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Sammendrag 

I 2005 foretok Kulturhistorisk museum utgravning av en rest av et avfallslag (slagghaug) 

fra jernutvinning på stevneplassen til Peer Gynt-spelet. Bare en mindre del av 

slagghaugen var trolig bevart, men slaggtypen var diagnostisk for romertid-

folkevandringstid. 

Ovnen ble ikke påvist, og dateringene spriker fra yngre steinalder til romertid. Antagelig 

har hovedbruksfasen vært romertid-folkevandringstid. 

 

Slagghaugen 

Anlegget ved Borgen var for det meste fjernet ved massetaking. På stevneplassen lå det 

igjen en avlang haug, 8 x 4 x 1,2 m. I området rundt var det spredt slagg. Slagget viste at 

produksjonen var eldre enn vikingtid. Produksjonsanlegg fra denne tiden ligger ofte på en 

morenehaug med ovnene på toppen. Avfallet er kastet ut til siden, og det har kunnet 

danne seg store fyllinger med jord, kull, slagg og deler av ovner (sjaktmateriale, eller 

ovnsforing). Ofte kan slaggutkastet ende i vann. Den bevarte haugen har følgelig bare 

vært en del av en større haug som kan ha strukket seg ned mot vannet. Knut S. Kjorstad 

har fortalt at det ligger mye slagg fra Borgen som veifyll rundt omkring.  

 

Problemstillinger 

Det var derfor på det rene at det var lite å hente ved å legge opp til en stor avdekning; 

ovner og spor etter konstruksjoner var fjernet. Av hensyn til fortsatte stevner var det ikke 
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ønskelig å gjøre for store inngrep i haugen da den inngår i ”kulissene”. De viktigste 

problemene som kunne løses gjennom undersøkelsen, var forståelse av oppbyggingen av 

avfallshaugen og få ut kullprøver til aldersbestemmelse og slaggprøver til analyse av 

jernproduksjonen. 

Utgravningen 

Det ble derfor gravd ut en fjerdedel av haugen (kvadrant) for å få snitt både langs haugen 

og på tvers. Det meste av gravningen ble gjennomført på en dag: den 6. september 2005. 

Til hjelp kom Knut S. Kjorstad som var ansatt som feltassistent, og Geir Haverstad fra 

Arkeologigruppa i Fron Historielag som deltok som frivillig håndlanger. Kommunen 

stilte med gravemaskin.  

Nødvendige del.er av haugen ble ryddet, en fjerdedel av haugen gravet ut og snittene 

(profilene) renset. Deretter kunne profilene dokumenteres. 

Mange konstruksjoner tilhører denne typen anlegg, og ovnen er den viktigste. Rundt den 

er det gjerne spor etter tak eller bygninger for å beskytte ovnen. Malmen måtte bearbeides 

gjennom oppvarming på bål – røsting, og slike røsteplasser og eventuelle lagerplasser er 

vanlig på intakte anlegg. Her var det bare avfallet å finne. 

Etter Dokkaprosjektet (1986-1989) har vi fått langt bedre kunnskap om den gamle 

jernvinna i Oppland. Resultatene synes å ha overføringsverdi til andre områder i 

Oppland, blant annet Gudbrandsdalen. Vi vet mest om hvordan jernutvinningen foregikk 

i eldre jernalder i århundrene e.Kr. (særlig romersk jernalder) og i middelalderen. Ennå er 

det få spor fra vikingtiden (800-1000 e.Kr.).  

 

Dateringer 

En hovedproblemstilling var alderen på produksjonen. På tre steder i profilene ble det tatt 

ut kullprøver til datering ved C14-metoden.  

Prøve nr. 1, fra lengdeprofilen, som besto av kull fra furu, ga en alder til tiden omkring 

2200 f.Kr. (BC2395-2045) (T-18026), noe som må være mer enn 2000 for gammelt.  

Prøve nr. 2 var fra midten hvor profilene krysset hverandre bestod også av furu, og her 

ble resultatet 85-245 e.Kr. (T-18027).  

Det tredje prøvestedet lå ute ved kanten av kortprofilen, og her var det både bjerk og furu 

som er datert hver for seg. Furumaterialet ble datert til 350-175 f.Kr. Bjerkedateringen 

var en del yngre, 260-425 e.Kr. (T-18028).  

 

Konklusjon 

Dateringene til romertiden passer godt med slaggtypen og sammensetningen av 

avfallshaugen slik vi kjenner fra anleggene ved Dokkfløy. Vi kan derfor anta at det er 

brukt samme ovnstype. Utgravningen bekreftet antagelsen at bare en liten del av haugen 

var bevart. Vi har ikke grunnlag for å fastslå anleggets opprinnelige størrelse, men kan ha 

vært betydelig. 

Dateringen av jernutvinningen er rimeligvis romertid. 



C61234/1-4 

Produksjonsplass (jernvinne) fra eldre jernalder fra RUDI/TAKESTAD NORDRE 

(41/1,43/1), SØR-FRON K., OPPLAND.  

1) prøve, kull av kull.  

Prøve av trekull, restmateriale. Vedartsbestemt til furu, datert til 3800+/-85BP, kal. BC2395-

2045 (T-18026) 

Fnr: 1. Vekt: 3,5 gram.  

2) prøve, kull av kull.  

Prøve av trekull. Vedartsbestemt til furu, og datert til 1850+/-65, kal. alder AD85-245 (T-

18027) 

Fnr: 2. Vekt: 0,7 gram.  

3) prøve, kull av kull.  

Prøve av trekull. Vedartsbestemt til bjørk, og datert til 1690+/-65, kal. AD 260-425 (T-18028) 

Fnr: 3. Vekt: 0,6 gram.  

4) prøve, kull av kull.  

Prøve av trekull. Vedartsbestemt til furu og datert til 2180+/-35BP, kal. alder BC350-175 

(TUa-5576). Restmateriale fra datering 

Fnr: 3b. Vekt: 1 gram.  

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Undersøkelse av jernvinneanlegg i sør-enden av 

Gålåvatnet, hvorav kun en del av slagghaugen var bevart og undersøkt. Det meste av anlegget 

var fjernet ved grustak. En kvadrant ble undersøkt med maskin og profilene renset opp og 

dokumentert. Resterende del av slagghaugen er bevart som del av anlegget til Peer Gynt-

scenen. Den eldste dateringen har trolig sammenheng med steinalderbosetning i området. 

Vedartsnalyser er foretatt Helge I. Høeg, (rapport i arkiv, datert 05.04.2006). Dateringer 

foretatt av NTNU, lab. for radiologisk datering (rapport datert 19.01.2006, 14.09.2006). Det 

er foretatt slagganalyser av UV-GAL (Uppsala rapport 2009, nr. 15.).  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6829640,2, Ø: 221622,5.  

LokalitetsID: 62746.  

Innberetning/litteratur: Jan Henning Larsen, 01.01.2006, Jernvinneanlegget på Borgen ved 

Gålåvatnet. Fronsbygdin, Årbok 2006  

Funnet av: Jan Henning Larsen.  

Funnår: 2005.  

Katalogisert av: Margrete Simonsen.  
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