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SAMMENDRAG 
Denna rapport behandlar ett järnframställningsanlägg som registrerades av Oppland 

fylkeskommune första gången 1999. Det var dock först nu, 2016, en hytta liggande tät 

intill anlägget skulle byggas ut och anlägget blev direkt påverkat. Den inledande 

registreringen påvisade tre kolgropar och en slagghög.  

 

Efter den maskinella avbaningen av anlägget och dess absoluta närhet hade följande 

strukturer framkommit: två kolgropar (en av dem som var registrerade innehöll inget kol), 

en ugn, två slagghögar, en rostplats, ett kollager samt flera lager med kol liggande på 

kolgroparnas vallar som visar åt vilket håll man tömt gropen.  

 

Ugnen som påträffades låg belägen uppe på vallen till en av kolgroparna. Den hade i och 

med detta ingen tuft eller byggnad knuten till den. Ugnen var uppbyggd av flata hällar 

stående i en cirkulär form som sedan omgavs av större stenar liggande i en mer 

rektangulär form. En ingång för blåsbälgen var synlig i fronten på ugnen och här låg 

också en kanal för slagg att rinna ut ur ugnen. Mycket bränd lera påträffades inom i 

ugnen som visar att ugnen haft en övre konstruktion av lera. 

 

De olika anläggen på fältet dateras till medeltiden, 1020-1400 e.Kr.   
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Javnlie 17/123 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

JAVNLIE, 17/123, ØYSTRE SLIDRE, OPPLAND  

 

2 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Denna undersökningen rör ett tillbygg på en existerande stuga. Denna byggnation 

kommer i direkt konflikt med ett registrerat järnframställningsanlägg (ID 7598) 

bestående av tre kolgropar och en slagghög. Anlägget registrerades första gången av 

Oppland fylkeskommune i 1999 i förbindelse med reguleringsplanen för Javnlie. Stugan 

var så redan byggd. Järnframställningsanlägget är regulerat till bevaring i 

reguleringsplanen för Javnlie som vedertogs 23. mars 2000. Bevaringsområdet är inte 

helt i samsvar med fylkeskommunens förslag i 1999 och täcker inte hela anlägget med 

säkerhetszon. Det går också en väg i ytterkanten av bevaringsområdet som inte är i 

samsvar med vedertagen plan. Ändringen är godkänd av fylkeskommunen.  

 

Kommunplanen för Javnlie är lagd till offentlig inspektion och kommunen föreslår att 

upphäva bland annat reguleringsplanen för Javnlie. Det berörda området föreslås som 

regulerat till byggområde för fritidsbostäder. Det omsökta tilltaget kräver en dispens från 

gällande reguleringsplanen, jämför plan- och bygningsloven § 19. 

 

Sökaren har värderat andra placeringar av tillbygget men kommer då i konflikt med 

tomtgränsen och ett myrområde. Det ansökta förslaget anses som det bästa alternativet 

gällande gott utnyttjande av tomten.  

 

3 DELTAGERE, TIDSROM 

Undersökningen på Javnlie genomfördes från den 19. till den 23. september 2016.  

Vädret var under dessa perioden fint med strålande solsken. 

 

Under utgrävningen deltog Jakob Kile-Vesik (fältledare) och Aleksi Pienimäki 

(fältassistent). Jakob Kile-Vesik stod för inmätningar i fält. Magne Samdal och Jakob 

Kile-Vesik skapade kartorna under efterarbetet. Projektledare var Jostein Bergstøl. 

Øyvind Barbøl från Bygdeservice körde grävmaskin. 

 
Navn Stilling Periode Dagsverk 

Jakob Kile-Vesik Fältledare 19-23/9-16 5 

Aleksi Pienimäki Fältassistent 19-23/9-16 5 

Sum 10 

Figur 1. Deltagarlista.  
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4 BESØK OG FORMIDLING  

Under denna grävning som var belägen utanför Beitostølen i ett område där det ej 

framstod som naturligt att vistas utanför hyttesäsong så genomfördes det minimalt med 

förmedling i fält.  

 

Den 21. september var fältledare Jostein Bergstøl från Kulturhistorisk museum inom 

fältet för att diskutera vidare framfart.  

 

5 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Det järnframställningsanlägg man ansökt om ligger ca 1 km öst om insjön Javnin och 

några kilometer sydöst från Beitostølen. Området präglas av enskilda stugor och är än så 

länge bara begränsat utbyggt.  

 

Beitostølen har inte bara en historia som stølsområde men spåren efter utmarksbruk är 

många. De många järnframställningsanläggen från medeltiden är ofta gott synliga för det 

ingår kolgropar i anläggstrukturen. Vidare finns den järnframställningsanlägg från den 

äldre järnåldern med en ansenlig storlek. Det återfinns här även flera olika tufter men de 

är ej daterade. Det liggger också enskilda gravhögar i Beitostølen-området. Många 

kulturminnen, bland annat järnframställningsanlägg med kolgropar samt enskilda 

kolgropar, är skyddade genom reguleringen till specialområde bevaring i olika 

reguleringsplaner.  

 

I Valdres ligger det många gravfynd från yngre romartid. Många gravminnen berättar om 

expantionen genom järnåldern (Hougen 1947). En utveckling som har fortsatt i medeltiden 

fram till svarta döden. De viktigaste bosättningsområdena ligger på östsidan av dalen. 

 

I stølsregionen ligger det ett stort antal järnframställningsanlägg och kolgropar, och Valdres 

är därför ansett som ett av våra viktigaste områden för järnproduktion i järnålder och 

medeltid (jfr. Brøgger 1925, Hauge 1944; 1946, Larsen 2000; 2009, Larsen og Thømt 

2010). De många järnframställningsanläggen från medeltiden är tydliga men det finns också 

många platser med järnproduktion från äldre järnåldern så som vid Øyangen. Nere i 

bosättningsområdena ligger det flera kolgropar som är knutna till smide och vidare 

bearbetning av järnet från från utmarken. 

 

Kunskapen om järnframställning i mitten av Valdres är knuten till Øystre Slidre och 

speciellt till Beitostølen där allt som allt sju järnframställningsanlägg med tillhörande 

kolgropar är undersökta (Mjærum 2007, jf. Larsen 2009). Ytterligare ett anlägg i 

kommunen blev undersökt på Volbu vid Rudi i en mer gårdsnära miljö, sommaren 2010.  
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Figur 2. Placering av anlägget. 

 

6 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

6.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Utmarksbruk är ett forskningstema vid Kulturhistorisk museum. 

Järnframställningsanlägget ligger i ett område där vi från förr har data att bygga på, men 

det har likaväl ett stort forskningspotential. Ut ifrån den kunskap vi har i dag är anlägg 

med kolgropar från slutet av vikingatiden eller tidig- eller högmedeltid, men tidigare 

undersökningar visar att man kan få överaskningar då anlägg kan vara flerfasade. Det 

måste därför läggas vikt vid att ta ut prover för datering från goda kontexter. 

 

Det är många problem knutna till järnframställningen i järnåldern och medeltiden, 

exempelvis då det gäller förståelse av brukstiden för de enskilda anläggen, organisering 

av arbetet, regionala förhållanden och kronologi (Larsen 2004; 2009). Problemen kan inte 

lösas enbart genom utgrävningen av ytterligare ett anlägg till i detta området.  

 

För det första är det viktigt att avklara den helhetliga anläggningsstrukturen för att kunna 

sätta anläggena in i ett större sammanhang och för att avklara regionala skillnader. 

Mycket tyder också på att det kan finnas flera anläggsstrukturer, inte minst gäller det 

variationer inom tvårumstufterna. Organiseringen av anläggen är viktig för att förstå 

järnproduktionen och förståelse av organisationsmönstrena vill göra det enklare att 

prioritera anlägg för utgrävning i framtiden.  
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Figur 3. Fältet efter avbaningen. Sett mot nordväst.    Fotograf: Aleksi Pienimäki 

 

Frågorna är många, så som: 

 Vilka strukturer finns på anlägget? 

 Har produktionen försigått i ett eget hus? 

 Hur är den helhetliga organisationen av anlägget? 

 Vilka aktiviteter har försigått? Har man rostat? Är järnet bearbetat? 

 Vilka ugnstyper finns på platsen? 

 Har anlägget flera teknologifaser? Eventuellt bruksfaser? 

 Vilken ålder har produktionen? 

 Hur stor är produktionen? 

 Vilken vedart har man använt vid konstruktion? 

 Vilken form har kolgroparna? 

 

Många av dessa problemställningarna kan lösas helt eller delvis vid en förenklad 

undersökning som den som här berörs.  

 

6.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Vi använde oss till stora delar av maskinell avbaning som är den vanligaste metoden för 

att undersöka strukturer som ligger begravda under dyrkad mark (Løken, Pilø & 

Hemdorff 1996). Man gräver med hjälp av maskin skonsamt bort matjorden. På detta sätt 
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avtäcks den sterila undergrunden där strukturer såsom kokgropar, stolphål, eldstäder och 

andra nedgrävningar blir synliga som mörkare fläckar. 

 

Området som skulle undersökas markerades med hjälp av punkter på fältet utsatta med 

GPS. Sedan startade avbaningen med maskin. Under avbaningen märktes dessa mörka 

fläckar i undergrunden, som representerar strukturer, ut. När allt var avbanat blev 

strukturerna numrerade i stigande ordning. Dessa strukturerna rensades fram med krafsa 

och skärslev. Därefter mättes strukturerna in med totalstation. Efter detta snittades 

strukturerna och halvparten grävdes ut. Profilen tecknades och fotograferades, djup och 

lager dokumenterades. Varje struktur har blivit beskriven på eget digitalt struktur-

schema. Kolprover togs från vissa av strukturerna, dessa gavs provnummer i stigande 

ordning. 

 

Kolgroparna och slagghögarna som undersöktes på detta fält snittades med grävmaskin 

då det skulle tagit för lång tid att undersöka dem för hand. Gällande slagghögarna så 

grävdes det ett provstick på 0,5x0,5 meter i dem där massorna sållades och mängden 

slagg vägdes. Detta medgav att vi kunde räkna ut en ungefärlig mängd slagg i högen. 

Ugnen som undersöktes grävdes grävdes lagvis för att dokumentera dess kompletta 

uppbyggnad. 

 

 
Figur 4. Ugnen efter första rensningen av vegetation. Sett mot öster.  Fotograf: Jakob Kile-Vesik 
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Det blev vid utgrävningen gjort fynd och det blev taget ett antal prover. Dessa är 

katalogiserade under C60517 och fotografier är katalogiserade under Cf35081. 

 

Vi har främst brukat oss av Ipads för dokumentation av strukturer. Denna platta ersätter 

då strukturscheman och analoga typer av plan och profilteckningar. Gällande 

strukturscheman så använde vi oss av ett registreringsprogram som är skapat i samarbete 

med USIT. Programmet är upplagt för att ha med sig alla de olika delarna och posterna 

som återfinns på de analoga strukturscheman och för att kunna kopplas mot den databas 

som återfinns i Intrasis. När en ny struktur skulle undersökas upprättades en ny sida inom 

programmet specifik för denna struktur och i denna bas förde man in sina uppgifter. Vid 

dagens slut exporterade vi de baser för alla strukturer vi grävt till programmet Numbers, 

här sågs de över så att vi var säkra på att allt såg korrekt ut. Denna filen exporterades 

sedan i Excel-format till vår fältdator. Arken lades sedan in i Intrasis via dess vanliga 

rutiner för import av Excel-filer. Uppgifterna förs då in på korrekt plats under korrekt 

struktur i intrasis anläggsbas. 

 

För att hantera teckningar i plan och profil av strukturer i fält används programmet 

Sketchbook Pro som köptes via den sedvanliga Appstore. Detta program påminner en hel 

del om Photoshop i dess upplägg, och kunskap om bruk av det sistnämnda kan hjälpa en 

med att snabbt komma igång med sin dokumentation. Via plattans egna kamera tog man 

då en bild på strukturen som ska tecknas och denna bilden lades in som ett separat lager i 

programmet. Det är viktigt att denna bilden innehåller all information du kommer behöva 

för den vidare teckningen, så som norrpil, fotopinne med skala och eventuellt var 

strukturen ska snittas och var prover ska tas ut. Denna bilden kommer ej följa med i den 

vidare dokumentationen av strukturen så det gör inget om den inte är helt ren. Man kan 

gärna rista in lager i strukturen för att göra dem lättare att uppmärksamma under 

teckningen. När fotot väl är på plats tecknar man i ett eget lager av strukturen med fotot 

som en mall i bakgrunden. Här tecknas även norrpil, måttstock och lagerförklaring in 

samt belägenheten för prover och fynd. När teckningen var färdig så lagrades den på 

Ipaden, den lagras då i raster-format. Sedan sker en export som påminner om den som 

nämnts här ovan angående strukturscheman. Ipaden kopplas till vår fältdator och filen 

importeras till datorn i Photoshop-format. Den kan senare öppnas i Photoshop eller 

Illustrator och redigeras inför vidare publicering. Vi lagade även rutiner för 

säkerhetskopiering på daglig basis. Detta då det inte finns några pappersregister förutom 

strukturlistan och vi vill säkra oss fullständigt mot datadöd av olika typer. 

 

De största strukturerna tecknades fortsatt förhand då Ipadens vidvinkel ej tillät hela dessa 

strukturer att rymmas på en bild och vi ville undvika stor förvrängning då vi ej fick bra 

bilder i lod.  
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Det användes en Trimble R6 GPS med CPOS-noggrannhet vid inmätningen av 

lokaliteterna. Dokumentationssystemet Intrasis användes till behandling och analys av 

inmätta enheter i fält. Till vidare databehandling, analys och publicering av GIS-data 

användes ESRIs ArcMap 10. Dataflytet från GPS till intrasis-programvaran skedde 

genom att mätpunkterna lagras som Trimble RAW-filer i stationen. Här konverterades de 

till Intrasis RAW-format före export in i projektets databas på bärbar PC. Export sker via 

kabel från station till PC.   

 

All kartdata är satt i koordinatsystemet UTM/WGS84 sone 32N och lagras i ESRI 

geodatabasformat vid avlämning till Dokumentasjonsseksjonen på Kulturhistorisk 

museum. I tillägg blir de respektive Intrasis-projekten avlämnade till samma enhet för 

lagring och eventuell distribution. 

 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000- 

150408SAS. Produsert 09.12.16. Signatur MS, JKV. 

 

6.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Fem dagar spenderades i fält under denna korta utgrävning. Den största delen av arbetet i 

fält gick tog tre dagar medan resor, digital dokumentation och liknande tog den 

resterande tiden.  

 

Den första dagen packades bilen på museet och vi for upp i fält. Här togs inledande foton 

och vi började ta ner delar av skogen som stod på fältet för hand. De synliga strukturerna 

mättes in med totalstation och vi fick placerat baracker och aggregat vid fältet.  

 

Den andra dagen fick vi in grävmaskinen och avbanade fältet. Innan avbaningen tog vi 

ner stora delar av vegetationen och tog nya bilder av fältet. Vi blev klara med hela 

avbaningen och mätte in de framkomna strukturerna. Nya bilder av fältet togs också.  
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Figur 5. Fältet efter delar av vegetationen tagits ned. Sett mot nordväst. Fotograf: Aleksi Pienimäki 

 

De tredje dagen använde vi grävmaskinen till att snitta alla de stora strukturerna, 

kolgropar och slagghögar. Sedan ansåg vi oss klara med grävmaskinen. Efter det började 

vi arbetet med undersökningen av strukturerna. Vi påbörjade arbetet med ugnen då vi 

visste att den skulle ta lite tid att gräva ut i plan. En del mindre strukturer slutfördes. 

Jostein Bergstøl, projektledare från Kulturhistorisk museum, kom på besök för att se på 

fältet.  

 

Den fjärde dagen grävde vi färdigt alla strukturer och tog avslutande bilder. Företeelser 

på fältet mättes in kontinuerligt med GPS. 

 

Den femte och sista dagen gick åt till digital dokumentation. Bilder överfördes till dator 

och tecknades, Intrasis och databaser uppdaterades och all information som framkommit i 

fält fördes in i programmen. Verktygen tvättades, bilen packades och vi for hem till 

museet. Här packades allt in och dokumentation slutfördes. 

 

6.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Det är inte ett specifikt källkritiskt problem men fältet var täckt av relativt tät vegetation 

när vi anlände området. Detta var inte ett bekymmer isig men det tog oss betydlig tid att 

få ner denna vegetation för att kunna komma in med grävmaskin samt ta ordentliga bilder 

av ytan och kontexterna.  

 



17/123, Øystre Slidre  2015/11291  

 

  

 13 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 
Figur 6. Fältet och vegetation vid ankomst. Sett mot norr.   Fotograf: Aleksi Pienimäki 

 

Denna vegetation bestod av flera träd som hade växt över de känsliga kontexterna i 

anlägget och deras rötter kan möjligen ha påverkat strukturerna något och omarrangerat 

stenar och likande. Detta har troligen inte påverkat grävningen och dess resultat nämnvärt 

men det kan ha påverkat kontexternas säkerhet något. 

 

Det bör även påpekas att den metoden vi använt för att mäta den totala volymen av 

slagghögarna ej tar hänsyn till ojämnheter i strukturen så siffrorna som nämns i denna 

rapport är bara vägledande och ej fullständigt korrekta.  

 

Ugnen som undersöktes på denna utgrävning låg direkt under ett tunt lager med mossa 

och tydligt påverkad/rasad. Det var svårt att få fram säkra lager för dokumentation och 

provtagning. Dock gav noggrann undersökning bra resultat men det var även här lite 

tidskrävande att ta sig igenom lagen.  

 

Den nuvarande stugan och vägen borde också nämnas då hagen till stugan kan ge sken av 

att ligga ovan anlägget. Det är dock ej troligt att några större arkeologiska element legat i 

detta område. Detta pågrund av att de flesta strukturer som vanligen framkommer vid 

järnframställningsanlägg redan påträffats, så som kolgrop, slagghög, ugn, rostplats,  och 

kollager. 
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7 UTGRAVNINGSRESULTATER 

Under detta kapitlet ska nu alla stukturer och kontexter som återfanns på fältet gås 

igenom. Under utgrävningens gång gavs A-nummer till en del strukturer som senare 

avskrevs samt en del företeelser som ej har någon vidare arkeologisk innebörd. Dessa 

kommer ej gås igenom här. Därför är det ej en löpande serie med A-nummer som här 

presenteras. Om ett nummer ej återfinns här så har det ingen arkeologisk innebörd. 

Gällande strukturer återfanns elva stycken. Dessa bestod av en ugn, två kolgropar, två 

slagghögar, en rostplats, ett kollager och fyra kollag/tömning. De kvarvarande 

strukturerna avskrevs.  

 

7.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

På den avbanade ytan påträffades elva strukturer. Nu kommer de individuella 

strukturtyperna få en enklare genomgång.  
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Figur 7. Karta över lokaliteten.  

 

7.1.1 UGN 

A107 

Vid avbaningen påträffades en hög med stenar mellan A101 och A103. Denna högen 

stack tydligt ut från resten av terrängen som var relativt stenfri. Högen bestod av lösa, till 

största delen flata stenar med en diameter mellan 10-15 och 30-40 cm. Tre större stenar 

med en diameter över 50 cm kunde ses i vad som verkade vara de nordöstra, sydöstra och 

sydvästra hörnen av en rektangulär konstruktion med lite sten utrasat i väster. Strukturen 

tolkades som en ugn och undersöktes i lager. Ett lager med sten, torv och slagg togs bort 



17/123, Øystre Slidre  2015/11291  

 

  

 16 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

för att få en bättre förståelse av storlek och form av den kvarvarande strukturen. När detta 

togs bort påträffades den centrala ugnen som var kvadratisk med en sida på ca 60 cm. 

Inom denna ytan låg på denna nivå mycket bränd sten med en diameter på upp till 10 cm 

och flera knytnävestora bitar av slagg. Allt låg fortfarande bland torv och rötter. När 

undersökningen fortsatte togs de tre stora omkringliggande stenarna bort då de låg 

utanför ugnen. Den centrala eldstaden blev mer klart definierad som en yta begränsad av 

två stora flata hällar, ca 60 cm långa, som stod vertikalt med långsidan nedgrävd i 

marken. En del hällar låg också platt inne i konstruktionen. Dessa kan möjligen ha rasat 

in. En öppning i konstruktionen påträffades i riktning mot kolgrop A103 i nordväst. På 

västra sidan blev konstruktionen betydligt mindre då lösa stenar togs bort vilket kan 

påvisa att ugnen här har rasat in. På detta lager tog ett kolprov P5003A och ett slaggprov 

P5008. Ugnen grävdes gradvis ut och botten av den påträffades i lag 5. Fram till denna 

nivån hade jorden varit löst packad och full av fragmenterad sten och slagg. Men i lag 5 

blev jorden hastigt hårdare packad. Botten av ugnen bestod av en orange grov sand med 

en del mindre sten. Här uppmärkasammades en kanal med grå sand och slagg som rann ut 

åt nordväst. Detta indikerar att kanalen för att tappa ut slagg gått här. En mörk bränd grå 

sand med kol och lite sten påträffades under lag 5 och ytterligare ett kolprov togs här, 

P5003B. En strimma med klart gul sand som löpte nästan rakt mot norr påträffades här. 

Denna strimma indikerar en väldigt hög värme som påverkat undergrunden och det var 

troligen här blåsbälgen var placerad. De sista stenarna kring ugnen togs bort och kvar var 

en grå fläck med en bredd på 45 cm och en längd på ca 50 cm. En del mindre sten med en 

storlek på ca 15 cm i diameter påträffades runt stenen. De har troligen haft en roll i att 

stabilisera de större hällarna. Under allt påträffades den naturliga ljusgrå siltiga leran som 

ligger i området. 

 

  
Figur 8. Ugn, A107, under utgrävning, lag 1 och lag 6. Sett mot norr och väst. Fotograf: Aleksi Pienimäki 

 

7.1.2 KOLGROP 

A104 

Kolgrop A104, hade en klar, tydlig och stor vall, A103. Vallens yttre mått låg på 

4,15x3,62 m och de inre på 1,5x1,2 m. Vallen bestod till största delar av blandat material 

som grävts upp ur gropen, gammal skogsbotten och utvaskingslag. Det var en till största 
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delen ljusgrå/orange sandig silt med en del kolfläckar. Vallen var ca 50 cm hög över den 

underliggande skogsbotten och dess toppdiameter var 3 m. Kollagrets djup låg på ca 35 

cm och det täcktes av torv. Under det låg gammal skogsbotten. Gropen var rund till 

formen, på toppen och i botten. Inga spår av vedstapling kunde uppmärksammas. Det var 

björk som användes som ved i gropen. Vidare kunde det iakttas tydliga spår av att 

kolgropen tömts åt öster och väster då det här ligger stora utdragna kollager, A114 och 

A115. Gropen ligger i nära anknytning till ugnen, A107, som ligger på dessa vall. Bara en 

fas av användning var synlig i gropen. 

 

  
Figur 9. Kolgrop A104 i plan och profil. Sett mot norr och öst.  Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

A106 

Kolgrop A106, hade en klar, tydlig och stor vall, A105. Vallens yttre mått låg på 7,8x7 m 

och de inre på 2,8x2,4 m. Vallen bestod till största delar av blandat material som grävts 

upp ur gropen, gammal skogsbotten och utvaskingslag. Det var en till största delen 

ljusgrå/orange sandig silt med en del kolfläckar. Vallen var ca 40 cm hög över den 

underliggande skogsbotten och dess toppdiameter var 5,3 m. Kollagrets djup låg på ca 10 

cm och det täcktes av torv. Under det låg gammal skogsbotten. Gropen var rund till 

formen, på toppen och i botten. Inga spår av vedstapling kunde uppmärksammas. Det var 

björk och lite furu som användes som ved i gropen. Vidare kunde det iakttas tydliga spår 

av att kolgropen tömts åt norr och väster då det här ligger stora utdragna kollager, A116 

och A117.  
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Figur 10. Kolgrop A106 i plan och profil. Sett mot norr och öst.  Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

7.1.3 SLAGGHÖG 

A108 

Slagghög belägen precis söder om kolgropar och ugn. Slagghögens mått var 

2,94x2,1x0,25 m. Högen bestod av en mörkbrun/svart homogen humös siltig sand med 

lite grus och med stora mängder renneslagg. Högen låg främst på gammal skogsbotten 

men också över vallen till A103. Högen hade en oval form i plan, och ojämn botten på 

grund av dess lokalisering ovan en vall. Högen hade runda sidor. En ruta på 0,4x0,4 m 

sållades för att redogöra för mängden slagg. Volym på slagghögen och den sållade 

provrutan räknades ut med matematiska formler för en kon och ett rätblock. Dessa 

undersökningar gav ca 125 kg rent slagg i hela slagghögen. Slaggen isig bestod av 

renneslagg som tillhör vanligheten i anlägg från denna tiden.  

 

  
Figur 11. Slagghög A108 i plan och profil. Sett mot öster och väster.  Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

A111 

Slagghög belägen precis öster om kolgropar och ugn. Slagghögens mått var 

2,85x2,63x0,3 m. Högen bestod av en mörkbrun/svart homogen humös siltig sand med 

lite grus och med stora mängder renneslagg. Högen låg främst på gammal skogsbotten. 

Högen hade en rund form i plan, flat botten och runda sidor. En ruta på 0,4x0,4 m 
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sållades för att redogöra för mängden slagg. Volym på slagghögen och den sållade 

provrutan räknades ut med matematiska formler för en kon och ett rätblock. Dessa 

undersökningar gav ca 290 kg rent slagg i hela slagghögen. Slaggen isig bestod av 

renneslagg som tillhör vanligheten i anlägg från denna tiden.  

 

 

Figur 12. Slagghög A111 i plan och profil. Sett mot väst och norr.  Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

  

7.1.4 ROSTPLATS 

A113 

En rostplats belägen öster om kolgropar och ugnen i området. Lagret består främst av en 

mörkbrun till röd massa bestående av stora delar rostad malm och lite sandig silt. Det 

ligger också inblandat kol i massorna från bålet när malmen rostades. Strukturen var 

ojämn i plan, hade flat botten och hade lite rundade sidor. Rostplatsens mått var: 

1,14x0,72x0,8m. Det antas att detta är rostplatser och ej malmlager på grund av kol i 

fyllmassan och värmepåverkad undergrund. 
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Figur 13. Rostplats A113 i plan med kollag bakom. Sett mot väster.  Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

7.1.5 KOLLAGER 

A112 

Kollager precis öster om kolgrop A103 och ugn A107. Detta är platsen där man förvarade 

det färdiga kolet i väntan på bränning i ugnen. Lagret består av rent kol och har troligen 

fraktats hit direkt efter det har framställts i en närliggande kolgropar. Lagret hade 

följande mått: 1,71x0,95x0,28 m och låg placerat precis öster om kolgroparna på fält. Det 

var ojämn i form, botten och sidor. Det antogs först vara en eldstad men det tjocka laget 

kol och ingen värmepåverkad undergrund stödjer ej denna tolkning. 
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Figur 14. A112 i plan. Sett mot öster.     Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

7.1.6 KOLLAG 

Fyra kollager som indikerar åt vilket håll man tömt sin kolgrop påträffades under denna 

undersökning. Då dessa lager var snarlika i utförande men hade lite olika mått så 

behandlas de via en mindre tabell istället för en detaljerad beskrivning. Lagren 

undersöktes ej vidare efter de dokumenterats i plan. Lagren består uteslutande av kol. 

 
Anr. Storlek, m Kolgrop Riktning från centrum 

A114 1,61x1,49 A103 Öster 

A115 2,91x1,74 A103 Väster 

A116 2,45x1,96 A105 Norr 

A117 2,56x2,26 A105 Väster 

Figur 15. Tabell över kollager. 
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8 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

8.1 VEDARTSANALYSE 

Under denna grävning togs åtta stycken kolprover i fält. Sex av dessa preparerades och de 

sändes till vedartsanalys. Därefter sändes dessa till datering (se kapitel 8.2 Datering och 

12.6 Analyseresultater). 

 

Vedartsanalysen gav följande resultat: Björk återfanns i alla prover och det är en ett bra 

material med högt brännvärde. Även minimala mängder furu och sälg påträffades och de 

representerar troligen andra trädarter som återfanns i närområdet. 

 

8.2 DATERING 

Sex kolprover från grävningen sändes till datering vid laboratoriet i Uppsala. Proverna 

togs i botten av strukturerna och/eller säkrast möjliga kontext. Daterad vedart i fetstil. 

 
Prøve Kontekst Struktur Vedart Ukal. C14-dat.  Lab-nr. 

P5001 Kolgrop A104 Björk 939+/-26 1020-1160 e.Kr. Ua-55579 

P5002 Kolgrop A106 Björk, furu 635+/-26 1280-1400 e.Kr. Ua-55580 

P5003B Ugn A107, lag 5 Björk, furu, sälg 670+/-27 1270-1320, 1350-

1390 e.Kr. 

Ua-55581 

P5004 Slagghög A108 Björk 622+/-26 1290-1400 e.Kr. Ua-55582 

P5005 Slagghög A111 Björk, furu 777+/-26 1215-1280 e.Kr. Ua-55583 

P5007 Rostplats A113 Björk 619+/-27 1290-1400 e.Kr. Ua-55584 

Figur 16. Dateringar från undersökningen. 

 

Dessa dateringar placerar oss i medeltiden. Detta passar bra med denna typen av anlägg 

och denna typen av ugnstyper. En av kolgroparna är lite har fått en lite tidigare datering 

än de andra anläggen och möjligen har kolet som här har producerats använts i ett tidigare 

anlägg än de som här har undersökts. 

 

8.3 SLAGG OG MALM 

Tre slaggprov och ett malmprov togs ut ur strukturer i fält. Proverna analyserades ej, utan 

magasinerades. 

 

9 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Järnframställningsanlägg är anlägg man använder myrmalm och koll i små cylindriska 

ugnar av lera för att producera järn. Järnframställningsforskningen har lång tradition i 

Norge och en översikt kan återfinnas i Larsen 1991, 2004, 2009, Narmo 1996 och 

Rundberget 2013. 
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Valdres är känt som ett av våra viktigastre områden för järnframställning (Larsen 2009) 

och i medeltiden nämns Valdresjärn speciellt (Eirik Magnusson retterbot 1282). Valdres 

var viktigt i T. Dannevig Hauges studier av järnframställning på 1930- och 1940-talet 

(Hauge 1944, 1946). Hauge hade kontakt med en rad intressanta kontaktpersoner och 

kunde från de upplysningarna slå fast att det var rester av järnframställning i hela 

Valdres, från gränsen i syd (Ådal i Buskerud) till överst på Filefjell men med en liten 

koncentration till enskilda bygder. Utmarksområdena är dock i liten grad arkeologiskt 

registrerade. Flera nya anlägg blir ständigt kända , speciellt på grund av Oppland 

fylkeskommunes lidar-scanningar.  

 

I tiden efter andra världskriget var forskningen på järnframställningen i Øst-Norge 

koncentrerad till Møsstrond i Telemark (Martens 1988). Det var först genom 

Dokkaprojektets undersökningar vid Dokkfløy i Gausdal Vestfjell, Oppland, från 1986 

till 1989, som det blev gjort undersökningar som gav grundlag för förståelsen av 

järnframställning på det inre Østlandet (jfr. Larsen 1991, Jacobsen och Larsen 1992, 

Narmo 1996, Larsen 2009). Hallingdalsprojektets (jfr. Bloch-Nakkerud och Lindblom 

1994) och Rødsmoprojektet undersökelser (jfr. Narmo 1997) har gett utvidgad kunskap 

om kronologi, anläggstyper och regionala skillnader. Utgrävningarna i Gråfjell i 

Hedmark har gett nytt grundlag för förståelse av teknologi, organisering och regionalitet i 

Østerdalsregionen (Rundberget (red.) 2007). Utgrävningarna på Filefjell vid Tyinkrysset 

från 2004 har gett kunskaper om en ny region (Tveiten 2012). 

 

Centralt i järnframställningen vid Dokkfløy var anlägg från medeltid där kolgroparna var 

en intigrerad del av anläggen. Kolgroparna var använda för framställning av kol som 

värmekälla och reduktionsmaterial i järnframställning. På anläggen finns elementen 

ugnar, slagghögar, tuft med eldstad, rostplatser och malmlager.  

 

Lars Erik Narmo har genom testundersökningar satt järnframställningsanläggen vid 

Dokkfløy in i ett större sammanhang. Anläggena är uppmätta på bakgrund av synliga 

strukturer samt avgränsning av slagghögar genom provstick. I Øystre Slidre ingår 47 

anlägg i hans material och han menar att tätheten av anlägg är lika stor som vid Dokkfløy 

och över mot Gausdal. De fyra dateringarna han har från Øystre Slidre ligger mellan 1000 

till slutet av 1200-talet. 

 

I Valdres har Kulturhistorisk museum undersökt sju järnframställninsanlägg på 

Beitostølen varav fem är behandlade av Axel Mjærum (2007). Det ena anlägget 

undersöktes 1991 och det bestod av tre kolgropar, en slagghög och två ugnar. Dateringar 

från området stammar från 1130-1275 e.Kr. Vidare undersöktes ett anlägg på 

Menkestølen i Beitostølens centrum i 1999 (Omland 2000). Han menar det rör sig om ett 

anlägg tillsvarande Dokkfløytypen men det finns tydliga skillnader i organiseringen av de 

olika strukturerna. Dateringar stammar från 1050–1435 e.Kr. och  1210-1285 e.Kr. De 

senare åren har fler anlägg undersökts vid Beitostølen och dess närområde.  
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Undersökningarna på Tyinkrysset, Filefjellet, från 2003 har gett nya infallsvinklar 

gällande regionalitet, här ligger tyngdpunkten i perioden 900 till 1150 e.Kr. Flera drag 

pekar mot Møsstrond snarare än  mot Dokkfløy (jf. Tveiten 2012). 

 

Också undersökningar av kolgropar i Valdres, huvudsakligen Vestre Slidre, bekräftar att 

det är få dateringar från 1300-talet. Något som skiljer Valdres från Gudbrandsdalen med 

Gausdal Vestfjell och från övre Hallingdal. Groparna nere i dalbotten knytes till vidare 

bearbetning och smide av järn.  

 

Kolgroparna används som exempel på regionala skillnader. Undersökningar visar att 

deras storlek och form varierar regionalt. På östsidan av Mjøsa, söder om Koppang, är 

groparna kvadratiska eller rektangulära (jf., Narmo 1997; 2000), medan de på västsidan 

helst är cirkulära eller ovala (larsen 1991). Gudbrandsdalen har utgjort ett gränsområde 

där det finns båda cirkulära, ovala och kvadratiska gropar. Utgrävningarna i Valdres de 

senaste åren visar att det finns kvadratiska gropar på Beitostølen och rektangulära gropar 

vid Tyinkrysset.  

 

Järnframställningen i Øystre Slidre kan räknas som ett massmaterial. Detta innebär att en 

viktig del av det vetenskapliga värdet är knutet till statistisk data som först blir tillgänglig 

genom arkeologiska undersökningar. Sådan data har betydelse för vår samlade kunskap 

om denna typer av verksamhet på Østlandet och i Sør-Norge som helhet. Mängden data 

ger intressanta möjligheter för att värdera produktion och ekonomiska förhållanden i 

järnåldern och medeltiden. Utmarksbruk i denna perioden är ett forskningstema vid 

Kulturhistorisk museum och det läggs vikt vid att samla in mest möjliga enhetlig 

information om båda olika typer av järnframställningsanlägg och om kolgropar.  

 

Det viktigaste grundlaget för järnframställning var naturliga förutsättningar som 

malmförande myrar samt skog för produktion av träkol. Av den grunden finner man 

huvudsakligen spåren efter järnframställning i högt liggande skogsområden och låga 

fjällområden. I Norge är utvinning av järn från myrmalm, eller blästringsmetoden, känd 

sedan förromersk järnålder (500-0 f.Kr.). Vid rostningen blev malm bränd på bål. 

Orenheter försvann därmed och lämnade kvar ren malm i form av järnoxid. Därefter 

brände man träkol och malm i en ugn lagad av lera, järnet fälldes då ut. Processen måste 

genomföras med en temperatur lägre än 1300° så att slagget och inte järnet smälte. 

Slagget kunde antagligen tappas flytande ut ur ugnen, fas 2, eller stelna till en klump i en 

slaggrop, fas 1. Detta berodde på vilken ugnstyp som användes. Gropschaktugnarna 

användes i äldre järnålder, medan det sker en teknologisk förändring i övergången till 

yngre järnålder och ugnar med slaggtappning introduceras. Denna kronologiska övergång 

är något omdiskuterad. 
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Gällande våra kolgropar så passar de bra in i de kriterier som nämns här ovan. De är 

cirkulära/ovala i formen som passar in på denna sida av Mjøsa.  

 

 
Figur 17. Rund kolgrop, A106, i plan. Sett mot väster.   Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

Vidare har de eldats lite med furu men till största delen björk. Angående hur veden i 

groparna har staplats så har det bestämts av formen på gropen i sig. Vi såg spår av åt 

vilket håll kolgroparna tömts. A104 verkar ha tömts åt båda öster och väster med A106 

tömdes åt norr och väster. Detta ses via kollager liggande på vallen av kolgropen. 

 

Kolgroparna som grävdes ut under denna undersökning har daterats från 1020-1160 e.Kr. 

och 1280-1400 e.Kr. Detta placerar oss i järnåldern, övergången till medeltiden. Det är 

också en datering man kan anse som normen för denna slags undersökningar. Att de två 

dateringarna skiljer sig åt i tid kan visa att de använts i olika anlägg. Dateringen från 12- 

till 1400-talet passar bra in med de andra dateringarna från detta anlägg. Veden som har 

använts i de kontexterna som denna rapport behandlar visar till en vegetation som är 

snarlik med den vi ser idag, en björkskog med inslag av barrträd. På fältet ligger det ett 

kollager, A112 öster om själva kolgroparna och ugnen 

 

Järnvinneanlägget i Javnlie består främst av ugn A107. Man har här tillverkat sitt järn och 

kastat sitt slagg söderut till slagghög A108. Det ligger också en slagghög, A111, längre åt 
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nordöst. Frågan är om denna slagghög tillhör en annan ugn. Det verkar onödigt att frakta 

slagget upp hit från A107 när det ligger en närmare slagghög söderut. Det verkar som om 

man tömt kolgrop A106 norrut, bort från ugn A107, så möjligen pekar dessa två faktorer 

mot att det legat en andra ugn söder om anlägget och den hamnat utanför den yta som 

denna undersökning berör. Det dokumenterade ugnsområdet är till stora delar intakt även 

om ugnen blivit lite påverkad då den ligger väldigt utsatt till. Ugnen är av Fas II typ. Man 

har här tappat sitt slagg via en kanal ut ur ugnen. Själva ugnen i sig är ordentligt 

uppbyggd av sten och är av en kraftig torrmurad variant. Inom den stora 

stenkonstruktionen låg en mindre cirkulär byggnation av små stenhällor och återigen 

inom den var ugnen uppbyggd av lera. Utanför den stora stenkonstruktionen låg åt väster 

en öppning med tappkanal och hällar som troligen varit en del av fundamentet till 

blåsbälgen.  

 

  
Figur 18. Ugn, A107, i plan. Lag 5 och 7. Sett mot väster.   Fotograf: Aleksi Pienimäki 

 

Järnvinneanlägget i Javnlie dateras från 1215-1400 e.Kr. Då flera olika element varit 

inblandade och körts samtidigt så är det svårt att precisera mer än så. Detta inkluderar alla 

strukturer utom en kolgrop som har fått en tidigare datering. Detta innbär att den 

strukturen möjligen kan ha varit del av ett annat tidigare anlägg än det som här har 

undersökts.   

 

Malmen till produktionen har troligen kommit från en av de många myrarna som ligger i 

området och på den undersökta ytan har malmen rostats på rostplatsen A113. Det finns 

inga spår efter ett separat malmlager så möjligen har man tagit malmen direkt från 

rostningen och in i ugnen. På denna platsen besitter man allt som krävs för en effektiv 

järnframställning med stora skogar och rika myrar.  

 

Slagghögen, A108,  innehar ca. 125 kg slagg och A111 har ca 290 kg. Inga smedjor är 

funna i trakten så detta har endast varit platsen för produktion av råjärn. Slagget funnet i 

Javnlie är av fas II-typ och kommer därmed från en ugn som tappar sitt slagg åt sidan. 

Detta är då troligen från ett medeltida anlägg. Slaggen och malmen som framkom på 

grävningen analyserades ej utan magasinerades. 
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Vidare är det lätt att anta att stora delar av den kol som tillverkats i de två kolgroparna på 

ytan har använts i det järnframställningsanlägget som ligger beläget centralt på denna 

ytan. Dock så är det spår på vallen till kolgroparna som leder lite bortifrån den undersökta 

ugnen. Detta samt den slagghög som ligger längst norrut på fältet pekar mot att det 

möjligen kan ha funnits en andra ugn i närheten av lokaliteten 

 

10 SAMMENDRAG 

Denna rapport berör en utgrävning av ett järnframställningsanlägg i Javnlie, Øystre-Slidre 

kommune i Oppland. Under grävningen undersöktes ett fält som innehade två kolgropar, 

en ugn, två slagghögar, ett kollager, en rostplats och fyra kollag.  

 

Angående kolgroparna så var de båda runda i form. Vi såg inga spår av hur veden staplats 

förutom just gropens form. Veden som använts i groparna bestod av lite furu men till 

största delen björk. Fyra kollag påvisades som kan visa i vilken riktning kolgroparna 

tömts. Slagghögarna på fältet var belägna söder och öster om kolgroparna. Högarna 

innehöll Fas II-slagg. Den ena hade ca 125 kg och den andra 290 kg. Även rostplatsen 

och kollagret var belägna öster om kolgroparna.  

 

Ugnen som undersöktes låg på vallen av en av kolgroparna. Det var en kraftig och fin 

ugn. Dess fundament var uppbyggd av stora torrmurade stenar och inom dessa en rad 

mindre hällar som stod på högkant och skapade en cirkel. Inom här igen var ugnen 

uppbyggd med lera. Inom stencirkeln återfanns stora mängder kol, ugnsfoder och slagg. 

Ugnen tappade sitt slagg åt väst och här även låg även en del flata hällar som troligen 

utgjort fundamentet till blåsbälgen.  

 

Järnvinneanlägget i Javnlie dateras från 1020 till 1400 e.Kr. om man slår samman 

dateringarna. Då flera olika element varit inblandade och körts samtidigt så är det svårt 

att precisera mer än så.  

 

Det har här alltså avtäckts ett järnframställningsanlägg med tillhörande strukturer. 
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11.1 FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1. Deltagarlista.  

Figur 2. Placering av anlägget. 

Figur 3. Cf35081_2_006. Fältet efter avbaningen. Sett mot nordväst. Fotograf: Aleksi 

Pienimäki 

Figur 4. Cf35081_1_021. Ugnen efter första rensningen av vegetation. Sett mot öster. 

Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

Figur 5. Cf35081_2_004. Fältet efter delar av vegetationen tagits ned. Sett mot nordväst. 

Fotograf: Aleksi Pienimäki 

Figur 6. Cf35081_1_002. Fältet och vegetation vid ankomst. Sett mot norr. Fotograf: 

Aleksi Pienimäki 

Figur 7. Karta över lokaliteten.  

Figur 8. Cf35081_1_044, 2_037. Ugn, A107, under utgrävning, lag 1 och lag 6. Sett mot 

norr och väst. Fotograf: Aleksi Pienimäki 

Figur 9. Cf35081_1_034, 077. Kolgrop A104 i plan och profil. Sett mot norr och öst. 

Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

Figur 10. Cf35081_1_032, 076. Kolgrop A106 i plan och profil. Sett mot norr och öst. 

Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

Figur 11. Cf35081_1_029, 058. Slagghög A108 i plan och profil. Sett mot öster och 

väster. Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

Figur 12. Cf35081_1_023, 046. Slagghög A111 i plan och profil. Sett mot väst och norr. 

Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

Figur 13. Cf35081_1_033. Rostplats A113 i plan med kollag bakom. Sett mot väster. 

Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

Figur 14. Cf35081_1_026. A112 i plan. Sett mot öster. Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

Figur 15. Tabell över kollager. 

Figur 16. Dateringar från undersökningen. 
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Figur 17. Cf35081_1_038. Rund kolgrop, A106, i plan. Sett mot väster. Fotograf: Jakob 

Kile-Vesik 

Figur 18. Cf35081_2_036, 038. Ugn, A107, i plan. Lag 5 och 7. Sett mot väster. 

Fotograf: Aleksi Pienimäki 
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12 VEDLEGG 

12.1 STRUKTURLISTE 

A-
nr 

Subclass Bredde Lengde Høyde Dybde Farge Fyllmateriale Observasjoner Bunn Sider Form 

101 Avskrevet           

102 Avskrevet           

103 Voll           

104 Kullgrop 365 415  35 Svart kull kull flat buete rund 

105 Voll           

106 Kullgrop 700 780  10 Svart kull kull flat buete rund 

107 Ovn 170 230  25 Brun sand | silt kull | slagg flat buete rektangulær 

108 Slagghaug 210 294 0,25  Mörkbrun, svart. kull | sand | silt kull | slagg ujevn buete oval 

109 Lag_kullag           

110 Lag_kullag           

111 Slagghaug 263 285 0,3  Mörkbrun, svart. kull | sand | silt kull | slagg flat buete rund 

112 Ildsted 95 171  28 Svart kull kull ujevn ujevne ujevn 

113 Røsteplass 72 114  8 Mörkbrun, röd kull | sand | silt kull flat buete ujevn 

114 Lag_kullag 116 149   Svart kull kull   ujevn 

115 Lag_kullag 174 291   Svart kull kull   ujevn 

116 Lag_kullag 196 245   Svart kull kull   ujevn 

117 Lag_kullag 226 256   Svart kull kull   ujevn 

 

12.2 TILVEKSTTEKST, C60517 

C60517/1-12 
Produksjonsplass fra ubestemt fra JAVNLIE, JAVNLIE av DALE NEDRE (17/123), 

ØYSTRE SLIDRE K., OPPLAND. 

 

Denne saken berører et tilbygg på en eksisterende hytte som kom i direkte konflikt med et 

tidligere registrert jernvinneanlegg. Det var kjent tre kullgroper og en slagghaug. Under 

vår undersøkelse ble det i tillegg påvist ytterligere en slagghaug, et ildsted, en røsteplass 

og en ovn. Etter avtorving og dokumentasjon i plan, ble kullgropene og slagghaugene 

snittet med maskin før de ble dokumentert i profil. Ildstedet og røsteplassen ble snittet for 

hånd, mens ovnen ble gravd ut i lag (single context). De fleste av anleggene ble datert, og 

analysene ble gjennomført av Uppsala Universitet (Kile-Vesik 2017). 

  

Kullprøver: 

1) Fra kullgrop A103. Vekt: 32,7 gram. Vedartsbestemt til bjerk. Prøven er radiologisk 

datert til 939+/-26 BP, 1020-1160 CalAD (Ua-55579). 

2) Fra kullgrop A105. Vekt: 15,4 gram. Vedartsbestemt til bjerk og furu. Prøven er 

radiologisk datert på björk til 635+/-26 BP, 1280-1400 CalAD (Ua-55580). 

3) Fra ovn A107, lag 3. Vekt: 0,5 gram. Prøven er magasinert. 

4) Fra ovn A107. lag 5. Vekt: 0,2 gram. Vedartsbestemt til bjerk, furu og selje. Prøven er 

radiologisk datert på björk til 670+/-27 BP, 1270-1310, 1350-1390 CalAD (Ua-55581). 

5) Fra slagghaug A108. Vekt: 1,1 gram. Vedartsbestemt til bjerk. Prøven er radiologisk 

datert til 622+/-26 BP, 1290-1400 CalAD (Ua-55582). 
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6) Fra slagghaug A111. Vekt: 1,1 gram. Vedartsbestemt til bjerk og furu. Prøven er 

radiologisk datert på bjerk til 777+/-26 BP, 1215-1280 CalAD (Ua-55583). 

7) Fra ildsted A112. Vekt: 29,5 gram. Prøven er magasinert. 

8) Fra røsteplass A113. Vekt: 4,1 gram. Vedartsbestemt til bjerk. Prøven er radiologisk 

datert til 619+/-27 BP, 1290-1400 CalAD (Ua-55584). 

 

Slaggprøver: 

9) Fra ovn A107.  

10) Fra slagghaug A108.  

11) Fra slagghaug A111. 

 

Malmprøve:  
12) Fra røsteplass A113. 

 

Orienteringsoppgave: Undersøkelse av et jernframstillingsanlegg som lå rett nord for 

hytta på Midtre Javnlie 4. Anlegget lå i et lite skogsområde like bak hytta, den sørligste 

kullgropa lå bare en meter fra hytteveggen. På de andre sidene av skogsområdet var det 

myrlendt terreng. Ca. 15 meter vest for anlegget ligger det en vei som fører nordover fra 

Midtre Javnlie.  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6789654.334, Ø: 

500595.255.  

LokalitetsID: 7598.  

Litteratur: Kile-Vesik, J. 2017: Rapport från arkeologisk undersökning. 

Järnframställningsanlägg. Javnlie, 17/123, Øystre Slidre kommune, Oppland. KHMs 

arkiv. Oslo 

12.3 PRØVER 

Prøvenr Kontext + nr Prøvetype Vikt Analys 

5001 A103 Kol 32,7 g  Björk, 1020-1160 e.Kr. 

5002 A105 Kol 15,4 g  Björk, furu, 1280-140 e.Kr. 

5003A A107, Lag 3 Kol 0,5 g   

5003B A107, Lag 5 Kol 0,2 g 
 Björk, furu, sälg, 1270-1320, 
1350-1390 e.Kr. 

5004 A108 Kol 1,1 g  Björk, 1290-1400 e.Kr. 

5005 A111 Kol 1,1 g  Björk, furu, 1215-1280 e.Kr. 

5006 A112 Kol 29,5 g   

5007 A113 Kol 4,1 g  Björk, 1290-1400 e.Kr. 

5008 A107 Slagg     

5009 A108 Slagg     

5010 A111 Slagg     

5011 A113 Malm 104,3 g   
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12.4 TEGNINGER 
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12.5 FOTOLISTE 

Filnavn Motiv A-nr Sett mot LokalitetsID Fotograf Opptaksdato 

Cf35081_1_001.JPG Före utgrävning. A101 Ø 7598 Aleksi Pienimäki 19.09.2016 

Cf35081_1_002.JPG Före utgrävning. A101 N 7598 Aleksi Pienimäki 19.09.2016 

Cf35081_1_003.JPG Före utgrävning. A101 S 7598 Aleksi Pienimäki 19.09.2016 

Cf35081_1_004.JPG Före utgrävning. A101 S 7598 Aleksi Pienimäki 19.09.2016 

Cf35081_1_005.JPG Före utgrävning. A103 Ø 7598 Aleksi Pienimäki 19.09.2016 

Cf35081_1_006.JPG Före utgrävning. A103 N 7598 Aleksi Pienimäki 19.09.2016 

Cf35081_1_007.JPG Före utgrävning. A103 V 7598 Aleksi Pienimäki 19.09.2016 

Cf35081_1_008.JPG Före utgrävning. A103 V 7598 Aleksi Pienimäki 19.09.2016 

Cf35081_1_009.JPG Före utgrävning. A103 S 7598 Aleksi Pienimäki 19.09.2016 

Cf35081_1_010.JPG Före utgrävning. A103 S 7598 Aleksi Pienimäki 19.09.2016 

Cf35081_1_011.JPG Före utgrävning. A105 N 7598 Aleksi Pienimäki 19.09.2016 

Cf35081_1_012.JPG Före utgrävning. A105 Ø 7598 Aleksi Pienimäki 19.09.2016 

Cf35081_1_013.JPG Före utgrävning. A105 V 7598 Aleksi Pienimäki 19.09.2016 

Cf35081_1_014.JPG Före utgrävning. A105 S 7598 Aleksi Pienimäki 19.09.2016 

Cf35081_1_015.JPG Översiktsbild.   NV 7598 Aleksi Pienimäki 19.09.2016 

Cf35081_1_016.JPG Översiktsbild.   NV 7598 Aleksi Pienimäki 19.09.2016 

Cf35081_1_017.JPG Översiktsbild.   NV 7598 Aleksi Pienimäki 19.09.2016 

Cf35081_1_018.JPG Plan. A108 S 7598 Jakob Kile-Vesik 20.09.2016 

Cf35081_1_019.JPG Plan. A108 V 7598 Jakob Kile-Vesik 20.09.2016 

Cf35081_1_020.JPG Plan. A108 N 7598 Jakob Kile-Vesik 20.09.2016 

Cf35081_1_021.JPG Plan. A107 Ø 7598 Jakob Kile-Vesik 20.09.2016 

Cf35081_1_022.JPG Plan. A107 V 7598 Jakob Kile-Vesik 20.09.2016 

Cf35081_1_023.JPG Plan. A111 V 7598 Jakob Kile-Vesik 20.09.2016 

Cf35081_1_024.JPG Plan. A111 N 7598 Jakob Kile-Vesik 20.09.2016 
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Filnavn Motiv A-nr Sett mot LokalitetsID Fotograf Opptaksdato 

Cf35081_1_025.JPG Plan. A111 Ø 7598 Jakob Kile-Vesik 20.09.2016 

Cf35081_1_026.JPG Plan. A112 Ø 7598 Jakob Kile-Vesik 20.09.2016 

Cf35081_1_027.JPG Plan. A112 V 7598 Jakob Kile-Vesik 20.09.2016 

Cf35081_1_028.JPG Översiktsbild. A101, A108 N 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_029.JPG Översiktsbild. A108 Ø 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_030.JPG Översiktsbild. A107 Ø 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_031.JPG Översiktsbild. A103 S 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_032.JPG Översiktsbild. A105 N 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_033.JPG Översiktsbild. A113 V 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_034.JPG Översiktsbild. A103 N 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_035.JPG Översiktsbild. A101 S 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_036.JPG Översiktsbild. A105 NØ 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_037.JPG Översiktsbild. A105 SØ 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_038.JPG Kollager i plan. A105 V 7598 Jakob Kile-Vesik 21.09.2016 

Cf35081_1_039.JPG Kollager i plan. A105 Ø 7598 Jakob Kile-Vesik 21.09.2016 

Cf35081_1_040.JPG Kollager i plan. A103 V 7598 Jakob Kile-Vesik 21.09.2016 

Cf35081_1_041.JPG Kollager i plan. A103 Ø 7598 Jakob Kile-Vesik 21.09.2016 

Cf35081_1_042.JPG Lag 1, plan. A107 Ø 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_043.JPG Lag 1, plan. A107 S 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_044.JPG Lag 1, plan. A107 N 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_045.JPG Lag 1, plan. A107 V 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_046.JPG Profil. A111 N 7598 Jakob Kile-Vesik 21.09.2016 

Cf35081_1_047.JPG Profil. A111 V 7598 Jakob Kile-Vesik 21.09.2016 

Cf35081_1_048.JPG Lag 2, plan. A107 V 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_049.JPG Lag 2, plan. A107 V 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_050.JPG Lag 2, plan. A107 N 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_051.JPG Lag 2, plan. A107 Ø 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_052.JPG Lag 2, plan. A107 S 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_053.JPG Lag 2, plan. A107 SØ 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_054.JPG Lag 2, plan. A107 SØ 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_055.JPG Profil. A112 V 7598 Jakob Kile-Vesik 21.09.2016 

Cf35081_1_056.JPG Lag 3, plan. A107 SØ 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_057.JPG Lag 3, plan. A107 NV 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_058.JPG Profil. A113 V 7598 Jakob Kile-Vesik 21.09.2016 

Cf35081_1_059.JPG Lag 4, plan. A107 SØ 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_060.JPG Lag 4, plan. A107 NV 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_061.JPG Lag 4, plan. A107 SØ 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_062.JPG Lag 5, plan. A107 SØ 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_063.JPG Lag 5, plan. A107 SØ 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_064.JPG Lag 5, plan. A107 NV 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_065.JPG Lag 5, plan. A107 Ø 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_1_066.JPG Lag 6, plan. A107 SØ 7598 Aleksi Pienimäki 22.09.2016 

Cf35081_1_067.JPG Lag 6, plan. A107 Ø 7598 Aleksi Pienimäki 22.09.2016 

Cf35081_1_068.JPG Lag 6, plan. A107 NV 7598 Aleksi Pienimäki 22.09.2016 

Cf35081_1_069.JPG Profil. A108 NØ 7598 Jakob Kile-Vesik 22.09.2016 

Cf35081_1_070.JPG Profil. A108 NØ 7598 Jakob Kile-Vesik 22.09.2016 

Cf35081_1_071.JPG Lag 7, plan. A107 SØ 7598 Aleksi Pienimäki 22.09.2016 

Cf35081_1_072.JPG Lag 7, plan. A107 SØ 7598 Aleksi Pienimäki 22.09.2016 

Cf35081_1_073.JPG Lag 7, plan. A107 Ø 7598 Aleksi Pienimäki 22.09.2016 
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Cf35081_1_074.JPG Lag 7, plan. A107 NV 7598 Aleksi Pienimäki 22.09.2016 

Cf35081_1_075.JPG Profil. A105 Ø 7598 Jakob Kile-Vesik 22.09.2016 

Cf35081_1_076.JPG Profil. A105 Ø 7598 Jakob Kile-Vesik 22.09.2016 

Cf35081_1_077.JPG Profil. A103 Ø 7598 Jakob Kile-Vesik 22.09.2016 

Cf35081_1_078.JPG Profil. A103 Ø 7598 Jakob Kile-Vesik 22.09.2016 

Cf35081_1_079.JPG Lag 8, plan. A107 SØ 7598 Aleksi Pienimäki 22.09.2016 

Cf35081_1_080.JPG Lag 8, plan. A107 Ø 7598 Aleksi Pienimäki 22.09.2016 

Cf35081_1_081.JPG Lag 8, plan. A107 NV 7598 Aleksi Pienimäki 22.09.2016 

Cf35081_1_082.JPG Botten av ugnen. A107 SØ 7598 Aleksi Pienimäki 22.09.2016 

Cf35081_1_083.JPG Botten av ugnen. A107 SØ 7598 Aleksi Pienimäki 22.09.2016 

Cf35081_1_084.JPG Botten av ugnen. A107 Ø 7598 Aleksi Pienimäki 22.09.2016 

Cf35081_1_085.JPG Botten av ugnen. A107 NV 7598 Aleksi Pienimäki 22.09.2016 

Cf35081_1_086.JPG Botten av ugnen. A107 NV 7598 Aleksi Pienimäki 22.09.2016 

Cf35081_2_001.JPG Översiktsbild.   NV 7598 Aleksi Pienimäki 19.09.2016 

Cf35081_2_002.JPG Översiktsbild.   V 7598 Aleksi Pienimäki 19.09.2016 

Cf35081_2_003.JPG Översiktsbild.   NV 7598 Aleksi Pienimäki 19.09.2016 

Cf35081_2_004.JPG Översiktsbild.   NV 7598 Aleksi Pienimäki 20.09.2016 

Cf35081_2_005.JPG Översiktsbild.   NV 7598 Aleksi Pienimäki 20.09.2016 

Cf35081_2_006.JPG 
Översiktsbild. 
Efter avbaning.   NV 7598 Aleksi Pienimäki 20.09.2016 

Cf35081_2_007.JPG 
Översiktsbild. 
Efter avbaning.   N 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_008.JPG Fotogrammetri.   Div 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_009.JPG Fotogrammetri.   Div 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_010.JPG Fotogrammetri.   Div 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_011.JPG Fotogrammetri.   Div 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_012.JPG Fotogrammetri.   Div 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_013.JPG Fotogrammetri.   Div 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_014.JPG Fotogrammetri.   Div 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_015.JPG Fotogrammetri.   Div 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_016.JPG Fotogrammetri.   Div 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_017.JPG Fotogrammetri.   Div 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_018.JPG Fotogrammetri.   Div 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_019.JPG Fotogrammetri.   Div 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_020.JPG Fotogrammetri.   Div 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_021.JPG Fotogrammetri.   Div 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_022.JPG Fotogrammetri.   Div 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_023.JPG Fotogrammetri.   Div 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_024.JPG Fotogrammetri.   Div 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_025.JPG Fotogrammetri.   Div 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_026.JPG Fotogrammetri.   Div 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_027.JPG Fotogrammetri.   Div 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_028.JPG Plan. A107 V 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_029.JPG Plan. A107 V 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_030.JPG Plan. A107 V 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_031.JPG Översiktsbild.   V 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_032.JPG Lag 1. A107 V 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_033.JPG Lag 2. A107 V 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_034.JPG Lag 3. A107 V 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_035.JPG Lag 4.  A107 V 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 
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Cf35081_2_036.JPG Lag 5. A107 V 7598 Aleksi Pienimäki 21.09.2016 

Cf35081_2_037.JPG Lag 6. A107 V 7598 Aleksi Pienimäki 22.09.2016 

Cf35081_2_038.JPG Lag 7. A107 V 7598 Aleksi Pienimäki 22.09.2016 

Cf35081_2_039.JPG Lag 8. A107 V 7598 Aleksi Pienimäki 22.09.2016 

Cf35081_2_040.JPG Lag 9. A107 V 7598 Aleksi Pienimäki 22.09.2016 
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