 

Det mulige stolpehullet (S39) NØ for ovnen hadde en noe annen karakter enn S36 og 

S41. Strukturen framsto som sirkulær og var nokså klart avgrenset i plan, med en 

diameter på 85 cm. Fyllmassene i strukturen var fylt med humusblandet brunrøde og 

sorte humusblandede masser. I strukturen lå også noen nevestore stein og noen biter slagg 

og sjaktmateriale. I profil var den synlig som en 21 cm dyp nedgravning med loddrette 

sidekanter og plan bunn. Nedgravningens diameter var 69 cm. Fyllmassene tilsvarte de 

som var synelige i plan. S39 lå imidlertid under grop S1 som var en forsenkning i 

avfallslaget S2. S39 kan ha tilnytning til denne forsenkningen. Ut fra nedgravningens 

loddrette sidekanter i profil og dens beliggenhet i forhold til S36 og S41 så antas det 

allikevel at S39 kan være et stolpehull. 

 

Ildsted, S20  

Lengst S i feltet ble det påvist et ildsted (S20). Strukturen hadde en utflytende oval i form 

med og målte ca 2,2x1,6 m. I strukturen lå en grå, gulbrun sandmasse iblandet en god del 

kull og skjørbrent stein. I østlig del av ildstedet virket grunnen noe varmepåvirket. I S20 

var det et tydelig kullag med en bredde på op til 1,9 m og med en tykkelse på maksimalt 

22 cm. Over kullaget lå et gråbrunt lag med slagg og kull. Ildstedet synes å være gravd 

ned i anrikningslaget på stedet og å delvis ligge i avfallsmassene fra jernframstillingen. 

Dette indikerer at ildstedet er samtidig eller nyere enn jernproduksjonen på stedet. Fra 

den utgravde halvdelen av ildstedet ble det funnet 30 l skjørbrent stein. Tilsvarende 

mengder med skjørbrent stein ble ikke funnet på resten av lokaliteten.  

 

Rydningsrøys, S25.  

Rydningsrøysen (S25) lå lengst SV i feltet. I plan framsto den som en nær sirkulær 

samling med større og mindre stein (fra 10-110 cm i diameter) som ikke viste tegn til å 

være varmepåvirket. I S-del lå to større jordfaste steiner. Samlingen målte omkring 2-2,5 

m i diameter og lå i svakt hellende V-vendt terreng. Profilen viste at rydningsrøysen besto 

av ett til to lag med stein med et mellomliggende grått til rødlig humuslag med torv. I SØ 
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var det spor av et utvaskingslag under steinlaget, mens det manglet i NV hvor steinene lå 

oppå anrikningslaget, uten at det var andre spor etter en nedgravning. Ut fra 

steinsamlingens dimensjoner og mangelen på en klar nedgraving, er det rimelig å tolke 

strukturen som en rydningsrøys. Røysa kan ha sammenheng med rydning i forbindelse 

med anlegging og bruk av jernvinneanlegget, men det er også mulig at den skal sees i 

sammenheng med andre aktiviteter i området, slik som rydding i forbindelse med 

etablering av revefarmen.  

 

Røsteplasser, S28 og S29 

V og NV i feltet lå et større område med røstet malm. Området med malm ble ikke 

avgrenset i forbindelse med undersøkelsen, og det antas at det lå mer malm NV for 

utenfor det avtorvede området. To av strukturene (S28 og S29) skjæres av den Ø-V-

gående profilbenken og disse ble følgelig dokumentert i profil. S28 var i overflaten synlig 

som et ett utflytende ca 15m
2
 område rustrød malm. Ved snitting viste lagt å ha en 

tykkelse på opp til 20 cm og med en bredde på 2,6 m i Ø-V-profilen. I toppen av profilen 

var malmen av tilsvarende type som den som ble observert i plan. Mot bunnen ble 

malmen brunsort, mulig med innblanding av noe kull.  

 

Strukturen S29 var synlig i plan som et 2,5 m
2
 lag med brunlig og rustrød malm. I profil 

framsto strukturen som todelt. Den østlige delen (S29a) var opp til 16 cm dyp og hadde 

en bredde på 1,5m og med en strategrafi som minnet om S28, med rustrød malm i toppen 

og med mørkere malm i bunnen. S29b ble ikke fullstendig avgrenset mot Ø. Strukturen 

hadde en dybde på opp til 12 cm og besto av brun malm uten samme lagdeling som S28 

og S29a.  

 

Ut fra lagdelingen og størrelsen på S28 og S29a, så er det rimelig å tolke disse som 

røsteplasser. Det er usikkert om S29b er en røsteplass, eller om laget er dannet av 

malmsøl. Som nevnt lå det flere konsentrasjoner med malm i nærheten av S28 og S29, og 

det er rimelig å anta at flere av disse er røsteplasser. På grunn av at ikke flere av disse 

konsentrasjonene ble snittet og at området med røsta malm ikke ble avgrenset, så er det 

imidlertid vanskelig å avgjøre hvor mange slike plasser som har ligget i området. 

 

Avfallslag, S2 

I området rundt S18 lå et stedvis tykt lag med avfallsmasser fra jernproduksjonen. Laget 

hadde en utbredelse på omkring 15x15 m. I området rett NØ for ovn S18 falt terrenget 

mot N og Ø, og i denne hellingen lå det opp til 1 m med slagg. Omkring 7,5 m N for 

ovnen ble laget raskt tynnere, før det forsvinner. S og V for ovnen er laget omkring 20 cm 

tykt. En 0,5x 0,5 m stor prøverute ble gravd ved den Ø-V-gående profilen, rett S for 

ovnen. Avfallslaget var her 35 cm tykt og ruten ble gravd ned til undergrunnen. Totalt ble 

0,087 m
3 

masser såldet og sortert (se tabell 1). Av de sorterte massene var 63 % jord, sand 

og malm, ca 18 % stein og grus, ca 17 % slagg og 1,6 % sjaktmateriale. Ut fra en 

volumberegning av avfallslaget, med utgangspunkt i profildokumentasjon og formelen 

for volumberegning av kjegler kan det totale volumet for S2 beregnes til nær 30 m
3.

 

Totalt er avfallshaugen beregnet til å bestå av omkring 42,4 tonn avfallsmasser, derav 

7265 tonn slagg. Om man tar utgangspunkt i den estimerte slaggvekten på 7265 kg og at 
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det er plass til 438 kg i slaggropen, så innebærer dette at slaggropen har blitt tømt 16-17 

ganger. 

 

Materiale 

Volum 
prøverute 
(l) 

Vekt i 
prøverute 
(kg) 

%-andel 
av 
totalvekt 
i 
prøverute 
(kg) 

Vektanslag 
for hele 
avfallslaget 
(S2)(kg) Annet 

Slagg 13-14 21,1 17,2 7267,1 

Opp til knyttnevestore. Hoveddelen mindre biter. 
Iberegnet 13,6 kg masser mellom 0,4 og 2 cm (ca 60% og 
grus ca 40% slagg). 

Stein 11-12 21,9 17,7 7514,6  Opptil knyttnevestore. Hoveddelen småstein og grus. 

Sjaktmateriale 2,5-3 2,0 1,6 687,5  Maksimalt 7 cm i diameter. Mye mindre biter. 

<0,4cm 104 78,0 63,3 26813,3 Jord, sand og malm.  

Kull 0,2 0,2 0,2 68,8   

Totalt 148,7 123,2 100,0 42351,3   

Tabell 4: Utregning av totalvekt og mengden av ulike bestanddeler i avfallslag S2. 

  

Bak disse tallene ligger det imidlertid flere usikkerhetsfaktorer. For det første er 

volumberegningen av avfallslagets totalvekt nokså grovt utregnet, ved at slagghaugen 

kun var tilnærmet kjegleformet. Utregningen av totalvekten baserer seg i tillegg på at kun 

en liten del av avfallslaget er sortert og veid opp (ca 0,3 %). En siste vesentlig innvending 

mot regnestykket er at en del av slagget på lokaliteten ligger i større slaggblokker. Det lå 

ingen slik slaggblokk i prøveruten som danner utgangspunktet for utregningen. Dette gjør 

det rimelig å anta at estimatet for mengden slagg i avfallslaget er noe lavt. 

 

Under alle omstendigheter gir utregningene grunnlag for å hevde at det har foregått 

omfattende jernproduksjon på Fagstad, med gjentatt framstilling av jern. Utregningen gir 

også et visst inntrykk av fordelingen mellom de ulike bestanddelene i avfallaget. 

   

Steinfylte groper, S3, S4, S17, S24 

I ytterkant av avfallslaget ble det påvist syv steinfylte groper (S3, S4, S17, S22, S23, S24 

og S30). S3, S4 og S17 og S24 ble nærmere undersøkt.  

 

S3 

S3 var tilnærmet sirkulær i plan, med et tverrmål på maksimalt 175 cm. Den V delen av 

gropen syntes å være forstyrret, muligens som et resultat av Hauges undersøkelser 

(kapittel 5.3). Fyllmassen besto i toppen av finkornet, røstet malm iblandet mindre biter 

med slagg og store mengder med stein. Ovnen ble flategravd, og det ble etter hvert klart 

at gropen var fylt med stein med diameter på 10-40 cm i diameter. Enkelte av steinene 

hadde tegn til å være varmepåvirket. Nedover i gropen ble det malmholdige laget noe mer 

sandblandet. I underkant av dette laget var det gul leireblandet sand med enkelte gråere 

partier. Under dette laget lå en opp til 5 cm tykk kullinse og bunnen av gropen lå et grått 

leirelag. Totalt hadde gropen en dybde på 50 cm og den var tydelig gravd ned i 

undergrunnen. 
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Øvrige steinfylte groper 

Den steinfylte gropen S24 hadde mange likhetstrekk med S3. S24 var en steinfylt grop 

med en diameter på ca 180 cm. Den var fylt med mørk brune humusholdige masser og 

lett til kraftig skjørbrente stein med en diameter på 5-60 cm. Gropen framsto som en svak 

forsenking i overflaten. Gropen hadde en enklere stratigrafi enn S3 og var gravd 40 cm 

ned i steril undergrunn. 

 

S4 ble kun dokumentert i plan, men den hadde her meget store likhetstrekk med S24. S4 

var en grop fylt med stein. Enkelte av steinene viste tegn til å være varmepåvirket. 

Fyllmassen i gropen var fylt med mørk brune torv- og slaggholdige masser.   

 

S17 minnet i stor grad om S24 i oppbygning ved at det var en steinfylt grop med en 

diameter på i overkant av 2 m. Gropen var fylt med guloransje, humusblandet sand. Den 

var fylt med stein. 

 

Strukturene S22, S23 og S30 hadde alle lignende karakter som de over nevnte strukturene 

ved at de framsto som groper med en diameter på 1,5 – 2,5 m. Samtlige groper vare fylt 

med humusmasser og stein.  

 

Tolkning av steinfylte groper (S3, S4, S17, S22, S23, S24 og S30). 

Det finnes opplysninger om at det lå slike groper på stedet før revegården ble anlagt 

Hauge 1940:5). Denne opplysningen gjør at det kan utelukkes at gropene har tilknytning 

til revegården som sto i området. At strukturene delvis er fylt med slagg viser at gropene 

har blitt dannet samtidig, eller etter, jernframstillingen ble påbegynt. De syv gropene 

ligger alle i ytterkant av avfallslaget S2. Denne romlige fordelingen indikerer en 

tilknytning til jernframstillingen på lokaliteten. To kullprøver fra S3 (C.54993/36) og S24 

(C.54993/38) er innsendt til C14-datering. Resultatene fra disse analysene kan ytterligere 

belyse spørsmålet om disse strukturene kan knyttes til anlegget. 

 

Groper med en diameter på 1-2,5 m, fylt med skjørbrent stein har likheter med det som i 

arkeologisk litteratur omtales som kokegroper. Imidlertid er steinene mindre skjørbrent 

enn det som er vanlig å finne i slike groper. Ofte har disse gropene også et distinkt kullag 

i bunnen av gropen. Med unntak av det tynne kullaget i S3, så ble det ikke påvist et slikt 

lag i de undersøkte gropene. Fra tidligere undersøkelser av eldre jernalders 

jernvinneanlegg på Dokkfløy ble det ikke påvist strukturer av lignende type (Larsen 

1991:45-82). Fra anlegg som skriver seg fra eldre jernalder i Trøndelag er det imidlertid 

påvist groper rundt anlegg med ulik form for fyllmasse (Prestvold 1999:46-48). Disse 

”rosettgropene” ligger i umiddelbar nærhet av ovnene og det har blitt foreslått at de har 

blitt laget for å sikre lufttilførsel til ovnene. Gropene på Fagstad ligger betydelig lengre 

fra ovnene og det er derfor lite trolig at de har hatt en slik funksjon.  

 

Gropenes fyll med noe skjørbrent og tilsynelatende ikke skjørbrent stein, humusholdige 

masser og noe malm ga ingen entydige indikasjoner om deres anvendelse. Forslagsvis 

kan gropene ha blitt brukt til bearbeiding av malm eller annen type materiale som er 
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knyttet til jernproduksjonen. Ut fra gropenes beliggenhet og utforming så er det imidlertid 

rimelig å knytte gropene til anlegget.  

 

Nummereringen samsvarer ikke med øvrig dokumentasjon på feltet.   

5.5.3 DATERING 

Det er utført vel 50 radiologiske dateringer fra Østlandet av sjaktovner med slaggrop som 

viser produksjon tilbake i eldre romertid. Dateringer til førromersk jernalder er beheftet 

med usikkerheter. Ovnstypen blir brukt inn i yngre jernalder, og trolig går ovnstypen ut 

av bruk omkring 800 e.Kr. og erstattes da av den mindre sjaktovnen med sideavtapping 

av slagg (Larsen 2003, 2004). Jernframstillingsanlegget hadde store likheter med de 

tidligere daterte anleggene av denne typen (kapittel 5.6). Det er derfor rimelig å anta at 

anlegget dateres til eldre jernalder/merovingertid (ca 500 f. Kr-793 e.Kr). Det er innsendt 

12 prøver til C14-dateringer fra anlegget. Disse dateringene vil belyse spørsmålet om 

datering og brukslengde nærmere. 

 

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Det ble tatt ut kullprøver fra avfallslag, ovn, stolpehull, røsteplasser, rydningsrøys og 

steinfylte groper. 17 av prøvene har blitt vedartsanalysert av Helge I. Høeg (se vedlegg 

1). I all hovedsak ble trekullet bestemt til furu (Pinus). Fra ovnsgropen (S18) foreligger 

det en liten del trekull av bjørk (Betula) (C54993/9). Denne prøven av bjørk fra 

ovnsgropen (S18) samt elleve prøver av furu er innsendt til datering til NTNU i 

Trondheim.   

5.5.5 ANALYSER 

Utgravningen ble besøkt av metallurg Arne Espelund og han var behjelpelig med å ta ut 

prøver for metallurgisk analyse. Det vil bli innsendt prøver av malm, jernholdig slagg, og 

andre typer slagg for analyse.   

 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Det utgravde anlegget har store likheter med jernvinneanlegg av gruppe I fra 

Dokkfløyvatn, i Gausdal Vestfjell, Oppland (Larsen 1991:45-81). Anleggene fra 

Dokkfløy ligner både i hvordan de ulike elementene er konstruert og når det gjelder den 

overordnede organiseringen. 

 

Slaggropen på Fagstad var utømt og meget godt bevart. Den hadde nærmest identisk 

oppbygning og størrelse som ovnene på anlegg av gruppe I på Dokkfløy (Larsen 

1991:45-81). Begge steder er det funnet spor av en sjakt over bakken. Ovnen på Fagstad 

hadde videre en slaggrop med en indre diameter på ca 120 cm (målt fra innside 

steinforing). Gropens dybde var 80 cm og den rommet 438 kg slagg. Dette er mål som 

tilsvarer de som var kjent fra Dokkfløy. Oppbygningen av ovnsgropen var også 

tilsvarende, ved at slaggropen var foret med skiferheller, mulig liggende i et leirelag, og 

slagget var av tilsvarende typer som det som ble funnet på Dokkfløy (Larsen 1991:45-
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81). Videre ble det dokumentert et dobbelt lag med skiferheller i deler av ovnsgropen på 

Fagstad. Dette ble også påvist ved Dokkfløyvatn og har blitt sett på som et resultat av 

flere bruksfaser (Larsen 1991:60).  

 

Rundt ovnsområdet ble det påvist to sikre stolpehull, og ett mulig stolpehull. Ut fra 

stolpehullenes plassering synes det rimelig å anta at disse strukturene har båret et tak som 

har ligget over ovnskonstruksjonen. Stolpehull med tilsvarende plassering og form er 

funnet på andre anlegg som har blitt undersøkt (Larsen 1991:45-81). 

 

Lars Erik Narmo har utarbeidet en inndeling etter hvordan slaggdeponeringen er foregått. 

En variant har ovnen liggende på en brink med slaggutkast utfor skråningen, mens den 

andre, hvor ovnen ligger på en morenehaug eller kolle, har slaggutkast til alle sider, og 

avfallshaugen er markert som en firkantet voll rundt ovnen. Det er den første varianten 

som er mest vanlig, og disse anleggene ligger som oftest ved vann. Den mindre vanlige 

varianten har derimot sjeldent slaggutkastet ved vann (Narmo 1997:117-118). Ovnen på 

Fagstad lå i en flate med et svakt fall i terrenget mot Ø og N. Hoveddelen av avfallet lå 

nedenfor ovnen i N og NØ, men tynnere lag (10-30 cm) og større slaggblokker lå på 

andre sider av ovnsområdet. Anlegget på Fagstadlia lå heller ikke i tilknytning til vann på 

utgravningstidspunktet. Fagstadmyra har imidlertid tidligere ligget umiddelbart N og Ø 

for ovnsområdet, og deler av denne kan ha vært åpent vann i tidligere tider. Anlegget på 

Fagstad faller med dette ikke entydig inn i Narmos inndeling. Dette kan tyde på at 

anleggets organisering og slaggdeponeringen ikke bare har vært styrt av tradisjoner også i 

stor grad er styrt av de topografiske forholdene på stedet, selv om hovedprinsippene 

sammenfaller med andre kjente anlegg fra Østlandet. 

 

Avfallslaget ble anslått til å ha hatt et volum på ca 30 m
3 

og det ble estimert til å være 

minst 7,25 tonn slagg på lokaliteten, trolig en del mer. Avfallsvolumet og slaggmengden 

vitner om at det har blitt framstilt jern gjentatte ganger på Fagstad. Det foreligger lite 

sammenligningsmateriale på dette området, men slaggmengden er moderat sett i forhold 

til de tallene som har blitt estimert for enkelte av de tidligere undersøkte lokalitetene 

(Narmo 1997:118).  

 

I forbindelse med utgravningen på Fagstad ble det også påvist enkelte andre type 

strukturer. Malmkonsentrasjoner har tidligere blitt påvist på tilsvarende lokaliteter 

(Larsen 1991:55). De steinfylte gropene som ble påvist synes å mangle klare paralleller 

(se kapittel 5.5.2). I forbindelse med gravningen ble det også påvist en rydningsrøys og et 

ildsted. Dette er også strukturtyper som normalt ikke har blitt påvist i tilnytning til denne 

type jernvinneanlegg. Bakgrunnen for denne forskjellen kan ha sin bakgrunn i regionale 

variasjoner. Som tidligere omtalt ligger jernvinneanlegget i et område som er rikt på 

andre fornminner, men også med en del moderne inngrep. Det kan derfor også være at 

ildstedet og rydningsrøysen ikke har sammenheng med anlegget, men kan knyttes opp til 

annen aktivitet i området. 
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6. KONKLUSJON 

I perioden fra 25. april til 20. mai 2005 ble et jernvinneanlegg undersøkt i Fagstadlia, 

Fagstad, Lillehammer kommune, Oppland.  

 

Anlegget har tidligere vært undersøkt (Holme 1920, Hauge 1940, 1946). Ved 

utgravningen i 2005 ble det dokumentert en godt bevart sjaktovn med slaggrop (S18). 

Slaggropen framsto som en sirkulær i plan, med en indre diameter på 120 cm. I toppen 

var det rester av en nedsmeltet sjakt av brent leire. Slaggropen hadde en dybde på 80 cm 

og var steinforet ned til 70 cm dybde. I gropen lå det 438 kg slagg. 

 

Rundt ovnen ble det påvist to, eller mulig tre, stolpehull (S36, S41 og S39). Alle tre 

strukturene lå ca 3 m fra ovnen, og ca 4,25-4,5 m fra hverandre. Det antas at de har 

inngått i en rektangulær takkonstruksjon over ovnsområdet. Rundt ovnen lå det et opp til 

1 m tykt avfallslag (S2). Lagets volum er grovt estimert til å være på 30 m
3
 og til å 

inneholde ca 7,3 tonn slagg.  

 

For øvrig ble det påvist minst to røsteplasser (S28 og S29), et ildsted (S20), en 

rydningsrøys (S25) samt minst fire steinfylte groper med ukjent funksjon (S3, S4, S17, 

S24). Ved utgravningen ble det også lagt vekt på å dokumentere sporene etter de tidligere 

undersøkelsene på lokaliteten utført av T. N. Holme (1920) og T. Dannevig Hauge (1940, 

1946).  
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8. VEDLEGG 

 

 

8.1. FUNN OG PRØVER 

Mus 

-eumsnr 

Unr Funnr i 

felt 

Materiale Gjenstandsbeskrivelse  Vekt Struk-

turnr 

Funnkontekst Datering 

C54993 1 P25 slagg kompakt slagg med rennestruktur 
med rester av sjaktmateriale på 

deler av overflaten. 

1577 S18 Fra "in situ" krans med slagg utenfor sjakt 
med nedsmelta sjaktmateriale. Fra toppen 

av ovn (S18). 

 

C54993 2 P26 slagg Biter med bunnslagg med 

rennestruktur og treavtrykk og 
større luftrom 

1287 S18 Fra toppen av bunnslaggblokk in situ i 

ovn (S18). 

 

C54993 3 P30 slagg Slaggprøve bestående av 

jernholdig slagg. Tatt inn som 
metallprøve. 

40 S18 Fra ovn (S18), bunn.  

C54993 4 P31 slagg Svært porøst slagg med avtrykk 

av større trebiter. 

457 S18 Fra "in situ" i ovn (S18). Tatt ut i ca 20 

cm nede i slagglaget. 

 

C54993 5 P18 bark Bark. 10 biter bestemt. Alle 
antakelig furu (Pinus). Innsendt til 

datering ved NTNU. 

7,8 S18 Fra overgang mellom sjaktrest og 
slaggrop til ovn (S18). 

 

C54993 6 P19 bark Bark. 0,6 S18 Fra lag med sjaktmateriale (2), usikker 

kontekst. 

 

C54993 7 P24 kull  0,1 S18 Fra ovn (S18). Bunn grop, plan.  

C54993 8 P32 kull 40 biter bestemt, alt til furu 
(Pinus). Innsendt til datering ved 

NTNU. 

7,6 S18 Fra slaggrop, (ca 33 cm dybde) til ovn 
(S18). Prøven er tatt av bevart trevirke i 

slagg fra strukturen. 

 

C54993 9 P33 kull 40 biter bestemt, 2 bestemt til 

bjørk (Betula), 38 til furu (Pinus). 
2 prøver innsendt for datering ved 

NTNU. Den ene dateringen er på 

trekull av bjørk, den andre 
dateringen på furu. 

3,1 S18 Fra kullag i bunnen av slaggrop til ovn 

(S18). 

 

C54993 10 P39 kull 40 biter bestemt, alt til furu 

(Pinus). Innsendt til datering ved 
NTNU. 

7,9 S18 Fra kullagg under slagget i slaggropen til 

ovn (S18) 

 

C54993 11 P40 kull 40 biter bestemt, alt til furu 

(Pinus). Innsendt til datering ved 
NTNU. 

3,8 S41 Fra stolpehull (S41).  

C54993 12 P38 kull 40 biter bestemt, 3 bestemt til 

bjørk (Betula), 37 til furu (Pinus). 

Innsendt til datering ved NTNU. 

1 S39 Fra fyllmassene til mulig stolpehull (S39).  

C54993 13 P12 sjaktmateriale Prøve av sjaktmateriale. 190 S2 Fra avfallslag (S2). Rett nord for 

forsenkning S1. 

 

C54993 14 P6 slagg Slagg med markert rennestruktur 

på overflaten og med rester av 
sjaktmateriale langs en sidekant. 

1087 S2 Fra avfallslag (S2).  

C54993 15 P7 slagg Kompakt slaggstykke fra større 

slaggblokk. 

353 S2 Fra slaggblokk i avfallslag (S2).  

C54993 16 P9 slagg Slaggprøve bestående av 
kompakt, jernholdig slagg. Tatt 

inn som metallprøve. 

973 S2 Fra avfallslag (S2). Nær forsenkning S1.  

C54993 17 P42 slagg Slagg med markert rennestruktur 
på overflaten og med rester av 

sjaktmateriale på en side. 

743 S2 Fra avfallslag (S2).  

C54993 18 P20 kull  5,3 S2 Fra avfallslag (S2), N-S hjelpeprofil.  

C54993 19 P21 kull 30 biter bestemt, alt til furu 

(Pinus). 

11,6 S2 Fra avfallslag (S2), N-S hjelpeprofil.  

C54993 20 P22 kull  3,4 S2 Fra avfallslag (S2), Ø-V hjelpeprofil.  

C54993 21 P23 kull 30 biter bestemt, alt til furu 

(Pinus). 

3,4 S2 Fra avfallslag (S2), N-S hjelpeprofil.  
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C54993 22 P28 kull 40 biter bestemt, alt til furu 

(Pinus). Innsendt til datering ved 
NTNU. 

4 S2 Fra avfallslag (S2) N-S hjelpeprofil, S-del.  

C54993 

 

 

23 P34 kull 40 biter bestemt, alt til furu 

(Pinus). Innsendt til datering ved 

NTNU. 

5,4 S2 Fra avfallslag (S2), fra N-S hjelpeprofil S-

del 

 

C54993 24 P35 malm Kornet, røstet malm. Brunsort 

farge. 

966 S28 Fra malmkonsentrasjon (S28). Ø-V-profil.  

C54993 25 P36 malm Finkornet, røstetmalm. Brun 

farge. 

670 S28 Fra malmkonsentrasjon (S28). Ø-V-profil.  

C54993 26 P4 malm Kornet, røstet malm. Rødbrun 

farge 

2 S15 Fra malmkonsentrasjon (S15).  

C54993 27 P8 slagg Nokså finkornet, røstet malm. 

Rødbrun farge 

76 S15 Fra malmkonsentrasjon (S15).  

C54993 28 P37 malm Finkornet, røstet malm. Rustrød 

farge 

671 S29b Fra malmkonstrasjon (S29b). Ø-V-profil.  

C54993 29 P13 kull 40 biter bestemt, alt til furu 

(Pinus). Innsendt til datering ved 
NTNU. 

14,8 S20 Fra Ildsted S20.  

C54993 30 P27 kull 20 biter bestemt, 5 bestemt til 

bjørk (Betula), 15 til furu (Pinus). 

0,6 S27 Fra rydningsrøys (S25)  

C54993 31 P3 sjaktmateriale Nokså tykk del av sjaktvegg til 
ovn. Slaggrester på innsiden. 

317 S3 Fra grop (S3).  

C54993 32 P2 slagg Slaggprøve bestående av 

jernholdig slagg. Tatt inn som 
metallprøve. 

219 S3 Fra Stein- og slaggholdig nedgravining 

(S3). Tatt fra bunn under tømming. 

 

C54993 33 P10 slagg Nokså porøs blokk med slagg 

med en rekke avtrykk etter 
mindre trestykker. 

1232 S3 Fra stein- og slaggholdig nedgravining 

(S3). 

 

C54993 34 P1 kull 35 biter bestemt, alt til furu 

(Pinus). 

2,3 S3 Fra grop (S3), tatt fra bunnen under 

tømming. 

 

C54993 35 P15 kull 15 biter bestemt, alt til furu 
(Pinus). 

1,6 S3 Fra grop (S3), tatt ut under tømming.  

C54993 36 P16 kull 40 biter bestemt, alt til furu 

(Pinus). Innsendt til datering ved 

NTNU. 

9,2 S3 Fra grop (S3). Tatt fra kullag i profil.  

C54993 37 P11 malm Røstet, delvis kornet malm. Mørk 

rødbrun farge 

112 S3 Fra grop (S3). Tatt ut i plan.  

C54993 38 P29 kull 40 biter bestemt, 6 bestemt til 

bjørk (Betula), 34 til furu (Pinus). 
Innsendt til datering ved NTNU. 

4,5 S24 Steinsamling (S24), profil.  

C54993 39 P17 slagg Slaggprøve bestående av 

jernholdig slagg. Tatt inn som 
metallprøve. 

49 S19 Fra lag 3 i struktur S19, rett vest for ovn 

(S18). 

 

C54993 40 P14 kull 25 biter bestemt, alt til furu 

(Pinus). 

15,5 S21 Fra fyllskifte (S21)  

 

8.2. TEGNINGER 

1. Digitalisert plantegning av feltet. 

2. Digitalisert profiltegning av N-S-hjelpeprofil gjennom avfallslag S2 og sjakt S11. 

3. Håndtegnet profil av Ø-V-profilbenk gjennom S2, S28 og S29.  

4. Digitalisert plan- og profiltegning av ovn S18. 

5. Plan- og profiltegning av steinfylt grop S3 med Dannevig Hauge (1946:fig 69). 

6. Plan- og profiltegning av steinfylt grop S24. 

7. Plan- og profiltegning av ildsted S20. 

8. Plan- og profiltegning av rydningsrøys S29. 

9. Digitaliserte profiltegninger av stolpehull S36 og S41 samt av mulig stolpehull S39. 
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8.3. FOTOLISTE.   

FOTOLISTE, NEGATIVNR. CF.30128-CF.30135 

 

Film 1 

Cf.30128 

Bildenr.  

Struktur Beskrivelse Ret-

ning 

mot 

Fotograf 

36 Indeksbilde Film 1  Siv Anita Lundø 

(SAL) 

35 Oversiktsbilde  Oversiktsbilde før gravning SØ SAL 

34 Oversiktsbilde  Oversiktsbilde før gravning SØ SAL 

33 Oversiktsbilde  Oversiktsbilde før gravning SØ SAL 

32 Oversiktsbilde  Oversiktsbilde før gravning SØ SAL 

31 Oversiktsbilde  Oversiktsbilde før gravning Ø SAL 

30 Oversiktsbilde  Oversiktsbilde før gravning NØ SAL 

29 Oversiktsbilde  Oversiktsbilde før gravning NØ SAL 

28 Oversiktsbilde  Oversiktsbilde før gravning VSV SAL 

27 Ovsgrop, S1 

(avskrevet)  

Nærbilde etter rydding, før 

gravning. 

N Axel Mjærum 

(AM) 

26 Ovsgrop, S1 

(avskrevet)  

Nærbilde etter rydding, før 

gravning. 

N AM 

25 Oversiktsbilde V-del felt, etter rydding NV AM 

24 Oversiktsbilde SV-del felt, etter rydding SV AM 

23 Ovsgrop, S1 

(avskrevet)  

Nærbilde etter rydding, før 

gravning. 

N AM 

22 Ovsgrop, S1 

(avskrevet)  

Oversikt etter rydding, før 

gravning. 

N AM 

21 Oversiktsbilde NV-del felt, etter rydding NV AM 

20 Oversiktsbilde V-del felt, etter rydding V AM 

19 Kant avfallslag 

(S2) nyere sjakter 

(S11 og S12) 

Oversiktsbilde Ø-del felt, 

etter rydding. 

NØ AM 

18 Kant avfallslag 

(S2) 

Oversiktsbilde Ø-del felt, 

etter rydding. 

V AM 

17 Nærbilde av 

slaggblokk 

SØ i feltet S AM 

16 Arbeidsbilde SAL stikker ut profil V AM 

15 Arbeidsbilde Hege Damlien (HD) og AM 

avtorver  

Ø SAL 

14 Arbeidsbilde Hege Damlien (HD) og AM 

avtorver  

Ø SAL 

13 Oversiktsbilde Av høydedrag med V AM 
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jernvinneanlegget. Tatt fra 

Fagstadmyra 

12 Oversiktsbilde Av høydedrag med 

jernvinneanlegget. Tatt fra 

Fagstadmyra 

V AM 

11 Oversiktsbilde SØ-del av feltet under 

opprensing 

N SAL 

10 Oversiktsbilde SØ-del av feltet under 

opprensing 

N SAL 

9 Oversiktsbilde SØ-del av feltet under 

opprensing 

NV SAL 

8 Avfallslag (S2) 

med sjakt (S12) 

SØ-del av feltet under 

opprensing 

V SAL 

7 Arbeidsbilde HD renser i avfallslagg, 

rundt avskrevet grop (S1) 

Ø HD 

6 Arbeidsbilde  Avtorving med maskinfører 

og SAL 

V AM 

5 Arbeidsbilde HD renser etter avtorving V AM 

4 Ovsgrop, S1 

(avskrevet)  

Avskrevet ovnsstrukture etter 

avtorving 

N AM 

3 Ovsgrop, S1 

(avskrevet)  

Avskrevet ovnsstrukture etter 

avtorving 

N AM 

2 Oversiktsbilde SØ-del av felt Ø AM 

1 Oversiktsbilde SØ-del av felt Ø AM 

     

Film 2 

Cf.30129 

Bildenr.  

Struktur Beskrivelse Ret-

ning 

mot 

Fotograf 

36 Oversiktsbilde SØ- og NØ-del av feltet, m 

avtorvet avfallslag (S2) 

Ø AM 

35 Indeksbilde Film 2  AM 

34 Oversiktsbilde  NV-del av feltet N AM 

33 Arbeidsbilde T.v Bernt Håkon 

Rundberget, nr. 2 fra venstre 

Jan Henning Larsen. Nr. 3 

fra venstre er HD, t.h SAL  

S AM 

32 Oversiksbilde Ø-del av feltet N AM 

31 S3, steinfylt grop Plan SV SAL 

30 S3, steinfylt grop Plan SV SAL 

29 S3, steinfylt grop Plan NØ SAL 

28 S3, steinfylt grop Plan NØ SAL 

27 Ovnsgrop, S1 

(avskrevet) 

Sjakt igjennom avskrevet 

struktur 

Ø SAL 

26 Ovnsgrop, S1 

(avskrevet) 

Fyllskifte ved avskrevet 

struktur 

N SAL 
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25 Ovnsgrop, S1 

(avskrevet) 

Fyllskifte ved avskrevet 

struktur 

N SAL 

24 Sjakt S11, 

gjennom avfallslag 

(S2) 

Etter avtorving. Trolig 

Dannvig Hauges sjakt 

V AM 

23 Sjakt S11, 

gjennom avfallslag 

(S2) 

Etter avtorving. Trolig 

Dannvig Hauges sjakt 

V AM 

22 Sjakt S11, 

gjennom avfallslag 

(S2) 

Etter avtorving. Trolig 

Dannvig Hauges sjakt 

N AM 

21 S3, steinfylt grop Plan, m/ målepinne VSV SAL 

20 S3, steinfylt grop Plan, m/ målepinne VSV SAL 

19 S3, steinfylt grop Plan, m/ målepinne SSØ SAL 

18 S3, steinfylt grop Plan, m/ målepinne SSØ SAL 

17 S3, steinfylt grop Plan, m/ målepinne NNV SAL 

16 S3, steinfylt grop Plan, m/ målepinne NNV SAL 

15 S3, steinfylt grop Plan, u/ målepinne VSV SAL 

14 S3, steinfylt grop Plan, m/ målepinne VSV SAL 

13 S4, steinfylt grop Plan V Mildri Een Eide 

(MEE) 

12 S4, steinfylt grop Plan S (MEE) 

11 S4, steinfylt grop Plan S (MEE) 

10 S4, steinfylt grop Plan N (MEE) 

9 S4, steinfylt grop Plan V (MEE) 

8 Arbeidsbilde Utgravning Ø SAL 

7 Arbeidsbilde Utgravning, HD og AM V SAL 

6 Arbeidsbilde Utgravning, MEE V SAL 

5 S5, avskrevet 

stolpehull 

Plan Ø HD 

4 Ovsgrop, S1 

(avskrevet) 

N-S-profil Ø AM 

3 Ovsgrop, S1 

(avskrevet) 

N-S-profil, S-del Ø AM 

2 S5, avskrevet 

stolpehull 

Profil V HD 

1 Arbeidsbilde med 

S3. 

Utgravning av S3. SV HD 

     

Film 3 

Cf.30130 

Bildenr.  

Struktur Beskrivelse Ret-

ning 

mot 

Fotograf 

36 Indeksbilde Film 3  HD 

35 S3, steinfylt grop Etter fjerning av torv i V-del SSV SAL 

34 S3, steinfylt grop Etter fjerning av torv i V-del NNØ SAL 
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33 S3, steinfylt grop Etter fjerning av torv i V-del NNØ SAL 

32 S6 Avskrevet i plan V HD 

31 S3, steinfylt grop Etter fjerning av torv i V-del VSV SAL 

30 S3, steinfylt grop Etter fjerning av torv i V-del VSV SAL 

29 S3, steinfylt grop Etter fjerning av løse steiner  VSV SAL 

28 S3, steinfylt grop Etter fjerning av løse steiner  VSV SAL 

27 S10, stolpehull til 

revegård 

Plan N HD 

26 S9, stolpehull til 

revegård 

Plan N HD 

25 S8, stolpehull til 

revegård 

Plan NNV HD 

24 S7, stolpehull til 

revegård 

Plan NNV HD 

23 S9 og S10, 

stolpehull til 

revegård 

Plan SØ HD 

22 S7-S10, stolpehull 

til revegård 

Plan SV HD 

21 S7-S10, stolpehull 

til revegård 

Plan NV HD 

20 Oversiktsbilde 

NØ-del med 

steinfylt grop (S4) 

i forgrunnen 

Etter avtorving ØSØ MEE 

19 Oversiktsbilde 

NØ-del med 

steinfylt grop (S4) 

i forgrunnen 

Etter avtorving ØSØ MEE 

18 Oversiktsbilde 

NØ-del med 

steinfylt grop (S17) 

i forgrunnen 

Etter avtorving V MEE 

17 S17, steinfylt grop Plan ØNØ MEE 

16 Avfallslag (S2) Kant av avfallslag ØNØ MEE 

15 Avfallslag (S2) Kant av avfallslag ØNØ MEE 

14 S3, steinfylt grop Plan etter påbegynt snitting VSV SAL 

13 S3, steinfylt grop Plan etter påbegynt snitting, 

detaljbilde 

VSV SAL 

12 Oversiktsbilde av 

S18, ovn  

Området rundt ovn (S18), 

SØ-del av feltet. 

N AM 

11 S18, ovnsområde  Nærbilde, plan N AM 

10 S18, ovnsområde  Nærbilde, plan N AM 

9 Oversiktsbilde av 

S18, ovn  

Området rundt ovn (S18), 

SØ-del av feltet. 

N AM 
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8 Oversiktsbilde av 

felt 

Midtdel av felt NV AM 

7 S18, ovnsområde Nærbilde N AM 

6 S18, ovnsområde Nærbilde S AM 

5 S20, ildsted Plan VSV MEE 

4 S20, ildsted Plan VSV MEE 

3 S20, ildsted Plan VSV MEE 

2 Ovsgrop, S1 

(avskrevet) 

Plan, sørdel N AM 

1 S18, ovnsområde Plan, nærbilde S AM 

     

Film 4 

Cf.30131 

Bildenr.  

Struktur Beskrivelse Ret-

ning 

mot 

Fotograf 

36 Indeksbilde Film 4  AM 

35 S18, ovn Plan  S HD 

34 S18, ovn Plan  V HD 

33 S18, ovn Plan, nærbilde av slaggplate i 

Ø 

V HD 

32 S18, ovn Plan, nærbilde av slaggplate i 

N 

S HD 

31 S3, steinfylt grop Profil, etter tømming Ø SAL 

30 S3, steinfylt grop Profil, etter tømming Ø SAL 

29 S3, steinfylt grop Profil, etter tømming Ø SAL 

28 Ø-V-profil,  

avfallslag, S2 

V-del av profil N AM 

27 Ø-V-profil,  

avfallslag, S2 

Midtdel av profil, mot S1 N AM 

26 Ø-V-profil,  

avfallslag, S2 

Ø-del av profil N AM 

25 Ø-V-profil,  

avfallslag, S2 

Oversikt over profil N AM 

24 S20, ildsted Profil Ø MEE 

23 S20, ildsted Profil ØSØ MEE 

22 S20, ildsted Profil ØNØ MEE 

21 S20, ildsted Profil VNV MEE 

20 S18, ovn Plan, fremrenset slaggblokk Ø HD 

19 S18, ovn Plan, fremrenset slaggblokk N HD 

18 S18, ovn Plan, fremrenset slaggblokk S HD 

17 S3, steinfylt grop Plan av tømt grop SV SAL 

16 S3, steinfylt grop Plan av tømt grop SV SAL 

15 S3, steinfylt grop Plan av tømt grop SSØ SAL 

14 S3, steinfylt grop Plan av tømt grop SSØ SAL 

13 S18, ovn Plan, gravd ned til 

steinforing i S-del 

N SAL 
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12 S18, ovn Profil, gravd ned til 

steinforing i S-del 

N SAL 

11 S18, ovn Plan, gravd ned til 

steinforing i S-del 

S SAL 

10 Oversiktsbilde SV-del NV Magnus Helstad 

(MH) 

9 Oversiktsbilde SV-del NV Magnus Helstad 

(MH) 

8 Oversiktsbilde SV-del NV Magnus Helstad 

(MH) 

7 S21, avskrevet 

struktur 

Plan, fremrenset N MEE 

6 S21, avskrevet 

struktur 

Plan, fremrenset N MEE 

5 S21, avskrevet 

struktur 

Plan, fremrenset NNØ MEE 

4 S18, ovn Plan, topp steinforing med 

leirelag 

N HD 

3 S18, ovn Plan, topp steinforing med 

leirelag 

V HD 

2 S18, ovn Plan, topp steinforing med 

leirelag 

S HD 

1 S18, ovn Plan, topp steinforing med 

leirelag 

Ø HD 

     

Film 5 

Cf.30132 

Bildenr.  

Struktur Beskrivelse Ret-

ning 

mot 

Fotograf 

36 Indeksbilde Film 5  AM 

35 S18, ovn Plan, topp steinforing med 

leirelag 

NNV HD 

34 S18, ovn Plan, topp steinforing med 

leirelag 

NNV HD 

33 S18, ovn Plan, topp steinforing med 

leirelag 

NNV HD 

32 S18, ovn   Plan, topp steinforing med 

leirelag 

NNV HD 

31 S28, røsteplass Plan ØNØ SAL 

30 S3, steinfylt grop Profil ØNØ SAL 

29 S3, steinfylt grop Profil ØNØ SAL 

28 S3, steinfylt grop Profil ØNØ SAL 

27 S3, steinfylt grop Profil ØNØ SAL 

26 S28, røsteplass Prøvestikk, profil N MH 

25 S3, steinfylt grop Detalj av leirefylt lag i grop ØNØ SAL 

24 S3, steinfylt grop Detalj av leirefylt lag i grop ØNØ SAL 
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23 S24, steinfylt grop Plan N MH 

22 S18, ovn Profil m/ sol NNV HD 

21 S18, ovn Profil m/ sol NNV HD 

20 Arbeidsbilde AM NNV HD 

19 Sålderute Ligger v Ø_V-profil N MEE 

18 S2, avfallslag N-S-hjelpeprofil, N-del V SAL 

17 S2, avfallslag N-S-hjelpeprofil, N-del V SAL 

16 S2, avfallslag N-S-hjelpeprofil, N-del V SAL 

15 S2, avfallslag N-S-hjelpeprofil, N-del og 

Ø-V-profil, Ø-del 

SV SAL 

14 S2, avfallslag Ø-V-profil, Ø-del V SAL 

13 S2, avfallslag Ø-V-profil, Ø-del V SAL 

12 S2, avfallslag Ø-V-profil, Ø-del V SAL 

11 S2, avfallslag N-S-hjelpeprofil, N-del og 

Ø-V-profil, Ø-del 

SV SAL 

10 S2, avfallslag N-S-hjelpeprofil, N-del V SAL 

9 S18, ovn Plan. Slagg og steinfylt grop N HD 

8 S18, ovn Plan. Slagg og steinfylt grop N HD 

7 S18, ovn Plan. Slagg og steinfylt grop V HD 

6 S18, ovn Plan. Slagg og steinfylt grop S HD 

5 S18, ovn Plan. Slagg og steinfylt grop Ø HD 

4 S18, ovn Plan. Slagg og steinfylt grop Ø HD 

3 S18, ovn Plan. Slagg og steinfylt grop NØ HD 

2 S25, rydningsrøys Plan Ø Ellen Margrethe 

Storrusten (EMS) 

1 S25, rydningsrøys Plan V EMS 

     

Film 6 

Cf.30133 

Bildenr.  

Struktur Beskrivelse Ret-

ning 

mot 

Fotograf 

36 S25, rydningsrøys Plan N EMS 

35 S25, rydningsrøys Plan N EMS 

34 S25, rydningsrøys Plan V EMS 

33 S25, rydningsrøys Plan V EMS 

32 S25, rydningsrøys Plan S EMS 

31 Oversikt Avdekket 10-15 cm av 

avfallslag, S2 m/ avskrevene 

strukturer  

NØ AM 

30 Oversikt Avdekket 10-15 cm av 

avfallslag, S2 m/ avskrevene 

strukturer 

NØ AM 

29 Oversikt Avdekket 10-15 cm av 

avfallslag S2 rundt ovn S18 

N AM 

28 Oversikt Avdekket 10-15 cm av 

avfallslag S2 rundt ovn S18 

N AM 
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27 S23 (avskrevet) SØ-del felt V AM 

26 Rundt S17 Mulig steinsamling 

under/ved S17 

N MH 

25 Rundt S17 Mulig steinsamling 

under/ved S17 

N MH 

24 S17, steinpakning Profil NØ MH 

23 S24, steinfylt grop Profil S MEE 

22 S25, rydningsrøys Profil Ø EMS 

21 S25, rydningsrøys Profil Ø EMS 

20 Arbeidsbilde MEE sålder N AM 

19 S18, ovn Ferdig flategravd NØ AM 

18 S18, ovn Ferdig flategravd NØ AM 

17 S18, ovn Ferdig flategravd, dobbel 

steinkrans i SV 

NØ AM 

16 S18, ovn Ferdig flategravd NV AM 

15 S18, ovn Ferdig flategravd NV AM 

14 S18, ovn Ferdig flategravd SV AM 

13 S18, ovn Ferdig flategravd NØ AM 

12 S18, ovn Ferdig flategravd SØ AM 

11 N-S-hjelpeprofil Del av sjakt (S11) i profil V MH 

10 N-S- hjelpeprofil Del av sjakt (S11) i profil V MH 

9 N-S- hjelpeprofil Del av sjakt (S11) i profil V MH 

8 S24, steinfylt grop Profil S EMS 

7 S24, steinfylt grop Profil S EMS 

6 S18, ovn Slagg fra slaggrop SV AM 

5 S18, ovn Slagg fra slaggrop, 

blokkslagg 

SV AM 

4 S2, avfallslag Blokkslagg i avfallslagg N AM 

3 Arbeidsbilde Tømming av slaggrop til 

S18, ovn. M/ EMS 

NØ AM 

2 S18, ovn Halvtømt slaggrop NNØ Kari Møyner 

(KM) 

1 S18, ovn Halvtømt slaggrop Ø (KM) 

     

Film 7 

Cf.30134 

Bildenr.  

Struktur Beskrivelse Ret-

ning 

mot 

Fotograf 

36 Indeksbilde Film 7  AM 

35 S18, ovn Halvtømt slaggrop NØ AM 

34 S18, ovn Halvtømt slaggrop S AM 

33 S18, ovn Halvtømt slaggrop V AM 

32 S18, ovn Halvtømt slaggrop, nærbilde S AM 

31 S18, ovn Halvtømt slaggrop, nærbilde N AM 

30 S18, ovn Halvtømt slaggrop, oversikt N AM 
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29 S18, ovn Halvtømt slaggrop, oversikt N AM 

28 N-S hjelpeprofil S-del, oversikt V KM 

27 N-S hjelpeprofil S-del, N-del V KM 

26 N-S hjelpeprofil S-del, S-del V KM 

25 Ø-V-profil V-del, oversikt NV AM 

24 Ø-V-profil V-del, oversikt NV AM 

23 Ø-V-profil m/ 

røsteplass (S29) 

Profil, Ø-del N AM 

22  Profil, V-del N AM 

21 Ø-V-profil V-del, oversikt NØ AM 

20 Ø-V-profil m/ 

røsteplass (S28) 

Profil N AM 

19 Ø-V-profil m/ 

røsteplass (S28) 

Profil N AM 

18 Oversikt 

Undergrunn rundt 

S18, ovn 

Plan Ø AM 

17 Oversikt 

Undergrunn rundt 

S18, ovn 

Plan NØ AM 

16 S36, stolpehull og 

S37, avskrevet 

Plan Ø AM 

15 S40, avskrevet Plan Ø AM 

14 S38, avskrevet Plan N AM 

13 S39, mulig 

stolpehull 

Plan NØ AM 

12 Oversikt 

Undergrunn rundt 

S18, ovn 

S-del Ø AM 

11 S36, stolpehull og 

S37, avskrevet 

Plan, nærbilde Ø AM 

10 Oversikt 

Undergrunn rundt 

S18, ovn 

S-del, rundt ovn NØ AM 

9 S38, avskrevet Plan N AM 

8 S38, avskrevet  Plan N AM 

7 S38, avskrevet Profil N AM 

6 S39, mulig 

stolpehull 

Plan S EMS 

5 S36, stolpehull og 

S37, avskrevet 

Plan S36 (T.H.) S37 (T.V.)  V AM 

4 S39, mulig 

stolpehull 

Profil N EMS 

3 S39, mulig 

stolpehull 

Profil N EMS 
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2 S18, ovn Profil, slaggrop N AM 

1 S18, ovn Profil, slaggrop N AM 

     

Film 8 

Cf.30135 

Bildenr.  

Struktur Beskrivelse Ret-

ning 

mot 

Fotograf 

36 Indeksbilde Film 8  AM 

35 S18, ovn Profil, slaggrop N AM 

34 S18, ovn Profil, slaggrop N AM 

33 S18, ovn Profil, slaggrop N AM 

32 S18, ovn Profil, slaggrop, bunn N AM 

31 S18, ovn Profil, slaggrop, fra siden NV AM 

30 S18, ovn Profil, slaggrop, fra siden NØ AM 

29 S36, stolpehull Delvis snittet V EMS 

28 S37, (avskrevet) Profil V EMS 

27 S18, ovn Profil, slaggrop, tømt N AM 

26 S41, stolpehull Profil V AM 

25 S41, stolpehull Med skoningsstein V AM 

24 S41, stolpehull Med skoningsstein V AM 

23 S36, stolpehull Profil V AM 

22 S36, stolpehull Delvis snittet V AM 

21 S39, mulig 

stolpehull 

Profil N AM 

20 Utgår    

 

8.4. ANALYSER  

1. Vedartsbestemmelse av kullprøver ved Helge I. Høeg. 

2.  

3.  

 

8.6. KART 

1. ØK-kart over området. 

 

8.7. ANDRE VEDLEGG 

1. Bilder fra gravningen. 

2. Rapport fra gjenstanddatabasen. 

 















































 
Bilde 1: Oversiktsbilde av feltets midtdel, etter avtorving. I tilnærmet det hele avdekkede området ligger 

avfallslaget S2. Rett t.h. for stikkstangen ligger ovn S18. Den er imidlertid fortsatt dekket av 

avfallsmasser. Jordet i bakkant er et oppdyrket myrområde (Fagstadmyra). Bildet er tatt mot Ø av Axel 

Mjærum. 

    

 
Bilde 2: Arbeidsbilde. Utgravning i midtdel av feltet. Midt i bildet undersøkes ovn S18 og avskrevet grop 

S1. Til venstre i bildet undersøkes kanten av avfallslag S2. Bildet er tatt mot Ø av Siv Anita Lundø. 



 
Bilde 3: Planbilde av SV-del av feltet. Rett bak stikkstangen ligger steinfylt grop S22, bak denne ligger 

gropene S23 og S24. Øverst til venstre ligger rydningsrøysen S25. I området rundt steinsamlingen ligger 

røstet malm (S28, S29 og S31). Bildet er tatt mot NV av Magnus Helstad. 

 

 

 
Bilde 4: Avfallslag S2. Forsenkningen og midt i bildet er sjakt S11. Sjakten kan ha blitt dannet ved 

Dannevig Hauges undersøkelser. Bildet er tatt mot V av Axel Mjærum. 



 

 

 

 
Bilde 5: Profilbilde av avfallslag S2. N-S-hjelpeprofil, N-del. T.v. i profilen sees deler av en stor 

slaggblokk.  Bildet tatt mot V av Siv Anita Lundø.  

 

 

 
Bilde 6: Planbilde av steinfylt grop S3 etter avtorving. Til høyre sees en forsenkning i gropen. Denne 

forsenkningen kan være et resultat av Dannevig Hauges undersøkelser. Bildet tatt mot SSØ av Siv Anita 

Lundø.  

 



 
Bilde 7: Profilbilde av steinfylt grop S3.  Bildet tatt mot ØNØ av Siv Anita Lundø.  

 

 

 

 
Bilde 8: Planbilde av ovn S18. Tatt under flategravning av ovn. Bildet tatt mot NNV av Hege Damlien. 



 

 
Bilde 9: Planbilde av ovn S18. Tatt etter avsluttet flategravning. Nederst til venstre sees to lag med 

skiferheller. Bildet tatt mot N av Hege Damlien. 

 

 
Bilde 10: Ovn S18, profil. Snittet viser slaggrop med skiferheller. Bildet tatt mot N av Axel Mjærum. 

 

 



 
Bilde 11: Planbilde av ildsted S20.  Bildet tatt mot V av Mildri Een Eide. 

 

  
Bilde 12: Profilbilde av ildsted S20.  Bildet tatt mot Ø av Mildri Een Eide. 

 
 

 



 
Bilde 13: Profil av steinfylt grop (S24). Bildet er tatt mot S av Ellen Margrethe Storrusten. 

 

 
Bilde 14: Planbilde av rydningsrøys S25. To jordfaste stein sees i forkant av bildet.  Bildet tatt mot N av 

Ellen Margrethe Storrusten.  

 



 
Bilde 15: T. h.: Profil av stolpehull S36. T.v.: Profil av stolpehull S41. I forkant av snittet sees to steiner, 

tolket som skoningssteiner. Bildene er tatt mot V av Axel Mjærum. 

 
Bilde 16: Profil av mulig stolpehull S41. Bildene er tatt mot N av Axel Mjærum. 
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