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Bakgrunn
I juli 1991 ble jeg kontaktet av Arne Emil Christensen som da var ansvarlig for Buskerud
på Oldsaksamlingen. Han hadde en C14-datering fra Nore og Uvdal som viste at min
hypotese om at jernvinneanlegg med store slaggblokker er eldre enn vikingtid, var
feilaktig. Grunnlaget var en datering han hadde fått utført knyttet til bygdeboken for
Nore og Uvdal. Dateringen var utført på furu og var 430 +/-75 BP (T-9246), kalibrert
alder AD1420-1495.
Vi foretok derfor en befaring 23. juli 1991 sammen med bygdeboknemnda.
Anlegget
Jernvinneplassen ligger i V-delen av en morenehaug med mål 45 m Ø-V (Askeladden) og
høyde 3,5 m. Ved foten i N, V og S ligger det et større antall store slaggblokker med mål
opp mot en meter. Anlegget er karakteristisk for den såkalte Østlandstypen
Den uttatte prøven stammet fra toppen av haugdannelsen. Her var det en grop som kan
markere ovnsstedet. Prøvestikk her viste store kullstykker med firkantet (rektangulært)
tverrsnitt, av den typen som finnes i tjæremiler. Det er overveiende sannsynlig at
dateringen til 1400-tallet gjelder tjærebrenning.
Mitveis nede i bakken (det var ikke mulig å få til oppmåling, men det ble laget en enkel
skisse) ble det tatt et prøvestikk der det var påfylte masser ned til dybde 0,9 m. Under

.
torven lå et konsentrert lag av kull, trolig fra tjærebrenningen Under fulgte 0,75 m med
påfylt masse av brent sand, ovnsforing (sjaktmateriale) og slaggstykker. Slik
sammensetning er typisk for anlegg av denne typen («Østlandsovner»). En kullprøve ble
tatt ut i bunnen av prøvestikket, dybde 0,75-0,9 m, og vedartsbestemt til 19 fragmenter av
furu og 1 av bjerk.
Dateringen av kullet ble 1455+/-55 BP (T-10034), kalibrert alder AD 555-650.
Prøve 2 ble tatt ut ved knusing av stor slaggblokk ved foten av haugfoten i S. Prøven ble
bestemt til å være av furu og datert til 1495+/-85 (T-10035), kalibrert alder AD440-645.
Som forventet ga dateringene resultat eldre enn vikingtid. Furu kan gi eldre dateringer
enn forventet, og resultatene viser at denne typen anlegg fortsetter inn i merovingertid.
Anlegget har stort forskningspotensial, Restmaterialet fra dateringene er ikke ivaretatt da
nye dateringer bør bygge på detaljerte vedartsanalyser.
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