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Bakgrunn
Siden Hauge foretok sine undersøkelser, er det gjort mange utgravninger
av jernvinneanlegg og kullgroper i Valdres, og disse er knyttet er
hovedsakelig fra middelalderen. Av anlegg fra eldre jernalder er det bare
datert ett, hvor det ble tatt ut prøver i 1991.
Denne våren var det spesielle forhold under snøsmeltingen. Det var sol og
vind og forholdsvis kaldt slik at snøen fordampet, og det ble lite vann i de
regulerte kraftmagasinene, slik det også er i 2018.
En maidag kom jeg i forbindelse med andre oppdrag kjørende seterveien
på vestsiden av Øyangen fra Vestre Slidre over Uvildsete til Beito. Vannet
var lavt, og på Stølsbakke i Vang fikk jeg øye på en utvasket morenehaug
som var helt brun, noe som vanskelig kunne være annet enn slagg. Fra
tidligere visste jeg at det var funnet mye slagg langs strendene av
Øyangen, blant annet fra Harald Jacobsens registreringer ved utløpsosen.
Jeg bega meg nedover i bjerkelia, og anstrengelsen var kronet med hell.
Ved kraft-regulering kan fornminnene ofte bli sterkt skadet, for eksempel
ved at isen legger seg ned på fornminnet under nedtapping av magasinet.
Om våren kan isen skli, og en slagghaug kan bli spredt utover et stort
område.
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I dette tilfellet hadde vannet vasket av torv og løsmasser, og
jernvinneanlegget lå der med ovn, slagghaug, veggvoll og stolpehull..
Imidlertid er viktige jordlag som kunne fortelle om aktiviteten vasket bort.
Det viste seg at under det øverste laget med grus og stein var det bevart
organisk materiale. Det var klart at dette var et viktig supplement til det
materialet vi hadde fra Dokka-undersøkelsene 1986-1989.
Med bistand av forsker May-Liss Bøe Sollund lyktes det noen dager etter å
få laget en skisse over anlegget og tatt ut prøver til C14-datering før det
igjen forsvant under vann. Vi hadde ikke annet enn et par målbånd og
tommestokker til disposisjon. Heller ikke hadde vi utstyr til innmåling eller
egnet kartmateriale, og den avmekningen som er foretatt er gjort på
kontoret i ettertid. Korrekt innmåling er foretatt av Oppland fylkeskommune
(rapport v/ Irene Skauen Sandodden 2. februar 2018).
Anlegget ved Øyangen hadde én ovn som var godt bevart, bortsett fra at
leirforingen til sjakten ikke var bevart; noe som sikkert hadde sammenheng
med utvasking og frostsprengning ved reguleringen, slik tilfellet er i
regulerte vann. Indre diameter på slaggropa var 1,2 m. Utenfor lå fire sirkler
med stein, slik at ytre diameter var 2,1 m.
På sør- og østsiden av ovnen var det en 2,5 m bred voll av grus og stein,
kanskje har den hatt sammenheng med en bygning. Sør for ovnen og
mellom den og vollen lå det en steinpakning, 2,5 x 2 m, kanskje kan den ha
vært en arbeidsplattform av et eller annet slag. En steinpakning av samme
størrelse fantes også nord for ovnen.
Sørvest for ovnen lå det en stein med avskalninger; helst har nok har dette
vært en amboltstein hvor glødende jern er banket for å få ut slagget.
Nordligst på anlegget var det fire steinskodde stolpehull, og de har sikkert
båret et tak, men noen komplett tuft dannet de ikke slik tilfellet også var på
DR 222 i Dokkfløy. Selv om dette anlegget var urørt, var det ikke komplette
bygninger.
Over stolpehullene lå det noe malmholdig masser, så kanskje har det vært
lagerhus for råmaterialer, eller kanskje det har vært til innkvartering.
Store slaggmengder lå rundt i hele området, særlig mot øst, blant annet
store slaggblokker, og ovnen må ha vært brukt mange ganger. Kanskje kan
det ha vært 50 tonn slagg ut fra et grovt anslag.
Av oppsittere på Stølsbakke fikk jeg opplyst at anlegget ble kalt
«Jernverket», og at det var sjeldent at det lå over vann.
Analyser
Det ble tatt ut to kullprøver for datering; den ene ble tatt ut 0,1 m dypt i
ovnen, mens den andre ble tatt ut 0,2 m dypt i slagghaugen i urørte lag.
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Av prøven fra ovnen ble alle de 20 analyserte trekullfragmentene bestemt til
å være av furu, og prøven ble ved måling på Laboratoriet for radiologisk
datering i Trondheim datert til 1845+/-105 BP, kalibrert alder AD60-320 e.Kr.
I prøven fra slagghaugen var det 19 fragmenter av furu og 1 av bjerk, mens
prøven ble målt til 1830+/-70 (T-10268), kalibrert alder AD85-250. Prøvene
viste god samtidighet og antyder en betydelig virksomhet her omkring 200
e.Kr., altså overgangen mellom eldre og yngre romertid.
Vurdering
Anlegget hadde mange spennende strukturer. Kartavmerkningen og
oppmålingen som ble gjort, er omtrentlig og beskrivelsen er summarisk.
Jeg hadde håpet at jeg en dag kan finne anlegget over vann, slik at jeg kan
få gjort grundigere studier av det. Så langt er dette det eneste anlegget
utenfor Dokkfløy fra eldre jernalder på Østlandet hvor vi vet noe om selve
utformingen av anlegget og ikke bare alder og slaggtype.
Anlegget er publisert i Larsen 2000: 2009 og 2013. Her finnes også
rentegnet skisse over anlegget.
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