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Forord 

Faglig program er en forskningsstrategisk plan for den forvaltningsinitierte utgravningsvirksomheten ved 
Kulturhistorisk museum. Programmet presenterer prioriterte satsningsområder og vil bli publisert i flere bind. 
De ulike bindene skal beskrive det aktuelle forskningsfeltets faghistorie, oppsummere kunnskapsstatus og 
drøfte aktuelle problemfelt for framtidige undersøkelser. Målsetningen er å styrke det vitenskapelige grunn
laget for utgravningsvirksomheten og stimulere til økt forskning på arkeologiske data generert av denne virk
somheten. 

Kulturhistorisk museum har valgt følgende satsningsområder for utvikling av faglig program; Steinalderen 
i Østlandsområdet; Bebyggelse, gårdsutvikling og jordbrukshistorie i forhistorisk tid og middelalder; Jern
utvim1ing og fangst i jernalder og middelalder; samt Bergkunst. Faglig program bind I Steinalderundersøkelser 
ble ført i pennen av førsteamanuensis Håkon Glørstad og publisert i 2006 (Varia 61). I Innledningen til bind 
I beskrev seksjonsleder Karl Kallhovd bakgrunnen for museets satsning på faglig program og valget av 
satsningsområder. Vi har ikke funnet det nødvendig å gi en like omfattende innledning i foreliggende bind, 
men vil i stedet kort peke enkelte sentrale forskningspolitiske signaler som er kommet de siste årene og som 
har stor betydning for effekten av de faglige programmene. 

Faglig program bind Il har Jernvinneundersøkelser som tema. Opprinnelig hadde vi tenkt å utarbeide et 
program som tok for seg et bredere spekter av kulturminner knyttet til bruken av utmarksressurser i jernalder 
og middelalder. Når vi endte opp med å skille ut kullgroper og jernvinna som eget tema, skyldes det i første 
rekke at disse kulturminnetypene har vært gjenstand for svært omfattende undersøkelser de siste tiårene og at 
det foreligger enorme datamengder innenfor dette forskningsfeltet. Behovet for å systematisere, bearbeide og 
publisere dette materialet er følgelig stort både ut i fra et forsknings- og forvaltningsperspektiv. Arbeidet med 
et samlet bind om kulturminner i utmarka vi I tidligst starte opp i 2011. 

Det er førsteamanuensis Jan Henning Larsen som har forfattet Faglig program bind Il Jernvinneunder
søkelser. Larsen har i mer enn 20 år hatt ansvaret for slike undersøkelser over store deler av Østlandet og Sør
landet, og han har vært en aktiv forsker innenfor dette feltet siden han ledet Dokkaprosjektet i siste halvdelen 
av 1980-tallet. Men Larsen har ikke bare konsentrert sin forskningstid til egen produksjon, han har også vært 
en viktig mentor for utviklingen av dette forskningsfeltet og er nært knyttet til de fleste prosjekter som har 
startet opp de senere år. 

I 2001 besluttet Kulturhistorisk museum å utarbeide et vitenskapelig program for den forvaltningsinitierte 
utgravningsvirksomheten. Samme år bestilte Riksantikvaren et faglig grunnlag for en målretting av dispensa
sjonspolitikken. Riksantikvaren ønsker at programmet skal fungere som et faglig grunnlag ved vurderingen av 
tillatelse til inngrep i kulturminner, og at det skal legges til grunn ved museenes utarbeidelse av prosjektplaner 
for den vitenskapelige undersøkelsen av de omsøkte kulturminnene. Selv om Riksantikvarens bestilling slik 
sett er direkte rettet mot den løpende forvaltningen av kulturminnene, står ikke dette i motsetning til museets 
ambisjoner for programmet. Museets disponering av innholdet og Riksantikvarens bestilling sammenfaller på 
mange vesentlige punkter. De ulike perspektivene er kun en refleks av den nye forvaltningsstrukturen innenfor 
kulturminnevernet. 

Tidspunktet for direktoratets bestilling må ses i sammenheng med endringer av forskrift om faglig ansvars
fordeling etter kulturminneloven som ble vedtatt med virkning fra 2001. Formålet med omorganiseringen i 
kulturminnevernet har vært å etablere et klart skille mellom utøving av forvaltningsmyndighet og forskning. 
Den nye forvaltningsstrukturen representerer en rendyrking av universitetsmuseene som faglige rådgivere og 
forskningsinstitusjoner. Den overordnede målsetningen med omstruktureringen, som også kommer til uttrykk 
i den senere Stortingsmelding nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner, er å etablere en mer målrettet og 
kunnskapsstyrt forvaltningspolitikk. Dette er en svært positiv visjon, men den representerer samtidig en stor 
utfordring for det arkeologiske fagmiljøet. For at det skal være mulig å nå et slikt mål , må universitetsmu
seene innrette og spisse sin virksomhet mot kunnskapsproduksjon. Med dagens rammevilkår for arkeologisk 
forskning vil dette kreve at museene foretar strenge prioriteringer og utformer langsiktige strategier med 
konkrete tiltak og målsetninger. I en slik sammenheng vil de faglige programmene utvilsomt være gode verk
tøy. På grunn av manglende forskningsstyring og knappe ressurser oppsummerer imidlertid første generasjon 
faglige programmer kunnskapsstatus i forskningsfelt som ikke fullt har utnyttet sitt kunnskapspotensial. Det 
er derfor grunn til å håpe at de får en relativ kort levetid som styringsdokumenter, og snarlig erstattes av revi
de1te og mer spissede programmer. Kulturhistorisk museum forsøker å virkeliggjøre denne ambisjonen med 
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flere virkemidler. Museet og Universitetet i Oslo arbeider parallelt med å utvikle flere styringsdokumenter og 
strategier for vår forskningsvirksomhet, og det er viktig at de faglige programmene forstås som del av en mer 
helhetlig forskningssatsning. I det følgende vil enkelte slike forhold utdypes. 

Kulturhistorisk museum har de senere årene arbeidet med å utvikle modeller for en organisering som kan 
imøtekomme de utfordringer og krav den nye forvaltningsstrukturen har stilt oss ovenfor. En modell særskilt 
rettet mot kunnskapsproduksjon er allerede blitt presentert i Stortingsmelding mc 15 (2007- 2008) Tingenes 
tale. Universitetsmuseene. Gjennom dette dokumentet og den etterfølgende stortingsbehandlingen har dermed 
en modell for faglig styring av den forvaltningsinitierte arkeologien fått tilslutning på nasjonalt nivå. 

Økt forskning på arkeologisk materiale fra forvaltningsinitierte utgravninger er ett satsningsområde som 
har fått en særskilt omtale i den politiske behandlingen av universitetsmuseene. Et vesentlig tiltak i Stortings
meldingen ble fulgt opp allerede i statsbudsjettet for 2009. Norges forskningsråd fikk tildelt midler til strate
gisk forskningssatsning og faglig utvikling ved universitetsmuseene som et middel til å styrke disse enhetenes 
forskningsfokus. Universitetsmuseene har valgt å svare på denne utfordringen med en felles agenda. I novem
ber 2009 ble museene tildelt midler for etablering av tre forskernettverk og driftsmidler til en forskerskole i 
arkeologi. Nettverkene er knyttet til tre konkrete forskningsfelt; bosetningsarkeologi, utmarksarkeologi og 
pionerbosetning. På disse feltene var museene enige om at det burde utvikles en felles plattform for aktivise
ringen av materialet fra forvaltningsgravningene. Det overordnede målet med en slik satsning må på sikt være 
at det blir opprettet et strategisk forskningsprogram for museene. Med realiseringen av en slik ambisjon vil 
arbeidet med de faglige programmene initiert i 2001 bli satt inn i en helhetlig forskningspolitikk for arkeologien. 

Dette er altså en satsning som på sikt vil kunne få stor betydning for kulturminneforvaltningen. Museenes 
mål med et hvert forskningsprosjekt må være at den kunnskapen som utvikles skal tilbakeføres til kulturminne
forvaltningen. En måte å sikre dette på er selvsagt gjennom en regelmessig revidering av de faglige program
mene. I dag er de faglige programmene for en stor del anlagt med en regional profil og utviklet ved det enkelte 
museum, for fremtiden må det være et mål å utvikle nasjonale programmer som også kan påkalle internasjonal 
interesse. Den strategiske forskningssatsningen som Norges forskningsråd har gitt midler til, gir gode forutset
ninger for å nå et slikt mål. Etter etableringen av nasjonale forskernettverk og utviklingen av felles forsknings
prosjekter, bør museenes på sikt også kunne enes om utviklingen av nasjonale faglige program. 

En slik ambisjon kan imidlertid ikke realiseres før alle museene har utviklet en første generasjon av fag
lige program. Dette representerer i seg selv en stor utfordring for museene både faglig og ressursmessig. Det 
innsamlede materialet ved de enkelte museene er av et slikt omfang at det innenfor de aller fleste forsknings
felt må foretas regionale sammenstillinger først. Det er en kjensgjerning at den vitenskapelige anvendelsen av 
data generert gjennom forvaltningsinitierte undersøkelser ikke har stått i forhold til utgravningsvirksomhetens 
omfang, og slik har situasjonen vært i flere tiår. Dette skyldes at det aldri har vært noe balansert samsvar 
mellom forvaltningsarbeidets omfang og avsatte ressurser til å håndtere disse oppgavene. Dette har ført til 
at forvaltningsarbeidet i økende grad har gått på bekostning av forskningstid og faglig utviklingsarbeid. Å ta 
rollen som forskningsinstitusjon i kultunninnevernet på alvor, er en stor utfordring for museene som universi
tetsinstitusjoner. Dette krever delvis interne omprioriteringer, delvis en sentral styrking av virksomheten. Det 
er også et stort behov for dialog på departementsnivå for en avklaring og gjensidig forståelse av museenes 
totale ansvarsbyrde og kapasitet. 

2000-tallet har vært en dynamisk tid for universitetene i Norge. Konkurranseorganisering og internasjo
nalisering har stått i fokus i nasjonale omstillingsprosesser. Som en del av dette arbeidet, er det utarbeidet 
en helhetlig strategisk forskningspolitikk ved Universitetet i Oslo. De faglige programmene ved Fornminne
seksjonen inngår i en slik helhet. Ved Kulturhistorisk museum er forskningssatsningen fokusert på steinalder
arkeologi , vikingtid og materialitet i samfunnslivet. Dette er deltema i Universitetets overordnede forskings
satsning. Våre valg av tema må ses på bakgrunn av museets forskningsstrategiske plan for perioden 2006-
2011. De to førstnevnte temaene er videre knyttet opp til de nasjonale forskningssatsningene ved universitets
museene gjennom forskernettverkene. Faglig program generelt og jernvinnesatsningen spesielt er bindeleddet 
mellom den overordnede forskningssatsningen og museets faglige innsats i kulturminnevernet. Målsetningen 
er at ressursene investert i kulturminnevernet til utgravninger og vern effektivt skal kunne benyttes i den nye 
universitetsstrukturen, men samtidig være aktuelle for våre samarbeidspartnere i kulturminnevernet. 

Ambisjonene med foreliggende bind av faglig program har vært å skape en plattform for videre forskning 
og forvaltning. Programmet favner mange års erfaring og kunnskapsutvikling. Samtidig er det stor aktivitet 
innenfor jernvinneforskningen. Dette gir seg utslag på flere nivåer. Kulhlfhistorisk museum har samarbeid og 
nettverksrelasjoner som strekker seg fra internasjonale forskningsmiljøer til lokale historielag. Dette innebærer 
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en mangefasettert utvikling av forskningsfeltet. Det er et mål for oss å bevare og videreutvikle slike relasjoner 
på alle nivåer. Kulturminneforvaltningen i fylkeskommunene er et avgjørende bindeledd til flere av disse 
miljøene og besitter mye relevant kompetanse. Vi ønsker derfor å trekke regionalforvaltning inn i et samarbeid 
med eksplisitt fokus på kunnskapsutvikling og håper at faglig program vil kunne fungere som en plattform for 
et slikt samarbeid. 

Oslo, desember 2009 

Egil Mikkelsen 
museumsdirektør 

Karl Kallhovd 
seksjonsleder 
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Forfatterens forord 

I 1986 ble jeg kastet ut i jernvinneforskningen som prosjektleder for Dokkaprosjektet, og jeg lærte mye om 
fagfeltet av nå avdøde Sigmund Jakobsen. Sammen med Lars Erik Narmo la vi grunnen for en ny forståelse 
av jernvinna i det indre Østlandet. Jeg gjennomførte senere en rekke mindre utgravninger og deltok både i 
Rødsmoprosjektet og Gråfjellprosjektet. En viss forskningsbakgrunn innen feltet hadde jeg også da Karl Kall
hovd i 2006 ba meg ta ansvaret for utarbeidelse av fag lig program for jernvinneundersøkelser. Fagfeltet var 
imidlertid langt mer komplekst og uoversiktlig enn jeg hadde forutsatt. Foreliggende versjon må derfor oppfat
tes som "det var så langt jeg kom." 

Det meste av arbeidet ble gjennomført ved at jeg fikk vikar til forvaltningsoppgaver i deler av 2007 og 
2009. Sto1t arbeidspress ved Fornminneseksjonen har ført til mange og lange avbrudd i arbeidet. Hver gang 
var det tungt og arbeidskrevende å ta fatt på nytt. 

I dette tilfellet er grensen mellom hva et program skal inneholde og forskning flytende. Programmet skal 
reise problemstillinger, men ikke løse dem. Hensikten er heller ikke å bearbeide kildematerialet for forskning. 
Kunnskapsstatus bygger derfor i stor grad på litteraturstudier og på egen og kollegers kunnskap om de enkelte 
områdene. Det har således ikke vært anledning til å foreta en fullstendig gjennomgang av registreringene i As
keladden, av arkivet og samlingen ved Kulturhistorisk museum. Heller ikke har det vært anledning til å gjøre 
bruk av annet enn en del av de mange utgravningsrapportene. 

Et savn har vært at det ikke har vært mulig å dykke lenger ned i den nordiske og europeiske litteraturen. 
Det har skjedd mye, både her og ute i Europa, siden Radomir Pleiner og Robert F. Tylecote skrev sine bøker. Å 
sette den norske jernvinna inn i et internasjonalt perspektiv er en krevende oppgave, som kanskje er passende 
for en fremtidig doktorgradsavhandling. 

I mange år har jeg samlet opplysninger om C 14-dateringer av jernvinneanlegg og kul I groper. Dette er utnyt
tet til å kaste lys over forskningsstatus og regionale forskjeller. Av plasshensyn har det ikke vært mulig å trykke 
grunnlagsmaterialet, men de fleste finnes i litteraturen . Planen er senere å gjøre dateringene tilgjengelige på 
museets web-sider sammen med mer komplette lister over rapporter. 

Enkelte vil nok finne at illustrasjonsmaterialet kunne vært mer variert i forhold til utgravningsprosjekter. 
For at trykkingen ikke skulle trekkes enda lenger ut, er illustrasjonene hentet der de har vært lett tilgjengelige, 
helst i digital form hos meg eller kolleger i Fornminneseksjonen. Av økonomiske grunner har det vært nødven
dig å begrense bruken av farvebi lder, noe som kan endres i en fremtidig web-utgave . 

En intern komite bestående av Jostein Bergstøl, Håkon Glørstad, Lil Gustafson, Karl Kallhovd og Bernt 
Rundberget har arbeidet med kvalitetssikring av manuskriptet. Alle har lagt ned mye arbeid i at produktet 
skulle bli så godt som mulig. Karl har hele tiden holdt motet oppe selv med det store arbeidspresset som det til 
tider har vært. Jostein, Håkon og Li! har løpende kommet med nye innspill. Særskilt skal takkes Bernt som jeg 
har hatt mye glede av å samarbeide med de senere årene, både ved sammen å kvalitetssikre utgravninger og 
ved utarbeidelse av presentasjoner og artikler. Bernt har nedlagt mye arbeid i vurdering av denne boken. Han 
har også levert et stort antall figurer. 

Lars Erik Gjerpe har foretatt en nyttig og kritisk gjennomgang av manuskriptet. Det er mottatt innspill til 
hele eller deler av manuskriptet fra Riksantikvaren, Buskerud fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune og 
Aust-Agder fylkeskommune. Spesiell takk til Johann Søndergaard Sobotta og Ellen Anne Pedersen. Videre 
er mottatt kommentarer fra Kulturhistorisk musemn: Jan Bill , Frode Iversen, lrmelin Martens, Inger Marie 
Berg-Hansen, Perry Rolfsen, Margrete Simonsen og Anne Skogsfjord . Nyttige innspill om jernvinneanlegg er 
mottatt fra Norges Metallsøkerforening. 

Magne Samdal har ansvaret for lay-out og levert illustrasjoner fra E 18-prosjektet Vestfold. Han har også ut
arbeidet kartene fra Askeladden. Tom Hei breen har laget omslaget. Ellers er bistand med illustrasjoner mottatt 
av Inger Marie Berg-Hansen, Espen Finstad, Tom H. Borse Haraldsen, Per Kristenstuen, Axel Mjærum, Lars 
Pilø, Margrete Simonsen, Anne Skogsfjord, Ole Tveiten og David Vogt. Takk til Axel for bistand med OxCal
diagrammene. Særlig takk til Steinar Botten, Buskerud fylkeskommune, for at jeg fikk benytte hans instruktive 
kart fra Haglebu og Geilo-området. 
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Takk til alle som har bidratt - og ikke minst en hilsen til alle arkeologer og arkeologistudenter jeg har arbei
det sammen med i felt og som har bidratt til å skaffe kunnskap om forskningsfeltet. Og til alle de entusiastiske 
menneskene som har vist meg nye lokaliteter! 

Oslo 17. desember 2009 

Jan Henning Larsen 
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Jernvinneundersøkelser Innledning 

Innledning 

Jern og arbeid med produksjon og bearbeidelse av 
jern er et mangesidig og omfattende tema, og knapt 
noe annet menneskeskapt råstoff har forandret tilvæ
relsen og samfunnsutviklingen så mye som jernet. 
Derfor er det også svært mange problemstillinger 
knyttet til jernet og jernhåndteringen. 

Jernutvinningen foregikk hovedsakelig i utmarka. 
Generelt er utmarksarkeologi et satsingsfelt for Kul
turhistorisk museum, se også kapittel 1.3 og 5 .11 , og 
andre deltemaer vil presenteres i separate bind av fag
lig program. Utmarka hører sammen med store deler 
av arkeologien som bosetning, forståelse av identitet 
og større økonomiske systemer. . 

Spørsmålene om jernvinna er tradisjonelt knyttet til 
typer, teknologi , utbredelse, kronologi og organisering. 
Ikke alle spørsmål kan belyses direkte gjennom arkeo
logiske undersøkelser, men like fullt er de relevante 
ved utgravninger. 

Ideelt sett skal et program av denne typen peke 
langt fremover og favne vidt i problemstillinger. 
Jernvinna er bare en del av hele arbeidet med jernet, 
og mange grunnleggende problemer kan b~re løses 
ved et bredere engasjement i jernets betydnmg. Her 
skiller et program for jernvinna seg fra for eksempel 
steinalderundersøkelser (jf. Glørstad 2006:85) som 
favner vidt og omfatter så vel fornminnetyper som 
gjenstander, redskapsproduksjon, erverv og tro for å 
nevne noe. 

I forhold blir jernvinneforskningen svært snever 
og omfatter bare en flik av jernalderens og middel
alderens ( og senere tids) produksjon og samfunn. 
Problemstillingene må nødvendigvis bli snevrere og 
konsentrere seg om konkrete mål. Et jernvinnepro
gram bør derfor på lengre sikt kunne være en d_el _ av 
en støITe satsing på jernets fremstilling, bearbe1dmg 
og betydning og dessuten på helhetlig forståelse av 
utmarksressursenes betydning. 

Programmet må derfor i første rekke innrette seg 
på sentrale problemer som kan løses ved problemret
ting av utgravninger av jernvinneanlegg (med røste
plasser og kullgroper). Det er av grunnlegg_ende _be
tydning at man i videre arbeid med både reg1~trenng, 
forvaltning, utgravning og forskningsmess1g bear: 
beidelse hever blikket fra enkeltobjektene og ser pa 

kontekst og vurderer også andre spørsmål i tråd med 
nyere problemstillinger innen hele arkeologien. 

Målsetningen for programmet er utdypet i 
kapittel 1.2. 

Gamle problemområder og faglig program 
Det kan fortsatt være grunn til å trekke frem Åke Hy
enstrands (1982) vurdering av svenske arkeologiske 
forskningsprogrammer. Han pekte på en sterk inter
esse for jernutvinningen og bearbeidelsen av jernet 
ved forståelse av eldre samfunnsstruktur. Store res
surser er brukt på dokumentasjon og analyser. Gjen
nom de mange jernvinneanleggene med den romlige, 
kronologiske og tekniske fordelingen, er det gode 
forutsetninger for fremgangsrik forskning. Det er nå 
forutsetninger for å frigjøre seg fra dokumentasjon og 
klassifikasjon og heller innrette seg mot overgripen
de økonomiske og samfunnsmessige spørsmål. Jern
håndteringen er en sekundærnæring med avgjørende 
betydning for "ekonomisk forandring och vittgående 
processer i sarnhållet". Produksjonen forutsetter t~k
nisk kunnskap, organisasjon og arbeidskraft, mulig
het for transport med videre. Distribusjonen krever 
i første rekke smie- og verkstedsplasser, i neste om
gang organisasjon av handel og marked. Forbruket 
har konsekvenser for virksomheten og for samfunns
organisasjonen, som stratifisering og status. 

Hyenstrand ( 1982: 188) vurderer regionale pro
gram om jernet kan være gode forskningsinitiativ. 
"Det forsta steget i forskningsprocess kan vara at 
skapa en bild av jarnhanteringens lokalisering, da
tering och volym, nodvendig baskunskap for att be
domning av naringens socio-ekonomiska betydelse. 
bvergripande frågor i detta avseende år givetvis 
1) når jarnhanteringen vinner insteg, 2) hur snabbt 
denna process sker, 3) vilka forutsåttningar skapar 
tillkomsten av denna sekundårnåring, t ex de yttre 
kontaktemas betydelse, 4) i vilken omfattning leder 
hanteringen till ekonomisk forandring , specialisering 
och lokal produktion, 5) hur samverkar jårnhantering 
och kolonisation. " Det er altså en rekke grunnleggen
de spørsmål som må klarlegges for å komme videre. 

Hyenstrand (1979: 131) foretar inndeling i "jårn
forekomster, jårnhantering och jarnanvånding" for 
å komme nænnere kompleksiteten: "Jarnforekom-
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sterna avser sjalva råvaran, dess egenskaper, som 
resurs, dess fysiska åtkomlighet og dess foranderlig
het. Jarnhantering avser dels produktion av jam och 
jarnforemål, dels distributionen av det producerade. 
... Jarnanvandningen, dvs konsumtionen, ar givetvis 
den centrala delen i jarnforskningen: vilka narings
messiga och sociala forhållanden i samhallet utgick 
från hantering av jam?" 

Et faglig program av foreliggende type har fle 
re målsetninger: Det skal det være forskningsini
tierende ved at det foreligger forskningshistorie , 
kunnskapsstatus og faglige problemstillinger, men 
programmet skal også gi grunnlag for en bedre sty
ring og prioritering innenfor den forvaltningsinitierte 
utgravningsvirksomheten. I tillegg vil slike program 
gjøre det langt enklere å lage kvalitativt god popu
lærvitenskap og fonnidling. Det er også hensikten å 
overføre kunnskap til andre arkeologer og til andre 
interesserte. 

Presentasjonen 
Arbeidet følger i hovedsak Håkon Glørstads arbeid 
Steinalderundersøkelser (2006) og Svein lndrelids 
Arkeologiske undersøkelser i vassdrag (2009). I 
foreliggende bind er ikke forskningshistorikken så 
omfattende som hos Glørstad da det ikke er nødven
dig å gjenta hans gjennomgang av forholdet mel
lom arkeologisk forskning og politisk historie med 
sosiale og institusjonelle forhold . Det er lagt langt 
stø1Te vekt på kunnskapsstatus, og denne er inndelt i 
generell del og fylkesvis gjennomgang. 

Hensikten er at boken skal kunne brukes til opp
slag og ikke nødvendigvis leses i sin helhet. Hvert 
kapittel skal kunne stå på egne ben. Det er derfor en 
del forhold som er nevnt flere steder. 

I den regionale gjennomgangen, kapittel 4, vari
erer detaljeringsnivået på presentasjonen av utgrav
ningene. I Elverum og Våler i Hedmark er kullgro
pene enhetlige i form, størrelse og datering, mens de 
i Hol i Buskerud har ulik forn1, størrelse og datering. 
Det har derfor vært nødvendig å presentere et bre
dere utvalg utgravninger her. 

Litteraturlisten er med hensikt omfattende, også 
den lokalhistoriske litteraturen er med. 1 

Jernvinneprogrammets oppbygging 
I det følgende vil det bli gitt en innføring i historikk 
og kunnskapsstatus, og det skal pekes på sentrale 
områder hvor det er viktig å få kunnskap. Arbeidet 
faller i seks deler hvor det først blir redegjort for bak
grunn og teknologi (prosess) , deretter følger en his-
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torikk og status for kunnskapen i dag. I neste del gjø
res det rede for kunnskapen for de 10 Østlands- og 
Sørlandsfylkene. Til slutt pekes det på en del sentrale 
problemstillinger hvor materialet fra forvaltningsun
dersøkelsene kan være basis for ny kunnskap. Det er 
også utarbeidet et kapittel om registrerings- og ut
gravningsteknikk. 

Kapittel 1 er en introduksjon til temaet der det først 
gjøres kortfattet rede for hva jernfremstilling etter 
blestermetoden innebærer. Målsetningen med fore
liggende arbeid utdypes før det mer inngående gjøres 
rede for jernfremstilling, råvarer og kulturminner. De 
indirekte kildene om jernfremstilling gjennomgås: 
skriftlige beretninger, stedsnavn, slagg og ovnsrester 
i graver, barrer og emnesjern, smedgraver og ekspe
rimentell arkeologi . Deretter følger et underkapittel 
om jernvinna som teknologi, videre et om terminolo
gi før det gjøres rede for arkeometallurgi og tverrfag
lig samarbeid. Jernvinnas kjemi og prosess og malm 
og slagg gjennomgås kortfattet. Til slutt er det et un
derkapittel om kullbrenning og om kullmiler. 

Kapittel 2 er en deskriptiv forskningshistorikk hvor 
det tas sikte på å vise hvordan temaet først studeres 
lokalhistorisk i Oppland for deretter å bli en nasjonal 
satsing styrt av naturvitere før arkeologene kommer 
på banen samtidig som C14-metoden gjør det mu
lig å etablere absolutt kronologi . Med fremveksten 
av forvaltningsarkeologien følger også de mange 
utgravningene og de store prosjektene. Igjen melder 
lokalhistorikere og naturvitere sin interesse. 

Kapittel 3 er kunnskapsstatus for en del sentral for
hold ved jernutvinningen og ved jernvinna. Det gis 
en kort fremstilling av hovedtrekkene ved jernvinna 
og utviklingen i Sørøst-Norge. Deretter behandles 
råstoffene før ovnstypologi og slaggtypologi drøftes 
fulgt av en redegjørelse for funn av smier. En rede
gjørelse for jernvinnas utbredelse følger før modeller 
for organisering og bosetning presenteres. Ulike hy
poteser om utbyttet avslutter kapitlet. 

Kapittel 4 er en omfattende regional kunnskapsstatus 
der kunnskapen om de enkelte fylkene gjennomgås 
ut fra litteratur, utgravninger, distribusjonskart og 
C14-dateringer. De store jernvinnefylkene er inndelt 
i mindre regioner for å lette gjenfinningen for lese
ren. 

Kapittel 5 er målene for kunnskapsproduksjonen. 

l Det har imidlertid ikke vært mulig im1en de gitte rammene å gå gjennom den omfattende topografiske litteraturen, alle 
serier med lokalhistoriske årbøker og tidsskrifter og de tallrike bygdebøkene. Her kan det være ytterligere opplysninger 
å hente . 

2 



Jernvinneundersøkelser 

Først oppsummeres en del av kunnskapshullene som 
fremgår av kapittel 3. Deretter er enkelte sentrale 
problemer valgt ut for drøfting, i stor grad er tilsva
rer de problemene i bind 1 av Faglig program. Kapit
let avsluttes med fokus på jernvinneforskningen ved 
Kulturhistorisk museum. 

Kapittel 6 er et "haleheng" for å gjøre boken mer 
anvendelig også med tanke på feltarbeid. Det gjøres 
rede for spesielle forhold som gjelder registreringer 
og utgravninger av jernvinneanlegg og kullgroper. 
Generell feltmetodikk forutsettes kjent. 

Det er også innarbeidet et underkapittel om en
kelte forvaltningsmessige forhold. 

innledning 

Arne Espelund (til høyre) i diskusjon medfo,fatteren om den rekonstruerte ovnen av middelaldertype i kulturstien ved 
Kittilbu utmarksmuseum, Gausdal vestfjell, Oppland, under Workshop om "Jernvinna i Oppland" 2.juni 2006. 
Foto: Karl Kallhovd. 
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Jernvinneundersøkelser Kapittel 1: introduksjon 

Kapittel 1 
Introduksjon til tema 

1.1 INTRODUKSJON 
En tradisjonell oppfatning er at den første jernvinna 
ble drevet i det nordøstlige Lille-Asia, og da hetitter
riket gikk i oppløsning omkring 1200 f.Kr. , spredte 
kunsten seg "raskt som ringer i vannet i middelhavs
landene og den nære orient" (Marstrander 1972:38). 
Det synes å være enighet om at opprinnelsesområdet 
nettopp ligger i den østlige delen av Middelhavet. 
For mer omfattende diskusjoner om jernets introduk
sjon vises til Pleiner 1980; 2000, Tylecote 1987 og 
Hjarthner-Holdar 1993. Muligens kan jernvinna ha 
vært et biprodukt ved den tidlige kobberfremstillin
gen (Pleiner 2000: 11-12). Arne Jouttijarvi (2002: 16) 
oppsummerer vår tids kunnskap: "De ældste fund af 
jern, som ikke stammer fra meteoritter, synes at vise, 
at den første produktion af jern fandt sted i det øst
lige Anatolien i slutningen af det 3. årtusinde f. kr." 

Oppfatningen er at kunsten å lage jern sprer seg 
nordover fra Lilleasia (Plei ner 1981 ), ikke så for
skjellig fra jordbrukets måte å spre seg nordover 
på (figm 1). Jernet fikk gjennombrudd til ulik tid : 
Hellas, Balkan, Italia og Østerrike hadde jernalder 
fra omkring I 000BC. Deretter fulgte områder som 
Tyskland, Polen og til slutt perifere deler av Europa 
som Bretagne, England og Norden (se Magnusson 
2002: 331, Jons 2009). Ikke all jernutvinning kan 
innpasses i denne modellen, tidlig svensk jernvinne 
(i yngre bronsealder) menes å ha sitt opphav i østlige 
områder (Hjarthner-Holdar 1993 ; 2008). I nordom
rådene kan det ha foregått jernfremstilling i første år
tusen f.Kr., som åpenbart har sammenheng med an
dre kontaktom.råder (Olsen 1994:103, 132-133). Det 
er også vanskelig å finne opphavsområdet til så vel 

ovnene som har vært brukt på Østlandet som i Trøn
delag i førromersk jernalder, og funnene her ser ut 
til å være eldre enn jernfremstillingen i nordre deler 
av Tyskland der man har ment at fremstillingen først 
starter i rome1tid (jf. Gassmann and Schafer 2008). 
Hauke Jons (2009: 12) mener det er spor etter jern
utvinning i Holland, Nord-Tyskland og Danmark i 
tidlig del av førromersk jernalder, men det dreier seg 
om småskalaproduksjon slik Lars Christian Nørbach 
(1998) viser for introduksjonsfasen i Danmark. Den
ne overensstemmer med tidlige funn rundt Mjøsa de 
senere årene . 

Bergljot Solberg (2000:34-35) legger vekt på 
kontakten med kelterne som kjente jernteknologien 
allerede 900 f.Kr. Kontakten må ha vært god nok til 
at folk i Syd- og Midt-Skandinavia lærte jernutvin
ning av dem. Solberg hevder at jernvinna i store de
ler av landet kan knyttes til den keltiske tradisjonen. 
Også ordet jern tyder på at kunnskapen om jernvinna 
kom fra keltiske folk. 

Da vi fikk bergverkene omkring 1540, 1 og utvin
ningen av jern fra bergmalm sta1tet her i landet, had
de man allerede laget jern av myrmalm i 1500-2000 
år. Denne jernproduksjonen kalles ofte jernvinne.2 

Vinne kommer visstnok av onn, altså en arbeidsin
tensiv periode i bondesamfunnet. 

Jern er et grunnstoff - Fe - av latin fetTum. Or
dene jern og stål brukes ofte om hverandre, og ar
keologer skiller sjelden mellom dem. "- På en måte 
kan man si at jern og stål er som fisk og sild: all sild 
er fisk , men all fisk er ikke sild - alt stål er jern, men 
alt jern er ikke stål!" (Espelund 1999:98). Jernet er 

1 "Sogneberg Gruber" ved Sognsvann i Oslo ble mutet i 1538, "Hadelandsgruben" på Grua, Hadeland, i 1539 og "Gla
sergangen" i Gjerpen, Telemark i 1539 (Thuesen 1979 :38). I de første jernverkene ble det benyttet en direkte metode hvor 
jernet ble redusert til smibart jern, såkalt rennverksdrift, som var nærmest enerådende til 1622 (i bid.: 18). Den egentlige 
masovnsdriften startet ved Fossum jernverk i Telemark fra 1625. I Sverige er masovndrift dokumentert langt tidligere 
(se Stenvik 2003b: 126-127 med litteraturhenvisninger). Dette dreier seg om produksjon av støpejern av bergmalm med 
vanndrevne belger. Mest kjent er Lapphyttan som er datert tilbake til 1200-/1300-tallet (Magnusson 1995), senere justert 
til 1100-tallet (Magnusson 1998). 
2 J følge Bjørn Hougen (1946) var det A. W. Brøgger som i Det norskefolk i oldtiden trakk frem ordet jernvinna og brakte 
det inn i moderne språkbruk. Arne Espelund (1996a) hevder at "Jernvinna er et ord vi har arvet fra 1700-tallet den gangen 
framstilling av jern hørte med til årsrytmen på gardene i mange av de øverste bygdene." 
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Abb. 4 Die filtesten Wege des Eisens nach Europa (altere bis 
_jungere Bronzezeit). Erlauterung: a Bereich der beginnenden 
Eisenzeit im Vorderen Orient im 15.- 11.Jh. v.u.Ztr.; b Gegen
stand aus meteorischem Eisen; c Funde des 15.- 13.Jh.; d Funde 
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der Jungbronzezeit (Anfang des 1. vorchr. )h.); e vermutete 
Richtungen der Ausbreitung erster Eisengegenstande nach 
Europa. Entwurf: R.Pleiner 1979. 

Figur l. Jernvinnas vei gjennom Europa. Etter Pleiner 1981: 124. 

nokså mykt og lett smibart, mens stålet er hardere 
etter avkjøling og krevde mer arbeid i smia . Det 
er karboninnholdet som er avgjørende for de ulike 
egenskapene. Det myke jernet inneholder 0-0,3 % C, 
stålet mer enn 0,4 % og helst rundt 0,7 %. Ved høy
ere karboninnhold enn 4 % blir metallet til lavtsmel
tende støpejern som er sprøtt. 

Prosessen kan enkelt beskrives: "All framstil
ling av jern i eldre tid baserte seg på myrmalm. Den 
ble spadd opp, tørket og røstet («brent») på et åpent 
bål. Selve reduksjonen av dette oksydet foregikk i 
en ovn, der trekol brant under lufttilførsel. Ved den 
høye temperaturen ble det dannet fast metallisk jern 
og flytende slagg. Ved riktig ovnsdrift sintret jernet 
seg sammen til en klump, som kunne tas ut og smis, 

mens slaggen samlet seg nederst i ovnen eller ble 
tappet ut. ... Slaggen inneholder fortsatt mye jern
oksyd. Dette var nødvendig fordi jernoksydet satte 
ned smeltepunktet på slaggen og bidro til at jernet 
som ble tatt ut var smibart" (Espelund l 988b:629) 
(se figur 3).3 

Mye tyder på at de gamle jernsmelterne bevisst 
kunne styre prosessen så de fikk den jernkvaliteten 
de ønsket (rent jern, jern med karbon (stål) eller jern 
med fosfor) (Lyngstrøm 2008:9-12, jf. Espelund 
1991:71). 

Jernet ble så bearbeidet - smidd ut - til ferdige 
gjenstander: "Tildanning av metallet skjer ved bruk 
av verktøy til å banke, bøye, kutte, vri, sveise ved 
oppvarming og tildanne jernet i dets faste og ikke 

3 l Sverige er det påvist bruk av bergmalm tilbake til romertid (Hjarthner-Holdar, Kresten and Larsson 1997:16), og vi 
må være åpne for slike funn også hos oss. Inga Seming ( 1979:54) hevder at se lv om magnetitt er mer vanskel ig å redusere 
enn myrmalm, er spørsmålet om myrmalm eller bergmalm et spørsmål om gruveteknikk. Udaterte små skjerp kan være 
fra jernalderen. 
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Figur 2. Masovn på Moholt j ernverk på Eide i Siljan 
kommune, Telemark. Nedlagt ca. 1860. Ovnen var ca. 
9 m høy og hadde diameter 2,5 m. Foto: Jan Henning 
Larsen. 

flytende form . Vanligvis blir jernet som del av tildan
ningen varmet opp i essen til det gløder rødt, oransje 
eller hvitt. Valgt temperatur på metallet er betinget 
av hva smeden skal gjøre med emnet. Kaldhamring 
forekommer også både med formål utforming og 
herding" (Haraldsen 2008:97). 

Fremstillingen i det følgende er avgrenset til det 
som Lars-Erik Englund kaller blastbruk: "den jarn
hantering som utgår från jarnframstallning av myr, 
sjo och bergmalmer i blastugnar, det vil saga små 
låga ugnar for så kallad direktframstallning av jarn. 
Begreppet omfattar också upparbetningen, forad
lingen til fårdiga foremål" (Englund 2002 : 11 ). Her 
gjøres det begrensning til bare selve jernfremstillin
gen. Til denne må også regnes den såkalte primær
smiingen som omfatter slaggrensingen av tuppen fra 
ovnen på selve anlegget. 

1.1.1 Enkelte oppfatninger om betydningen av 
jernet 
Som Bjørn Hougen (1946:39) peker på er "bronse
alderens råstoffproblemer i de fleste land et spørs
mål om mellomfolkelig handel, jernalderens derimot 
et mer lokalt produksjonsfenomen" da ressursene 
finnes i mange områder. Øystein Koch Johansen 
(2004:69) uttrykker overgangen fra bronsealder til 
jernalder slik: " . . . jernet og jernalderens samfunns
form kullkastet bronsealderens særpregede overklas
semiljø og lagdelte sosialstruktur. Jernets seier over 
bronsen som redskapsmateriale representerte sam
tidig en overgang fra aristokratiets til demokratiets 
metall, fra elitens eiendom til hvermanns besittelse." 

Åke Hyenstrand ( 1979: 130) oppfatter jernvinne
forskningen slik: "Sarskilda råvaror kan ha djupgå
ende inflytande over ett samhalles produktions och 
beroendeforhållanden. Jarnet ar en sådan vara, och 
jarnforskning blir darmed en samhallsforskning med 
uttalad ekonomisk och social inriktning." Hyen-
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Jarnet si vandring gjennom ulike prosessar frå å vera bu nde i berg til del ligg på 
ambollen i smia kan kort skisseras, slik: 

Jam i fjell forvi tra r. 
--- --;, ,=-----------,------ -

Fe++ 
Ja rnionar blir førde med sigevatn 
gjennom jordsmonnet. 

FeOOH_i;;---.n_H_2_0 __ ~_Ø_" - . -.\-_ 
lonanc oksydcrer til myrmalm og bli r ~e,..~~ 
utfelte. ~~ 

Myrmalm blir oksydert ved røsting. Kje- erergi 
misk hunde vatn b lir drive ut. 

Fe203 
Fe304 

Røsta malm blir redusert til jam i blæsterovn 

FeO 
Fe 

M etallisk jam klar til bruk i smia. 

Figur 3. Jernets veifi'a berg til metall. Etter Berre 
1985:23. 

strand legger til at det kan være lett å overdrive jer
nets betydning i forhold til andre råstoffer som flint, 
kobber og tinn, skinn, horn og tre . 

Bergljot Solberg (2000: 14) legger vekt på at "Jer
net marke11e et klart tidsskifte i vårt land, først og 
fremst teknologisk, men også samfunnsmessig. Det 
at så utbredte råvarer som myrmalm og trevirke 
kunne utnyttes til fremstilling av redskaper og våpen 
som var bedre og laget av langt lettere tilgjengelige 
råvarer enn bronsegjenstandene, fø11e til en betyde
lig utvidelse av ressursgrunnlaget. Økser i det nye 
metallet gjorde det lettere å rydde skog og øke jord
bruksarealet. Jerngrev, -ard og -sigd bidro til mer ef
fektivt jordbruk og dermed økt bosetning. Selv om 
fo lk ved kysten og i dalene og fjellstrøkene fortsatt 
i høy grad baserte seg på fiske og fangst og andre 
utmarksressurser, fikk åkerbruk og husdyrhold en 
mer dominerende plass. " 

Anders Soderberg (2003: 13) legger vekt på at 
jernet kom til å fungere som samfunnsmotor i jern
alderen da det banet vei for raskere og stø1Te metall
produksjon av redskaper og våpen. Jernet kunne om
settes i handel og eksport og banet vei for velstand 
og makt. Etter hvert kom det til å spille en meget 
viktig rolle i utviklingen av de skandinaviske sam
funnsorganisasjonene. 
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Jernvinna kan studeres både ut fra et teknologisk 
og fra et sosialt perspektiv, men forholdet mellom 
samfunn og teknologi er i liten grad problematisert 
i forskningen (Bjørnstad 2003: 1 ). Slike studier kan 
også gjøres uavhengig av hverandre selv om disse 
faktorene henger sammen, for eksempel har sam
funnsutvikl ingen muliggjort tekniske innovasjoner. 
Produksjon av jern avhenger av geologiske, tekniske 
og sosio-økonomiske faktorer og forutsetter tilgang 
til råstoffene malm og ved. Stor produksjon kan føre 
til overbeskatning av ressursene. Kunnskap er en 
forutsetning for å starte produksjon, og det er mulig å 
spore tradisjonsområder. Sosioøkonomiske faktorer 
er knyttet til jernbehovet; jernet kan være produsert 
for profitt som når produksjonen overstiger eget be
hov. Slike anlegg kan spores ved store slagghauger 
og utformingen av anleggene med lagerplasser (Rijk 
1997). 

1.2 MÅLSETNING 
I det følgende er målet å gi en innføring i historikk 
og kunnskapsstatus , og det skal pekes på sentrale 
områder hvor det er viktig å få kunnskap. Arbeidet 
faller derfor i seks deler hvor det først blir redegjort 
for bakgrunn og teknologi (prosess) , deretter følger 
en historikk og status for kunnskapen i dag. I neste 
del gjøres det rede for kunnskapen for de 10 Øst
lands- og Sørlandsfylkene før det pekes det på en del 
sentrale problemstillinger hvor materialet fra forvalt
ningsundersøkelsene kan være basis for ny kunnskap. 
Endelig er det kommentert registrerings- og utgrav
ningsteknikk. 

Jernvinneforskningen har vært sterkt preget av 
naturvitenskap, og mye av fagfeltet er derfor fjernt 
for mange arkeologer. Kulturhistoriske spørsmålet er 
kommet i hovedfokus de siste 30--40 årene. Jernut
vinningsteknologi er like nødvendig kunnskap for en 
jernvinneforsker som steinteknologi for en steinal
derarkeolog. Det er derfor tatt med en del innledende 
avsnitt om disse sidene av feltet i håp om at dette 
vil gjøre programmet mer anvendelig i det konkrete 
arbeidet med utforming av prosjekter. Med utarbei
delse av faglige programmer ønsker Kulturhistorisk 
museum å gå fra passiv datainnsamling til aktiv fors
kningsrettet virksomhet. 

Målet er at foreliggende program skal kunne bru
kes til oppslag ikke bare ved utarbeidelse av prosjekt
planer og i generelt forvaltningsarbeid, men også ved 
forskning. Gjentagelser er derfor nødvendige, særlig 
gjelder dette kapittel 3 og 4. 

Selv om arbeidet er rettet mot den forvaltnings
rettete utgravningsvirksomheten og skal bidra ti l be
dre målstyring av utgravninger Uf. Kallhovd 2006), 
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pekes det i satsingsområdene i kapittel 5 på problem
stillinger som først kan løses gjennom forskning og 
forskningsgravninger. Dette gjelder ikke kvalitet på 
undersøkelsene, men utvalget. Det foretas få utgrav
ninger av strandbundne jernvinneanlegg fra eldre 
jernalder fordi det sjelden tillates inngrep i slike om
råder. En slik mulighet vil foreligge med kommende 
vassdragsundersøkelser Uf. Indrelid 2009) . De fag
lige programmene har utgangspunkt i at forvaltnings
gravningene skal være forskningsrettet. I mange 
tilfelle kan enkle prøvegravninger til en minimal 
kostnad supplere og gi nye dimensjoner på det ma
terialet som er kommet for dagen ved forvaltnings
undersøkelser. Et nærliggende eksempel fra Opp
land er det ko1Tektiv til Dokka-undersøkelsene4 som 
er kommet frem ved samarbeid med lokale krefter i 
Øvre Sne1iingdal, Gjøvik, bare 3 mil unna (Kristen
stuen 1999, Larsen 2003b; 2007). I Trøndelag ser det 
også ut til at kunnskaper fra forvaltningsgravninger 
og forskningsgravninger er kombinert med heldig 
resultat (for eksempel Stenvik 1996a). 

Bare i liten grad vil det her behandles forhold 
utenom det distriktet der Kulturh istorisk museum ar
beider: Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, 
Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest
Agder. Det har heller ikke vært mulig innenfor de 
gitte rammene å sette den norske jernvinna inn i en 
skandinavisk og internasjonal sammenheng. 

I fremsti llingen vil naturvitenskapen bare være en 
del av bakteppet. Tilnærmingen vil være rent arkeo
logisk med vekt på kronologi og typologi. Sentralt 
står de mange radiologiske dateringene vi har fra 
museumsdistriktet som gjør det mulig å studere jern
vinna over tid. Spørsmål knyttet til organisering av 
virksomheten og til forskningen om den økonomiske 
og politiske betydningen av jernvinna vil berøres, 
men med siktemålet for arbeidet kan det ikke legges 
frem nye grunnleggende studier av slike spørsmål. 

En mengde problemstillinger har det også vært 
nødvendig å la ligge . Innen rammene for arbeidet 
har det ikke vært mulig å behandle spørsmål som er 
generelle for metallteknikken, slik som innføring og 
forhold knyttet til teknologiskifte, og hvorvidt slike 
skifter også impliserer store samfunnsmessige end
ringer eller er forårsaket av slike. I det hele er frem
stillingen preget av empiri og status for forskningen, 
mens nye analyser tilligger den videre forskningen. 
Bare i beskjeden grad berøres den etnoarkeologiske 
forskningen . 

4 Dokkaprosjektet i Gausdal Vestfjell 1986- 1989 (jf Larsen 1991 , Jacobsen og Larsen 1992, Narmo 1996a). 
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1.3 JERNVINNE, UTMARKSARKEOLOGI 
OG SAMFUNN 
Jernutvinningen foregikk hovedsakelig i utmarka. 
Denne koblingen gjelder i det minste for vikingtid 
og middelalder. En del anlegg fra den eldste pe
rioden kan være nær knyttet til områder med gårds
bebyggelse (især gjelder dette Sverige og Danmark, 
men det er også mange eksempler her). Også den se
nere jernvinna (senmiddelalder og nyere tid) er i stor 
grad knyttet til gårdene. 

Utmarka var tidligere en ressurs hvor det var ek
stra beiter og mulighet for forinnsamling, byggema
terialer og brensel, bær av mange slag, ulike emner 
for å nevne noe av det en gård trengte. Ofte var det 
rikt fiske, yrende dyreliv og myrmalm som har gitt 
grunnlag for jernproduksjon. Utmarksbruken inngår 
som en del av den enkelte gårdens produksjon, men 
er også i enkelte tidsperioder del av større økono
miske system hvor varene var viktige i redistributive 
systemer eller i markedsøkonomi . I dag brukes ofte 
begrepet utmarksarkeologi hvor ikke bare kultur
minner studeres, men hvor det er viktig å diskutere 
utmarkas betydning i en samlet forståelse av sam
funnet. Utmarksbegrepet er også knyttet til marginal
bosetning og økonomien der Uf. Andersson 1998:6). 
Eva Svensson (2005a: 125) bruker "begreppet utmark 
for att beteckna marken utanfor inagorna, ofta skogs
områden, i det gamla skandinaviska bondesamhallet 
aven under jarnålder och medeltid. " I nyere forsk
ning legges det vekt på å studere relasjonene mellom 
utmark og innmark i en sosioøkonomisk sammen
heng (Svensson 1998:10). 

Man har også vært opptatt av om det har eksis
tert en egen fangstbefolkning i fjellet i jernalderen. 
Arne B. Johansen (1973) postulerte at en slik befolk
ning stod for den tidlige jernvinna. Arne Skjølsvold 
(I 980) så graver i fjellet som minne om en slik be
folkning. Spørsmålet om kulturdualisme er grundig 
behandlet av Jostein Bergstøl (1997 ; 2007). 

I lys av de store prosjektene Dokkaprosjektet og 
Rødsmoprosjektet er det gjort forsøk på samlet tolk
ning av alle utmarksaktivitetene (Jacobsen og Larsen 
1992, Narmo 2000a).5 De store forvaltningsprosjek
tene ved Kulturhistorisk museum har hatt en tematisk 
inndeling etter gruppering av fornminnene. Dette 
er gjort av praktiske grunner fordi arbeidsmengden 
knyttet til hver del har vært så stor. Eva Svensson 
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(2005a: 126-127) viser til at det tidligere var vanlig å 
studere bestemte fornminnetyper isolert, men at det 
nå legges vekt på landskapet hvor utmarka studeres 
som en helhet med virksomhetene der. Hun mener 
at landskapsperspektivet er avgjørende for å forstå 
utmarka og menneskenes utnyttelse av den ; fangst
groper, jernvinneanlegg, setrer og andre levninger 
hører sammen. Det er grunn til å merke seg at ar
keologer innen vårt område ennå ikke har nådd frem 
med forskningsprosjekter med et utgangspunkt hvor 
aktivitetene og sammenhengen mellom dem stude
res som en helhet. 

Fra tiden omkring Kr.f. ser det ut til å ha vært 
mer enn tilstrekkelig produksjon av jern til eget 
bruk. Trolig har produksjonen også i perioder vært 
for utførsel. Siden de fleste spor av jernvinna finnes 
i utmarka, har det frem til vår tid vært lite press på 
fornminnene før de store hytteutbyggingene begyn
te, og de ligger ofte urørt siden de ble forlatt. Lars 
F. Sten vik (I 992:24) mener dette gjør at det norske 
materialet står i en særstilling i europeisk sammen
heng. 6 Fornminner i utmark er derfor godt egnet til å 
kartlegge konjunkturene i samfunnet, eller storsam
funnets behov for ressurser Uf. Jacobsen og Larsen 
1992:179-183). 

1.4 JERNFREMSTILLING 

1.4.1 Råvarer 

Jernutvinningen baserte seg på mynnalm, et brunlig 
jernoksyd som finnes i enkelte myrer (figur 4). For 
det første må det finnes jernholdig fjell hvor vannet 
kan løse opp jernet. Dernest måtte det finnes myrer 
som hadde gjennomstrømning og riktig surhet. I en 
stillestående "blautmyr" finner vi sjelden malm. Den 
kjemiske sammensetningen av malmen hadde alt å 
si for hvor egnet den var til jernproduksjon og for 
hvor sto1i utbyttet ble. En vanlig antagelse er at egnet 
myrn1alm nærmest bare finnes over marin grense, og 
at her er det store mengder. 

Lars F. Stenvik (2005 : 196) sier det konsist og 
lettfattelig på denne måten: "Myrmalm er jernhydr
oksyoksyd (FeOOH) som er dannet ved at jernioner 
føres med vann fra forekomster i fast fjell eller mo
rene og blir utfelt i myrer under bestemte kjemiske, 
fysiske og biologiske forutsetninger. Før reduksjon 
i ovn måtte mynnalmen først graves opp, tørkes og 

5 Disse arbeidene er bekostet fra lokalt hold og er derfor i utgangspunktet beregnet på lokalt publikum. 
6 Det moderne skogbruket utgjør en trussel mot fornminnene med bruk av hugstmaskiner, markberedning, veibygging 
og grøfting (Stenvik 1992). Ved registrering av jernvinneanlegg i Gausdal og Valdres i 1987-1988 observerte Lars Erik 
Narmo (l 996a:2 l l-239, jf. l 997b:2) at 17 av 114 lokaliteter, dvs. 14,9 %, var skadet. Også undersøkelser i Sverige 
viser mange skader som fø lge av skogbruk. Derfor er det også foretatt kursing av skogbrukets folk og foretatt spesielle 
registreringer inmettet på skogbrukets behov (Nanno 1997b). Ved registreringen i Gråfjellet ble det klarlagt at 16 % av 
kulturminnene knyttet til jernutvinning, var skadet. Årsakene var hovedsakel ig veibygging, kjøring og markberedning 
(Risbøl 2006:213). 
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Figur 4. Malmuifelling i vårløsningen ved Doklifl,øy, 
Gausdal Vest.fjell, Oppland. Foto: Jan Henning Larsen. 

røstes. Røsting er en oksydasjonsprosess der jernhy
droksydet omdannes til Fe00 ," uernoksyd]. 

- J 

Men ikke bare malm var nødvendig for å lage 
jern, energi (varme) var nødvendig, og jernutvinning 
forutsatte rikelig tilgang på trevirke. Jernvinneanleg
gene ligger derfor gjerne et stykke fra gårdene. Det 
er ofte de øvre dalene som hadde både malm og rike
lig med trevirke. Mange anlegg ligger helt opp mot 
skoggrensen (Johansen 1973; 1979; 1983). 

En forutsetning som virker selvfølgelig, var luft. 
Oksygentilgang er både nødvendig for forbrenning 
for å oppnå høy temperatur i ovnen, og er viktig i den 
kjemiske prosessen. Lufttilgang kunne oppnås ved 
blåsebelger, men også gjennom naturlig trekk. 

Behovet for byggematerialer må også nevnes, 
både treverk til installasjoner, sand og jord til iso
lasjon og steiner, heller og leire til ovner. Englund 
(2002:213) beretter fra Tranemo i Sverige at det 
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Figur 5. Jernvinneanleggene hadde gjerne en fast 
organisering av de ulike elementene. Denne varierer 
både geografisk og kronologisk. lllustrasjonen viser siste 
bruksfase på Jfp. 1 i Grqfjellområdet. Etter Rundberget 
2007:50,figur 27. 

var vanskelig å finne egnet steinmateriale til ekspe
rimentovner nær eldre anlegg; det hadde fortidens 
jernsmeltere anvendt. 

En femte forutsetning var kunnskap. Som vist, 
var teknikken kjent ute i Europa og kom trolig der
fra i århundrene f.Kr., men det er uklart hvor enkelte 
ovnstyper har sitt opphav. Vi finner lokale varianter 
både for utfonningen av ovnene og planløsningen på 
fremstillingsanleggene. Forholdet mellom de ulike 
ovns- og anleggstypene våre og tilsvarende objekter 
utenfor landets grenser er bare gransket i beskjeden 

utstrekning. 

1.4.2 Tallrike kulturminner 
Sporene etter jernvinna består først og fremst av 
jernvinneanlegg7 hvor slagghauger (avfallshauger) 
kan være mest markert. Videre er det ovner og lager
plasser for malm og kull, røsteplasser etter brenning 
av malm på bål (figur 5, 7). Jernutvinningen foregikk 
gjerne under tak, og det kan finnes spor etter bygnin
ger. Den mest vanlige typen fornminner er kullgroper 
som er groper for fremstilling av kull til jernutvin
ning eller smiing (jf. Bloch-Nakkerud 1987a) (figur 
6). Smier kan finnes både nær gårdene og i utmark, 
men denne fornminnetypen er mer sjelden. 

Vi har nå forståelsen av hvor tallrike jernvinnean
leggene og især kullgropene er i fjell- og dalbygdene 
på Østlandet, i Telemark og i deler av Agder. Er-

7 Englund (2002: I 6) sier at fø lgende elementer hører til "blastan": "slagg, blastugn, rostningsplats, kolningslamnin
gar (kolningsplats, upplag, bokningsplats), smidesanlaggningar (grop , assja), fallsten, husgrund, malmtag, malm upplag 
(myrmalmsforekomst)." 
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Figur 6. Kullgrop påjernvinneanlegg DR69 ved Dokkfløy 
t Oppland. Gropene her er gjennomgående vide og bolle
formete. Foto: Jan Henning Larsen. 
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• Figur 7. Elementene påjernvinneanleggene i Grå.fjellområ
det. Etter Rundberget & Hill 2007:28,figur JO. 

kjennelsen av hvilket massemateriale dette egentlig 
er, har gradvis vokst frem. Kullgropene er særskilt 
tallrike, og det blir derfor ofte gitt dispensasjon fra 
kulturminneloven ved konflikt i utbyggingssaker. 

Det forholdet at så vel kullgroper som jemvinne
anlegg, særlig fra middelalderen, er massemateriale, 
gjør at en viktig del av den vitenskapelige verdien 
er knyttet til tallfesting og utarbeiding av statistiske 
data, som først blir tilgjengelig gjennom arkeologis
ke undersøkelser. Slike data har betydning for den 
samlede kunnskapen om slik virksomhet på Østlan
det og i Sør-Norge som helhet. Nettopp mengden gir 
interessante muligheter for å vurdere produksjon og 
økonomiske forhold i vikingtid og middelalder. 

Gjennom spredningsanalyser kan man etter hvert 
få grep om mengdenjernvinneanlegg og fatte noe av 
samfunnsbetydningen. I mange områder er det gjort 
så vidt omfattende registreringer at det bør kunne 
lages prognoser. Ved utgravninger har det vært mu
lig å få grep på om slaggmengden på enkelte anlegg. 
Gjennom metallurgiske analyser kan det lages be
regninger av hvilke jernmengder som er produsert i 
ulike regioner til ulike tider. Av skriftlige kilder kan 
man få begrep om jernets verdi (for eksempel Narmo 
1997a). Dette gir mulighet for helt annen forståelse 
av samfunnsøkonomien enn den historikere har hatt 
ut fra jordbruksproduksjon. 

LUFT - r"---.. 
INNTAK '-y'" 

RØSTES0NE 

INDIREKTE 
REDUKSJ0NSS0NE 

0KSYDASJ0NSS0NE 

Figur 8. Prinsippetfor jernfi'emstilling i sjaktovn. Lup
pen vil.flyte i slaggbadet og ikke ligge på bunnen slik 
tegningen viser. Omtegnet etter Pleine1; jf Jacobsen og 
Larsen 1992: 71. 

1.4.3 Hvordan jernet ble laget - Ole Even stads 
"oppskrift" 
Hvordan jernfremstillingen har foregått i nyere tid, 
viser beskrivelsen til Ole Evenstad8 fra 1782 ([1790] 
1960). Boken er en komplett "bruksanvisning" inn-

8 Født 1739. Lensmann og bonde på Evenstad i Stor-Elvdal , Hedmark. 
9 Arbeidet er gjenopptrykt med lat inske bokstaver i Espe lund 1999 og 2005a. Disse utgavene er lagt til grunn ved frem
sti llingen her, men henvisninger også gitt til faks imileutgaven fra 1960 av den trykte utgaven fra 1790. 
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Ft .XVII 

Figur 9. Ovnen slik den er fremstilt i Ole Evenstads arbeid. Etter Espelund 2005a:65. 

delt i 12 kapitler om malmen og jernutvinningen. Det 
er også utført beregninger av kostnader og økono
misk utbytte.9 

Ovnstypen som Evenstad benyttet, er forskjellig 
fra de vi kjenner fra jernalderen og tidlig- og høy
middelalder (jf. figur 8) slik at man må være forsiktig 
med ukritisk å overføre "oppskriften" til eldre tider. 
Blant annet bruker Evenstad ved som forkul les i ov
nen, mens vikingtids- og middelalderovnene gikk 
på trekull fra kullgroper. Fremstillingen bidrar til å 
kaste lys over arbeidsprosesser og arbeidsmengde. 

Avbildningene viser en steinbygd ovn med konisk 
profil og to blåsebelger foran en bleståpning (figur 
9). Før blestringen starter er råmaterialene på plass 

- tørr ved og røstet malm. Prosessen starter ved at 
ovnen fylles til over randen med vertikaltstilt ved. 
Mens ovnen går på naturlig trekk, brenner veden til 
glødende trekull opp til randen av ovnen. Nå settes 
første porsjon malm til. Når massen i ovnen "skjæ
rer seg" ved at det blir åpning i midten, føres noe av 
malmen innover, og det settes på ny malm i perife
rien. Nå starter arbeidet med å trå belgene, først lang
somt, men ettersom trekullet synker, økes takten. Til 
slutt tas den glødende blandingen av trekull, metall 
og slagg opp med spade. Med en øks konstateres om 
det er blitt metall, og dette legges på en amboltstein 
og smis til et kompakt metallstykke. 10 

1.5 DE INDIREKTE KILDENE 
En rekke ki lder står til disposisjon for den som vil 
studere jernvinna (se Englund 2002 :29). De viktigste 
er de samme som for øvrige fornminnetyper, innbe
retninger og rapporter om utgravninger og registre
ringer i museets arkiv ledsaget av naturvitenskape
lige analyser. Tolkningene i eldre rapporter må be-

nyttes med varsomhet. Mange opplysninger finnes i 
kulturminneregisteret Askeladden 11 og i fylkeskom
munenes arkiver. Siden registreringsrapporter oftest 
inneholder få opplysninger, er de vanskelige uten 
videre å benytte til forskning , annet som ledd i dis
tribusjonsstudier. Slagg i museenes magasiner kan gi 
opplysninger, men er oftest samlet inn tilfeldig og 
med usikker kontekst. 

I det følgende i dette kapitlet skal vi se på kil
der som forteller om jernfremstilling, men som ikke 
direkte er relatert til de fysiske levningene ute i ter
renget. Det er de kildene som omtales som indirekte 
(Rundberget 2002a). 

1.5.1 Skriftlige beretninger om jern i gammel tid 
og om jernfremstilling i nyere tid 
Det foreligger et omfattende materiale om jern i 
skriftlige kilder eldre enn 1550. Dels er det litteræ
re kilder som sagaer og kvad som gir opplysninger, 
dels er det opplysninger i de administrative kildene 
bestående av lover, forordninger, prisforskrifter og 
diplomer (Blom 1991 ). Særlig mye er det imidlertid 
ikke å få vite om selve jernutvinningen. Mest kjent 
er Egil saga, angivelig forfattet av Snorre Sturlasson 
omkring 1230. Her heter det at Egils far, Skallagrim, 
var en stor smed og smeltet mye mynnalm om vinte
ren (jf. Olafsen 1916:10). 

Lovene forteller om våpen, og landslovens be
stemmelser om at hver mann skulle ha minst tre vå
pen, forutsetter tilgang på rimelig jern. Prisforskrif
ter lar oss høre om jern fra forskjellige steder og om 
handel med jern (jf. Olafsen 1916:11 -14), det omta
les blant annet Trønder- og Valdresjern. Diplomene 
fo1ieller om mange smeder i Nord-Aurdal og Vestre 
Slidre i Valdres og i nordre del av Gudbrandsdalen 
mot Trøndelag. Privi legiebrevet til Håkon VI i 1358 

I 0 Etter Arne Espelund: Direkte jernframstilling i Norge. Foredrag under kurset "Nordisk videreutdannelse afkonserva
torer." København 17.- 28. august 1987. 
l l Englund (2002 :29) bemerker om det svenske registeret at materialet ikke kan sjiktes kronologisk og morfologisk. 
Materialet er også så stort ( ca. 7000 registreringer) at det er uhåndterlig. Kritikken kan meget vel overføres på det norske 
registeret. 
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lar oss kjenne Østerdalen som jernregion: "For frem
tiden skal dere og alle andre som vil utvinne jern i 
almenningene våre fritt få drive sin virksomhet og 
malmsmelting etter slik sedvane som fra gammelt av 
har hersket her i dalene" (Blom 1991 :83). Islandske 
Gragas har bestemmelser om trekullbrenning, og i 
sagaer omtales slik virksomhet (jf. Bloch-Nakkerud 
1987a:61-63). 

I diplommaterialet, middelalderbrevene, får vi 
også høre om jern som betalingsmiddel, blant annet 
ved gårdhandel (for eksempel Olafsen 1916:14-16, 
Brøgger 1925:152, Blom 1991:84). Regneenheten 
var hundre (storhundre = 120) noe som skulle svare 
til ca. 12,3 kg. Lensregnskaper fra 1520-årene for
teller at det da kom Trondhjemsjern, He1jedalsjern 
og Hynnendalsjern (nå ukjent sted) til Bergen. Falck
Muus (1931 :64) mener at skyldsettinger i jern i Idd 
og Spydeberg tyder på gammel jernutvinning, men 
her er det ikke kjent jernvinne i vår tid. 

Viktig for forståelsen av arbeidsprosessene bak 
den gamle jernvinna er kildeskriftene om jernfrem
stilling i nyere tid. Særlig peker seg ut Ole Evenstads 
prisbelønte skrift fra 1782 ([ 1790] 1960) 12 som er 
omtalt i det foregående. Arne Espelund (blant annet 
1999; 2005a) har utgitt skriftet på nytt, og kommen
tert det inngående. Ved bruk av eldre skriftlige kilder 
med beskrivelser av jernfremstilling er det nødvendig 
åta i betraktning hvilket forhold nedskriveren hadde 
til jernfremstillingen - om det er en vitenskapsmann 
som betrakter arbeidet utenfra eller om det er en som 
selv har vært engasje1t i arbeidet. Det må også vur
deres i hvilken grad de ulike nedskriverne har lånt 
beskrivelser fra hverandre (jf. Englund 2002:52-54). 

Siden ovnstypen er forskjellig fra den vi kjenner 
i jernalderen og tidligere i middelalderen, må man 
være forsiktig med å overføre andre forhold om or
ganisering og arbeidsprosesser ukritisk. Kronologien 
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for disse anleggene diskuteres senere. Gjenopptagel
sen av jernvinna i det 18. århundre, som blant an
net Ole Evenstad arbeidet for, henger sammen med 
opplysningstidens ideer om nasjonal selvhjulpenhet 
(Grieg 1964). 

1.5.2 Stedsnavn 
Mange stedsnavn forteller om arbeidslivet i eldre tid, 
og utmarka er intet unntak. En rekke ulike stedsnavn 
er knyttet til jernfremstilling, alt fra forekomst av 
malm i myra til smiing. Det dreier seg om et stort 
og uensartet materiale hvor Ola Stemshaug har fore
tatt de mest omfattende sammenstillingene (1991 , 
2008). 13 

Sogneprest Olafsen (1916:6-9) trekker frem en 
rekke navn; oversikten bygger på gjennomgang av 
Norske Gaardnavne og matriklene. Han nevner for 
eksempel en rekke sammensetninger med blester og 
smed i Hedmark. T. Dannevig Hauge (1946: 18-20) 
har en rekke eksempler i sitt verk Blesterbruk og 
myrjern. Han peker på at malmen kalles for rauor, 
og at jernmyrer ofte kalles surtemyrer. Jern finner 
vi som stedsnavn blant annet i Jønndalen. Slagg be
tegnes som sinder, men han kjenner også til at den 
kalles roko, jønnstein og svartstein. Videre nevnes 
sammensetninger med blester i Oppland og med 
brenn i Buskerud. 

Ola Stemshaug (1991) mener at stedsnavn bør 
kunne gi interessante opplysninger om jernvinna selv 
om det mange ganger kan være tvil om betydning av 
navnet. Således er Malmtektmyra klart nok, men mer 
usikkert er Tektmyra eller Tekta. Det er viktig å ta 
i betraktning at navnene bare forteller om deler av 
helheten. Fravær av navn i områder kan ikke brukes 
som vitnemål om fravær av spor etter jernutvinning. 
Gjennom navnematerialet kan vi følge hele proses
sen. 

12 Et annet skrift som fortjener å nevnes er kaptein C. Oppens innberetning til Det Kongelige Landhuusholdnings Sel
skab 15. februar 1777. Olafsen nevner også presten Hardings beretning fra Lom i Økonomisk Magasin 1757. Olafsen 
hevder at ovnen avviker, ellers er her intet nytt i forhold til Meldals beretning (se det følgende). Opplysninger om nyere 
tids jemblestring i Gudbrandsdalen finnes også i sogneprest Hiorthøys Gudbrandsdalsbeskrivelse fra 1785 og i amtmann 
Chr. Sornrnerfeldts Efterretninger .. . 1794 som gjelder virksomheten i Venabygd og Sollien. Nevnes må også Ivar Kleiv
ens fremstilling (1912). I Norge finnes det også gode opplysninger om den etterreforrnatoriske jernvinna i Voss på Vest
landet gjennom presten Even Meldals uttømmende skildring i Bergens Adressekontoir Efterretninger for 1768, No. 28-36, 
også ut fra egne iakttagelser (se Wiesener 1913, Olafsen 1916:28-30) . Her var det mange spor etter jernfremstilling som 
man mente var eldre enn svartedauden, og senere er det registrert flere jernvinneanlegg (Gustafson 1983) som i ettertid er 
datert til eldre jernalder. Fremstillingsmåten gikk i glemmeboken, men en sersjant fra Jamtland lærte bøndene å brenne 
jern i 1666. Malmen ble hentet i myrer på fjellet, der det fantes spor etter eldre jernutvinning (se Gustafson 1983 :4 7-51 ), 
mens blestringen foregikk ved gården om høsten. Bjerk ble benyttet som brensel. En blestring ga 9-12 kg jern, og for å 
utnytte varmen i ovnen ble det foretatt flere blestringer på rad. Det finnes et stort svensk materiale. En bred presentasjon 
av mange sider ved blestringen på svensk side av grensen finnes i bygdebok for Lima-Transtrand (Bjorklund (red.) 1982). 
Beskrivelsene kan like gjerne anvendes på norsk side. Her er også gjenopptrykt Lars T. Schultzes redegjørelse fra 1732. 
Dette er som Evenstads beskrivelse en komplett beskrivelse, men uten samme "kokebok"-preg som Evenstads arbeid (jf. 
Espelund 1999:74) . Likeledes må vises til Englunds grundige analyse av både de norske og svenske beskrivelsene. 
13 Ola Sternshaug (1991: 10 I ) fremhever Karin Calissendorfs arbeid fra 1979 som det mest grundige arbeidet, og det 
henvises til dette. Siden det gjelder svenske forhold, blir det ikke benyttet videre her. 

13 



Jern vinneundersøkelser 

Figur 10. Stedsnavn som indikerer j ern og jernvinne kan 
ha regional utbredelse. Kartet viser østgrensen for navn 
sammensatt med sinder i Sør-Norge. Etter Stemshaug 
2008:65. 

Stedsnavnene betraktes som pålitelige indikatorer: 
"Stadnamna er mest like gode som dei arkeologiske 
minnesmerka for lokalisering av jarnvinna (når nam
net først er der), og på ein forholdsvis enkel måte bør 
namna, i alle fall innafor eit litt større område, kunne 
fortelje oss ein del om kvantitative tilhøve. Derimot 
står dei mykje tilbake når det gjeld å fastslå alderen 
på dette arbeidet ut frå namna på dei ulike stadene, 

. .. " (Stemshaug 1991: 102). 
Rauoi er den nordiske betegnelsen på myrmalm, 

nok fordi den beste myrmalmen var rødaktig. I en del 
sammensatte navn på berg og fjell må regnes med 
at det navnet har med farveadjektivet rødt å gjøre. 
Betegnelsen surtemyr kjennes. Navn med malm går 
oftest på grus eller sandmo. Fra de midtre delene av 
Østerdalen til og med Dalarne i Sverige kalles myr-

Kapittel 1: Introduksjon 

malm ørlqe, men kan også brukes om trevirke. På 
Østlandet, særlig i Hedmark, betegner noen navn på 
Rokka- , Rukku- eller Ruku- malm. Noen ganger må 
navn med Brenn- eller -brenna ha sammenheng med 
jernutvinning og ikke med svirydning. Navn med 
blæster går på selve anlegget, og slike navn finnes 
hovedsakelig i Nord-Østerdalen, i Sør-Trøndelag og 
i søndre del av Nord-Trøndelag, noe som svarer til 
utbredelsen av den yngste jernvinna. Navn er knyt
tet til avfallsproduktet, slagg eller sinder, hvor slagg 
nok er et nyere navn. 14 Sinder som betegnelse på 
slagg har en sydvestlig utbredelse (figur 10). Krå

ke-navn kan også være knyttet til avfallsproduktet. 
Endelig nevner Stemshaug navn med Jarn- , Jern- , 
Jenn-, Jørn- og Smi-. Han nevner Jønnemyr i Sigdal, 
og vi kan nevne navn som Jønndalen i Uvdal og Jern
skallen i Gråfjellet (Stemshaug 1991 ; 2008). 

I sitt siste arbeid konkluderer Stemshaug 
(2008 :69): "Stadnamna er med og stør opp under det 
arkeologien viser, at jarnvinna primært har vore ein 
sørnorsk aktivitet, med hovudområdet aust i Trønde
lag og det indre av Austlandet og Agder." 

Arne Espelund (2001) trekker frem flere navn som 
raudbles- , svart- (surte-, svarte-), avlko- (for slagg), 
myssmør- (for malm) og viser til at det er både regio
nale og kronologiske forskjeller. Østlige områder der 
det var drevet jernutvinning til 1800-tallet, har nyere 
uttrykk knyttet til malm- og slagg, mens vestlige og 
sydlige områder har holdt på sinder-. Om prosessen 
finnes både smelte, brenne og blåse. 15 

I litteraturen, særlig den lokalhistoriske, nev
nes mange slike stedsnavn. Bare et utvalg skal tas 
med her. Leif Bakke (1997:14) foretok omfattende 
registreringer i utmarka i Ringsaker, Hedmark, og 
stedsnavn var til hjelp ved registreringen: "Ved 
Slaggbrenna, Slaggsvea og Blåserbrenna har jeg på
vist jernvinneanlegg. I Mysmørmyra har jeg funnet 
myrmalm." I almenningene i Vang og Furnes, Hed
mark, finnes mange slike navn: "en kan nevne i fleng 
Brennsetra, Jønnåen, Raumyra, Raufjellet, Slagg
holen, Myssmørbekken o. fl." (Rud og Midthaug 
1949:86). I Alvdal er det en rekke stedsnavn med 
sammensetning med blæster hvor det ligger jernvin
neanlegg av Evenstad-typen: Blæsterdalen, Liblæs
teren, Blæsterevja, Blæstermyra (flere), Blæster
moen, Blæsterøya, Blæsterengen og Blæsterbekken. 
Men også navn som Malmtektmyra og Røstbakken 

14 Slagg kommer fra tysk og ble først tatt i bruk i middelalderen i Sverige (Calissendorff 1979: 16 l), og etter alt å dømme 
er dette også tilfellet i Norge. 
15 Av betegnelser som angår vårt undersøkelsesområde har Espelund : Raud- Nær sagt hele landet, Malm- Særlig i Aust
Noreg, Surte- (Svarte-, Svarte-) Hele innlandet i Sør-Norge, Myssmør- Hele innlandet i Sør-Norge, Rokka- (Rukku-) Øst
fold og Hedmark, -lå Tinn, Uttak: -tekt, -tak Tolga, Alvdal , Øvre Rendal, Trysil, Engerdal , Løten , Anlegg, prosess: -bles
ter/-b!æster Alvdal , Rendalen , Raudb!es- Telemark (Fyresdal), Brenn- mange steder, Smie- (Sm e-) mange steder, Produkt: 
Jønn-,jarn-, j ern- nesten hele innlandet, Slagg- Hedmark, Gausdal , Land, Sinder- Telemark, Hallingdal, Numedal , Gud
brandsdalen, Setesdal. 
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kjennes (Steimoeggen 1966: 179). 
Ved Dokkfløy nevner Jacobsen og Larsen (1992) 

setergrenda Blæstern på grensen mellom Gausdal og 
Nordre Land. På nedsiden av setrene ligger Blæster
myra som er en del av Blæsterlia. I dette 01mådet 
var det blestret i mer enn 1200 år frem til 1400-tallet, 
og navnet må være gammelt og høre sammen med 
virksomheten. Slike navn finner vi også andre steder 
i 01mådet, som Blæstervika ved sydenden av Mjog
SJøen. 

Et stort jernvinneanlegg på Åmot i Torpa, Nordre 
Land, heter Slaggerbakken. Navn sammensatt med 
sinder ser ikke ut til å være så vanlige i Øst-Norge, 
men navnet finnes spredt. Et eksempel har vi i Sinder
slettbekken i Etnedal. Bygdelaget der bekken ligger, 
heter Smiugardsbygdi. Stedsnavnet Brenn alene eller 
i sammensetninger opptrer også ofte i områder med 
mange jernvinneanlegg. Mange stedsnavnsgran
skere mener at brenn-navnene utelukkende henger 
sammen med svirydning. I fjellet mellom Gausdal 
og Etnedal er det ifølge Nanno (1996a) påfallende 
hvor næ1i navnet er knyttet til steder hvor det er dre
vet jernutvinning. 

I Nordfjellet i Gausdal syd for Sjøsetervatnet 
har vi Jønnbubekken og Jønnbusæter der det ligger 
jemvinneanlegg. Navnet på Raudsj øen, mellom Aul
stad-grenda og Svingvoll, er en sammensetning med 
det gammelnorske ordet rauor (malm) (Jacobsen og 
Larsen 1992:83). 

Fra Hallingdal nevnes Raudset i Ål hvor det er 
registrert et anlegg fra AD600-800. I Flå finnes 
Sindrebekken hvor det er slaggforekomst datert til 
AD980- 1220. Jønnbustølen finnes både i Gol og Ål. 
Ved Blestermyran i Ål finnes et anlegg med datering 
AD580-770 (Bloch-Nakkerud I 987b:97). 

En rekke stedsnavn i Vest-Telemark har sammen
heng med jernvinne (Espelund 2004a: 107-109 med 
referanser). Flere av lokalitetene i Gyvatn-01mådet 
på grensen mellom Aust-Agder og Vest-Agder had
de navn sammensatt med sinder, som Sindreknod
den, Sindre bu og Sindreodden (Østmo 1984: 166). I 
Vest-Agder finnes ifølge Frans-Arne Stylegar (2008) 
et stort antall navn som har sammenheng med jern
vmne. 

1.5.3 Slagg og ovnsrester i graver 
Slagg finnes av og til i graver, men det er ofte uklart 
om det kommer fra produksjon eller bearbeiding 
(Martens 1982:30). Noen ganger finnes det deler av 
ovner eller slagg som må stamme fra utvinning. I 
slike tilfeller er vi nok i nærheten av et jernvinnean
legg. På Ragnhildrød i Stokke fremkom det i 1873 et 
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stort stykke av en ovn i en gravhaug med funn som 
tradisjonelt er regnet å være fra slutten av førromersk 
jernalder (Grieg 1953 :179, Martens 1968:4). 16 I flere 
graver er det funnet slagg, men om de represente
rer jernutvinning eller smiing er usikkert. Englund 
(2002:302) peker også på usikkerheten om slagget 
er fra produksjon og på at det er metodisk feil å da
tere slagg i graver til vikingtid selv om gravgavene 
er det. 

Det foreligger ingen oversikt over graver med 
funn av slagg og/eller ovnsforingsmateriale. Som re
gel er beskrivelsene så generelle at det vanskelig kan 
avgjøres om det er produksjonsslagg, smieslagg eller 
sintret materiale. Mange har tatt feil av det slagglig
nende materialet som finnes ved kullmiler på jermik, 
sandig grunn og som er resultat av sintring som følge 
av den høye temperaturen. En tilsvarende prosess 
kan tenkes ved likbrenning. 

I Sverige er slagg i vikingtids graver gitt en sym
bolsk betydning. Mads Burstrom (1990) har tatt for 
seg slagg i vikingtidens graver i Gastrikland hvor 
over 30 % av gravene inneholder slagg. Det settes 
likhetstegn mellom jernutvinneren og smeden, og 
det legges vekt på smedens spesielle rolle i folketro 
og sagaer. Ved jernfremstillingen skjer det en trans
formasjon i flere skritt under dramatiske fonner. Ov
nen kunne av vikingtidens mennesker oppfattes som 
et levende vesen, blant annet på grunn av buldrin
gen i belgen (når slaggnivået i ovnen blir for høyt). 
Både slagg og graver kan assosieres med overgang, 
og det trekkes paralleller mellom reduksjon i bles
terovn og likbrenning, selv om slagg også finnes i 
skjelettgraver. Det vises til likhet mellom gravhauger 
og slagghauger, og begge er levninger etter ritualer. 
Også Oddmunn Farbregd (1993) har vært opptatt av 
slagg i graver, og han har pekt på at slagg nesten bare 
finnes i branngraver. 

Englund (1994) mener Burstrom i forstorutstrek
ning bygger på vår tids oppfatning av eldre smikunst 
og ikke så mye på fortidens oppfatninger som han 
ønsker å gjøre gjeldende. De forhold som Burstrom 
trekker frem ved blestringen, relaterer seg heller til 
den senere masovnen enn til vikingtidens ovn. Dess
uten er få jernvinneanlegg fra vikingtiden, og det er 
usikkert hva som er nedlagt med hensikt. Gravgjem
mene ligger ofte på gammel markoverflate hvor slagg 
kan ha ligget i hundrevis av år før gravleggelsen slik 
at konteksten er usikker. Burstrom gjør også ukri
tisk bruk av resultater som er foreldet eller feilaktig. 
Flere arkeologer har vært opptatt av slagg i graver 
og knyttet det opp mot ritualer ved transfonnasjoner 

16 Dateringen bygger på den tids oppfatning av gravskikken . Graven inneholder ifølge Per Oscar Nybruget ingen gjen
stander som underbygger så tidlig datering (opplyst 26. j anuar 2009). 

15 



Jernvinneundersøkelser 

(for eksempel Bergstøl 2002 , Bjørnstad 2003:97-98, 
jf. Tveiten 2005:78). 

Når det gjelder det østnorske materialet, er det 
grunn til å tro at relativt få graver inneholder enty
dig blesterslagg. Noen gode eksempler finnes hvor 
gravhaugen ligger på et jernvinneanlegg fra eldre 
jernalder. Utpreget likhet mellom gravhauger og 
slagghauger er det vanskelig å peke på, og de ligger 
oftest i ulike landskapsrom. I en del tilfeller forelig
ger det sintret materiale fra branngraver, og dette kan 
forveksles med slagg. 

Det foreligger også en del løsfunn av slagg fra 
dyrket mark. Ofte dreier det seg om mindre stykker 
som er vanskelige å klassifisere, trolig er det i mange 
tilfeller smieslagg (Tveiten 2005:24). Dette kan være 
tilkommet med gjødsel og avfall fra gården. 

1.5.4 Lupper, barrer og emnesjern 
Fra de skriftlige kildene i middelalderen får vi høre 
om ulike typer "råjern" :17 blåste1jern, fellujern , lurk
sjern, teint jern og osmundsjern. Sogneprest Olaf 
Olafsen (1916) var den første som grep fatt i saga
enes betegnelser og ga fork laring, mens T. Dannevig 
Hauge ( 1946) utarbeidet fortegnelser og foretok me
tallografiske undersøkelser. Irmelin Martens ( 1976; 
1979b; 1979c; 1988) har arbeidet videre med jernde
poter og blåsterjern og fellujern , fulgt av Heid Gjø
stein Resi (1995). 

Blåste1jern (luppe) er det første produktet som 
kommer direkte fra blesteren, og dette var en vare i 
middelalderen. Det forekommer flere slike; Martens 
har i sin fortegnelse regnet opp 1 8 stykker, 18 derav 
6 i ett funn, og de fleste er fra Telemark. Vekten er 
fra 5,75 til 13,45 kg. Ingen er fra daterbar kontekst. 
Fellujern regnes som resultatet fra den første bear
beidingen og er også for det meste uten daterbar kon
tekst. 19 De 6 Mmtens har opplysninger om, veier fra 
4-6 kg. Med unntak av ett fra Lista er de med kjent 
proveniens fra Telemark. Både blåsterjern og fellu
jern har huggespalte, men fellujernet er flatere og ty
delig bearbeidet ved hamring. Flere er fra depotfunn, 
og det er også funn fra jemvinneanlegg. Hun mener 
at de to gjenstandsgruppene kan belyse flere sider av 
jernproduksjonen som kvalitet, bearbeidingsteknikk 
og distribusjon. Slike gjenstander var sammen med 
baITer handelsvarer i middelalderen. 

Siden blåsterjern er det første produktet, er det 
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Figur 1/ . Jerntuppfunnet ved hulvei 100 mfrajernvin
neanlegget Jfp. 10 i Gråfjellområdet, Åmot k., Hedmark. 
Luppen veier ca. 19 kg. Det er spor etter bearbeiding på 
toppen. Etter Rundberget & Dam/ien 2007:111 , figur 71. 

rimelig at de varierer i forhold til den ovnstypen 
de er produsert i og den teknikken som er benyttet. 
Hauge har da også delt dem inn i to distinkt forskjel
lige grupper. Fellujernene er flatere og tynnere. Selv 
om telemarksjemene kommer fra områder med stor 
jernproduksjon, er funnmangelen i øvrige østnorske 
jernbygder bemerkelsesverdig (Martens 1979c ). 

Sigmund Jakobsen ( 1991 : 3 8) legger vekt på at 
fellujern var et smibart produkt. Et slaggholdig blås
terjern var vanskelig å smi da det lett ville oppstå 
sprekker. 

Espelund (2005: 167) har analyser av blåsterjern 
som viser at de er forbausende slaggrene, de fleste 
er nesten karbonfrie , noen har karboninnhold som 
stå l (0,8 %), andre igjen har varierende slagginnhold. 
Et fellujern fra Lårdal i Telemark er C14-date1t til 
AD625-680 (Espelund 2004a:75). Et slikt blåsterjern, 
vekt 19 kg, funnet ved en hulvei l 00 m fra et jernvin
neanlegg i Gråfjellområdet (figur 11 ), viste seg også 

17 I arkeologisk litteratur benyttes gjeme råjern om ubearbeidet blestetjern, mens metallurger har en helt annen forståelse 
knyttet til jern fra bergverkene. Her må støpejern ferskes for å få smibart jern. Den arkeologiske bruken av begrepet har 
lange tradisjoner. En naturviter som T. Dannevig Hauge (for eksempel 1944:44) brukte også ordet i denne betydningen. 
Råjern ("Rue-Jern") i betydningen luppe finner vi også belagt hos Ole Evenstad. 
18 Martens viser til at siden disse funnene har vært lite påaktet, har det vært vanskelig å finne frem til dem på grunn av 
ulik magasinering, utilstrekkelig katalogisering og manglende opplysninger (flere er fra ukjent sted). 
19 Bjørn Hougen (1946:43) viser til et funn fra en vikingtidsgrav på Lamøya i Tjølling. 
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å være slaggrent, og det kunne ikke spores noen me
kanisk bearbeiding av slagginneslutninger, kun spor 
etter en moderat sammenbanking (Rundberget & 
Damlien 2007: 110, 335). 

Hauge fant ingen fornuftig forklaring på begrepet 
lurksjern og mente det kunne være et annet ord for 
blåsterjern. Bjørn Hougen mener det dreier seg om et 
stangjern og viser til funn fra Skrautvål i Valdres og 
til det store Morgedalsfunnet. Teint jern kan være det 
som betegnes som baner. Osmundsjern forekommer 
i sene svenske kilder Uf. Hougen 1946:42-43). Om 
osmundsjern finnes en inngående svensk debatt som 
vi ikke skal forfølge her.20 

1.5.4.1 Jerndepoter 
Grupper av jerngjenstander er kommet for dagen 
i røyser og urer eller ved store steiner. Gruppen er 
først behandlet av T. Dannevig Hauge, senere av Ir
melin Martens. Forholdene tyder på at dette er funn 
som ikke kommer fra graver, men at det dreier seg 
om gjenstander som er gjemt bort. Irmelin Martens 
(l 979b:59) definerer jerndepot som forråd av jern 
som er gjemt bo1t for å tas frem igjen senere. Selv 
om man ikke har satt slike funn i forbindelse med 
votivfunn, kan slik tolkning ikke utelukkes. Trolig er 
det tale om varelagre som eieren ikke har fått an
ledning til å hente frem igjen. Slike depotfunn kan 
variere sterkt i størrelse fra omkring en halv kilo til 
over 60 kg. 

Martens deler dem inn i 6 grupper: 1) blåster
jern/fellujern , 2) bleggøkser, 3) celter og celtbarrer, 
4) barrer, 5) redskapsfunn og 6) funn med mer enn 
en av disse gruppene som barrer og redskaper. Ingen 
av depotfunnene er fremkommet ved arkeologiske 
undersøkelser, og få av funnstedene er etterunder
søkt. Det er grunn til å henføre samlinger av barrer 
til gruppen depotfunn selv om funnopplysninger 
mangler, så også blåste1jern hvor vekten er omkring 
10 kg. Redskapsfunn kan adskille seg lite fra grav
funn og må vurderes ut fra funnomstendigheter og 
om de inneholder uferdige redskaper. Vanskeligst 
er det med bleggøkser og celter. Bleggøksene opp
trer gjerne som enkeltfunn, men i flere tilfeller taler 
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funnomstendigheter for at de er depoter, særlig økser 
opp mot 1,7 kg. 

Denne gruppen finnes vidt spredt på Østlandet 
med mange funn i Vang i Valdres. Redskapsfunnene 
finnes også spredt over hele Østlandet, mens barre
funnene er konsentrert til flatbygdene i innlandet, fra 
Hedemarken over Toten og Hadeland til Ringerike 
(figur 14). De største funnene er fra Hedemarken, 
Kjøstad i Løten og Skjerden i Stange. Bemerkelses
verdig er total mangel på baner i Telemark. Det er 
ikke mulig å se sammenheng mellom barrefunn og 
bydannelser, for eksempel i forhold til Kaupang. Det 
største problemet er at materialet helst er vanskelig 
daterbart. 21 Redskapsfunnene har tilsvarende utbre
delse som barrene. Materialet er rikt, også i interna
sjonal sammenheng (Martens I 979b). 

Martens (1976:2) viser i et annet arbeid til at 
bleggøksene har en spredning som tilsvarer produk
sjons- og bruksområdene. Bleggøksene går i hvert 
fall tilbake til 500-årene, men den bakre grensen 
er usikker. Barrene som hun mener er fra vikingtid/ 
middelalder, mangler i produksjonsområdene, men 
finnes som et belte i jordbruksstrøkene i innlandet, 
og disse områdene må ha spilt en viktig rolle i 01nset
ningen av jern. Kysten hvor mye av jernet må ha vært 
brukt, har svært få depotfunn (Martens 1982:43). 

1.5.4.2 Barrer 
En oldsaksform som tidlig begynte å strømme inn til 
de arkeologiske museene, var noen lange jernstykker 
tolket av Oluf Rygh ( 1885) som vevtyngder - "væv
jern". Vanligst var typen R 438 som er de egentlige 
"vævjernene" (figur 12). De kunne finnes i så store 
mengder at denne forklaringen ikke var tilfredsstil
lende. Ut fra funnene kunne gjenstandene gruppe
res, noen til eldre jernalder, andre til yngre jernalder. 
Gjenstandene fantes sjeldent i graver, og stykkene 
ble på bakgrunn av en antagelse av Hjalmar Falk tol
ket av Jan Petersen (1918) som jernbaner. Han ut
arbeidet en typologi hvor også gjenstander oppfattet 
som økser ble regnet som ban-er. Disse gjenstandene 
hadde verdi i samfunnet. "Vævjernene" var særlig 
konsentrert til Hedernarken, Oppland og Buskerud. 

20 Anders Wallander ([ 1977] :93) sier det slik: "Osmund ar en i aldre litterara kall or an given svensk handelsprodukt från 
medeltiden, som levererades som skatt til kronan. Den omnamns forsta gången i senare halften av 1200-talet. I Kung
liga forordningar bestamndes huru rnånga osmundar det fick gå på ett lispund og huru många som skulle packas i varje 
fat. Darrnemot finns inga samtida kallor och inga entydiga senare kallor, som berattar om hur osmunden såg ut, hur den 
framstalldes och vilken kvalitet den hade." Gert Magnusson ( l 998:43) skriver at osmundjern var av spesiell kvalitet og 
hadde godt rykte. De veide noen hekto og ble regnet i hundretall i de fatene som de ble eksportert i. 
21 Martens ( 1979b:61-62) ser C 20608 fra Hilme i Nord-Aurdal som et nøkkelfunn. Det har et assortert utvalg redskaper, 
en pilspiss av typen R640, to store og 32 små barrer av vanlig type. Funnet kan ikke være særlig yngre enn 600-tallet. En 
gaffel som tilhører funnet, mener hun er sekundært innblandet. 
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Figur 12. Vevjern er barrer som opprinnelig ble tolket 
som vevlodd. Etter Rygh I 885, figur 438. 

Tolkningen førte til en debatt i Oldtiden med G. F. 
Heiberg som mente at både denne tolkningen og be
stemmelsen av en del andre typer som celter og bleg
gøkser som barrer ikke kunne være riktig (Heiberg 
1923, Petersen 1923). Det er Petersens tolkning av 
vevjernene som er blitt stående. Petersen (1923 :74-
75) oppfatter "dem som vidnesbyrd om en blomstren
de jernindustri og da helst som handelsvarer som er 
blit fragtet om eller vaabensmedes jernforraad." 

Det finnes flere typer barrer, trolig med ulik alder. 
De økseformete kalles gjerne for bleggøkser og reg
nes å være fra eldre jernalder. I regelen er de funnet 
enkeltvis eller bare noen få sammen. Andre er lange 
jernstenger, av den typen som opprinnelig ble antatt å 
være vevlodd. Her kan det finnes hundrevis sammen. 
Funnene er gjort tilfeldig ved arbeid i marken. De 
finnes sjelden sammen med daterbare gjenstander. 22 

Det største barrefunnet som angivelig er kommet 
for dagen, er fra Kjøstad i Løten hvor det ble funnet 
573 barrer med samlet vekt på vel 60 kg. Et nesten 
like stort funn har vi fra Skjerden i Stange hvor det 
var 551 lignende barrer. Som jerndepotene konsen
trerer de seg til de gode jordbruksområdene i innlan
det, mens det er få funn frajernvinneområdene i øvre 
dalbygder (Martens 1988). Påfallende er at Hedmark 
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Figur 13. Depotfitnn med barrer og skjerding av jern 
fra Borgen, Østre Toten kommune, Oppland (C.22575) . 
Foto: Kulturhistorisk museum. 

og Oppland har en meget stor andel av ba1Tefunnene. 
I 1946 var det kjent 97 slike, og av dem kom 54 fra 
Oppland og 22 fra Hedmark. 

I og med at barrefunnene kommer fra jordbruks
områder som vi også regner som sentralområder i 
jernalderen, er det ikke sammenfall med de områ
dene der jernet er produsert. Trolig avspeiler barrene 
omsetningen av jernet, og kanskje viser de hvor de 
menneskene har bodd som har styrt jernproduksjo
nen i jernalderen. 

Det har også vist seg at slike barrer kan finnes 
knyttet til gårdsanlegg fra eldre jernalder. På Moer i 
Ås var 44 barrer, vekt ca. 25 kg, nedgravd i veggrøf
ten. Kull fra jernet er datert til 60BC-AD130. Ut
graveren tolker dette som et husoffer (Guttormsen 
2003:40) . 

Barrefunnet fra Fogderud i Øvre Eiker, Buskerud, 
hvor det ble foretatt ettergravning, bestod av 152 
barrer med ulik størrelse. Stort sett kan de grupperes 
i små med lengde inntil 15 cm og vekt inntil 25 g og 
store med lengde 21-32 cm og vekt 55- 160 g. Alle 
lå samme vei og kan ha vært buntet sammen. De me
tallografiske undersøkelsene viser at de små barrene 
har høyere karboninnhold enn de store som igjen har 
en mer homogen struktur. Det kan følgelig dreie seg 

22 Petersen ( I 951: 114-118) omtaler i tillegg noen funn av emnesjern. 
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Figur 14. Depotfunn med barrer og områder med intensiv 
jernproduksjon. Etter Resi 1995, figur 3. 

om ulike typer etter hva man skulle lage av barrene 
(Simonsen 2007). Tidligere har T. Dannevig Hauge 
( 1946: 186-187) utført analyser og påvist at barrene 
består av smibart jern. 

Bleggøksene har sterkere konsentrasjon til 
produksjonsområdene. De har en vid spredning på 
Østlandet, og i Valdres finnes det flere . Kanskje 
avspeiler forskjellen en endring i den økonomiske 
strukturen ved at sentralområdene får større makt 
over produksjonen i yngre jernalder (Mmiens 1979b, 
1982). Martens (1987:78) peker også på at grunnen 
til at jernet er omsatt i så ulike grupper, kan skyldes 
forskjeller i produksjonen som igjen er relatert til 
ulikheter i forholdet mellom bosetning og jernutvin
ning. 

Heid Gjøstein Resi (1995) har funnet opplys
ninger om omkring 8500 barrer av typen R 438 i 
Norge, bare få i daterbare kontekster. Tradisjonelt 
er de datert til yngre jernalder. Barrer fra Gran på 
Hadeland er C 14-datert til sen bronsealder-tidlig 
jernalder, noe hun finner å være for tidlig, og at en 
datering til romertid virker mer rimelig. Resi legger 
frem diagrammer over lengde og vekt som tyder på 
at det finnes ulike grupper. I bare et par tilfeller er 
funnomstendighetene gode nok til at man kan slutte 
at de har vært lagt ned i bunter. I utmarka i nærheten 
av de mange bmTefunnene på Hedemarken er det re
gistrert jernvinneanlegg. 23 Resi trekker konklusjonen 
at barrene er knyttet til distribusjon av jern og ikke 
til produksjonen. Det er mye som tyder på at mange 
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av barrene kan være fra eldre jernalder, men det er 
usikke1i om hovedtyngden av de østnorske barrefun
nene tilhører eldre jernalder, yngre jernalder eller 
tidlig middelalder, men materialet Resi legger frem 
tyder på tidligere dateringer enn den tradisjonelle til 
vikingtid. 

Heid Gjøstein Resi og Margrete Simonsen (2002) 
hevder at barrefunnene er plassert slik at de skulle 
kunne finnes igjen og mener at det dreier seg om 
bortgjemte forråd. Et kjernepunkt i diskusjonen har 
vært banenes beliggenhet i forhold til produksjons
stedene. Nye registreringer i for eksempel Hedmark 
og Oppland bryter mønstret med at barrene finnes 
langt fra produksjonsstedene (ibid.: 21 ). Nå må det 
legges til at det ser ut til å være hovedsakelig jern
vinneanlegg fra eldre jernalder som er funnet i sen
tralområdene og tilliggende utmarksområder på det 
indre Østlandet. En nyvurdering må nødvendigvis 
bygge på sikrere dateringer av barrene enn det vi har 
i dag. Barrene kan slik sett bli viktig ved vurderin
gene av de strukturelle endringene vi ser i bruken 
av landskapet fra eldre jernalder til middelalder (jf. 
Larsen 2007 : 151-152). Det er derfor viktig at det da
teres flere barrer ut fra karboninnholdet i jernet, og 
at det foretas en mer inngående vurdering av deres 
alder og kontekst. 

Mange har vært opptatt av at barrene ikke bare 
har vært råstoff, men også har hatt funksjon som en 
slags "jernpenger". Allerede Jan Petersen tilla dem 
denne funksjonen (se Simonsen 2007 :2 I 5 for en 
oppsummering) . 

I det følgende blir funn av barrer ikke diskutert 
videre da fremstillingen er konsentrert om selve jern
vinneanleggene og om kullgropene. For at ikke gjen
nomgangen skulle svulme opp, er det bare tatt med 
norsk litteratur. En gjennomgang av den internasjo
nale finnes i Resi 1995. Det er imidlertid på det rene 
at dette er en interessant funngruppe i diskusjonen 
om jernvinnas organisering og den samfunnsøkono
miske betydningen. Når det etter hvert vil bli foretatt 
analyser som gjør det mulig å diskutere proveniens 
for jernet, har vi et bedre grunnlag i diskusjon om 
kontakt01måder og om handel. 

1.5.5 Smedgraver 
Graver med smedredskaper har vært diskutert som 
en kilde til kunnskap om jernvinna. Utgangspunktet 
har vært ideer om at der det er funnet mange slike 
gjenstander i graven, kan det være en smed som er 
gravlagt. I omkring 10 % av alle mannsgraver fra yn
gre jernalder er det funnet minst ett redskap som kan 
være brukt til smiing. At vi finner så vidt mye smed-

23 Slik er det ikke på Hadeland-Toten, og mye tyder på at de store romertidsanleggene med Østlandsovner ligger i ut
marka på Hedemarken. 
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Figur 15. Gravfimn med smedverktøy fra yngre j erna/da 
Etter Petersen 19 51: 7 3. 

utstyr, må derfor tas til inntekt for at jernbearbeiding 
har vært vanlig i yngre jernalder. Det er imidlertid 
ikke påvist noen sammenheng mellom smedgraver 
og produksjonsområder. 

Sigurd Grieg (1920) var den første som virkelig 
satte fokus på smedverktøyet i gravfunnene. Han 
oppfattet graver med smedverktøy som tegn på at 
bygdesmeder var gravlagt. Innen vårt distrikt fant 
han flest smedgraver i Hedmark, Oppland og Vest
fold, mens Akershus, Buskerud og Telemark hadde 
få funn. 

Gjenstandsmaterialet er grundig behandlet av 
Jan Petersen (1951) som identifise1te 375 graver fra 
yngre jernalder, hvorav 118 fra Østlandet og Sørlan
det (figur 15). Vestlandet dominerer imidlertid. Vest
fold har flest funn , 39 av 241 mannsgraver. Hedmark 
og Oppland som er store jernvinnefylker, har hen
holdsvis 27 smedgraver av 247 (manns)graver og 
27 av 420. Østfold og Vest-Agder har færrest funn 
med henholdsvis 1 av 44 graver og 5 av 71 graver 
( 1951 :72). Selv om det foreligger eldre funn, er det 
først og fremst fra merovingertiden av vi kjenner 
disse gravene. Det er bare et par eksempler på kvin
negraver med smedutstyr. I hovedparten av funnene 
er det bare ett eller to redskaper og Petersen er kritisk 
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Figur 16. Redskaper i graven fra Bygland i Morgedal, 
Kviteseid kommune, Telemark. Etter Blindheim 1963, 
figur 11. 

til at alle slike funn representerer smeder. Med flere 
typer smedredskaper er det større sannsynlighet for 
at den avdøde har vært smed. Petersen fremhever at 
mange graver med smed- og snekkerverktøy er rikt 
utstyrte. 

Petersen ( 1951: 108-113) er kritisk til Griegs opp
fatning om at de gravlagte er bygdesmeder da det 
er feil at alle gårdene med graver med smedverktøy 
ligger sentralt til, og da det var smier på de fleste 
gårdene. I enkelte tilfeller er smedverktøyet så domi
nerende i gravinventaret, at den avdøde kan ha hatt 
smedyrket som hovederverv. 

I nyere arbeider er man kritiske til Griegs hypote
se om bygdesmeder siden de fleste gravene innehol
der våpen og andre redskaper. Smedverktøy funnet 
i rike graver tolkes slik at representanter for eliten 
kan være gravlagt her (Straume 1986:46-4 7, Tvei
ten 2005:79). Straume er i tvil om smedens posisjon , 
men mener han er knyttet opp mot stormenn. Anders 
Wallander peker på at en smedgrav må inneholde 
gjenstander som entydig kan knyttes til smedarbei
det, ikke bare hammer og fil som også er brukt til 
snekkervirksomhet. Smedverktøy må være i fle1tall 
blant gjenstandene (1989: 112). 

Bergljot Solberg viser til at det er fremkommet 
smedverktøy i mer enn 400 funn fra vikingtiden. 
Gjenstandssammensetningen tyder på at det fantes 
ulike typer smeder, fra dem som utførte enkle repara
sjoner til høyt spesialiserte håndverkere (2000:238). 

Et spesielt funn fra Bygland i Morgedal, Kvites
eid kommune i Telemark, fra 900-tallet, kom for da
gen i en røys. Her fantes alt fra slagg, råjern og smed
verktøy til våpen, personlig utstyr, blant annet ride
utstyr, råvarer og redskaper (figur 16). Av smedutstyr 
ble det funnet to tenger, tre slegger, to hammere, en 
ambolt, fire meisler, en platesaks, en saumlo (na
glejern), et trådjern og to filer. Charlotte Blindheim 



Jernvinneundersøkelser 

(1963) mener at en profesjonell smed er brent på ste
det, og en gravrøys er bygd over. Enkelte gjenstander 
tyder også på at den avdøde også har vært finsmed og 
arbeidet med edle metaller. 

En gammel diskusjon er om det er smedgra
ver eller graver med smedverktøy, og flere har stilt 
spørsmål om sammenhengen med den gravlagtes 
virksomhet. Eldrid Straume (1986) godkjenner bare 
graver med utelukkende smedverktøy som smedgra
ver. Det er usikkert hva som egentlig er utelukkende 
smedverktøy, rikt verktøyutstyr er ikke godt nok ut
gangspunkt for å definere en smedgrav. Bare noen ra 
graver mener hun representerer mestersmeden. Irme
lin Martens (2002: 176) viser til at Straume uteluk
ker mange graver, og at vi bør holde fatt ved at flere 
smedredskaper innebærer større sannsynlighet for at 
den gravlagte var smed. 

En omfattende diskusjon har det også vært om 
smedens stilling i samfunnet. Det er argumentert 
både for høy og lav status og for fri og for ufri. El
drid Straume ( 1986:55) mener at gravmaterialet ikke 
er brukbaii til å belyse smedens sosiale posisjon i 
samfunnet. 

Fordi det finnes litterære belegg for smiing fra 
middelalderen, har det vært fokus blant annet på 
de rituelle sidene ved smeden og smiingen de se
nere årene. Vi skal se noen eksempler på dette uten 
at vi skal bevege oss langt ut i magiens verden. Al
lerede Sigurd Grieg (Grieg 1955:51) pekte på dette 
aspektet: "Straks blir vi oppmerksom på at smeden 
kunne mer enn sitt Fader vår. Hans arbeid ved den 
flammende esse omgir ham med et mystisk skjær og 
krever forkunnskaper som det ikke er enhver gitt å 
tilegne seg. En slik skikkelse som den gamle Skal
lagrim i Egils saga, er omgitt av atskillig mystikk, og 
det samme gjelder smeden i folkeeventyrene som tar 
kampen opp mot selveste Fanden." Grieg vender seg 
til folkeminner og folketro som dagens etnoarkeolo
ger til etnografien. Han mener at kildene forteller om 
ulike typer smeder, noe etnoarkeologien i liten grad 
tar inn over seg. 

Torill Thømt Bjærke (1978 :116-119) viser til at 
få skriftlige kilder fo1teller om smedens status, men 
en rekke andre kilder finnes som sagn, dikt og bil
ledfremstillinger hvor man aner at smeden var en 
aktet mann med en viss sosial posisjon. Skaldskap 
og smedskap omtales dessuten som jevnbyrdige 
kunsta1ter. Lovgivingen og prisforskrifter gir også 
informasjon. 

Ola Rønne (2003:61) har villet se utformingen 
og plasseringen av smiene som uttrykk for at man 
ønsket å skjule og kontrollere kunnskap. Han av-
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feier lett brannfaren som årsak til jernaldersmienes 
isolerte beliggenhet og mener dette bare er en tilba
keslutning fra nyere tids rasjonalitet. Det må pekes 
på at i den senere håndverkstradisjonen har de fleste 
prøvd å skjule sin kunnskap. Behovet for å beskytte 
seg mot brann må alltid ha vært til stede og var sik
kert ikke overlatt til skjebnen. 

Terje Gansum og Hans-Johnny Hansen (2004:369) 
er opptatt av de store forandringene i materiell kultur 
og sosial organisering på overgangen mellom eldre 
og yngre jernalder. Ved overgang til ny teknologi 
fikk flere kjennskap til fremstillingsmåten, og den 
ble mer differensiert, især smiingen.24 

De har eksperimentert med jernfremstilling og 
med smiing der jern er omdannet til stål gjennom 
settherding hvor det er brukt benkull (ben som er 
forkullet uten tilførsel av oksygen). De er opptatt av 
magiske og rituelle forhold ved jernhåndverket, blant 
annet går de inn på transformasjoner. "Bruk av dyre
bein, og kanskje også menneskebein i herdeproses
sen åpner for perspektiver hvor teknikk, ritualer og 
symboler integreres . . .. Kunnskapen ble forbeholdt 
de få, noe som medførte at smedens rolle ble om
gitt av magi og mystikk. Magien og mystikken var 
et kjennetegn for de virkelige gode smedene i yngre 
jernalder, men gjennom en spredning av kunnskap 
om smiing av ordinære redskaper, avmystifiseres et
ter hvert mange sider ved håndverket. Mytene om 
smeden og hans hemmelige håndverk levde likevel 
videre langt inn i middelalder." Espelund (2009) har 
et sterkt avvikende syn på prosessene i middelalde
ren. Han viser til at bruk av både mykt jern og stål 
var utbredt. Det er ikke belegg for oppkulling (kar
burisering) av jern, og fosfor har ikke vært tilsatt. 
Det kan også legges til at det ikke er påvist ben i 
strukturer som tilsier at de er brukt i den konteksten 
Gansum og Hansen beskriver. Fra jernvinneanlegg 
er bare dyreben påvist. 

Lotte Hedeager (2004: 169) konkluderer med "at 
mestersmedene, hvad enten de var dværge eller men
nesker, har specielle træk tilfælles. De tilhøre alle en 
verden udenfor den menneskelige, de var alle mænd 
og de var - af sociale, ikke biologiske grunde ude af 
stand til at reproducere sig selv. Gennem magi blev 
de ting, som de smedede, afgørende for at opretthol
de elitens magt, hvad enten de var guder eller men
neske-konger. Og endelig var smedene - på den ene 
eller annen måde - erfarne rejsende; de pendlede 
mellem det bebyggede kerneland og den farlige ver
den udenfor." 

Randi Barndon (2005a:372) finner fellestrekk for 
smeden i norrøn tid , i Afrika og i det gamle Hellas. 

24 Det er vanskelig å koble endringene i jernteknologi til overgangen mellom eldre og yngre jernalder. Helst skjer en
dringene et par hundre år senere (jf. Larsen 2004; 2007). 
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Den nordiske smeden kunne ha en sammensatt iden
titet som i de øvrige kulturene. Han stod i kontakt 
med gudene og de underjordiske, han behersket jer
net, tre og edle metaller, og han kunne lage regler og 
rim. Både smeden og sjamanen var magikere som 
ved hjelp av spesielle krefter kunne kontrollere trans
formasjoner. Dette førte til at man ble "utenom-men
neskel ig": dverg, kjempe eller gud for å kunne drive 
Inaoi noe som er årsaken til at vi finner smeden og i::, , 

håndverkerens redskaper igjen i uvanlige kontekster, 
"utenfor jernvinneanleggene og smia, men i gra
vene og i huler og hellere der nettopp symbolikken 
omkring transformasjoner var sentrale" (Barndon 
2005b:70) . 

Jørgen Bøckman (2007) har vurde1t grunnlags
materialet til Vikingetidens redskaper (jf. Petersen 
1951) og kommer frem til at kanskje mer enn halv
parten av redskapene har vært brukt til arbeid med 
myke metaller (gull , sølv, kobber, kobberlegeringer, 
bly og tinn). Analysen viser dessuten at mye av verk
tøyet kan ha flere funksjoner som nødvendigvis ikke 
har vært til metallarbeid . Graver som kilde til kunn
skap om spesialisering er blitt vurdert, og det kon
kluderes med at gravgaver generelt ikke er egnet til 
å si noe sikkert om håndverkeren. Det trenger ikke 
være håndverkeren som ligger i graven selv om verk
tøyene ligger der. 

Unn Pedersen (2009) presenterer i en forfriskende 
artikkel tidligere tolkninger og viser "hvordan fokus 
har skiftet fra hverdagsliv og teknikk til verdensfor
ståelse og magi ." Hun skiller i sin analyse mellom 
den ideelle og reelle smeden og kritiserer nyere fors
kning for å legge liten vekt på produksjonsavfall og 
studier av tekniske sider av metallhåndverket. Det 
utnyttes også et snevert utvalg av skriftlige kilder. 
Hun mener at det i vikingtiden "synes å være en 
glidende overgang mellom metallhåndverk som pri
mært ble utført i en magisk-religiøs sammenheng, og 
metallhåndverk som primært var svar på etterspørsel" 
(ibid .: 141). Det konkluderes med at vi må lære oss å 
lese håndverksavfall som uttrykk for verdensforstå
else på linje med billedfremstillinger og myter. 

Denne diskusjonen av status, hvor det argumen
teres både for høy og lav status, er for omfattende 
til at den forsvarer plass her, og det er derfor bare 
referert til utvalgte deler av litteraturen . Imidlertid er 
det viktig å advare mot direkte projisering av sme
dens sosiale posisjon over på jernutvinnerens. Disse 
behøver ikke ha vært samme personer. Materialet 
med smier, barrefunn og kullgroper for produksjon 
av kull til smiformål, viser at utvinningen og pro
duksjonen kan ha foregått i ulike geografiske områ
der. Narmo (2005a: 148) peker på at jernutvinneren 
knapt nevnes i skriftlige kilder før i nyere tid, noe 
som like gjerne kan ha sammenheng med arbeidets 

22 

Kapittel 1: Introduksjon 

lave sosiale posisjon som tabu eller at kunnskapen 
skulle holdes hemmelig. Siden det er belegg for at 
smeden og jernprodusenten drev tilknyttete, men at
skilte virksomheter, blir det heller tvilsomt å over
føre kognitive koder fra smeden til jernutvinneren 
slik det ofte gjøres. 

Det er på det rene at en rekke kilder kan bidra til 
å kaste lys over fortidens smiteknikk. Teknologien 
synes å være ensartet over store områder og lange 
tidsrom, slik at både skriftlige kilder, gjenstandene 
selv og etnologiske og etnografiske kilder bidrar til 
at vi kjenner godt til metallhåndverket (Christensen 
1979). De konkrete sporene etter selve smiene vil vi 
komme tilbake til i kapittel 3.7. 

1.5.6 Eksperimentell arkeologi 
Rekonstruksjoner er en måte til å få kunnskap om 
fortidens teknikk, noe som ikke alltid har vist seg 
enkelt når det gjelder de eldste ovnstypene. Rekon
struksjoner er også et godt komplement til rene na
turvitenskapelige og arkeologiske analyser. Videre 
bidrar slike eksperimenter til en bedre forståelse av 
den metallurgiske prosessen og menneskenes rolle 
(Hjarthner-Holdar 1993: 12). Virksomheten med 
slikt arbeid er omfattende i Skandinavia, og arbei
det har vært drevet gjennom mange tiår (se Englund 
2002:82-88). 

Arbeidet med eksperimentell arkeologi i Tranemo 
i Sverige har hjulpet Englund (2002:337) til blant an
net å stille nye spørsmål til det arkeologiske materia
let, tolke og kontrollere undersøkelsesresultat, forstå 
og forklare metallurgiske prosesser i "arkeologiska 
termer", forstå og forklare hvorfor visse rekonstruk
sjoner aldri kan fungere, få innsikt i hvorfor slagg ser 
ut som den gjør og skape bedre grunnlag for disku
sjon om det økonomiske utbyttet. 

Enklest har arbeidet med rekonstruksjon vært 
med den yngste jernvinna hvor Ole Evenstads detal
je1te veiledning fra 1782 har vært en god oppskrift å 
holde seg til, og denne har vist seg å fungere (Espe
lund 1997a: 123). 

Rundberget (2002b) har vist hvordan det gjennom 
forsøk med gjenskapning av teknikken i Trøndelags
ovnen fra eldre jernalder har vært mulig å stille nye 
spørsmål ved utgravninger og kunne få en ny forstå
else av hvordan ovnen har vært konstruert (jf. Sten
vik 2003b: 128). Dagens kunnskap er ikke alene nok 
til å forstå hvordan jernfremstillingen ble utført for 
2000 år siden. Det teoretiske grunnlaget kan bli en 
bremse i vår forståelse av teknikken, og den praktis
ke tenkningen kan komme godt med. Det må tas i be
traktning avstand i tid og rom ved eksperimenter, og 
man bør ikke ukritisk trekke slutninger om jernfrem
stillingen har vært den samme over store avstander 
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Figur 17. Blestring i rekonstruert middelalderovn i Dok
kfl.øy, Gausdal Vest.fjell, Oppland 1987. Sigmund Jakob
sen i arbeid. Foto: Jan Henning Larsen. 

og tidsrom. Det må utvises forsiktighet ved å bruke 
en 1500 år yngre kilde til forståelse av romertidens 
produksjon. 

Espelund (1997c:10-ll ) ser eksperimentell smel
ting som en logisk utvikling av arkeometallurgien. 
Eksperimenter kan ha to ulike utgangspunkter og 
bygge enten på vår oppfatning av forgjengernes tek
nikk og arbeidsmåte eller på moderne utstyr og da
gens metallurgiske kunnskap. For å få et vellykket 
resultat bør man i arbeidet etterstrebe rekkefølgen i 
jernproduksjon: 1 a - reduksjon, 1 b - karbonkontroll, 
2 - sintring, og 3 - slaggtapping. For øvrig må man 
ifølge Espelund ved denne typen arbeid - for å kunne 
hevde at eksperimentene har væ1i vellykket - mestre 
problemer knyttet til jernkvalitet, få et akseptabelt 
utbytte og ha en høy grad av reproduserbarhet. Peter 
Crew (1993: 19) har hatt erfaring med at eksperimen
ter har vært vellykket ved at det er produsert lupper, 
men jernet har vist seg vanskelig å smi til ba1Ter av 
akseptabel kvalitet eller mengde. Det er derfor nød
vendig å legge inn utsmiing til batTer i evalueringen 
av forsøkene. 

Eksperimentene gir oss innblikk i arbeidsprosedy
rer, ikke minst blir det i noen grad mulig å kvantifi
sere behov for arbeidskraft og arbeidsmengden på de 
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Figur 18. Blestring i rekonstruert Evenstadovn på Norsk 
Skogmuseum. Foto: Tom H. Borse Haraldsen . 

enkelte oppgavene. For at eksperimenter skal kunne 
gi innsikt i eldre fremstillingsteknikk og betegnes 
som vellykket, setter Espelund (2003: 195, 200) som 
krav at kvaliteten til luppen skal tilsvare de opprin
nelige (homogenitet, vekt og analyser) og dessuten et 
jernutbytte tilsvarende den eldre jernfremstillingen. 
Det må også foreligge god nok dokumentasjon til at 
eksperimentet kan reproduseres. 

Flere steder er det bygget opp Evenstadovner 
(Rundberget 2002a: 11 ). Innen museets arbeids
område kan nevnes rekonstruksjonen på Norsk 
Skogmuseum bygget etter Evenstads anvisninger i 
1984-1985 (Nysæther 1986) hvor det jevnlig fore
tas blestringer. En ovn som tidligere var i bruk på 
Dølmotunet i Tolga, er nå gjenoppbygd. Årlige jern
alderdager med blestring er blitt en suksess for Vei
enmarka ungdomsskole på Ringerike. 

I forbindelse med Dokkaprosjektet ble det bygget 
rekonstruksjon av en ovn med sideavtapping av slagg 
av middelaldertype (fase Il) til forsøk og formidling 
(Jakobsen, Larsen og Narmo 1988) (figur 17). Målet 
var ikke å starte noen regulær jernutvinning, men det 
var ønske om å teste de tolkningene som var gjort 
av de utgravde ovnene og å kunne gjennomføre hele 
arbeidsprosessen fra begynnelse til slutt. Forsøkene 
må betraktes som rent arkeologiske hvor problem
stillingene ikke bare var teknologiske, men også ar
beidsorganisatoriske. 

For å kunne gjøre arbeidet på en arbeidseffektiv 
måte ble det brukt moderne materialer hvor ovnen 
(sjakten) ble laget av ildfast ovnsmasse inne i en 
jernhylse med foring av sand, og det ble brukt ferdig
laget trekull. Ellers ble ovnen utformet med mål, sl
aggrenne og luftinntak som de opprinnelige. En 150 
år gammel smiebelg ble benyttet og viste at det var 
nødvendig med jevn lufttilstrømming, og at belgen 
måtte ha god kapasitet. Rekonstruksjonstegninger 
som viser en enkelt peispuster, kan ikke ha fungert. 
En forutsetning var at malmen var godt røstet, og 
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dette var ikke så enkelt å få til som man trodde slik at 
det var behov for flere forsøk. Noe jern ble produsert 
selv om Espelund i en rekke arbeider gir en nedslå
ende vurdering av arbeidet. 

De viktigste resultatene var at ovnen fungerte slik 
den var tolket ut fra utgravningsresultatene, noe som 
har bidratt til at bildet av denne ovnstypen er blitt 
klarlagt. Det ble høstet verdifulle resultater i forhold 
til arbeidsprosessene og arbeidsmengden: "Den vik
tigste informasjon denne undersøkelsen gav, bortsett 
fra det ovnsteknologiske, var at denne form for jern
produksjon neppe var noe som ble gjort nå og da i 
ledige stunder. Det kan ikke ha vært så enkelt at det 
bare var å dra til fjells et par dager for å biestre det 
jern en trengte for året. Produksjon av jern krevet et 
vel planlagt arbeidssystem, hvor store investeringer 
ble gjort i form av arbeide og installasjoner. Det ville 
også under arbeidet med råmaterialene være en for
del å dele opp arbeidsperiodene til de tider på året 
hvor et best mulig resultat kunne oppnås" (Jakobsen, 
Larsen ogNarmo 1988:104). 

Etter at denne ovnen forsvant under vann i magasi
net, er det bygget en rekonstruksjon av et middelalder
anlegg over reguleringsgrensen på Kittilbu knyttet 
til kulturstien ved utmarksmuseet her. Ved blestring 
er det fremstilt luppe, og det er foretatt utsmiing (jf. 
Rundberget 2002a: 11 ). Årlig er det temadager med 
blestringer. Det er samlet mye nyttig kunnskap om 
det praktiske arbeidet (Grøndahl rapport 2005). 

En rekke forsøk med tilsvarende slaggavtap
pingsovner er gjort etter hve1i, blant annet knyttet 
til forsøkssenteret i Lejre i Danmark (for eksempel 
Nørbach ( ed.) 1997, Lyngstrøm 2008). 

Arbeid med rekonstruksjoner og eksperimenter 
er som det er vist, viktig for forståelsen av jernut
vinning, en kan få prøvd ut forslag til løsninger på 
tekniske problemer, og det blir mulig å kvantifisere 
arbeidsmengden ved de ulike delene av prosessen . 
Det bør også vektlegges at slikt arbeid har et høyt 
formidlingspotensial og er velegnet for undervisning 
(Bene 1985). 

Arbeidet må ikke løsrives fra problemstillinger og 
kildematerialet. Forsøkene skal ikke bare produsere 
data , men også nye problemstillinger, ellers blir ar
beidet "kun en morsom leg helt uden videnskabeligt 
perspektiv" (Lyngstrøm 2008 : 115-116). 

1.6 JERNVINNA SOM TEKNOLOGI 
Teknologi-begrepet er drøftet i nyere arbeider, og 
en snever betydning som går på funksjonalitet og 
produksjon er kritisert som en bremse i jernvin
neforskningen (Barndon 2001 :52, Rundberget 
2002a:29, Tveiten 2005 :13). Begrepet må oppfattes 
i en videre sammenheng, der et perspektiv kan være 
kontroll over naturkreftene. I arkeologien har det i 
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mange arbeider vært et mål i seg selv å forstå tek
nologien uavhengig av menneskene og den sosiale 
konteksten. Innen arkeometallurgien er dette målet. 

Den vestlige jernvinneforskningen har vært pre
get av naturvitenskap. I senere tid er det kritisert at 
alt av symboler og ritualer er renset ut av forsknin
gen. Her har den etnoarkeologiske forskningen, især 
på afrikansk jernvinne, kommet inn som en reaksjon 
og for å skape en ny dimensjon på virksomheten. 

Rundberget (2002a:28-34) har gått nøye inn 
på teknologibegrepet og forholdet til arkeologisk 
forskning, blant annet med utgangspunkt i Randi 
Barndons forskning (2001 ). Innen jernvinneforsknin
gen har en moderne og vestlig oppfatning av tekno
logi vært fremherskende, der teknologi implisitt for
ståes som et middel til å overvinne naturen. Denne 
forståelsen av teknologi er gjeldende innen den 
prosessuelle arkeologien hvor begrepet er knyttet til 
funksjon og produksjon . Barndon (2001 :47) hevder 
at metallurgi klassifisert som et rent teknologisk fe
nomen, medfører at man mister de menneskelige as
pektene i den metallteknologiske analysen. 

Rundberget peker på at mange studier omhand
ler prosess og funksjon med mennesket som passiv 
mottager. Deler av den postprosessuelle arkeologien 
etablerte et eksplisitt brudd med denne forståelsen av 
teknologi og indirekte samfunn. Her la man vekt på 
de symbolske og kosmologiske betydningene til ma
teriell kultur, der fokus ble flyttet fra funksjonsana
lyser til studier av stil og semiotikk. Teknologi ble 
et kulturelt fenomen med ulik sosial og kontekstuell 
betydning (Rundberget 2002a:32-34 med referanser). 
Han legger vekt på at teknologi består av sammen
satte aspekter som ikke kan forstås hver for seg. 

Forståelse av teknologi krever kunnskap, både 
mentalt og praktisk ( erfaring, ferdighet og evne). 
Kunnskap må alltid være til stede ved realisering av 
teknologi og den kan både forståes som en kogni
tiv og som en praktisk prosess. Handlingene blir til 
i dette skjæringspunktet mellom kroppsliggjort erfa
ring og abstrakt forståelse og teknologi blir dermed 
kulturspesifikk og kontekstuell. I denne prosessen 
inngår også det materialet som skal omdannes og det 
tilhørende verktøyet. Disse elementene ti l sammen 
danner dermed en spesifikk og historisk bestemt 
teknologisk profil. Sosiale relasjoner, økonomiske 
forhold og ideologiske/kosmologiske perspektiver 
inngår dermed som aspekter i en spesifikk teknologi. 
Rundberget (2002a:40) definerer dermed teknologi 
som " ... et uttrykk for menneskets kunnskap og 
handling av enhver sort, på eller med et materiale, 
med bakgrunn i samfunnets sosiale relasjoner." 

I studiet av teknologisk forandring er tilnær
mingsmåten chafne operatoire brukt (Barndon 2002, 
Rundberget 2002a:43-49). Chaine operatoire er opp-
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rinnelig en analyse av sosio-materielle relasjoner ut
viklet av franske antropologer på midten av forrige 
århundre. I arkeologien blir begrepet gjerne forstått 
som de ulike stadiene av redskapsproduksjon - fra 
innsamling av råmateriale til den endelige kasse
ringen av de brukte redskapene. Ved å rekonstruere 
disse operasjonskjedene kan man studere de valg og 
vurderinger som fortidens mennesker gjorde. Ved å 
identifisere slike preferanse- eller valgprofiler kan 
arkeologene skille ut spesifikke redskapstradisjoner 

- formodentlig et aspekt ved sosiale grupperinger i 
forhistorien. Slik sett blir teknologistudier en por
tal til grunnleggende samfunnsforståelse (Eriksen 
2000). 

Først og fremst er chafne operatoire brukt ved 
etnografiske studier der teknologiske prosesser og 
kunnskap dokumenteres steg for steg i sine karakte
ristiske operasjonskjeder. Barndon har anvendt meto
den ved studiet av jernsmelterne hos Fipa i Sydvest
Tansania, og hun mener metoden har bidratt til for
ståelse av fortiden ut fra nåtiden. Så vel arkeologisk 
forskning som etnografiske studier viser at potter og 
ovner, magi og medisin var deler av felles tradisjon 
(mentality) hvor det var likevekt mellom personlige 
og teknologiske transfonnasjoner, tradisjonen er fel
les over et stort område fra nåtid og bakover i histo
rien. Men chafne operatoire er også med hell brukt 
på forhistorisk materiale. Analysen kan også brukes 
til å angripe tradisjonelle arkeologiske problemer så 
som innovasjonsforløp, og spredning av kunnskap, 
kultur og materiell. Dette er problemstillinger som 
har vært sentrale for jernvinneforskningen. Chaine 
operatoire springer ut av en streng, fransk definisjon 
på samfunnsvitenskap og humanistisk forskning, 
som i mange henseender står den prosessuelle arkeo
logien nærmere enn den postprosessuelle. Metoden 
åpner imidlertid for at flere sentrale forsknings01må
der innen den postprosessuelle arkeologien kan stu
deres på en systematisk måte. 

Rundberget (2002a:48 , 98-100) legger vekt på at 
uten en slik metode der det blir fokusert på kosmo
logien og sosiale dynamikker, kan en aldri få forstå
else for kompleksiteten i jernfremstillingen. Han gjør 
bruk av metoden for å kunne "sette teknologi, men
neske og samfunn tettere opp mot hverandre som et 
dynamisk sosialt hele." 

1.7 TERMINOLOGI 
Det er nødvendig å klarlegge en del begreper som 
benyttes innen jernvinneforskningen. I det følgen
de vil den vanligste terminologien bli gjennomgått, 
mens en del presiseringer og mindre brukte begrep 
er utelatt. Særlig gjelder dette metallurgi og arkeo
metallurgi. 

Selv ordet jernvinne er problematisk. Vinne be-
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tyr onn, noe som er en fortolkning i seg selv. Dette 
passer slik vi kjenner det, godt på jernproduksjonen 
i nyere tid. Betegnelsen jernvinneanlegg er benyt
tet fordi dette begrepet er brukt ved registreringene 
for Økonomisk kartverk fra 1963 , og ble videreført 
i Fornminneregisteret og i avløseren Askeladden. 
Terminologien jernfremstillingsanlegg eller jern
fremstillingsplass kunne vært brukt uten at betydnin
gen her ville vært annerledes, således også jernpro
duksjonsanlegg eller -plass. Jernvinneplass betegnes 
hos Tom Bloch-Nakkerud (l 987a:21) som et sted der 
det er funnet slagg. 

I Fornminneregisteret, nå Askeladden, inkluderer 
betegnelsen jernvinneanlegg så vel som slagghauger, 
slaggforekomster og blestertufter som jernvinneov
ner, mens røsteplasser og kullgroper som ligger et 
stykke unna, er egne kategorier, ellers inngår de i 
jernvinneanlegget. Løsfunn av slagg i dyrket mark 
betegnes som funnsted (Sollund og Larsen 1995: 19-
20). 

Jernvinneanlegg må derfor forstås som et sted der 
det er produsert jern ved blestermetoden. Anleggene 
inneholder flere elementer hvor ovn og slagghaug er 
en forutsetning, men røsteplasser og malmlagre hø
rer også med (figur 7). Kullagre, ildsteder og spor 
etter bygninger forekommer på mange anlegg. I mid
delalderen kan kullproduksjonen være trukket inn 
på anlegget i form av kullgroper (figur 36, 71, I 07, 
11 7-119). Slike anlegg er i Gausdal og Valdres be
tegnet som JKS-anlegg (iernvinneanlegg med kull
groper i samling, jf. kapittel 4.5.2). I noen tilfeller 
forekommer amboltsteiner som har vært brukt ved 
bearbeidingen av det utreduserte jernet fra ovnen -
blåste1jernet eller luppen . Det kan være knyttet egne 
ildsteder til bearbeidingen av jernet. 

Bruksfase er et avgrenset tidsrom hvor lokaliteten 
er mer eller mindre i kontinuerlig bruk, og der aktivi
teten er knyttet til bruken av bestemte konstruksjoner, 
lag og strukturer (Rundberget og Hill 2007 :28) . 

Ovn er omtalt flere ganger i det foregående. Det 
var i ovnen den kjemiske prosessen foregikk der 
malm ble omdannet til jern og slagg (figur 8, 19). 
Flere ovnstyper kjennes, og disse har ulik utforming 
til ulike tider, og noen av dem har egne navn som 
Østlandsovn (figur 49, 51 ), se kapittel 3.4. Gjennom
gående dreier det seg om sjaktovner der selve proses
sen foregikk i en "pipe" (sjakt) av brent leire over 
bakkenivå, mens det var ulike metoder for å skille 
seg med avfallstoffet slagg, derav navn som sjakt
ovn med slaggrop og sjaktovn med slaggavtapping. 
Ovnsområdet er nærområdet og kan inneholder ele
menter som leirelag, deler av nedrast sjakt, uttappet 
slagg, tappegrøft/-renne og fundament for blåsebelg. 

Espelund (2005b:324-325) har kritisert bruken av 
begrepet gropsjaktovn. "På engelsk heiter det helst 
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Figur 19. Ovn fra middelalderen på Beitostølen, Øystre 
Slidre kommune, Oppland. Dette er en sjaktovn av brent 
leire omgitt med heller. Slagget er tappet ut i en renne i 
bunnen. Foto: Axel Mjærum. 

Shaftfi,rnace with slag pit (eventuelt Slag pit furna
ce), på tysk Schachtofen mit Schlackengrube. Trøn
delagsomnen bør kailast Sjaktomn med slaggrop. 
Alle reaksjonane går føre seg i sjakta medan gropa 
er «septiktank». Evenstadomnen er ein nedgravd 
sjaktomn. Frå språkhald har eg fått medhald". 25 Si
den gropen ikke er knyttet til prosessen, er det grunn 
til å gi Espelund medhold, og således bør begrepet 
gropsjaktovn unngås. 

Leiljoring eller ovnsforing brukes om den brente 
leira som sjaktene består av (figur 20). I vår tid er 
også sjaktmateriale mye brukt. Opprinnelig, slik 
Falck-Muus (1931) og Hauge (1946:52-53) oppfat
tet det, hadde stykkene med utforing av blestergrop 
å gjøre. Leirklining ble brukt til å "sementere" mel
lom steinene i gropen, mens leirforing er en mer 
utviklet form hvor hele veggen ble dekket av leire. 
Leirgryteskår, skriver Hauge, minner om leirkarskår 
og er skår av store gryter hvor produksjonen fore
gikk. Åpenbart er dette hardbrente biter fra høyere 
deler av sjakten som ikke er forslagget og smeltet. 
Selv om byggematerialet sies å være leire, kan den 
egentlig være av lokal silt, slik som på Møsstrond 
(Rosenquist 1988: 168). I Gråfjellområdet ble det på
vist at sjaktene var bygget av lokal leire (Rundberget 
2007d:332-333). Analyser både fra Gråfjellområdet 
og Dokkfløy viser smeltepunkt for sjaktene fra 1250-
1400 °C. 

Sjakt brukes for å beskrive ovnsveggen over 
bakkenivå og spor av materiale på plassen (figur 20, 
58). Rundberget & Hill (2007:29) bruker ordet grøft 
når gravde hjelpeprofiler skal beskrives. 

Hustuft betegner levningen etter en bygning og 
kan bestå av 2-4 veggvoller som danner en firkant. 
Dersom det er en eller flere slagghauger på lokali
teten , betegnes tufter som blestertuft (Bloch-Nak
kerud 1987a:21) (figur 72, 151 , 161-162). Nanno 

Kapittel 1: introduksjon 

Figur 20. Del av sjakt (ovnsforing) fra DR 223 i Dok
kfløy, Gausdal Ves(f}ell, Oppland. Romertid. Lengde 0,4 
m. Avtrykk etter indre forskaling. Foto: Jan Henning 
Larsen. 

( 1996a: l 02) spesifiserer at hele eller deler av tuften 
skal være en del av jernvinneanlegget. 

Kullgrop (figur 6) brukes av Tom Bloch-Nakke
rud ( 1987a: 19-20) som betegnelse på "en gravd grop 
der det er framstilt trekull. Bunnen av gropen inne
holder rester av trekull. Rundt gropen kan det være 
en voll av masse som er kastet opp da gropen ble 
gravd." Den eldre betegnelsen var kullgrav. I litte
raturen er også både kullmilegrop og kullmile brukt 
som betegnelser. Tid ligere ble kullgrop brukt som 
en nøytral betegnelse på groper med kull, ofte med 
skjørbrent stein - det vi nå kaller kokegrop. Hensik
ten var å ikke legge noe fortolkende i betegnelsen 
(Gustafson 2005:103-1 04) . I dag synes det å være 
enighet om Bloch-Nakkeruds begrepsbruk. 

Sidegrop betegner en mindre, gravd grop ved si
den av kullgropen (figur 38), eventuelt utenfor vol
len (Bloch-Nakkerud l 987a:20). 

Mile betegner ifølge Bloch-Nakkerud (l 987a:20) 
reist eller lagt vedmasse pålagt dekningsmasse som 
skal forhindre fri tilgang på luft under forkullingen. 
Fremstilling over bakkenivå skjer på en kullbunn, 
mens levningen etter en kullmile betegnes som kull
miletomt. 

Røsteplass (figur 28, 29) er "det glemte kultur
minne" innen jernvinneforskningen (Rundberget og 
Hill 2007:23), fordi den vanskelig lar seg påvise ved 
tradisjonelle overflateregistreringer. Især er det Nar
mo (l 996a:57-68) som har drøftet denne fornminne
typen. Det finnes også en grundig gjennomgang av 
hva de skriftl ige kildene i Norge og Sverige forteller 
i verket Lima och Transtrand (Bjørklund red. 1982). 
Problemet er ifølge Rundberget å finne et godt ar
keologisk klassifikasjonssystem, særlig for hvilke 
strukturer som er lager og hvilke som er røsting. I 
tillegg kan søl danne lag som kan tolkes som lager, 
slik som hos Martens (1988 :77-78). Det er særlig de 

25 I Danmark brukes betegnel sen slaggegrubeovn (Mikkelsen & Nørbach 2003:9). 
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store prosjektene som har beskjeftiget seg med røste
plasser, og selv her er det lagt vekt på plassene nær 
jernvinneanleggene, men Gråfjellprosjektets under
søkelser viser at de kan ligge langt fra dem. 

1.8 ARKEOMETALLURGI -
TVERRFAGLIG SAMARBEID 
Ved jernvinneundersøkelser benyttes et vidt spektrum 
av naturvitenskapelige analyser. Det er nødvendig 
med utstrakt samarbeid med metallurger for tolkning 
av analyser og av prosessen (for eksempel Hjiirth
ner-Holdar 1993:9). Disiplinen arkeometallurgi har 
vokst frem i skjæringspunktet mellom metallurgi og 
arkeologi. En arkeometallurg oppfattes som en ar
keolog som arbeider med problemstillinger knyttet 
til metall og med bistand av naturvitere. 

Vi ser det i dag som nødvendig med et samarbeid 
med metallurger26 for å forstå jernutvinningen som 
en kompleks prosess (jf. Espelund 1997c). Espelund 
(1997a: 110) hevder at metallurger kan supplere el
ler korrigere oppfatninger hos ikke-metallurger om 
kvaliteten av et råstoff, forbruket av råstoffer, utbyt
tet ved smelting og selve ovnsdriften. Han mener at 
samarbeid mellom humanister og naturvitere i ut
gangspunktet ikke er fri for konflikter og etterlyser 
derfor evne og vilje til å endre foreldete arbeidsmå
ter. Innsatsen til metallurger er ofte innskrenket til 
laboratorieundersøkelser av materiale fra utgravnin
ger, men de burde trekkes inn også ved feltarbeidet 
(Espelund 2002a: 102). 

Den svenske arkeologen Inga Serning var en 
pådriver for et effektivt samarbeid.27 Hun pekte på 
hvor viktig det er at forskerne setter seg inn i hver
andres fagfelt og stilte opp en modell for hvordan 
en arkeolog og en metallurg kan nærme seg et jern
vinneanlegg. Arkeologen ser først på kontekst, ovns
type, slaggkonsentrasjon, andre konstruksjoner og 
datering, mens metallurgen først tar for seg typer av 
slagg, mulig avfall og malm. Begge studerer belig
genhet og topografiske forhold. Arkeologen konsen
trerer seg om hvorfor, av hvem og for hvem jernet 
ble Jaget; videre organisasjonsforn1er, sosiale forhold , 
økonomi og kontaktområder. Metallurgen svarer på 
hvor nærmeste malmkilde er og om den ble benyt
tet; videre på smelteteknikk, kvalitet og teknisk nivå 
på produse11 jern. Bare samarbeid kan gi et komplett 
bilde av aktiviteten (Serning 1983: 145). 

Som et eksempel trekker Serning (1983: 146) frem 
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utgravning av slagghauger hvor total utgravning er 
tidkrevende og dyr, men hvor partiell utgravning 
vanligvis er tilstrekkelig. Ved utskillelse av slagg fra 
annet materiale kan den totale slaggvekten i haugen 
beregnes. Gitt kunnskap om malmen, kan jernpro
duksjonen beregnes. 

Espelund mener at den eldste jernvinna er mye 
vanskeligere å tolke enn den yngre masovnproses
sen. I en blesterovn er hensikten å lage smibart jern, 
mens resultatet av masovnsprosessen er et ikke-smi
bart metall sammen med en fast SiO

2
-rik slagg. Faget 

metallurgi gir ståsted for fonnulering av spørsmål 
knyttet til prosessen og burde kunne gi svar. "Men 
enkelt er det ikke, noe ikke minst forfatterens arbeid 
vitner om. Samtidig klarte våre forfedre med glans å 
lage godt jern, uten kjennskap til metallurgi!" (Espe
lund 2004c:29). 

Metallurgien kan på nåværende tidspunkt gi svar 
på spørsmål om jernutbytte og jernkvalitet. Utbytte
beregningen har variert sterkt, tidligere regnet man 1 
kg jern på 3 kg slagg (jf. Magnusson 1986:272). Peter 
Crew ( 1993) viser på bakgrunn av forsøksblestringer 
at utbyttet kan ha vært lavt og jernet kostbart. For 
hvert kilo barrejern kan det ha gått med 100 kg tre
kull og 25 dagsverk. 

Nå regner man ofte med utbytte 1: 1 (1 kg jern pr. 
kg slagg) (Espelund 2008b ), og sågar opp til 1: 1,5 kg 
(Espelund 2004c) som er langt høyere enn det tidli
gere er regnet med. Det er nødvendig at spesialister 
tolker resultater av kjemiske analyser; sjelden be
hersker arkeologer dette feltet. Tall som at slagg fra 
fremstilling inneholder ca. 60 % FeO, mens malm 
kan inneholde 80 % Fep,, får mange til å slutte at 
jernvinna var lite effektiv~ Fordi jern er fjernet, er 
forklaringen at mengden slagg er liten i forhold til 
mengden jern (Espelund 2004c:29). Espelund (blant 
annet 2004c; 2005c) legger til at metallurgien kan 
bidra med kontroll av råstoff og produkt, utbytte
beregninger, kvaliteten på det produserte jernet og 
ovnsdrift. Han har også i flere sammenhenger vist 
hvordan beregninger kan gjennomføres. 

Et samarbeid som tidlig ble utviklet, var knyttet 
til jernvinna på Møsstrond hvor den yngre leirovnen 
[sjaktovnen med sideavtapping av slagg] viste seg å 
være langt mer effektiv enn den eldre hellegryta (jf. 
Rosenquist 1979; 1983; 1988). Selv om resultatene 
senere er kritisert av Espelund,28 er dette samarbei
det et pionerarbeid. At resultater foreldes, er vanlig 

26 Espelund ( 1997c: 11-12) viser til at det er ulike typer metallurgi ; prosessmetallurgi hvor det arbeides med l;øytemperatur
prosesser og termodynamikk, fysisk metallurgi hvor man er opptatt av metallkvalitet og hvordan den pav1rkes av ytre 
faktorer. I arkeometallurgien er det den fysiske metallurgien som står for analysene av funnene fra et Jernvmneanlegg. 
27 På slutten av 1970-tallet startet Serning Arkeometallurgiska institutionen i Håksberg. Etter hennes død i 1987 avtok 
aktiviteten ; fra 1992 har Geoarkeologiskt Laboratorium (GAL) i Uppsala prøvd å fylle tomrommet. 
28 Espelund (2004a) mener at slagget fra hellegryta ikke er produksjonsslagg, men bearbeidet malm som han kaller 
sinter. 
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så vel innen naturvitenskap som arkeologi. Senere 
har det vært vanlig med denne typen samarbeid ved 
større utgravninger og prosjekter. 

1.9 MALM, SLAGG,29 KJEMI OG 
PROSESS 

1.9.1 Forutsetningen - malmen 
Myrmalm er et brunligjemoksyd som finnes i enkelte 
myrer (se figur 4)i områder der det er jernholdig fjell, 
og hvor vannet kunne løse opp jernet. Myrene må 
ha gjennomstrømning og riktig surhet. Berggrunnen 
skal heller ikke være kalkrik. Den kjemiske sammen
setningen av malmen hadde alt å si for hvor egnet 
den var til jernproduksjon, og hvor stort utbyttet ble. 
Malmen ble påvist ved å kjøre en tynn jernstang -
sonderingsten - ned i jorda, og den forekommer for
trinnsvis der det er gress, lyng og småbusker, langs 
tuete partier og helst i utkanten av myra (jf. Hauge 
1946:24-26; 1947:322-323). Anna M. Rosenquist 
( 1983: 134) slår fast at de høyereliggende myrene har 
vann som inneholder mer jern enn de lavereliggende 
og fremhever at myrmalm er en fellesbetegnelse på 
utfelling av jern- og mangan-forbindelser i myrer. 
Tilsvarende utfellinger i innsjøer kalles sjømalm. 
"Kilden for myrmalmen er forvitring i mineraijord 
med frigivelse av humusmetallkomplekser. I områ
der med høy grunnvannsstand vil jern og mangan 
kunne løses i og transporteres med grunnvannet. Der 
dette oksygenfattige (reduserte) jern-/manganholdi
ge vannet kommer ut i oksydert miljø, enten øverst 
i myrprofiler eller i kontakt med oksygenholdig 
grunnvann eller overflatevann, vil jern og mangan 
felles ut. Skjer dette i en myr, vil det kunne foregå 
en langsom k1ystallisasjon av jern/mangan-oksyhy
droksyder som danner uregelmessige plater eller en 
grynformet masse; myrmalm." 

Jern som er løst opp av nedbør, kan gi grunnvann 
som ved bestemte biologiske og kjemisk-fysikalske 
forhold vil holde jernet oppløst, og det transporte
res inntil endringer i vannets kjemi gjør at det fel
les ut. Når jernet blir oksydert, vil det felles ut som 
faste forbindelser (Rosenqvist 1979:37). I Norge vil 
det således være store områder hvor det kan dannes 
myrmalm. 

Flere myrtyper finnes, og malm dannes i de såkal
te soligene myrene: lirnyrer eller tilsigsmyrer. Disse 
er forholdsvis grunne og faste, og de ligger i rand
sonene mellom kjølmyrer (topogene myrer) og fast 
mark. De er preget av stor vanngjennomstrømming 
og ligger gjeme i hellende terreng (se Rundberget & 
Hill 2007: 17-18, hvor de øvrige myrene presenteres 
oversiktlig i forhold til utgravningene i Gråfjellom-
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rådet). 
Ikke all malm var like godt egnet, og den ble 

bedømt ut fra farve og smak, noe Amund Helland 
(1902: 54 7) forteller fra Hedmark der myrmalmen 
kaltes yrke eller ørkje: brandyrke, grønyrke og rø
dyrke som betegner ulike kvaliteter. 

I en beretning fra Rendalen i 1777 (Oppen 1777) 
får vi også høre om tre slags malm: rød, blå og sort. 
Den tas opp før midtsommer så ren som mulig, jord 
og grus må ikke blandes inn - "thijo rødere den er af 
Coleur, jo bædre Jernholdig og løsere at Smelte, og 
jo blødere Jern og finere Staal giver samme i Smelt
ningen." Malmtypene burde helst blandes. 

Ole Evens tad ([ 1790] 1960:394-396, jf. Espelund 
1999:23-24) opererer med åtte typer malm i sitt kil
deskrift fra 1782, og han gir oppskrift på hvilke mal
mer som kan blandes for å få et godt resultat. En god 
malm kan kjennes ved å smake på den : "Malmens 
Smag naar den tages i Munden og tygges lidet, den 
som setter sig i Klumper og klæber sig ved Tænderne 
er af bedste Slags, den samme er jernrig og tør. Den 
uden Smag er god, men ei riig. Den som smager af 
Salt, Spanskgrønt og Vitriol er uduelig." Oppskriften 
med å tygge på malmen kjennes fra en rekke andre 
kilder fra denne tiden, fremgår det av Tapp John-Erik 
Pettersson redegjørelse (1982). Han omtaler også 
hva kildene forteller om ulike malmtyper og arbeidet 
med røsting. 

Espelund (2008b) legger vekt på at malmen må 
inneholde en del si lika ( 4-10 % SiO2) for at det skal 
bli godt jern. Han (2005: 160-161) mener at det er 
den gamle malmen, den som er dannet i steinalderen 

' 
som er best egnet, og at det er denne som er brukt 
i jernproduksjonen. Puddermalmen som er mer al
minnelig, kan ha vært mindre godt egnet, muligens 
bar den passet for Evenstadovnen. Fra utgravning av 
jemvinneanlegg kjennes imidlertid store lagerplas
ser for puddermalm, slik at det gjenstår mye arbeid i 
analyse og tolkning av malmforekomster. Grunnleg
gende er arbeidene til Gråfjellprosjektet hvor det er 
påvist røsteplasser både ved anleggene og ved my
rene. På røsteplassene er det funnet både kornmalm 
og puddermalm, slik at det er tydelig at ikke bare 
kornmalm er brukt, men også at flere malmtyper kan 
være blandet (Rundberget 2007d:325). Det er også 
kjent at jernprodusenter i etterreformatorisk tid opp
fattet malm som en fornybar ressurs, og problemet 
var snarest at nydannelsen gikk for sakte slik at det 
kunne oppstå råstoffmangel. 

Ivar Kleiven hevder at jernmyrene for det meste 
ligger oppe i seterstrøkene. Selv om malmmyrer også 
finnes i lavere strøk, ligger de beste myrene helst til 
fjells , i hvert fall i nordre Gudbrandsdalen. I nesten 

29 Vedrørende innsamling av prøvemateriale vises det til kapittel 6 .3.6 og 6.4.9. 
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hver setergrend er det nok av "raurustmyrar", og her 
kan en være sikker på å finne biestrer om en er så 
heldig å finne dem, overgrodde som de er. 

T. Dannevig Hauge observerte ved sine undersø
kelser myrer i nærheten av jernvinneanlegg hvor det 
var gravd i eldre tid. Malmuttakene fremstod særlig 
som små vannfylte pytter hvor det enkelte ganger 
fantes gjenglemte hauger med malm i nærheten , an
givelig lagt der for at vannet skulle renne av. Enkelte 
steder observerte han også drenering i form av stein
fylte grøfter. I nyere registreringer er det ikke lagt 
vekt på denne typen fortidsminner, men det er notert 
av Gråfjellprosjektet (Rundberget 2007b:305, figur 
250). Det må legges til at mange ganger er det uvisst 
om forsenkninger i myrer er naturlige eller mennes
keverk. Hauge (1946:30-31) holder også mulighe
ten åpen for at det kan være brukt jernrike jordarter, 
eventuelt aurhelle, men han mener at sjømalm har 
vært for tungvint å bruke så lenge det finnes myr
malm.30 

Sigmund Jakobsen (1983) har sett på forhold 
knyttet til malmens redusibilitet som er evnen til å 
omdannes til jern. Hans hypotese er at det må være 
samsvar mellom ovnsteknologi og malmens egen
skaper. Det er viktig at malmen under prosessen får 
tilstrekkelig tid i reduksjonssonen. Hvis malmen 
passerer for fort, blir bare lite av jernet redusert til 
metall. Arne Espelund (2009) mener redusibilitet 
bare er brukbar som metode for masovndrift der to
talreduksjon er siktemålet. 

1.9.2 Det kjedelige og nedprioriterte slagget 
Avfallet fra selve jernproduksjonen, slagget, er be
standig og bevares selv etter århundrer med pløying. 
Det har karakteristika etter den ovnstypen det stam
mer fra slik at det kan brukes til en grov aldersbes
temmelse. 

Siden man sjelden finner jerngjenstander på loka
liteter hvor det er produsert jern eller foretatt smiing, 
er studier av slagg svært viktig, men dette materialet 
blir ofte tilsidesatt. For å kunne diskutere produksjon, 
organisering og status både over tid og i ulike områ
der må man kjenne til det tekniske nivået. En måte 
er å foreta analyser av malm, slagg og metall fra uli
ke trinn i fremstillingsprosessen (Hjarthner-Holdar, 
Kresten and Larsson 1997: 15). 

I den direkte jernfremstillingen gikk man ikke 
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veien om karbonlegeringer slik som i masovnspro
sessen og arbeidet med lavere temperatur enn smel
tepunktet for jern. Størkningstemperaturen for bles
terslagg er 1160- 1200 °C. For en god separasjon 
mellom slagg og jern må temperaturen opp over det
te nivået. Reduksjonen starter høyt oppe i sjakten og 
fortsetter etter som massen siger nedover i sjakten. 
Når malmen passerer I 000 °-sonen begynner slagg
danningen, ved 1200 °C er flytende slagg på vei mot 
bunnen av ovnen, mens det utreduserte jernet er i fast 
form av mindre sammensintrete biter og danner etter 
hve11 luppen (Jakobsen, Larsen og Narmo 1988:90) 
(figur 8). 

Jernslagg31 finnes mange steder, der hvor jernet 
ble produsert nær biestre eller hvor jernet ble bear
beidet: det kan også finnes som gjødsel, i middelal
derbyenes ku lturlag og brukt som veigrus. "Med en 
latt overdrift kan man saga att slagg ligger och skra
par overallt. Slagger skrapar aven i våra museimaga
sin. Slaggen er smutsig och svår att klassificera och 
detta tycks vara ett hovudskal till att museer garna 
ser att slagger lagras någon annanstans an i det egna 
magasinet" (Englund 2002: 12, jf. Lundstrom 1988). 

En eldre oppfatning er at tung blesterslagg32 står 
for en lav utvinningsgrad, jo tyngre slagg jo mindre 
jern (Hauge 1946:50). Oppfatningen er overført fra 
masovnsprosessen, men blesterprosessen bygger på 
at jern skal gå i slagget for at det skal dannes metal
lisk jern Uf. Englund 2002: 149). Slaggmengden av
henger av malmens kvalitet. 

Hemiette S. Lyngstrøm (2006:56-57) viser også 
til at slagg er en kildetype som arkeologer kasserer: 

"Også arkæologer har længe betragtet slagger som 
uæstetisk, ukarakteristisk, udaterbart affald og be
handlet dem som sådan. Kasseret dem. For vi sor
terer og tolker allerede i marken. Og oftest er det de 
kilder, der umiddelbart giver mening, som kasseres. 

. .. man kan både se på og se ind i slagger." Når slag-
get studeres, iakttar man størrelse, overflade, tyngde, 
magnetisme og bruddflater - slaggets morfologi. 
Ovnsslagg har karakteristika "efter, hvorvidt slag
gen størkner inde i en ovn som egentlig ovnslagge 
eller uden for en ovn som løbeslagge. Al ovnslagge 
er tung og delvis magnetisk, fordi jern og slagge 
ikke adskilles fuldstændig ved den gamle udvindings
proces . Men mens den egentlige ovnslagge ofte er 
fodboldstore klumper, er løbeslaggen meget mindre, 

30 Jernmalm kan også ligge på bunnen av innsjøer, slik malm finnes flere steder, blant annet i Skjellbreia i Vestre Toten, 
Oppland, hvor det er flere jernvinneanlegg i nærmiljøet. Bruk av sjømalm er ikke påvist i Norge, men er brukt i Sverige 
hvor også jordmalm og bergmalm er utnyttet. Ved nærmere undersøkelser kan slik malm vise seg å være råstoffet for 
jernproduksjonen ved Skjellbreia, et problem som bør utredes i det videre arbeidet med jernvinna i dette området. 
31 Det finnes mange typer slagg, både metallslagg og ikke metallslagg. Jernslagg er en type metallslagg, og blesterslagg 
som er den interessante slaggtypen i vår sammenheng, er en type jernslagg (se Englund 2002:24). 
32 Hauge (1946:4 7) viser til at det ble mye jern igjen i slagget; han oppfattet utnyttelsesgraden som dårlig og ikke som 
særlig økonomisk. 
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aflange stænger eller flager. Jernudvinding efterlader 
altså en slagge, hvis morfologiske udtryk ikke alene 
er afhængig af processens forløb, men også af den 
type ovn, der anvændes. 

For at se ind i slagger udtager man først et lille 
stykke. Det indstøbes, sl i bes og poleres, hvorefter 
snitfladen beskrives og analyseres under mikroskop ." 
Dette gjelder også for det slagget som finnes inne 
i jernstykker. "Og slaggeindeslutningernes form og 
mængde er et udtryk for jernets bearbejdning og kva
litet og dens kemiske sammensætning kan være et 
udtryk for den myremalm, der er anvendt ved ud
vindingen. Så hvis man sammenligner den kemiske 
kombination i slagger i jerngjenstande med den i 
slaggerne på forskellige udvindingspladser, kan man 
nogenlunde bestemme, hvorfra den myremalm, der 
lå til grund for jernet i den enkelte gjenstand, kom." 

Den kjemiske sammensetningen av slagg er av
hengig av den malmen som ble brukt. Ved kjemiske 
analyser kan malm og slagg kobles sammen. I jernet 
vil det være igjen små slagginnslutninger. Disse kan 
igjen brukes til å koble gjenstandene mot et produk
sjonsområde (Lyngstrøm 2008: 14 med referanser) . 

For innsamling og bevaring av slaggprøver vises 
til kapittel 6.3.6 og 6.4.9. 

1.9.3 Prosess - og litt kjemi 

Vi skal se kort på de kjemiske prosessene som lig
ger bak jernvinna. Noen stor kunnskap om kjemi og 
fysikk er ikke nødvendig for den som skal studere 
jernvinna, men noe kjennskap er en fordel for den 
som vil trenge dypere inn i de metallurgiske sidene. 

Den gamle jernvinna kaltes ofte primitiv eller lav
teknisk. Dette er uttrykk som nå er lite i bruk. Vi fin
ner heller ikke betegnelsene igjen hos nyere tids jern
produsenter. "Blasterbruk" - blestring - er langt å 
foretrekke. Innen metallurgien skilles det mellom di
rekte og indirekte jernproduksjon. I masovnen hadde 
jernet så stort kullinnhold at det måtte ferskes (gjøres 
friskt) før det kunne smies ut (indirekte produksjon) . 
Ved blestervirksomheten skulle jernet i prinsippet 
være smibart uten videre arbeid ( direkte produksjon). 
I praksis har det vist seg at jernet har måttet renses 
og bearbeides før det kunne brukes, noe som også 
omtales i eldre skriftlige kilder (Englund l 999b:98; 
2002:42). 

Malmen fra myra inneholder mye fuktighet for
uten kjemisk bundet vann (krystallvann) og en del 
humus. Antagelig ble malmen først tørket ved ut
taksstedet, og da forsvant hele 60 % av vekten. Mal-
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men ble deretter røstet for at den skulle bli et bedre 
råstoff. De fleste forskere legger Evenstads beskri
velse av røstebål til grunn. Undersøkte røsteplasser 
består da også av kullblandete lag med regelmessig 
avgrensning på undergrunnen. Hauge nevner at det i 
et par tilfeller er funnet en stor helle i bunnen (Hauge 
1946:30). 

Ved røsting skjer reaksjonen: 2 FeOOH (gøthitt) 
.- Fep

3 
(maghemitt) + Hp (vanndamp). Dette 

svarer til et vekttap på 10 %. Ved røsting over 500 
0c endrer malmen farve fra oker til dyp rød ("vin
rød"). Maghemitt er magnetisk og påvises ved bruk 
av magnet. 

Arne Espelund har påvist materiale som kjemisk 
sett er malm, men som er tolket som slagg, kalt sinter. 
Hypotesen er at det er foretatt forbehandling av malm 
utover røsting, og at i mange tilfeller har jernutvin
ningen foregått i to trinn ved at malmen er sintret 
før selve jernproduksjonen (Espelund & Johannes
sen 2005) . Innholdet av SiO

2
, omkring 10 %, viser 

at det er et halvfabrikat, og han kaller prosessen for 
sintring. Reaksjonstemperaturen er 700 til 1000 °C. 
Espelund (2005a: 163-165; 2005c: 182) mener dette 
er et langt bedre grunnlag for blestring. Siden dette 
er et halvfabrikat vil det være mindre mengder på 
hvert anlegg. 

Etter at malmen var røstet, måtte forurensninger 
fjernes med slagget. Denne oppstår som et avfalls
produkt ved reduksjon i blesterovnen.33 Smeltepunk
tet for slagg avhenger av forurensingene som går i 
slagget (Rosenqvist 1979:41 ). Mengden slagg er 
proporsjonal med produsert metall. Reduksjonen av 
Fe fra FeO foregår fra ca. 650 °c, vesentlig ved re
aksjoner mellom gassen CO og det faste FeO: FeO + 
CO.-Fe+CO2. 

Jernet har smeltepunkt 1536 °C, men ved økende 
karboninnhold synker smeltepunktet og er ca. 1150 
oC ved 4,2 % (Espelund 2003:196) (figur 21). Inn
hold av svovel i malmen gir såkalt rødskjørt jern 
som brekker ved smiing, mens fosfor gir kaldskjørt 
jern, et jern som brekker i kulde. I en blesterovn går 
halvparten av fosforet i slagget og er gjerne ikke noe 
stort problem. Fosforinnholdet kan reguleres gjen
nom temperatur og blåsningstid, noe som fremgår 
av beskrivelser av den senere jernvinna (Englund 
2002: 131 ). Fosforjern kan ikke herdes og er nesten 
umulig å oppkulle (Lyngstrøm 2008: 12). 

Mengden slagg er proporsjonal med antall kilo 
produsert jern. Slagg ble først et avfallsprodukt et
ter at jernet var produsert. I ovnen var det slagget 

33 Disse forurensningene er vesentlig SiO2 , deretter AlpJ' CaO, MgO, MnO, S og Pp
5

. En normal blesterslagg vil ha 
omkring 60 jern- og 25 % SiO2. Hvis det ikke er tilstrekkelig forurensinger, vil FeO fra malmen brukes til å lage slagg 
(fayalitt): 2FeO + SiO

2 
= 2FeO.SiO

2 
(Smeltepunkt 1170 °C). 

30 



Jernvinneundersøkelser Kapittel 1: Introduksjon 

som kunne hindre at jernet fikk for høyt karboninn- ,------ ---------- ------~ 

hold fra glødende trekull og CO2-gass (Espelund 170 0 I 
I ril, I 

' l 997b:2 l ). Bare slagg rik på jernoksid kan sikre godt ;' 160 0 
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metall. En mager malm kan gi godt utbytte på grunn 
av SiO2-innholdet som er forutsetningen for slagg
dannelse (Espelund 1997c). "Utan slagg inkje jern, 
utan møkk inkje mjølk! " som Espelund uttrykker det 
(2004a: 123). I masovnen er det tilsetninger av kalk 
som står for slaggdanningen. 

Selv om slaggmengden er proporsjonal med jern
mengden, er det på det rene at store slaggmengder 
ikke nødvendigvis betyr store jernmengder. Englund 
(2002:302) hevder at dårlig malm gir store mengder 
slagg, men lite jern. Så "lange vi inte kanner kvali
teten på anvand malm ar det svå1i att dra slutsatser 
med generell innebord av jarnframstallningens stor-
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digvis om stor jernproduksjon. På den annen side er 
det ingen grunn til å tro at man har hatt en omfat- Figur 21 . Jern-karbon-diagrammet viser blant annetjer-

t d · k h d 1. b nets smeltepunkt ved ulik karboninnhold. Etter Espelund 
en e vir som et om en gav 1te ut ytte. 2005:99,figur 13. 

Espelund (1999: 112; 2004a:56, 67) innfører sym-
boletRforforholdetmellomjernoksyd+manganoksyd/ sammensetningen av slagget (forholdet SiO/ Fep,) 
silika regnet etter molvekt. 34 Dette forholdet skal i tyder på at det ikke er dannet metallisk jern i hell~-
slagget, dersom smeltningen har vært vellykket, lig- grytene. Martens har senere foreslått at hellegryta fra 
ge nær 2 (eller 2,4 i vekt) eller mindre, mens en god 500-tallet kunne ha avløst sjaktovnen med slaggrop, 
malm skal ha R på 5 eller mer. men at den på grunn av mindre gode egenskaper ikke 

Jernet ble gjerne smidd ved oppvarming, og for ble alminnelig utbredt. Omkring AD800 ble den da 
å få et hardt jern måtte det herdes, noe som ble gjort avløst av sjaktovn med slaggutløp på siden og med 
ved bråkjøling i vann. Jo raskere avkjøling, desto heller på to eller tre sider (Martens 1997: 12-13). 
hardere ble produktet (Hauge 1946: 189; 194 7:336- Sjakten hadde en viktig oppgave i reduksjonen 
337). Med lavt karboninnhold ble jernet lettere smi- fordi den sørget for en skorsteinseffekt slik at det ble 
bart. Mest mulig av redskaper og våpen ble derfor tilstrekkelig temperatur, utveksling mellom gass og 
laget av myktjern. Slikt jern kunne også få skarp egg beskiktning og tilstrekkelig tid til reduksjon av jer-
ved kaldhamring - tynsling - som var et godt alterna- net. Antagelig begynte reduksjonen når malmen had-
tiv til ilegg av stål ved essesveising og herding som de temperatur på vel 600 °C i sjakten. Arne Espelund 
krevde spesialkunnskap (Espelund 2005c: 176). slutter seg til Inga Sernings oppfatning (1979) om at 

Jern-karbon diagrammet (figur 21) viser smelte- dersom jernet skal bli smibart med lavt karboninn-
punkt for jern ved ulik karboninnhold og hvilke fa- hold, og slagget skal flyte , må slagget inneholde en 
ser jernet er i ved ulik legering. I metallurgien spil- stor andel FeO. Den svenske tradisjonen med Bjor-
ler dette diagrammet stor rolle ved tolkningen, men kenstam og Englund hevder imidlertid at det høye 
i praktisk utgravningsarbeid har det liten betydning innholdet av FeO skyldes at blesterovnsprosessen er 
for arkeologer. en lavtemperaturprosess i forhold til masovnsproses-

Så langt vi kan se, var ovnene sjaktovner hvor sen der praktisk alt jernoksyd i malmen reduseres til 
prinsippene for slaggdeponeringen var forskjellig. jern (Espelund 2004b: 171 , jf. Englund 2002:216). 
Det eneste unntaket er hellegryta 35 på Møsstrond I sammenhengen her er det også på sin plass å 
som Irmelin Martens har tolket som gropovn, det peke på at det i flere sammenhenger kan være van-
vil si at selve reduksjonen foregikk nede i en grop.36 skelig å skille kobberslagg og jernslagg, både oku-
Denne tolkningen er omdiskutert (Espelund 1989, lært og i analyser (jf. Hja1ihner-Holdar 1993 :9, 102), 
Nanno 1996a). Espelund hevder at den kjemiske med mindre man er oppmerksom på problemet. Det-

34 (FeO + MnO/SiOJ 
35 Navnet hellegryte stammer fra undersøkelsene til T. Dannevig Hauge. I flere tilfelle synes hans hellegryter å ha vært 
slaggroper til sjaktovner (jf. Larsen 2000). 
36 Martens (1988 :75) bemerker at gropovner er lite kjent utenfor Norge, og det er nødvendig å stille seg kritisk ti l eldre 
undersøkelser. 
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Figur 22. Klargjøring av grop for brenning av kull. Tegn
ing: Anne Langdalen. Etter Jacobsen og Larsen 1992: 70. 

te gjør at det nok også er vanskelig å skille ut eldre 
kobberfremstillingsplasser med småskala drift. 

En redegjørelse for de mest vanlige analysemeto
dene av metall, malm og slagg finnes i kapittel 6.6.6. 

1.10 KULLBRENNING 
Fremstilling av trekull foregår ved ufullstendig for
brenning av ved. Ved oppheting av veden forsvinner 
alt vannet og surstoffet, og vi får nærmest rent kull
stoff, karbon, tilbake. Alle treslag kan brukes og har 
også vært benyttet (Fossum 1992:6). Forbrenning 
foregår med intern varmeki Ide, dette innebærer at 
noe av mileveden brenner opp. Ved å begrense luft
tilgangen hindres gassene å ta fyr slik at de går ut 
i røyken. Temperaturen går opp i 500-600 °C under 
forkullingen. Alle kilder understreker viktigheten av 
tørr ved. Bruk av fuktig ved innebærer dårligere ut
bytte, at prosessen tar lengre tid og at risikoen for 
brann er større. 

Tom Bloch-Nakkerud (I 987a:66-67) nevner en 
rekke kilder, mange nyere, om trekullbrenning, og 
materialet om kullbrenning i kullgrop, liggmile og 
reismile er omfattende. Felles er at lufttilførselen 
reguleres ved å dekke milen med torv og jord.37 Ar
beidet med driving av milene består i å overvåke at 
lufttilførselen ikke blir for stor og se til at forkullin
gen skjer i alle delene av milen . Regulering av luft
tilførselen kunne skje ved å åpne og lukke miledek
ket langs kanten (ibid.: 95). En utfordring var å få 
jevn forkulling av hele vedmassen, og det var viktig 
at kullet var homogent, noe som eksperimenter med 
jernfremstilling tydelig viser (Nanno l 996a:28). 

l eldre jernalder regnes det med at trekullet til 
jernvinna er produsert i de store Trøndelags- og Øst
landsovnene (Espelund 2005), noe som så langt er 
allment akseptert. Dette bygger dels på tilbakeslut
ninger fra Evenstadovnene, dels på sjaktens store 
dimensjon og dels på at det ikke er trekullag rundt 
ovnene i Trøndelag. Spørsmålet må sies å ikke være 
fullt ut klarlagt når det gjelder Østlandsovnene. Ved 
Dokkfløy hvor ovnstypen er best undersøkt, var det 
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Figur 23. Plan av liggmile og reismile undersøkt av 
Rødsmoprosjektet. Etter Narmo 1996:36,figur 5. 

kull rundt ovnene, det var store kullstykker i avfalls
haugene og på enkelte anlegg ble det påvist kullag. 

I det følgende skal det redegjøres kort for de tre 
fremstillingsteknikkene (jf. Bloch-Nakkerud 1987a), 
mest omfattende om ligg- og reismilene siden de 
ikke er knyttet til jernvinna og ikke behandles i det 
følgende, kapittel 3.3 . Der vil det bli redegjort for re
sultater av arkeologiske undersøkelser av kullgroper. 

Kullfremstilling i grop er godt belagt i mange be
skrivelser, og det er ulike data på veden, hvor det 
fremgår at også grener og småved kunne benyttes. 
Til tenningen kunne brukes en tennsjakt hvor det ble 
sluppet ned brennende never og tyristikker. Tennsjak
ten ble laget ved å sette ned en loddrett stokk som ble 
trukket opp når mila skulle fyres. Når ilden spredte 
seg, ble det dekket til. Gropene er for det meste fra 
yngre jernalder og middelder, se kapittel 3. 

Bloch-Nakkerud (1987a:82-84) slår fast at av
stand i tid og rom gjør at man må være kritisk ved 
overføring av data fra skriftlige kilder til en utgrav
ningssituasjon. Han maner også til forsiktighet i re
trospektive slutninger når det gjelder innovasjoner, 
for eksempel kan løsninger med tennsjakt og reist 
ved være inspirert av reismilene. 

Teknikken med liggmiler (figur 23) beskrives fra 
1700-tallet og fremover, men radiologiske dateringer 
tyder på at den er eldre. Veden måtte bestå av jevn
lange stokker, og dette bestemte bredden på milen 
som oppgis til å være fra 6 til 9 m. Stokkene ble sta
blet med motsatt rot- og toppende for å få like høye, 
loddrette ender (gavler). Til dekning brukes bar, ris , 
lyng, mose eller bregner overdekket av stubbe (blan
ding av sand og muldjord, gjerne med litt leire) . Et
tersom milen går, dannes det hulrom slik at den må 
klubbes for å få jevn forbrenning. Dersom en mile 

37 I de følgende delene om kullteknologi v ises til Bloch-Nakkeruds avhandling (1987a) for henvisning til primær
litteraturen. Innen rammene for foreliggende arbeid har det ikke vært mulig å gå gjennom det store tilfanget av litteratur 
av hi storisk og etnologisk art så ve l som li tteratur om teknologi og naturvitenskap. 
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Figur 24. Bunn av reismile, kølabånn som de ofte kalles, på Eidsmoen, Alvdal kommune, Hedmark. Her finnes det også 
et stortfelt med kullgroper og j ernvinneanlegg av Evens tad-typen. Foto: Jan Henning Larsen. 

skal stå til den er avkjølt, blir den demmet ved å fuk
te miledekket med vann for å hindre at luft slipper 
til. Forkullingstiden til en mile på 150 1113 oppgis til 
omkring 22 døgn, avhengig av hvor tørr veden er. På 
Rødsmoen er det diskutert om det er kontinuitet fra 
kullgrop til liggmile (Nanno 1997a). 

Mens liggmilene i litteraturen antas å være den 
opprinnelige miletypen, skal reismilen (figur 23, 24) 
være sen og høre sammen med bergverkene. Mange 
steder ble den ikke tatt i bruk før på 1700-tallet. Mye 
av teknikken var lik, men reismilen hadde fordelen 
av at kortere ved kan benyttes, den kan reises av en 
person, og den kan gi bedre utbytte av veden. Milen 
reises rundt en loddrett midtstokk, hvor det også kan 
lages en tennsjakt, eventuelt kan reismilen tennes 
ved ytre tenning (slik som ble gjort ved liggmilen). 
Skorsteinsmilen hvor røyken tvinges ned i bunnen 
og ut gjennom en kanal , er moderne (Bloch-Nakke
rud 1987a:66-80). 

På Rødsmoen kan både liggmiler og reismiler ha 
vært i bruk gjennom 1700-tallet (Nanno 1996b, jf. 
1997a: 173-179). Reismilene kom trolig til Østerda
len gjennom utlendinger som laget kull til kobber
verkene fra 1600-tallet (Nanno 2000a: 178). Ut fra 
beregninger av inntekter for husmenn uten jord hev
der Narmo at kullbrenning kan ha vært ve l så attrak
tivt som andre virksomheter i bondesamfunnet frem 
mot 1800-tallet. Antagelig er kullet på Rødsmoen 
heller laget av profesjonelle kullbrennere enn av 
vanlige bønder (Narmo 2000a: 179, 183). 

Virksomheten med kullbrenning fra 1600-tallet 
og utover har vært meget stor,38 men siden milebun
nene ikke er automatisk fredet, faller de sto1t sett 
utenfor ved utgravninger. Virksomheten er koblet til 
bergverkene hvor det var cirkumferenser med plik
tavleveringer. Her far vi også profesjonsbetegnelsen 
kullbrenner. Litteraturen er meget omfattende (se 
Bloch-Nakkerud 1987a, Larsen, J. M. 1996, Nar-

38 Ved Dikemark i Asker er det registrert 406 milebunner på 65 km", eller 1 pr. 160 dekar. Ofte er de plasse1t langs en 
vei (Larsen, J. M. 1996:80). 
39 Brenning på gammel mileplass ga bedre utbytte. Brenning på ny plass kunne redusere utbyttet med 10-15 % (Larsen , 
J. M. 1996:81). 
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mo 1996b; 1997a). Ved reismilebunnene finnes det 
gjeme en koietuft med ildsted, og samme mileplass 
ble gjerne gjenbrukt. 39 Mange av dem har eget navn 
med endelse på -bonn sammensatt med navnet på 
gården eller stedet der de lå (for eksempel Larsen, J. 
M. 1996:84-85). Groper der det ble tatt jord er oftest 
fortsatt synlig. Milebunner er mange ganger blitt for
vekslet med rester av gravhauger med grøfter rundt, 
selv av arkeologer. 

Det foreligger mange beretninger om brenninger 
av de etten-eformatoriske kullmilene. Milene måtte 
passes dag og natt, og dramatisk var det om det tok 
fyr i mi len - hele arbeidet kunne gå opp i røyk. Dra
matisk kunne det også være når ilden stod opp ved ri
ving av milen. Med lufttilførsel kunne varmen blusse 
opp, og det gjaldt å ha rikelig med slukkevann. 

På Rødsmoen overlapper de sene dateringene av 
kullgroper i den innmarksnære utmarka (Kildemoen) 
med eldste datering av liggmiler, og det er derfor stilt 
spørsmål om kontinuitet i kullbrenningen (Narmo 
1997a: 170-171). Tanken er interessant og bør testes i 
andre områder med sene kullgropdateringer. Her pe
ker Hallingdal seg spesielt ut, men forekomsten av 
liggmiler er ukjent. 
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Kapittel 2 
Historikk 

2.1 INTRODUKSJON 
Det foreligger fyldige fremstillinger av forsknings
historien om jernvinna her i landet (for eksempel Lar
sen 1991 , N anno 1996a, Rundberget 2002a, Sten vik 
2003a; 2003b ). Uten tvil er Rundbergets arbeid det 
grundigste og mest analyserende. Stenvik tar for seg 
et videre område, i den første artikkelen behandler 
han Nord-Europa, i det andre Skandinavia. En grun
dig oversikt over Skandinavia og Schleswig-Hol
stein med vekt på nyere arbeider frem til 1997 er gitt 
av Christiane Zimmermann ( 1998). Når det gjelder 
kullgropenes historikk, er disse både behandlet i den 
generelle litteraturen og spesielt av Tom Bloch-Nak
kerud (1987a), Lars Erik Nanno (1996b) og av Hege 
Damlien og Bernt Rundberget (2007). 

Utforskningen kan følges i faser: først er det to
pografiske forfattere som ikke bare er opptatt av den 
samtidige blestervirksomheten, men som også har 
øye for eldre spor. Vi får beskrivelser som del av 
"patriotisk flid" på i siste halvdel av 1700-tallet hvor 
det ivres for å ta opp jernvinna. Dernest ser vi hvor
dan først amatørene griper fatt i problemene, hvor
dan naturvitere overtar den konkrete utforskningen, 
mens arkeologene bare bruker materialet som kilder 
i bosetningsstudier. Til slutt tar så arkeologene sty
ring over utforskningen av kildematerialet, men først 
etter at samfunnsutbyggingen førte til press også på 
fornminnene. Det er en trend som gjelder flere land 
at ikke-arkeologer dominerer jernvinneforskningen i 
første halvdel av 1900-tallet Uf. Nørbach 2003). 1 

I det følgende er målet å belyse disse trendene, 
men hensikten er først og fremt empirisk rettet som 
en bakgrunn for status i de enkelte områdene. Rund
berget har en interessant tematisk fremstilling, men ut 
fra målet med foreliggende arbeid er det funnet riktig 

å gi en kronologisk fremstilling. Denne angrepsmå
ten er fraveket i noen sammenhenger der teksten el
lers ville bli for oppstykket. Håkon Glørstad (2006) 
har analysert hvordan skiftende politikk har påvir
ket utforskningen av fornminner. Han setter også 
forskningen inn i en ramme i forhold til endringer 
i forvaltningen: lovendringer og delegasjoner. Hans 
spennende fremstilling omfatter også arkeologiens 
teoretiske utvikling i forhold til samfunnet og til ut
danning og utdanningspolitikk. Disse forholdene vil 
i liten grad bli gjentatt her. Fremstillingen bør derfor 
sees i sammenheng med Glørstads arbeid. 

I noe mindre grad enn i Glørstads arbeid er 
forskningsresultater bakt inn i teksten fordi de er 
behandlet under forskningsstatus (kapittel 3 og 4). 
Langt færre personer har vært involvert i forsknin
gen omkring jernvinna enn i studiet av steinalderen 
- frem til 1990-tallet var dette en lukket del av arkeo
logien som bare appellerte til de få. 

2.2 TOPOGRAFEN]:.:PPPLYSNINGS
MENNENE OG JEK1~UTVINNINGEN 
Allerede Peder Clausson Friis (1881:299) skrev om
kring 1600 om gammel jernutvinning i Tinn preste
gjeld i Telemark: "Udi denne Ort hafue de i gammel 
Tid veldet Jærn og haft Jærnhytter, huilke nu ere øde, 

" 2 

I sin Norges naturlige Historie viser biskop Erich 
Pontoppidan (1752:328-330) til bruken av my1jem 
som "udkræver ved sin Haarhed usigelig meget Skov 
... "Han legger vekt på at jernet er en av landets vik
tigste naturlige varer. Han fremhever det gamle ver
ket på Fillefjeld: "Paa Filefield ved St. Thomæ Kirke, 
saa og i Lessøe og Edsvold, har de ældste Værker 

1 1 Danmark skjer det et skifte når C 14-metoden fra 1951 gjorde det mulig å datere jernvinneanleggene. Det var særlig 
Olfert Voss som kom til å markere seg innen arkeologien med undersøkelsene på Drengsted fra 1960-årene. 
2 Olafsen gjør oppmerksom på at jernfremstilling i Norge omtales av den tyske forfatter ( og lege og borgermester) Georg 
Agricola (1494-1555) i verket de natura fossilium [Om mineralenes natur] 1556. Opplysningene refereres av Erik Pon
toppidan på bakgrunn av opplysninger hos Ole Worm. Olafsen hadde ikke funnet verket her i landet (1916:17-18). Han 
nevner også opplysninger hos Absalon Pedersen Beyer i hans beskrivelse over Norge, men det er her ingen opplysninger 
om Østlandet og Sørlandet (jf. 1916: 17-18). For øvrig gjengir Olafsen i sitt verk en rekke opplysninger især fra 1700-tal
let. Bare de viktigste opplysningene blir referert i den fylkesvise gjennomgangen i kapittel 4. 
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været, . . . Dog har vel Myre=Jernet været det første 
som er optaget. "3 

Presten Hans Wille (1786:92) mener i sin Sel
jordsbeskrivelse fra 1784 at Seljord og spesielt Møs
strond fremhever seg med alle sporene etter ødegår
der og jerntilvirkning. Flere sagn forteller også om 
virksomheten som han mente måtte være eldre enn 
svartedauden. 

Mange slike opplysninger om gamle jernvinne
anlegg finner vi i beretninger hos topografer og anti
kvarer fra 1700- og 1800-tallet. Blant annet forteller 
Gerhard Schøning ([ 1775] 1980:Gudbrandsdalen s. 
105) at han på Hage i Sødorp i Fron ble fortalt at 
Gudbrandsdalen tidligere het Smidsdalen på grunn 
"af de mange smaae Jærnværke, som her da overalt 
vare, og hvorefter endnu allesteds, omkring paa Fi
ældene, sees en Mængde Jærn-Slag", men han hadde 
ikke sett navnet brukt i sine eldre kilder. 

Axel C. Smith ([ 1 784] 1895) omtaler kullgroper 
og jernvinne i Trysil i Hedmark og knytter kullgrope
ne til jernvinna. Prost Hugo Fredrik Hiorthøy ([ 1785] 
1990:24) forteller i sine Gudbrandsdalsbeskrivelser 
fra 1785-1786 om jernutvinning etter blestermetoden 
på denne tiden, men det finnes også spor etter eldre 
fremstilling: "Paa adskillige Steder sees endnu Slag
høie eller Hobe og dybe Graver i Myrene, til Beviis 
paa, at Indbyggerne i Gulbrandsdalen have i de æl
dre Tider forarbeidet meget Myrjern, og derved søgt 
sin Næring." Han ivret for at myrmalmen skulle tas i 
bruk, slik som i tidligere tider. 

Slike tanker om selvberging som Hiorthøy gjorde 
seg til talsmann for, finnes i siste halvdel av 1 700-tal
let i øvre samfunnslag i Danmark-Norge. Betoningen 
av det nasjonale er iøyenfallende. Økningen i folke
tallet gjorde det nødvendig å skaffe nye levebrød, 
blant annet så man på jernfremstillingen. Det konge
lige Landhuusholdnings Selskab ( opprettet i 1769) 
hadde til oppgave å oppmuntre allmennyttige tiltak 
som ble premiert. Tre manuskripter om håndteringen 
av myrmalm ble innlevert og to ble premiert. 

I 1775 forelå Tarald Ross Bies manuskript Myr
malmens behandling i Gudbrandsdalen og Østerda
len i Norge; dette er trolig gått tapt og kjennes bare 
av omtale. I 1777 fulgte kaptein Christopher Oppen 
med manuskriptet Beskrivelse over den Norske Jern
Myhr-Malms Optagelse, Tilberedelse og Smeltning, 
uden dertil at bekoste, nogen Huuse, Bygning eller 
andskajfe Kuul; Ligesom i Reendahlens Præstegield 
og Østerdahlens Fogderie brugeligt, og endelig føl
ger lensmann og bonde Ole Evenstad i 1782 med 
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Ajhandling om Jern=Malm som findes i Myrer og 
Moradser i Norge og Omgangsmaaden med at for
vandle den til Jern og Staal, trykt 1790. Evenstad 
argumenterer for at bøndene selv skal lage sitt eget 

Jern. 
Om Oppens arbeid vet vi at det skildrer arbeidet i 

en østerdalsbygd, og det har ifølge Steinar Sørensen 
et fortrinn fremfor Evenstads mer omfattende rede
gjørelse. Det er vanskelig å avgjøre i hvilken grad 
Evenstad bygget på den ennå levende jernfremstil
lingen i Øvre Dalarna (se Sørensen 1984:7-16). Det 
er imidlertid Evenstads detaljerte beskrivelser som 
er brukt i senere arbeid med jernvinna, og Oppens 
arbeid er trolig ikke blitt trykt. 

I fremveksten av den historiske og arkeologiske 
forskningen på 1800-tallet er det ikke noe fokus på 
jernvinna utover at jernalderens og middelalderens 
jern var basert på myrmalmssmeltning (jf. Hougen 
1946:41 ). Således har ikke antikvar Nicolaysen mye 
å berette om jernvinna, eller funn av "sinderhauger 
og levninger af myrmalmsmeltning" i sitt verk Nor
ske F om/evninger (1862-1866). Det dreier seg om 
noen få opptegnelser, hovedsakelig på bakgrunn av 
eldre litteratur. Størst oppmerksomhet får Møsstrond 
i Telemark. 

Topografenes arbeid omfattet rene opplysninger, 
og vi kan merke oss at alt om magi og ritualer er ren
set bort (Bergstøl 2002). 

2.3 KIMEN TIL FORSKNING PÅ 1900-
TALLET 
De første utforskninger av jernvinna var naturlig nok 
preget av kunnskapen om den etterreformatoriske 
jernvinna, især Ole Evenstads arbeid. Oppfatningen 
om denne som et bondearbeid for eget bruk kom til å 
prege oppfatningen i lang tid fremover. 

Amund Helland tok opp jernvinna i sitt bind om 
Hedemarken Amt i det store verket Norges Land 
og Folk Topografisk-statistisk beskrevet (1902) og 
mer utførlig i bindet om Oppland (Kristians Amt) 
(1913). 

I årene omkring og etter første verdenskrig kom 
det flere arbeider om den gamle jernvinna. Særlig 
knytter interessen seg til Oppland hvor det var lokal
historikere som tok opp tråden. På denne tiden kom 
bonden og lokalhistorikeren Ivar Kleiven ([1912] 
1991 )4 og overlærer T. N. Holme til egentlig å star
te opp jernvinneforskningen i nyere tid. Kleiven er 
den moderne bygdehistoriens far. Overlærer T. N. 
Holme skrev først om jernvinna i et par avisartikler 
i Gudbrandsdølen juni 19105 og fulgte opp med en 

3 Henvisningen til jernverk på Fillefjell er åpenbart en misforståelse og en sammenblanding med eldre jernvinneanlegg 
som er tallrike i området. Som biskop i Bergen dro han over Fillefjell til Christiania. 
4 Kleiven har også mye å fortelle om jernvinna i Gudbrandsdalen i sin bok Fronsbygdin (1930) som det vil bli vist til 
under gjennomgangen av status for Oppland i kapittel 4.5. 
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artikkel i Oldtiden (Holme 1920) hvor interessen 
er knyttet til Lillehammer-området og Gudbrands
dalen.6 Holme prøver seg som den første med en 
ovnstypologi og deler dem inn i 1) den uforede bles
ter ( egne iakttagelser og Hiorthøys Gudbrandsdals
beskrivelse ), 2) den forede blester (se også Kleiven 
[1912] 1991), 3) muret ovn av Evenstad-typen. Det 
er på det rene at Holme må ha foretatt utgravninger. 7 

Holme mente at det var en geografisk fordeling i 
Gudbrandsdalen med de uforede i syd og de forede 
i Ottadalen. 

Kleiven arbeidet med midtre og nordre deler av 
Gudbrandsdalen og begynte å undersøke hvordan 
den gamle jernvinna var drevet ut fra sin interesse 
for bygdehistorien (jf. Rundberget 2002a: 15), for det 
meste ut fra eldre topografiske skrifter og tradisjo
ner. Jernvinna var drevet opp på 1800-tallet, men det 
var få opplysninger å hente om arbeidet. Han gjør 
rede for malmmyrer og gjør iakttagelsen at det ofte 
er "kolgraver i nærleiken av jønnblæstrom" (Kleiven 
[1912] 1991). 

Sogneprest Olaf Olafsen (1916) var den før
ste som tok for seg det samlete kildematerialet, og 
han gir en grundig og god oversikt over det til da 
kjente materialet. Han gjør rede for navn som tyder 
på jernutvinning, utbredelse av jernvinna, betegnel
ser på produktene fra jernvinna, sagaberetninger og 
opplysninger om priser på jernet i middelalderen, og 
endelig eldre beretninger om hvor det har vært jern
utvinning. Han så det som viktig at man tok fatt på 
registrering og undersøkelse av "saadanne Levninger 
af vore Forfædres Kultur". Arbeidet er fortsatt den 
grundigste og mest omfattende behandlingen vi har 
av de litterære kildene. 

Trolig vil en fornyet gjennomgang av kildene gi 
mange nye opplysninger. I denne litteraturen finner 
vi interessante opplysninger, men noen arkeologisk 
behandling av jernutvinningen finner vi ikke på 
1700- eller 1800-tallet. 

Den første ovnen ble faglig utgravd av Haakon 
Schetelig i 1909 ved undersøkelse av et antatt gra
vanlegg på Grindheim i Etne, Hordaland (S[chetelig] 
1913 ). Det dreide seg om en slaggrop foret med hel
ler. Først etter å ha satt seg inn i resultatene til Ivar 
Kleiven fra Gudbrandsdalen tolket han funnet som 
"blæsterhola". Ideen om at jern var produsert i gro-

5 Refereti i Helland 1913. 
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per festnet seg i mer enn to generasjoner. 8 

Det er grunn til å merke seg at både Kleiven og 
Holme reflekterte over sammenhengen mellom kull
groper - ku/graver - i områdene omkring blesterne. 
Områdene nmdt anleggene ble gjerne gått nøyere 
over. Dessuten trengtes kull til smiing. "Her i om
egnen er det mange kulgraver overalt i skogen, naar 
man først tar sig for at undersøke nøie. Jeg er derfor 
kommet til at tvile paa værdien saavel av min egen 
som KLEJVENS iagttagelse av ku/gravenes store an
ta! omkring blæsterbrukene" (Holme 1920:55).9 

Mye av den første jernvinneforskningen kom alt
så til å konsentrere seg om Oppland med arbeidene 
til Helland, Kleiven og Holme, og det var represen
tanter fra andre fagfelt enn arkeologi som var opptatt 
av jernvinna. 

2.4 VITENSKAPSMENNENE TAR OVER 
På denne tiden tok Jan Petersen ( 1918) opp studiet av 
jernbarrene som tidligere var oppfattet som vevjern. 
Gjennom typologiske studier kunne han indirekte da
tere jernproduksjonen tilbake til yngre romertid/fol
kevandringstid, men han kom ikke til å beskjeftige 
seg med selve jernvinna. Dette førte til en debatt om 
barrene i Oldtiden (Heiberg 1923, Petersen 1923). 

A. W. Brøgger kom til å bety mye for den videre 
utviklingen. Han vier et helt kapittel til jernet i sin 
tankevekkende bok Det norske folk i oldtiden (Brøg
ger 1925:135-155 , om jernvinna s. l45ff.). Han me
ner at det ikke har væ1i noen alminnelig jernvinne 
før i 4.-5. århundre. Et argument var at vi først da 
finner smedverktøy, og etter den tiden blir slikt verk
tøy vanlig. Han overser at Oluf Rygh ( 1871) var opp
tatt av slagg (myrmalm) i graver som vitnemål om 
jernfremstilling. Brøgger viser en stor kunnskap om 
utbredelsen av jernvinna. Fra hans tanker stammer 
også koblingen mellom jernvinna og det selvforsynte 
bondesamfunnet med utgangspunkt i den etterrefor
matoriske jernvinna som ble fremherskende i lang 
tid. 

Haakon Shetelig (1925: 103-104) legger mindre 
vekt på jernvinna enn Brøgger i sin tilsvarende bok 
Norges Forhistorie siden man ikke visste eksakt hvor 
gammel den var her i landet, og tilstrekkelig mate
riale til å vurdere spørsmålet fantes ikke. Når teknik
ken ble tatt i bruk, ble metall tilgjengelig for alle selv 

6 Holme ( 1920:41 note 1) gjør oppmerksom på at hans arbeid som ble trykket i 1920, var skrevet før sogneprest Olafsens 
avhandling fra 1916 forelå, men at han likevel ikke hadde revidert sin artikkel. 
7 Holme undersøkte anlegget på Fagstad ved Lillehammer som han mente var en uforet blester. Dette er et anlegg med 
store slaggb lokker av den typen som ved Dokkfløy ble dateti til eldre jernalder. På Dokkfløy var det slaggroper både med 
og uten leirforing. 
8 Ti !svarende ble den første danske ovnen undersøkt i 1896 og den svenske i 1907 (Stenvik 2003 b: 120). 
9 Nanno (l 996a:5) kobler Holmes reservasjon i 1920 til sogneprest Olafsens bok der det fremgår at bondejernvinna 
brukte ved og masovnen kull. 
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om det ikke var "tale om en masseproduktion av jern 
efter moderne målestokk, . .. ". 

Jernvinna ble trukket frem som et sentralt 
forskningsområde innen arkeologien fra midten av 
1920-årene. Det første norske arkeologmøtet ble av
holdt i Oslo 9 .-10. desember 1927, og ti 1 behandling 
forelå blant annet et program på åtte faglige under
søkelsesoppgaver, deriblant jernvinna. Det ble vist 
til at Rolf Falck-Muus var i gang med sine undersø
kelser, og at han ønsket å videreføre dem. Jernvinna 
kom til å falle utenfor prioriteringslisten i denne om
gang, men Brøgger skulle fortsatt forberede saken 
(Mowinckel 1928:92-93 , 97). 

Bernt Håkon Rundberget (2002a: 18) viser til det 
store og ambisiøse programmet det ble lagt opp til 
ved dette møtet (jf. Hagen 1997:132), og han mener 
at grunnen til at jernvinna kom med, var kontakt mel
lom Brøgger og Falck-Muus. Imidlertid viser Brøg
ger så stor interesse for jernvinna i sine publikasjo
ner og så stor kunnskap om utbredelse at dette neppe 
alene kan tilskrives Falck-Muus, selv om nok denne 
kontakten fø1ie til at jernvinna ble preget av naturvi
tenskap i lang tid fremover, fjernt fra Brøggers frem
stilling i blant annet Det norske folk i oldtiden. 

A. W. Brøgger ivret igjen for sine forskningsopp
gaver (1930:14) og hevdet at det var en sentral opp
gave å undersøke boplasser, men andre viktige opp
gaver stod også for tur: "På samme linje ligger også 
en undersøkelse av den gamle norske jernvinna, . . . 
Den har væ1i knyttet til bondebruket i store deler av 
landet som del av dets økonomiske enhet, den er på 
mange måter livsnerven i det gamle arbeidsliv frem 
til renessansens jernverker i Norge. Mange steder 
varte den også ennå lengre, i fjellbygder og mer av
sides liggende deler helt til 18. årh ... . Vi kan se den 
har vært med å skape selvhjulpne bondesamfund i 
Norge i gammel tid, men vi vet ennå lite om dens for
skjellige utbredelse og kvalitet i de forskjellige lands
deler, nettopp fordi vi ganske mangler arkeologiske 
undersøkelser efter vårt eget initiativ og efter en stor 
samlet plan." Artikkelen er Brøggers "Tale ved Uni
versitetets festmøte i Aulaen lørdag 30. november 
1929 i anledning 100-årsdagen for Universitetets 
Oldsaksamlings åpning", og det er derfor grunn til å 
legge vekt på de forskningstemaene han trakk frem. 
Brøgger (1940) la også stor vekt på jernets betydning 
for samfunnsutviklingen, især så han jernvinna som 
forutsetningen for bedre jordbruksredskaper. Dette 
var forutsetningen for bosetningsekspansjonen i yn
gre jernalder. 

2.4.1 Naturviterne tar styringen 

Det ble naturvitere som kom til å arbeide videre med 
den østnorske jernvinna. Statsgeolog Rolf Falck
Muus tok for seg forhold i Hedmark (Falck-Muus 
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1927; 1931 , se Espelund 1995a), mens konserva
tor Thorbjørn Dannevig Hauge (1940; 1944; 1946; 
1952) ved Oldsaksamlingen tok for seg distriktet fra 
Gudbrandsdalen til Telemark. Hauge startet sine stu
dier av jernvinna etter at publikasjonene til Falck
Muus forelå. 

Narmo (1996a:6) legger vekt på den todelingen 
som skjer innen forskningen: den hvor det fokuseres 
på bosetning og økonomi og som har utspring i A. 
W. Brøggers arbeider, og den andre som springer ut 
fra Falck-Muus og hvor det legges vekt på teknologi , 
typologi og kronologi. Rundberget (2002a:6-7) slut
ter seg til denne todelingen i det metodiske aspekt og 
i det sosioøkonomiske aspekt i den videre forsknin
gen, men presiserer at de to retningene glir over i 
hverandre. 

Falck-Muus var en representant for det metodiske 
aspektet og utarbeidet en slaggtypologi med fem uli
ke typer slagg, blant annet dem vi i dag kjenner fra 
anlegg fra henholdsvis eldre jernalder og vikingtid/ 
middelalder. Han foretok også mindre undersøkelser 
av anlegg i Hedmark og utførte registreringer i langt 
større grad enn Kleiven og Holme. Særlig gikk han 
inn på anlegg i Åsnes-Finnskog (1927, 1931). Han 
mente at det først med den etterreformatoriske jern
vinna ble tatt i bruk ved i ovnene, den eldre var ba
sert på kull fra nedgravde miler. Overalt i jernvinne 
distriktene finnes groper, dels runde dels firkantete; 
de siste benevnes "østlandstype". De kalles ofte dy
regraver eller ulvestup av lokalbefolkningen og lig
ger nær vinneplasser. Han samlet inn en rekke opp
lysninger, blant annet stedsnavn, og han fikk også 
innrapportert 1650 jernvinneanlegg og smier "fra de 
6 sydligste stiftene" (1931:61). 

Falck-Muus skrev flere artikler om jernvinna og 
sendte innlegg til tallrike aviser og tidsskrifter som 
Landbrukstidende og Skogeieren og ba om opplys
ninger om jernvinneanlegg. Han utarbeidet et spør
reskjema med 12 punkter om blant annet malm, 
slaggvarp, kullgraver som han benevnte kullgropene, 
stedsnavn, jernfunn (bleste1jern og emnesjern), grav
funn (slagg i graver og smedverktøy), opplysninger 
om jern som betalingsmiddel og ord og uttrykk (sin
der, slagg med mer) samt sagn og nyere kobber- eller 
jernverk. Falck-Muus førte en omfattende korrespon
danse, og i arkivet hans (Norsk Teknisk Museum) 
finnes det mange opplysninger. Utover på 1930-tallet 
dabbet engasjementet hans ut (Espelund 1995a). 

Rundberget (se 2002a:7-8) mener at arbeidet til 
Falck-Muus kan sammenlignes med tilsvarende 
i våre naboland på 1920- og 1930-tallet: Niels Ni
elsens undersøkelser på Jylland (Nielsen 1924) og 
John Nihlens i Syd-Sverige (Nihlen 1932). Rundber
get oppfatter ham som den første egentlige norske 
jernvinneforskeren. Selv om han kom til å publisere 
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materiale fra Østerdalsregionen, samlet han inn opp
lysninger fra et langt større distrikt gjennom korre
spondanse og utsendelse av spørreskjema. Han fikk 
et stort kontaktnett gjennom tallrike avisartikler. Når 
han først hadde sluppet taket i jernvinneforskningen 
utover på 1930-tallet, var det nok vanskelig å vende 
tilbake etter at han ble dømt for landssvik (ibid.: 16-
18). Etter at Falck-Muus etter hvert trakk seg ut av 
jernvinneforskningen, ble det T. Dannevig Hauge 
(1910-1989) som ble alenerådende for den metodis
ke utforskningen. 

Norsk Arkeologmøte i Oslo 23 .-24. november 
1936 var en oppfølging av det første møtet blant ar
keologer ved museene. Forskningstemaene fra 1927 
ble tatt frem, og om jernvinna heter det: "Ordføreren 
[ A. W. Brøgger] refererte hva der besluttedes i 1927 
og beklaget at der ikke var kommet noe ut av dette. 
Vi er imidlertid nu så heldige å ha fått en kjemi-inge
niør knyttet til vårt arkeologiske arbeide, slik at det 
ligger naturlig til å overlate hele spørsmålet til ham. 
Ordføreren refererte derefter et forslag fremsatt av 
DANNEVIG HAUGE, ... Man enedes om at mø
tet skulde henvende sig til Borrefondet med forslag 
om støtte til å opta dette spørsmål i hele sin bredde" 
([Engelstad] 1937: 187). 

I bilag 5 Jernvinna til referatet gjør Hauge rede 
for sine tanker og peker på at verken arkeologisk el
ler teknisk utforskning alene vil gi fyllestgjørende 
resultat i spørsmålene om "oldtidens jerntilvirkning, 
jernets fremstilling av råmaterialene og dets videre 
foredling og bearbeidelse samt den teknikk som var 
forbundet dermed, ... " Arkeologiske og kjemiske 
undersøkelser måtte drives sammen for å få et bilde 
av jernvinna. Det måtte foretas registreringer i mar
ken, eventuelt kombinert med utgravninger, for å få 
frem materiale. Hauge så det største problemet i da
teringene av anleggene da det sjeldent fremkom eg
nete gjenstander, men kanskje ville analyser av slagg 
og gjenstander kunne gi opplysninger. Grundigere 
utgravninger kunne bringe frem daterbare gjenstan
der, men selv uten slike funn ville utgravninger gi 
verdifulle informasjoner. 

Hauge ønsket å gjøre undersøkelser, dels mikro
skopiske og dels kjemiske analyser, for å få opplys
ninger om sammensetningen til slagget og jernet, om 
malmen, brennstoffet, temperatur og leirtype i forin
ger. Var jernet i vikingtiden av bedre kvalitet enn det 
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fra eldre jernalder, og var jern fra enkelte distrikter 
bedre enn fra andre? 

Analysearbeidet ville være tidkrevende, og Hau
ge mente dette måtte foregå i vinterhalvåret, mens 
de topografiske undersøkelsene kunne utføres en må
neds tid hver sommer. Han fremla to modeller: I) at 
arbeidet ble delt mellom en arkeolog og ham; 2) at 
han gjorde arbeidet alene med arkeologisk bistand 
(Hauge 1937). 

Hauge var kjemi-ingeniør med diplomeksamen fra 
NTH i 1934. Han var først preparant fra 1935, deretter 
konservator og førstekonservator ved Universitetets 
Oldsaksamlings konserveringslaboratorium og fra års
skiftet 1951/1952 direktør for Norsk Teknisk Museum 
(Sjøvold 1991). 

At Hauge vinklet arbeidet mot arkeologien, skyl
des kanskje helst påvirkninger fra Brøgger som had
de få arkeologer til alle forskningsoppgavene som 
presset på. Av Universitetets Oldsaksamlings årsbe
retning 1935- 1936 fremgår det at det ble anskaffet 5 
analyseapparater for undersøkelse av jernoldsakenes 
kjemiske sammensetning, noe som var omfattende 
og tidkrevende, "men som sikkert kan gi gode bidrag 
når det gjelder problemer knyttet til vår forhistoriske 
jernutvinning" ([Engelstad] 193 7: 154). Brøgger var 
nok fast bestemt på at jernvinna skulle utforskes uan
sett hva arkeologmøtet måtte mene. 

Hauge deltok først i utgravninger i 1936 og 193 7 
og gjennomførte sine egne undersøkelser først i Sak
sumdalen og Nedre Gudbrandsdalen før han fortsatte 
til Øvre Gudbrandsdalen (Ottadalen), til Vågå og Vå
gåmo. I de følgende årene fortsatte han i Telemark i 
1938, i Hallingdal i 1939, i 1940- 1941 i Valdres og i 
1942 i Numedal (Sjøvold 1991). 

Han presenterte først i to artikler sine undersø
kelser i Gudbrandsdalen ( 1940) og i Valdres (1944). 
I arbeidet om Gudbrandsdalen redegjorde han for 
prinsippet ved jernfremstilling og for malm, han tok 
for seg undersøkelser i Fåberg, Lillehammer og Vågå 
og presenterte sin slaggtypologi. I sin doktoravhand
ling fra 1946 behandles hele materialet bestående av 
I 03 anlegg.10 Her var de tidligere resultatene inkor
pore11, og mye av tekst og figurer gjenbrukt. Det leg
ges frem analyser av slagg og jern, og Hauge gjør 
utførlig rede for funn av barrer og emnesjern . Han 
benytter seg av denne typen funn i tillegg til slagg
funn i graver og dessuten ovnstypologi i tidsbestem-

l O Hauge (I 946:22) skriver at de I 03 jernvinneanleggene ligger i de mest "jernrike" distriktene av Gudbrandsdalen, 
Valdres, Hallingdal, Numedal og Telemark. Jernvinna er så utbredt at en undersøkelse av alle ville være uoverkommelig: 
"Jeg har derfor valgt de bygder der restene har vært flest." Her ble an leggene med best potensial valgt ut for undersøkelse . 
Hauge publise1te året etter ( 194 7) en fyldig oppsummering av doktorgradsarbeidet i Naturen (Hauge 194 7). Arbeidet ble 
trykket på engelsk i Japan i 1984 med en mindre tilføyelse hvor han viser til at det ble produsert for salg utenfor landets 
grenser. Han viser også til de nye funnene i Trøndelag [Heglesvollen] , foruten at nye studier viser avansett smiteknikk 
med herding fra slutten av romertiden (Hauge 1984:28). 
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meise av jernvinna. Starten setter han i førromersk 
jernalder, mens jernvinna tar seg kraftig opp i sen ro
mertid og folkevandringstid og brer seg med rivende 
fart over hele Sør-Norge. Oppsvinget i jernvinna set
tes i forbindelse med herdeteknikken. Blomstringen 
holder seg gjennom merovingertiden og vikingtiden 
da teknikken er fullendt , men også i middelalderen 
står jernvinna høyt (Hauge 1946:215-217). Selv om 
Falck-Muus også var opptatt av jernvinnas alder, var 
Hauge den som egentlig kom til å ta fatt på proble
met. Arbeidet ble fulgt opp med en undersøkelse av 
jernvinna i Land ( 1952). Han benyttet sine resultater 
fra doktorgradsarbeidet, både slagg- og ovnstypolo
gi. Ti (elleve) anlegg blir beskrevet. 

Hauges undersøkelser har vært kritisert for dårlig 
metodikk (Martens 1988:74, Espelund 1999: 115), og 
det skal ikke underslås at dokumentasjonsmaterialet 
har for dårlig standard . Likevel kan det være mye å 
hente hos Hauge, og det er på tide er å ta opp hans 
arbeid til fornyet vurdering. Dette betinger at det må 
gjøres nye undersøkelser av de anleggene han drøf
ter. Dessverre er stedsangivelsene oftest svært man
gelfulle slik som i andre eldre undersøkelser, som 
overlærer Holmes i Gudbrandsdalen . 

Problemet for Falck-Muus og T. Dannevig Hauge 
var å datere anleggene. Hauge la vekt på funn av 
slagg og ovnsforing i gravminner. Ovnsutviklin
gen måtte derfor for en stor del baseres på typologi. 
Falck-Muus og Hauge som naturvitere fikk følge av 
geologen Isak Undås (1961) som studerte kullgroper 
og jernvinneanlegg i Ustedal ovenfor Geilo i Buske
rnd (se Carlstrøm 2008). Denne utviklingen er paral
lell til forholdene i Danmark og Sverige der også na
turvitere førte an i jernvinneforskningen, og arkeolo
gene var nesten fraværende (Stenvik 2003b: 121-122, 
Englund 2002:60-61). I denne fasen inngikkjernvin
na hos arkeologer bare i bredere anlagte studier, slik 
som A. W. Brøggers Det norske folk i oldtiden ( 1925) 
og Bjørn Hougens Fra seter til gård (1947). 

Irmelin Martens ble den første arkeologen som 
tok fatt på utgravning av jernvinneanlegg, og hun 
konkluderte snart om Hauges arbeid : "Boken inne
holder meget verdifullt stoff, men de utgravningene 
han bygget på tilfredsstiller ikke de krav vi idag må 
stille til nøyaktighet. Det har vist seg at de tekniske 
undersøkelser må legges noe anderledes an enn det 
dengang ble gjort" (Martens 1968:2). Selv om do
kumentasjonen og gravningsmetodikk står en del til
bake etter datidens krav og langt etter dagens krav 
(Martens 1988:74), gjør nyere undersøkelser at vi nå 
bedre kan tolke anleggene Hauge beskriver. 

Rundberget mener nettopp den naturvitenskape-

Kapittel 2: Historikk 

lige orienteringen førte til at forskningen kom i et 
dødvann etter at Hauge gikk over i direktørstilling 
ved Norsk Teknisk Museum i 1952. Jernvinna ble 
distansert fra den øvrige forskningen (ibid.:21 ). 

2.4.2 Arkeologene kommer "på banen" 
Vagn Fabritius Buchwald fremhever at første halv
del av 1900-tallet var amatørforskernes tid innen 
jernvinneforskningen i Skandinavia, og at arkeo
logenes tilbakeholdenhet nok blant annet kan ha 
sammenheng med de store problemene med datering 
av slaggforekomster før C 14-dateringenes tid fra 
midten av 1950-tallet (Buchwald 2005b:25). Dette 
ble kombinert med nye lokaliseringsmetoder og førte 
til nye utgravninger og analyser. Særlig skal nevnes 
Olfert Voss' utgravninger på Drengsted (Lyngstrøm 
2008 : 17). 

Sigurd Grieg oppsummerte kunnskapen om jern
vinna i Norden i Nordisk Kultur. Han legger stor vekt 
på Kleivens pionerarbeid fra 1912, og som Kleiven 
oppfatter han jernutvinningen som av like stor betyd
ning som gårdsarbeid. For utbredelse benytter Grieg 
Brøggers bok fra 1925, og han viser til Evenstads 
og Falck-Muus' arbeider, likeså Jan Petersens resul
tater om jernbarrer. Ut fra funn fra graver setter han 
jernvinnas startfase til førromersk jernalder (Grieg 
1953). Arbeidet med manuskriptet ble avsluttet i mai 
1939, og arbeidet var utdatert med hensyn til forhol
dene på Østlandet siden resultatene til Hauge ikke 
var konunet med. En oppsummering er trykket som 
kronikk i 1964, men heller ikke her nevnes Hauges 
undersøkelser (Grieg 1964), enda Grieg var underbe
styrer for Universitetets Oldsaksamling da Hauge både 
gjorde sine viktigste jernvinneundersøkelser og bear
beidet materialet til doktoravhandlingen fra 1946. 11 

I sitt innlegg ved Hauges doktordisputas tar Bjørn 
Hougen (1946) opp blant annet forholdet til jernpri
sene, og han er opptatt av forholdet mellom jernvinna 
og seterbrnket. Dette temaet forfølger han allerede 
året etter da han vurderer jernvinna i forhold til bo
setning i Fra seter til gård og hevder at virksom
heten var drevet fra gårder i de områdene der den 
fantes. Han oppfatter virksomheten som klart knyt
tet til seterbrnket, og at den var et fast sesongarbeid. 
Tanken om særlige "jerngårder" settes frem, og han 
slår fast at eksistensgrunnlaget for fremstøtet mot 
fjellet var februk, fangst og jernvinne (1947:17, 19, 
294). Hougen behandlet også jernvinna i forhold til 
det store jernaldermaterialet fra Valdres, og han hevdet 
at hovedmengden av våpnene i romertidens graver var 
basert på den hjemlige jernvinna. Denne fikk et veldig 
omfang noen hundreår senere (Hougen [1959]:124). 

11 Sigurd Grieg ble konservator ved Universitetets Oldsaksamling i 1919 og underbestyrer i 1924, en stilling han hadde 
til han ble direktør for De Sandvigske Samlinger (Maihaugen) i Lillehammer i 1946. 
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Selv om arkeologene nå har meldt sin interesse for 
jernvinna, representerer innsatsen ikke noe stort brudd 
med naturviternes arbeid. 

2.5 KUNNSKAPEN PÅ 1960- OG 1970-
TALLET 
I en oppsummerende leksikonartikkel fremholder T. 
Dannevig Hauge ( 1963) at det er sikre spor etter jern
utvinning tilbake til AD400, og at jernvinna tar seg 
kraftig opp i senromersk tid og i folkevandringstid. 
Blomstringen holder seg gjennom merovingertiden 
og vikingtiden da jernteknikken er fullendt. Det høye 
nivået fortsetter gjennom middelalderen til 1500 da 
myrjernet utkonkurreres av masovnjernet. Synspunk
tene er lite nyansert i forhold til de eldre arbeidene. 

I 1968 oppsummerte Innelin Martens situasjonen 
slik: "Vi vet foreløpig svært lite om hvilke ovnstyper 
som har vært brukt i de forskjellige perioder, og om den 
utvikling av teknikken som må ha foregått i løpet av 
det lange tidsrom metoden ble praktisert. Ved fremtid i
ge undersøkelser må vi sette vår lit til C-14-dateringer, 
og det er :fa arkeologiske objekter som er bedre egnet 
for datering ad denne vei" (Martens 1968:2). Martens 
var da i gang med utgravningene på Møsstrond i Tele
mark, og de første C 14-dateringene forelå. Hun viser 
også til at det bare er funn av slagg i graver som viser 
så tidligjernproduksjon som i førromerskjernalder og 
i romertid. 

På denne tiden var det en vanlig oppfatning at vi
kingtiden var jernvinnas storhetstid, og kunnskapen 
om enda eldre jernutvinning var preget av usikkerhet. 
Hvordan synet etter hvert endrer seg, fremgår av over
siktsarbeidene til Anders Hagen. I bind 1 av Vårtfolks 
historie peker han i tråd med det som er vist til hos 
Brøgger på at jernutvinningen og smedhåndverket 
har vært av større betydning i vikingtiden. Hærfer
der, gravskikk og stor nyrydning gjorde at behovet 
var særlig stort. Mange gårder var selvhjulpne, både 
i produksjon og bearbeidelse, men etterspørselen var 
så stor og kravene til kvalitet så høye at profesjonelle 
jernutvinnere og smeder hadde rike muligheter (Ha
gen 1962:280-281). 

Allerede i første utgave av Norges oldtid omtaler 
han jernutvinningen under folkevandringstiden. Selv 
om de fleste anleggene antas å være fra vikingtiden og 
middelalderen, måtte både fangstanleggene med gro
per og jernutvinningen ha sammenheng med ekspan
sjonen inn mot fjellet i romertid og folkevandringstid. 
Februk, fangst og jernvinne hører sammen, noe jern
rike graver med fangstutstyr fra de østnorske dalene 
forteller om (Hagen I 967:200-202). 

I annen utgave av boken er bevisene for omfat
tende jernproduksjon i romertid kommet for dagen. 
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Funn av slagg i graver gir liten antydning om dimen
sjonene av produksjonen. Helt annerledes vitnemål 
hadde en :fatt gjennom gransking av levningene i 
Sysendalen hvor det var dateringer tilbake til Kr.f. 
Det pekes på udaterte kullgroper og slaggforekorn
ster både i utmark og bygder på Toten og Hede
marken som kunne kaste lys over romertiden, men 
ingen hadde brydd seg om å granske disse (Hagen 
1977:244, 278-279). Den indre ekspansjonen i yn
gre jernalder oppfattes fortsatt som å ha grunnlag i at 
jernproduksjonen er blitt så alment kjent og så stor at 
nesten hver bonde kunne skaffe seg gode redskaper 
og bra våpen (ibid.:313). 

I Cappelens Norges Historie pekes det på at funn 
fra Møsvatn, Beitostølen og Sysendalen viser at myr
malmen i fjellet ble utnyttet fra førrornersk jernalder 
gjennom folkevandringstiden, men først ved over
gangen til yngre jernalder utviklet jernvinna seg til 
en stor industri på fjellet. Tydeligst er dette ved Møs
vatn (Magnus og Myhre 1976:227, 301 , 438). 

2.6 NY GIV OG MÅLRETTEDE 
UTGRAVNINGER 
Et viktig forum for jernforskningen var på denne ti
den og frem til 2000-tallet det svenske Jernkontoret12 

som i 1967 etablerte Jernkontorets Bergshistoriska 
Utskott som en del av Jernkontorets forskning. Ar
keologene begynte nå å gjøre seg gjeldende, og det 
ble opprettet forskningsgrupper som blant annet ar
beidet med forhistoriske jernfremstillingsplasser og 
middelalderjern. Ikke minst korn publikasjonene, i 
første rekke i Jernkontorets Forskning H-serie, til å 
bety mye, blant annet omfattet disse beretninger fra 
høstmøtene, hvor også et par ble holdt i Norge. Et 
av disse var i Oslo i 1976 hvor det var ekskursjon 
til Sognsvann gruber og til Feiring jernverk. Innelin 
Martens holdt foredrag om de norske jerndepotene 
(Martens 1976). 

Det var med utgravningene på Møsstrond i Tele
mark fra midten av 1960-årene (Martens 1968; 1972; 
1988) vi fikk målrettete undersøkelser hvor moderne 
naturvitenskapelige metoder ble trukket inn, og det 
ble benyttet ny arkeologisk fe ltmetodikk med grun
dig dokumentasjon. Særlig inngikk Cl4-dateringer i 
undersøkelsene. Fra 1968 ble Martens ' undersøkelser 
av jernvinna en oppgave for Laboratoriet for radio
logisk datering i Trondheim som et ledd i et NAVF
støttet prosjekt (Martens 1979a: 121), noe som førte 
til at det ble utarbeidet en absolutt kronologi . Under
søkelsene på Møsstrond bekreftet det aksepterte bil
det at jernproduksjonen var særlig stor i vikingtiden 
og middelalderen. De radiologiske dateringene førte 
til at det nå også ble større fokus på jernvinna i mid-

12 Jernkontoret er privat, økonomisk organisasjon av brukseierne fra 1747. Forskning ble viktig, og fra 1817 ble Jernk
ontorets Annaler utgitt. 
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delalderen. 
Undersøkelsene på Møsstrond kom i gang etter 

utgravningen av en hustuft på Mogen da man fikk øy
nene opp for de tallrike sporene etter jernvinna (Mar
tens 1972:83 , 96). Arbeidet ved Mogen var knyttet til 
hennes engasjement som konservator ved De arkeo
logiske museers registreringstjeneste (DAMR). 

I denne høytliggende kirkebygda var det tradi
sjon om stor jernproduksjon. Målet med jernvinne
undersøkelsene var på den ene siden å klarlegge hvil
ke ovnstyper som hadde vært i bruk og hvor langt 
man var kommet i teknisk innsikt, på den annen side 
å kartlegge omfanget av virksomheten, hvor lenge 
den hadde pågått og hvilken rolle den hadde spilt i 
bygdas økonomi (Martens 1972:96). 

Det er nødvendig å peke på at Møsstrond-utgrav
ningene ikke var knyttet til vassdragsutbygging si
den vannet hadde vært regulert siden begynnelsen 
av 1900-tallet. Derimot gjorde vassdragsundersø
kelsene at det ble større interesse for denne typen 
fornminner. I dette tilfelle var det Tokke-Vinjeutbyg
gingen og utgravningen på Mogen i 1960- 1961 som 
"var nærmest et appendiks til disse undersøkelsene" 
(Martens 1984). Selv om jernvinna var med fra start
fasen , begynte spesialundersøkelsene av disse først 
i 1969 med NAVF som finansieringskilde for under
søkelsene i 1969-1971 og 1973. Innsatsen ble kon
sentrert om selve jernvinneanleggene, mens kullgro
pene (kullmilene) ble nedprioritert. Det ble foretatt 
både utgravninger og registreringer. Kronologiske 
spørsmål stod sentralt (Martens 1988:5, 9). 

Undersøkelsene var arkeologiske, men naturvi
terne deltok også som sentrale samarbeidspartnere. 
Sentralt stod Anna M. Rosenquist som hadde an
svaret for kjemiske og mineralogiske analyser, og 
disse var rettet mot utbyttet av jernvinna (Rosenquist 
1979; 1983; 1988). Hun hadde ledet Oldsaksamlin
gens konserveringslaboratorium etter Hauges tid. 
Fra nå av er det vanlig at det legges vekt på denne 
typen samarbeid ved større utgravninger. I forhold 
til de eldre undersøkelsene representerte vinklingen 
mot økonomi og bosetning noe nytt, og som Rund
berget bemerker trekker Martens frem arkeologenes 
kulturhistoriske oppgave (2002a:23). 13 

Arne B. Johansens undersøkelser i Sysendalen i 
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Hordaland viste jernproduksjon på Vestlandet tilbake 
til tiden omkring Kr.f. 14 Arbeidet var et ledd i HTK 
- Hardangervidda for tverrvitenskapelig kulturfors
kning. Prosjektet fra 1970 til 1974 fikk med sitt over
ordnede perspektiv stor innvirkning på senere pro
sjekttenkning (se Glørstad 2006:48), men innsatsen 
på jernvinna i vårt distrikt var beskjeden, bare regis
treringer og prøveuttak ble utført. 

Forskjellen fra Sysendalen til østsiden av Hardan
gervidda (Møsstrond) var påtagelig, hvor det ikke 
forelå tidligere dateringer enn til 500-tallet. 15 Funne
ne i Sysendalen lå helt opp mot tregrensen. Johansen 
postulerte en kulturdualisme hvor det var reinjegere 
som først lærte å lage jern (Johansen 1973), en hypo
tese som ikke lenger diskuteres. 16 Viktig med Johan
sens tanker var at det startet en debatt om den eldste 
jernvinna (jf. Hofseth 1979). 

Det er også grunn til å merke seg Johansens teo
retiske modell for de ulike arbeidsoperasjonene hvor 
også forsyningen av kull var med på lik linje med 
malm. Egne installasjoner var nødvendige : ovner, 
røsteplasser, kullgroper. Det ble vedtilgangen som 
var styrende for hvor jernvinneanlegget kom til å bli 
anlagt (1973:86-87). I sitt arbeid la han også grunn
laget for den kronologiske inndelingen med de to 
ovnsteknologiene som her er benevnt fase I og II, jf. 
kapittel 3.4. 

Med Ame B. Johansens arbeid fra 1973 meldte 
interessen seg for kullgropene. Senere peker han på 
at de tilhører den midtre jernvinnefasen fra merovin
gertiden og utover og viser til at de er en effektiv måte 
for påvisning av jernvinneanlegg i tettvokst bjerke
skog siden de er enkle å finne (Johansen 1979:82). 
Johansen utførte testundersøkelser på østvidda og 
fikk utført dateringer fra så vel Øvre Hallingdal i 
Buskerud som Aust-Agder. 

Utgravningene på Eg ved Kristiansand i 1977 
av 7 slaggroper viste også jernproduksjon i romer
tid. Slaggropene er tolket som rester av sjaktovner 
av europeisk type, og var et oppsiktsvekkende funn 
som følge av maskinell flateavdekking (Nakkerud og 
Schaller 1979). Tilsvarende funn er gjort flere ste
der i Agder (Larsen 2003a), i Rogaland (Haavaldsen 
1997 :73-77) og i Hedmark (Ris bøl 1997). 

Gjennom undersøkelser på 1970- og begynnelsen 

13 På denne tiden da Martens påbegynte sine undersøkelser, hadde Olfert Voss startet sine undersøkelser i Danmark 
(Buchwald 2005b) og i Sverige var Inga Serning aktiv. 
14 På lokaliteten er det store slagghauger med store slaggblokker med treavtrykk. I slagghaugene ser det ut til å være 
like store mengder ovnsforing som slagg (Martens 1983 : 119). Det er derfor grunn til å tro at ovnene her kan ha tilsvart 
"Østlandsovnen" fra eldre jernalder. 
15 Irmelin Martens viser til at slagghaugene på Fet ligger på en tett rekke langs elvebrinken ut mot Bjoreia. Nede ved 
elven ligger store slaggblokker hvor Martens har konstatett at slagget har rent loddrett. Ovnstypen kan derfor bestemmes 
som en variant av sjaktovn med underliggende slaggrop, noe som passer med dateringene som spenner fra ca. Kr.f.- 500 
e.Kr. (Martens 1997: l 0). 
16 Johansen (2004) holder imidlertid fast ved sin hypotese om at det var jegere som først tok til med jernproduksjon. 
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av 1980-tallet blir det et brudd med den hevdvundne 
oppfatningen at jernfremstillingen her i landet ble 
skikkelig utviklet og skjøt fart i yngre jernalder - "I 
sen folkevandringstid og i merovinge1tid, altså 6.- 8. 
årh., kom så den hjemlige jernhåndteringen til full 
utfoldelse. . .. Vikingtidens indre landnåm og den 
veldige ekspansjonen utad er utenkelig uten den 
store jernproduksjonen som satte enhver fri mann i 
stand til å skaffe seg redskaper til nyrydding og vå
pen til utferd" (Marstrander 1972:41 ). Eldre jern
aldersdateringer forelå også andre steder på Vest
landet og i Trøndelag (jf. Farbregd et al. 1985: 106 
med referanser). Undersøkelsene på Heglesvollen i 
1982-84 ble gjennombruddet for forståelsen av hvor 
intensiv jernproduksjonen hadde vært i Trøndelag i 
eldre jernalder. Det ble snart erkjent at de steinbygde 
slaggropene hadde vært fundament for sjakter, og at 
slagget hadde kommet som styrtsjøer ovenfra (Espe
lund 1987). 

At det nå var en generell interesse for problemer 
knyttet til jern og jernvinne, viser Det Norske Arkeo
logmøtets symposium i 1978 som handlet om jern og 
jernvinne, og hvor det var brede debatter om så vel 
nye funn , teknologi, introduksjon av jern som forhol
det til bosetning rubrisert under overskriftene Tek
nikk, Distribusjon/utbredelse og Livbergingsmåter 
(Løken (red.) 1979), men det kan ikke sees at møtet 
satte spor etter seg i den videre debatten. 

Rundberget (2002a:25) peker i sin analyse på at 
seminaret ikke tok for seg samfunnsstruktur med 
sosiale, politiske og ideologiske elementer som kun
ne sette jernvinna inn i et riktig kulturhistorisk lys. 
Symposiet ga derfor ikke nye retningslinjer for jern
vinneforskningen. Diskusjon av status var resultatet 
selv om deltagerne var enige i jernvinnas muligheter 
som forskningsfelt. 

I NAR 1978 er det en debatt om klassifisering av 
ovner (Martens 1978a; 1978b, Pleiner 1978, Serning 
1978). Drøftingen inngår i en internasjonal debatt på 
denne tiden (jf. Cleere 1972, Serning 1976; 1979, 
Tholander 1977, Tylecote 1973) og er tankevek
kende fordi den illustrerer hvor teknologisk orientert 
den tids jernvinnearkeologer var. Materialet var ofte 
fragmentarisk , og det var ønskelig å kunne klassifi
sere ovnene på en objektiv måte. Arbeidene må sees 
i sammenheng med behovet for en bedre forståelse 
av ovnstypene - også over landegrensene. En nyttig 
oppsummering av ulike typer klassifiseringssystem 
og vurdering av dem er gjort av Gert Magnusson 
(1986:243-24 7) som også utarbeidet sitt reviderte 
system. Klassifiseringsmetodene er lite anvendelige 
i forståelsen av jernvinna på Sør- og Østlandet, og 
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en så detaljert ovnstypologi er lite i bruk. Sentralt er 
at debatten bidro til støITe forståelse av problemet 
gropovn-sjaktovn. 

Utgravningene på Hovden øverst i Setesdal kom 
i gang i 1978 og avdekket også her et intensivt brukt 
jernvinneområde (Rolfsen 1992:79). Det er grunn til 
å merke seg at undersøkelser av kullgroper kom inn 
som et viktig element (Bloch-Nakkerud 1987a). 

Tanken om at flere anlegg var fra eldre jernalder, 
begynte å gjøre seg gjeldende allerede før Dokka-ut
byggingen viste dette. Typisk for tidens oppfatning er 
imidlertid Østmos slutning om alderen på anleggene i 
Gyvatn i grenseområdene mellom Aust- og Vest-Ag
der: "I seg selv sier de funn vi har gjort, lite om når 
den jernfremstilling de er minner om, ble drevet. Det 
er derfor de tidsbestemmelser som er oppnådd an
dre steder, som kan gi noen holdepunkter for å gjette 
på at også våre funn er fra yngre jernalder - tidlig 
middelalder" (Østmo 1984: 165). Det fremgår at det 
er forholdet til oldfunnene som vektlegges her. I sin 
drøfting setter Østmo anleggene inn i en ramme av 
gravfunnene fra jernalderen hvor særlig funnene fra 
folkevandringstiden dominerer. Når Østmo likevel 
ikke trekker konklusjonen om sammenheng fullt ut, 
er det trolig fordi det var få dateringer av jernvinne 
fra eldre jernalder, og han lot funnene fra Hovden, og 
sikkert også fra Møsstrond i Telemark (jf. Martens 
1972), være avgjørende for tidfestingen (Kallhovd 
og Larsen 2006). 

2.7 VASSDRAGSREGULERINGENE 
Den første fasen med vassdragsregistreringer og ut
gravninger fra 1958 kom ikke til å omfatte områder 
hvor det var aktuelt med utgravninger av jernvinne
anlegg. 17 Irmelin Martens skriver at disse undersø
kelsene ikke bare ga et stort og variert arkeologisk 
tilfang, men at de også ble en stor stimulans for norsk 
arkeologisk forskning. Særlig gjelder dette steinal
derforskningen, men funnene fra yngre perioder var 
også betydelige. Det ble fokus på fjellet uavhengig 
av arbeidet med vassdragene, slik som Arne Skjøl
svolds undersøkelser av graver i fjellet og Martens' 
egne utgravninger ved Møsstrond (Martens 1984:33, 
jf. Skjølsvold 1980). Oppfatningen at Møsstrond
undersøkelsene var vassdragsundersøkelser, er feil
aktig. Vassdragsutbyggingene ble ikke den vitami
ninnsprøytningen for jernvinneundersøkelsene som 
for steinalderforskningen, men arkeologer kom igjen 
til å interessere seg for jernvinna. 

Illustrerende for forholdet ti I vassdragsutbyggin
ger er NOU 1983 :43 Kulturminner og vassdragsvern . 
Utredningen omhandler arbeidet med 10-års vernede 

17 Uten om det distriktet som studeres her, er det foretatt noen mindre vassdragsutgravninger; her kan nevnes Valldals
vatnet i Røldal , Odda kommune i Hordaland (Bjørnstad 2003 :7) og Fjergen i ord-Trøndelag (Prestvold 1994). 
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Tabell 1. Registreringer av j ernvinneanlegg, kullgroper og kullmiler i 10-års vernede vassdrag, jf NOU 1983:43. 

Fylke Vassdrag 
Antall Arkeologiske Jernvinne- Kull- Kull-
kulturminner kulturminner anlegg groper miler 

Akershus 
Hurdalsvassdraget og 

286 
Leira 

151 0 0 19 

Hedmark Kynna 295 61 15 0 

Hedmark, 
Imsa/Trya Ca. 550 343 2 2-5 0 

Oppland 
Hedmark, 

Atna Ca. 1230 
Oppland 

> 823 18 6 18 

Hedmark, 
Grimsa 515 

Oppland 
249 3 0 20 

Oppland, m.fl . Jora/Øvre del av Lågen Ca. 550 381 0 0 0 

Buskerud, 
Vassdrag i Hemsedal 288 4 0 0 0 

Oppland m.fl . 

Buskerud Todø la 18 3 0 0 0 

Buskerud Krøderen > 90 50 0 0 0 

Vestfo ld, 
Telemark, Dalelva 35 2 0 0 0 
Buskerud 

Telemark Sjåvatnotmådet - 6 0 0 0 

Telemark Lifj ellotmådet - 321 2 0 7 

Telemark 
Otm ådet mellom Sel-

89 0 
jordvatn og Flåvatn 

- 0 6 

Telemark 
Området vest for 

19 
Fyres vatn 

- 8 

Aust-Agder V egårvassdaget 599 267 7 0 0 

Vest-Agder Lyngda lsvassdraget 759 290 0 0 0 

Arkeologiske kulturminner er beregnet av.forfatteren etter stq·ønn, og her kan .forekomme fei l. 

vassdrag fra 1978. Jernvinna omtales under råstoffut
vinning, industri og arbeidenniljø, og det fremheves 
at jemvinneforskningen fortsatt er i sin begynnelse 
(s. 84). Selv om jernvinna var med, er det på det rene 
at det bare i enkelte vassdrag ble registrertjemvinne
anlegg, og der det var noen mengder av dem, er de av 
den sene typen (fase Ill, jf. kapittel 3.4.3). Innen vårt 
museumsdistrikt ble 16 vassdrag utredet (tabell 1 ). 

Tabellen over registreringene viser at gjennomgå
ende få jernvinneanlegg er registret. Bare 4 vassdrag 
skiller seg ut: Kynna, Atna (Mikkelsen 1980a), Om
rådet vest for Fyresvatn og Vegårvassdraget (Hofseth 
1981 b ). Disse kommenteres i kunnskapsstatus, den 
lokale delen, kapittel 4. 

Det første større engasjementet som også resul
terte i utgravninger, ble Etna-Dokkavassdragene 

hvor registreringene startet i 1978 (Larsen 1991 :21 -
22 med litteraturhenvisninger). Også andre planer 
om utbygginger i utmarksområder resulterte i regis
treringer (for eksempel Østmo 1984). 

2.8 INTERESSE FOR KULLGROPER 
Etter hvert tok arkeologene kullgroper og fangstgro
per på alvor. Egil Mikkelsens undersøkelser av kull 
groper på Grundset i Elverum var den første nyere 
utgravningen som ble publisert fra Østlandet, 18 og 
viste at gropene hadde kvadratisk bunnplan med da
teringer innen vikingtid og tidlig middelalder (Mik
kelsen 1986). 

Selv om kullgroper er trukket frem i eldre 
jernvinnelitteratur,19 var det Tom Bloch-Nakkerud 
som i sin avhandling fra 1987 Kul/gropen i j ernvinna 

18 Arne B. Johansen (l 973) satte fokus på kullgropene i arbeidet med HTK. Han sørget også for datering av kullgroper 
på østsiden av vidda. 
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øverst i Setesdal (1987a) som satte fokus på denne 
fornminnetypen i nyere arkeologisk forskning. Den
ne avhandlingen er et viktig utgangspunkt for senere 
undersøkelser. 

Det er grunn til å trekke frem at kunnskapen om 
kullgroper var så liten på første halvdel av 1980-
tallet at når det under registrering ble funnet noen 
slaggbiter i kullgroper ved Dokkfløy, forestilte man 
seg at dette var en fonn for blestergroper. En av mål
setningene ved undersøkelsene var nettopp å avklare 
dette. Senere er mange groper utgravd. Fordi typen 
er så tallrik, har det vært enkelt å få dispensasjon fra 
kulturminneloven ved utbyggingstiltak. 

I avhandlingen behandler Bloch-Nakkerud 
(1987a) ikke bare morfologiske trekk ved materialet 
fra Hovden, men tar for seg både terminologi , tek
nikk, utgravningsmetoder og analysemetoder. Gro
pene her viser forskjell fra det materialet Mikkelsen 
hadde lagt frem ved at de er sirkulære i plan. Av
handlingen er fortsatt vårt standardverk om kullgro
per. Det foreligger også en oversikt over jernvinna 
på Hovden (Rolfsen 1992). Virksomheten er drevet 
fra omkring AD950 til 1400-tallet med intensiv virk
somhet på 1200-tallet. Likhetene med materialet fra 
Møsstrond er åpenbar. Den store turistutbyggingen 
har ført til stadige undersøkelser gjennom 30 år, ho
vedsakelig av kullgroper, men også av enkelte jern
vinneanlegg. 

Med studiet av kullgropene ved Elverum og på 
Hovden melder forvaltningsarkeologien seg for fullt. 
Martens' undersøkelser på Møsstrond hadde sin bak
grunn i forskning, mens Hardangerviddaprosjektet 
var knyttet opp til både kraftutbygging og forskning. 
Utgravningene på Eg var forårsaket av utbygging og 
fremkom ved maskinell flateavdekking i et sentral
område. Kultunninnemyndighetene skulle nå også 
uttale seg til planer, i første rekke reguleringsplaner. 
Kullgroper, fangstgroper og tjæregroper blir derfor 
noe mer enn tilfeldige hull i bakken. Ved de generelle 
oversiktsregistreringene (Økonomisk kartverk) tar 
man med flere utmarksfornminner, men ressursene 
ga ikke muligheter for systematiske registreringer. 

2.9 DE STORE PROSJEKTENE PÅ 1980-
0G 1990-TALLET 
Det var undersøkelsene ved Dokkfløy i Oppland 
(Dokkaprosjektet), i 1986-1989 (registreringsfase 
1978-1985), som ble innfallsporten for forståelse av 
jernvinna på Østlandet (Larsen 1991 ). Utgravningene 
hadde sin bakgrunn i utbygging av Dokkavassdraget 
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i Gausdal Vestfjell til kraftformål. Det var også første 
gangen man kom til å engasjere seg sterkt i denne 
typen fornminner i skogs- og lavfjellsterreng i det in
dre av Østlandet. Her kunne et 30-talls anlegg fra pe
rioden AD 100 til omkring 1400 studeres, og det var 
mulig å se kullgroper og jernvinne i sammenheng. 

Selv om undersøkelsene ved Dokkfløy var be
grenset til et beskjedent landskapsutsnitt, er trolig 
aktiviteten her representativ for utnyttelsen av ut
marksressursene i de østnorske fjellbygdene i pe
rioden 500BC- AD 1500. Inntil 1987 var det ikke si
kre beviser på jernutvinning i de sentrale delene av 
Øst-Norge så tidlig som i romertid (Martens 1989). 
Dokkfløy-undersøkelsene ga nye perspektiver på den 
eldste jernvinna. Som i Trøndelag var det her på det 
rene at eldre jernalders ovner med slaggrop hadde 
hatt sjakt. Det indre Østlandet hadde ikke vært be
handlet siden Hauge tok for seg jernutvinningen i 
Land (1952). 

Undersøkelsene er utførlig publisert (Larsen 
1991 , Jacobsen og Larsen 1992, Narmo 1996a), men 
det foreligger forskningsmessig bearbeidelse bare 
av en mindre del av materialet. Lars Erik Narmo 
(1996a) har drøftet anlegg fra middelalderen i sitt ar
beid om jernvinna i Valdres og Gausdal hvor Dokk
fløy er satt inn i en videre sammenheng. Jernvinna 
vurderes i forhold til begrepene husflid, bygdehånd
verk og håndverksbygd etter Robert Klosters modell 
(1947), og Nanno kom frem til at jernvinna i områ
det i middelalderen var en vareproduksjon for salg. 
Jernvinna er forsøkt satt inn i sammenheng med an
nen utmarksbruk i området, i første rekke elgfangst 
og seterbruk (Jacobsen og Larsen 1992: 176-178).20 

Hallingdalsprosjektets feltinnsats tilhører også 
denne perioden. Prosjektplanen fra 1985 trekker 
opp historikk og linjer for arbeidet om et samarbeid 
mellom Lokalhistorieutvalget for Hallingdal og Uni
versitetets Oldsaksamling. Det skulle arbeides med 
registrering og forskning på fornminner i de seks 
kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal Ål og Hol. 
Jernvinna var blant de prioriterte temaene, og det ble 
poengtert at innenfor regionen Hallingdal var det for 
første gang mulighet for å utforske sosiale og øko
nomiske sammenhenger mellom områder gjennom 
jernutvinning, smiing og bruk av jerngjenstander 
(Bloch-Nakkerud og Lindblom 1985). Dette pro
sjektet var et rent formidlings- og forskningsprosjekt 
med lokal finansiering. Her ble utmarksfornminner 
i de seks kommunene i regionen registrert av lokale 

19 Allerede Holme gjorde et forsøk på å koble kullgroper og jernvinne. Både Falck-Muus og Hauge mente at det var 
en sammenheng mellom kullgroper og jernvinne. Undås ( 1961) legger vekt på registrering av denne tallrike fornmin
netypen . 
20 Sigmund Jakobsen utførte arkeometallurgiske undersøkelser som skulle inngå i hans doktorgrad, men dessverre døde 
han før arbeidet var fullført. 
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medarbeidere under veiledning av arkeologer. Det 
ble ikke foretatt utgravninger, men tatt ut prøver for 
C 14-dateringer, og Arne Espelund utførte en del ana
lyser (Bloch-Nakkerud og Lindblom 1994). 

Her kunne også påvises en intensiv jernutvinning 
i eldre jernalder, og det ser ut til at samme teknologi 
er benyttet som ved Dokkfløy. En slik ren satsing 
på utmarka ville neppe fått lokal interesse hvis ikke 
resultatene fra forvaltningsarkeologien hadde vist at 
viktige resultater kunne fremskaffes med enkle me
toder. 

Planene om storflyplass på Gardennoen førte til 
storstilte registreringer. Kulturminneprosjekt Gar
dermoen ved Akershus fylkeskommune tok også for 
seg jernvinneanlegg og kullgroper. Flere dateringer 
ble utført (Gustafson 1992:57). Arbeidet ble fulgt 
opp med et stort utgravningsprosjekt ved Universi
tetets Oldsaksamling, og en rekke kullgroper, hoved
sakelig fra middelalderen , og en smie ble undersøkt 
(Helliksen 1997). 

Ved Rødsmoprosjektets utgravninger ved Rena i 
Åmot kommune, Hedmark, i l 994-1997 kunne jern
vinneanlegg og kullgroper studeres i sammenheng 
med andre utmarksfornminner. Prosjektet var knyt
tet til relokalisering av Forsvarets installasjoner på 
Gardermoen ved bygging av ny storflyplass og er et 
av tidens store forvaltningsprosjekter. For første gang 
fikk man på Østlandet taket på smier i utmarka (jf. 
Narmo 1997a; 2000a). Forskjellene i påviste struk
turer, ovner, anleggstypologi og organisering viste 
seg å være store i forhold til resultatene fra Dokk
fløy. Arkeometallurgiske undersøkelser inngikk ved 
Sigmund Jakobsen. 

Lars Erik Nanna (1996b) tok for seg dataene om 
kullbrenning i en artikkel i Arbok for Norsk Skog
bruksmuseum, og han pekte på at kullgropene ble 
avløst av liggmiler på 1500-tallet. Som en del av 
bergverksdriften kom reismilene fra 1600-tallet. 
Milebrenning i nyere tid er temaet for en artikkel i 
samme bind av Jan Martin Larsen ( 1996). 

Gjennom 1990-tallet foretok Hedmark fylkes
kommune store utmarksregistreringer først knyttet til 
Åkerprosjektet, deretter som sysselsettingsprosjekt 
(jf. Bårdseng rapport 1994, Holm rapport 1998). Ma
teriale~ er delvis utnyttet av Line Bårdseng (Bårdseng 
l 998) 1 hennes hovedoppgave om jernproduksjon på 
Hedmarken hvor hun med utgangspunkt i Narmos 
hypoteser om vareproduksjon og håndverksbygd 
vurderer spesialisering i jernvinna etter å ha foretatt 
en typologisk inndeling av materialet. 

Det har vært en rivende utvikling på 1980- og 
1990-tallet. Illustrerende er et foredrag Irmelin Mar
tens holdt om romertidens jernutvinning i Norge, pu
blisert 1989, hvor det ikke var med et eneste anlegg 
fra Øst-Norge (Martens 1989: 163), mens derimot 
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Agder, Rogaland, Vestlandet og Trøndelag hadde 
sikre funn. Viktig for forståelsen av jernvinna er at 
Mattens publiserte resultatene fra undersøkelsene på 
Møsstrond (1988). Dessuten har en rekke nye områ
der kommet i tillegg. Spesielt viktig har Trøndelag 
vært med samarbeid mellom arkeologi og metallurgi 
som har bidratt til økt forståelse, også i andre lands
deler (jf. Espelund 1999: 123-130). For Østlandet var 
undersøkelsene ved Dokkfløy 1986- 1989 innfallet 
mot forståelsen av jernvinna, ikke bare i eldre jern
alder, men også yngre jernalder og især middelalder 
(jf. Larsen 2003b; 2004). 

2.10 "IKKE-ARKEOLOGENE" MELDER 
SEG 
Utmarksfornminner appellerer til fantasien, mange 
av dem er dessuten enkle å se med litt trening. Loka
le registreringer av fangstgroper og fangstanlegg har 
pågått lenge, og forskningen ble drevet av ikke-ar
keologer (for eksempel Sonja og Edvard Barth, Otto 
Blehr og Øystein Mølmen), og det var først gjennom 
de store prosjektene at arkeologene tok grepet. 

Amatørenes og lokale informanters innsats må 
fremheves ved studiet av jernvinna på Østlandet 
(jf. Larsen 2003b ). Som vist til , baserte Rolf Falck
Muus mye av sitt virke på lokale informanter, og han 
fikk inn et vell av opplysninger (Espelund 1999: 113-
115). En rekke stedsnavn som tyder på jernutvinning 
ble kartlagt, og han fikk innrapportert 1650 jernvin
neanlegg og smier (1931 :61). 

T. Dannevig Hauge (1946:58) baserte seg på 
et system av tillitsmenn for Universitetets Oldsak
samling, og han skrev til disse i "jerndistriktene". 
"Disse tillitsmenn har gjort et uvurderlig arbeid ved 
å nettopp finne den rette veiviser for meg ... ". Irme
lin Martens (l 972:92) viser til sine registreringer i 
Møsstrond: "I første omgang ble det samlet inn opp
lysninger hos bøndene om det de kjente til , og uten 
deres hjelp hadde jeg ikke fått det startgrunnlag som 
var nødvendig for å ta fatt på alvor. " Men naturlig 
nok lå det meste av det de kjente til i nærheten av 
gårdene. Registreringene "begynte med det lokalbe
folkningen visste om - og det var utrolig mye. Uten 
deres hjelp var det neppe blitt noen undersøkelser 
der" (Mattens 1997:11). 

I kjølvannet av Dokkaprosjektet og Hallingdals
prosjektet ble det også interesse for lokal utforskning 
av jernvinna. Hallingdalsprosjektet var som nevnt 
også bygget på lokale registreringer. 

I nordlige del av Akershus foretok Ola Breen re
gistreringer (1989; 1990), i utmarka i Ringsaker var 
det Leif Bakke som gjorde et grundig arbeid. Bakke 
som var lege, begynte som pensjonist å registrere 
utmarka rundt Næroset i Ringsaker kommune, Hed
mark. Han rakk å registrere 52 jernvinneanlegg og 
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199 kullgroper til han døde i 1996; åtte av jernvin
neanleggene er radiologisk datert (se Bakke 1991; 
1995; 1997:12, Bårdseng 1998:5). I Alvdal er det 
arbeidet spesielt med registrering av kulturminner i 
utmark fra lokalt hold. 130 jernvinneanlegg er kart
lagt, men av Evenstad-typen (Nyeggen 2005). 

I Oppland har det vært utført et stort arbeid i 
Snertingdal av lokalhistoriegruppen Snertingdals
treff med Per Kristenstuen som pådriver. Her er det 
foretatt omfattende registreringer og samlet inn mid
ler til dateringer og pollenanalyser. Materialet her
fra er et viktig korrektiv til Dokka-undersøkelsene, 
bare omkring 3 mil unna (Kristenstuen 1999, Larsen 
2003b; 2007). 

Hans Hysjulien har registrert mange anlegg i Skå
bu, og arkeologigruppen i Fron historielag har tatt 
fatt på registreringer for å nevne noen av de mange 
som er engasje1i og har fremskaffet et nytt og viktig 
datamateriale. 

Men også fra andre fagfelt er studier av de konkre
te levningene i terrenget tatt opp. Arne Espelund har 
ikke bare foretatt metallurgiske analyser, men enga
sjert seg i ovnstypologi og prosess. Feltundersøkelser 
hører med i hans arbeid, og han har fått utført et stort 
antall dateringer. Blant annet har han engasjert seg 
sterkt i Evenstadtradisjonen (1997a), men hans to 
utgaver av Bondejern i Norge (1999; 2005a)21 inne
holder både redegjørelser for malm, prosess, ovnsty
per og data om jernvinneanlegg og forskning i flere 
landsdeler. 

Espelund har engasje1i seg i jernvinna i Vest
Telemark, særlig Fyresdal. Det er påvist jernutvinning 
fra romertid til 1400-tallet (Espelund 2000). Et stort 
materiale foreligger i arkivet etter Rolf Falck-Muus 
som følge av opplysninger fra herredsskogmester 
Einar Stoltenberg som innrapporterte nænnere 130 
funn av jernvinneanlegg. "Sikkert er det nok at Nor
ges Stormaktstid i middelalderen var først og fremst 
grunnet på jernvinna" skrev Stoltenberg i et brev til 
Falck-Muus. Det er gjort flere funn av blåsterjern, og 
ett av dem er datert til tiden omkring Kr.f. (Espelund 
2002b:64). Espelund (2004a) har lagt frem sitt sam
lete materiale i en monografi som gir viktig tillegg 
til spennvidden i materialet fra Møsstrond siden det 
dekker både eldre og yngre perioder. 

2.11 NYE STORE UTGRAVNINGER 
Av de store utgravningsprosjektene er Gråfjellpro
sjektet vårt siste og mest omfattende. En fullstendig 
og meget omfattende publikasjon foreligger (Rund
berget (red.) 2007). Arbeidet var knyttet til Forsva
rets skyte- og øvingsfelt syd for Gråfjellet i Åmot 
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kommune. De bredt anlagte registreringene NIKU 
foretok i 1999-2002 bygde på resultatene fra Røds
moen som bare ligger få kilometer unna. Innen et 
registrert areal på 230 km2 ble det kartlagt l 09 jern
vinneanlegg, 1 slaggforekomst, 1740 kullgroper, 9 
røsteplasser og 3 smier (Risbøl 2005a). 

Riksantikvaren ga i 2003 dispensasjon fra kultur
minneloven for 1380 automatisk fredete kulturmin
ner, de aller fleste knyttet til jernfremstilling. I perio
den 2003- 2005 ble det undersøkt 39 jernvinneanlegg, 
28 røsteplasser, 289 kullgroper og 7 liggmiler (Stene 
2007). Prosjektets mål var å belyse den store produk
sjonen i slutten av vikingtiden og middelalderen som 
må ha grepet sterkt inn i livet til lokalbefolkningen 
(se Rundberget & Hill 2007:27-28). 

Særlig har prosjektet brakt frem ny kunnskap om 
røsteplasser og deres organisering i landskapet, om 
kullgropene og gitt en helt ny innfallsvinkel til forstå
else av ovnsteknologien og anleggstypologien. Mens 
det på grunnlag av utgravningene på Rødsmoen var 
antatt en sen bruk av ovner med slaggrop, viste det 
seg at gropene lå rett under sjaktovner for slaggav
tapping, og at de var en del av konstruksjonen. Det 
dreide seg ikke om 2 teknikker som brukes parallelt, 
og ovnsgropene hadde ikke funksjon som slaggroper. 
I sin behandling av jernvinna har Rundberget fridd fra 
seg den rigide typeinndelingen fra Rødsmoprosjektet 
og de tidlige registreringene til NIKU, og forskjel
len mellom anleggstypene i middelalderen viskes 
ut. 22 Nå brukes begrepene grunntyper og hovedtyper 
(Rundberget & Damlien 2007). 

I området finnes også setrer og fangstgraver 
(Amundsen (red .) 2007), men forholdet til jernut
vinningen er ennå ikke utredet. Arkeometallurgiske 
undersøkelser er utført av Arne Espelund og GAL, 
og gir et nytt grunnlag for diskusjon av produksjons
utbytte. Digitale oppmålinger sammen med veiing av 
masser gir grunnlag for å regne ut slaggmengdene på 
hver lokalitet. Foreliggende data gir også gode mu
ligheter for diskusjon av den interne organisasjonen 
på anleggene som den overordnete organisasjonen. 

Fra 2002 er Fillefjell i områdene rundt Tyinkrys
set øverst i Valdres kommet til som et sentralt fors
kningsområde. Det er foretatt utgravninger knyttet til 
en rekke reguleringsplaner for hytteutbygging. Om
rådet er vel kjent fra eldre litteratur som et område 
med storstilt jernfremstilling, men det var lenge van
skelig å påvise selve anleggene - bare kullgroper ble 
undersøkt. Det foreligger bare en mindre presenta
sjon av ett anlegg (Tveiten 2006). I 2005 og 2006 er 
det foretatt utgravning av 6 jernvinneanlegg og mer 

21 En tredje utgave 2009 er i hovedsak opptrykk av tidligere arbeid og er ikke benyttet her. 
22 Dette gjelder særlig de såkalte 300-anleggene (med en slagghaug) og 695-anleggene med to parallelle slagghauger, 
se for øvrig kapittel 3.4.3.2 . 
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Tabell 2. Undersøkelser av jernvinneanlegg i museumsdistriktet 1990- 2008. Mindre tiltak som prøveuttakfor datering 
er ikke tatt med. Oversikten bygger på gjennomgang av Fornminneutvalgets referate1; rapporter og saksdokumenter z 
museets topografiske arkiv ved Tom Heibreen, Stine Pedersen og Øystein Amundsen 2001/2002. 

Fylke Kommune Anlegg Fase Kommentar 

Akershus Hurdal I II Fremkommet ved flateavdekking. 

Hedmark Engerdal l lII Evenstadanlegg - forskning. 

Løten 1 I Fremkommet ved flateavdekking. 

Åmot 7 1-11 Rødsmoprosjektet. 

Åmot 61 IT Gråfjellprosjektet. 

Oppland Øystre Slidre 5 IT Middelalderanlegg med kullgroper. 

Vestre Slidre 1 Il Reparasjon av ødelagt anlegg med kullgroper. 

Nord-Aurdal 1 TI Reparasjon av ødelagt anlegg med kullgroper. 

Vang 7 II Med kullgroper. Hyttebygging. 

Vågå 1 Il Ødelagt anlegg. 

Lom 1 II Nydyrkning. 

Gjøvik l I 
Delvis undersøkelse av anlegg med store slaggblokk.er fra 
romertid. Forskning. 

Li I le hammer 1 I Velbevart anlegg. Tidligere undersøkt av T. Dannevig Hauge. 

Sør-Fron I I Bare bevart en liten del av slagghaug fra romertid. 

Gausdal I I Slaggrop. Lite slagg. Førromerskjernalder. 

Buskerud Ål 1 II Delvis undersøkelse av middelalderanlegg med kullgroper. 

Hol 4 I, Il 
2 (3) anlegg fra middelalderen med kullgrop. 
I anlegg fra eldre jernalder (ødelagt). 

Sigdal 3 Il (I) 
Haglebu. Middelalder. Dessuten prøvegravd an legg på 
eksisterende hyttetomter, blant annet anlegg fra fase I. 

Vestfold Larvik I II MA-anlegg. E 18-utbyggingen . 

Telemark Vinje 1 Il Prøvegravning. Sikring. 
Aust-

Bykle 4 Il MA. Agder 

Valle I l Sikring av slaggroper. 

Tovdal I I Delvis utgravning. Sikring. 

enn 50 kullgroper.23 Arne Espelund står for de arkeo
metallurgiske undersøkelsene. Dateringene strekker 
seg fra merovingertid til 1200-tallet med hovedvekt 
på 900- og 1000-tallet. Selv om dette ikke er ett sam
let prosjekt, er den samlete størrelsen på utgravnin
gen slik at de nærmer seg Rødsmoen. Utgravninger i 
2007 ved Bergen museum viser at området strekker 
seg over på den andre siden av Fillefjell i Lærdal i 
Sogn og Fjordane (Tveiten og Simpson 2008). 

let. Når det antas at det er 1000 anlegg bare i By
kle-Vinjeheia, blir antallet lite selv når vi tar med 7 
anlegg på Rødsmoen og de 41 undersøkte anleggene 
i Gråfjellområdet (39 lokaliteter). 

Oversikten, tabell 2, viser utgravning av 107 an
legg, og ser vi bort fra de 68 som er knyttet til For
svarets virksomhet på Rødsmoen og i Gråfjellområ
det, kan utgravningene fordeles på ulike typer tiltak 
(tabell 3). 

2.12 ANDRE UNDERSØKELSER PÅ 1990-
0G 2000-TALLET 
Den rivende utviklingen innen jernvinneforskningen 
de siste 20 årene er ikke minst takket være de store 
prosjektene hvor man har kunnet etablere kronolo
giske systemer basert på et stort antall radiologiske 
dateringer. Antallet utgravninger av kullgroper på 
Østlandet er stort, mens det utenom de store prosjek
tene er gravd ut få jernvinneanlegg før på 2000-tal-

Årsakene til at ikke flere anlegg er undersøkt, har 
nok sammenheng med at konfliktene ofte har vært 
knyttet til utbygging av hyttefelt hvor kulturminne
myndighetene har søkt å regulere anleggene til spesi
alområder bevaring. Kulturminnevernet arbeider nå 
for store bevaringsområder, og kan ikke gode løsnin
ger oppnås, anbefales ofte dispensasjon og utgrav
ning. Således er det en klar økning i antall saker på 
2000-tallet. 

23 Utgravningene planlegges publisert i et bind av Varia-serien i 2009. 

48 



Jernvinneundersøkelser 

Av de mindre undersøkelsene må fremheves ut
gravningene på Beitostølen, Øystre Slidre, Oppland, 
med fem anlegg med kullgroper i perioden 1991- 2006 
og tre mindre undersøkelser av kullgroper (Mjærum 
2007). Ovner og anleggsstuktur viser for øvrig likhet 
med det som kjennes fra Dokkfløy. Overraskende er 
at det har vist seg å være både kvadratiske og runde 
kullgroper her. 

Undersøkelsene på Haglebu, Sigdal, Buske
rud, i 2006 kom til å omfatte utgravning og/eller 
dokumentasjon av 7 jemvinneanlegg, hvorav flere 
kom for dagen under utgravningene. 24 De eldste da
teringene av anlegg med store slaggblokker går til
bake til merovingertid. Fra Haglebu stammer en vel
utstyrt smedgrav fra merovingertid. Anlegg fra fase 
II hadde tynne slagglag som var vanskelig å påvise. 
Bare to anlegg, begge med tufter, ble totalgravd, to 
anlegg ble undersøkt ved prøvestikking, og tre an
legg ble dokumentert ved hjelp av magnetometer 
og prøvestikking. Dateringer viser aktivitet frem til 
1300-/ l 400-tallet. Anleggene fra vikingtid og mid
delalder har sjaktovner med sideavtapping av slagg, 
tilsvarende blant annet dem på Dokkfløy (Grøtberg/ 
Gustafson rapport 2007). 

Også nye undersøkelser med magnetometersøk i 
2005 og utgravning i 2006 av to lokaliteter på Hov
den, har gitt utvidet forståelse av virksomheten her. 
Det ser ut til at her også er "åpne lokaliteter" som på 
Møsstrond, og det ser ikke ut til at alle kullgroper har 
vært runde (Mjærum rapport 2007a; 2007b; 2007c). 

Undersøkelsene langs El8 i Vestfold i 2005 og 
2006 ga også overraskelser. Et middelalderanlegg i 
Larvik kommune lå på baksiden av Raet et par km 
fra Lågen (Gjerpe og Rødsrud 2008), i et miljø hvor 
man ikke ville forvente denne typen anlegg. Like i 
nærheten fremkom også en romertids smie med blant 
annet herdepakninger (Rønne 2008) og i en heller en 
smie, trolig fra 1300-tallet (Gjerpe og Bukkemoen 
2008). 

Funn av groper med slagg de siste årene i boset
ningsområdene på Romerike, Hedemarken og Gaus
dal viser aktivitet med jernfremstilling og smiing i 
førromersk jernalder og romertid. 

Bildet av undersøkelsesaktiviteten utfylles av de 
mange dateringsprøvene som er tatt ut fra ulike an
legg fra hele Østlandet. Vi må kunne konkludere med 
at mye er oppnådd de siste par årtier. På 1970-tallet 
og begynnelsen av 1980-tallet ble kullgroper mange 
ganger tolket som blestergroper når det ble funnet 
slagg i eller ved dem, nå ser vi at kullgroper er inte
grert i anleggene. Kullgroper ble ofte registrert som 
fangstgroper, og kriteriene for skille er blitt klarere. 
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Tabell 3. Grunnlagfor utgravning av jernvinneanlegg i 
perioden 1990-2008. 

Tiltak Antall 

Ordinære di spensasjoner 27 (dera v 19 hyttebygging) 

Sikring, øde leggelser 7 

Forskning 2 

Fremko mmet ved flateavdekking 3 

% 

69 

18 

s 
8 

Romertidens jernvinne var så godt som ukjent. Fort
satt ser det ut som det stadig er ove1nskelser i vente 
når det gjelder områder med intensiv produksjon, 
slik Dokkfløy, Gråfjellområdet, Fillefjell og Hagle
buområdet har vist seg å være. 

2.13 ULIKE SATSINGER PÅ 
LANDSDELSMUSEENE 
Forskning om jernvinna foregår ved fem universite
ter her i landet. Ved Universitetet i Oslo har det vært 
en tradisjon for teknologiske studier som ble kombi
nert med perspektiver på kulturhistorien. De senere 
30 årene har lrmelin Martens, Jan Henning Larsen og 
Lars Erik Narmo vært eksponenter for en tradisjon 
hvor jernproduksjonen vurderes i kombinasjon med 
økonomi og bosetning. Et miljø ble dannet omkring 
Dokkaprosjektet med Sigmund Jakobsen, Jan Hen
ning Larsen og Lars Erik Narmo hvor det også var 
kontakt mot det svenske miljøet ved Inga Seming. 
Arbeidene hadde fokus på kronologiske spørsmål 
og jernvinna i et større økonomisk perspektiv. Også 
Line Bårdsengs arbeid knytter seg opp mot denne 
tradisjonen. Ved Universitetet i Bergen er det etter 
Hardangerviddaprosjektet lagt vekt på etnoarkeo
logiske studier hvor Randi Haaland, Randi Bamdon 
og Suman Rijal har vært sentrale aktører (for eksem
pel Bamdon 1992; 2001 , Rijal 1998, Haaland 2004), 
mens NTNU vesentlig har vinklet seg inn mot stu
dier i grenselandet mellom arkeologi og metallurgi i 
eldre jernalder ved Lars F. Stenvik og Ame Espelund 
(Rundberget 2002a:25-26, Stenvik 2003b:129-131). 

Dessuten arbeider Per Haavaldsen i Stavanger og 
Roger Jørgensen i Tromsø med spørsmål knyttet til 
ovnsteknologi og til jemvinnas kontekst. 

På 1990- og 2000-tallet er det avlagt flere ho
vedfagseksamener med tema innen jernforskning 
og jernvinne ved norske universiteter, og det ser ut 
til å være en stor interesse for jernvinna. Bildet er 
altså det motsatte av Sverige hvor Lars-Erik Englund 
(2005) gir et svært nedslående bilde av situasjonen. 
Her mener han at det er liten interesse å spore, og ar
keologene er blitt fraværende på jernkontorets møter. 
Ved Universitetet i Stockholm ble teoretiske studier 
dominerende i forskningen fra omkring 1990, og det 

24 Undersøkelsen understreker de forvaltningsmessige problemene knyttet til uregistrerte jernvinneanlegg i hyttefelt 
(Gustafson notat 2007), jf. kapittel 6.3 .5 og 6.9.1 . 
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ble liten interesse for å gjøre bruk av empiriske data 
fra oppdragsarkeologi og eksperimentell arkeologi 
innen forskningen. Det er imidlertid på det rene at 
utmarksarkeologi har vært et tema i flere store pro
sjekter på 2000-tallet, og antagelig gir Englund et 
noe for dystert bilde av situasjonen. 

2.14 DEN STATISKE 
JERNVINNEFORSKNINGEN 
For mange fortoner jernvinneforskning seg som en 
kjedelig og statisk del av arkeologien, noe den me
get vel kan kritiseres for (Rundberget 2002a). Lars 
F. Sten vik (2003b) stiller spørsmålet om jernvinne
forskningen har vært preget av mangel på metode, 
og det er tydelig at internasjonale strømninger i be
skjeden grad og bare tidvis har nådd frem. De pro
blemene som opptar forskerne , har gått igjen i tiår. 
Det er mange av de samme hovedproblemstillingene 
som ble vektlagt ved Dokkaprosjektet i 1986 (Larsen 
1991: 1-5) som behandles i publikasjonen om jern
vinna i Gråfjell-området (Rundberget (red.) 2007). 
Og det blir mange av de samme problemene vi har 
hatt i fokus ved utgravningene de siste årene . Situa
sjonen i utforskingen av jernvinna er imidlertid ikke 
så forskjellig fra for eksempel den nyere husforsknin
gen på Østlandet der det dreier seg om ny empiri med 
vekt på typologi og kronologi og dessuten kontekst. 

Rundberget peker på at forskningen har vært 
innrettet på fremstillingsmetoder, morfologi , klas
sifisering/typologi og jernets betydning for økonomi 
og bosetning. Gjennomgang av faghistorien viste at 
det var liten utvikling i metoder og problemstillin
ger. Nye spørsmål er sjeldent stilt. I sitt arbeid om 
jernvinna i Trøndelag i eldre jernalder legger han 
således til grunn at en "full forståelse av jernvinna 
som fenomen får en etter min mening ikke ved å stu
dere enkeltfaktorer hver for seg. Sosiale, politiske 
ideologiske og mytiske faktorer er alle en del a; 
teknol_ogien, like mye som metallurgi , økonomi og 
bosettmg." Han konstaterer at jernvinneforskningen 
lenge bl~ drevet av ikke-arkeologer. Da arkeologene 
tok . st~nngen, mener han å kunne se at den faglige 
utv1~l111gen mnen fagfeltet ikke i samme grad er fulgt 
opp mnen jernvinneforskningen. I sitt arbeid legger 
han vekt på kosmologi , tro, forestillinger, tradisjon 
og kunnskap. 

Den postprosessuelle arkeologien hadde ikke 
slått inn i jernvinneforskningen, noe han mener har 
sammenheng med oppfatningen av teknologi som 
"et funksjonelt og praktisk anliggende." Gjennom en 
alternativ tolkning av begrepet mener han det er mu
lig å tilegne seg mer kunnskap. Det har en skjedd en 
økning i kunnskap - nye resultater ut fra eksisterende 
problemstillinger - men ny kunnskap kan oppnås ved 
nye spørsmål, og det er her jernvinneforskningen har 
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sviktet (Rundberget 2002a:1 -4, 27-28, 101). 
Etter at registreringene i Gråfjellområdet i Hed

mark var avsluttet og når utgravningene skulle settes 
i gang, hevder Lars Erik Nanno at utgravninger er 
velegnet til å belyse spørsmål som er lite utforsket 
som ideologien i jernvinna, hvordan den endres over 
tid og ikke minst hvorfor den endres. Fordi så fåjern
vinneanlegg var gravd i Hedmark - og det gjelder 
ikke bare dette fylket - må det forskes videre i gamle 
problemstillinger siden foreliggende resultater tren
ger å modifiseres eller bekreftes. Særlig gjelder dette 
resultater om teknologi , organisering og økonomi i 
jernvinna. Det måtte også arbeides videre med spørs
mål knyttet til bosetning og videre foredling og dis
tribusjon av jernet (Nanno 2003b:66) . 

Nanno ser også at generelle retninger på 1980-
og 1990-tallet i liten grad er nedfelt i jernvinna på 
grunn av denne forskningens empiriske fokus. "Da
gens kunnskaper om jernvinna i skogsområdene på 
Østlandet var lite kjent da Dokkaprosjektet startet i 
1986. Mens den post-prosessuelle teoridebatten raste 
som verst, var jernvinneforskerne opptatt av å grave 
ovner for å avklare ovnstype eller organisering av 
ovnsområder, utgraving av slagghauger og analyser 
av slagg for å avklare volumet av jernproduksjonen, 
utgravmg av kullgroper for å avklare volumet av 
produsert kull, stratigrafiske analyser, uttak av kull 
for Cl4-dateringer for å etablere en kronologi etc. 
Påstander om dette som forskningens mål er derimot 
en misforståelse" (Nanno 2005a:143). 

Kanskje vi heller skulle se problemet om teori
debatten motsatt vei - forståelsen av jernvinna er av 
grunnleggende betydning i studiet av jernalderens 
og middelalderens samfunn. Ressursene har skapt 
grunnlag for tekniske nyvinninger, for effektivise
ring ~v jordbruket og utnyttelse av landskapet, pro
duksJonen har skapt overskudd som grunnlag for 
mer avansert samfunnssystem med byer, kongemakt 
og kirke. Mange sentrale problemstillinger kan knyt
tes opp: forholdet til bosetning og sosiale forhold, til 
kontaktnett og omsetning, for å nevne noe. 

. Gravarkeologien har arbeidet i 200 år, jern 
vmneforskningen i vel 100. Mens de storstilte grav
plassundersøkelsene i annen halvdel av 1800-tallet 
skapte grunnlaget for jernalderens kronologi, var det 
først Cl4-metoden som gjorde det mulig å datere 
kullgroper og jernvinneanlegg da funn av daterende 
gjenstander er sjeldne. Noen særlig stor mengde med 
dateringer er det først blitt de siste 20 år. Ved Dok
kaprosjektet på 1980-tallet ble det utført vel 60 date
ringer fra jernvinneanlegg og kullgroper. Med disse 
få prøvene skulle det bygges opp en kronologi og 
skapes forståelse av en utvikling gjennom nærmere 
1500 år. 

At problemstillingene er statiske og knyttet til 
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alminnelig arkeologisk håndverk som kronologi og 
typologi, har også sin bakgrunn i at vårt store land 
har en uendelig utmark som jevnt over bare er over
flatisk registrert. Og det viser seg at uventete oppda
gelser kan gjøres - en Trøndelagsovn i indre Agder 
(Kallhovd og Larsen 2006) gjør at man stopper opp 
og grunner over hvor mye som er ugjort. Og Fillefjell 
fremstår overraskende nok etter de siste års undersø
kelser som en egen region i Oppland hvor vi må søke 
paralleller i andre deler av Øst-Norge, blant annet 
rundt Hardangervidda i Buskerud og Telemark. 

At jernvinneforskningen er teknisk orientert, er 
en vanlig påstand, og det er også en av grunnene til 
at denne forskningen oppfattes som statisk - man er 
opptatt av naturvitenskap, slagg, slaggtypologi og 
ovnsutvikling, altså de rent teknologiske spørsmå
lene. For enkelte forskere vil disse aspektene være 
målet i seg selv, men for en kulturhistoriker blir dette 
hjelpemiddel til kronologisk plassering, slik pilspis
ser eller flintøkser er for en steinalderforsker. Igjen 
blir det spørsmål om typologi og kronologi som fort
satt er hovedproblemene, men derimot ikke målet 
med forskningen, snarere som i all annen arkeologi 
hjelpemiddelet. 

Det må også legges til grunn at jernvinneanlegg 
og kullgroper er funksjonelle fornminner, og det er 
bare i beskjeden grad mulig å trekke slutninger om 
sosial struktur og samfunnets ideologi ut fra disse 
elementene alene. Derfor brukes også annet mate
riale når jernvinne og samfunn skal studeres. For ek
sempel analyserer Kristin Prestvold gravmaterialet 
fra Nord-Trøndelag og gjør bruk av bygdeborgene i 
sin studie som gjelder Nord-Trøndelag (1994). Hun 
mener å kunne påvise variasjoner i jernproduksjo
nen i eldre jernalder, og gravmaterialet brukes for 
å forstå sammenhengen mellom jernproduksjon og 
endringer i sosial struktur (ibid.:88). Ikke bare Prest
volds arbeid er bygget på postprosessuell metode, 
men også nyere teori og metode er viktige elemen
ter i nyere hovedoppgaver i arkeologi (for eksempel 
Rundberget 2002a, Bjørnstad 2003, Tveiten 2005). I 
arbeidet med den videre forskningen må vi se begge 
forskningstradisjonene i sammenheng: Målet er å 
forstå jernvinna. 

I sin artikkel om jernproduksjon i Danmark i ro
mersk jernalder beklager Jørgen Lund (1991:163) at 
dansk forskning har konsentrert seg om kronologis
ke, typologiske og teknologiske spørsmål, mens de 
samfunnsmessige implikasjonene av jernproduksjo
nen bare sjeldent har vært behandlet, og han peker 
på: "For at komme videre i denne viktige diskus
sion er det nødvendig med en øget indsats på dette 
forskningsfelt. Det, som især savnes, er analyser af 
udvindingspladsernes rumlige fordeling og deres 
relationer til landsbyerne, et langt større anta! dater-
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inger og endelig intensive regionalundersøgelser." 
Så får den følgende gjennomgangen vise om vi med 
våre undersøkelser er kommet lenger. 

2.15 TENDENSER I FORSKNINGEN 
Det ble innledningsvis i denne fremstillingen av his
torikken vist til at Rundberget har en tematisk innde
lig - det metodiske aspektet og det sosioøkonomiske 
aspektet. Til det metodiske aspektet regner han na
turviterne Falck-Muus og Hauge, og dessuten Anna 
M. Rosenquist, Sigmund Jakobsen og Arne Espelund 
som følger senere. Også forsøkene med jernfremstil
ling, blant annet i Dokkaprosjektet (Jakobsen, Lar
sen og Narmo 1988), tilhører dette aspektet. 

Det sosioøkonomiske aspektet deles av Rundber
get inn i indirekte og direkte studier. Indirekte studier 
lar jernvinna inngå i større studier, men impliserer 
ikke utgravninger. Stedsnavnstudier er en typisk re
presentant for indirekte studier. A. W. Brøggers stu
dier fremholdes som indirekte siden jernvinna inngår 
i større studier, og forskningen bygger på andre kil
der enn utgravninger. 

Direkte studier kan spores i arbeidene til Isak 
Undås (1961) og til dels hos Arne B. Johansen (1973), 
som sies å stå i en mellomsituasjon mellom direkte 
og indirekte, videre hos Irmelin Martens ( 1988), og 
denne forskningsformen er i dag den vanlige. Økono
miske problemstillinger gjør seg gjeldende på 1980-
og 1990-tallet (for eksempel Ma1tens I 988, Narmo 
1996a; 1997a, Bårdseng 1998). 

Som sosiøkonomiske problemstillinger regner 
Rundberget debattene omkring bosetning og jern
vinne (som behandles blant annet i kapittel 3.9 og 
5.4.2). 

Jernvinnearkeologien i Sørøst-Norge var et tema 
for de få i perioden 1920-1985, men er blitt til en 
del av faget med langt flere aktører, særlig på 2000-
tallet. Annet er ikke å vente når man tar antallet ar
keologer i betraktning, men like fullt er det klart at 
mange har fått øynene opp for de mange spennende 
utfordringer som ligger i temaet. Utmarksarkeologi 
har vært et satsingsfelt ved Kulturhistorisk museum 
siden langtidsplanen fra 200 I . 

På samme måte som for steinalderarkeologien 
(Glørstad 2006:68) har de store forvaltningsprosjek
tene hatt en enorm betydning for forståelsen av jern
vinna på Østlandet, og Glørstads vurderinger skal 
ikke utbroderes. Mye nytt materiale er kommet for 
dagen, hvor det er tatt nye metoder i bruk og hvor det 
har skjedd en rask publisering av resultatene slik det 
har skjedd med Dokkaprosjektet, Rødsmoprosjektet 
og Gråfjellprosjektet. Så får man heller leve med at 
publikasjonene har preg av grunnforskning. Som 
grunnlag for videre forskning er de et førsteklasses 
utgangspunkt. 
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Jemvinneforskningen arbeider fortsatt med data
innsamling siden det statistiske aspektet står sentralt. 
De mange små og mellomstore utgravningene er et 
godt grunnlag for videre studier. Samlet sett har ut
gravningsvirksomheten frembrakt et stort materiale. 
Feltundersøkelsene holder gjerne et høyt nivå. Gjen
nom de store prosjektene er det innført nye metoder, 
og teknikken slik det blant annet er vist gjennom 
Gråfjellprosjektet, må sies å ligge i fremste rekke, 
ikke bare i norsk sammenheng. 

Prosjektene har ført til forståelse for at jernvinna 
er mer enn kjemi og slagg, og mange studenter og 
arkeologer har fått innføring i temaet. Et problem 
har vært vedlikehold av kompetansen ved museet. 
Store prosjekter har sammenheng med oppgangsti
der og stor utbyggingsaktivitet. Bare en mindre del 
av utbyggingen av samfunnets infrastruktur foregår 
i utmarka, og det går lang tid mellom de store ut
marksprosjektene med følge at kompetanse og kunn
skap går tapt. For hver gang må det bygges opp et 
nytt miljø med feltledere og feltassistenter slik det 
var fra Dokka til Rødsmoen og videre til Gråfjellpro
sjektet. At det nå er langt flere aktører, og at kultur
minneforvaltningen i støn-e grad gir dispensasjon for 
enkeltanlegg, blant annet knyttet til den store hytte
byggingen på 2000-tallet, gjør at det ikke lenger er 
særtilfelle at jernvinneanlegg undersøkes. 
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Kapittel 3 
Generell kunnskapsstatus 

3.1 KORT RISS AV JERNVINNA I 
SØRØST-NORGE 1 

Som det fremgår av foregående kapitler, var oppfat
ningen lenge at de fleste jernvinneanleggene var fra 
vikingtiden. Bjørn Hougens vurdering av jernprisen 
skisserer også den tids bilde av utvikling: "I jern
alderens første århundrer, keltertid og eldre romer
tid, var det [jernet] faktisk meget kostbart. Tacitus 
taler om en viss jernmangel hos germanerne, og et 
illustrerende arkeologisk speilbilde av dette har vi i 
de små lette våpenformene over nær sagt hele det 
ge1manske område i eldre keisertid: . .. Yngre romer
tid bringer utvilsomt en viss lettelse og utjevning - .. . 
Men i merovingertidens senere del og tidlig vikin
getid kommer en voldsom økning av produksjonen 
som må ha ført til et prisfall. Og det til tross for at 
etterspørselen faktisk var støITe enn noen gang før. 
Rustningsindustrien til vikingetogene stilte etter ti
dens forhold store krav, og den sterke vekst i boset
ning og nyrydning skjerpet behovet for god arbeids
redskap." Det massive utstyret av alle slags jernsaker 
i sen merovinger- og tidlig vikingetid vitner om rike
lig tilgang og "i velstilte lag av folket om likefrem 
overflod" i skarp kontrast til forholdene i Vest-Eu
ropa (Hougen 1946:46). 

Hvordan er bildet i vår tid? Kunnskapen om den 
kronologiske utviklingen bygger på radiologiske 
dateringer.2 Trolig foreligger det nærmere 2000 C14-
dateringer fra jernvinneanlegg og kullgroper innen 
distriktet. Mer enn halvparten av dateringene stam
mer fra kullgroper, resten fra slagghauger, ovner og 
malmlag. De fleste er utført som eksterne oppdrag, 
blant annet av de store prosjektene. Svært mange da
teringer foreligger fra Hovden i Setesdal, herfra skal 
være omkring 250 (Rolfsen 2002:257). Vi kan også 
nevne 62 dateringer fra Dokkaprosjektet (Larsen 
1991 :268-269), et antall som var svært høyt på slut
ten av I 980-tallet. Rødsmoprosjektet har publise1i 74 
dateringer (Nanno 1997), Åkerprosjektet 22 (Bård
seng 1998), Gardermoprosjektet 22 (kullgroper) 

(Helliksen 1997) og Hallingdalsprosjektet 46 (Bloch
Nakkerud og Lindblom 1994). Irmelin Martens har 
publisert 48 fra 31 lokaliteter på Møsstrond (Martens 
1988:82, 162). Gråfjellprosjektet har fått utført 355 
(Rundberget (red.) 2007:420-426). Utviklingen er 
derfor godt dokumentert i mange områder. De store 
seriene gjør at mange usikkerhetsfaktorer knyttet til 
enkeltdateringer viskes ut. 

Jernalderen regnes for å begynne omkring 500 
f.Kr. , og i løpet av førromersk jernalder starter egen 
jernproduksjon her i landet, så vel i Trøndelag som 
på Østlandet. De eldste funnene fra Østlandet fore
ligger fra Follebu i Gausdal og fra Øvre Snertingdal i 
Gjøvik, Oppland, og fra Hedmarken. Virksomheten i 
Gausdal kan være så gammel som 400-300BC (Stor
rusten rapport 2009), i Sne1iingdal kan den være 
kommet i gang omkring 200BC (Larsen 2007). Ved 
tiden rundt Kr.f. er virksomheten dokumentert en 
rekke steder i utmarksområdene. 

I Sverige er det funnet spor etter småskala jern
fremstilling på bronsealders boplasser i sentralom
råder. Produksjonen finnes belagt fra periode IV i 
Malardalen og Vest-Sverige. Fra jernet introduseres 
i periode IIl/IV (eldste jernfunn) går det 500 år før 
jernet får økonomisk betydning, og produksjonsste
dene flyttes dit ressursene, i hovedsak malmen, fin 
nes (Hjarthner-Holdar 1993:177, 183 , 185). 

Vi har få boplasser med spor etter metallhåndverk 
i alle de foretatte flateavdekkingene. Mest kjent er 
funnet fra Eg i Kristiansand (Nakkerud og Schaller 
1979), fra de senere årene kjennes det bare noen få 
eksempler (blant annet Risbøl 1997, Bergstøl 2000, 
Sto1TUsten rapport 2009). Noen flere smier er frem
kommet. På grunn av tilgangen til råstoffer forventes 
den store jernproduksjonen å finne sted inne i dal
bygdene og i lavereliggende fjellstrøk, mens om tid
lige spor i de sentrale jordbruksstrøkene vet vi ennå 
lite om. 

1 En gjennomgang av råstoffer, jernvinna med ovner og anleggstyper i Sør-Norge er utarbeidet av Bernt Rundberget 

(2008). . . . 
2 Usikkerheter knyttet til målingene og kalibreringene vil ikke diskuteres her (se Gulliksen 2005), men v1 skal komme 
tilbake til betydningen av dateringsmaterialets egenalder. 
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Figur 25. Slaggroper på Eg, Kristiansand kommune, 
Vest-Agda Foto: Tom Bloch Nakerud. 

På By i Løten er det funnet to slaggroper ved 
flateavdekking, datert henholdsvis til førromersk 
jernalder og omkring AD I 00 (Risbøl I 997: I 0-13). 
Gropene regnes av utgraveren, Ole Risbøl, til å være 
av den kontinentale typen (muntlig opplysning). Det 
skal være funnet slagg ved åkerregistrering på Åker, 
Vang i Hedmark, som kan skrive seg fra slike ovner 
(Bårdseng 1998:15). Bårdseng regner med at denne 
typen er underrepresentert på Hedemarken fordi de 
ligger i dyrket mark og man sent er blitt oppmerksom 
på slike funn. 

Flere ovnstyper er påvist, alle sjaktovner med 
slaggroper (se det følgende). Den viktigste er Øst
landsovnen som har en vid spredning fra dalene og 
opp i seterområdene (Espelund 1999:86, 123 , Nar
mo 1997a: 118, Larsen 2003b). En spydspiss av eldre 
romertidstype er funnet i avfa llslaget ved en av ov
nene på Dokkfløy, og fra midten av eldre romertid er 
vi på tryggere grunn når vi vil hevde at jernproduk
sjonen er kommet i gang i lavfjellområder. 

Også anlegg rundt flatbygder og sentralområder 
kjennes, for eksempel på Toten. Mange ligger ved 
elver og vann. Dateringer fra Hedmark og især Opp
land tyder på at rometiiden var en intensivperiode, 
og det foreligger mange dateringer til yngre romertid. 
Tilsvarende for Buskerud ser fo lkevandringstiden ut 
til å være en intensivperiode. Dateringene fra Tele
mark, Aust-Agder og Vest-Agder peker mot romer
tid og folkevandringstid Uf. Larsen & Rundberget in 
press). 

Vi har mange dateringer fra yngre romertid og fol
kevandringstid av anlegg med store slaggblokker på 
Østlandet, men også dateringer til 600-tallet forelig
ger, mens dateringer alene fra 700-tallet er mer usi
kre (figur 53 ). 

Kapittel : Generell kunnskapsstatus 

Figur 26. Ovn av Østlandstypen,fi'a DR 223 ved Dok
kfløy, Gausdal Vestf}ell. Romertid. Foto : Jan Henning 
Larsen. 

Tidlige dateringer av jernvinna foreligger også fra 
andre deler av landet; i det foregående er det pekt på 
Vestlandet (Johansen 1973, Bjørnstad 2003). Trønde
lag har etter hvert fått flere dateringer til førromersk 
jernalder. Mer oppsiktsvekkende er tidlig jernalder i 
nordområdene hvor det kan ha foregått jernfremstil
ling i første årtusen f.Kr. som åpenbart har sammen
heng med andre kontaktområder og fremstillingstek
nikker (Olsen 1994:103 , 132-133).3 

I løpet av merovingertiden kommer sjaktovnen 
med sideavtapping av slagg inn, og den er sikkert 
belagt fra begynnelsen av vikingtiden. Antagelig har 
Østlandsovnen overlappet i bruk i merovingertiden. 
De mange radiologiske dateringene viser intet brudd 
omkring AD550-600 som blant annet er hevdet for 
Trøndelag (Espelund 1999). 

Tradisjonelt er vikingtiden oppfattet som stor
hetstid for den gamle jernvinna ut fra det rike gjen
standsinventaret i gravene, men det er få daterte jern
vinneanlegg fra 800-tallet. Narmo (1997a: 189 med 
referanser) har ut fra C 14-dateringer vist at det er en 
nedgang i aktiviteten omkring 700, og den vedvarer 
ti l omkring 950. Denne er felles for de studerte om
rådene i Norge og Sverige. I Trøndelag er langt flere 
anlegg datert til merovingertiden enn til vikingtiden 
(Stenvik 2008:26). Det er knyttet usikkerhet til flere 
av dateringene fra yngre jernalder, og det er derfor 
behov for en ny vurdering av vikingtidens jernvinne 
på Østlandet. Tyinkrysset på Fillefjell er et "nytt" 
område de siste årene, og her er det en rekke daterin
ger til yngre jernalder selv om tyngdepunktet ligger 
omkring AD I 000. Etter alt å dømme fortsetter dette 
området over på Vestlandssiden av fjellet Uf. Tveiten 
og Simpson 2008). 

Fra øvrige deler av Valdres er det ennå ingen da-

3 Keramikk av Kjelmøy-type består av inntil 90 % asbest og er angivelig lite egnet til kokekar. J Sverige er det funnet 
slaggrester på slike kar, og Birgitta Hulthen ( I 99 I) har fremsatt hypotese om at karene har vært til jernproduksjon, men 
også andre tolkninger fore li gger. Det er også undersøkt en ovn med likhet med den danske Skovmarkentypen med date
ring til ca . 5008C (opp lyst ved Roger Jørgensen, august 2008). 
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Figur 2 7. OxCal-diagram av et utvalg C 14-dateringer av j ernvinna i museets distrikt. Diagrammet bygger på 7 J 8 
dateringa 

teringer til yngre jernalder, mens det foreligger en 
rekke dateringer fra Hallingdal. Tom Bloch-Nakker
ud (1992:90) hevder først at "the Viking Age seems 
to have been a period of a rather widespread and 
large-scaled iron production in Hallingdal." Senere 
kommer han (1994) til at det ut fra C 14-dateringene 
ser ut til å ha vært en oppgang i virksomheten i mero
vingertiden, fra vikingtiden er det bare halvpa1ten så 
mange dateringer. På Møsstrond i Telemark (Martens 
1988) starter jernvinna i tidlig merovingertid, og på 
Hovden i Setesdal i vikingtid (Rolfsen 1992). 

De store seriene med dateringer har vi imidler
tid fra middelalderen (Larsen & Rundberget 2009: 
48). Antallet date1te anlegg fra tiden etter AD950 er 
meget stort, og jernvinneanleggene ligger tett i de 
øst- og sydøstnorske skogs- og lavfjellsområdene 
(figur 27). Det er uklart i hvilken grad dateringene 
avspeiler produksjonen. Svært mange anlegg fra 
middelalderen er datert knyttet til utbygging i ut
mark. Det er også mange kullgropdateringer, både 
fra rene utmarks01måder og fra 01måder knyttet til 
bosetningsområdene (figur 38). 

Jernvinna har tydelig ratt et markert oppsving, og 
produksjonen må ha vært betydelig. Utmarksbruken 
ekspanderer inn i fjellet. I mange områder må pro
duksjonen langt ha overskredet det lokale behovet 
fra 1000-tallet til inn på 1300-tallet. Dette er en vik
tig periode i Norgeshistorien med byutvikling, kir
ken står for de mange storslåtte byggverkene, og det 
er en sterk kongemakt. 1200-tallet ser ut til å være 
jernvinnas storhetsperiode. Sammenfallet kan neppe 
være tilfeldig. 

Utbyttet fra ressursutnyttelse i utmarka, ikke bare 
jernvinna, må ha væ1t av stor betydning for samfunns
økonomien med utbyggingen av staten, kirkene og 
middelalderbyene. De viktigste utgravningsområ
dene ligger på Rødsmoen og i Gråfjellområdet, Hed
mark, ved Dokkfløy, på Beitostølen og Tyinkrysset i 
Oppland, Ustedal i Buskerud, Møsstrond i Telemark 
og Hovden i Aust-Agder. 

Jernvinnas nedgang sees allerede fra 1200-tallet 
i enkelte områder, først fra midten av 1300-tallet i 
andre områder. På Hovden og i Fyresdal ser det ut 
til å ha vært aktivitet på 1400-tallet. Anleggene på 
Rødsmoen og i Gråfjellområdet går i liten grad ut
over 1200-tallet, og nedgangen er klar i dette århun
dret. På Dokkfløy slutter jernutvinningen på midten 
eller i siste halvdel av 1300-tallet (med et par da
teringer til 1400-tallet). I Valdres ser det ut til å ha 
vært en stor produksjon på 1100- og i sær på 1200-
tallet, men det foreligger også noen dateringer fra 
1300-tallet. I U stedalen i Hol ligger dateringene tett 
på 1200- og 1300-tallet, og det finnes også daterin
ger fra 1400-tallet. For øvrig gir slaggdateringene til 
Hallingdalsprosjektet grunn til å regne med at jern
utvinningen sluttet på 1300-tallet (Bloch-Nakkerud 
1994:43). Sluttfasen på Møsstrond i Telemark ligger 
tidligere, på 1200-tallet. Hvorfor nedgangsperioden 
setter inn på ulike tidspunkt i Sørøst-Norge (Larsen 
2004), er et uavklart problem. 

Virksomheten på Hovden startet på 900-tallet og 
avtok på 1400-tallet, med den mest intensive bruken 
på 1100-, 1200- og 1300-tallet. Det stilles spørsmål 
om det er forbindelse mellom 1400-tallets jernutvin-
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ning og de første bergverkene (Rolfsen 1992). 
Etter svartedauden drives jernvinna fortsatt, nå 

med en ny teknologi. Evenstad-typen (fase III) kjen
nes fra Østerdalen, men er også påvist i Hol , Buske
rud) og er omtalt i Gudbrandsdalen og Valdres. Date
ringer foreligger fra 1400- og 1500-tallet. Den sene 
jernvinna etter 1600-tallet er først og fremst knyttet 
til selvforsyningshusholdet. Det dreier da seg om en 
helt annen organisering enn middelalderens varepro
duksjon. 

3.2 MALMBEHANDLINGEN -
RØSTEPLASSER OG LAGERPLASSER 
Som det fremgår av fremstillingen i kapittel 1.9.1, 
foreligger det en omfattende litteratur om malmgra
ving. Kvaliteten ble vurdert ut fra farve og kornethet, 
og også vurdert ut fra smak. Prosessen med røsting 
på bål beskrives inngående. Her i landet har man sær
lig festet seg ved beskrivelsen til Ole Evenstad. Ved 
forsøkene på Dokkfløy viste det seg at det ikke var så 
enkelt å få malmen gjennotmøstet. I blestringsforsøk 
i våre dager brukes gjerne en jernplate med bål under, 
selv om dette ikke er belagt brukt i eldre tid. 

En vellykket røsting der malmen endres til he
matitt gjennom fjerning av krystallvann, er en del 
av prosessen ved jernfremstillingen. Når prosessen 
gjøres utenom ovnen, slipper man temperaturfall , 
noe som igjen fører til støn-e utbytte. Fjerning av 
organiske rester er en del av røstingen, og fjerning 
av uønskete stoffer som svovel og fosfor, bedrer jern
kvaliteten. Ved prosessen økes overflaten på malmen, 
noe som igjen fører til bedre redusibilitet. 

Ved de første jernvinneundersøkelsene ble proble
met omkring røsteplasser og lagerplasser lite vurdert. 
Det var imidlertid klart at det var lag med malm i 
en del av tuftene på Møsstrond, og disse ble oppfat
tet som lagerplasser. Det har vært ofte vært uklare 
kriterier for hva som er røsteplasser og hva som er 
lagerplasser Uf. Nanno l 996a:57). 

Om malm på anleggene var røstet, kan enkelt 
klarlegges ved bruk av magnet da røstet malm er 
magnetisk. Det var først ved Dokkaprosjektets un
dersøkelser problemet med definisjon av røsteplasser 
ble vektlagt. For å påvise plassene ble det tatt i bruk 
flateavdekking i skog, og her ble denne teknikken 
først gjennomføti i noen skala. 

Ved utskilling av røsteplasser vurderer Nar
mo følgende kriterier ( l 996a:59-60): 
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1) Avgrensete rektangulære eller kvadratiske 
konsentrasjoner med støn-else 3-10 alen. 

2) Varmepåvirket undergrunn er et sikkert kri 
terium på røsteplass, men fravær av synlig 
varmepåvirkning utelukker ikke røsteplass. 

3) Kullag under malmlag kan indikere rest av 
røstebål, men slike kullag ble ikke dannet 

Kapittel: Generell kunnskapsstatus 

Figur 28. Utgravning av røsteplass i Gråjjellområdet. 
Hege Damlien dokumenterer profilen. Malmen her har 
den karakteristiske vinrøde farven. Etter Rundberget 
2007b:284,figur 224. 

ved eksperimentene ved Dokkfløy. 
4) Malmlaget blir tykkere mot sentrum enn 

mot sidene i en røsteplass. 
5) Kombinasjon av røstet og urøstet malm 

hvor den urøstete ligger omkring en 
konsentrasjon med røstet. 

Det er imidlertid en kombinasjon av disse kriteri
ene som blir avgjørende for tolkningen. At malmen 
er røstet, er et selvsagt krav. Det vil også finnes min
dre konsentrasjoner som søl, for eksempel bak ovne
ne. Kriteriene anvendes i diskusjon av malmlagene 
på fire anlegg i Dokkfløy, og det skilles ut røsteplas
ser og lagerplasser (ibid.:60-63). I behandlingen av 
anleggene på Rødsmoen legger han også andre kri
terier til grunn: plassering i forhold til ovns01mådet 
(1997a:27) og planering av grunnen (ibid.:64). 

Bernt Rundberget og David Hill (2007:23) peker 
på problemene med å gjenfinne røsteplassene, noe 
som gjør at de blir glemt. Plassene lar seg vanlig
vis ikke påvise ved overflateregistreringer. Gråfjell
prosjektet konstaterte at røsting både ble utført ved 
malmtektene og på selve anleggene. Under registre
ringene ble det påvist ni enkeltliggende røsteplasser, 
mens resultatet etter en systematisk innsats under ut
gravningen ble 220 enkeltplasser registreti ved hjelp 
av magnetometer (Rundberget 2007b:279). 

Utgangspunktet for vurdering av plassene er Nar
mos kriterier. Arbeidet med røsteplassene i Gråfjell
området er det mest omfattende som er utført her i 
landet. Røsteplasser finnes i konsentrasjoner i av
stand fra jernvinneanleggene, og det er første gang 
man har undersøkt slike plasser. Eksempelvis kan 
trekkes frem fordelingen av røsteplasser rundt "Sta
tens brakke" der de ligger på myrholmer og smale 
høydedrag rundt myra (Rundberget 2007b:299) (se 
figur 29). Lokaliseringen avviker derfor fra mønste-
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Figur 29. Lokalisering av røsteplasser rundt "statens brakke " i Gråfjellområdet. De røde firkantene markerer 
jernvinneanlegg eller kullgroper. Utarbeidet av Smekalova. Etter Rundberget 2007b: 299, figur 245. 

ret for kullgroper. Gjennom kjemiske analyser har 
det latt seg gjøre å koble røsteplass med jernvinne
anlegg. Antagelig har røstebålene væ1t utformet slik 
skriftlige kilder fra 1700-tallet forteller om. 

På hver plass har det gjennomgående latt seg gjø
re å avgrense flere bål. De har firkantet form, både 
kvadratiske eller rektangulære er påvist. Størrelsen 
er fra 7,4 x 1,6- 2,1 m og ned til 1,5 x 1,5 m. Gjen
nomgående er lengste side 2-3 m. Tykkelsen varierer 
fra 2 cm til 23 cm. Enkelte plasser har gitt avvikende 
dateringer i forhold til jernvinna (ibid. :297, 301-302). 
Det er mulig at dette indikerer en videre ressursutnyt
telse enn det som er avdekket ved utgravningene. 

3.3 KULLBRENNING OG KULLGROPER 
Til kullbrenning i yngre jernalder og middelalder, til 
dels også nyere tid, ble det brukt kullgrop - en grop 
som er beregnet på kullproduksjon (jf. Bloch-Nak
kerud 1987a). Kullgroper har en vid utbredelse og 
er vel den mest vanlige typen synlige fornminner på 
Østlandet. Mål og utforming kan variere. Vanligvis er 
de sirkulære eller kvadratiske, men de kan også være 
rektangulære eller ovale. Gropene er gjerne omgitt 
av en voll . En kullgrop kan være 2,5- 7 m i diameter 
målt mellom toppunkt på vollen (jf. Bloch-Nakkerud 
1987a), og de er sjelden mer enn 1,2 m dype (Nanno 
1996b:26; 2000a:77). 

Betegnelsen kullgrop har også vært brukt på andre 
groper hvor det finnes trekull (for eksempel Gustaf
son 1981; 1983:57-59) og som i dag kalles kokegro
per (jf. Gustafson 2005) (se også kapittel 1.7). I dag 
synes det å være enighet om Bloch-Nakkeruds termi
nologi (1987a:20) hvor en kullgrop er en grop som 
er beregnet på kullproduksjon. Denne brukes også i 
databasen for faste fornminner (Askeladden). Tidli
gere er også benyttet begrepet kullmilegrop (Martens 
1988) eller kullmile (Stenvik 1992), et begrep som nå 
knyttes til etterreformatorisk kullbrenning (kullbun
ner, reismiler, liggmiler). 

I kulturminneregisteret Askeladden er det mange 
eldre registreringer av fangstgroper hvor objektet 
egentlig er kullgrop. Før man har arbeidet systema
tisk i et område, kan det være vanskelig å skille dem. 
Dette ble erfart i Dokkfløy hvor man arbeidet løpen
de med klassifisering. På Rødsmoen ble det i 1993 
registrert mange fangstgroper. Etter gjennomgang og 
utgravninger ble resultatet at en grop var ulvestue, de 
øvrige kullgroper (Nanno 2000a:77). Også i Sverige 
ble mange kullgroper registrert som fangstgroper 
(Svensson 1994). 

Tjæremiler skilles ut fra kullgroper og fangstgro
per ved at det fører en grøft inn til sentrum av gropen,4 

men revehi kan også danne kanaler som kan føre til 
mistolkninger. I Gråfjellområdet var kriterium på tjæ-

4 l Sverige er det de senere årene kommet for dagen tjæregroper fra romersk jernalder der tjæren er samlet opp i en grop 
i undergrunnen. Det fører følgelig ingen kanal ut av gropen (e-post fra Ellen Anne Pedersen, Buskerud fylkeskommune , 
6. mars 2009). 
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remile at det førte kanal ut av gropen. Fangstgroper 
og kullgroper skilles ved ulik utforming av bunnen 
hvor kullgropene har flat bunn, mens fangstgropene 
er spissere eller kassefonnet. Ofte kan de være enkle 
å funksjonsbestemme på grunn av den vanligvis flate 
bunnen i motsetning til fangstgropenes spissere eller 
kasseformete. Imidlertid kan ulike grader av sam
menrasing gjøre at det er vanskelig å skille bare på 
dette kriteriet. 

Kullgroper ligger enkeltvis eller i samlinger (2-4), 
mens fangstgroper helst ligger på rekke og danner 
lange linjer i terrenget. Ved registrering av mindre 
planområder er det vanskelig å gripe slike helheter. 
At kullgroper kan ligge inne i systemer med fangst
groper, gjør ikke skillet enklere. Det samme proble
met medfører gjenbruk av groper (se kapittel 3.3.3). 

Selv om tidligere forskere omtaler undersøkelse 
av kullgroper, er den første publikasjonen av utgrav
ning med dokumentasjon etter moderne prinsipper, 
Egil Mikkelsens artikkel om undersøkelser på Grund
set i Elverum i I 984 hvor det blant annet var mulig 
å studere vedens stabling og dimensjon ( 1986:21-22, 
24). 

Bloch-Nakkerud (1987a:80-81) betoner at de er 
rester etter en produksjon der man ved utgravning 
skal prøve å rekonstruere prosessen, og der forskjel
len fra gravhaugen "består i at kullgropen er den fy
siske rest etter at elementer er skadet og produktet 
fjernet, mens gravhaugen selv er det.fysiske produktet 
av prosessen. I prinsippet begrenser det muligheten 
til å utforske kullgropens teknologi utelukkende på 
grunnlag av utgravning." 

Kullgropen er bare en teknikk for å skaffe kull 
til jernvinna. I økonomiske problemstillinger vil ar
beidsmengde kunne inngå, og da er opplysninger om 
størrelse, vedmengde og brenningstid nødvendige. 
Kullgropens teknologi inngår også i en årssyklus og 
kan danne grunnlag for å sette den inn i en videre 
økonomisk og sosial sammenheng. Ved studie av 
teknologien vil det kunne avgjøres om arbeidet har 
fordret en spesialist. 

Funnene av trekull i bunnen av kullgropene gir 
mange muligheter for analyser. Vedartsbestemmelser 
gir svar på hvilke treslag som er brukt, men et til
strekkelig stort antall gir også svar på hvilke treslag 
som ikke ble foretrukket. Antagelig er restmateria
let av ved med mindre diameter som har drysset til 
bunns ved forkullingen og klubbingen. Med reserva
sjon for følgen av at furu sprekker lettere enn bjerk, 
antar Bloch-Nakkerud (1987a:98-103) at trekullaget 
i bunnen er representativt for det som er fremstilt i 
kullgropen. l et plantesamfunn der bjerk og furu er 
de viktigste treslagene, vil hugst av furu gi gode be
tingelser for bjerk. Dersom en kullgrop er brukt på 
nytt, vil dette kunne gi seg utslag i restkullet, og sam-
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mensetningen av vedart kan gi informasjon om ve
den er fra ulike gangers bruk av kullgropen. I under
søkelsen er det foretatt så mange analyser hvor både 
bjerk og furu forekommer i samme prøve at begge 
treslagene må være brukt sammen (ibid.: 125). Re
sultatene fra Dokkfløy (Larsen 1991) bekrefter dette, 
og i Gråfjellområdet er gran og furu brukt sammen 
(Rundberget & Damlien 2007). 

Årringsanalyser kan gi opplysninger om årstid for 
hugst og om treets egenalder ved hugst. Egenalde
ren kan fortelle om intervaller mellom hugstperioder 
(Bloch-Nakkerud 1987a: 106-108). Dendrokronologi 
vil i mange områder neppe være aktuelt for å fastslå 
eksakt alder, særlig fordi det har vært lite aktuelt å 
utarbeide kurver for bjerk. Bloch-Nakkerud nevner 
imidlertid mulighetene relativ datering gir. Dendro
kronologi kan således benyttes til å sammenligne år 
for hugst for å kartlegge intervaller for hugst. Man 
kan således kartlegge hvor mange ganger en kull
grop er brukt, hvor lang tid det er gått mellom hver 
brenning og om kullgropene i et område er samtidige. 
På samme måte kan samtidigheten med jernvinne
anlegg i området undersøkes. Ved å kombinere flere 
analysemetoder kan man også få opplysninger om 
utnyttelsen av skogen (ibid.: l 09-112). 

Ved undersøkelsene i Gråfjellområdet er det 
gjort omfattende analyser: C 14-dateringer, dendro
kronologiske undersøkelser og årringstellinger. 
Overraskende er den høye alderen på en del av virket 
i kullgropene, inntil 201 år. Furustokker fra kullgro
per har kunnet dateres med nøyaktighet på ± 10 år 
(Rundberget 2007c). Det vises også til kapittel 5.2.6 
og 6.7.3. 

Selv om kullgropene er godt kjent fra utgravnin
ger, foreligger det begrensete erfaringer fra eksperi
mentelt arbeid (Nanno 2008) . Det er klart behov for 
å øke innsatsen på dette feltet. 

3.3.1 Måling og volumberegning 
Kullgropene er egnet for å belyse hvor vanskelig det 
kan være å benytte registreringer, for eksempel min
dre planregistreringer og ØK-registreringer i ana
lyser, fordi både terminologi og måltagning spriker. 
Bloch-Nakkerud foreslo ut fra sitt Hovden-materiale 
å definere ytre diameter som målet mellom gropens 
(vollens) ytterpunkter, indre diameter som målet 
over toppunkt på vollen og dybden målt fra en linje 
over disse punktene og ned til torvlaget i sentrum 
(figur 30). Indre diameter og dybde skulle være mål 
for produksjonsvolum, mens ytre diameter først og 
fremst er viktig for forvaltningen. Nå kan vanskelig 
begrepet diameter brukes når det gjelder kvadratiske 
groper, her vil tverrmål gi samme mening. Tilsva
rende må lengde og bredde brukes når det gjelder av
lange groper. Enkelte kvadratiske groper kan ha ytre 
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ind'l"e diameter -- -----------, ----- -- ------
' :dybde 

Figur 30. De viktigste målene til en kullgrop slik Tom 
Bloch-Nakkerud (!987a:22, figur 3-2) definerte dem. 
Dagens definisjoner er endret, jf kapittel 6.5.2. 

form som er tilnærmet rund. 
Lars Erik Narmo (1997a:75) viser til at indre 

diameter må måles fra der nedskjæringen i gropen 
tangerer målbåndet. Vollen kan være flat med en for
høyning på midten, og man kan komme helt feil ut 
ved slavisk å følge definisjonen. Det er ofte vanske
lig å se hvilke mål som er tatt. Beskrivelser av over
flateform fra den første registreringen av fornminner 
på Rødsmoen er svært forskjellige fra det man se
nere kom frem til: "Jeg må konstatere at formen på 
overflaten blir hva som helst avhengig av registrator" 
(ibid.: I 02). Videre skriver han om smiekullgroper: 
"Her kan man konstatere at variasjonen i beskrivel
sene øker proporsjonalt med antallet registratorer" 
(ibid.:139). Tilsvarende var det i Gråfjellområdet 
der mange groper ble omdefinert fra rektangulære til 
kvadratiske (Rundberget 2007a:25 l-253). 

Dybden er vesentlig ved både produksjonsbe
regninger og ved sammenligninger av groper i ulike 
områder og til forskjellige formål. Enkelte ganger er 
torvlaget tynt, og et tynt kullag ligger like under det. 
Andre ganger kan det ligge tykke lag med trekull un
der betydelig lag med påfylt masse. Dersom man da 
bruker mål ned til torvlaget, kan det bli betydelig av
vik på det som var den gravde gropens opprinnelige 
dybde. Det er derfor viktig å få frem data om strati
grafien i den dypeste delen av gropen, for eksempel 
ved hjelp av jordbor. På grunn av gjenrasing og på
fyll ing kan det ofte være vanskelig å få sikkert tak på 
gropens form og dimensjon uten utgravning. 

Kullgropens volum regner Tom Bloch-Nakkerud 
(1987a: 116) ut gjennom formelen 4/3rca·b·c, der a, b 
og c er halvaksene. Det produktive volumet beregnes 
på tilsvarende vis av Lars Erik Narmo ved at det tas 
utgangspunkt i målet fra bunnen og opp til nivået for 
nedskjæringen gjennom undergrunnen og etter for
melen for en kjegle. 5 I hans materiale spriker volu
met fra I til 11 1113, noe som illustrerer stor forskjell i 
målene (Narmo l 996a:49-50). I Gråfjellområdet va-

5 rr(dl2 + d22 + dl xd2)xh 
12 
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Figur 31. Profil gjennom kul/grop DR 77 i Dokkfløy, 
Gausdal Vestjje/1, Oppland. Oppmåling: Magne Thorleif
sen. Etter Larsen 1991:229, figur 130. 

rierer volumet fra 2,7 1113 til 22,3 m3 (få groper er så 
store) (Rundberget 2007a:277). 6 

I volumberegninger skilles det mellomfast mål 
og løst mål (se Bloch-Nakkerud 1987a:91, J. M. Lar
sen 1996:59, Rundberget 2007a:275, Damlien og 
Rundberget 2007: 167) der løst mål er bruttovolum 
hvor stokker og tomrom inngår, mens fast mål er net
tovolum der bare treets og senere kullets egenvolum 
inngår. Fast mål regnes som to tredjedeler av løst 
mål. Ved uttak av kullmassen vil volumet øke da den 
blir mer luftig. 

Volumet avhenger også av hvor høyt man antar 
den opprinnelige milen har vært stablet. Mens det ut 
fra undersøkelsene i Dokkfløy og på Hovden regnes 
med like mye mileved over som under bakken, tyder 
undersøkelsene i Gråfjello1mådet på at veden i ett til
felle har vært stablet opp til bakkenivå, i et annet opp 
til toppen av vollen. Som Rundberget (2007a:274-
275) bemerker, kan det være store forskjeller i kon
struksjonsmetoder og i veddimensjoner og bruk av 
kapp. Det er ikke utredet om eventuelle forskjeller 
i stablingen over bakkenivå i forhold til om gropen 
har rund eller firkantet form, men de store forskjel
lene i beregningene tyder på at dette spørsmålet bør 
vektlegges i videre arbeid med kullgropene. 

3.3.2 Beliggenhet i terrenget 
Kullgropene finnes sjelden i områder med mye 
stein. Det er forbausende få mislykkede gravninger 
av groper å se, man har trolig hatt så godt kjennskap 
til området at man sjelden har fått ove1nskelser med 
store blokker undergravningen (Larsen 1991 :234). I 
utgangspunktet skal det være tø1Tlendt, men enkelte 
steder blir man forbauset over at det er fuktig i bun
nen, slik det er erkjent på Hovden (Bloch-Nakkerud 

der d 1 er diameter nedskjæring, d2 diameter bunn, h dybden fra nedskjæringen gjennom undergrunnen til overflaten av 
bunnen. 
6 Siden Narmo legger stor vekt på beregninger i arbeidet om Rødsmoen, blant annet av produsert kull , er forskjellen i 
resultatene fra Rødsmoen og Gråfjellområdet tankevekkende, særlig siden avstanden er så vidt kott, og at tradisjonen i 
konstruksjonen av kullgropene synes ens. 
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Figur 32. Fangstgrop Fg. 3 gjenbrukt som kullgrop Jfp. 
3-14 i Gråfjellområdet, Amot kommune, Hedmark. Etter 
Rundberget & Damlien 2007:61,.fi.gur 34. 

l 987a:86), i Dokkfløy (Nanno l 996a:34, 36) og i 
Gråfjellområdet. Et typisk trekk ved beliggenheten i 
Dokkfløy var at gropene lå på tørre partier, som også 
ofte var tidlig snøbare. I Gråfjellområdet er det et 
gjennomgående h·ekk at gropene ligger høyere i ter
renget enn jernvinneanlegget (slik det også gjeme er 
ved Dokkfløy), ofte anlagt på flate og tøn-e rygger med 
godt drene11 undergrunn (Rundberget 2007a:248). 

3.3.3 Profiler 
Ved utgravningene på Dokkfløy var det et vanlig trekk 
at det har ligget et lag med kullspettet masse mellom 
de bevarte delene av kullaget og torven. Oftest viste 
det seg å ha en tykkelse på 0,2- 0,35 m (figur 31 ). Ut 
fra profilene er det ikke grunnlag for å slutte at dette 
er rasmasser fra sidene. En forklaring er at dette er re
ster av dekningsmaterialet som er spadd ned etter siste 
gangs bruk for å stabilisere gropen. Således ville det 
være mulig å bruke gropen om igjen etter en tid uten 
for mye arbeid med å grave ut på nytt for å få den øn
skete formen. Dette forklarer også kullinnblandingen 
i laget (Larsen 1991 :234). Nam10 (I 996a:39) legger 
vekt på at det har væ11 behov for å stabilisere gropene 
mot innrasing. 

Han fremhever at undergrunnen kan være rød
brent fra nedskjæringen gjennom undergrunnen til 
overgangen mellom side og bunn og oftest 0,2- 0,3 
m inn mot midten. Bunnen er også brent, men sotfar
vet, noe som er lettere å observere i flate enn i profil. 
Rødbrenningen skyldes god lufttilgang. Akkumulerte 
masser består nok av miledekket som er kastet ned i 
gropen. Sammensetningen er minerogen og innehol
der ikke humus, noe som viser at torv ikke har inngått 
i miledekket. Kullet er best bevart inn mot sidene hvor 
det kan finnes hele stokker (ibid.:40-41). 

At kullgroper er brukt flere ganger, er vanlig, og de 
sikreste opplysningene fås ved å studere lagene i vol
len. I tillegg har Narmo ( I 996a:43) ment at kulltunger 
inn i rødbrent sand i siden av gropene er et kriteri-
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Figur 33. Organisering av kul/groper som punktsverm 
ved Styggedalsetra i Gråfjellområdet, Amot kommune, 
Hedmark. Etter Nanna 2000a:147,figur 64, jf Nanna 
2000b. 

um. Dette er tilbakevist gjennom Gråfjellprosjektets 
undersøkelser hvor det viste seg at kulltungene var 
oppstått som følge av innrasing av sand mellom stok
kene i mila (Rundberget 2007a:257-259, Damlien og 
Rundberget 2007: 167). Nanno legger vekt på at stor 
variasjon i støn-elsen på kullgropene på et anlegg er 
en indikasjon på lang tids bruk etler at det har flere 
bruksfaser (figur 36). 

Gjenbruk av groper forekommer; ved Dokk
fløy er kullgroper ombygd til fangstgroper (Larsen 
I 991: 199, 203 , 286), på Rødsmoen og i Gråfjell
området ble fangstgroper gjenbrukt som kullgroper 
(Bergstø l 1997:53-60, Amundsen 2007) (se figur 32), 
slik det også er påvist i Elverum (Ristvedt 2000:7) 
og på Gaustadmoen i Eidskog (Bloch-Nakkerud rap
port 1989). Ved Gråfjellundersøkelsene ble det til og 
med funnet et tilfelle der en fangstgrop var gjenbrukt 
som kullgrop og deretter igjen brukt som fangstgrop 
( opplyst ved Jostein Bergstøl l 0. desember 2008). 

3.3.4 Ulike typer kullgroper 
Kullgropene kan være integrert i jernvinneanlegg 
slik som kjent fra Dokkfløy, Østerdalen, Gudbrands
dalen, Valdres og Hallingdal. På Rødsmoen og Grå
fjellonu·ådet kan de danne en punktsverm rundt an
leggene, mens de ved Dokkfløy ligger i rekke eller i 
trekantformasjon. 

Allerede Axel C. Smith ([1784] 1895) er i sin be
skrivelse fra Trysil klar over kullgropene som han 
kobler til jernvinna. Også T. N. Holme (1920) og 
Ivar Kleiven ([1912] 1991) er oppmerksom på dem. 
Rolf Falck-Muus (1931 :58) peker på de mange "kull
gravene" i ten-enget, dels runde, dels firkantete som 
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Figur 34. Utgravning av utømt kullgrop Jfp. 29-3 i Gråfjellområdet, Åmot kommune, Hedmark. Etter Rundberget 
2007a:272,figur 214. 

han kaller østlandstype. Hauge (1946:33 ; 1947:324) 
bruker betegnelsen kullgrop, og han viser til at det er 
påvist kullgroper ved 56 av de I 03 anleggene han be
handlet. l mange tilfeller regnet han med at gropene 
ikke var funnet slik at andelen anlegg med kullgroper 
skulle være støne. Rundt noen anlegg kunne det være 
mange groper. 

Isak Undås (1961:280-282) var den første som 
foretok systematisk regish·ering av kullgropene i et 
område. Han beskriver dem som gryteformete groper 
med voll omkring. Gropene er fra en til tre mi diame
ter i overflaten, vollens høyde en til to fot og dybden 
inntil 1,5 m. De ligger i tøn jord, morenegrus, som 
ikke er for steinfull. Mange groper er nær knyttet til 
støler. Han oppfattet ikke noe mønster mellom vinne
plass og kullgrop. Det ble riktignok funnet slagg i eller 
på kanten av groper. 

Groper som ligger så tett sammen at de har felles 
voll , benevnes tvillinggroper, og noen få eksempler er 
kjent i Gråfjellområdet (Rundberget 2007a:261-263). 
Groper i Dokkfløytradisjonen integrert i jernvinne
anlegget kan ha felles voll (se dokumentasjonsmate
rialet i Larsen 1991, Nanno 1996a). Det er kjent ved 
Skjelbreia i Vestre Toten (Haraldsen og Larsen 2007), 
men er ellers ikke omtalt selv om det er sannsynlig at 
det også finnes i de øvrige delene av distriktet. 

Gropene kan også finnes nær innmarka nede i 

dalene og på flatbygdene der det ikke er påvist spor 
etter jernutvinning, og hvor det heller ikke finnes 
malm. Det antas at disse gropene er for produksjon 
av kull til smiing (Nanno 1997a: 134). En smiekul/
grop defineres bare ut fra mangel på jernvinneanlegg 
i området. Dette er en definisjon som ved begrensete 
undersøkelser gjør at det ofte hersker tvil om man står 
overfor en grop knyttet til jernutvinning eller smiing. 
Smiekullgroper finnes også i utmarka. På Rødsmoen 
ble det påvist system med utmarkssmie og tilhørende 
kullgroper. Narmo (1997a: 143) konstaterte at smie
kullgroper i utmarka og groper knyttet til jernvinna 
på Rødsmoen er utformet etter forskjellig tradisjon. 

Rundberget (2007a:274) har erfaring fra Gråfjell
området at det kom for dagen ikke bare utydelige 
anlegg, men også godt synlige som var oversett ved 
registreringene. Han mener derfor at andre kriterier 
slik som utfo1ming og mål må legges til grunn ved 
utskilling av smiekullgroper. Vi må også legge til 
grunn at i mange områder, slik som nede i dalbun
nene, er det ikke malmgrunnlag for jernproduksjon. 
Det bør derfor også foretas en vurdering av dette as
pektet ved utskilling av smiekullgroper. Et eksempel 
er de mange kullgropene på sandmoene langs Glom
ma, for eksempel er det i Elverum undersøkt mange 
kullgroper uten at jernvinneanlegg er påvist. Disse 
ligger gjerne litt høyere i terrenget. 
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En interessant problemstilling er om konsentra
sjoner av smiekullgroper kan peke ut områder hvor 
bearbeidingen av jernet fra utmarka har foregått. 
Narmo trekker frem de mange gropene på Kildemoen 
på Rødsmoen. Feltet på 92 groper kan avspeile virk
somheten til en bygdesmed nær kirkestedet i Åmot. 
Her kan sammenheng med jernvinne utelukkes siden 
det ikke er påvist slagghauger. En annen mulighet er 
at konsentrasjonen avspeiler virksomheten til "kola 
men" som var profesjonelle kullbrennere som solgte 
kull til bruk i byene. For Åmot er dette lite sannsyn
lig siden det er påvist omfattende kullbrenning nær
mere dem. Vangsåsen er nærmest "pepret" med kull
groper som kan være spor etter produksjon til bruk i 
Hamarkaupangen (Nanno 2000a: 172). 

Et annet eksempel er Lomoen og Rustn10en ved 
Vinstra i Gudbrandsdalen ved åmøtet mellom Lågen 
og Vinstra der det er undersøkt mange groper fra 
middelalderen. I utmarksområdene ved Skåbu oppo
ver langs Vinstra der det er påvist mange jernvinne
anlegg av typer som ved Dokkfløy ble datert til mid
delalderen . 

En demmet mile kunne stå i inntil 2 år uten at kullet 
ble forringet av fuktighet (Bloch-Nakkerud l 987a:8 l 
med referanser). Demming skjedde ved fukting av 
miledekket. Narmo (1996a:53-55) viser til at med 3 
kullgroper på en lokalitet ved Dokkfløy, kunne rytmen 
være bruk av kull fra en kullgrop i året og lagring i de 
to øvrige for de neste årene. Han forutsetter også gjen
bruk av gropene. At demming ikke er beskrevet i ny
ere kilder, antar han kan ha sammenheng med at kull i 
nyere tid ble brukt til smiing og ikke lagret i gropen. 

Narmo (1996b:29) hevder at kullbrenningen har 
vært en spesialisert virksomhet. Han mener å iden
tifisere kullbrennerne med "kola men", omtalt i by
vedtektene for Bergen på Håkon Vs tid. Gjennom 
beregninger fra gropen R 692 som kan ha levert om
kring 8,2 1112 kull, kommer han til at utbyttet nær har 
svart til taksten for årstjeneste på en gård i Hedmark 
når kullet ble levert. Kullgropen laget kull med over
legen kvalitet i forhold til andre teknikker. 

3.3.5 Veden og vedstablingen 
For å avklare hvordan veden i en kullgrop har vært 
stablet, er det nødvendig at gropen ikke har vært 
fullstendig tømt. I mange tilfeller er gropene så godt 
tømt og laget med trekull så tynt at det ikke en gang 
er mulig å fastslå dimensjonene på treverket. 

Bloch-Nakkerud ( l 987a:89-93) kom frem til at 
veden måtte ha vært stablet over bakkenivå, blant 
annet fordi veden krymper ved forkulling, fordi noe 
ved går med til å produsere energi , og fordi det skjer 
en sammensynkning av massen, og at dette tilsva
rer 45- 55 % av volumet. Dette støttes av Narmo 
(l 996a:53) som på bakgrunn av sine studier kommer 
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frem til at "halvparten (eller mer) av veden i kullgro
pene må være stablet over bakkenivå. " 

Kullgrop R 692 på Rødsmoen hadde mye kull be
vart, og l 0 korslagte stokkelag kunne påvises. Veden 
var for det meste rundstokker, men halvkløyvinger 
forekom også. Med en diameter l 0-16 cm dreier det 
seg om småvoksen furu, selv om krymping på 20- 25 
% tas i betraktning. Det er tydelig at veden må ha 
fylt mer enn hele gropen, og Nanno (l 996b:27) slut
ter seg til oppfatningen om at milen har vært stablet 
like høyt over bakkenivået som gropen er dyp. Ved 
Y glekletten var det både korslagt og parallelt lagt 
trevirke i gropene og ved av furu og gran (Narmo 
1997a:80-81). 

Det var imidle1tid resultatene fra utgravning av 
en utømt og en delvis utømt grop i Gråfjellområdet 
som kom til å gi ny informasjon. Gropen Jfp. 11-6 
tegnet seg som en liten forhøyning , men var l m dyp. 
Miledekket var bevmt med tykkelse 0, 15- 0,2 m, noe 
som viste at den antatte høye stablingen over mar
koverflaten måtte være feilaktig. Syv stokkelag var 
bevart, de tynneste stokkene med diameter 0, 1- 0, 15 
m i bunnen, i toppen kunne de være opp mot 0,3 m. 
Stokkene var parallellstablet i en kasse på 2,0 x 2,0 
m. Siden gropens sider var skrånende, ble mellom
rommet fylt ut med stokker. I midten var det en verti
kal staur, tve1Tmål 0,03 m, som var slått ned i under
grunnen og som er knyttet til opptenningen av veden. 
Kullgrop Jfp. 29-3 var tilsvarende (figur 34), men her 
var veden krysstablet. Det groveste virket lå i top
pen. Det ble ikke påvist spor etter tennstokk i midten . 
Her var virket stablet opp til toppen av vollen, mens 
det i Jfp. 11-6 bare lå opp til bakkenivå, noe som 
får konsekvenser ved volumberegninger (Rundber
get 2007a:269-274, se også Damlien og Rundberget 
2007). Antagelig er virket med minst diameter plas
sert i bunnen fordi det her var mindre lufttilgang, og 
for at forkullingen ville bli jevnere. Tve1TStokker i 
bunnen løftet konstruksjonen opp og laget trekkrute. 
Dataene fra Gråfjellområdet viser at trevirke ikke er 
stablet over markoverflaten slik det tidligere er fore
slått (Damlien og Rundberget 2007: 166). Det er også 
grunn til å merke seg diagonalt stilte stokker i hjør
nene som kan hatt til oppgave å føre luft ned i mila 
for jevnere forkulling. 

Vi vet imidlertid ikke om det har vært forskjell 
på hvor høyt veden har vært stablet i runde groper i 
forhold til firkantete. Selv om det ikke er belagt ved 
systematisk gjennomgang av data, gir materialet et 
inntrykk av at stokklag er bedre bevart i firkantete 
groper, noe som kan ha sammenheng med at det har 
vært vanskelig å få jevn forkulling ut i hjørnet; bare 
det godt forkullete virket er tatt ut for bruk. 

På Dokkfløy var det mye trekull igjen i grop C på 
anlegget DR 69. Gropen var sirkulær med voll og da-
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Figur _35. Kullgroper med rundt og kvadratisk bunnplan. Til venstre DR 57 i Gausd~l Vest.fjell. Fot~: Magn~ Thorleif
sen. Ttf høyrefra Beitostølen, Øystre Slidre kommune, Oppland. Foto: Axel Mjærum. 

tert til AD 1250-1280. Veden er oppkappete stokker 
med diameter 5- 10 cm og lengde 0,4-1 m og lå pa
rallelt unntatt bunnlaget som lå i rett vinkel på de øv
rige. Det ble påvist kull av både furu og bjerk (Larsen 
1989:96). 

På Hovden er det undersøkt to utømte groper. 
Den ene fremstod som kuppelformet topp i land
skapet med høyde 0,15 m. Her fant man at veden 
hadde tykkelse inntil 0, 10 m og lå stablet parallelt 
(Bloch-Nakkerud 1987a:51 , Wigestrand 1991:9). 
Ved undersøkelse av den utømte grop 2 ble det på
vist vedtykkelse fra mellom I og 2 cm og opp til 10 
cm. Antagelig ble det fo1irinnsvis brukt rett mileved 
i gropene (Bloch-Nakkerud 1987a:84-86) . 

3.3.6 Vedart 
På Gardermoen viser analysene at det er brukt både 
gran og furu i kullgropene (Helliksen 1997:123). Det 
er foretatt analyse av 453 veda1tsprøver i Gråfjell 
området. Dette tallet inkluderer prøver fra slagghau
ger og røsteplasser og forteller om hvilke treslag som 
er foretrukket. Dessuten stammer i regelen kull fra 
kullag og slagghauger fra kullgroper. 65 % av prø
vene er av furu , 20 % av gran, 13 % av gran/furu 
og 2 % av annet (bjerk, selje, vier/osp). Innslaget av 
gran er så stort at det viser at egenskapene må ha 
vært gode nok for jernfremstilling. Analysene viser 
at både gran og furu har vært brukt i samme kullgrop 
(Rundberget 2007c:309). 

l de 18 kullprøvene fra enkeltliggende kullgroper 
ved Dokkfløy, er det 301 fragmenter bjerk og 71 frag
menter furu . To prøver skiller seg ut med høyt innhold 
av furu. Forholdet er tilsvarende i kullgropene påjern
vinneanleggene, at bjerk dominerer, men at det også 
er innslag av furu (Larsen 1991:234). Det er sann
synlig at bjerk og furu er benyttet sammen ved kull
brenningen, i det minste i noen groper. I Hallingdal er 
det påvist trekull av både bjerk og furu , og forholdene 
tyder på at furu er blitt mer og mer erstattet av bjerk 
utover i middelalderen (Bloch-Nakkerud 1994:46-47). 

I Hedmark og Akershus er det benyttet ved av 
furu og gran, mens i fylkene fra Oppland til Vest-Ag
der er det benyttet furu og bjerk, i seterområdene i 
middelalderen hovedsakelig bjerk. 

3.3.7 Gropenes form og dimensjoner 
Gropenes form og støITelse varierer, og det er regio
nale forskjeller. Gropene kan være runde, kvadratiske, 
rektangulære og ovale. Formens variabler er: 1) ytre 
forn1 , 2) indre form, 3) bunnplan og 4) bunnprofil. Det 
kan skilles mellom ytre og indre form som ikke alltid 
samsvarer. Groper som ytre sett er runde, kan ha rund, 
kvadratisk eller rektangulær bunnplan. Groper med 
kvadratisk ytre forn1 har kvadratisk bunnplan, mens 
rektangulære og ovale groper har rektangulær bunn
plan. Erfaringen er at det tidvis på grunn av innra
sing kan være vanskelig å bedømme nedgravningens 
form uten utgravning. 

Man har tenkt seg at runde og kvadratiske groper 
har hatt ulike fortrinn (Bloch-Nakkerud l 987a:88-
89) . Siden veden stables horisontalt, vil det være 
enklere å fylle de kvadratiske gropene med ved, men 
vanskeligere å få god forkulling i hjørnene. Så langt 
er det ikke funnet kullgroper av firkantet og sirku
lær bunnform på samme anlegg. Runde groper har 
rett eller buet profil, mens det fra Sverige er kjent 
kvadratiske groper med skrå bunn og rektangulæ
re med enda flere varianter, også spiss bunn, etter 
registreringsmaterialet fra Varmland å dømme (Ja
cobsson 1992:58). Forskjell i utforming kan avspeile 
ulike tradisjoner eller ulike arbeidslag. Muligens kan 
forskjellene avspeile en hevdinndeling av utmarken 
tilsvarende den som er kjent fra nyere tid (Svensson 
1992:43). 

T. Dannevig Hauge (194 7:324) hevder at de fleste 
gropene er runde, men enkelte steder har vollen vært 
mer ellipseformet. Allerede under utgravningen på 
Grundset i Elverum i 1984 ble det fokusert på form, 
og det ble klarlagt at de hadde kvadratisk bunnplan. 
Før utgravningen fremstod de som runde groper med 
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Tabell 4. Mål på kullgroper i enkelte områda 
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skrånende vegger mot fl.at bunn (Mikkelsen 1986:21 ). 
Også utgravningen i Hagen grustak viste at gropene 
hadde kvadratisk eller rektangulær fonn med flat 
bunn og rette sidekanter (Ristvedt 2000:7). 

Nanno ( l 997a:78) presiserer at det utelukkende 
er firkantete groper (kvadratiske og rektangulære) på 
Rødsmoen, og at tolkning som runde ved registrering 
bygger på feilvurdering. Rundberget (2007a:247) viser 
til at av 1740 registrerte kullgroper, var 84 % kvadra
tiske, 14 % rektangulære, de øvrige uspesifiserte, og 
samsvaret med Rødsmoen synes godt. Oppfatningen 
er at gropene øst for Mjøsa har firkantet bunnfonn 
(Nanno 1997a:102 ; 2000a:143). Dette var et trekk 
som allerede Rolf Falck-Muus (1931) var klar over. 
At kullgropene kan være sirkulære på Hedemarken vi
ser en overpløyd kullgrop som fremkom under maski
nell sjakting for Nordbygda i Hedmark (Bueklev rap
po1t 2006). Hvor langt nord de kvadratiske gropene 
går, er uavklart, men i Stor-Elvdal er det groper som 
gir inntrykk av å være sirkulære, noe som blant annet 
fremgår av Egil Mikkelsens utredning (1980a) om 
kulturminner ved Atna vassdraget. 

I Ullensaker og Nannestad hadde de 32 kullgropene 
Gardennoprosjektet undersøkte flat bunn, og det ble 
påvist både rund og kvadratisk/rektangulær form på 
bunnplanet (Helliksen 1997: 123). Ved Dokkfløy had
de alle de undersøkte gropene flat bunn. Nedgravnin
gen var sirkulær og bollefonnet. De fleste hadde klatt 
markert voll rundt hele om.kretsen, men noen få skilte 
seg ut ved at de var små, og at vollen var diffus eller 
manglet. Tydeligheten av vollen varierer etter terren
gets hellingsvinkel. Groper i sterkt skrånende terreng 
har bare tydelig voll i nedkant. De enkeltliggende gro
pene avviker ikke fra de på jernvinneanleggene med 
hensyn til konstruksjon og form (Larsen 1991 :233). 

Mens det ved de første utgravningene på Beito
stølen ble påvist store bolleformete groper av samme 
type som på Dokkfløy med rundt bunnplan, ble det i 
2004 og 2005 foretatt utgravninger av jernvinneanlegg 
hvor gropene var kvadratiske (Mjærum rapp01t 2005a; 
2006) (se figur 35). Så langt ser det ut som det på hvert 
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Figur 36. lokalitet DR 9 i Doklifl,øy består av 2 jernvin
neanlegg, noe som også fremgår av størrelsen på kull
gropene. Oppmåling: Lars Erik Nanna. Etter Larsen 
199/:130, figur 76. 

'. 

anlegg finnes enten bare runde eller bare kvadratiske 
groper. På Fillefjell er det avdekket både runde, firkan
tete og rektangulære groper på 2000-tallet (Mjærum 
rapp01t 2005b, Gundersen rapport 2008). 

Kullgropene i Hallingdal er jevnt over runde til 
ovale i planform og er enten bollefonnete eller har 
fl.at bunn (Bloch-Nakkerud 1994:32, 44-45), men det 
er også påvist et par kvadratiske. Undersøkelsene på 
Haglebu i Sigdal, Buskerud, 2006 viste at bunnplanet 
kunne være rundt, rektangulært og kvadratisk. Kull
grop R 11 hadde eldste fase som var kvadratisk, og i 
yngste fase ble den bygd om til rund (Grøtberg/Gus
tafson rappo1t 2007). 

Det ble lagt liten vekt på utgravninger av kullgro
per på Møsstrond, selv om de er svært tallrike i om
rådet (Martens 1988). Derfor er en utgravning knyt
tet til regule1ingsplan for deler av Farhovd, Livoll 
og Flotubu i Vinje kommune bare I km fra Møsvatn 
i 2004, opplysende i vår sammenheng. En blestertuft 
ble prøvegravd; dispensasjonen omfattet 65 kullgroper 
hvorav 25 ble undersøkt, 15 ved hjelp av gravemaskin. 
Alle de undersøkte kullgropene hadde rundt bunnplan 
og avrundet bunnprofil (Mjærum rapport 2006c). Ved 
undersøkelse av 3 kullgroper i Bitdalen i 2006 kunne 
det konstateres at her var vekslende bunnplan fra rund 
til firkantet (Bergstøl rapport 2007d). Dette ble også 
konstatert ved Torehovdammen i Vinje hvor en grop 
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Figur 37. OxCal-diagram av et utvalg Cl 4-dateringer av kul/groper i museets distrikt. Diagrammet bygger på 869 
dateringa Det er ikke skilt mellom kullgroper knyttet ti/jernvinna og kul/groper for produksjon av smikull. 

hadde to faser, både rektangulært og rundt bunnplan 
(Storrusten/Rundberget rapp0112007) . Tilsvarende var 
det på Høymyr i Notodden der en grop hadde kvadra
tisk bunnplan i eldste fase og rundt i yngste (Rundber
get rappo1t 2008). 

På Hovden er det påvist at bunnen av nedskjærin
gene veksler mellom flat og rund profil (Bloch-Nakke
rud l 987a:5 l ). Bunnplanets utforming ble ikke under
søkt, men Bloch-Nakkerud bemerker at han av og til 
fikk inntrykk av at gropene ikke var sirkelrunde, men 
hadde tydelige hjørner; noen var også mer langstrakte. 
Undersøkelsene viser at de fleste gropene har flat bunn, 
og formen på bunnplanet er ved registreringen i almin
nelighet blitt bedømt som rund, men også tilnærmet 
firkantet eller langsh·akt (ibid. :88-89). Ved utgravning 
i 2006 ble det avdekket en grop med firkantet bunn
plan (Mjærum rapport 2007c). 

Påstanden om at det bare er runde groper vest 
for Mjøsa viser seg således ikke lenger å være riktig, 
men bare unntagelsesvis er det påvist runde groper 
øst for Mjøsa. I Sverige finnes også groper av varier
ende forn1er, slik som i Tranemo i Varn1land der det 
er runde, ovale, kvadratiske og rektangulære (Englund 
1985:385, jf. Svensson 1992:43). 

Narmo (1996b:26) hevder at de fleste kullgropene 
er mellom 3 og 6 m i diameter og mellom 0,5 og 1,2 
m dype, men det forekommer diameter opp mot 9 m. 
Smiekullgropene er vanligvis mindre og kan være 
ned mot 1,5 m. De kan mange ganger forveksles med 
fangstgroper, men skillet går ofte ved 1,2 m hvis de 

ikke er svært utrast eller gjenfylt. 
Målene på Gardennoen spriker usedvanlig mye. 

Ellers fremgår det at Hallingdal, Møsstrond og Hov
den har mindre groper enn Gråfjellområdet og Dokk
fløy. Som følge av innrasing vil alltid utgravd bunn
mål være støJTe enn registre11. Når tilstrekkelig antall 
groper er undersøkt, vil det være mulig å finne et gjen
nomsnittlig forholdstall, som i Gråfjell01mådet viste 
seg å være I , 7. Gropstørrelsen varie1te ganske mye, 
og store og små groper var spredt over hele området. 
En standardisering mot en tømmerkasse med stør
relse 2 x 2 m, er det imidle11id mulig å se (Rundber
get 2007a:254, 278). På DR 9 i Dokkfløy viste seg at 
det var to anlegg med varierende utforming (figur 36). 
Resultatene tyder på at støJTelse (og fonn) på kull
gropene er en måte å etterspore tradisjonsforskjeller 
på (Nam10 l 996a:38). Forholdstallene mellom indre 
diameter, diameter nedskjæring og dybde bunn tyder 
på at det lå en hensikt bak, og forskjell i støJTelse kan 
avspeile forskjell på stor og liten produksjon (ibid. :55-
56). 

3.3.8 Datering 
Etter hve1t foreligger det svært mange radiologiske 
dateringer av kullgroper. Gropene på Grundset ble 
datert innen tidsrommet 800- til 1100-tallet (Mikkel
sen 1986:22, 25). Fra Gardermoprosjektets under
søkelser er det datert 22 prøver, alle fra bunnen av 
kullgropene; 17 er datert til middelalderen, AD 1000-
1400, 3 til yngre jernalder, AD650- l 020, hvorav 
to eldre enn vikingtid. To groper er datert til nyere 
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tid den ene av disse var hele 2,7 m dyp (Helliksen 
' 

1997: 123). 
Hege Damlien og Bernt Rundberget har samlet 204 

dateringer fra 184 kullgroper i Hedmark, og disse vi
ser at kullgropenes brukstid ligger innen AD950- 1300 
med intensivperiode ADl 150- 1290 (2007:159-1 60). 
Ved Dokkfløy faller dateringene innen tidsrommet 
AD 990- 1490 (Larsen 1991 :234). I Hallingdal ser de 
fleste kullgropene ut til å være fra tiden AD 1000-1400 
etter Hallingdalsprosjektet å dømme. Men enkelte 
groper er yngre enn jernvinna, og i Ål er det h·adisjon 
fra nyere tid om kullbrenning i grop (Bloch-Nakkerud 
1994:43-44). Fra undersøkelsene på Haglebu i Sigdal 
foreligger 15 dateringer med spennvidde AD890-1405 
(Grøtberg/ Gustafson rappo1t 2007). 

Undersøkelser av kullgroper innen reguleringspla
ner i nærområdet til Møsvatn, viser at kullgropene har 
tilsvarende datering som deler av jernvinna ved Møs
strond, i alt 18 dateringer på bjerk ligger innen tidsrom
met ADl000-1290. Bloch-Nakkerud (1987a: 137) 
kom ut fra sitt materiale fra Hovden i Setesdal til at 
gropene hovedsakelig er fra tiden AD900- 1400. 

Vel 300 dateringer fra Østlandet (Akershus, Hed
mark, Oppland og Buskerud) viser at hovedbruksti
den har væ1i fra 900- til 1450/ 1500 med tyngdepunkt 
på 1200-tallet. Materialet ga ingen indikasjoner på at 
det er en kronologisk forskjell på runde eller firkan 
tete groper, eller om gropen har eller ikke har side
grop. Dateringer eldre enn vikingtid var få og usikre, 
og først ut på 800-tallet og 900-tallet var det sikrere 
grunnlag. Vi bør dessuten merke oss de mange date
ringene fra etterreformatorisk tid (Larsen 2004). De 
skriftlige kildene forteller om bruk av kullgroper i 
senere tid (Bloch-Nakkerud 1987a). Riktignok er 
noen av de sene dateringene utført på trekull med 
dårlig kontekst, men dette gje lder langt fra alle. 

I en nyere studie (Larsen og Rundberget 2009) vi
ses det også til at kullgropene tilhører den yngre jern
vinnetradisjonen. Det finnes svært mange dateringer 
fra 1000- til 1300-tallet, mens det derimot er få fra 
tiden før AD900. Tidlige dateringer til 700-/800-tal
let har vi fra Fillefjell, og disse tyder på at teknikken 
går så langt tilbake. Slående er de kronologiske for
skjellene hvor Hedmark har få spor etter kullbren
ning eldre enn AD900 og yngre enn AD1280, mens 
kullgropene har vært lengre i bruk i Buskerud. Det 
ble konkludert med at kullgropenes hovedbrukstid 
har vært fra 900- til 1450-tallet med tyngdepunkt 
på 1200-tallet. Forfatterne kommer likeledes frem 
til at det ikke er kronologisk forskjell på runde eller 
firkantete groper. Det kan her legges til at trolig er 
kullgroper yngre enn 1400-tallet for produksjon av 
smiekull. 

Bildet er entydig (figur 37). Vi har ingen sikre 
dateringer fra eldre jernalder. Riktignok er det en 
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Figur 38. Kullgrop med sidegrop ved Flotubu, Vinje kom
mune, Telemark. Etter !vfjærum rapport 2004b: 18. 

vesentlig feilkilde at kullgropene kan ha vært brukt 
mange ganger, og at det vi som regel daterer, tilsva
rer siste bruksfase. Få av dateringene er fra eldre 
bruksfaser det er spor etter i vollene. 

Naimo (1996a:17-18) ser teknologien med kull
brenning i grop i sammenheng med innføringen av 
sjaktovner med slaggavtapping. De store Østlandsov
nene fra eldre jernalder egnet seg for forkulling av tre
verk, mens det var nødvendig med kull i de mindre 
ovnene. Overgangen setter han til AD 600-700, men 
trolig bør dette skiftet trekkes nærmere vikingtid (Lar
sen 2004). 

En rekke groper i Hallingdal (19 av 128 daterin
ger) har gitt dateringer yngre enn AD 1400 (jf. figur 
143), alle fra groper i innmarksnær utmark. Antallet 
er så stort at det ikke kan bero på tilfeldigheter. I Opp
land har tilsvarende 20 av i alt 240 dateringer gitt yn
gre alder ennAD1400 (figur 135). Spesielle er groper 
undersøkt på Ragnhildrud i Gran kommune knyttet 
til ny rv. 4 på strekningen opp mot Lygnaseter. De 
var små og ga datering henholdsvis AD 1400- 1445 
og AD1475- 1655. En mindre kullmile ga datering 
tilsvarende den siste kullgropen (Bergstøl rapport 
2007c). 

I Sverige har kullgroper fått tilsvarende daterin
ger som i Norge; for eksempel i Asamon i Tabjerg 
fra omkring 1000 til 1400 (Thålin-Bergman 1985:35 , 
jf. s. 37). 

3.3.9 Sidegroper 
Sidegroper er mindre groper som ligger ved siden av 
en enkelt kullgrop (figur 38). De er ofte så små at de 
anses som uaktuelle for kullproduksjon. Tverrmålet 
kan gjeme være 1- 2 m, og de kan være sirkulære, 
ovale eller uregelmessige. 

Sidegroper ble ikke påvist ved undersøkelsene på 
Rødsmoen (Narmo 1996b:29). Innen Gråfjellområdet 
ble det registre1t 36 sidegroper, hvorav 6 ble under
søkt; en var rotvelt. De øvrige hadde gjennomgående 
tykke trekullag og til dels vannepåvirket undergrunn, 
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og Rundberget (2007a:263-266) oppfatter dem der- i---- --- --- -------- -~ 

for ikke som sidegroper, men en form for kullgroper. 
Kanskje har de vært for forkulling av dårlig forkullet 300 

virke. Muligens er de en parallell til tvillinggropene, f.K,. 

bare størrelse skiller dem. 
A '»u ~., 
~ ~--i--' ' ' 

' I ' ' l i 
'11 ,, 

......_ Luft 

To av de 32 undersøkte kullgropene på Gardenno
en hadde sidegroper, men undersøkelsene kastet ikke 
lys over funksjonen (Helliksen 1997:123). Ved Dokk-
fløy hadde en femtedel av gropene sidegrop (Larsen ~-~ 
1991 :203) I enkelte er det funnet kull eller malm, i an-

~ Slogg 

I eldre jernalder vor det Ire ulike ovnstyper i bruk i Norge 

A Trondelogsområdet. Denne ovnen kunne tommes for 
slagg og brukes Aere gonger. 

dre har det vært steril undergrunn under torven. Noen 
.c .c 1350 
1orm 1or kanal mellom hovedgrop og sidegrop er ikke 

B Øst!~n~et. _I denne ovnen målte trolig siokto odelegges 
fora faut 1ernetetter hver brenning . 

C På Sorlandet og i Rogaland er det funnet ovner 

påvist. Det ble foreslått at sidegropene kan ha hatt 
sammenheng med gravning av masser til tildekking 1500 

under brenningen (Larsen 1991 :233-234). 1800 
E \-~ 

som er svært lik de som vor i bruk i Danmark. Ovnene 

er bygd elter somme prini.ipp som type B. 
D I yngre jernalder og middelalder ble 011nen forandret 

slik at mon kunne toppe slagget ut på siden og brukes 
mange gonger. 

E På 1500-to llet og fr-em ti l 1800-ta/let ble det utviklet 

en 011nslype som går under no11ne! E11enstado11n. I disse 
ovnene kunne ikke slagget toppes ut, men ovnene 110r 
bygd sl ik at de kunne brukes mange ganger. 

Nanno (1996a:46-49) diskuterte sidegropene på 
4 anlegg her, og han kom til at "tomhetskriteriet" er 
vanskelig å bruke når sidegropene ligger inne på an- ~ . _______________ ______ _ _J 

leggene. Det vil da akkumuleres avfallsmasser i dem Figur 39. Den mndelmgen av faser i ovnsutviklingen som 
. . . . . . , presenteres t det fø lgende, bygger på systemet til Arne Espe-
1 motsetnmg tII g10per som hgger spredt ute 1 terren- lund Etter Espelund 2005:87,figur 19. 

get. Av de fem sidegropene i hans materiale var bare 
to tomme. Følgende tolkninger er foreslått: lagring 
av leire, slemming ("sortering") av malm og uttak 
av masser. Han ender opp med at de har vært vann
beholdere ( cisterner). Ved å legge ut skinn kunne det 
samles vann. Størrelsen på hovedgrop og sidegrop 
står i forhold til hverandre. 

Innen planområdet for deler av Farhovd, Livoll og 
Flotubu i Vinje i Telemark, innen nærområdet til Møs
vatn, ble det undersøkt 25 av 69 kullgroper. 18 av dem 
hadde sidegroper, og det kunne være inntil 3 av dem. 
Enkelte kunne være plassert i vollen til hovedgropen, 
mens andre kunne ligge inntil 3 m unna. Fonnen va
rierte sterkt, og det kunne ikke påvises noen forbin
delse mellom hovedgrop og sidegrop. De fleste var 
tomme. Axel Mjærurn som ledet undersøkelsen i 2004, 
viser til tolkning som masseuttak til tildekning av mila 
(Mjærum rapport 2004b). 

På Hovden hadde 35 ,6 % av gropene sidegrop 
(Bloch-Nakkerud 1987a:117). Her ble det lagt vekt 
på å undersøke om det kunne være en fysisk forbin
delse mellom grop og sidegrop. Utgravningene ga få 
indikasjoner på at så var tilfelle (ibid.: 57-58). 

Hva sidegropene egentlig representerer, er et 
uløst spørsmål. Undersøkelsene til Gråfjellprosjektet 
tyder på at de registrerte sidegropene ikke er egent
lige sidegroper. Dermed er slike groper knyttet til de 
sirkulære gropene og er et vestlig trekk. 

3.4 OVNER OG OVNSTYPOLOGI - DE 
TRE TEKNOLOGIER 
Det eksisterer flere ovnstyper som danner en krono
logisk utvikling. Allerede overlærer Holme ( 1920) 
kom med forslag til ovnstypologi. T. Dannevig Hau
ge (1946: 124) mente å påvise ovner på 61 av de 103 

jernvinneanleggene han behandlet i sin doktorgrad. 
Alle ble oppfattet å være groper og gryter. De hadde 
en noe forskjellig oppbygging, og han inndelte dem 
i 5 grupper. 

Gruppe 1 og 2 og til dels 4 ser ut til å være 
slaggroper som vi møter ved gjennomgangen av de 
eldste ovnstypene (fase I) , gruppe 5 tilsvarer sjaktovn 
med slaggavtapping (fase Il) , mens gruppe 3 tilsvarer 
Evenstad-typen (fase III). Gruppe 4 har blestergroper 
bygd av heller som er satt på høykant ned i jorda, 
såkalte hellegryter. Hauge tenker seg at luft er tilført 
i bunnen av noen av typene gjennom et nedbøyd rør, 
slik det er kjent fra Afrika. 

Irmelin Mattens (1988: 7 4) hevder at det verken 
finnes arkeologiske eller kronologiske holdepunkter 
for den utviklingen han kom frem til. Dessuten er 
utgravningene dårlig dokumentert, og beskrivelsene 
viser at ikke alle groper er ovner. 

Det har vært utarbeidet flere forsøk på objektive 
klassifiseringsmåter for blesterovner, blant annet var 
det en debatt i NAR (Martens 1978a; 1978b, Pleiner 
1978, Seming 1978). Utgangspunktet er et forslag fra 
Martens basert på form med tre hovedtyper: gropovn, 
sjaktovn og kuppelovn. Så følger inndeling etter må
ten å behandle slagget på og hvordan luft er tilfø1t. Ov
nene inndeles i fiittstående, innebygde eller nedgravde, 
samt etter materialet i ovnsveggen. Martens presiserer 
at for fullstendig typologiseringen må alle elemen
tene være med, noe som ofte er vanskelig siden de 
fleste ovnene er ukomplette. Inga Serning (1978) 
foreslår betegnelsen lav sjaktovn i stedet for gropovn. 7 

Serning (1979:67-71) står også for et noe revidert 
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Figur 40. Slaggrop til Trøndelagsovn i Buda/, Sør-Trøn
delag. Foto: Jan Henning Larsen. 

forslag. Gert Magnusson har oppsummert og vurdert 
ulike klassifiseringssystem og utarbeidet et revideti 
system ( 1986:243-24 7). 
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HEGLESVOLLEN n Rosettanlegg C 2 

LG 84 

Senest har Lars-Erik Englund (2002:24-28) dis- L__ ______ _________ __ ~ 

kutert denne måten å klassifisere ovnene på. Han Figur 41. Rosettanlegg på Heglesvollen, olevanger kom-
. . . . . mune, Nord-Trøndelag. Selv om det er pavtst ttlsvarende 

viser til at kuppelovner ikke er belagt I Svenge ( og ovner i Agder, er ikke ti/varende anleggsstruktur kjent der. 
heller ikke i Norge), og at de sene traktfom1ete, tørr- EtterStenvik 1988a,figur8. 

murte ovnene ikke fanges opp i Sernings skjema. 
Han kritiserer at utgangspunktet er bevarte rester og 
ikke på tolkninger av hvordan ovnene har sett ut når 
de har vært i bruk. 

Svakheten er at det lett blir svært mange ovnsty
per, alt ettersom hvordan de enkelte elementene er 
bevart og tolkes. Samme ovn kan klassifiseres ulikt 
av ulike forskere - det har vist seg at ulike forskere 
har gitt samme ovn ulike betegnelser eller at åpen
bart ulike ovner har fått samme betegnelser (Englund 
2002:51 med referanser) . Martens (1983: 122) hevder 
at det i virkeligheten dreier seg om et fåtall typer ov
ner som viser variasjoner i detaljer og ikke om et ube
grenset antall forskjellige ovnstyper. Narmo (1996a) 
har tatt oppgjør med gropideen og mener alle ovner er 
sjaktovner. 

Christiane Zimmermann ( 1998 :78, 96) finner det er 
vanskelig å bruke disse klassifiseringssystemene fordi 
grunnlagsdata mangler, og opprinnelig høyde sjelden 
er beva1i. Hun foretar derfor sin inndeling av ovnene i 
Skandinavia og Schleswig-Holstein uten å bruke dette 
systemet. For øvrig mener hun å finne en forholdsvis 
ensaiiet utvikling i jernfremstillingen i dette området, 
selv om intensiteten er forskjellig. 

Ovner kan også klassifiseres ut fra slaggseparering 
som kan foregå på tre måter: oppsamling i en grop un
der sjakten, slaggavtapping ut av ovnen og horisontal 
separering som innebærer at slagget samler seg rundt 

jernluppen eller smelten. Ovnene kan også klassifi
seres ut fra lufttilførsel - "vindugnar och dragovnar". 
Vindovner skal i prinsippet stå på trekkfulle steder og 
gå på naturlig trekk, mens "dragugnar" drives med 
blåsebelger (Englund l 999b:99-100). 

Som Englund bemerker er ovnsklassifisering et 
vanskelig arbeid. Det finnes da også en omfattende 
europeisk litteratur om ovnstyper og ovnstypologi, og 
det vises til hans arbeid (2002:227-233, 242-259). Tar 
vi utgangspunkt i hvordan vi tolker ovnene, blir det 
imidlertid enkelt å forholde seg til ovnene fordi det 
egentlig dreier seg om så få typer. 

De gjennomgåtte klassifiseringsmetodene er lite 
anvendelige i forståelsen av jernvinna på Sør- og 
Østlandet, og vil ikke bli kommente1i ytterligere her. 
Sentralt er at debatten bidro til større forståelse av 
problemet gropovn-sjaktovn. Ame Espelund har i en 
rekke av sine arbeider gruppert ovnene i tre typer som 
er karakteristiske for perioder (figur 39).8 Det finnes 
regionale variasjoner, men utviklingen ser ut til å være 
noenlunde ensartet over hele landet. Vi må regne med 
at det har vært en overlapping i bruk av de ulike ovns
typene og ved overgang fra ovner fra fase I til Il. Et 
interessant spørsmål som ikke kan vurderes her, er for
holdet mellom samfunn og teknologiskifte. Antagelig 
er problemfeltet så komplekst at det ikke kan vurderes 
ut fra jernvinna alene. Ved utgravninger kan man helst 

7 For diskusjon av forho ldet vises til Hjarthner-Holdar 1993:94-95. 
8 En del data i den følgende fremstilling er hentet fra Espelunds foredrag " Direkte jernframstilling i Norge" under kurset 
Nordisk videreutdannelse af konservatorer i København 17.- 28. august 1987. 

68 



Jernvinneundersøkelser 

Figur 42. Slagg med "riller"ji-a Rl4 i Snertingdal, 
Gjøvik kommune, Oppland. Rillene viser at slagget har 
kommet porsjonsvis og størknet mot en kald.flate. Ifølge 
Arne Espelund er slike slaggfimn typiske.for Trøn
delagsovnen, men dettefimnet er knyttet til en Østland
sovn. Foto: Per Kristenstuen. 

ra en oppfatning av teknologi og kronologi . 

3.4.1 Fase I 
Ovnene har underliggende slaggroper med sjakt av 
brent leire over, og finnes i tre-fire hovedvarianter. 
Slaggropen kan være steinforet eller leirforet eller 
bare være en nedgravning i bakken. 

3. 4.1.1 Trøndelags ovnen 

Best kjent og utforsket er "Trøndelagsovnen" som 
den kalles ut fra geografisk konsentrasjon til Trøn
delagsfylkene (Espelund 1999). Nyere undersøkel
ser tyder på at den også finnes i Agder (Kallhovd 
og Larsen 2006),9 og den er derfor interessant i vårt 
perspektiv. De trønderske anleggene ligger ofte på 
terrassekanter med tørr grunn nær vann. Ovnene kan 
finnes sammen i grupper, og slagget er veltet utfor 
skråning. Det er ikke knyttet kullgroper til anleg
gene. 

Slaggropene er gjeme godt bevart, ofte med slagg 
fra siste bruksfase. Lite er bevart av sjakten, mest i øvre 
del av slaggropen. Denne er gjeme bygd av kantstilte 
heller, og på Heglesvollen - det mest kjente funnstedet 

- var de nærmest sylinderfonnet med diameter 0, 7- 0,8 
m og dybde 0,8- 1,0 111. Flate steiner danner basis for 
sjakten. Mot skråningen er det en åpning, bredde 0,45-
0,6 m (Farbregd et al. 1985 : 108). Her har det vært mu
lig å ta ut slagg uten å ødelegge sjakten (figur 40). Et 
anlegg i Stordalen, Meråker, har en innkniping i top
pen av gropen og er bare 0,5 m i tverrmål, men be
tydelig videre lenger ned (Rundberget 2005a:67), og 
enda en slik ovn er kjent. Antagelig har sjakten vært 
traktformet med innsnevring i overgangen mellom 
slaggrop og sjakt. Det antas at lufttilførselen har vært 
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Figur 43. Steinbygd, hesteskoformet slaggrop undersøkes 
av Karl Kallhovd på Hillestad i Tovdal, Amfi kommune, 
Aust-Agde1'. Ovnen kan kara/eteriseres som en Trøn
delagsovn. Foto: Jan Henning Larsen. 

gjennom en luke i fronten. En slik form passer godt 
inn i "vedovn"-tradisjonen (Rundberget 2005a:67-
69, jf. Englund 2002:206). 

Espelund (1999:86, 120, 123 , 126) karakteriserer 
slagget fra Trøndelagsovnene som tett, med stølTe hul
rom etter biter av trevirke eller trekull og med stalagtit
ter. Det er slaggklumper fra noen hundre gram til flere 
hundre kilo. I slaggvarpene finnes middelstor stein, 
sjaktmateriale, slagg og matjord, men lite kull. Rundt 
ovnen kan det ligge inntil 5 mindre groper, noe som 
har ført til at betegnelsen "rosettanlegg" blir brukt. 
Det er 2-5 ovner på hvert sted. 

Erlend Nordlie (2009:74-75) legger i en nyere 
masteroppgave i arkeologi vekt på at forståelsen av 
teknologien til Trøndelagsovnen er ufullstendig, noe 
som gjør det vanskelig å bedømme den økonomiske 
og samfunnsmessige betydningen. 

Viktig i vår sammenheng er funnet av ovner i Ag
der med steinforete, hesteskoformete slaggroper. For 
det første dreier det seg om den steinbygde gropen 
som ble undersøkt på Hillestad i Tovdal (figur 43), 
men det ser ut til at ovnene ved Homstølvatn i Fro
land må være av samme type. En av dem er datert til 
romertid. Form, oppbygging og stølTelse synes iden
tisk med ovnene i Trøndelag. Karakteristisk er åpnin
gen som fører inn til slaggropen. Dette trekket skiller 
den fra den stø1Te Østlandsovnen (se det følgende). 
I Agder er slagget deponert langs brinkens lengde
retning. Slaggutkastene langs elver og vann tyder på 
at det finnes et stort antall tilsvarende ovner i indre 
Agder (Kallhovd og Larsen 2006:247). 

I Sverige er forholdene godt undersøkt i Jamtland 
(og Harjedalen) gjennom undersøkelsene til Gert 
Magnusson ( 1986). Den eldste ovnstypen som fore-

9 Espelund (2005a) mener at slaggfunn som ved Gryta i Gausdal , Oppland, tyder på at Trøndelagsovnen også er repre
sentert her. 
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Figur 44. Slaggroper av Eg-typen under utgravning på 
Straume, Valle kommune, Aust-Agder. Foto: Jan Henning 
Larsen. 

kommer fra romertid og som er strandbundet, tolker 
han som gropovn. Den har klare paralleller til Trøn
delagsovnen (Stenvik 2003a:78),10 og det er grunn til 
å slutte seg til Arne Espelunds oppfatning (1988a:54) 
av at dette er en sjaktovn med slaggrop. 

3.4.1 .2 Ovner av Eg-typen 

Ovnene er tolket som paralleller til de kontinentale 
sjaktovnene. Gropene på Eg i Kristiansand som kom 
for dagen ved maskinell flateavdekking i 1977 av et 
boplassområde, var runde med diameter 0,5 m, og 
det var 7 innen et areal på 10 m2

. To av gropene ble 
C 14-datert til yngre romertid. Dessuten ble det fun
net en saml ing forslagget leire, trolig rester av sjakten. 
Videre var det forråd av leire som kan ha væ11 brukt 
til bygging og reparasjon av sjakten. Det fremkom 
også andre groper, noen av dem inneholdt trekull og 
kan være rester etter kullproduksjon (Nakkerud og 
Schaller 1979). 

Karakteristisk for typen er at gropen bare er brukt 
en gang. Når den var full , ble sjakten flyttet til ny 
slaggrop. På kontinentet er det kjent store felt med 
slike slaggroper. Trolig er typen mer alminnelig i 
Norge enn tidligere antatt. Den er påvist flere steder 
i Agder og Rogaland (Haavaldsen 1997 :73-77, Lar
sen 2003a) og er også kjent i Hedmark (Risbøl 1997, 
Johansen rapport 2005). Ovnene i Hedmark er ifølge 
Risbøl fra førromersk jernalder og eldre romertid, 
mens de fra Agder og Rogaland helst er fra romertid 
slik som i Danmark. 

Av de fem anleggene fra Rogaland er fire fra 
boplassundersøkelser, slik som Eg. Haavaldsen deler 
inn slaggropovnene i tre varianter etter som hvordan 
slaggoppbevaringen har foregått (1997:70 figur 1,77). 
Særlig skal nevnes et anlegg fra Tagholt i Lund, nær 
Bakke i Vest-Agder, kanskje kan vi forvente tilsva
rende funn her. I stranden ved Vigelandsvatnet var 
det vasket ut ovnsbunner (slaggroper), og det ble i 
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Figur 45. Danske ovnstyper, utbredelse og datering. Etter 
Voss 1993b:206. 

1987 og 1996 dokumentert 22 sikre og tre usikre i 
minst fire parallelle rekker. Det foreligger 4 radio
logiske dateringer, hvorav en til førromersk jernal
der, mens de øvrige 3 antyder at brukstiden ligger 
innen de to første århundrene etter Kr. f. (Haavald
sen: 1997:73-76). 

Snorupovnen, eller ovner av Drengsted-typen, de 
danske "slaggegrubeovne" , har grop nedgravd i sand 
og er brukt bare en gang (figur 45). Sjakten er der
etter flyttet til ny grop, innvendig diameter ca. 0,4 
m. Halsen er trang med halmdott ved overgang til 
gropen, som var utvidet mot bunnen. Gropen har der
for hatt form av en kolbe. Hele gropen kan være fylt 
med halm, eller det kan i noen tilfeller være brukt 
lyng. Slaggvekten kan være omkring 200 kg. Bare 
på Snorup i Sydvestjylland er det lokalisert mer enn 
8000 ovner. Dateringen er 1.- 7. århundre (Voss 1991; 
1993a; 1993b, jf. SmekalovaogVoss2001). 11 

I Danmark finnes det en eldre, liten ovn -
Skovmarkentypen. Den er delvis nedgravet, og det er 
en arbeidsgrop foran den (figur 45). Den er noe eldre, 
1. århundre f.Kr.- I . århundre e.Kr. Ovnen kan brukes 
flere ganger. Under brenningen er den lukket med 
en forplate av leire. Det produseres 2- 3 kg jern pr. 
brenning; det går med 20- 30 kg malm og ca. 50 kg 
trekull. Den finnes i prinsippet over hele landet, men 
på "Øerne" kalles den for Espevejtypen (Jouttijarvi 
1995:76, jf. Voss 1991). Brukstiden er 300- 200BC. 

Antagelig er de eldste ovnene i Danmark for små
skalaproduksjon, og de er vanskelige å typebestem
me. Muligens dreier det seg om gropovner (Lyng
strøm 2008:27). 

Funn og slagganalyser tyder på at jernutvinnin
gen i Danmark etableres allerede fra jernalderens 
begynnelse, og at den var et velutviklet håndverk 
fra midten av førromersk jernalder da de første ov
nene blir kjent (Mikkelsen & Nørbach 2003:9, 101). 
De danske ovnene fra førromersk jernalder og el-

I O Stenvik viser også til andre svenske ovnstyper fra eldre jernalder. 
11 Det ansees som sikkert at det har væ11 benyttet trekull og ikke ved i disse ovnene (jf. Voss 1993a) 
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_,, 

~===z=~50cm. Figur 47. Plan og profil av hellegry ter på Nys taul 7, Møsstrond, Vinje 
kommune, Telemark. Etter Mortens 1988:20, figur 6. 

Figur 46. Hellegry te på Kleivseter i Vågå 
kommune, Oppland, undersøkt av T 
Dannevig Hauge. Etter Hauge 1946: 130, 
figur 72. 

dre romertid er nært knyttet til bosetningso1måder, 
noe som forandrer seg lite frem mot tiden omkring 
AD700 (Zimmermam1 1998:85). 

Vi kan ut fra dette stille spørsmål om våre slag
groper er av samme type som de danske av Snorup
typen. Flere av dem er gryteformete nedgravninger, 
og bruk av halm er usikker. Det nevnes ikke funn 
av halmpropp i slaggropene på Eg, men de øverste 
delene var fjernet ved dyrking. Vekten av slagg i gro
pene er ikke oppgitt. Spesielt var funn av forkullete 
trestokker, omkring 5 cm i tverrmål, som var stukket 
loddrett ned gjennom bunnen av gropene. Det lå sto
re stykker trekull vannrett i bunnen av dem. Slagget 
var sprukket opp i mindre stykker, men antas opp
rinnelig å ha utgjort en blokk (Nakkerud og Schaller 
1979). Gropene på By i Løten er ennå ikke tilstrekke
lig publisert, men regnes å være av kontinental type. 
De fremkom ved maskinell flateavdekking av et bo
plassområde fra eldre jernalder (Ris bøl 1997). 

Lars F. Stenvik (2003a) viser til tilsvarende hol
landske funn og definerer Eg-ovnene inn i den kon
tinentale sjaktovntradisjonen. De danske ovnene er 
fra romertid og folkevandringstid, mens det i Norge 
er enkelte dateringer fra førromersk jernalder, noe 
som kan ha sammenheng med mer presise dateringer 
i Danmark på halm og lyng fremfor furu som kan ha 
høy egenalder (jf. Mikkelsen & Nørbach 2003:99). I 
de tilfellene slaggroper finnes i tiknytning til dyrket 
mark, og det er brukt halm, gis det gode mulighe
ter for opplysninger om fortidig jordbruksdrift (P. H. 
Mikkelsen 2003). 

Olfert Voss (1993a, b) legger vekt på at slag

gegrubeovnen har fylling av halm eller lyng og at 

gropen er innsvunget. I Danmark er det kommet for 
dagen ovner med slaggroper som ikke tilfredsstiller 
kravene, som derfor er av en annen type og som mu
ligens kan likestilles med funnene fra Eg. Det må bli 
opp til fremtidige funn å avklare om de enklere sl
aggropene for "engangsbruk" slik som fremkommet 
i Agder, Rogaland, Telemark og på Hedemarken, er 
ekte "slaggegrubeovner", men trolig avviker de noe, 
blant annet i slaggmengde. 

3.4.1.3 Hellegryter 

Ordet hellegryte stammer fra T. Dannevig Hauges 
publikasjoner (se figur 46), men den er best doku
mentert på Møsstrond (figur 47). Vel bevart var den 
på Erlandsgard med en randdiameter ca. 1 m, bunn
diameter 0,4 m og dybde 0,4 m. Veggen bestod av 
7 store heller og var fuget med leire. En variant 
har "forkammer" hvor sidehellen inn til selve gryta 
mangler. Ved siden fremkom en tunge med renn
eslagg, mens det var bevart størkneslagg i bunnen 
(Martens 1972: 102). Til ovnene hører en slagghaug. 
Det har ikke lyktes å finne paralleller i det europeiske 
materialet (Martens 1983: 123 ). 

De ti hellegrytene Mattens undersøkte på Møs
strond viser store forskjeller i blant annet form. Ver
tikalsnittet er rektangulært eller trapesformet (figur 
47), mens tverrsnittet er rundt, ovalt eller avrundet 
firkantet , mens bunnen (herden) er konkav eller flat. 
Herddiameteren oppgis til 0,4- 0,55 m for runde ov
ner og tilsvarende bredde for ovale ovner. Giktvidden 

- målet ved toppen - er 0,6- 0,93 m, mens høyden er 
0,3-0,4 m. Ovnene er nedgravd, og det er uavklart 
hvordan lufttilførselen har skjedd. Det er spor et
ter leirforing i enkelte hellegryter, og det er funnet 
forslagget ovnsforing i alle avfallshaugene. Enkelte 
ovner har åpning i den ene siden ( en i begge), og 
de har slaggutløp der det er påvist renneslagg. Mar-
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Figur 48- Profil gfennorn slaggroper på R370a på 
Rødsmoen, Amot kommune, Hedmark. Etter Nanna 
1997a:25, figur 11. 

tens (1988:74-75) tolker ovnen som en nedgravd 
gropovn fra perioden AD550- 800. Hun deler den inn 
i to undertyper: A. Lukkete ovner uten slaggutløp og 
B. Ovner med slaggutløp på siden. Det omtales også 
andre funn av hellegryter i Telemark. 

Hellegryta er sterkt omdiskutert, og Nanno 
(1996a:10-ll) stiller spørsmål om de avlange gry
tene kan være tilsvarende de hellebygde ildstedene/ 
smiplassene på Dokkfløy. 12 Bare Nystaul 7 er rund, 
og denne kan være en slaggrop. En tilsvarende ovn 
som Nystaul 7 ble utgravd i Gudbrandslie, Vang 
kommune i Oppland, med datering til merovingertid, 
og den hadde tydelige rester etter sjakt (Mjærum rap
port 2006c ). 

Espelunds analyser av slagg fra hellegryter på 
Møsstrond tyder på at det ikke stammer fra jernut
vinning. Han (2004a: 133-135) fremsetter en hypo
tese om forbehandling av malm utover røsting der 
malmen er sintret før selve jernproduksjonen. Helle
grytene er konstruksjoner for sintring eller smelting 
av malm. Hellegrytene burde derfor etter hans me
ning kalles sintregroper ut fra funksjonen . 

Narmo (2005b:172-173) tar et kraftig oppgjør 
mot dette synet og hevder at noen tilfeldige slagg
stykker ikke er tilstrekkelig holdepunkt for tolk
ningen som sintregroper. Arkeologene er enige i at 
hellegryta er en blesterovn, men det er diskusjon om 
den er en gropovn eller en "gropsjaktovn", som han 
har argumentert for. Slagget til hellegrytene har også 
en morfologi som har likhet med det en finner på an
legg fra eldre jernalder i Øst-Norge. Han mener at de 
små anleggene avspeiler andre bruksmønstre enn i 
Østlandsområdet og Trøndelag. 

I forbindelse med fornyelse av reguleringskonse
sjon for Møsvatn ble det foretatt registrering i deler 
av utvaskingssonen i 1999. Ti anlegg med hellegry
ter ble påvist, og det var sjaktdeler på halvparten av 
anleggene. Slagghaugene var lave og oftest under 10 
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m i diameter, og det pekes på at de kan være under
representert i det samlete materialet. Slagget bestod 
av fragmenterte slaggblokker, men det var også noe 

"tappeslagg". Ytre diameter på hellegrytene var om-
kring l m, bestående ofte av flere rektangulære heller 
med mål 0,2-0,4 m og tykkelse 3- 5 cm (jf. Risbøl 
1999: 14). Det er behov for nye undersøkelser av den 
typen som finnes ved Møsstrond, naturlig nok siden 
det er 30 år siden undersøkelsene til Martens ble 
foretatt. 

3.4.1. 4 Små slaggroper i Østerdalen 

På Rødsmoen finnes sjaktovner med små slaggroper 
gjennom hele yngre jernalder og inn i middelalderen. 
Anlegget R370a hadde 5 slaggroper hvorav fire var 
ensartet med diameter 0,24- 0,6 m og dybde 0,26- 0,5 
m. Det var spor etter sjakter som hadde vært større 
enn slaggropene. Gropene lå i et slagglag som veide 
253 kg og som trolig stammer fra tidligere blestringer. 
Slaggropene hadde vært fylt med vertikalt stående 
trepinner av gran, og slagget hadde rent ned mellom 
pinnene og dannet små blokker, vekt I 0,65- 14,07 
kg. Dateringene ligger fra AD550- 660 og opp til 
AD890- l 025 . Det var knyttet amboltsteiner til gro
pene. Videre fantes en noe stø1Te slaggrop, en ovn 
for slaggavtapping og et lag med slagg og dessuten 
lag med leire og malm. Anlegget tegnet seg ikke på 
overflaten og ble påvist ved prøvestikking etter stein
alderlokaliteter. 

Nanno (1997a:22-29) peker på at det ut fra slagg
mengdene bare kan dreie seg om 34 blestringer over 
en periode på flere hundre år. Det var for lite ovns
foring til at det kunne være nok til alle sjaktene slik 
at denne måtte ha vært gjenbrukt eller vitret bort. En 
annen slaggrop med bare 5 kg slagg fremkom på 
R434. Totalt var her bare 22 kg slagg, men ca. 1,5 m3 

malm og en grop med ukjent funksjon (ibid.:30-35). 
Det er vanskelig å vurdere typen før flere funn blir 
gjort. 

På Rødsmoen og Gråfjellområdet er det anlegg 
hvor den vesentligste delen av produksjonen har 
foregått i ovner med sideavtapping av slagg i viking
tid og middelalder. Det finnes her også groper med 
slagg på anleggene, og Narmo (1997a:ll l-118) me
ner det dreier seg om slaggroper for produksjon til 
selvforsyning. Gropene hadde en lagget trekonstruk
sjon på innsiden. Det stilles spørsmål om kontinuitet 
fra eldre jernaldersovn med slaggrop til Evenstadovn 
som han også oppfatter som en "gropsjaktovn". 13 

Ovner som er langt bedre bevart, er undersøkt av 
Gråfjellprosjektet, og vi har fått et langt bedre bilde 
av disse ovnene etter at utgravningene her er ferdig-

12 Se figur 163 som viser et ildsted av en type som er forvekslet med ovn av typen hellegryte . 
13 Espelund (2009) avviser totalt at det er kontinuitet fra fase 1 til fase HI. 
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Figur 49. Østlandsovnen på DR 223, Dokkfløy i Gausdal 
Vestfjell, Oppland. Sjakten har smelte ned over slagg
blokken. I romertid ble fjerning av slaggblokken påbeg
ynt som forberedelse til gjenbruk av slaggropen. Arbeidet 
ble avbrutt, men blestringenfortsatte i 200- 300 år på 
anlegg i nærområdet. Foto: Jan Henning Larsen. 

Figur 50. Slaggblokkfra Østlandsovn i Snertingdal, . 
Gjøvik kommune, Oppland. Blokkene kan være opptil l_ 
mi tverrmål, men er oftest mindre som følge av mekamsk 
skade og frostsprengning. Blokkene er porøse og har 
tydelige ved.avtrykk. Foto: Jan Henn ing Larsen. 

stilt (Rundberget 2007e:329-331). De nye utgravnin
gene viser at groper som ligger under avtappings
ovnene, er en integrert del av disse. Resultatene til 
Gråfjellprosjektet viser entydig at slike groper ikke 
er slaggroper, men har hatt en annen funksjon (se 
også Espelund 2009:70). 

En grop med slagg med middelalderdatering er 
utgravd ved Hurdal kirke i Akershus. Jostein Berg
støl (2000) diskuterer om ovnene med slaggrop fra 
yngre jernalder og middelalder representerer en 
kontinuitet fra eldre jernaldersovn til Evenstadovn 
Uf. Narmo 1997a:112). Kanskje er det en grop med 
slagg av samme type som i Gråfjellområdet. Espe
lund er absolutt i sin avvisning at det dreier seg om 
noen kontinuitet, og han oppfatter ikke Evenstadov
nen som noen ovn med slaggrop (2009:70). 
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Figur 51. Plan og profil av ovn B på DR 307 i Dokkfløy. 
Plantegning ved Eva Englund, profiltegning ved Magne 
Thorleifsen. Etter Jacobsen og Larsen 1992: 74. 

3.4.1.5 Østlandsovnen 

Mest interessant i vår sammenheng er uten tvil Øst
landsovnen (figur 49, 51 , 52) som er best dokumen
tert i Oppland (Larsen 1991; 2003b; 2007, Mjærum 
rapport 2006a), og som etter slaggtypen å dømme er 
karakteristisk for store områder på det indre Østlan
det, fra Hedmark til Telemark. 

Det var ved Dokkfløy vi fikk de første C 14-date
ringene til eldre jernalder på Østlandet, og det var her 
vi fikk forståelse av hva anlegg med store slaggblok
ker (tverrmål over 1 m) representerer. Irmelin Mar
tens ( 1983: 122) viser så sent som i 1983 til at foruten 
funnene fra Eg, forelå det bare et par dateringer til 
romertid, men funnene viste at flere ovnstyper var 
i bruk på denne tiden, noe de store slaggblokkene 
vitnet om. Ingen av disse lokalitetene var da utgravd 
eller datert. 

Det kunne påvises at ovnene ved Dokkfløy var 
sjaktovner med slaggrop. I de fl.este av dem lå slagg
blokka fra siste gangs brenning i gropen. Ovnene, i 
alt 7, ble påvist på fire anlegg som lå i nær kontakt 
med seterområdene og inntil bekk eller elv. 

Karakteristisk er en vid ovn med slaggrop, diame
ter 1,0- 1,3 m (figur 49, 51). Flere av ovnene hadde 
rester etter sjakt av brent leire, men vi har ingen in
dikasjon på opprinnelig høyde, men den var bevart 
opp til 0,4 mover bakken. På DR 223 ble det funnet 
et stykke av en ovnsvegg med lengde 0,62 m. Dette 
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Figur 52. Slaggropen til ovn på DR 75XV i Dokkfløy. 
U(fornungen av slaggropene varierer ji-a nedgravninger i 
grunnen tlf hellesafte. Foto: Jan Henning Larsen. 

stykket hadde treavtrykk og viser at sjakten er bygd 
over en indre forskaling av treverk (figur 20). På de 
andre anleggene er det også funnet mindre slike styk
ker. Alle gropene viste spor etter flere gangers bruk. 

Det er ikke funnet spor etter luftinntak verken 
i sjaktmaterialet eller ned i slaggropene. Nivået på 
slagget i gropene går opp i plan med bakkenivået. På 
toppen av slaggblokkene var det rester av metallisk 
jern, og dette indikerer kontakt med luppen. 

Slaggblokkene har tvernnål inntil 1,2 m, men 
mindre oppsprukne stykker er vanlig. Slagget var 
porøst med hulrom og store treavt1ykk. For at be
~k iktningen skulle kunne holdes på plass i sjakten og 
ikke falle ned i gropene, må det ha vært en form for 
~itter. Her kommer de store treavttykkene i slagget 
mn. Enkelte av dem er så store at det er vanskelig å 
tenke seg at de skyldes kontakt med trekull hvor styr
ken blir for liten. Videre fremkom det i gropene og i 
slagget dårlig forkullet, oppløst tre av furu . Det må 
ha vært et gitter eller en konstruksjon av treverk, an-
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tagelig tilhugde furuspiler, nede i gropene før bren
ningen tok til. 

De mange slaggblokkene viser også at hver grop 
kan ha vært gjenbrukt mange ganger. På DR 223 
hadde man begynt å tømme gropen (figur 49), trolig 
for å gjøre den klar til neste gangs bruk. I gropene 
er det veid opp inntil 450 kg slagg. Ved flere ovner 
er sjakten nedsmeltet, og den har revnet slik at slag
get har rent ut på utsiden av sjakten. Dette tyder på 
at produksjonen har vært drevet så lenge at gropen 
er blitt fylt opp. Den store mengden ovnsforing i 
avfallshaugene tyder på at sjakten er revet for hver 
gang. 

Espelund ( 1999: 117) hevder at "Ovnstype I b [Øst
landsovnen] er påtruffet i Østerdalen, Gudbrandsda
len, rundt Mjøsa, i Hallingdal og Telemark. Foreløpig 
kan funnplassene bare markeres som punkter, som 
imidlertid antyder en ganske stor spredning". I Vest
Telemark er det slagg fra Østlandsovnen så vel som 
fra ovner av Eg-typen (Espelund 2004a: 124). Anta
gelig har den også vært i bruk på Vestlandet (Bjørn
stad 2003:63). Narn10 (1997a:118) har befart tilsva
rende anlegg fra Vangsåsen over til vestlandskysten. 
De finnes ned til Totenåsen, Akershus, Nordmarka i 
Oslo og Modum i Buskerud. I enkelte områder som 
Snertingdal ligger disse anleggene tett. 

De foreliggende C I 4-dateringene fra Dokk
fløy er forholdsvis entydige. Samlet sett ser det ut 
til at rome1iiden har vært viktig, særlig perioden 
AD 150-400, men det foreligger også dateringer til 
folkevandringstid. Sluttdateringene går inn i mero
vingertid. Det er gjort få gjenstandsfunn. Viktigst 
er en spydspiss av jern, datert til romertid, på DR 
307 (figur 84). Stratigrafisk har denne klar sammen
heng med jernutvinningen på stedet. Det er tvilsomt 
om virksomheten med denne teknologien strekker 

l 

~ Figur 54. Spira/avtrykk i ovnsforing på DR 75 i 
u, Dokkfløy. Betyr dette at ovnene har vært dekor-CD 

"' CD ert? Stykket måler bare 2,5 cm. Foto: Ove Holst, 
Kulturhistorisk museum. 

Figur 5~. Sene dateringer av anlegg med slaggblokker: Etter Larsen 
2004: I )6, figur 9. 
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seg lenger enn til midten av 500-tallet her (Larsen 
1991 :80-84; 2003b:98), men i andre områder forelig
ger det senere dateringer. 

Line Bårdseng (1998:27-28) har 3 dateringer av 
slagg tilhørende fase I på Hedemarken på materiale 
av furu innen perioden AD260- 770. En av dem er 
til 600- 700-tallet. Fra Fyresdal har Ame Espelund 
datering til 600-tallet på anlegg med renneslagg og 
en noe senere datering av anlegg med ovn med slag
grop. 

I utgangspunktet ble det antatt at Østlandsov
nen gikk ut av bruk ved overgangen mellom eldre 
og yngre jernalder (Larsen 1991 :8 1, Jacobsen og 
Larsen 1992:80-81 , 180). Etter hvert kom det flere 
dateringer, og Narmo (jf. 1997a: 111) postule1ie 
overgang til fase Il i tiden AD600-700. Dette synet 
kunne opprettholdes ut fra foreliggende dateringer 
fra Østlandet (Larsen 2003b ). Ved en fornyet vurde
ring i 2004 ble det klart at denne ovnstypen måtte 
ha vært i bruk gjennom hele 600-tallet. Tar vi i be
traktning at dateringene nok er for gamle på grunn 
av dateringsmaterialets alder, var det grunnlag for 
å fremsette en hypotese om bruk også på 700-tallet 
(Larsen 2004: 155). Fra undersøkelse av anlegg med 
store slaggblokker på Haglebu i Sigdal i 2006 fore
ligger det to dateringer innen perioden AD640-775 i 
tillegg til en innen AD630- 665. 

En del av de sene dateringene er fra anlegg som 
ligger nær dagens bosetningsotmåder, slik som i 
Snertingdal (jf. Larsen 2007) og på Fagstad i Lil
lehammer. Dateringer fra Møre og Romsdal bekref
ter at slaggropovner, trolig Østlandsovner, er fra 
600- /700-tallet (Tveiten 2005:58-60), men så langt 
samler dateringene av fase I anlegg seg i romertid 
på Vestlandet. Her ser det ut til at enkelte anlegg er 
gårdsnære (Bjørnstad 2003:65 , 74). 

Det er aldri foretatt noen detaljert gjennomgang 
av ovnene fra Dokkfløy, 7 ovner fra 4 anlegg er 
heller ikke grunnlag for statistikk. Slaggropene vi 
ser forskjeller, både i fmm, utforming og støITelse. 
Slaggblokker ute i marken viser stor forskjell i stør
relse fra anlegg til anlegg, og også innen samme an
legg. Dette kan kanskje ha med malmkvalitet, flyt
barhet på slagg og frostsprengning å gjøre. Men når 
slaggfunn tyder på at også Trøndelagsovnen er kjent 
fra Gryta i Gausdal (Espelund 1999: 125, figur 24b, 
130), 14 må vi være åpne for at det kan finnes flere 
varianter av sjaktovnen med slaggrop på Østlandet 
(Larsen 2003b). 

Det er ikke knyttet kullgroper til jernvinneanleg
gene fra eldre og yngre jernalder ved Dokkfløy. Når 
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Figur 55. inndeling av anlegg med store slaggblokker 
etter hvordan slaggdeponeringen har foregått, utsnitt av 
Narmo 1997:117,figur 72. 

det gjelder de store ovnene fra eldre jernalder, er det 
foreslått at ved er forkullet i ovnen. Tilsats av furu
ved skapte høye flammer og god trekk som gjorde det 
unødvendig å gjøre bruk av blåsebelger (Espelund 
1999:120). Foreliggende dateringer av kullgroper til 
eldre jernalder er så få at de rent statistisk er forbun
det med usikkerheter. Ved Dokkfløy ble det påvist 
kullsøl rundt ovner, det fantes store kullag nær an
legg, og det var mye kull i avfallshaugene. Man må 
derfor være åpen for nye tolkninger av kullproduk
sjon i eldre jernalder. Kullproduksjon behøver ikke 
ha foregått i groper som i vikingtid-middelalder. 

Englund (2002:314) peker på at fravær av kull
groper ikke er bevis på bruk av ved i ovnene. Ved
avtrykkene i slagget forteller ikke noe om brenslet 
i ovnen. På Kontinentet er det kjent små reismiler. 
Det er derfor grunn til å være kritisk til dogmet om 
vedfyring; nærmere vurdering er åpenbart nødven
dig. Den gamle oppfatningen var som Englund vi
ser til at avtrykkene var av brenselet i ovnen. Hauge 
(Hauge 1946:36) bruker de store avtrykkene til å vise 
at det ikke var nødvendig å knuse kullet, mens vi ser 
dem som spor etter gitter i gropen 

Anlegg med store slaggblokker er også kjent i 
Sverige, blant annet i Narke, der det foreligger da
teringer særlig til folkevandringstid-vendeltid. Her 
kalles de "grop-schaktungnar med stora slaggblokk" 
og oppfattes som her som sjaktovner med underlig
gende slaggrop. Det er vanskelig å finne noe utgangs
punkt i Sverige for ovnstypen , og Par Hansson viser 
til forbindelse med Norge (1989:88-89). 15 

14 Tilsvarende slagg finnes på an legg med Østlandsovn i Snertingdal , jf. Larsen 2007: 150, figur 12, jf. figur 42 i forelig
gende arbeid, og hypotesen om at slike slaggfunn er knyttet til Trøndelagsovnen, st_år _derfor for fall. 
15 På dette tidspunktet var ikke resultatene fra Dokkaprosjektet publisert, og det v1kt1gste matenalet var fra Sysendalen. 
Inga Serning besøkte gravningene ved Dokkfløy i 1986 og kunne ikke vise til tilsvarende svenske funn. 
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Figur 56. AJ Anlegg DR 307 i Dokkfløy f ra romertid. Rundt den ene ovnenfremkom det tre stolpehull. Der en.fjerde 
stolpe kunne stått, stod det en stor rot. Den andre ovnen var også omgitt av store røtter, og det ble ikke undersøkt om det 
var stolpehull ha Ellers ble påvist store lag med malm og kull. Oppmålt ved Eva Englund. Etter Jacobsen og Larsen 
1992: 73. B) På anlegg DR 223 var det en ovn. Rundt den fi·emkom tre steinskodde stolpehull (A , B og C). Der det ble 
fo rventet å jinne et.fjerde, var det en hellelegning (D). Oppmåling ved Tom Chi/ton. Etter Larsen 1991 :68, figur 35. 

Et stort materiale finnes i T. Dannevig Hauges 
mange utgravninger på Østlandet ( 1940; 1944; 1946; 
1952). Undersøkelsesmetoden er kritisert, og det er 
på det rene at dokumentasjonsmaterialet står langt 
tilbake å ønske. Han oppfattet ulike strukturer av 
groper som ovner. En del av strukturene er utvilsomt 
slaggroper ti l ovner tilhørende fase I, men slik ut
gravningen på Fagstad i Lillehammer i 2005 viste, er 
det også åpenbare misforståelser. Det er imidlertid på 
det rene ut fra hans redegjørelse for funn av ovner og 
slaggtyper, at han undersøkte en rekke Østlandsov
ner. Det er derfor en nødvendig oppgave å ta fatt på 
en gjennomgang av hans utgravninger; det vil være 
nødvendig med befaring og helst også ettergravning. 

Anleggsstrukturer 

Rundt ovnene på Dokkfløy og Fagstad er det påvist 
stolpehull, blant annet steinskodde. I et par tilfeller 
ble det funnet steinpakninger som kan ha tjent som 
fundamenter for stolper. Avstanden til ovnene er så 
vidt stor at det er vanskelig å tro at stolpene har vært 
reist utelukkende for å tjene som støtte for sjakten. 
Det er antatt at det dreier seg om konstruksjoner for 
beskyttelse av ovnsområdet med størrelse 5 x 5 m 
(figur 56). Det er vanskel ig å få klarhet i om det i 
tilfelle dreier seg om bare en takkonstruksjon eller 
om vegger også har inngått. Spor etter veggriller el
ler av oppråtnet treverk er ikke påvist. Problematisk 
ved tolkningen er at ovnen må ha vært høy, og ved 
tilsats av ved kan flammene ha stått høyt opp. 

Nanno (1996a:21) har delt inn anleggene på 
Dokkfløy etter brnksmønstre hvor denne eldste typen 
enten har stor slagghaug som kan være akkumulert 
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gjennom flere århundrer, eller at det kan finnes flere 
mindre slagghauger innenfor et begrenset område. 
De ligger gjeme knyttet ti l setrer. Han har også tatt 
for seg hvordan slaggdeponeringen er foregått (fi
gur 55). 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 før
ste varianten som er mest vanlig, og disse anleggene 
ligger som oftest ved vann. Den mindre vanlige va
rianten har derimot sjeldent slaggutkastet ved vann 
(Narmo 1997a:117-118). Bårdseng (1998 :31 -37) har 
en tilsvarende inndeling i to typer ut fra slaggdepo
nenngen. 

Inntrykket er at anleggene helst ligger på en mo
renehaug ved en elv eller bekk, med ovnen på toppen 
og slaggutkast på sidene og store slaggblokker i en 
krans ved foten. Tre av de fire anleggene ved Dokk
fløy fantes på små morenehauger med den vesent
ligste delen av slaggutkastet mot en bekk, mens 
avfallsmasser er deponert rundt hele haugen uten at 
det dannes noen firkantet voll. Disse kan derfor til
høre den første typen, mens det fjerde anlegget lå på 
en flat elveslette og passer ikke inn i noen av de to 
typene. Det er derfor nødvendig med videre arbeid 
med Nannos forsøk på en inndeling etter slaggde
poneringen. Anlegg kan inneholde ulike strukturer i 
fonn av ovner, stolpehull til overbygninger over ovn 
og til hus, veggvoll , lagergroper og amboltsteiner (jf. 
Larsen 1991 :45-8 1; 2000). 

Registreringsmaterialet fra Snertingdal viser at 
anleggene kan variere sterkt i støn-else. De kan også 
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Figur 57. Ovnfra vikingtid, DR 262 i Dokkfløy, Gausdal 
Vest.fjell, Oppland, med del av tappestrengen bevart. Lite 
av sjakten stod igjen rundt bunns/agget. Foto: Jan Hen
ning Larsen. 

Figur 58. Sjakten til en av ovnene på anlegg Ri 2 på 
Beitostølen, Øystre Slidre kommune, Oppland. Bevart 
høyde 0,3 m. Foto. Jan Henning Larsen. 

Figur 59. En av ovnene på DR 36 i Dokkfløy, Gausdal 
Vest.fjell, Oppland, ble funnet inne i en slagghaug og 
var særskilt godt bevart, høyde 0, 7 m. Hull i fremsiden 
skyldes utrasing. Foto: Magne Thorleifsen. 

finnes på nærmest flat mark langt fra vann. Dette un
derbygger at anleggene langt fra er så enhetlige som 
Dokkfløy-materialet i utgangspunktet har fått oss til 
å mene. Materialet fra Snertingdal tyder også på at 
hypotesen om at slike anlegg fo1ir innsvis finnes ved 
gamle setrer, bør testes grundigere (Larsen 2003b ). 

Siden vi bare har utgravde ovner fra Oppland, 
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Figur 60. Prinsippetfor ovnenefrafase Il i middelal
deren i Dokkfløy, basert på datafra DR 63 ovn 3. Etter 
Nanna 1996a: 70, figur 20. 

må vi være åpne for at det vi under et samlenavn 
karakteriserer som Østlandsovnen, kan ha en annen 
utforming andre steder enn her, og at den undergår 
en utvikling, for eksempel med hensyn til gropens 
størrelse (Larsen 2004: 160). 

3.4.2 Fase Il 

3. 4. 2.1 Slaggavtappingsovnen vest for Mjøsa 

At den store "Østlandsovnen " etterfølges av ovn 
med sideavtapping av slagg fremgår klart av stra
tigrafiske iakttagelser. Ovn med slaggavtapping og 
tilhørende slagghaug er funnet oppå anlegg med 
store slaggblokker. Klarest er forholdet på DR 75 på 
Dokkfløy, men vi kjenner det også fra Hedmarken, 
Valdres og Hallingdal. 

Ovnene benevnes leirovner av Hauge og i de tid
ligste publikasjonene ti l Martens som var den første 
til å erkjenne at det dreide seg om sjaktovner. Hun 
undersøkte 17 ovner på 10 lokaliteter på Møsstrond. 
Diameteren er 0,3-0,5 m, men utgravningene ga et 
ufullstendig bilde av høyden. De var gjennomgåen
de dårlig bevart, og Martens (1988:72-73) var derfor 
noe usikker på om ovnene virkelig kan klassifiseres 
som sjaktovner.16 Tverrsnittet er rundt, ovalt eller av
rundet firkantet. Bunnen er konkav og har vært litt 

16 Mattens mener at minstemålet for en sjaktovn er høyde 0,5 m. 
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Figur 61 . Sjaktovn med slaggavtapping på R31 i 
Gudbrandslie på Fillefjell, Vang kommune, Op
pland. Enkelte av ovnenefra vikingtid her har 
hellesetting i bunnen og kan minne om hellegry
ta Slaggrennen er tydelig ut til venstre. Foto: 

Figur 62. Slagghaugene tilfase ll-anleggene vestfor Mjøsa er 
gjerne lave og markerer seg de,f or heller ikke i terrenget. Profil 
gjennom slagghaug med tykkelse inntil 0, 6 m på Rødbøl 19, Larvik 
kommune, Vestfold, f ra middelalderen. Anlegget er undersøkt av 
El 8-prosjektet Vestfold. Illustrasjon: Magne Samdal. Etter Gjerpe 
og Rødsrud 2008, figur 4. l 9. 

Ole Tveiten. 

nedgravd. Sjakten er bygd av leire og har stått inne 
i en ramme av nedgravde heller på to eller tre steder. 
Fra sjakten har det ført en slaggrenne inntil den ene 
kantsteinen og til en grop; ofte har det ligget renn
eslagg in situ. 

Disse ovnene er sirkulære eller ovale i Dokkfløy. 
Vikingtidsovnene er ovale med indre tverrmål 0,5 rn 
(figur 57), mens middelalderovnene er sirkulære med 
diameter 0,3- 0,4 m. Mens vikingtidsovnene står på 
en platting av småstein og leire, er ovnene i middel
alderen skåret inn i slakt skrånende bakke og er bygd 
direkte på undergrunnen . Høyden har vært minst 0,7 
m, noe som fremgår av et heldig funn av en godt 
bevart ovn i en slagghaug (figur 59). I vikingtiden 
står de innen en ramme av store steiner, mens mid
delalderovnene tilsvarende de fra Møsstrond, finnes 
i en ramme av skiferheller. Denne konstruksjonen 
har fø ti til at ovnene gjennomgående er godt bevart 
(Larsen 1991 ). I bunnen er det åpning for slaggav
tapping ut i en renne. Antagelig har det vært åpning 
for blestinntak i 90 graders vinkel på denne kanalen 
(figur 60). Driftsprinsippet er godt klarlagt (Jakob
sen, Larsen og Nanna 1988). 

Det er undersøkt fire ovner fra yngre jernalder ved 
Dokkfløy, hvorav tre hadde bevart deler av sjakten. På 
DR 75 , ovn str. Ill, lå det deler som viste at den må ha 
væ1i minst 0,4 m høy. De tre ovnene på DR 75 og DR 
262 hadde tydelig slaggutløp hvor det lå slagg in situ. 
Et interessant trekk er de grøftene som er påvist mel
lom ovn og slagghaug. Slaggrennene har ført ut i grøf-
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ta, men dimensjonene tyder på at de må ha hatt andre 
funksjoner. En mulig forklaring er at det har væ1i et 
arbeidsområde. På DR 262 var grøfta delvis gjenfylt, 
og dette må ha skjedd mens anlegget var i bruk. Rundt 
disse ovnene ble det ikke funnet konstruksjoner som 
tydet på bygninger eller tak. Det bildet vi foreløpig 
står igjen med, er at det dreier seg om enkle anlegg 
hvor en ovn og en slagghaug hører sammen (Larsen 
1991 :92-93). 

Middelalderanleggene hadde kullgroper inne på 
selve anlegget. Eksponent for den typen som karak
teriseres som "Dokkfløytypen", er DR 69, datert til 
1250- 1400. Her stod tre ovner på rekke; ovnene 1 
og 2 stod nærmest kant i kant, ovn 3 i avstand 1,2 m 
fra ovn 2. Allerede etter rydding av anlegget var det 
lett å lokalisere ovnene på grunn av de oppstikkende 
parallelle skiferhellene. Ovnene stod i slakt hellende 
terreng og var åpne i forkant, mens det på oversiden 
var en oppbygging, en platting, av skiferheller (figur 
60). Mellom kanthellene fremkom en sjakt av brent 
leire, ytre diameter 0,5 m og indre diameter 0,35 m. 
Gjennomgående var tykkelsen 2-3 cm, men mot bun
nen hvor det var forslagging , var tykkelsen opptil 10 
cm. I bunnen lå det en 5 cm tykk bunnslagg. Sjakten 
var bevart i høyde 0,5 m. Mellom den og kanthellene 
var det en foring og isolasjon bestående av jord og 
mindre skiferheller. I forkant ved den ene sidehellen, 
var det slaggutløp i en renne med dybde inntil 0, 1 m. 
Slaggrennen førte i retning den nærmeste slagghau
gen . Om det har vært en vegg som isolasjon foran 
ovnen , ble ikke klarlagt. Påfylling av malm og kull 
har trolig foregått fra pl attformen i bakkant. Blest
inntaket ble ikke påvist, men kraftig forbrenning av 
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Figur 63. a, b) Renneslaggfra Haglebu, Sigdal kom
mune, Buskerud. b) viser underside til venstre hvor det er 
avtrykk av undergrunnen i slaggrennen og oversiden til 
høyre med blank overflate som viser størkning i friluft. c) 
utsnitt av slagghaug på Buhaug, Fillefjell, Lærdal kom
mune, Sogn og Fjordane. Foto: Jan Henning Larsen. 

sjakten i bakkant tyder på at innblåsingen har vært 
ved motsatt sidehelle, i noe høyere nivå. 

Sjaktene er bygd av grovt magret leire (figur 58). 
Det kan dreie seg om undergrunnsmorene som fin
nes under myrene og som tilsvarer trolig det Holme 
mente var murleire som blant annet ble brukt ved 
bygging av piper. På DR63 ved Dokkfløy ble det lagt 
en sjakt ut i myra og påvist slik leire, noe som også 
ble funnet igjen på anlegget. Ovn 3 på dette anlegget 
viste at sjakten var bygget rundt en indre forskaling. 

Kapittel 3: Generell kunnskapsstatus 

Figur 64. Tappeslagg ( "planfotslagg ") fra Rødsmoen, 
Åmot kommune, Hedmark. Tegning: Marit Hansen. Etter 
Narmo 1997:119,.figur 74. 

/ 

Figur 65. Blesterovnen i Gråfjellområdet. Øverst til 
venstre: ovnen sett fra produksjonsområdet med blåse
belgen i front . Det tappes vekselsvis til høyre og venstre. 
Øverst til høyre: ovnen settfi'a siden med tappehull og 
tapperenne. Nederst til venstre: snitt gjennom ovnen sett 
fra produksjonsområdet. Viser forholdet til ovnsgropen. 
Nederst til høyre: ovnen sett ovenfra. Tegninger: Rune 
Borvik. Etter Rundberget 2007e:346,figur 279. 

I bunnen ligger det bunnslagg som danner avtrykk 
av grunnen under. Slaggrenna ligger ved Dokkfløy 
alltid inntil den ene kanthellen og ikke i midten av 
åpningen. Disse rennene er lange og smale og sjel
den mer enn 0,2 m brede, slik at det ikke dreier seg 
om grøfter, men egentlige renner (for grundig gjen
nomgang og diskusjon: se Narmo l 996a:69-80). 

Tilsvarende ovner er kjent fra Valdres (figur 61), 
Hallingdal (figur 138, 140), Møsstrond og Hovden 
(figur 156), men det er forskjeller i rammen omkring 
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Figur 66. Ovnsgrop med laggete vegger på Jfp. I 2 i Gråfjellområdet. Steinene til venstre markerer antagelig p lasserin
gen av belgen. Etter Rundberget og Hill 2007:30,figur I 1. 

Figur 67. Ovnsgrop med steinforing p å Jfp. I 2 i Gråfjel
lområdet. lag med stein til høyre er del av fim damentfor 
blåsebelg. Etter Rundberget & Damlien 2007: I I 9, figur 
79. 

ovnen. På Hovden er indre diameter 0,35- 0,45 m i 
en ramme av reiste steiner (Rolfsen 1992:82). Den 
best kjente ovnen fra Trøndelag er fra Håen i Mel
hus, Sør-Trøndelag (Stenvik 1988a), men viser klare 
likhetstrekk med ovner fra Oppland, Buskerud, Tele
mark og Aust-Agder. 

3.4.2.2 "Hedmarkstypen " 

Slike ovner kjennes også i en østlig variant, foreløpig 
bare undersøkt i Hedmark. På Rødsmoen antas ovnen 
å ha stått på en platting over bakken, og slagget har 
rent vertikalt og dannet slaggkjegler ("planfotslagg") 
(Nanno 1997a:121 ; 2000a). Denne varianten ser ut 
til å ha utbredelse øst for Mjøsa. I prinsippet er dette 
den samme ovnen, men slaggavtappingen har ligget i 
forskjellig nivå. Ovnene på Rødsmoen var langt dår
ligere bevart og ble erkjent som en flekk brent jord 
og en konsentrasjon av ovnsforing. Mens slagg fra de 
vestlige ovnene som er tappet ut i slaggrenner, med 
fordel kan kalles renneslagg (figur 63), karakterise
res slagg fra Rødsmoen og Gråfjellområdet for tap
peslagg (figur 64, 78) i henhold til den typologiske 
inndelingen T. Dannevig Hauge foretok. Denne inn
del ingen støttes av Bernt Rundberget (2007d:326). 
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Det henvises til videre beskrivelse under slaggtypo
logi , kapittel 3.5 . 

På Gråfjell var det i motsetning til Rødsmoen ikke 
plattinger der ovnen hadde stått, og i flere tilfeller ble 
nedre del av sjakten funnet in situ. Sjaktene må etter 
alt å dømme ha vært sirkulære og ikke kantete, slik 
Narmo har foresl ått for Rødsmoen. I nedre del er det 
påvist et fl.islag i høyde opp til 8 cm, som en tynn 
vegg, antagelig som en forskaling rundt sjakten. 

De fleste ovner har tapping i to retninger. Indre 
diameter på sjakten varierer mellom 0,32 og 0,45 m, 
ytre diameter mellom 0,55 og 0,75 m. Gropen under 
har indre diameter mellom 0,29 og 0,65 m, ytre dia
meter fra 0,45 til 1,0 m, mens dybden er 0,4- 0,68 m. 

I mange tilfeller er det gravd tapperenner for å få 
plass til slagget. Disse er parallelle med råstofflagre 
og slagghaug. De dypeste finnes på anlegg med store 
slagghauger, og Rundberget tenker seg at størrelsen 
er økt ved stadige opprensinger. Siden slagghaugene 
er påbygd i lengderetningen, mener han at slagget 
kan ha blitt rakt eller dratt bortover i rennene. I flere 
tilfeller forekommer det ikke tapperenner, og her kan 
slagget være tappet i groper eller rett på bakken. 

Gropene med slagg ligger direkte under sjaktene 
og består av en ytre steinforing (figur 66, 67). På inn
siden er det en fint tilgjort, lagget trevegg; antagelig 
har den skullet holde slagget som tappes ute fra gro
pen. Siden ovnen har slaggavtapping, har det heller 
ikke vært behov for slaggrop. Det er foreslått at gro
pen kan ha vært til isolasjon og opprinnelig er masse 
fra oppvarmingsfasen (Rundberget 2007e: 342-345). 

Bruk av blåsebelg er godt belagt i Gråfjellområ
det der det er funnet munnstykke av jern til blåsebelg. 
Det er også fremkommet hengsler og beslag som kan 
kobles til bruk av blåsebelg. På flere anlegg er det 
fundamenter av sand eller stein som tolkes som basis 
for blåsebelger. Endelig er det påvist åpning gjen
nom sjaktrester hvor form og dimensjon passer til 
blestrøret. Rundberget mener det kan ha vært brukt 
dobbeltvirkende spissbelg. Han finner at to ovner 
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Figur 68, Jernvinneanlegget R695 på Rødsmoen som 
dannet et typeanlegg i diskusjonen om jernvinna i Hed
mark Oppmåling ved Geir Are Johansen. Etter Nanna 
1997a:61. 

DE ULIKE ANLEGGSITPENE 

Periode Type 

••••• 
Type I_ ·-□-.. • • 

Eldre jernalder . fj. 
Type 2 •• •• . ~ 

Variant A Variant B 

Yngre jernalder n r, Type 3 

Sein vikingtid Type 4 ® ® @ 
og middelalder 

Type 5 @ 

~ = slaggvoll/slagghaug 

e = slaggblokker 

Figur 69. Inndeling av anleggstypene på Hedemarken. 
Etter Bårdseng 1998 figur 33. 

kan ha vært i bruk samtidig, og at det har vært behov 
for en mobil løsning (ibid.:345-347). 

3.4.2.3 Når ble ovner tilhørendefase II tatt i bruk? 

Når tok man i bruk den mindre sjaktovnen? Under 
behandlingen av fase I ble det antatt at Østlandsov
nen var i bruk til i det minste AD700. Kanskje har 
en benyttet de to teknikkene med slaggrop og slagg
avtapping samtidig over lang tid, eller kan det være 
tale om brudd? Overgangen kan også ha skjedd til 
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434•typen 

695,typen 

~Jagghaug 

Figur 70. Typeinndeling av jernvinneanlegg på Rødsmoen. 
Tegninger: Marit Hansen. Etter Rundberget & Hill 
2007:25,jigur 9. 

forskjellig tid i ulike områder. Ute i Europa hadde 
teknikken vært i bruk allerede i romertiden slik som 
i England (Pleiner 2000: 176) og i Østerrike (Chech 
(ed.) 2008a). 

Line Bårdseng hevder at "tappeslaggslokaliteter" 
på Hedemarken er datert innen perioden AD595-
1385 (27 dateringer, jf. Bårdseng 1998:27-28). Det 
foreligger to tidlige dateringer fra Vang almenning 
ved Hamar; AD595- 690 og AD650- 680, begge ut
ført på trekull av furu. De to dateringene står isolert; 
først ut mot 900-/1 000-tallet blir det mange daterin
ger. I Gråfjellområdet er det tidlige dateringer fra Jfp. 
18: en ovn er datert til AD645- 770 og et kullager til 
AD550-665, begge på trekull av furu.17 

Ovnstypen synes å bli tatt i bruk på 800-tallet på 
Møsstrond (Martens 1988:85), og den avløser da hel
legryta. Ved Dokkfløy er den nokså sikkert belagt i 
vikingtiden. De tidligste dateringene fra slagghaug 
med renneslagg, er AD650-780 fra den sekundære 
bruksfasen på DR 75 og fra slagghaug på DR 262 
til AD790- 970. Noen flere dateringer fore ligger fra 
800-/900-tallet. 

Hallingdalsprosjektet har 10 dateringer til yn
gre jernalder hvor det ikke fore ligger tilstrekkelige 
opplysninger om slaggtype, noe som heller ikke er å 
forvente fra denne typen undersøkelser gjo11 på 1980-
tallet. Også fra Modum i Buskerud foreligger to til
svarende dateringer. Det er nødvendig med feltkon
troller for å kunne dra nytte av disse 12 dateringene 
som kan være nøkkelen til forståelse av overgangen 
mellom de to ovnstypene. 

Spørsmålet blir hvor stor vekt man skal bygge på 
enkeltdateringer, særlig når de er basert på trekull av 
furu. 18 Prøver tatt ut ved enkle prøvestikk hvor man 
ikke har tilstrekkelig klarhet i stratigrafi, kan også 

17 Det foreligger også datering til AD270-405 og ti l AD1410- 1440, begge fra røstebål. 
18 Det ser ut til å være mindre usikkerhet knyttet til furu fra kullgroper og i middelalderjern vinna. 
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+ 

- A~••~--~ •.-.1 · 

Figur 72. Liten blestertuftfra Møsasvøo, Be
itostølen, Øystre Slidre kommune, Oppland. 
Tuften er tilsvarende de små blestertuftene i 
Dokkfløy, slik som DR 59. Ovnen har stått i 
steinkonstruksjonen med slagghaugen i bakgrun
nen. Foto: Jan Henning Larsen. 
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Figur 71 . Jernvinneanlegget DR 63 i Dokkfløy hadde 2 
fase," Tegningen viser en fase med "Dokkfløytypen" og 
har antagelig vært i bruk ADJ 250- 1300. Etter Nanna 
!996a:102,figur 38, jf s. 103. 

være usikre (jf. Larsen 2003b). Ut fra det noe større 
materialet som er gjennomgått, er det tvilsomt om 
fase Il-ovnene finnes før på 700-tallet eller opp mot 
800 (Larsen 2004: 157). Det er stort behov for nye 
målrettete undersøkelser og flere dateringer. Nanno 
( 1996a) hevder at en teknologisk forutsetning for inn
føringen av sjaktovnen med sideavtapping av slagg, 
er tilgang på kull - altså kullgropen. Ved å trekke 
teknologiskiftet opp mot 800 næ1mer vi oss en kro
nologisk kontakt mellom ovn og kullgrop. 

Alt tyder på at fase I og fase II overlapper hver
andre, og at det ikke er brudd slik man tidligere har 
tenkt seg. 

Bjørn Myhre (2002:200) hevder at den nye 
ovnstypen spredte seg hurtig til alle landets regio
ner. Samme teknologi ble innført omtrent samtidig i 
Skandinavia og i nordlige del av Kontinentet slik at 
det ikke dreier seg om en endring med utgangspunkt 
i hjemlige forhold. Han mener at den hurtige spred
ningen henger sammen med den gode kontakten som 

Tabell 5. Forholdet mellom typeinndelingene av middel
alderanleggene ved Dokkfløy. 

Larsen 1991 Narmo 1997 Karakteristika 

er påvist innen herskersjiktet i Skandinavia. 
0 !fert Voss (Voss 1 991 : 181) mener de danske 

"slaggegrubeovnene" erstattes av ovner med slaggut
løp på 600-tallet. Da så vel ovner som slagghauger 
ligger på markoverflaten, er lite bevart i Danmark på 
grunn av dyrkning. Arne Jouttijarvi (1995 :76) hevder 
at "slaggegrubeovnene" blir avløst omkring 700 av 
en ny ovnstype som bare er påvist gjennom funn av 
slagg, karakteristisk ved at det er tappet ut gjennom 
en åpning i ovnens side, og at det er størknet i renner. 
Dette kan følgelig være fra en ovn som tilsvarer de 
som var vanlige i Sørøst-Norge i vikingtid og mid
delalder. Det er kjent noen få slagghauger av denne 
typen fra middelalderen, bevart i gamle skogsområ
der (Voss l 993b:206). 

Anleggsstruktur 

Ved Rødsmoprosjektets undersøkelser ble det skilt 
ut to anleggstyper som ble viktige ved det videre 
registreringsarbeidet i Gråfjellområdet, 300- og 
695-typene (figur 70). 300-typen har tilnærmet rund 
slagghaug, ovnen er alltid sjaktovn med slaggavtap
ping og malm- og kullager på motsatt side av ovnen 
i forhold til slagghaugen. Dateringene ligger innen 
AD975- 1275. 695-typen har to parallelle slagghau
ger med avstand 8 m (figur 68). Slagghaugene består 

(B-blestertuft) 1 
Anlegg med I kullgrop, I ovn , l slagghaug og hustuft. Synes å være en ikke fullt 

lIIA 
utbygd utgave av gruppe IIIB. 

111B B-blestertuft 
Den egentlige Dokkfløytypen. 2-3 kullgroper ligger øverst i terrenget, deretter 2-3 

ovner med 2 slagghauger ut til sidene. Nederst en hustuft med hellebygd ildsted. 

IIIC A-blestertuft 
Anlegg hvor ovnen(e) ligger i blestertuft. Kullgroper inngår og ligger gjeme lavere i 

terrenget. 

IIID Anlegg som ikke kan innpasses i de andre typene. 
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MØSSTROND 
MARTINVIKA 30 / 52 nr l 
BLESTERTUFT GRUPPE ) A 
(Fritt e tter Mar tens 19 8 8: 59 - 62, og fig 7 6 ) 

DOKKFLØY 1 l DR 63 

0 I l ) I ~ .,0:,-,:1< 

B- BLESTERTUFT ,---ITIL 

•

, ... ,~ 1•~~-1 I 

r"=•l LJ ' . ' . , ,u" 

Figur 7 3. Lars Erik Nanna har sammenlignet bles
tertuftene av Martens 1988 gruppe 3 A med anlegg 
av "Doklifl.øytypen " (Narmo type B) . Etter Nanna 
1996a:116, figur 43. 

av tappeslagg og stammer fra ulike faser med date
ringer innen AD890- 1285. Utenfor tiltaksområdet 
kjentes også anlegg med en slagghaug. Mellom hau
gene har det etter Narmos mening (1997a:122-124) 
stått en bygning med åpen gavl mot kullager - en 
bære. Bygningen har dekket ovn, belger og malm
lager. Typen sammenlignes med 3A-typen på Møs
strond hvor verkstedsdelene utgjør parallell til 695 , 
og det vises til at det er påtagelige likheter mellom 
de to områdene. 

Bårdseng (1998:39-53) deler anleggene på Hede
marken inn i fem typer, hvorav type 1 og 2 tilhører 
fase I. Type 3-5 er jernvinneanlegg fra yngre jern
alder og middelalder (figur 69). Grunnlaget for da
tering til yngre jernalder er svakt, bare 2 av 30 da
teringer, de øvrige er fra middelalderen. De er alle 
anlegg med tappeslagg, og det er knyttet kullgroper 
til dem. Hun mener at type 4 tilsvarer 695-anleggene 
på Rødsmoen og type 5 300-anleggene. 

Ved registreringene for Gråfjell-utbyggingen ble 
typeinndelingen fra Rødsmoen brukt som mal, men 
med et stadig støJTe materiale ble det stilt spørsmål 
om typeinndelingen var så rigid at variasjoner ikke 
ble fanget opp (Paulsen 2002:46, 48). 41 av de dispen
serte 68 anleggene i Gråfjellområdet ble undersøkt, 
32 ved totalgravning, 9 ved overflatedokumentasjon. 
Dette representerer et helt annet statistisk materiale 
enn Rødsmoen, og i publiseringen forlates skillet 
mellom 300- og 695-typen. Begrepene grunntype 
og hovedtype tas i bruk. Grunntypen består av kom
ponentene en ovn , et kullager, et malmlager og en 
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~r .......... ,,...., ........ 

Figur 74. Anlegget R31 i Gudbrandslie på Fillefjell hadde 
flere fase,; ovner og to tufter innen p erioden AD715- 1285, 
med hovedbruksfaser 900- 1100. Oppmåling ved Rune Bor
vik. Etter Tveiten rapport 2008a. 

slagghaug som til sammen danner et fast mønster; 19 

bare ett unntak kjennes. Dette mønsteret samsvarer 
godt med 300-typen , men slagghaugene er ikke all
tid runde. Det er flere variasjoner der hovedtypen er 
vanligst. Denne er kjennetegnet ved to ovner med til
hørende slagghauger og felles råstofflagre. Hovedfor
men fremstilles som en grunnform med speilvending 
langs senterlinjen av råstofflagrene. Denne typen 

Trekull · 

lager 

Ildsted 

= Blest er = 

Sl agghaug 

Mal m 
grop 

Figur 75. Prinsippskisse av blestertuft av 2-romstypen 
på Møsstrond, Vinje kommune, Telemark. Etter Martens 
1979a,figur 4. 

19 Mønsteret sammenlignes med et harespor der slagghaug og ovn utgjør avtrykk av forlabbene og råstofflagrene baklab
bene. 
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Figur 76. Steinene markerer Evenstadovnen ved Sand
nesbekken, Tolga kommune, Hedmark. Foto: Jan Hen
ning Larsen. 

svarer til 695-typen, men variasjonen i formen på 
slagghaugene (runde, avlange, buete, vinkelformete) 
er langt mer variert enn hva som fremkom på Røds
moen. Det finnes også anlegg med flere slagghau
ger, for eksempel anlegg med en hovedform og en 
grunnform, eller med flere grunnformer. Anleggene 
på Rødsmoen kan også inkorporeres i denne innde
lingen (Rundberget & Damlien 2007:241-246) . 

Forholdet med en bære mellom slagghaugene på 
695-typen ble vektlagt ved Gråfjell-undersøkelsene. 
Rundberget tolker elementene, og han finner ikke 
belegg for blesterhus på anleggene i Gråfjellområdet. 
Avstanden mellom slagghaugene på anlegg med to 
parallelle hauger er varierende og antagelig topogra
fisk betinget. Det er imidlertid påvist noe som kan 
være enkle konstruksjoner for beskyttelse av kull- og 
malmlagre (Rundberget 2007e:347-350). 

Det er funnet få anlegg fra perioden AD600 til 
1100 ved Dokkfløy. De er enkle med en ovn og en 
slagghaug. Det er ikke sikre spor etter tuft med ett 
unntak. De eldste kullgropene er datert til slutten av 
vikingtiden. Anleggene fra jernalderen ligger nær se
trer (Jacobsen og Larsen 1992:167-168). Typen med 
ovn i blesterhus (Narmo: A-blestertuft, Larsen: type 
llIA) er også belagt utover i middelalderen. 

På 1200-tallet skjedde det store endringer i Dokk
fløy. Kullproduksjon i store, bolleformete groper blir 
trukket inn på anleggene (figur 59, 71). De betegnes 
som JKS-anlegg (jernvinneanlegg med kullgroper i 
samling) av Narmo (1996a:20-24). Ofte finnes det 
flere kullgroper, ovner og slagghauger, og de kan 
være ordnet i en rekkestruktur. Det viste seg å være to 
hovedtyper med ulik organisering. DR 69 er et typisk 
eksempel på den vanligste typen, beliggende i slakt 
hellende terreng med tre kullgroper på rekke øverst, 
nedenfor tre sjaktovner også på rekke med en avlang 
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Figur 77. Ovn av Evenstadtypen i Sudndalen, Hol kom
mune, Buskerud. Foto: Li! Gustafson. 

slagghaug ut på hver side og igjen på nedsiden en 
hustuft med hellebygd ildsted. Anlegget er datert 
innen perioden 1250- 1400 (Larsen 1989:94-99) . 

Den andre typen er representert ved DR 59 hvor 
kullgropene lå lavere i terrenget enn den nedskårne 
tuften med størrelse 9- 10 1112 (figur 119). Slagghau
gen dannet avslutningen mot syd. I østveggen var det 
en steinpakning med to ovner. Det foreligger to date
ringer til 1200-tallet fra bleste1tuften, mens anlegget 
er dater til AD 1020- 1280 (Larsen 1989:102-107). 

Slike anlegg har en langt videre spredning utover 
i terrenget enn eldre typer. Det er foreløpig uklart om 
forskjellen mellom fase Il-anleggene skyldes organi
satoriske forhold, for eksempel ulik årstidstilpasning, 
eller om det er en kronologisk forskjell. Lars Erik 
Narmo (1996a) har en noe annerledes typeinndeling 
av middelalderanleggene enn Larsen 1991 (tabell 5). 

Ovnsområdene til type IIIB ligger i tilknytning til 
en tuft med boligdel der avstanden mellom boligde
len og ovnene stort sett er lik. Taket fra boligdelen 
har trolig vært forlenget som en skut over ovnene, 
og avstanden mellom ovnene er trolig betinget av 
takets bredde som kan ha vært rundt 3 m20 (Nanno 
1996a: 110). I tuftene er det ildsteder bygd av kant
stilte skiferheller, størrelse 0,6/0,7 x 0,4/0,5 m. I flere 
av dem er det påvist så vel slagglag som lag med 
sand og med brente ben av fisk, fugl, storfe, geit/sau 
og mulig oter. Narmo mener at det foregikk smiear
beider her, og at sand og ben har sammenheng med 
dette. 

Lag med malm er en del av organiseringen på an
leggene. Gjennomsnittlig er hver røsteplass 1,9 1112, 

noe som er lite i forhold til tallene som eksisterer fra 
nyere tids blestring, for eksempel Evenstads beskri
velse. Det er påvist både kornmalm og puddermalm, 
men oftest slik at det er bare en type på hver røste-

20 På DR13 var bredden 4,7 m, men her stod det 3 ovner parallelt. 

84 



Jernvinneundersøkelser 

plass (ibid.: l 996a:57-69). Anleggene på Dokk.fløy er 
også drøftet i den fylkesvise gjennomgangen, kapit
tel 4.5.2 (se også Larsen 1991 , Narmo 1996a). 

Blestertuftene i Valdres kan oppfattes som lokale 
tilpasninger av typene som ble erkjent ved Dokk.fløy 
(se Nanno 1996a, Mjærum 2007). Axel Mjærum de
ler tuftene på fire utgravde anlegg på Beitostølen i 
ettroms- og toromstufter. Toromstypen er vanligst og 
består av arbeidsdel med to ovner og et bakre rom 
med ildsted. Ettroms typen har bare arbeidsrom med 
ovn og nedgravd gulvflate (figur 72). Han legger 
vekt på at begge typer er nokså enkle konstruksjo
ner med lite markerte spor i terrenget til forskjell fra 
Møsstrond og Hovden . Arbeidsrommene kan være 
dekket av tak, men har til dels vært åpne for slagg
utkast og transport av malm og kull. Bakrommene 
har trolig hatt mer solide konstruksjoner (Mjærum 
2007:180-181). 

På Møsstrond er tuftene tydelige. De er delvis 
nedgravde med veggvoller av jord, høyde inntil 0,75. 
Martens deler dem inn i grupper og undergrupper som 
varierer i størrelse og i antall rom (Martens 1988:80-
81) (se kapittel 4.8 .2 ). Materialet fra Hovden i Setes
dal er delt inn i to grupper med undergrupper (Rolf
sen 1992:81) (se kapittel 4.9.2). Karakteristisk for 
blestertuftene er kraftige veggvoller. 

3.4.3 Fase Ill - Evenstadtradisjonen 
Denne fasen med jernutvinning er kjent både i Norge, 
Sverige og Finland. Det er Ole Evenstads bok fra 1782 
([ 1790] 1960) som det helst vises til her i landet. Ofte 
kalles ovnene for Evenstad-ovner, men det er viktig å 
presisere at det dreier seg om en eldre ovnstype som er 
felles for et stort område, slik at betegnelsen er upre
sis. Begrepet er imidlertid innarbeidet og entydig (jf. 
Englund 2002:246, 251 ). 

Evenstad ivret for at bøndene skulle ta opp igjen 
den gamle virksomheten (jf. Espelund 1997a). Skrift
lige kilder som forteller om jernfremstilling på denne 
tiden, er det flere av, både fra Hedmark og Oppland. 
Det finnes mange svenske beretninger (for eksem
pel Espelund l 997e, Bjørklund (red.) 1982, Englund 
2002). Det vil ikke her bli gjort forsøk på å sette de 
ulike kildene opp mot hverandre og analysere dem, 
noe som i stor grad allerede er gjo1t i boken om Lima
Transtrand (1982) hvor norske og svenske kilder fra 
1600-, 1700- og 1800-tallet gjennomgås. En svært fyl
dig gjennomgang og diskusjon av de skriftlige kildene, 
også de norske, foretas av Englund (2002:89-168). 

Den traktfom1ete, steinbygde ovnstypen fra fase 
III finnes i vårt 01måde hovedsakelig i Østerdalen 
fra Koppang og nordover og inn i Sør-Trøndelag (og 
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Figur 78. Slagg på utvasket jernvinneanlegg i nordenden 
av Øyangen på Berga, Øystre Slidre kommune, Oppland. 
Opprinnelig må det ha vært store slaggblokke,; men som 
følge av blant annet issprengningfore/igger det bare i 
mindre stykke!'. Treavtrykk og hulrom er karakteristisk for 
slaggfra Østlandsovnen. Foto: Jan Henning Larsen. 

videre inn i Sverige), og i en del av dette området er 
det bare denne anleggstypen som kjennes. 21 Enkelte 
lokaliteter finnes trolig sydover til Rena i Åmot. Flere 
kjennes i Atnadalføret og i Ttysil-Engerdal. Espelund 
mener Alvdal kan ha utgjort et senter i virksomheten 
på 1600-tallet (1997d:52, jf. Steimoeggen 1966:179). 
På 1600-/1700-tallet drev folk fra Lima i Øvre Da
larna jernbrenning i skogstraktene i Trysil (Matsson 
1969). Skriftlige beretninger omtaler tilsvarende ov
ner i Ottadalføret og Gudbrandsdalen, men er så langt 
ikke registrert. En ovn er registre1t i Sudndalen i Hol, 
Buskerud, C 14-dateit til AD 13 10-1430 (Espelund 
1999:1 40) (figur 77).22 

Ame Espelund kjenner godt forholdene i Hoda
len-Øversjødalen i Tolga: "En får inntrykk av at jern
blestringen tok seg opp i disse bygdene ved 700-800 
m.o.h. under den første faste busettinga på 1600-tal
let. Hver gard hadde sin jernblester, som de brukte 
noen dager hver høst. Den lå gjerne et par kilometer 
fra garden. Hver høst sto en stabel med tørr ved klar 
ved ovnen. I noen uker dro et lite arbeidslag av garde. 
Kanskje de smeltet to-tre ganger i løpet av dagen. Hver 
kveld dro de tilbake til garden med opptil 20 kg jern." 

Ovnene fremstår som steinsatte groper i svakt 
hellende terreng. Foran ovnen var det plass for blå
sebelger. Slaggvarpet er oftest på høyre side og litt 
bakenfor selve ovnen , når en står der belgene var. 
Vinne står for «onn», et arbe id som ble gjort på en 
viss årstid. At det fortsatt ble blestret jern 200 år etter 
at jernverkene kunne levere stangstål, henger blant 
annet sammen med at gårdbrukerne hadde litt ledig 
tid på høsten , og at de levde i et utpreget naturalhus
hold. Jernet ble brukt på hver enkelt gård (Espelund 

21 For eksempel i Alvdal hvor det kan ha vært 130 lokaliteter (Nyeggen 2005:21). 
22 I ti I legg er kjent at slike ovner ble tatt i bruk på Voss etter 1666 (Wiesener 1913 :365). 
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Figur 79. Tappekjegle eller slaggkjeglefi'a Gråfjellområ
det. Høyde 23 cm. Foto: Mårten Teigen, Kulturhistorisk 
museum. Etter Rundberget 2007d:326, figur 266. 

Figur 80. Tappes/agg kan også ha form av plater som 
kan bestå av flere lag. Ole Tveiten renser frem ovnsgrop 
med tappeplater på Jfp. 23 i Gråfjellområdet. Etter 
Rundberget & Damlien 2007: 176, figur 129. 

Figur 81. Nesten komplett bunnslagg (bunnskalle) 
fra Jfp. 36 i Gråfjellområdet. Den er formet etter den 
sirkulære ovnsveggen. Foto: Mårten Teigen, Kulturhis
torisk museum. Etter Rundberget & Damlien 2007:330, 
figur 270. 

l 988b:63 7). 
Rolf Falck-Muus peker på forskjeller, de sven

ske bondeovnene var dels bygd opp over bakken 
og gravd inn i en bakkeskråning. Dimensjonene var 
større enn de norske, omkring meteren i vidde og 
dybde, mens ovnene i grensetraktene (Finnskogen) 
oftest var bare 0,6 m vide og 0,4 m dype. De svenske 
kunne også være som en liten masovn, murt et par 
meter over bakken med tømmeravstivning (Falck
Muus 1931:58). 
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Figur 82. Bunnslagg (bunnskalle) fra ovn med slag
gavtapping på Haglebu, Sigdal kommune, Buskerud. 
Foto: Jan Henning Larsen. 

Dateringen av teknologien er omdiskutert. Ame 
Espelund drøfter alderen på Evenstad-ovnen i et par 
arbeider (1997a; 1999a). Han mener at det tilsyne
latende er brudd på omkring 100 år ved hvert tek
nologiskifte, fra ovner med slaggrop til ovner med 
sideavtapping av slagg og igjen videre til Evenstad
typen .23 Det presenteres 25 Cl4-dateringer fra 22 an
legg med spredning fra 1000-tallet og utover til etter 
1675. Hele åtte dateringer har en sentrumsverdi før 
1500 (1997a:l 16). Særlig viser Espelund til anlegget 
ved Sandnesbekken i Tolga (se 1997e) hvorfra det er 
tre C 14-dateringer, alle meget tidlige. Den ene, fra 
omkring 1180 (AD1090- 1250), tilskrives tørrfuru, 
mens han mener at de to øvrige fra AD1380-1390 
(1310- 1435 og 1320- 1445) viser reell alder; "Vi kan 
med rimelig grunn konkludere med at kildeskriftet til 
Ole Evens tad fra 1782 står for en smeltemetode, som 
var utviklet så tidlig som like etter Svartedauden. 
Det er nokså enestående fordi boka dermed dekker 
et tidsrom på ca. 400 år for denne teknikken" (Espe
lund 1997a:120). 

Han mener derfor at oppstarten for typen er om
kring 1400 (2005:165). I en diskusjon om kronolo
giske problemer er det vist til at alle dateringene er 
utfø11 på materiale av furu , og helst er det vel brukt 
tørrfuru slik Evenstad selv anbefalte. Bare i seg selv 
representerer dette en betydelig usikkerhet da veden 
kan være flere hundre år gammel (Larsen 2004). Da
teringer til 1200-tallet i Sverige (Magnusson 1986) 
underbygger førreformatorisk datering av typen. 

3.5 SLAGGTYPOLOGI 
Slagg fra jernarbeid kan deles inn etter tre proses
ser: 1) Utvinning, 2) Rensing av jernet for slagg 
(primærsmiing), 3) Utsmiing av gjenstander (sekun
dærsmiing). De ulike slaggene kan gjenkjennes på 
størrelse og form, som også forteller om den ovns-

23 Riktigheten av dette er tvilsom, i det minste når det gjelder overgangen mellom fase I og Il. 
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Figur 83. Smieslagg kan ha varierende.forma Diag
nostisk er plankonvekst slagg ("kalottslagg ' ). Dette er 
funnet i heller på Nordby i Larvik kommune, Vestfold. 
Etter Gjerpe og Bukkemoen 2008, figur 13. 17. 

typen som har vært brukt. Dersom slaggfunnet er 
fragmentarisk vil en kjemisk analyse kunne under
bygge eventuell tolkning som utvinningsslagg. Ren
seslaggene (fra primærsmiing) er lett gjenkjennbare 
da de er plankonvekse, og to typer kjennes. Den ene 
er nesten sirkulær og symmetrisk og stammer trolig 
fra en ovnskonstruksjon, den andre er mer usymme
trisk, gjerne oval med glassaktig påsmeltet leire/sand 
fra esse. Slagg fra ren utsmiing (sekundærsmiing) er 
mer uregelmessige, ofte glassaktige og porøse. Smier 
identifiseres lettest ved små glødeskall som er mag
netiske (Jouttijarvi 2002: 18-20). 

De tre teknologiene vi har gjennomgått, har hver 
sine karakteristiske slaggtyper og som også er nyt
tige ved en aldersbestemmelse. Rolf Falck-Muus 
(1931 :60-61) var den første som utarbeidet en slagg
typologi , og han opererte med 5 typer og la vekt på 
at det i de fleste slaggvarp finnes "teglstensfarvede 
bruddstykker av den brente leirforingen". 

T. Dannevig Hauge (1940:57-58; jf. 1946:39-43) 
utarbeidet senere sin slaggtypologi med 5 typer som 
ble presentert allerede i den første publikasjonen om 
jernvinna i Gudbrandsdalen. Han opererte blant an
net med størkneslagg som har stivnet i slaggropen, 
og med renneslagg og tappeslagg: "Renneslagg er 
ledet bort fra ovnen gjennom en slisse i gropveggen 
og videre ut i en renne .. . . Undersiden har form et
ter gropens bunn, på oversiden danninger omtrent 
som når flytende matfett renner utover en kald tal
lerken og stivner .... Tappeslagg er en særegen form 
for renneslagg da teknikken ved "blestergropen" er 
omtrent den samme. Gropen har ligget høyere slik at 
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tappingen har skjedd over bakkenivå." 
Martens (1988:26) gir ingen nærmere definisjon 

av slaggtypene, men baserer seg trolig på eldre typo
logi. Terminologien rennes lagg brukes for den yngre 
sjaktovnen med slaggavtapping, mens noe av slagget 
til hellegrytene betegnes som størkneslagg. 

Nanno (1996a:14-15) viser til at ovner med 
slaggrop og med slaggavtapping produserer ulike 
typer slagg, noe allerede Holme var inne på og som 
er behandlet i dansk litteratur fra I 920-tallet. Han 
opererer med termene slaggblokker og tappeslagg. 
Videre argumenterer han for at Hauges størkneslagg, 
sintreslagg og tappeslagg er det samme som slagg
blokker. Renneslagg tilsvarer det han definerer som 
tappeslagg. 24 Det finnes noe slagg som minner om 
slaggblokker; dette er slagg som har stivnet i ovnen 
(ibid. :83-86). 

Knyttet til ovnene med slaggrop finnes det oftest 
slagg med flytestruktur og blank overflate som viser 
at det har stivnet i fri luft. Ved Dokkfløy viste det seg 
at ovnen hadde sprukket og slagg rent ut. Antagelig 
har man kjørt ovnen så lenge som mulig når blestrin
gen var i gang. 

En vesentlig del av slagget på anlegg med store 
slaggblokker vil finnes i mindre stykker (figur 78). 
Slaggropene har hatt et gitter av furuved som danner 
store avtrykk i slagget. Den er derfor porøs, og blok
kene kan lett deles med øks. Slaggblokkene vil også 
sprekke ved issprengning og mekanisk påvirkning. 
Betegnelsen størkneslagg kan derfor godt benyttes 
på disse mindre stykkene, men det er nødvendig å 
gjøre oppmerksom på om det finnes blokker. 

Hauges skille mellom tappeslagg og renneslagg 
er et operativt skille mellom ovner i øst og vest. Ov
ner som dem ved Dokkfløy og Møsstrond har en ren
ne hvor slagget tappes ut som lange strenger; disse 
bør derfor benevnes renneslagg.25 Den østlige ovns
typen som finnes på Gråfjellområdet og Rødsmoen, 
har slaggutløpet i større høyde, og her renner slag
get vertikalt og danner tappesøyler eller slaggkjegler 
som bør benevnes tappeslagg. Denne inndelingen 
støttes av Bernt Rundberget (2007d:326), han karak
teriserer slagget i Gråfjellområdet som tappeslagg og 
mener at renneslagg bør brukes sammen med ovner 
fra Dokkfløy, Møsstrond og Hovden. 

Ut fra undersøkelsene i Gråfjellområdet er tap
peslagg definert som slagg tappet ut i noe høyde 
over bakken (figur 79, jf. figur 64). Slikt slagg er av 

24 Narmo skriver at oversiden er i regelen plan og har klar flytestruktur i samme retning som det har rent i slaggrenna. 
Undersiden er konveks, og karakteristisk er at det sitter fast sand og stein. Slagget er kompakt med enkelte luftblærer og 
er gjerne tung og blåsvart. Den er formet etter slaggrenna og kan nå en bredde av 25- 30 cm og er tykkelse 2- 6 cm. 
25 Fra Sverige viser Lars-Erik Englund til at den mest karakteristiske slaggtypen er den som tappes ut i en renne foran 
ovnen (tilsvarende Hauges renneslagg) . Den påtreffes som strenger i slagghaugen, er 5- 10 cm bred, opptil et par dm lang 
og noen cm høy. Undersiden er ujevn med ujevnheter og oftest henger det ved sand. Oversiden er slett med flytestrukturer 
(2002:200). 
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Figur 84. Spydspiss fi-a romertidfim
net i avf allsmassene rundt ovn B på 
DR 307 i Dokkfløy, Gausdal Vest.fjell, 
Oppland. Foto: Ove Holst. 

Figur 85. Munnstykke til blåsebelg (blestrør) fra Jfp. 39 i Grå.fjellområdet. 
Foto: Morten Teigen, Kulturhistorisk museum. Etter Rundberget og Damlien 
2007:239, figur 180. 

Narmo benevnt "planfotslagg" og av Falck-Muus 
"slaggdryppkjegle". Rundberget & Hill (2007:29, 
31) bruker betegnelsen tappekjegle; flere uttappin
ger gjør at volum og vekt kan bli stor: vekt opptil 35 
kg med tapping i høyde over 35 cm. Ved tappingen 
under høyt trykk kan det dannes slaggperler. Videre 
forekommer tappeslagg i form av horisontale plater 
som kan bestå av flere akkumulerte lag. Tappeslagg 
kan også ha rent ned i en grop under ovnen fra utsi
den. I arbeidet skilles også ut bearbeidingsslagg fra 
mekanisk rensing etter at luppen er tatt ut av ovnen 

- bunnskolle [bunnslagg] som blir liggende igjen i 
bunnen av ovnen etter uttapping og på Gråfjellområ
det over ovnsgropen (figur 81 ). Gropslagg stammer 
fra gropene under ovnene innenfor treveggene og må 
ikke forveksles med slaggblokker fra fase I-ovner. 
Slagg med treavtrykk finnes og er størknet ved tre
veggen. 

Slaggperler som er antatt å høre sammen med 
smieaktivitet, viste seg å kunne høre sammen med 
fremstillingen, noe som ble bekreftet av så vel de ar
keologiske som de metallurgiske analysene (Rund
berget 2007d:327, 329). "Bunnskolle" stammer fra 
bunnen av sjakten over ovnsgropen og tilsvarer det 
som i den vestlige tradisjonen kalles bunnslagg. 

Line Bårdseng gir følgende karakteristikk av 
slagg fra Evenstad-ovner: "Slagg fra evenstadov
nen er imidlertid preget av mindre treavtiykk etter 
trekullbiter/treverk enn slagg fra gropsjaktovnen fra 
eldre jernalder. Slaggbitene fra Evenstadovnen be
står dessuten av små slaggklumper opp til 20-30 cm i 
diameter, og ikke av store slaggblokker eller deler av 
slike. Slagget er porøst og knudrete med noen tegn 
til at det har rent, men uten at det kan forveksles med 
tappeslagg. Slagget fra Evenstadovnene er i hoved-
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sak rødbrunt eller rustfarvet . .. " (1998 : 16-17). De 
steinbygde ovnene med slagghauger tett inntil ovnen 
kan vanskelig forveksles med eldre jernalders sjakt
ovn med slaggrop. 

3.6 Gjenstandsfunn fra jernvinneanlegg 
Jernvinneanlegg er verkstedsanlegg som i regelen er 
fraflyttet frivillig, i enkelte tilfeller etter brann. Kan 
hende har redskapene vært personlige (Rundberget 
2009). Det er derfor sjeldent å finne gjenstander på 
dem, helst er det i tilfelle utbrukte bryner og kniver 
og noen nagler. 

I eldre litteratur omtales et sjeldent funn av en jern
nøkkel som frem.kom på 1800-tallet og som er datert 
til folkevandringstiden (400- 550). Den skulle være 
funnet i en slagghaug på fjellet mellom Slidre og Gud
brandsdalen og er i Nordiska Museet katalogisert un
der Dale i Østre Slidre. Hougen ( 1947: I 8; [1959]: 185) 
antar at den er kjøpt på denne gården, og at det erna
turlig å gjette på at den er fum1et i nærheten av gårdens 
seter på Beitostølen. Funnet ga konkret bevis for jern
fremstilling i Valdres i eldre jernalder. 

Det var ikke mange gjenstander å finne på jern
vinneanleggene på Møsstrond, men de var varierte. 
Spesiell er del av oval spenne, videre var det blant 
annet pilspiss, celt, meisel, ildstål, remspenne, snel
lehjul, hestesko, øks, saks og del av skaftkar av kle
ber (Martens 1988:107, 160). Interessant er delene 
av den ovale spennen og snellehjulet som antyder at 
ikke bare menn har drevet virksomheten. 

På Dokkfløy var det svært få gjenstander på an
leggene fra eldre jernalder, en beltespenne fremkom 
på DR75 og en romertids spydspiss i avfallsmassene 
ved en av ovnene på DR307 (figur 84). På anleggene 
fra fase Il var det helst nagler og stifter, b1yner og 
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utslitte kniver å finne. Blant naglematerialet er det 
nok både belgspiker og hesteskosøm. På et anlegg 
(DR69) fremkom en tømmerforbinder, og på et annet 
som var brent ned (DRl 87), var det mange skår av 
kleberkar og hele 10 bryner. På DR46 var det et bis
sel. Ellers fremkom en syl og et par jerntener (Larsen 
1991). 

På en del av anleggene i Gråfjellområdet frem
kom det gjenstander av stor interesse selv om de 
fleste er av "ordinær" type: nagler, bryner, ild-flint 
samt beslag og hengsler av ulik type. Her skal frem
heves en jernkrok (Jfp. 6) med lengde 19 cm tolket 
som slaggkrok, hestesko og meisel samt hank (Jfp. 
9), en hakke med lengde 19,5 cm (Jfp. 11), beslag 
og hank (Jfp. 12), hestesko av middelaldertype i 
malmlager på Jfp. 14, beltespenne av bronse i kul
laget til fangstgrop/kullgrop Jfp. 16-1 , ytterligere 
slaggkrok med forslagging og hestesko på Jfp. 20, 
oppheng med ring (til belg?) og synål samt mulig 
benkam på Jfp. 23. På Jfp. 39 var det flere viktige 
funn: et jernrør med lengde 21 cm tolket som munn
stykke til belg (figur 85), en jernhakke og en krem
merhusformet jerngjenstand, trolig fal til malmspyd. 
Bemerkelsesverdig er en jernlupp (figur 11 ), vekt 19 
kg, som fremkom ved magnetometersøk ved en hul
vei 100 m fra Jfp. 10 (Rundberget og Damlien 2007). 
Funnene fra Gråfjellområdet gir oss innblikk i flere 
av redskapene som ble brukt ved jernfremstillingen, 
og flere av dem er kjent fra den etterreformatoriske 
jernvinna. 

Skaftfurekøller er gjerne satt i sammenheng med 
tidligere metallbruk. I tilfelle de er brukt til malm
knusing, må dette ha vært til bergmalm. At de har 
vært brukt i sammenheng med myrmalmsblestring, 
er ikke kjent. 26 

3.7 SMIER 
Dette er en type fast fornminne som forekommer 
både i innmarksnære områder og i utmark, og det 
skal i det følgende redegjøres for en del kjente funn. 
Det er ikke lagt vekt på å gjøre oversikten komplett, 
men hensikten er å trekke frem eksempler siden lite 
av materialet er publisert. 

Ofte gjøres det funn av slagg som klart ikke har 
sammenheng med jernproduksjon, og som kan være 
fra smieaktivitet. Det er gjerne løsfunn fra pløyelag 
uten kontekst. Funnene kan stamme fra søppel som 
er kjørt ut på jordene og er derfor udaterbart. Det gjø
res ofte forvekslinger med sintret materiale. Selv om 
det også forekommer slaggstykker i sikre kontekster, 
er det bare få publiserte strukturer som kan tolkes 
som regulære smier. 

Et stort materiale finnes fra middelalderbyene. 
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Dette er det ikke anledning til å gå nærmere inn på 
her. Arne Jouttijarvi (2002: 17) viser til at undersøkelse 
av slaggmateriale fra blant annet Ribe og Bergen teg
ner et bilde der utvinningen foregår der ressursene fin
nes. Råjernet i form av lupper transporteres til byene 
hvor rensing av jernet og utsmiing til barrer foregår, og 
de fleste "byslagger" stanm1er fra renselsesprosessen. 

Under utgravningene for ny E 18 i Spydeberg, Øst
fold , i 2006 fremkom en åpen huskonstruksjon tolket 
som smie, lengde 6 m og bredde 4 rn. Avfall av "smie
perler, hammerskall og smieslagg" fremkom inne i 
huset i tillegg til utvendig avfallsplass. Dateringen er 
AD30-230 (Fyllingen rapport 2008). 

Ved undersøkelsen for Evje golfbane i Rygge, 
Østfold, fremkom en mulig smie datert til overgan
gen middelalder/nyere tid. I området var det omfat
tende bosetningsspor fra yngre bronsealder, eldre og 
yngre jernalder og middelalder. Ved smia fremkom 
en vektstang av bronse til skålvekt fra vikingtid, mu
lig jernkniv, slaggklumper, glassert keramikk og dy
reben (Simonsen og Lønaas rapport 2001). 

Gardermoprosjektet foretok flateavdekking i dyr
ket mark på Garder i Ullensaker. På et felt med hus
tufter fra yngre jernalder-middelalder og fotgrøfter 
etter utslettede gravhauger fremkom en smie. Den 
var skåret inn i en eldre gravhaug og bestod av en 
leirforet esse, 1,0 x 0,9 m, og et par avfallsgroper, 
samt en flat stein med spor av slagg. To dateringer 
ligger innen tidsrommet AD990- l 240. Wenche Hel
liksen (1997:60, 62, 155) knytter smia til kullgroper 
i området. 

Under utgravning av et felt med kokegroper på 
Hurdal prestegård i Akershus ble det funnet slagg 
også i groper. Fire groper inneholdt så mye slagg 
at de ble tolket som smiegroper og datert til eldre 
jernalder slik som kokegropene. En grop er i tillegg 
tolket som blesterovn fra middelalderen. Utgraveren, 
Jostein Bergstøl (2002), legger vekt på sammenhen
gen mellom jernbearbeidingen og kokegropene som 
antas å være rester etter rituelle måltider. 

Ved utgravning av et boplassområde med hustuf
ter og kokegroper på Nannestad i Nannestad kom
mune, Akershus, i 2004, fremkom groper med slagg, 
digelfragmenter og funn som tyder på smieaktivitet i 
deler av hus 1-II (samme hus i ulike faser). Daterin
gene peker mot romertid-folkevandringstid (Reitan 
rapport 2006). 

Akershus fylkeskommune har registrert en smie 
på Hvam i Nes ved maskinell sjakting. Funnet med 
flere klare bunnslagg er datert til slutten av 1200-tal 
let. I 01mådet finnes det et stort antall kullgroper med 
dateringer til så vel middelalder som etterreformato-

26 Sten vik ( I 988b) vurderer steinfurekøller i forhold til kjente forekomster av koppermalm. 
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Figur 86. Plan over smien R479 på Rødsmoen, Åmot kom
mune. Oppmåling ved Magne Thorleifsen. Etter Narmo 
1997: 149,.figur 91. 

Figur 87. Esse på Rødbøl i Larvik kommune, Vestfold. 
Undersøkt av El 8-prosjektet Vestfold. Etter Rønne 2008, 
figur 6.31. 

risk tid.27 

Ved utgravningen av boplassområdet på Åker i 
Vang, Hamar i Oppland, 1989, ble det påvist en struk
tur tolket som en smieplass. En trekullfylt, firkantet 
grop inneholdt også store mengder slaggperler. Inntil 
gropen fantes det en stor slaggblokk fra et jernvinne
anlegg (Hernæs 1989:10-11).28 Boplasslaget tilhører 
tiden AD200-700, og slaggblokken indikerer også 
en slik datering. Ved fortsatte utgravninger på Åker 
er det påvist flere esser og et betydelig antall esse
fragmenter. Det foreligger dateringer til henholdsvis 
AD340- 540 og AD 260-430. Det er funnet så vel 
kompakt smieslagg med rennestruktur som blærete 
smieslagg, typer som er gjenfunnet ved åkerregistre-

27 Opplysninger ved Reidun Aasheim desember 2006. 
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Figur 88. Herdepakningfra smieanlegget på Rødbøl, 
Larvik kommune, Vestfold. Etter Rønne 2008,.figur 6.35. 

Figur 89. Heller med smie fra middelalderen på Nordby i 
Larvik kommune, Vestfold. Foto: Jan Henning Larsen. 

ringer (Pilø 2005: 101). 
Også ved utgravningen på Valum i Vang, Hamar 

fantes det en esse. Ved åkerregistreringene fremkom 
esseforing og/eller slagg på en rekke gårder. Pilø 
legger bare vekt på kompakt slagg med rennestruk
turer, mens blærete smieslagg er vanskelig å datere 
(ibid.:118, 160-161). 

Ved Rødsmoprosjektet i Åmot, Hedmark ble det 
påvist 4 smier i utmark (Nanno 1997a; 2000a), noe 
som var spesielt og oppsiktsvekkende. De karakteri
seres som unike i skandinavisk sammenheng. To av 
dem lå i verneområde og ble ikke undersøkt (men 
datert). En av dem lå under en koietuft (R395b) og 
ble radiologisk datert til nyere tid. Følgelig ble bare 

28 Nanno anser denne plassen til å være av samme type som rniddelalderildstedene på jernvinneanleggene i Dokkfløy 
( 1996a: 129). Han hevder at disse ildstedene også har funge1t som smieplasser. 
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Fig. 1. Intensive iron extraction and intensive reindeer trapping areas in South Norway. 
!,I/// Areas with imensive iron exrraction . . 
\\\\\ Areas wirh large trapping con.structions. 
X Single large trapping constructions. 
1. Bykle•Vinjeheia, 2. Møsstrond, 3. Ossjøen, 4. Ustedalen, 5. Goisfjellet, 6. Østre Slidre. 
A. Hardangervidda, B . Jotunh eimen , C. Rondane. 

Figur 90. AJ Viktigejernvinneområder og fangstanleggfor 
rein slik det var kjent i 1982. Etter Martens 1982, figur I. 
B) Hovedområdenefor jernvinna i Norge og Sverige. Etter 
Narmo 1997:188,figur Jl9. 

en undersøkt, R479 (figur 86), som lå i et belte av 
kullgroper, tolket som smiekullgroper. Kullgropene 
lå langs et gammelt veifar, noe også smiene gjør (fi
gur 181). Narmo (2000a:162-163) mener smiene ble 
plassert i veikryss. 

Smia hadde bestått av en bygning, trolig laftet, 
med størrelse 6, I x 4,85 m. Etter avtorving var to 
slagghauger synlige. Det ble påvist både innvendig 
og utvendig esse med hver sin slagghaug. Innven
dig har det vært en 0,8 m bred jordbenk langs nor
dre gavlvegg. Essa ligger i midtaksen og har vært 
nedgravd. Den var hellelagt, tilnærmet kvadratisk 
og målte 0,91 m i bunnen og 1,06 m i toppen. En 
hoggbeit ble funnet i arbeidsgropen . Trolig har det 
vært arbeidet med grovere rensing ute og mer finere 
arbeid inne. 

Slaggmaterialet bestod blant annet av slaggperler 
som ble antatt å være dannet i essa. Beregningene 
ut fra tall som Ole Evenstad oppgir, tyder på at det 
har væ1t videreforedlet 8,8-17,8 tonn jern her, noe 
som tilsvarer 84. 778-171.483 barrer. Når kuverdien 
var 120 barrer, svare dette jernet til verdien av minst 
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706 kuer. Analyser av slaggmaterialet ved Sigmund 
Jakobsen viste at det både var arbeidet med rensing 
av lupper og med sveising av ulike gjenstander. Men 
smeden hadde også arbeidet med metaller som kob
ber, tinn, bly og sølv. 

Dateringene av tre av smiene viser tidsrommet 
AD895-l 290 ( en prøve gav etterreformatorisk tid) , 
mens 8 kullgroper i "tverrforbindelsen" ble datert 
AD 1000-1395. De tre smiene er trolig samtidige, 
men kan ha hatt noe ulik funksjon (Narmo 1997a: 145-
158). 

Nanno (2001 a: 168-169) mener virksomheten 
endres over tid. Det starter med foredling av lupper 
til smijern, helst ved produksjon av barrer. Senest 
på 1200-tallet tyder mye på produksjon av ferdige 
gjenstander som gav høyere pris. Enkelte kilder fra 
høymiddelalderen omtaler at smeder i produksjons
områdene laget gjenstander på bestilling fra bønder 
ved kysten. Man kan tenke seg at smiene var en slags 
handelsboder der folk fra Hedemarken byttet til seg 
jern mot korn. 

Ved gravning under en gravrøys av E 18 prosjektet 
Syd på Rødbøl i Larvik i 2005-2006, fremkom en 
smie fra romertid like ved et gårdsanlegg (figur 87). 
Smieplassen hadde en utbredelse på 67 m2

• Elleve 
esser og to esser/ildsteder, størrelse 0,5 x 0,5 m til 
1,6 x 1,2 m, ble undersøkt. De er trolig brukt sukses
sivt, helst en eller to ad gangen, og produksjonen har 
neppe væ1t av større skala. Som på Hurdal preste
gård hadde essene likhet med kokegroper. Det frem-
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Figur 91. Jernvinneanlegg og kullgroper i Kulturhistorisk museums ansvarsområde registrert i Askeladden no
vember 2009. Kartet viser lokaliteter og ikke enkeltminner. Illustrasjon: Magne Samdal. 
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kom flere herdepakninger av leire (figur 88) som vi
ser en avansert teknikk så tidlig. Jernet ble satt inn 
med mye fett og surret inn i skinn/tekstiler som så 
ble pakket inn i leire og lagt i høy temperatur. Der
ved økte karboninnholdet slik at jernet kunne herdes 
(Rønne 2008). 

Under utgravning av en heller med funn fra stein
alder til eldre jernalder på Bommestad i Larvik (figur 
89) i 2006 fant El 8-prosjektet en esse, to groper med 
smieavfall og mye smieavfall i avfallslagene. Essen 
som lå innerst i helleren, var 2,3 x 1,3 mi utstrekning 
og 0,4 m dyp. Ut fra den førte en 2,5 m lang renne, 
trolig luftkanal. Aktiviteten er datert til 1300-tallet. 
Tykke kulturlag viser virksomhet over lang tid, even
tuelt en intensiv bruk (Bukkemoen 2007, Gjerpe og 
Bukkemoen 2008). Det er ikke uvanlig med funn av 
slagg i hellere på Vestlandet (jf. Tveiten 2005:46-
47). 

Prosjektet fant også smie inne på det store viking
tidsgravfeltet på Gulli i Tønsberg. Sporene overleiret 
noen av fotgrøftene (Gjerpe 2008a). 

I 2007 ble det undersøkt en smiplass på Krøss
haugen under Kolstad i Øystre Slidre, Oppland. To
tre nedgravninger tolkes som esser som kan ha vært 
steinsatte og foret med heller eller leire. To daterin
ger er svært motstridende, henholdsvis overgangen 
bronsealder-førromersk jernalder og nyere tid (Stor
rusten og Rundberget rapport 2007). 

Materialet er ennå ikke stort nok til at det kan la
ges klassifikasjoner, og noen inndeling er det heller 
ikke hensiktsmessig å gjøre her. Materialet spriker 
også fra hellerfunn og utmarkssmier til funn under 
graver og funn fra dyrket mark. Det kaster godt lys 
over jernbearbeidingen, men lite over selve fremstil
lingen av jernet. 

3.8 JERNVINNAS UTBREDELSE 

3.8.1 Geografisk fordeling 
Hovedutbredelsen av jernvinna har lenge vært kjent, 
A. W. Brøgger (1925:145-155) gir et godt bilde av 
denne i Det norskefolk i Oldtiden. T. Dannevig Hau
ge (1946: 18) bygger på Brøgger og viser til anlegg i 

"de øvre dalene omkring Hardangervidda, Hallingdal , 
Numedal og Setesdal, samt de øvre dalfører i Tele
mark. Dessuten i Valdresdalførene, i Gudbrandsda
len og Østerdalen. Enkelte større jerndistrikter finnes 
også i de brede bygder, f. eks. i Fåberg, rundt øvre 
enden av Mjøsa. Likeledes i Drangedal i Telemark." 

Arne B. Johansen (Johansen 1973; 1974) foretok 
registreringer både på vestsiden og østsiden av Har
dangervidda og konstaterte at jernvinna særlig hadde 

Kapittel 3: Generell kunnskapsstatus 

vært drevet oppunder skoggrensen, at det var drevet 
mest innerst i dalen, og at jernvinna er sterkt knyt
tet til stølen. Testregistreringer viser at jo lenger man 
kommer fra setrene, jo færre blir sporene. I mange 
områder ligger alle sporene innen 200 m fra setra 
(Johansen 1983 :126). 

lrmelin Martens ( 1982) hevdet at registrerin
ger tyder på at følgende områder har vært sentrale 
i jernproduksjonen i vikingtid og middelalder (figur 
90A): 

• Bykle-Vinjeheia, Aust-Agder og Telemark 
• Møsstrond, Telemark 
• Ossjøen, Dagali , Buskerud 
• Ustedalen, Hallingdal, Buskerud 
• Golsfjellet (mellom Hallingdal og Valdres), 

Buskerud og Oppland. 
• Øystre Slidre, Valdres, Oppland. 

Dette er de "klassiske" områdene i den forstand at 
man lenge har hatt kjennskap til at anleggene ligger 
tett her. Martens ( 1982:39) anser Bykle-Vinjeheia, 
Møsstrond og Ustedalen som spesialise1te jernvinne
bygder, muligens kvalifiserer også Ossjø-området og 
Golsfjellet til betegnelsen. Hun viser til at Møsstrond 
og Ustedalen fortsatt har fast bosetning; dette gjel
der også deler av Bykle-Vinjeheia og Golsfjellet. Da 
Martens publiserte sitt arbeid, var det bare foretatt 
utgravninger i Bykle-Vinjeheia og på Møsstrond si
den T. Dannevig Hauges tid. I ettertid er mange nye 
områder er kommet til. 

Både Martens (1988) og Nanno har foretatt test
registreringer for å undersøke jernvinnas tetthet og 
utbredelse. Nanno ( 1996a: 167) kunne fø lge jernvin
nesporene som et nesten sammenhengende belte fra 
Beitostølen til Rust i Etnedal og fra Vestre Gausdal 
og vestover til Nordre Land. Erfaringen var "bruk 
av områder med mye myr (over 650-700 m.oh.), pre
feranse for bruk av lavereliggende områder (opp 
mot 900/950 m.oh.), og at man drev jernvinna under 
skoggrensen" (ibid.:163). 

Det er de senere årene publisert flere ka1t som vi
ser utbredelsen av jernvinneanlegg, og de spriker til 
dels mye. Reid Gjøstein Res i (1995: 136) har i sitt 
kart over intensive jernproduksjonso1måder supplert 
Martens på viktige områder (figur 14). Nå er også 
Hedmark kommet med. Kartet viser også kjente 
barrefunn. Enda lenger går Arne Espelund (1999) 
og Lars Erik Nanno i sine utbredelseskart. Naimos 
kart (figur 90b) bør trolig suppleres både for Setes
dalsheiene, Buskerud og Gudbrandsdalen (jf. Larsen 
2004: 150-151 ).29 

Det dreier seg ikke lenger om punkter på et kart, 

29 Kart over utbredelse av kullgroper og jernvinneanlegg er også vist av Jacobsen og Follum (I 997: 151 , 157). Kartene 
viser hvilke kommuner det er registrert slike fornminner for Det økonomiske kartverket. Siden det ikke er foretatt regis
treringer i alle kommuner, dataene ikke er kvalitetssikret og tettheten av de omhandlede kulturminner ikke fremgår, er 
disse kartene lite aktuelle i stud iet av jernvinna. 
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men om et nærmest sammenhengende belte gjen
nom det indre Østlandsområdet, gjennom Telemark 
til midtre deler av Agder. I tillegg er det et stort jern
vinneområde i Trøndelag. Riktignok finnes få anlegg 
nede i dalene (med unntak av fase I), slik at det er 
bare tilsynelatende at området er ubrutt. 

De fleste anleggene finnes i øvre dalbygder og 
lavere fjellstrøk (figur 91 ), og arkeologer har lenge 
vært klar over at jernvinna var en lokaliseringsfaktor 
for bosetning Uf. Johansen 1973, Martens 1982:29). 
Jernutvinning oppunder skoggrensen ga lett adgang 
til jakt og fiske på snaufjellet hvor det var gode beiter 
sommerstid. Det er imidlertid grunn til å se på hy
potesen om konsentrasjon av anlegg oppunder skog
grensen etter at vi har fått kunnskap om jernvinna i 
flere områder. Det er således tvilsomt om fenomenet 
gjør seg gjeldende for eksempel i Gausdal Vestfjell 
og på Rødsmoen eller i Gråfjellområdet eller i Ha
glebuområdet i Sigdal , Buskerud. 

Etter hvert har man fått kunnskap om anlegg også 
i skogsområdene ned mot flatbygder. Både her og 
nede i dalene finnes kullgroper i store mengder for 
produksjon av smiekull. Det har vist seg at det er 
tallrike anlegg i utmarka rundt "kornkammeret" To
ten (Haraldsen og Larsen 2005: 151 -152; 2007), men 
foreløpig er lite kjent om datering og størrelsen på 
jernproduksjonen. Slaggfunnene viser at det hoved
sakelig dreier seg om ovner med slaggrop (fase I). 
Utgravning av et anlegg fra middelalderen nær Lå
gen og Raet i Larvik (Gjerpe og Rødsrud 2008) viser 
at det kan finnes anlegg fra fase II i områder hvor 
man til nå har antatt at det ikke har vært gode nok 
malmressurser. 

Tom Bloch-Nakkerud (1992:90, 92) har sett på 
forholdet mellom dateringer og høyde over havet i 
Hallingdal. Det lavestliggende anlegget finnes 140 
moh., det høyestliggende 1145 , mens den lavestlig
gende kullgropen ligger 335 moh. Som ventet er det 
eldste daterte anlegget, fra folkevandringstid , også 
det som ligger lavest. Grensen ved 900-meter bry
tes ikke før ved begynnelsen av vik ingtiden; deretter 
finnes mer enn halvparten av anleggene høyere enn 
dette . Det høyestliggende anlegget er fra 1300-tallet. 

Selv om hovedutbredelsen av jernvinna nå er kjent, 
mangler vi kunnskap om mange områder, ikke minst 
når det gjelder hvor omfattende den er. Fortsatt kan det 
finnes "hvite flekker" på kartene våre. Da registrerin
gene for Dokka-utbyggingen startet i 1978, forelå det 
bare opplysninger om en ødelagt slagghaug i Gausdal 
Vestfjell. Det skulle vise seg at anleggene lå tett. 

Narmo (2000a:96) hevder når det gjelder fase I 
at "Det er nemlig ikke kjent en eneste jernfremstil
lingsplass i Østerdalen av typer som ellers er van
lige i Østnorge. Denne jernvinna opphører nord for 

30 E-post fra Espelund 19. februar 2009. 
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Elverum, mens grenselinja ellers følger vannskillet 
mellom Mjøsa/Gudbrandsdalslågen og Glomma." 
Denne konklusjonen er det grunn til å se nærmere på, 
da flere anlegg med Østlandsovnen er kjent i Åmot 
og Stor-Elvdal. Flere dateringer til romertid forelig
ger. Lite er imidlertid kjent fra Alvdal og nordover 
og i Glåmdalen. 

Østerdalen fra Koppang og nordover er et 01måde 
hvor det ikke er avklart i hvilken grad det finnes anlegg 
av middelaldertypen med ovner med sideavtapping av 
slagg. Tradisjonelt regnes det med at Evenstad-teknik
ken har vært enerådende, men det er undersøkt kull
groper i Alvdal (Gustafson rappo1i 1993) og Folldal 
(Gustafson rapp01i 2002/1993). Et fase Il-anlegg er 
påvist i Vingelen i Tolga, datert til 1200-tallet av Ame 
Espelund. Neste kjente anlegg av denne typen er på 
Røst i Dalsbygda i Os, datert til ca. 1200,30 og så igjen 
ved Røros ifølge Espelund. Alvdal og Tynset er ikke 
systematisk registrert, men det er gjort omfattende re
gistreringer fra lokalt hold (Nyeggen 2005). Det må 
gjøres spesialregistreringer i seterområdene for å av
klare om det har værtjernproduksjon i midtre deler av 
Østerdalen i vikingtid/middelalder (fase Il). Potensia
let har vært der i forn1 av mengder av skog og malm. 

Nordre del av Gudbrandsdalen vet vi også lite 
om. Stedsnavn og slaggfunn tyder på at det også kan 
registreres anlegg i Dovre og Lesja. Ved undersø
kelsene i neddemmingssonen til Aursjøen 2006 ble 
det ikke funnet spor etter jernfremstilling, og dette 
indikerer at det ikke er mange funn å gjøre opp mot 
tregrensen. 

Det kan også nevnes at det finnes en del slaggfunn 
fra de sentrale jordbrukso1mådene, og det er uavklart 
hva de egentlig representerer. Ut fra resultatene av 
maskinell sjakting og flateavdekking de senere årene, 
er det grunn til å tro at de aller fleste er fra smier, men 
at det også finnes enkelte jemvinneanlegg fra fase I 
(Narmo 1996a: 166). 

3.8.2 Strukturell forskyvning fra fase I til fase Il 
Store områder som Nanno registrerte i Nordre Land, 
hadde funn av jernvinneanlegg fra fase I, mens mid
delalderanlegg som skulle være enkle å finne på 
grunn av tilknytningen til kullgroper, manglet. Til
svarende er forholdene i Snertingdal i Gjøvik der det 
må ha foregått en betydelig produksjon av jern i el
dre jernalder, mens middelalderjemvinna kan knapt 
ha vært annet enn til selvforsyning Uf. Larsen 2007). 
Begge steder var det kort vei til Dokkfløy der fase 
Il-anleggene lå tett. 

Man er blitt klar over at det i Agder ikke bare har 
vært en omfattende produksjon i de øvre delene (By
kle-Vinjeheia) i yngre vikingtid-middelalder, men at 
det også finnes mange anlegg langs elver og vann i 
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mellomsonen. Disse ser hovedsakelig ut til å tilhøre 
fase I (eldre jernalder). Det ser ut som om det skjer 
en strukturell forskyvning av virksomheten fra eldre 
jernalder til vikingtid/middelalder (Kallhovd og Lar
sen 2006, Larsen 2007:151-152). 

Slike forskyvninger kan inngå i endringsproses
ser som angår svært store områder. For eksempel har 
Lars Christian Nørbach (1999:245) pekt på følgen
de mønster i Nordvest-Europa: 1) i eldre jernalder, 
500BC til AD600, er produksjonen knyttet til boset
ningen hvor arbeidet organiseres; dette innebærer 
at råmaterialene ble fraktet hit, 2) i merovingertid 
(yngre germanertid) og vikingtid er produksjonen 
ikke lenger knyttet til bosetningen, men foregår der 
råmaterialene ved og malm finnes, 3) i vikingtid og 
tidlig middelalder knyttes produksjonen til steder der 
det er energi: ved og vannkraft. Når den indirekte 
produksjonen introduseres på 1200-tallet, blir brenn
stoff enda viktigere. Modellen kan ikke umiddelbart 
overføres til norske forhold, men sider av den er in
teressant i diskusjon av struktur og organisering. 

3.8.3 Lokaliseringskriterier 
Allerede Rolf Falck-Muus (1931 :61) så at an leggene 
ligger på en tørr bakke, ikke langt fra malmkilden, 
ofte ved en bekk og gjerne i nærheten av steder der 
det er eller har vært seter. Mange arkeologer har vært 
opptatt av tilknytningen til elver og vann. T. Dan
nevig Hauge (1946:20) peker også på dette h·ekket, 
noe han finner rimelig ut fra behov for drikkevann og 
til etterslukking av den brannfarlige virksomheten. 

Irmelin Martens (1972:98) fremhever at ved Møs
strond ligger jernvinneanleggene karakteristisk til på 
tølT mark nær myrkanten. De store tuftene har nesten 
alltid gavlen vendt mot myra, mens de små har åpen 
side med slagghaug mot myra. 

Narmo (l 996a:27) viser til at på Dokkfløy ligger 
anleggene i 01måder med god tilgang på trevirke, 
mange av dem på skogsproduktive "øyer" av morene 
i ellers flatt myrbasseng. Det er et fellestrekk at de 
ligger på godt drenert morene som er relativt steinfri, 
lite kupert og lett ågravei. 

l Jamtland har Gert Magnusson ( 1986:53-54, 
236-237, 257) delt inn jernvinneanleggene i grup
pene "strandbundne" og "skogbundne" hvor de eld
ste, frem til omkring ADl000, ligger ved elver og 
vann, mens anleggene fra middelalderen og senere 
tid tilhører gruppen "skogbundne" . I Trøndelag ligger 
anleggene fra eldre jernalder i utmark fra omkring 180 
moh. og opp mot tregrensen. Rundberget (2005a:67) 
hevder at de ligger opp mot fjell og fjelldaler med 
store myr01måder, en plassering han knytter til nærhet 
til myrmalm og skog. De finnes gjeme på te1Tassekant 
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mot bekk, elv eller vann (Espelund 2005: 126). Slik 
er forholdene også i den indre delen av Agder (Kall
hovd og Larsen 2006). Ved Møsstrond ligger 75 % 
av anleggene mindre enn 10 m fra myr eller vann; 88 
% innen 15 m fra myr eller vann (Martens 1988:97). 
I Hedmark kan avstanden til vann variere svært, og 
det er klar regional variasjon. Vanligvis ligger anleg
gene mindre enn 200 m fra myr (Bårdseng 2003).3 1 I 
Telemark er de skogsbundne ofte hørende til fase II. 
Det er langt lettere å finne de strandbundne som helst 
er fra fase I (Espelund 2004a: 124). 

Man kan tenke seg at vanntilknytningen hadde 
rent praktiske årsaker ved at biestrene var vanndrev
ne slik forutsetn ingen var for bergverkene. Teknolo
gien er så enkel at vanndrift kunne være i bruk like 
tidlig som jernvinna. Det er imidlertid ikke påvist 
noen konstruksjoner som tyder på vassdrift av ovner 
tilhørende fase I og II. Ved en ovn av Evenstadtypen 
(figur 76), fase Ill, fra senmiddelalderen er det på
vist damsted med renne ved Sandnesbekken i Tolga. 
Bare to andre vassdrevne biestrer er kjent her i lan
det: Møssmerbakke blesterverk i Solør og Vollables
teren ved Storsjøen i Rendalen, begge fra 1800-tallet 
(Espelund 1995b ). 

Åke Hyenstrand (1974:186-1 87, 194) viser i sitt 
arbeid om Dalarna til at jernvinna har en vid utstrek
ning, men er i hovedsak knyttet til de store vannsys
temene. Påfallende er konsentrasjonen rundt de store 
skogssjøene. I bare enkelte områder er det slaggfunn 
nær de gamle jordbruksområdene, men jernvinna er 
ellers uavhengig av disse bygdene. Både graver og 
anlegg viser klart Dalaalvens betydning som kom
munikasjonsled. 

Arne B. Johansen (1979:84) trakk på bakgrunn av 
sitt arbeid omkring Hardangervidda konklusjonen at 
jernvinna særlig har vært drevet oppunder tregrensen, 
at den har vært drevet mest innerst i dalene og at den 
er nær knyttet til stølene. Det er en interessant obser
vasjon at det også i 01måder hvor skogen gjerne er 
skrinnere, ligger tett med anlegg. 

Mens anlegg fra fase I både finnes langt til fjells 
og i gårdsnære omgivelser, er fase Il anlegg i rege
len spredt ut i utmarka. Som påpekt ved Dokkfløy, 
er fase I anleggene knyttet opp mot setergrendene, 
mens anlegg fra fase Il er mer spredt i terrenget. 

Rundberget (2007e:354-355) har vurdert lokali
seringen av anleggene i Gråfjellområdet og mener 
at organiseringen i landskapet bærer preg av et høyt 
kunnskapsnivå. Lokaliseringen må sees ut fra til
gang på ressurser og kommunikasjon. De fleste og 
største anleggene ligger lengst i syd der tilgangen på 
trevirke er best. I nord er anleggene mindre, og det 
ser ut til at de er flyttet oftere. Veisystemene synes 

31 Det ser ikke ut til at noen av forskerne har undersøkt om det v irkelig er malm i myrene . 
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Hushold 
(gård/bruk) 
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JernfrtmstiUings
plass 

St-terttorien FjelJgårdsteorien Spesialiseringsteorien 

• - bosetning i forbindelse med driften av jernvinna 

Figur 92. Tre modeller for forholdet mellom bosetning og 
jernvinneanlegg. Etter Nanna 1996a: 137, figur 49. 

å være en viktig betingelse ved plassering av anleg
gene. "Bmken av landskap og ressurser peker ... mot 
en drift der aktørene har fungert i et større organisert 
fellesskap, der regler og rutiner for råstoffbruk har 
vært et vesentlig element." 

3.8.4 Var bare ressurser styrende for 
lokalisering? 
De fleste forklaringer på lokaliseringen er knyttet til 
de naturlige betingelsene slik som skog og malm. Det 
er imidlertid pekt på at dette ikke alltid bør være til
felle eller den eneste faktoren . En mulighet er at man 
kan ha lagtjernvinneplassen nær en boplass, særskilt 
hvis det dreier seg om produksjon for eget bruk. En 
annen er at anlegget er knyttet opp mot et regionalt 
sentrum, i tilfelle er det vel helst tale om en større 
produksjon. Faktorer som helårs- eller sesongboset
ning spiller også inn, og om produksjonen er drevet 
av spesialister (Furingsten 1979:252). Slike forhold 
som dreier seg om jernvinnas forhold til samfunnet, 
vil variere etter hvilken periode man studerer. 

Ved Dokkfløy lå alle anleggene fra jernalderen 
nær setrer og eldre setertufter. I disse områdene var 
det kort vei til fiske i elva, og det var gode beiter. 
Det skal også legges til at det var gravhauger i nær
miljøet, noe som kan være en indikasjon på fast bo
setning i jernalderen. Det er argumentert for at virk
somheten ved Dokkfløy er drevet fra Gausdal-siden. 
Nesten alle fornminnene ligger i det området hvor 
vi finner ressursene, og det er en ressursgrense som 
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tida fra omkring AD 100 til 1400-tallet. Videre finnes 
hustufter fra jernalder, middelalder og nyere tid samt 
gravhauger som kan være fra vikingtiden. Stedet pe
ker seg ut fra naturens side til utmarksbruk og boset
ning, men kanskje har det også vært viktig på denne 
måten å markere territoriet en gjorde krav på. Ingen 
kunne være i tvil om at dette området hadde vært i 
flittig bruk gjennom lange tider (Jacobsen og Larsen 
1992: 167-174). 

3.8.5 Jernvinna i tall 
I kulturminneregisteret Askeladden finnes opplysnin
ger om over 2200 jernvinneanlegg og mer enn 18000 
kullgroper på Østlandet; (tabell 6) en forsvinnende 
liten del av det som finnes. 

3.8.6 Fase Il - regionale forskjeller 
Et viktig element på jernvinneanlegg er hustuft eller 
blestertuft. Allerede Hauge (1946) var oppmerksom 
på at hustufter var knyttet til jernvinneanlegg. Mar
tens (1988: 18) har inndelt sitt materiale i forhold til 
tufter, og det er undergrupper ut fra organisering og 
antall rom. Blestertufter er også påvist i Hallingdal. 
Inndelingen fra Dokkfløy og Valdres er presentert i 
det foregående. Typologi er utarbeidet for Hovden
materialet (Rolfsen 1992). 

På de tre anleggene på Haglebu i Sigdal, Buske
rud, som ble utgravd 2006,32 var det bevart blestertuf
ter (Grøtberg/Gustafson rapport 2007). To av tuftene 
var ettroms og ganske små (R25 og R3 7) slik vi også 
kjenner dem fra Dokkfløy, Beitostølen og Fillefjell. 
Avvikende var at ovnen fantes i midten av tuftene. 
Tuften på R26 var større og var antagelig toroms. Her 
stod ovnen utenfor åpningen i den ene kortveggen. 
Det ble påvist kullager i tufta på R25, for øvrig ble 
det ikke påvist lagre av kull , malm eller leire inne 
i tuftene. Det ble heller ikke funnet ildsteder. Ved 
Buskerud fylkeskomm unes registreringer i 01mådet i 
2008 ble det funnet to toroms blestertufter med kraf
tige veggvoller tilsvarende Møsstrond og Valdres. 

Et viktig skille er at noen blestertufter har bolig-

Tabell 6. Registreringer av jernvinneanlegg og kullgroper i 
Askeladden 12. november 2009. Mange jernvinneanlegg og 
kul/groper er ikke ført inn i registeret. 

i dalføret følger kommunegrensen mellom Gaus- L-------+---- ~---+-- - --,,,.- - ----1 
Fylke Jernvinneanlegg Kullgrop 

Ostf'o ld 85 

dal og Nordre Land. Denne ressursgrensen som går L-~ -----+------=---+-- - -;;;;.------1 

over setergrenda Blæstern og Dokkfløyoset, utgjør et 
nøkkelpunkt i forståelsen av bruken av landskapet. 

Oslo ➔ 7 

Akershus 26 98 1 

I-led mark 780 7258 

Oppland 555 2981 
~------+----~--- +---~,--- -

Dagens kommunegrense går slik at Blæstern ligger L-- --- --+----~---+-------;;;;:---Buskerud 466 3922 

Vestfold 89 
i Gausdal og som en grensepost mot Torpa i Nor- L-~-----+-----==-- - +---~,--- ~ Telemark 221 1346 

dre Land. En spesiell opphopning av lokaliteter fin- L--=--------+-- --~---+-----cc,--------i 

ner vi på Gausdal-sida av grensen. Her klumper det 
seg jernvinneanlegg og kullgroper som spenner over 

Aust-Agder 160 146-t 

Ve.st-Agder 63 28 

SU~I 2280 18173 

32 I tillegg til disse ble anlegg målt opp og prøvestukket, men det ble ikke kartlagt synlige blestern1fter på disse. 
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del, mens andre er rene verksteder, hvor også plass
forholdene godtgjør at det kan ha vært vanskelig å 
overnatte her. De store flerromstuftene på Hovden og 
Møsstrond har i tillegg lagerrom for kull og malm. 
Slike forskjeller kan diskuteres i forhold til ulike års
tider for virksomheten. 

Narmo (2005a:l39-141 , 146) ser ulik utforming 
som uttrykk for tradisjonsområder i jernvinna og 
dermed som uttrykk for ulike ideologier. Det finnes 
minst tre på Østlandet. For det første opererer han 
med Hedmarkstradisjonen og dernest med JKS-tra
disjonen hvor han mente det gikk en skarp grense 
langs Mjøsa/Gudbrandsdalen. Møsstrond og Hovden 
inngår i Møsvatn-tradisjonen, og han stiller spørsmål 
om det er et fjerde område mellom. Nanno mener 
at det knapt nok er analysert hvorfor de samme tek
nologiske prinsippene er brukt på vesentlig forskjel
lig måte, hvorfor grensen mellom områdene synes å 
være så skarp og hvorfor organiseringen er så kon
servativ over tid. Nye gravningsdata fra Fillefjell og 
Hallingdal gjør at disse områdenes tilhørighet kan 
vurderes bedre. 

3.9 JERNVINNE OG BOSETNING 
A. W. Brøgger ( 1925) så arbeidet med jernutvinning 
som en del av virksomheten på den enkelte gård, en 
oppfatning som bygger på det bildet vi har fra den et
terreformatoriske jernvinna, blant annet i Østerdalen 
der bøndene laget sitt eget jern. T. Dannevig Hauge 
( 1946:20) fant sammenheng mellom setrer og jern
vinneanlegg, men pekte på at dette ikke behøvde å 
bety annet enn at det var fordel med husrom nær ved. 
Hovedtyngden av anleggene finnes "til fjells", øverst 
oppe i dalen, omkring viddene og fjellvannene "gjer
ne i nærheten av eller på setrer og heimstøler, eller på 
nedlagte slike, ... " (Hauge 1946:17-18). 

Bjørn Hougen (1947:17, 19,294) hevdet at virk
somheten var klart knyttet til seterbruket, og at den var 
fast sesongarbeid her. Han er inne på tanken om sær
lige "jerngårder" og slår fast at eksistensgrunnlaget 
for fremstøtet mot fjellet var februk, fangst og jern
vinne. Lars Reinton (1957:259-260) vurderte også 
jernvinna i forhold til seterbruket: "Jarnvinna var 
mange stader ei sæteronn som slåtten, risinga, lau
vinga og mosetakinga." Bjørn Myhre (2002 :88) stil
ler spørsmålet om ikke stølsbruket heller er en følge 
av jernvinna enn en forutsetning for denne. 

Ole Tveiten (2008:47-48) stiller seg kritisk til se
tertilknytning selv om det faktisk er påvist at mange 
anlegg er knyttet til setervoller. Setrene ligger i re
gioner med mange jernvinneanlegg, og det er ofte 
registrert bedre nær setrene. Mange anlegg er uregis
trerte, og han mener også at under det som oppfattes 
som spesialisering, kan det skjule seg et utstrakt trel
lehold. Det er derfor lite sannsynlig at jernvinna har 
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Model av tre bndl.1a1n1lrt i jenviau med ek.Hmpd fra Dok.k.11-y 
(8)ekter for omridet mdk>m Valdres - Gausdal) 
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Figur 93. Lars Erik Nannas modellfor setertilkny tning i 
Dokkfløy. Det er tale om tre bruksmønstre. Etter Nanna 
1997a:23, figur 2. 

vært en del av den enkelte bondens seterdrift. 
Martens (1982:29) peker på at mange arkeologer 

har hatt interesse for forholdet mellom bosetning og 
jernvinne i marginalområdene. Mens bosetning kan 
studeres ut fra registreringsmateriale, må undersø
kelser av jernvinna bygge på utgravninger. Hun har 
inngående drøftet problemet med hvor jernbrenneren 
bodde, og hun trekker frem fem modeller (1988: 118) 
hvor hun vurderer utgangspunkt i gårder, seterbruk, 
kulturdualisme (jf. Johansen 1973; 1979) og jern
vinna som selvstendig utmarksnæring (se figur 92). 
Arbeidet med jernvinna foregikk over store deler av 
den snøbare tiden av året i høyereliggende områder, 
og intensiv jernutvinning har fremmet fast bosetning 
(Martens 1982 :39). 

Så vel Martens som Nanno (1996a: 136) argu
menterer mot kulturdualismeteorien og forkaster 
den. Narmos erfaring er at store jemvinneanlegg fra 
eldre jernalder " ligger klistret tett inntil gamle seter
voller over store deler av Østlandet." Selv om det er 
funnet stolpehull på anleggene, er disse ikke knyttet 
til bosetning, og denne tenker han seg har vært på 
setrene. Når jernvinna blir ny stor industri i sen vi
kingtid, finnes bosetningen på selve anleggene, og at 
bolighus på jernfremstillingsplassene er vanlig vest 
for Mjøsa/Gudbrandsdalen. Disse har samme grunn
plan som seterhus i det historisk kjente seterbruket. 
Narmo (2000a: 122) mener derfor at etableringen av 
dette seterbruket er uttrykk for en spesialisering; alle 
aktivitetene som tidligere ble drevet fra et bosted i 
utmarka, blir egne virksomheter med egne bosteder. 
"Da setrene ble spesialise1ie bosteder for husdyrpro-
duksjon og melkeprodukter, ble husene dimensjonert 
for dette behovet." Han legger til at siden så lite er 
undersøkt, må hypotesen testes nænnere. Forskjel
len til Hedmark-tradisjonen er at det her ikke var bo
setning på anleggene. Ingen skriftlige kilder beretter 
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Figur 94. Det er få fimn som viser til jakt på jernvinne
anleggene. Denne pilspissen er ji·ajernvinnetuften R31 
i Gudbrandslie på Fillefjell, Vang kommune, Oppland. 
Foto: Ole Tveiten. 

at jernvinna ble drevet fra setrene, og grunnlaget er 
sammenfall i utbredelse, noe som kan være tilfeldig. 

Line Bårdseng (1998:86) bar funnet at på Hede
marken er 11 av 15 anlegg fra fase I knyttet til setrer, 
9 av de 11 ligger inne på selve setra. Denne tilknyt
ningen opphører i yngre jernalder/middelalder. Ved 
Møsstrond ligger 60 % av anleggene nærmere enn 
500 m fra en seter (Martens 1988: 120). 

I Gråfjellområdet, Åmot i Hedmark, er det påvist 
et jernvinneanlegg tilhørende fase I med datering 
til romertid/folkevandringstid , og dette ligger nær 
setervoll. De øvrige registrerte anleggene er alle av 
typer kjent fra vikingtid-middelalder, og ingen har 
en slik setertilknytning (Risbøl 2005a: 10). Noen an
legg ligger imidlertid på og nær Østseter og Rødse
ter. Narmo (1997a) peker på tre muligheter: på seter, 
i koie eller "dagpendling". Flertallet av anleggene 
i Hedmark-tradisjonen ligger for langt fra bygdene 
til at dagpendling kan ha vært særlig utbredt. Det er 
funnet mange spor etter koier, noe som indikerer en 
periodevis drift. 

Risbøl (2005b:59) har på bakgrunn av registre
ringsresultatene i Gråfjellområdet argumentert for at 
jernvinna var en del av arbeidet som ble drevet fra 
gårdene nede ved Rena elv. Et problem er at avstan
den er stor samt mangelen på bosteder. I noen grad er 
slike påvist ved utgravningsprosjektet. 

Nanno (2003b:66) peker på følgende muligheter 
når det gjelder bosetning og jernvinne i Gråfjello1må
det. Seter- og fjellgårdsteoriene forutsetter bosetting 
på setervollene, og at jernvinna er en del av bondens 
virksomhet. "I fjellgårdsteorien tolkes vanligvis se
trene som marginale gårder med jernvinna som hus
flid eller som ei vesentlig attåtnæring. I seterteorien 
ser en jernvinna som en virksomhet i seterbruket i 
likhet med lauvinga, mosetakinga eller høyberginga. 
Dagpendlerteorien har også tilknytning til bondens 
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virke, der jernvinna ble drevet direkte fra hushold i 
middelalderbygda. Spesialiseringsteorien . .. kan sees 
på som en variant av dagpendlerteorien der jernvinna 
ble drevet direkte fra bygda av hushold uten tilgang 
på egen jord. Disse husholdene kan ha vært knyttet 
til jordbruket som løsarbeidere, som da blir et bier
verv i forhold til jernvinna." Spesialiseringsteorien 
innebærer at jernvinna er bestemmende for valg av 
boplass." 

Ved Dokkfløy kunne tuftene på enkelte middel
alderanlegg tydelig la seg avgrense ved undersøkel
sene, eller de kunne være tydelige i terrenget. Det 
er imidlertid på det rene at tuftene er så små at de 
neppe kan ha tjent som permanent bosted for mange 
mennesker. De få funnene, i form av bryner og na
gler/søm, er knyttet til arbeidet på stedet. Man har 
helst oppholdt seg her under de periodene av året det 
har vært virksomhet på stedet. 

Ved Tyinkrysset er det synlige tufter med noen 
få dateringer fra merovingertid til nyere tid, og det 
er spor etter en omfattende jernfremstilling (blester
tufter) fra omkring AD700- 1200 med høydepunkt 
omkring AD 1000, men sammenhengen er ikke klar
lagt. Området med tufter fortsetter over i Smedalen 
i Lærdal (Tveiten og Simpson 2008). Undersøkelser 
ved Nyset-Steggje viser at tuftene her går tilbake til 
romertid uten at det er spor etter jernvinne i nærheten 
(Bjørgo et al. 1992). 

For Hallingdal pekes det på at noen slagghau
ger ligger nær støler, men de to stedene der jern
vinneanlegg ligger nær hustufter i fjellet , er det ikke 
sammenfall i dateringene. Det pekes også på at bei
tebruk senker gjenveksten på bjerkeskogen slik at 
det settes spørsmål ved tilknytningen til jernvinne 
(Bloch-Nakkerud og Lindblom 1994:91). På Skarg 
i Bykle, Aust-Agder, synes det å ha vært drevet jern
utvinning inne på selve gårdsanlegget, i det minste 
i eldre jernalder. På stølene er det mange spor etter 
anlegg og kullgroper (Rolfsen 1977:96, 111 ). 

Når det gjelder sammenhengen mellom jernvinne 
og seterbruk, må det nevnes at seterområdene er be
dre registrert enn områder lenger unna. Det er her 
folk oppholder seg, og landskapet er gjerne mer åpent 
slik at det er lettere å påvise kulturminner. Dessuten 
fører det veier til setrene. Det er åpenbart represen
tativitetsproblem knyttet til koblingen mellom setrer 
og jernvinne. 

Inn i komplekset med fornminner som viser spor 
etter bruk av høyereliggende strøk hører fjellgravene 
og skogsgravene. Bjørn Hougen (1947:266) koblet 
graver i seterområder til tidligere fast gårdsbosetning. 
Mange av fjellgravene har smedverktøy. "Den sterke 
forekomst av smedverktøy i våre funn kan tyde på at 
jernarbeidet i fjellet ikke stanset ved blesteren, men 
så å si gikk videre med en gang til essen og ambol-
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ten, . . . " 
Fjellgravene er ifølge Arne Skjølsvold (1980: 140) 

de som ligger høyere enn den faste bebyggelsen, 
700- 1100 moh. , og han utelukker at en del av dem 
kan ha med gårds- eller seterdrift å gjøre. De knyttes 
til veidingen, og han mener det har bodd to grupper 
mennesker i Syd-Norge med hvert sitt erverv. Mar
tens (1984:38) viser til at flere jernvinnebygder fa l
ler utenfor Skjølsvolds definisjon slik som Ustedalen 
med Fekjogravfeltet og Møsstrond hvor det er påvist 
et par gravhauger. Flere av gravene i Valdres ligger i 
seterstrøk 850- 950 moh. som er mer jernvinnestrøk 
enn fangstområder, og hvor det kan ha vært fast bo
setning. Ellers bar gravene mer tilknytning til fangst
områder, og de tolkes fortrinnsvis som fangstmanns
graver, men i visse områder må vi være åpne for å 
diskutere koblingen mot jernvinne. 

3.10 ORGANISERINGEN AV JERNVINNA 
Arne B. Johansens hypotese om kulturdialisme (1973 ; 
1979; 2004) var fantasieggende, men bar i dag liten 
tilslutning. Ifølge Johansen ble jernvinna tatt opp av 
fangstfolk i fjellet. "Hvorfor startet man da plutse
lig storproduksjon av jern i Norge for 2000 år siden 
når fangstfolket ikke trengte jern, og gårdsfolket 
ikke var i stand til å drifte prosessen?" Han mener at 
fangstfolket trengte jern til bytte med korn fra byg
dene. Kjøtt, skinn og fisk hadde gårdene fra før. Men 
gårdene trengte jern. "Alle var fornøyde inntil fangs
folket erfarte at jernvinna ødela for den gamle matfor
syningen ved at den tok arbeidskraften midt i fangst
sesongen. Denne konflikten førte til at denne første 
jernvinna nokså snart tok slutt" (Johansen 2004:89). 
Det tok noen hundre år å utvikle en teknologi som 
krevde mindre folk - vikingtidens jernvinne. Jern
vinna ble da kombinert med husdyrhold. 

Johansen ( I 983: 127) finner at de fleste anleggene 
ligger nær setrer og trekker konklusjonen at jernut
vinneren i perioden AD 500- 1200 også var jordbru
ker, som når han holdt til på setra også var reinjeger. 
En tilnærmet lik konklusjon er trukket av Harald Ja
cobsen og Jan Henning Larsen for Dokkfløy, men her 
gjelder det også virksomheten i eldre jernalder, og 
det gjelder jakt på skogsdyr - i første rekke elg på 
trekk vår og høst. Her kunne virksomheten settes inn 
i en årssyklus (Jacobsen og Larsen 1992: 177-178). 

3.10.1 Forholdet til fangst og jordbruk 
I ildsteder på jernvinneanlegg og i slagghauger fra 
middelalderen er det fremkommet benmateriale av 
interesse. På Dokkfløy er det nær kontakt mellom 
fangstanlegg og jernvinneanlegg, og det er antatt 
at det var den samme gruppen som brukte fangst
systemene for elg og som produserte jern (Jacobsen 
og Larsen 1992: 176-178). Analysene av bena viser, 
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med unntak av fiskeben og et fragment av oter, bare 
husdyr. Heller ikke i Gråfjellområdet er det funnet 
annet enn husdyrben på jernvinneanleggene. 

På Hovden er det undersøkt en tuft ved Børte
mannsbekken med flere ovner, dyreben og gjenstan
der. Dyrebena stammer fra sau/geit, storfe, hund og 
fugl. "Altså eit mikrokosmos med jernvinne, land
bruk og jakt innanfor fire jordvollveggar!" (Wige
strand (1991 :1 4). Men det samme går igjen ber at 
sporene etter storviltjakt mangler. Siden det bare er 
ben fra tamdyr, trekkes konklusjonen at jernvinna er 
drevet av mennesker med tilknytning til bondesam
funnet og ikke av fangstfolk som holdt til i fjellet 
(Nakkerud og Wigestrand 1982:30). 

Også pollenanalyser gir informasjon av interes
se. På Hovden er det analyse11 fem søyler fra fem 
ulike myrer. Disse viser husdyrhold og korndyrking 
i vikingtid og middelalder med en hiatus i senmid
delalder, men om denne er omkring 1350 eller 1400, 
eventuelt senere, er ikke klarlagt. Selve jernvinna har 
ikke satt spor i diagrammene selv om det er en viss 
nedgang i bjerkepollen, men denne kan skyldes hus
dyrhold (Rolfsen 1992:84). 

Martens (1992:57) deler gårdene inn i fire hoved
typer: 1) gårder hvor økonomien er basert på jord
bruk innen et begrenset område, 2) gårder hvor øko
nomien er basert på jordbruk, men med avhengighet 
av store arealer i flere økologiske soner, 3) gårder 
hvor økonomien er basert på en kombinasjon av 
jordbruk og utnyttelse av andre ressurser, især jakt 
og fiske . I normalår produseres korn og andre jord
bruksprodukter til eget bruk. Driften er avhengig av 
tilgang til flere økologiske soner, og 4) gårder hvor 
økonomien hovedsakelig er basert på andre ressur
ser uten tilstrekkelig produksjon av korn og andre 
jordbruksprodukter til eget bruk. Jordbruksarealet er 
lite og korndyrkingen er klimatisk usikker. 

Hun diskuterer forholdet mellom organiseringen 
på Møsstrond og på Dokk.fløy, og viser til at i begge 
områdene er det drevet overskuddsproduksjon av jern. 
Selv om det er prinsipiell likhet i utformingen av an
leggene, er det forskjell i organiseringen av arbeidet. 
Antagelig er det utført av spesialister. På Møsstrond 
må utgangspunktet ha væ1t gårder i produksjonsom
rådet; gårder av type 4. Den store konsentrasjonen av 
vikingtidsfunn i dalene i Telemark viser rollen i mel
lomhandelen av jernet. Ved Dokkfløy må utgangs
punktet ha vært gårder nede i bygda. Nede i dalen og 
oppover lisidene er det gode forhold for jordbruk, og 
disse gårdene tilhører type 2 og 3. Det er til å merke 
seg Hamarbispens økonomiske interesser i Gausdal; 
den må åpenbart bunne i interesse for andre ressurser 
enn jordbruk. Store smieanlegg på kirkegården ved 
Hamar Domkirkeruin må spesielt nevnes (jf. Peder
sen 1999: 190-193). Analyser viser at slagget er man-
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ganrikt (Jakobsen rappo1i 1992), noe som kan peke 
mot Gausdal (Pedersen 1999: 193). 

Jernutvinningen må ikke sees isolert fra øvrige 
utmarksnæringer. Særlig viktig er fangst på elg og 
rein, men også fiske , tjærebrenning, forinnsamling 
samt innsamling av treverk til brensel og emner må 
ha vært viktig. De store fangstanleggene fra middel
alderen må ha krevet samvirke av mange mennesker 
(jf. Jacobsen og Larsen 1992: 180, Mikkelsen 1994). 
Ved Dokkfløy synes det som om fangst og jernutvin
ning følger hverandre fra Kr.f. til siste halvdel av 
1300-tallet. Kullgroper er gravd om til fangstgroper 
slik at de samme områdene er utnyttet. Interessant 
er motsetningen til Rødsmoen (og Gråfjellområdet) 
hvor fangstgroper er ombygd til kullgroper. Bruken 
av Dokkfløy-området ville skapt konflikter der
som det ikke var de samme menneskene som drev 
fangst, jernutvinning og husdyrhold (setring) i om
rådet. Materialet tyder på at det ikke har vært fast 
bosetning ved Dokkfløy i jernalder og middelalder, 
men at mennesker fra Gausdal har oppholdt seg der i 
sommerhalvåret for å høste det naturen gav. 

3.10.2 Spesialister? 
For å kunne beherske teknikken med å lage jern av 
myrmalm kan man til en viss grad hevde at utøverne 
var spesialister, men teknikken var enkel å lære, noe 
blant annet de mange fase Ill-anleggene knyttet til 
gårdene i Østerdalen vitner om. Diskusjonen om spe
sialister i det følgende går videre og vedrører blant 
annet jernvinna som profesjon og eksistensgrunnlag 
i forhold til selvforsyning. 

Martens (1997: 18-19) hevder at samfunnet i for
historisk tid og middelalderen hadde svake forutset
ninger for heitidsspesialister annet enn i byene og 
tidligere i høvdingens brød. Hun mener det derfor 
har vært deltidsspesialister hvor man kunne dele opp 
året i ulike arbeidsoperasjoner. Fjellbygdene var ikke 
bare råvareprodusenter, men det var stor forskjell i 
virksomhet og bearbeidingsgrad. Rikdommen i mel
lomsonen i Telemark oppfattes som resultat av faste 
handelsforbindelser med fjellbygdene. 

Line Bårdseng (1998 :74) mener at anlegg og 
kullgroper er standardiserte i hennes undersøkelses
område på Hedemarken, enkelte trekk alt i eldre 
jernalder. Narmo (1997a: 190) hevder vareproduk
sjonen på Rødsmoen og i Dokkfløy er styrt av tilbud 
og etterspørsel i bondesamfunnet. Han ser det som 
undervurdert i forhold til institusjonene (konge, kir
ke, adel) . Brit Solli (1996:225) mener at en så viktig 
aktivitet ikke kan ha væ1i utenfor kontroll av kirken, 
kongen og aristokratiet. 

Jernvinneanleggene fra etter AD950 ligger der det 
var naturlige forutsetninger og bare unntaksvis i nær
heten av setervoller, ifølge Nanno (1997a). Anleg-
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gene av Møsvatn- og JKS-tradisjonen har boligdeler, 
men ikke permanente bosteder for helårsbosetning. 
Han mener at virksomheten ble drevet av spesialister 
på siden av bondesamfunnet. De kan ha kommet der
fra, men drev selv neppe gårdsdrift. 

Ut fra resultatene av de store utgravningene i Grå
fjellområdet mener Rundberget (2006a:29) at frem
stillingen bærer preg av å være styrt: "En organise1i 
framstilling med et høyt kunnskapsnivå på så vel res
surser og utvinningsmetode tilsier dette. Plasseringen 
av de forskjellige produksjonsplassene må sees ut i 
fra et samkjørt system der ressurser og kommunika
sjon har væ1i retningsgivende. Dette kommer godt 
til uttrykk gjennom et tilsynelatende allerede utbygd 
veisystem samt konsentrerte områder med malmtekt 
og røsteplasser, der malmen har blitt fraktet ut til de 
forskjellige anleggene i nærheten ... Om denne sty
ringen har vært sentralisert og/eller basert på stor
menn eller selveiende bønder er derimot usikkert." 

Likheten i organiseringen av anleggene bærer 
preg av en felles grunntanke. Det virker som om en 
gruppe har arbeidet sammen og ikke enkeltindivider. 
Om bønder har arbeidet sammen som deltidsvirk
somhet eller om det har vært heitidsspesialister, er 
vanskelig å vurdere. Felles bruk av malmressursene 
forteller om samarbeid og fellesskap. Små hustufter 
på anleggene, sjeldent med et areal mer enn 5-6 1112, 
tilsier at det neppe har vært mer enn 2-3 mann i ar
beid på et anlegg. Flere av de nesten 120 anleggene 
i Gråfjello1mådet må ha vært i bruk samtidig, men 
det kan ikke avgjøres hvor mange. Forholdene taler 
for at flere titalls mennesker har vært involvert i pro
duksjonen, og en stor del av gårdene i området må ha 
deltatt. Ut fra en samlet vurdering kommer Rundber
get (2007e:356-357) til at virksomheten antagelig er 
forankret i et sentralsty1i bondesamfunn. Datering av 
fangstanlegg og seterbruk er delvis sammenfallende, 
men forholdet uavklart. Uansett taler mengden jern 
fra området for at det har foregått en vareproduk
SJon. 

Agne Furingsten (1984:142) viser i sin vurdering 
av jernvinna i Vest-Sverige til at jerntilgang og jern
produksjon gjerne tillegges stor vekt ved forståelse 
av forandringer i samfunnet. Å studere produksjons
måten kan gi innfallsvinkel til å studere samfunnsfor
andringene: Var produksjonen innrettet på husholds
behov eller var det overskuddsproduksjon? Hvem 
fremstilte jernet - spesialister eller "bønder"? Hvem 
kontrollerte distribusjonen av overskuddet? En ut
vikling mot spesialisering kunne gi seg uttrykk i det 
arkeologiske materialet ved en forandring mot fæn-e , 
men st01Te produksjonsplasser. Spesialister kan er
kjennes gjennom "smedgraver" eller indirekte gjen
nom store produksjonsenheter. 

I Danmark kan jernutvinningen enten være indi-
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Figur 95. Modellfor årstidstilpasning for virksom
heten på Hovden i Bykle, Aust-Agder. Etter Wigestrand 
1991:15. 

viduell basert produksjon drevet av en enkelt gård 
eller som felles produksjon på felles areal, eventuelt 
kan det finnes mellomformer. Den tette forbindelsen 
mellom gård og jernutvinning, påvist i Drengsted, 
Snorup og Vorbasse, taler for en individuelt base1t 
produksjon med eiendomsrett til ovn og produksjon. 
Den meget stramme organiseringen av jernutvinnin
gen hvor den er knyttet til en gård og ikke til res
sursene, for eksempel nær malmmyr, er et argument 
for dette. Tilsvarende forhold gjelder smier som det 
er bare en eller bare et fåtall av i hver landsby (Mik
kelsen & Nørbach 2003). "I de danske jernalders
bebyggelser tyder organiseringen af smedjer, gårde 
og jernudvindingsovne således på, at enkelte havde 
specialiseret sig i smedningen samt i dennes tekniske 
og håndværksmæssige mysterier - ... " (Mikkelsen & 
Nørbach 2003:109) . 

3.10.3 Håndverksbygder 
Martens (1982:38; 1988) deler innjernvinneområdene 
i selvproduserende bygder og spesialiserte jernvinne
bygder, Nanno (1996a) tar utgangspunkt i en modell 
fra etnologien, Robert Klosters om husflid og hånd
verksbygden (1947), for å illustrere den kvantitative 
forskjellen. Martens (1997:9) mener at vi har områder 
med overskuddsproduksjon,33 sentrale områder uten 
produksjon, mens andre steder er det selvforsyning, 
likevel slik at det er lite sannsynlig at hver bonde 
laget sitt eget jern. "Jernvinna er bare ett av flere ek
sempler på produksjonsforhold som bryter fullsten
dig med den gamle oppfatningen om selvbergings
husholdet." Hun mener (1997:18) det har vært del
tidsspesialister hvor man kunne dele opp året i ulike 
arbeidsoperasjoner. Fjellbygdene var ikke bare råva
reprodusenter, men det var stor forskjell i virksomhet 
og bearbeidingsgrad. 

Narmo (1996a:189-196) sannsynliggjør at pro
duksjonen i Gausdal og Valdres i middelalderen har 
vært så stor at den har gitt mulighet for heltidsprofe-
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Figur 96. Modellfor årstidstilpasning for virksomheten i 
Dokkfløy, Gausdal Vestfjell, Oppland. Etter Jacobsen og 
Larsen 1992: I 77. 

sjon . Selv med et skrint jordbruk, har virksomheten 
på ett anlegg kunnet gi godt grunnlag for å brødfø 
en familie. Nå er hans beregninger basert på et langt 
lavere utbytte enn vi regner med i dag. 

Tradisjonen med kullproduksjonen trukket inn 
på anleggene oppstår omkring AD 1000 og opphører 
omkring AD 1350. Virksomheten kan da karakterise
res som et bygdehåndverk hvor jernvinna ble drevet 
som spesialise1t håndverk for bygdens eget behov 
frem til produksjonen øker sterkt omkring 1150 i 
Valdres og 1250 i Gausdal. 

Bygdehåndverket omkring AD 1000 og hånd
verksbygden fra omkring AD 1150/1250 og avslut
ningen AD1350/ 1400 forstår han i forhold til jern
produksjon for et marked hvor jernpriser reguleres 
ved tilbud og etterspørsel, at jernproduksjon ga 
grunnlag for levedyktig hushold. Nedgangen ses i 
sammenheng med sviktende etterspørsel, men om 
dette har sammenheng med Svartedauden eller om 
den på grunn av påfølgende pester bare forsterket en 
økonomisk nedgang som startet tidlig på 1300-tallet, 
er uklart. 

I analysene av jernvinna på Rødsmoen vurderer 
Narmo produksjon, brukstid og erverv, og han kom
mer frem til at jernvinna i middelalderen er en vare
produksjon. Utbyttet fra bare ett anlegg kunne dekke 
mellom halvparten av og det dobbelte av det lokale 
behovet. Ett anlegg kunne gi utkomme for 4,5-25,7 
personer, og et hushold bestod neppe av mer enn 
10 personer. Jernvinna ble drevet som husflid til 
omkring AD950 og ble avløst av vareproduksjon 

33 Martens bruker tetthet på 5 jernvinneanlegg eller 50 kullgroper innen et område på en km2 som kriterium på område 
med overskuddsproduksjon (1982:38). 
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(1997a:131-133). 
I eldre jernalder er det for Trøndelags del pekt på 

at rike graver særlig er knyttet til bygder nær pro
duksjonsområdene for jern (Prestvold 1994, Stenvik 
I 994). Slik ser det ut til å være også i Øst-Norge Uf. 
Larsen 2000), og forholdet mellom sentralbygd og 
jernvinne er et aktuelt tema (Haraldsen og Larsen 
2005). I indre deler av Agder kan pekes på hovedgår
der med rike graver i hvert dalføre (Stylegar 2002). 
Et velkjent eksempel er Snartemo i Hægebostad. 
Grunnlaget kan ligge i jernvinna (Larsen 2003a, jf. 
Kallhovd og Larsen 2006). Diskusjonene er videre
ført av Frans-Arne Stylegar (2008) som ser sammen
heng mellom rike graver og jernvinne i indre Vest
Agder. Tilgangen til god jord var en nødvendig, men 
ikke tilstrekkelig, betingelse for sentrumsdannelse. 
Koblingen mellom makt og overskudd som resultat 
av utmarksnæringer, er vanlig (for eksempel Solberg 
2000: l 02 , 122). 

Produksjonen i Danmark vurderes i forhold til 
begrepene "Hus.fiidshåndværket " hvor det produse
res til eget behov; "Subsistenshåndværket " hvor det 
er en stigende arbeidsdeling i et selvforsynt marked, 
men hvor produksjon av enkelte varer for marked 
forekommer; "Erhvervshåndværket" hvor det er spe
sialistarbeid utført på bestilling eller for et marked 
hvor utøveren i liten grad deltar i dyrkning av jorden; 
og "lndustriarbejdet" som er den moderne tids lønns
arbeid. Antagelig må vi søke produksjonen innen de 
to første modellene i romertid og eldre germansk 
jernalder (Mikkelsen og Nørbach 2003: I 06-111 ). 

Nanno tar i flere av arbeidene sine (1996a; 1997; 
2003a) et oppgjør med myten om det selvforsynte 
bondesamfunnet slik det er fremstilt i eldre littera
tur. Dette bygger på tilbakeslutninger av jernvinna 
i nyere tid. 34 Den eldste jernvinna frem til 600-/700-
tallet vurderes som overskuddsproduksjon, mens 
virksomheten frem til slutten av vikingtiden var ba
sert på selvforsyning. Fra omkring år 1000 var igjen 
jernvinna basert på spesialisert overskuddsproduk
sjon. Trolig er det bønder fra de minste og marginale 
gårdene som har drevet jernutvinningen. Den sterke 
utbyggingen av middelalderstaten må ha vært viktig, 
ikke ved at samfunnsmaktene direkte engasjerte seg i 
produksjonen, men ved at forholdene for stabilt mot
tak og utveksling lå til rette og skapte igjen grunnla
get for en stabil produksjon . 

3.10.4 Sesongarbeid? 
Spørsmålet om heltids- eller deltidsspesialist og om 
årstidstilpasning er vurdert av flere forskere. Avgjø
rende for en slik tilpasning er forholdet til jordbruket 
og til de tider av året hvor det var mulig å optimali-
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sere virksomheten slik som at man kan ha unngått 
røsting i de tidene av året da det var mest nedbør. 
Virksomheten er forsøkt satt inn i årstidssyklus. Sik
ker kunnskap om kullbrenningen har vi først i ny
ere tid, den ble da kombinert med jordbruk. Hugsten 
foregikk i juni, mila ble klargjort i august, mens man 
kjø1te ved til mila i november. I desember ble mila 
reist og dekket, mens den ble brent i januar, og deret
ter ble veden kjørt til verket i februar og mars (Lar
sen, J. M . 1996:75). 

A. W. Brøgger (1925:151-153) oppfattet jern
vinna som en kortvarig episode om sommeren, mens 
T. Dannevig Hauge (1946:20) og Bjørn Hougen 
( 194 7: 19) mente den ble drevet om våren eller høs
ten. Arne B. Johansen (1973:92) laget en modell for 
utnyttelse av de ulike årstidene, og han anså det som 
mulig at en familie kunne makte de ulike operasjone
ne, samle for og drive jakt, selv om man ble bundet 
ti I aktiviteter knyttet til jernvinna nesten hele året. 

Tom Bloch-Nakkerud (1987a: 142-143 med hen
visninger) mente at de enkelte delene av virksom
heten ble drevet til ulike tider av året (figur 95). De 
skriftlige kildene forteller at veden måtte ha god tid 
til å tørke før kullbrenningen, og fellingen settes til 
vinteren og våren før sevjen stiger. Veden kunne så 
forkulles om høsten eller vinteren, den første snøen 
kunne lette transporten. Beskrivelsene gjelder ifølge 
Bloch-Nakkerud så vel kullbrenning til jernverkene 
som produksjon av gårdenes eget behov for smikull. 
Flere kilder omtaler jernblestring på 1700-tallet, og 
her angis hovedsakelig våren som tid for malmgrav
ning, mens røsting skjedde på høsten. Evenstad an
befaler vinteren som blestringsperiode for å slippe 
problemer med regn, og dessuten forsømte man ikke 
annet arbeid på gården. 

I vurderingen kommer Bloch-Nakkerud 
(1987a:145 , jf. figur 8-1) frem til at hugsten kan ha 
foregått fra september gjennom vinteren til mai ; i 
juni og juli skulle gropene graves eller settes i stand, 
mens selve trekullfremstillingen skulle foregå i sep
tember-oktober. Jernfremstillingen ble ut fra natur
lige forutsetninger lagt til perioden oktober til april , 
delvis parallelt med hugsten . Innpasset i en fjellgårds 
årssyklus blir resultatet etter samlet vurdering hugst 
i november, desember og mai , mens arbeidene med 
gropene faller i juli-august og selve produksjonen av 
trekullet i september. Jernfremstillingen blir plassert 
i perioden januar til april (figur 95). Blestertuftene 
har gjort det mulig å foreta blestringen vinterstid 
(ibid.:149, jf. figur 8-4). 

For Dokkfløy tenker man seg et integrert utmarks
bruk hvor aktivitetene med jernutvinning ble lagt til 
april til november sammen med jakt og fangst (Ja-

34 Kjetil Loftsgarden (2007:62-63) gjennomgår en del historikeres syn på det selvforsynte bondesamfunnet. 
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cobsen og Larsen 1992:177) (figur 96). 
Kjetil Loftsgarden (2007:58-60) har vurde1t vin

terblestring ut fra 20 registrerte jernvinneanlegg i 
Rauland i Telemark. Det er noe ulik organisering av 
anleggene, men han finner det sannsynlig at vinter
blestring var utfø1t på de fleste anleggene. 

Allerede T. N. Holme (1920:4 7) var opptatt av 
spørsmålet om jernblestreren var heitidsspesialist. 
Han opponerer mot Ivar Kleivens antagelse om at 
jernvinna var fast gårdsarbeid som ble utført til visse 
årstider på samme måte som onnearbeidet. Holme 
mener at det krevdes en teknisk spesialitet som ikke 
enhver var i besittelse av. Også forholdene ved bles
terbrukene tydet på at bare et fåtall av befolkningen 
syslet med arbeidet, selv om nok hele bygdelag kun
ne være økonomisk interessert i virksomheten. 

Kleiven (1930, jf. Hougen [1959]:184) opplyser i 
Fronsbygdin at malmletingen ble foretatt på forsom
meren slik at malmen kunne tørke over sommeren, 
altså mellom våronn og slåttonn, mens jernblåsingen 
kommer når skurden var over. 

Na1mo (1996a: 119) viser til forskjellen mellom 
Møsstrond og Dokkfløy (figur 177) der de innven
dige malmlagrene på Møsstrond gjorde det mulig 
med vinterblestring. De åpne konstruksjonene rundt 
ovnene på Dokkfløy taler mot vinterblestring, slik at 
den kan ha foregått vår, sommer eller høst. Materia
let peker følgelig så langt mot ulike løsninger i de 
forskjellige regionene, og her ligger det viktige fors 
kningsoppgaver. 

3.11 JERNET OG SAMFUNNET 
Tilgangen på jern må ha forandret samfunnet i bety
delig grad; at det nå var selvforsynt med for eksempel 
sigder må ha hatt stor innvirkning på samfunnets to
tale produksjon. Spørsmålet om husholdsproduksjon 
kontra overskuddsproduksjon, står sentralt. Betyd
ningen for samfunnsøkonomien må vurderes i et bre
dere perspektiv hvor både teknologien og teknologi
forandringer må veies i forhold til andre kildegrupper 
som graver og boplasser. Er metallrikdom i gravene 
slik som i yngre jernalder et tegn på en høyt oppdre
vet jernvinne eller en generell velstandsøkning? Eller 
avspeiler den alene en ideologisk endring ved over
gangen mellom eldre og yngre jernalder? Et avgjø
rende forhold er den store tidsdybden i den lavteknis
ke jernvinna i det indre østlandso1mådet - omkring 
2000 år. Få synes å ha lagt vekt på å se jernvinna i 
lys av de store samfunnsforandringene som foregår i 
løpet av denne lange tiden . 

Martens (1990:70, 72) peker på at utmarksboset
ningen ikke kan studeres isolert, og at de økonomiske 
og kulturelle samband med områder med bedre vil
kår for jordbruk, er av grunnleggende betydning for 
forståelsen av forholdene i marginalområdene. Grav-

Kapittel 3: Generell kunnskapsstatus 

funnene kommer fra de sentrale delene av bygdene 
og levner ingen tvil om at makt og velstand var knyt
tet til jordbruk, ofte i kombinasjon med knutepunkter 
i ferdselen. Men en annen sak er at det økonomiske 
overskuddet bare delvis kom fra gårdsdriften. Pels
verk og jern kom fra utmarka, men gravfunnene for
teller ikke hvem som skaffet til veie disse varene. 

3.11.1 Fase I 
Anders Hagen (1997:271) peker på utmarksnæringe
nes betydning for høvdingdømmene i eldre jernalder: 

"Krever vi et uvanlig rikt funn- og fornminnemiljø, 
en sentral plassering i landskapet og et særdeles bæ
rekraftig jordbruk som betingelse for at høvdingdy
nastier kan ha eksistert alt i eldre jernalder, må den 
regionen Dokkfløy-miljøet kan ha vært en del av, 
oppfylle kravene fullt ut. Toten, Hadeland og Ringe
rike er utpregede kornbygder som hører til de mest 
oldsaksrike i Norge både når det gjelder eldre og 
yngre jernalder." 

Hagen trakk frem rikdommen i jernalderen vest 
for Mjøsa, og at selv om området er velegnet for jord
og februk, "blir det naivt å tro at det var krøtter og 
korn som ble konvertert i fremmedvarer som glass, 
gull og sjeldne våpen. Det var nok heller utmarks
produktene jern, huder og hom som var gangbare på 
markedsplassene, enten de lå i Sør-Skandinavia el
ler ved Rhin-munningen." Ressursene var store ved 
Randsfjorden og i Valdres, mens forholdene var dår
ligere kartlagt sydover i Oppland og Akershus . 

Men enda klarere er forholdene på østsiden av 
Mjøsa, mener Hagen. Her finner vi Åker i hovedsen
teret for gamle gårder og ressursrike utkanttrakter. 
Samtlige krav til en høvdingsty1t sentrumsdannelse 
oppfylles: overskuddsproduksjon av korn, dagsnær 
avstand til store utnyttbare skoger og strategisk be
liggenhet (ibid. :273). 

Det er ikke gjort studier som egentlig viser sam
menhengen mellom høvdingdømmer og utmarksbruk 
på Østlandet. Det er lett å postulere en sammenheng 
mellom romertidens våpengraver på Toten og Hade
land og jernvinna, og forbindelsen virker selvsagt. 
Det er viktig å ta opp diskusjonen, men det er nok 
nødvendig med langt flere registreringer og date
ringer. Vi mangler avgjørende kunnskap om utbre
delse og en kvantifisering av produksjonen (Larsen 
2003b). 

I drøfting av bosetning og samfunnsforhold i Ag
der mener Kallhovd og Larsen (2006:248-250) at 
det må ha vært en betydelig overskuddsproduksjon 
av jern i yngre romertid og folkevandringstid i indre 
Agder. I denne perioden ser det ut til å være ekspan
sjon, slik som gårdsanlegget Sosteli i Åserals vesthei 
som kan være tatt opp mot slutten av yngre romertid. 
Sosteli er en påfallende stor gård med tanke på den 
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marginale beliggenheten i forhold til de gode jord
bruksområdene nede i bygda. Det ble funnet slagg 
spredt over store deler av anlegget, og en av bygnin
gene har vætt i bruk som smie. I forhold til ressurs
ene i heiene har bosetningen på Sosteli en strategisk 
lokalisering; blant annet er det påvist en betydelig 
produksjon av jern langs vassdraget vest for gården. 
Eierne av Sosteli kan gjennom kunnskap om jernpro
duksjon og kontroll over ressursene ha hatt en sentral 
posisjon i samfunnet, og produksjonsutbyttet kan ha 
blitt investert sosialt og politisk for å vedlikeholde 
den ervervete samfunnsposisjonen. Med Sosteli som 
eksempel mente man også å kunne se en forbindelse 
mellom jernproduksjon og landnåm i yngre romer
tid. Enkelte gårder, slik som Sosteli , kan ha blitt tatt 
opp av frie folk som i kraft av sin kunnskap og kom
petanse har ryddet mark i heiene og anlagt gårder 
med strategisk beliggenhet i forhold til områder med 
gode vilkår for jernproduksjon. Soste li må diskuteres 
i forhold til storgårder som pekes ut gjennom øvrig 
materiale. 

Bjørn Myhre (2002: 158) viser til den store virk
somheten i høyereliggende skogsområder og i fjell
dalene fra romertid av hvor sporene er tydelige med 
tufter, graver, fangstanlegg og store slagghauger 
samtidig som pollenanalysene forteller om intensivt 
beitebruk. Han mener at den sterke ekspansjonen i 
fjellet i romertid og folkevandringstid ikke bare kan 
forklares med gradvis befolkningsvekst i de nærmes
te bygdene og lokalt behov for varer. De godt orga
niserte tiltakene har hatt som mål å sikre overskudd 
av produkter som kunne brukes i vareutveksling og 
byttehandel utover lokalmiljøet. Spørsmålet er om 
alle endringene bar vært organisert på et høyt sosialt 
nivå i samfunnet. 

Ikke alle ser stor jernproduksjon som økonomisk 
betinget. Kristin Prestvold (1994: 118) mener varia
sjonen i jernproduksjon i Trøndelag i eldre jernalder 
har sammenheng med sosial stabilitet og konflikt. 
Det er ikke økonomiske forhold som skaper produk
sjonstoppen i eldre jernalder: "den sosiale konflikten 
topper og tilspisser seg på noenlunde samme tid som 
jernproduksjonen viser et maksimum ."35 

Lars F. Stenvik (2003a:80) peker på at det er flere 
ulike ovnstyper i eldre jernalder innen et så begren
set område som Skandinavia. Årsaker søkes på ulike 
plan , både tilgang på byggematerialer og malmtyper. 
Samfunnsorganisasjonen kan også ha væ1t et avgjø
rende premiss, for eksempel har de trønderske an
leggene krevet tilgang på stor arbeidskraft. Stenvik 
(1994: 13) tenker seg et omfattende samarbeid mel
lom høvdinger i eldre jernalder. Da kunne det utrus-
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tes store ekspedisjoner i utmarka, og man hadde dis
tribusjonsapparat for det ferdige produktet. Produk
sjonen har styrket systemet og ikke væ1t en trussel 
mot høvdingenes makt; gjennom generasjoner må 
det være bygget opp et system der varer og tjenester 
kunne utveksles etter bestemte regler. 

Rundberget (2005a:72-73) viser til et handelsnett 
som kan ha omfattet ytre deler av Trøndelag og Nord
Norge og muligens deler av Vestlandet. Utbyttet av 
jernvinna har gitt de ledende i samfunnet grunnlaget 
for et økonomisk og politisk maktapparat. Det har 
derfor væ1t viktig å opprettholde og utvikle teknolo
gien samtidig som det har vært nødvendig å beskytte 
kunnskapen innen et avgrenset område. Den store 
produksjonen i eldre jernalder har etter hans skjønn 
vært et av de mest identitetsskapende elementene i 
samfunnet. 

3.11.2 Fase Il 

I hvilken grad er jernvinna en faktor ved etable
ringer av sentra og byer i eldre og yngre jernalder 
og i middelalderen? Spørsmålet har vært diskutert 
både i forhold til høvdingdømmer i eldre jernalder 
og ti l byoppkomsten i middelalderen. Bjørn Myhre 
(1992: 172) mener at en fyrsteslekt på Borre allerede 
i merovingertiden har skaffet seg herredømme over 
andre sentrale regioner på Østlandet og hatt kontroll 
over produksjon og distribusjon av varer fra store 
deler av Østlandet, inkludert jern. Dagfinn Skre 
(1996:464) stiller seg kritisk til dette og mener at 
herrer på Borre i merovingertid og vikingtid neppe 
har hatt mulighet til å utøve en kontroll ikke engang 
middelalderens rikskonger kan ha hatt. Det kan nep
pe dreie seg om kontroll med andre regioner annet 
enn muligheten for politisk innflytelse. Bare noen re
gioner var jernproduserende, og man måtte få tilgang 
på produktene som gave eller ved bytte. 

Det kan være grunner til å vurdere Skres modell 
fokus på makt og kontroll på nytt. Nyere forskning 
fokuserer på nettverk hvor det kan oppstå direkte 
kontakt mellom produsenter og lokale stormenn i så
kalte friskala nettverk (Sindbæk 2007). Uten tvil vil 
tillemping av nettverksteori på jernvinna kunne sette 
distribusjonen inn i nytt perspektiv. 

Lars Erik N armo ( 1996a: 189-196) mener ut 
fra materialet fra Dokkfløy at det var spesialister i 
håndverksbygder som drev jernvinna. Brit Solli 
(1996:225) hevder jernvinna må forstås ut fra mid
delalderens samfunn, og at den vanskelig kan ha 
vært helt utenfor kontroll av kirken, adelen og kon
gemakten. Dersom det har vært transport av jern over 
store avstander, er det spørsmål om det dreier seg om 

35 Det er mange tolkningsproblemer knyttet til C 14-dateringene, slik at det neppe er mulig å trekke så bastante 
slutninger, jf. kapittel 5.2. 
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en tidlig organisert handel eller om det dreier seg om 
innsamlet skatt.36 For Dokkfløy viser jordeiendoms
forholdene i middelalderen at Hamarbispen hadde 
store interesser i Gausdal, og det er foretatt en kobling 
mellom kirkens behov for råvarer og utmarksdriften 
ved Dokkfløy (Jacobsen og Larsen 1992: 181 ).37 

Ut fra en samlet vurderingkom Martens (1988: 118-
120) frem til at virksomheten på Møsstrond måtte 
være drevet med utgangspunkt i gårdsbosetning. Hun 
så videre på virksomheten, og ut fra den store pro
duksjonen mente hun at den ikke var for eget bruk. 
Virksomheten måtte være spesialisert, og den kunne 
enten være drevet med utgangspunkt i behovet i om
kringliggende bygder eller for sentralområder lenger 
borte. Hypotesene har sin bakgrunn i parallelle sven
ske forhold (jf. Rundberget 2002a:14). 

Sporene etter jernvinna er særlig omfattende i 
middelalderen. Ved Dokkfløy var de fleste anleg
gene fra 1200- og 1300-tallet. I denne perioden var 
samfunnets behov stort, blant annet i byene. Samfun
net var blitt sterkere organisert, både kongedømmet, 
adelen og kirken var sterke maktfaktorer. Histori
kerne har i stor grad fokusert på jordbrukets betyd
ning for samfunnsøkonomien. Det er grunn til å stille 
spørsmål om ikke overskuddet fra utmarksnæringene 
nettopp har skapt grunnlaget for den sterke staten i 
Norge i høymiddelalderen. Den omfattende produk
sjonen på 1200-tallet er godt dokumentert. 

Spørsmålet om regional og overregional styring 
av vareproduksjon og omsetning gjennom jernalde
ren griper langt inn i forståelsen av hele samfunnet, og 
slike spørsmål kan ikke alene løses gjennom utgrav
ning av noen enkelte jernvinneanlegg. Det kreves et 
større tverrvitenskapelig forskningsprosjekt. Forhol
dene omkring jernet og jernbearbeidingen i middel
alderbyene har mye til felles med spørsmål knyttet 
til andre varer og til håndverket i byene. Gjennom 
forvaltningsarkeologien kan vi fremskaffe data som 
blir viktige i vurderinger av organiseringen: utbre
delse, produksjonsvolum, regionalitet, kronologi og 
jernets distribusjon. 

Det er flere steder pekt på at jernvinna ikke må 
sees isolert fra annen utmarksbruk . De store fangst
anleggene fra middelalderen må ha krevet samvirke 
av mange mennesker. Virksomheten ved Dokkfløy 
begynte omtrent samtidig i romertid; fangstanleg
gene bygges ut, jernutvinningen øker i omfang og 
følges av intensivering av beitebruk. Virksomhetene 
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følges ad frem til svartedauden (jf. Jacobsen og Lar
sen 1992: 175-176, Mikkelsen 1994 ). Dokkfløy er 
bare ett område av mange i fjellet her, noe som gir 
grunn til å stille spørsmål om den store virksomhe
ten har kunnet skje som et samvirke mellom gårdbru
kere eller om den ble organisert fra et sentralt sted i 
regionen (Myhre 2002: 152). 

Ingvild Øye viser til at nedgangsfasen for jern
vinna i middelalderen varierer i ulike deler av landet, 
noe som kan ha sammenheng med at skogen gikk 
tilbake i områder med jernvinne. Dessuten kan berg
brytingen i Sverige ha gjort det mer lønnsomt å inn
føre jern derfra. Sentralkirkelige institusjoner ser ut 
til å ha engasjert seg i jernutvinningen, blant annet i 
distribusjonen av jern. Samlet sett mener hun at jern
utvinningen ikke skjedde i direkte kombinasjon med 
landbruket, men det var snarere en mer spesialisert 
virksomhet i regi av større jordeiere (Øye 2002:386-
387). 

Englund (2002) hevder at vi ikke har kilder i 
Skandinavia som tyder på eksport av jern,38 og han 
ser bort fra eksport av svensk jern laget etter blester
metoden. Det må likevel pekes på at danske arkeo
loger har vært opptatt av å se forbindelse til Norge i 
vikingtiden. Kaupang i Vestfold ligger ikke langt fra 
munningen av Numedalslågen, og man kan tenke seg 
en omfattende transport av utmarksprodukter langs 
elven i jernalder og middelalder. 

Gert Magnusson (1986:225-226) viser gjennom 
et stort antall radiologiske dateringer at jernhånd
teringen fluktuerer både tidsmessig og geografisk. 
Forholdene tyder ikke på knapphet på ressurser, men 
utviklingen er konjunkturbestemt i forhold til den 
øvrige samfunnsutviklingen fra 500-tallet av. Også 
for Dokkfløy har man vært opptatt av at aktiviteten 
har vært konjunkturbestemt, og at det har vært sam
funnets behov som styrte aktiviteten (Jacobsen og 
Larsen 1992: 179-183). 

Ut fra opplysninger om jernverdien i middelalde
ren og produksjonsberegninger på det enkelte anlegg 
kommer Nanno (1996a: 152) frem til at produksjo
nen årlig hadde så stor verdi at den kunne brødfø 5-
10 personer. Følgelig kan jernproduksjon ha vært en 
heitidsprofesjon, og selv med et skrint jordbruk ved 
siden av, har jernvinna gitt gode betingelser. Vi kan 
merke oss at Narmo her bruker den tids utbyttebe
regninger med 0,3 kg jern for hver kg slagg. Tar vi 
nyere beregninger i betraktning blir verdien tre gan-

36 For Trøndelag peker Lars F. Stenvik på at kirkelige institusjoner som erkebispesetet kan ha spilt en aktiv rolle i jern
handelen, men dette er ennå uutforsket (Stenvik l 996b:30). 
37 Det er pekt på at cisterniensermunkene var involvert i jernproduksjon i Sverige slik som ellers i Europa fra tidlig på 
1100-tallet (Karlsson 1985). 
38 Det har ikke vært anledning til å undersøke litteraturen om dette temaet, men det ser ikke ut til at det er foretatt noen 
gjennomgang av norske kilder. Lena Thålin-Bergman (1985:44-46) har i sin behandling av den eldste jernhåndteringen i 
Ta bergs Bergslag (nær Jonkoping) vist til at fat med osmundjarn (vekt ca. 3 hekto) ble i store mengder ekspmtert, særlig 
gjennom Hansaen på 1300- og 1400-tallet. På slutten av 1200-tallet gikk osmundjern til England, men ble utkonkurrert av 
det spanske jernet. Osmundjernet kunne være fremstilt av myrmalm så vel som bergmalm. 
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ger stø1Te. 
Nanno (1997a: 190) mener vareproduksjonen på 

Rødsmoen (og i Dokkfløy) er styrt av tilbud og et
terspørsel i bondesamfunnet. Han hevder at bonde
standen er undervurdert i forhold til institusjonene 
(konge, kirke, adel), mens Brit Solli (1993:308) an
ser at en så viktig aktivitet ikke kan ha vært utenfor 
kontroll av kirken, kongen og aristokratiet. Englund 
(2002:306-307) argumenterer mot å legge noen stor 
vekt på at aristokratiet skulle skattlegge og styre jern
produksjonen, i det minste før i middelalderen. Det 
er vanskelig å peke på årsakssammenheng mellom 
politisk utvikling og jernproduksjon i en region. 

3.12 OMFANGET AV PRODUKSJONEN 
At det i enkelte områder har vært en overskuddspro
duksjon, er en "arkeologisk sannhet" (jf. Martens 
~ 982), og når vi skal vurdere jernvinnas betydning 
1 samfunnsøkonomien, må vi kjenne utbyttet. Den 
som produserer jern spør nok helst om hvilket ut
bytte man kan få av den tilgjengelige malmmengden, 
mens arkeologer etterspør hvor mye jern det ble ut 
fra slaggmengden på et jernvinneanlegg. Begge de
ler kan beregnes dersom man har analyser og kjen
ner mengden malm eller slagg. Innholdet av SiO 

. 2 
sammen med Fe

2
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3 
er vesentlig. Arne Espelund viser 

~t man ofte trekker konklusjon om for lavt utbytte og 
til at prosessen var ineffektiv og primitiv. Dette skyl
des at analyser viser at % -innholdet jern i slagget 
er nesten like høy som i råstoffet. Feilen er at det 
dreier seg om ulike stoffmengder, og "dette svarer 
til å trekke tellerne i to brøker med ulike nevnere fra 
hverandre" (Espelund 1999: 106). 

. Produksjonsberegningene i litteraturen bygger på 
ulike beregningsmåter. Det opereres gjennomgående 
med lave utbyttetall ut fra forholdet mellom slagg
mengde og produsert jernmengde. Uansett illustrerer 
beregningene at det i perioder og områder dreier seg 
om en svært stor virksomhet. Tidligere har det vært 
vanlig å regne med 0,3 kg jern pr. kg slagg; nyere be
regninger ved Ame Espelund og Sigmund Jakobsen 
tyder på 1-1,5 kg jern pr. kg slagg. De resultatene 
Englund har fra sine eksperimenter og undersøkelser 
i Tranemo (Englund 2002), viser et stort tap under 
etterbehandlingen av jernet. Selv om han poengte
rer at resultatene bare gjelder for dette området er 
resultatene tankevekkende. Eksperimentene vise~ at 
halvparten av jernet går tapt i reduksjonsprosessen, 
a~ dette tapes igjen halvpa11en i primærsmiingen og 
tgien halvparten av utbyttet herfra i sekundærsmiin
gen. Man sitter da igjen med 1/8 av jernet. Kanskje 
må man også regne med ytterligere tap på 20 % ved 
utsmiingen til gjenstander (ibid.:288-293). Også de 
dataene Lyngstrøm (2008:58-64) legger frem fra 
Danmark, tyder på et stort tap. 
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For Hedemarken har Bårdseng (1998:76-81) be
regnet at det i perioden AD 1050-1250 har vært en 
årlig produksjon på opp mot 5 tonn. I eldre jernalder 
legger hun til grunn at det kan dreie seg om samme 
størrelse på anleggene som i Trøndelag; 30 tonn pr. 
anlegg. Både Narmo og Stenvik har anslått slagg
mengden pr. anlegg til å være tilsvarende med den i 
Trøndelag, og Bårdseng regner med en årsproduksjon 
på 1285 kg jern, og det kan ba vært en begrenset over
skuddsproduksjon. Det postuleres en betydelig over
produksjon etter 950, og at jernet er blitt en vare. 

Blocb-Nakkerud (1994:36) kommer til at det kan 
være 100 jernvinneanlegg på Golsfjellet og regner 
maksimalt 200 kg jern pr. år, og at det kan være tale 
om en beskjeden overskuddsproduksjon. Ut fra de 
data vi har fra Opp landssiden av Tisleia, er det grunn 
til å tro at antallet anlegg er regnet alt for lavt og der
med også den anslåtte produksjonen. 

Mattens (1988) oppgir fra Møsstrond at det i in
tensivfasen AD950- l l 50 er produsert 10, 1 til 11 ,2 
tonn jern årlig. Siden det benyttes et utbyttetall på 
0,35, må tallene dobles eller tredobles. For Bykle er 
det beregnet en produksjon på mer enn 4000 tonn 
jern fra mer enn 500 år (Rolfsen 1992), altså 8 tonn 
årlig; også her må nok utbyttet justeres. 

Ved undersøkelsene i Gråfjellområdet er det gjort 
utbytteberegninger både av GAL og av Ame Espe
lund. Resultatene er noe ulike mellom dem og va
rierer også i forhold til hvilke anlegg som er analy
sert. Beregningene er basert på anlegg hvor malm og 
slagg er analyse11, og hvor analysene har vist at de 
hører sammen. Espelund har verdier opp mot 1: 1,4, 
mens GAL opererer med 1 :0,5. Espelund mener at 
et forhold 1: l er sannsynlig. Som gjennomsnittstall 
benytter Rundberget (2007d:333) forholdstallet 0,9 
kg jern pr. kg slagg. 

Beregningene Rundberget har gjort for Gråfjell
området bygger på grundige utgravninger, digitale 
oppmålinger og omfattende analyser; de illustrerer 
også usikkerheten. Slaggmengdene bygger på veiing 
av ruter på ¼ 1113 der middelverdien av 1 1113 slagg er 
regnet til 1782 kg, hvorav 1145 kg slagg. Produksjo
nen i hver "kjøring" regnes ti 1 19 kg som er vekten 
på en luppe funnet i onu·ådet. Kullforbruket regnes 
etter oppgaver i Evenstadtradisjonen til å være mel
lom 29,5 og 59 liter pr. kg produsert jern. Malmfor
bruket er satt til 3 kg pr. kg produsert jern, noe som 
samsvarer bra med tallene fra Rødsmoen. 

Usikkerhetene blir store når største og minste verdi 
legges til grunn, Forskjellen kan være 400 %, kull
forbruket kan ha avvik på 700 % og malmforbruket 
på 350 %. For de 29 analyserte lokalitetene blir pro
duksjonens størrelse 228,5 til 647,7 tonn jern og an
tall brenninger mellom 12.030 og 34087 (Rundberget 
2007e:350-353). Selv om minste utbytte legges til 
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grunn, viser det tydelig hvor betydningsfull jernpro
duksjonen her må ha vært. Beregninger av kullforbru
ket gir opplysninger om utbyttet, og Rundberget finner 
ikke samsvar mellom produsert kull og et utbytte på 
1,4 kg jern pr. kg slagg; også hans gjennomsnittstall 
på 0,9 kg er noe i overkant, og resultatene tyder på at 
produksjonen kan ha vært mellom 0,5 og 0,9 kg jern 
pr. kg slagg (ibid.:353-354). 

Espelund (2004a:67) tar utgangspunkt i Evens
tadovnen med volum 400 liter; etter at veden er brent 
opp tilsvarer dette 40 kg kull som brenner opp i løpet 
av 3 timer av en smelteøkt på 4-5 timer. Det settes 
til 24 liter malm tilvarende 24 kg. Han regner 8 kg 
jern og 8 kg slagg; noe av malmen faller uredusert 
til bunns. Det tar da 125 økter (smeltninger) å lage 
et tonn slagg. Med to smeltninger pr. dag i 6 dager 
tar det 5 år å lage ett tonn slagg; dersom man smeltet 
dag og natt i to uker ville det ta 2 uker å lage ett tonn, 
og Espelund stiller spørsmål om dette er realistisk 
for middelalderovnen. I Evenstadprosessen var ut
byttet etter 45 timers blestring en tuppe på 6- 7 kg og 
med et forbruk på 15- 18 kg røstet malm (Espelund 
1997d:57). 

Om vi fra et anlegg i Gråfjell sitter igjen med 40-
60 tonn jern, eller bare en sjettedel, er av avgjørende 
betydning. Nå vil riktignok selv et reelt utbytte på 
3- 7 tonn pr. anlegg i Gråfjello1mådet gi langt mer 
jern enn det man lokalt har kunnet benytte i dette 
området i yngre jernalder og middelalder. 

Forsøk med de danske Snorupovnene tyder på at 
for å fylle opp en slaggrop med 200 kg slagg, har det 
gått med 280 kg myrmalm og 250- 300 kg trekull. 
Brenningen som tok to døgn, resulterte i en luppe på 
60 kg. Siden det har vært svinn, kan det regnes med 
et effektivt utbytte på 40 kg - 20 % av slaggvekten 
(Voss 1993a: 102, jf. 98, figur 2). 

Jouttijarvi (2002: 18) legger frem beregning for de 
danske ovnene på Snorup ved Varde der det teoretiske 
utbyttet er ca. 30 kg jern pr. 100 kg slagg. Eksperimen
ter og slaggundersøkelser tyder på at halvpai1en av det 
fremstilte jernet går tapt ved den videre bearbeidingen. 
En typisk ovn med 200 kg slagg har følgelig produsert 
30 kg ferdig utsmiddjern. 

Mens Englund (2002) og Lyngstrøm (2008) opere
rer med stort tap ved bearbeidingen av jernet, hevder 
Espelund (2009:70-72) etter analyser av fellujern, at 
jernet fra blesterovnen var forbausende slaggrent. 

Siden beregningene spriker så vidt sterkt, er ut
byttet et spørsmål det må arbeides mer med, jf. ka
pittel 5.6.3. Ut fra de grundige undersøkelsene er det 
så langt grunn til å feste seg ved Rundbergets tall 
på 0,5- 0,9 kg jern pr. kg slagg fra Gråfjello1mådet, 
nevnt i det foregående . 

Kapittel 3: Generell kunnskapsstatus 
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Kapittel 4 
Regional kunnskapsstatus 

4.1 INNLEDNING 
I det følgende skal det gis en mer detaljert beskrivelse 
av kunnskapsstatus for de ulike jernvinneområdene. 
Av forvaltningsmessige grunner blir dagens fylkes
grenser fulgt, men det kan være nødvendig å foreta 
en nærmere topografisk behandling; innen et fylke 
kan det være store regionale forskjeller. Antallet kul
turminner knyttet til jernfremstilling varierer også 
sterkt, det samme gjelder undersøkelsesintensiteten. 
Kartene er hentet fra Askeladden og gjelder lokali
teter, ellers bygger fremstillingen på litteraturstudier. 
Utover en kartlegging av vedtak i Fornminneutval
get og utgravningsrapporter i topografisk arkiv ' er 
det ikke foretatt gjennomgang av arkivene ved mu
seet. Det har heller ikke vært anledning til å gå gjen
nom slaggfunn fra dyrket mark. Det meste av dette 
er sannsynligvis ikke blesterslagg, vurde1i etter en 
gjennomgang av museets digitale tilvekst. 

I det fø lgende er det ikke foretatt en komplett 
gjennomgang av registreringer og utgravninger, men 
trukket ut undersøkelser som er representative. Det 
hadde vært ønskelig med en tabellarisk oversikt over 
alle undersøkelser med de viktigste dataene. Særlig 
ville dette være ønskelig for kullgropene siden det 
i mange områder dreier seg om mange undersøkel
ser. Dessverre har det ikke vært kapasitet til å utføre 
dette. Det er lagt vekt på å få med lokalhistorisk lit
teratur, men det har ikke vært mulig å gå gjennom 
alle bygdebøker. 

Cl4-dateringene er sjeldent vurdert i teksten, men 
leseren kan selv evaluere enkeltdateringer i forhold 
til oversiktene som er laget for de fleste fylkene i pro
grammet OxCal. 

4.2 ØSTFOLD 
Fylket faller i flere deler med kystbygdene, områ
dene rundt raet og de indre bygdene. Det ser ikke ut 
til at det er foretatt utgravninger av jernvinneanlegg, 
og det er inntil nylig bare usikre beretninger om jern
vinneanlegg i fylket. 2 Rolf Falck-Muus (1931:64) 

bemerker at han ikke hadde fått innrappo1tert slagg
funn fra Østfold. 

På Ystehede i Halden har Kjell Olsen, Norges 
Metallsøkerforening, innrapportert funn av store 
slaggstykker (figur 98). Ut fra foreliggende doku
mentasjon synes det å dreie seg om funn fra fase I. 

I 2009 er det foretatt store flateavdekkinger på 
Glemmen vestre i Fredrikstad. I en grop på en del 
av feltet med dateringer til førromersk jernalder og 
romertid er det funnet noen slaggstykker som etter 
alt å dømme er rester av jemutvinning.3 

Dobbeltsporprosjektet har registret flere kullgro
per: enkelte, spredte groper i Råde i ra-området som 
Evy Berg (1998:38-39) setter i sammenheng med 
smieaktivitet. Ved registrering for ny jernbanetrase 
mellom Halden by og Kornsjø ble det registrert fire 
kullgroplokaliteter, derav et felt med minst 15 groper, 
mens de øvrige tre er enkeltliggende groper. To av 
gropene i feltet har sidegroper. Store deler av denne 
strekningen består av høyereliggende myr- og skogs
områder hvor det er potensial for jernutvinning. 

En kullgrop er tidligere undersøkt i Hobøl (Thor
leifsen rapport 1990), og i 2000 ble det foretatt ut
gravning av tre mulige kullgroper i sammenheng 
med undersøkelser av steinalderboplasser på Kambo 
i Moss. I hele området lå det et tynt kullag under tor
ven. Bare struktur 1 dannet en regulær grop med et 
dypere kullag med flat bunn. Dateringer fra struk
turene 1, 3, 5 og 7 viser nyere tid (K. B. Johansen 
2001 :56). 

Slike groper kalles nå for "Østfoldgroper"; alle 
dateringene er til nyere tid (figur 99). Noen har bare 
tynne trekullag under torven som kan henge sammen 
med skogbrann, og det er usikkert om alle gropene 
er for kullbrenning. Foreløpig har man ingen entydig 
forklaring på funksjonen til disse gropene. Resulta
tene gjør at man må se på resultatene fra Dobbelt
sporprosjektet på nytt for å undersøke om det vir
kelig dreier seg om kullgroper, men beliggenheten 

1 Utført ved Tom Heibreen, Stine Pederesen og Øystein Amundsen 2001-2002. 
2 De 4 lokalitetene i Askeladden er av usikker karakter. 
3 Prøver er under analyse ved GAL. Rapport under utarbeidelse av Kathryn E. Sæther. 
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tland synes det å være flere anlegg 
(Furingsten 1984: 129-130), og an
tagelig er også den kronologiske 
spennvidden langt støn-e. 

Ved boplassundersøkelser i dyr
ket mark er det kommet for dagen 
strukturer tolket som esser og smier. 
Her skal vi nevne undersøkelsene for 
Evje Golfbane i Rygge i 2001 hvor 
det fremkom en smie C14-datert til 
overgangen middelalder/nyere tid 
(Simonsen og Lønnaas rapport 2001 ). 
Videre ble det ved utgravningen for 
El 8 i Spydeberg i 2006 funnet en 
åpen bygning med kulturlag, tolket 
som bunnen av en smie. Dateringen 
er til romertid , AD30- 230. Det ble 
funnet "smieperler, hammerskall og 
smieslagg." På utsiden av bygningen 
var det et kulturlag, trolig avfall fra 
smien (Fyllingen rapport 2008). 

Vurdering 
Jernvinna i Østfold kan ikke vurde
res ut fra de få og usikre registrerin
gene i Askeladden . Tradisjonelt vil 
man anta at det er lite malm å finne i 
de ytre og lavereliggende delene av 
fylket, mens forholdene ville ligge 
bedre til rette over marin grense i 
traktene mot Sverige og Akershus. 

Likevel er det de siste årene 
• Ku!tfremstltling Østfold 0 3 6 12 18 24 

-==i-=i--====--•Km kommet inn viktige funn i sentrale 
= =========--- - -------------__J bosetningsområder. Først og fremst 
Figur 97. Jernvinneanlegg og kullgroper i Østfold regis
trert i Askeladden november 2009. Illustrasjon: Magne 
Samdal, KHM 

i skogsområdene mot Sverige er i et miljø der man 
kan forvente å finne slike groper. 

En liten grop, tolket som kullgrop, er fremkom
met i dyrket mark og utgravd ved E6-prosjektets 
utgravninger på Bjørnstad i Sarpsborg (lok. 9). Tre
virket er av furu og dateringen 1440-1615 (Bårseth 
(red.) 2007 :54-55). 

Et funn fra Bohuslan skal trekkes frem . I forbin
delse med undersøkelser for ny E6 like på den andre 
siden av grensen i Hogdal fremkom på Skaverod en 
blesterovn som er C14-datert til AD1480- 1640. Det 
dreier seg om en delvis ødelagt steinforet grop, tven
mål 1,2 m, med leire mellom steinene. Produksjonen 
oppfattes som småskalig knyttet til gården. Ovnen er 
så langt den eneste som er påvist i Bohuslan (Lind
man 2004a:106, 119-122; 2004b:223-224). Den kan 
ha likhet med Evenstad-ovnene selv om det er over
raskende å finne en slik i dette området. I Vastergo-
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dreier det seg om slaggfunnet på Ystehede (figur 98). 
Dette funnet står neppe alene i Østfold. Videre gir 
slaggfunnene på Glemmen vestre en innfallsport til å 
forstå småskalaproduksjon. 

I Østfold er det de siste årene foretatt store fla
teavdekkinger og påvist omfattende boplasspor fra 
bronsealder og jernalder, blant annet av E6-prosjek
tet, Østfold. Det er så langt ikke rapportert om tidlige 
jernvinneanlegg i bosetningsområdene her slik som 
i Akershus, Hedmark og Vest-Agder. Spørsmålet er 
om man har vært tilstrekkelig oppmerksom på ver
dien av groper med noen fa slaggstykker. I fremtiden 
må det legges vekt på å fa undersøkt slike slaggfunn, 
særlig når de finnes i kontekst og ikke bare som løs
funn i dyrket mark. 

I skogsområdene i høyereliggende deler av fylket 
må man ved fremtidige registreringer være oppmerk
som på at det kan finnes jernvinneanlegg med lave 
og lite synlige slagghauger. Det er potensial for jern
vinneanlegg i områdene mot østre del av Akershus, i 
de indre kommunene Eidsberg, Hobøl og Rakkestad, 
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Slagg tni ,emutvinrnng, under5ide. 

Foto. Kjell Olsen, Halden 

Figur 98. Slaggfunnfra Ystehede, Halden kommune, 
Øsifold. Foto: Kjell Olsen. 

men her har den arkeologiske aktiviteten vært liten. 
Det er trolig spørsmål om tid før de første anlegge
ne kommer for dagen. Det fremstår som en aktuell 
oppgave å foreta registreringer der det er ubekreftete 
opplysninger om slaggfunn. 

Ved de mange og store prosjektene med maski
nell sjakting og flateavdekking er det avdekket flere 
smier, og vi kan forvente nye funn i fremtiden. Kull
groper er registrert i østre deler av Akershus, og slike 
kan vi forvente å finne flere av i Østfold. Videre bør 
det arbeides videre med Østfoldgropene; skulle disse 
være kullgroper med så sene dateringer, er de sterkt 
avvikende fra mønsteret i de øvrige fylkene. 

4.3 OSLO OG AKERSHUS 
Vanligvis behandles Oslo og Akershus sammen siden 
Oslo deler Akershus i to. Sistnevnte deles gjeme inn 
i Vestregionen med Asker og Bærum, Romerike med 
bygdene mot Hedmark og Follobygdene. 

4.3.1 Oslo 
Et jernvinneanlegg fra fase I er nå kjent ved Skjer
sjøen i Nordmarka.4 Dette viser potensialet for ytter
ligere funn. Det er gjort enkelte slaggfunn i bynære 
områder. 

I liten grad er det foretatt systematiske utmarks
registreringer i Oslo. I området på nordsiden av 
Maridalsvannet beretter Trond Engen (2000) om ni 
kullgroper sammen med kullmiler, fangstgroper og 
ulvestuer, men mål på gropene fremgår ikke. En av
bildet grop synes klart å være sirkulær, noe som er 
bekreftet av Jostein Bergstøl som har påvist mye kull 
med jordbor. 

I Kongeskogen på Bygdøy er det registrert et felt 
med 22 sikre og 9 mulige kullgroper. 12 av dem er 
karakterisert som store med diameter 4- 8 m. Også 
andre steder på Kongsgården er det registrert kull
groper. 
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Figur 99. OxCal-diagram av et utvalg Cl 4-dateringer av 
"Øsifoldgropel'. " Diagrammet bygger på 7 dateringel'. 

På Blindern er det registrert en forekomst med 
smieslagg. Denne er trolig knyttet til gårdsbebyggel
sen, men er ikke datert. 

4.3.2 Romerike 
Både gjennom registreringene til Akershus fyl
keskommunes Kulturminneprosjekt Gardermoen 
(Gustafson 1992) og gjennom utgravningene til 
Oldsaksamlingens Gardermoprosjekt ( 1993-1997) 
og videre ved datainnsamling fra lokalt hold er det 
fremkommet et stoti materiale, fortrinnsvis i form av 
kullgroper, i nordre del av Akershus. 

Spor etter selve jernvinna utgjøres av 7- 8 slagg
hauger (se også Breen 1989:52-53). To av dem er da
tert, den ene til AD680- 890 og den andre til AD970-
l 160 (Gustafson 1992:57). Begge slagghaugene 
inneholder renneslagg. Det er imidlertid foretatt så 
sporadiske registreringer i utmarka at vi må regne 
med at det er mange uregistrerte anlegg. I Hurdal 
skal det angivelig finnes flere ; i allmenningen mot 
Oppland er det kjent anlegg med store slaggblokker. 

Overraskende var funn av en sjaktovn med slag
grop ved flateavdekking ved Hurdal kirke i 1999. 
Slaggropen var bare 0,4 m i tverrmål og inneholdt 
11,4 kg slagg. Dateringen er så sen som AD 1050-
1270 (Bergstøl 2000) og er følgelig av en type som 
ellers kjennes fra Rødsmoen og Gråfjellområdet. 
Som det fremgår av drøftingen av ovnstypene, er det 
etter Gråfjellprosjektets undersøkelser liten grunn til 
å tro at groper med slagg med middelalderdatering er 
rester etter sjaktovner med slaggrop. 

Fra lokalt hold ved nå avdøde Olav Breen er det 
innsamlet et stort materiale i nordre del av Akershus,5 

frem ti I 1990 hadde han registrert 25 5 ku li groper; i 
Nannestad 155 kullgroper, i Hurdal 30 og i Eidsvoll 

4 Aftenposten Aften 3. oktober 2002. Avbildningen levner liten tvil om at det dreier seg om slagg fra en ovn med slag
grop. 
5 Arbeidet har særlig vært konsentrert til Mathiesen-Eidsvold Værks skoger hvor Breen hadde sin arbeidsplass. 
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Figur I 00. Jernvinneanlegg og kul/groper i Oslo og 
Akershus registrert i Askeladden november 2009. 
Illustrasjon: Magne Samdal, KHM 

40, og det ble stadig gjort nye funn (Breen 1990:25). 
Breen kartla også mange fangstgroper, og det kan 
være mange kullgroper blant disse. 

Registreringer og utgravninger av kullgroper er 
utført i Ullensaker og Nannestad i forbindelse med 
planene for hovedflyplass på Gardermoen og tilhø
rende infrastruktur. Dels dreier det seg om groper i 
utmark i områder hvor det finnes jernvinneanlegg, 
dels er det mer innmarksnære groper i områder hvor 
det er naturlig å knytte dem til smiing i yngre jernal
der og i middelalder. Fra dette prosjektet er det pu
blisert 22 dateringer. 32 groper ble undersøkt med 
indre mål som varierte mellom 1,5 og 7 m og dybde 
mellom 0,55 og 2,7 m (Helliksen 1997:129).6 Det er 
dateringer til yngre jernalder, blant annet to til mero
vingertiden. En del mindre groper med kull har eldre 
dateringer og kan tilhøre en eldre fase med kullpro
duksjon. Ellers er de fleste dateringene fra middel-

6 Dybde på 2, 7 m er påfallende stor. 
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alderen, og særlig peker 1200-tallet seg 
ut. Wenche Helliksen (1997 : 155) peker 
på at de utgravde kullgropene fantes i 
et enhetlig landskap uten tilknytning til 
jernvinneanlegg, og antyder muligheten 
av at den store kullproduksjonen i mid
delalderen var organisert. 

Det skal også nevnes at det er regis
trert en rekke mindre groper med kull i 
disse områdene med dateringer fra eldre 
jernalder til nyere tid. Disse gropene er 
trolig ikke knyttet til kullproduksjon, og 
en del av dem er nok naturlige fenome
ner, andre ildsteder. Undersøkelser ble 
gjort både ved Gardermoprosjektet og 
ved utgravninger knyttet til utbedring av 
E6 i 2007. 

Smier 
På Svarstad i Sørum ble det foretatt ut
gravning av et boplassområde fra jernal
deren i 2005 . Det fremkom rester av en 
ovn eller esse, og det var store områder 
med brent leire og magnetisk myrmalm. 
Ovnen/essen var 1,5 m i tverrmål og 0,4 
m dyp. I den utgravde halvdelen var det 
3,5 liter slagg. Dateringen var så tidlig 
som 9 l 5BC- 830 (Bukkemoen/Simon
sen rapport 2007). Analyse viste at det 
dreide seg om et smieanlegg (Grandin/ 
Willim rapport 2007). 

Spesielt ved utgravningen ved Hur-
dal kirke var at det ble funnet smieslagg 

i groper, og i fire av dem var det så mye at de ble 
tolket som smiegroper. De er datert til eldre jernalder. 
Siden de befant seg inne på et felt med kokegroper, 
også fra eldre jernalder, vektlegger Bergstøl (2002) 
det magiske aspektet i tolkningen. 

Gardermoprosjektets utgravning av en smie i inn
mark knyttet til bosetningso,måde med dateringer 
innen tidsrommet AD990- 1240 (Helliksen 1997:60, 
62) representerte et funn som det til da var gjort få 
av. Flere funn av smier er gjort i Akershus ved under
søkelser av boplasser med maskinell flateavdekking 
slik som Gardermoprosjektets undersøkelse var, se 
kapittel 3.7. 

I 2003 ble det foretatt en utgravning på Berger 
i Eidsvoll (figur 101). Her var det et kulturlag med 
store mengder slagg og ovnsforing. Noe av slagget 
foreligger som store massive klumper. En stor ned
gravning er tolket som ovn eller esse, men den synes 
å være for stor til å være en ovn. Dateringene fra 
dette området er 390BC- 210 og AD425- 545 (Lø-
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Figur 101. Grop med slagg under utgravning på Berg er i 
Eidsvoll kommune, Akershus. Etter Løken/Simonsen rap
port 2005, omslagsbilde. 

ken/Simonsen rapport 2005). 
Ved boplassundersøkelsen på Nannestad i Nan

nestad kommune i 2004 fremkom flere hustufter og 
et kokegropfelt. Hus I-Il som hadde stått på samme 
sted, var treskipete langhus med lengde 17- 18 m og 
bredde 6,5 m. Rimeligvis lå bruksfasen i romertid
folkevandringstid. Slagg, brent leire ( også med fast
smeltet slagg), gjenstander og mange ildsteder tydet 
på at det var foregått metallbearbeiding her. Så vel 
en mulig smihammer som belgtut av jern fremkom. 
Vestdelen av huset er tolket som smie, østdelen kan 
ha vært bolig (Reitan rappo1i 2006). 

4.3.3 Vestregionen 
På gårdsanlegget på Solli i Asker som er antatt å 
være fra vikingtid-middelalder, er det registrert 9 kull 
groper i område med hustuft, gravrøyser, rydnings
røyser og dyrkingsflater. Gropene har stor variasjon, 
diameter fra 1,5 til 5 m, dybde fra 0,2 til 0, 7 m. De 
fleste, 6 stykker, ligger samlet på en liten flate (Hen
riksen 1998). Trolig er det mangelen på registrerin
ger som gjør at det ikke foreligger flere opplysninger 
fra denne regionen. 

En struktur er tolket som kullgrop ved flateavdek
king på dyrket mark på Skogum med Fjelken øvre i 
Asker. Den var oval, 1,2 x 3,4 m, og 0,36 m dyp. Det 
var hovedsakelig furu i kullprøven som ble datert 
AD1460-1635 (Grøtberg og Kjos rapport 2005). 

4.3.4 Follo 
I Follo-bygdene er det kjent få sikre kullgroper, en 
er undersøkt i Vestby i 2001. Den var sirkulær (figur 
102), og dateringen på gran var AD895- 1030. Knyt
tet til gropen var et par andre groper, funksjon ukjent 
(Simonsen rappo1i 2001 , Simonsen og Larsen 2002). 

4.3.5 Vurdering 
Oslo og Akershus er ikke kjent som jernvinnefylker, 
men uten tvil er det viktige data å hente om jernvinna 
her. Forholdene tyder på at det nok kan være mange 
anlegg både i Nordmarka i Oslo og i de nordlige de-
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Figur 102. Kullgrop undersøkt i Vestby pukkverk, 
Akershus i 2001,jf Simonsen og Larsen 2002. Foto: Jan 
Henning Larsen. 

lene av Akershus. Det er i liten grad foretatt registre
ring av utmarksfornminner i skogsområdene i Oslo. 
Ved nedtapping av regulerte vann bør det foretas søk 
etter slagghauger. Avmerkningene i Askeladden av
speiler trolig ikke den reelle situasjonen. 

Resultatene fra flateavdekking ved Hurdal kirke 
viser at det kan finnes spor etter jernutvinning også 
i dyrket mark. Ved nye undersøkelser av boplasser 
fra tidlig del av jernalderen må man også være opp
merksom at det kan finnes tidlige anlegg med små 
slaggmengder. 

Ingen anlegg er så langt utgravd, men registrerin
gene viser at det er anlegg både fra fase I og Il. Det 
foreligger dessuten tre C 14-dateringer til yngre jern
alder og middelalder. 

Interessen har til nå vært knyttet til kullbrenning, 
og her er det kommet for dagen et stort materiale, 
både ved registrering og ved utgravninger. Sær
lig skal nevnes arbeidet innen Gardermoprosjektet. 
Figur 103 viser resultatet av 49 dateringer, og re
sultatene konsentrerer seg til AD990- l 430. Et par 
dateringer fra Gardermoprosjektet peker bakover i 
merovinge1iiden. Videre er det 9 dateringer fra sen
middelalderen og nyere tid . 

Sum kullgroper Akershus 
68.2% probability 

990AD (68.2%) 1430AD 
95.4% probability 

600AD (95.4%) 2000AD 
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Figur 103. OxCal-diagram av et utvalg Cl 4-dateringer 
av kul/groper i Akershus. Diagrammet bygger på 49 
dateringer. 
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Funn av smier ved flateavdekking i dyrket mark 
er det grunn til å merke seg, og det er potensial for 
funn av flere slike. Dateringene er fra yngre bronse
alder/tidlig jernalder til tidlig middelalder (se også 
kapittel 3.7). 

Så langt tjener jernvinnematerialet fra Oslo og 
Akershus som et viktig tillegg til det omfattende 
materialet fra Hedmark. Mindre prøvegravninger av 
jernvinneanlegg ville kunne gi kunnskap om anleggs
typer. Viktig er å få avklart hva de tidlige funnene på 
Svarstad i Sørum og Berger i Eidsvoll representerer. 
Er det metallfremstillingsanlegg av hittil ukjente ty
per eller er det smier? Det utføres flere analyser for å 
klarlegge spørsmålet. 

4.4HEDMARK 

4.4.1 Innledende bemerkninger 
Dette er et meget stort fylke som naturlig inndeles 
i Hedmarken som er de sentrale jordbruksbygdene, 
den lange Østerdalen med Glåmdalen, Trysil-Enger
dal og den sydøstre delen med Solør-Odal. 

De store registreringene til Hedmark fylkeskom
mune (figur 104) har vist at det er svært mange jern
vinneanlegg i fylket. Først viste registreringene til 
Åkerprosjektet omfattende jernutvinning i Vangs
åsen, men også i Løten og Furnes. Deretter er re
gistreringer gjennomført som sysselsettingsprosjekt 
("Utmarksregistrering i Hedmark"), hvor 5840 ku l
turminner ble registrert i perioden 1994- 1998. 

Registreringene knyttet til Forsvarets aktiviteter 
må nevnes særskilt. Dette gjelder Oldsaksamlingens 
registreringer på Rødsmoen fra 1993, "Øvelse elg" i 
1994, konsekvensutredninger for Regionfelt Østlan
det og registreringer knyttet til Gråfjellområdet etter 
at alternativet var vedtatt i 1999. Selv om statsgeolog 
Rolf Falck-Muus' innsats må vektlegges, er det først 
fra 1990-tallet at jernvinna er registrert i noen må
lestokk. Etter 1992 er det registrert mer enn 12 000 
kulturminner i utmark, og det er påvist 624 jernvin
neanlegg, 6802 kullgroper, 4 smier og 259 røsteplas
ser (Rundberget & Hill 2007:24). 7 

Interessen for jernvinna i Hedmark har tidligere 
vært rettet mot den senere jernvinna (fase III) grun-
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net de verdifulle opplysningene vi får i Ole Evenstads 
kildeskrift fra 1782 (jf. Espelund 1999). Interessant 
er også Christopher Oppens mindre avhandling fra 
1777.8 Gjennom de store prosjektene i utmarka er fo
kus særlig flyttet til middelalderen, men også slagg
funn fra eldre jernalder i de sentrale jordbruksområ
dene påkaller interesse. 

4.4.2 Hedemarken 
Til denne delen av fylket regnes Mjøskommunene 
Ringsaker, Hamar (Vang), Stange og i tillegg Løten, 
som alle har sentrale jordbruksområder og stor ut
mark. 

Allerede Gerhard Schøning ([ 1775] 1980:Hede
marken s. 32) mente det hadde vært stor jernproduk
sjon i Vang da landskylden for en del ble regnet i 

"Bolløxer" . 
Prest Reinert Svendsen (1902:55-56) forteller om 

"Tilvirkning af Myrjern i Ringsaker" . På seteren Tom 
i Ringsaker almenning kunne det påvises slagg og an
net avfall: "Sagnet meddeler ogsaa, at Bygdernes Be
boere udvandt Myrmalm fra egnen der omkring paa 
Tomsmarken." Med kronikøren Kristian Carlstrøm 
som kilde fortelles at det i almenningen er rester som 
viser at det er laget jern av myrmalm, og det skal 
ha vært et eget bygdelag med egen kirke - Tomma. 
Virksomheten var knyttet til Hamar, men bygdelaget 
ble "tilintetgjort" ved svartedauden.9 Dette området 
er også behandlet av Leif Bakke ( 1997: 11 ). 

I almenningene i Vang og Furnes "støter en på 
slaggrester etter myrmalsmelting, og gamle blester
groper har vi helt fra grensene mot bygdene og opp 
mot Raufjellet" (Rud og Midthaug 1949:85-87). Ge
nerelt finnes i allmenningene på Hedmarken hundre
vis av spor etter myrmalmbrenning, og kullgroper er 
meget alminnelig (Rud 1945: 118). 

I almenningene i Ringsaker foretok Leif Bakke 
til sin bortgang i 1996 registreringer. Han påviste 
52 jernvinneanlegg og 199 kullgroper. Av 45 anlegg 
han hadde registrert i 1995, hadde 8 slaggblokker, 35 
renneslagg og 2 var med slagg som lignet på slagg 
fra ovner med slaggroper uten at det fantes store 
slaggblokker. 10 Åtte prøver er radiologisk datert, en 
fra anlegg med slaggblokker, AD420- 635, de øvrige 

7 Askeladden har 780 jemvinneanlegg og 7258 kullgroper 12. november 2009 (figur 104). 
8 Steinar Sørensen ( 1984:9) fremhever at vi vet at Oppens beskrivelse er fra en østerdalsbygd (Rendalen), men det er 
usikkert i hvilken grad Evenstad bygget på den levende jernfremstillingen i Øvre Dalarna. Evenstad selv refererer til 
jernfremstilling i Østerdalen. 
9 Svendsen oppgir følgende kilde: "Carlstrøms Manuskript Univ. Bibi. }o 385. Sagnet er meddelt i sin Helhed i Beskri
velsen afVang. Folio 50. Denne Fortælling er indtaget afØverland i hans Bog: Fra svunden Tid, S. 82. 
I O Dette er også tilfelle i Snertingdal der det er flere anlegg hvor det er slagg med treavtrykk som må være fra ovner med 
slaggrop uten at det er store blokker. Om det kan finnes flere varianter av ovnene med slaggroper, om mangelen på blokker 
skyldes at slagget er delt i mindre stykker da ovnen ble tømt eller at frostsprengning og forvitring har ført til at slagget er 
i mindre stykker, må stå åpent. Slaggblokkene er ikke kompakte, og ved undersøkelsene i Dokkfløy ble det brukt øks for 
å få profil gjennom dem. 
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tilAD975-1285 (Bakke 1991; 1995; 
1997,jf. Bårdseng 1998). 11 

Kristen Sandvold (1985) mener 
det er mange jernvinneanlegg i Vang. 
Interessante er også de stedene han 
omtaler der det på 1800-tallet ble 
drevet jernverk basert på myrmalm. 
Som grunnlagsarbeid for bygdebok 
fikk Anders Hagen datert en kull-
grop på Østberg i Ringsaker. Anta-
gelig har gropene ved Østberg vært 
til bearbeiding av jernet fra utmarka. 
Dateringen til AD1220-1285 settes 
i sammenheng med den sterke ak-
tiviteten i området på denne tiden 
med Hamarkaupangen som sentrum 
(Skjeseth 1993). 

Åkerprosjektet startet utmarksre
gistreringer hvor det også ble benyt
tet lokalt personale ansatt i allmen
ningene; 123 jernvinneanlegg og 
880 kullgroper ble resultatet. Steinar 
Engen skriver om Tørbustilen på 
østsiden av Flagstadelva at det ligger 
syv anlegg på ko ller og forhøyninger 
i terrenget; slagget er karakteristisk 
for fase I der store slaggblokker (fi
gur 105) er veltet ut over skråninge
ne. For øvrig er de fleste anleggene 
rimeligvis fra middelalderen (Engen 
2002:117-118). 
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tra i Løten nær grensen til Elverum. Det finnes tall
rike dyregraver, hustufter, kvadratiske kullgroper og 
slagghauger med ulik form. Den største slagghaugen 
er nærmest halvmåneformet, størrelse 21 x 6 x 1,5 
m. En C 14-datering faller i siste del av vikingtiden. 
Ame Espelund (1996b:24-25) trekker frem anlegg 
ved Storholtet i dette området med usedvanlig stor 
slagghaug, anslått til 63 tonn . Slagget er tilhørende 
fase Il. I Løten må også nevnes mange anlegg rundt 
Rokosjøen . Roko er satt i forbindelse med malm, og 
sjøen inneholder sjømalm ( opplyst ved Per Oscar 
Nybruget) . 

Bårdseng ( 1999) redegjør for resultater av ut
marksregistreringer i Løten i 1993; bare deler av 
kommunen ble registrert. I kommunen ble det kart
lagt 66 jemvinneanlegg, 367 kullgroper (alle kvadra
tiske eller rektangulære) og to røsteplasser. Jernvin
neanleggene er både fra fase I og fase Il. Nordøst for 

Figur 104. Jernvinneanlegg og kullgroper i Hedmark reg
istrert i Askeladden, november 2009. Illustrasjon: Magne 
Samdal, KHM 

Djupdalskoia ble det innen et område på l km2 re
gistrert hele 11 jernvinneanlegg og over 20 kullgro
per. Tettheten på jernvinneanleggene er usedvanlig. 
Flere områder har mange jernvinneanlegg. På setra 
ved Budor turisthytte ligger det hele seks anlegg med 
slagg som tilhører fase I. Langs veien fra Narsetra til 
Grorudkoia ble det funnet 9 anlegg fra fase II og 70 
kullgroper. 

"Utmarksregistrering i Hedmark" er utgangs
punktet for Line Bårdsengs studie av jernvinna på 
Hedmarken (1998) hvor hun tar for seg registrerings
materialet fra de tre almenningene Løten, Vang og 
Ringsaker ( 123 jernvinneanlegg, 880 kullgroper), 
mens det øvrige materialet brukes komparativt. Det 
er ikke foretatt utgravninger, men det foreligger 30 
dateringer, derav 22 utført av Åkerprosjektet. Alle 

11 Bakke har i flere aiiikler i årbok for Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag på 1990-tallet presentert deler av 
registreringsmaterialet sitt. 
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Figur J 05. Jernvinneanlegg ji-afase I med store slagg
blokker på Tørbustilen i Vang, Hamar kommune, Hed
mark. Foto: Lars Pilø. 

dateringene med unntak av en er utfø1i på furu . Bård
seng mener at prøvene gir reelle resultater i hennes 
område. 

Anleggene deles inn i fem typer, hvorav type 1 
og 2 er anlegg med store slaggblokker. Type 3- 5 er 
jemvinneanlegg fra yngre jernalder og middelalder 
(figur 69) . Grunnlaget for datering til yngre jernalder 
er svakt, bare 2 av 30 dateringer, de øvrige er fra 
middelalderen. De er alle anlegg med tappeslagg, og 
det er knyttet kullgroper til dem. Bårdseng (1998 :39-
53) synes åmene at type 4 tilsvarer 695-anleggene på 
Rødsmoen og type 5 300-anleggene. Også avvikende 
organiseringer kjennes. Hun peker på at dateringene 
viser at anleggstypene overlapper noe i tid, og at det 
kan være en kronologisk rekkefølge. Det understre
kes at kronologien må anvendes kritisk, inntil det 
foreligger flere dateringer (ibid.:59). Det vises til mer 
utførlig redegjørelse under anleggsstruktur i kapittel 
3.4.2.3 . 

Bårdseng har også studert forholdet mellom jem
vinneanlegg og kullgroper for anleggstypene 3, 4 og 
5. Det er et fast mønster at den først gravde gropen 
ligger 15- 25 m fra anlegget og den neste gropen en
ten på motsatt side eller på samme side, men i større 
avstand, og gjeme slik at jemvinneanlegget og kull
gropene ligger på linje, helst 50- 75 m fra jernvin
neanlegget. Så vel anleggstypene som kullgropenes 
beliggenhet viser at trekk ved jernvinna var standar
disert både i eldre jernalder og i yngre jernalder/mid
delalder. 

For å beregne slaggmengder bruker hun grunn
lagstall fra andre områder; hun kommer frem til at 
det på 15 anlegg innen studieområdet kan være blitt 
produsert 450 tonn jern. Med en intensivperiode på 
350 år gir dette en årlig produksjon på 1285 kg. Det 
er imidlertid også anlegg i øvrige deler av Furnes 
(Ringsaker), Løten og Vang, slik at jernproduksjonen 
kan avspeile en overskuddsproduksjon (ibid.:76-77). 

I perioden AD1050- 1250 kan det ha vært sær
lig stor produksjon, opp mot 5 tonn årlig, mens hun 
regner med en produksjon på 1,5 tonn i den fore-
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gående perioden. Ut fra antall gårder i området må 
produksjonen ha vært beregnet på vareutveksling. 
Analyseområdet tilhører et større jernproduserende 
område som har levert jern til det samme distriktet, 
noe som forsterker inntrykket av overskuddsproduk
sjon (ibid. :79-81 ). 

Materialet gir ingen indikasjon på en kontinuer
lig overskuddsproduksjon. I perioden AD700- 950 
ser det ut til å ha vært liten produksjon, og det kan 
ha vært en diskontinuitet i denne perioden. Konklu
sjonen blir da at jernvinna i analyseområdet var spe
sialisert både i eldre jernalder og i sen vikingtid og 
middelalder til slutten av 1200-tallet (ibid. :82-83). 

Bårdseng hevder at 11 av de 15 anleggene i ana
lyseo1mådet har tilknytning til setrer. Ni av dem lig
ger inne på setra, de to siste i avstand 1- 1,5 km. Det 
ser også ut til at det flere steder ligger klynger med 
anlegg rundt setrene, for eksempel er det ved Tør
bustilen i Vang åtte anlegg i et 01måde på 200 x 400 
111. På Budor i Løten almenning ligger det seks an
legg innen et noe større område. Ved overgangen til 
yngre jernalder løses denne setertilknytningen opp 
(ibid.:86). Bårdseng (1998: 105) mener den spesiali
serte jernvinna må ha hatt avgjørende innvirkning på 
den politiske og økonomiske makten i Åkerområdet 
og i Hamarkaupangen. 

Bjørn Myhre (2002: 156) ser ikke virksomheten 
her, på tilsvarende måte som ved Dokkfløy i Oppland, 
som noe sideerverv til stølsdriften, men en virksom
het som må ha vært drevet med tanke på overskudd 
som kunne omsettes utenfor lokalmiljøet. 

Ove1uskende er funn av en annen type sjaktovn 
som Ole Risbøl (jf. Risbøl 1997:10-13) undersøkte 
i forbindelse med maskinell flateavdekking på By i 
Løten. Dimensjonene er mindre, og ovnen ser ut til å 
ha mer til felles med de kontinentale sjaktovnene enn 
den typen vi kjenner fra Dokkfløy. En ovn er datert 
til førromersk jernalder, en annen til tiden omkring 
AD 100. Interessant er at det også finnes anlegg av 
den ordinære typen med store slaggblokker nede i 
bygda ved By, på nabogården Englaug (Nybruget 
rapport 1974). En stor slaggblokk er funnet under 
utgravning av boplasslag på Åker i Vang (Hernæs 
1989:10-11). Lars Pilø viser til funn av slagg fra ovn 
med slaggrop i utkanten av utgravningsfeltet på Va
lum og i bosetningsområdene på Sælid og Stanger, 
mens et stykke slagg som trolig er fra yngre jern
alder-middelalder, ble funnet på Tronhus i område 
med bryggestein og gravminner. På Englaug ble det 
funnet slagg en rekke steder, både fra jernutvinning 
og smiing. Det er typesikkert slagg fra ovn med slag
grop og et stykke tappeslagg fra fase Il. I Hegvind
området ble det påvist slagg fra jernalder/middelal
der knyttet til 3 jemvinneanlegg (Pilø 2005:118, 160-
161 , 166-167, 172). 
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Ved utgravning på Imerslund og Flagstad, Hamar 
kommune, i 2005 kom det foruten kokegroper og 
bryggesteinslag for dagen ved maskinell flateavdek
king strukturer som ser ut til å være restene av slag
groper. Siden de lå i dyrket mark, var den øverste 
delen skadet. S6 var 0,6 m i tverrmål og 0, 1 m dyp, 
Sli av samme størrelse, men 0,4 m dyp og Sl2 0,72 
x 0,66 m stor og 0,2 m dyp. I S 11 var det store slagg
kaker som er uvanlig kompakt. Uvanlig var også at 
det var vesentlig bjerk i kullprøvene. Dateringene er 
tidlige: Sl0 til 390-260BC, Sil til 375- 205BC og 
Sl2 til 110BC- AD75 (Johansen rapport 2005). In
teressant er at funnene er gjort i sentralt bosetnings
område, og at dateringene er så vidt tidlige. 

Under registrering av reguleringsplan for Nord
bygda i Løten kommune i 2006 avdekket Hedmark 
fylkeskommune en overpløyd kullgrop . Dokumenta
sjonsmaterialet viser at gropen er tilnærmet rund i 
bunnplan . Den er datert til AD 10 l 0- 1140 (Bueklev 
rappo1t 2006). 

Et titalls groper i Stange ble dispensert ved plan for 
ny rv 3. Alle unntatt en dobbeltgrop med felles voll 
som var runde, hadde firkantet grunnplan. To groper 
er datert til 1100-/ 1200-tallet (Ris bøl 1997:20). 

På Åker er det undersøkt rester av smier fra el
dre jernalder (Pilø 2005: 101 ); likeledes er frem
kommet en esse i boplasslag på Valum. Ved åker
registreringene fremkom esseforing og/eller slagg på 
en rekke gårder (ibid.:118, 160-161). I Hamarkau
pangen er fremkommet omfattende spor etter smi
ing. Ikke uventet er det også påvist spor etter smiing 
ved Hamar Domkirkeruin fra perioden 1250- 1450 
(Pedersen 1999: 190-193). Det har vært drevet både 
grovsmie og finsmie (funn av gull, sølv, platina og 
kobberlegeringer) . Jernslagget var rikt på mangan 
(Jakobsen rapport 1992), noe vi kan se som en indi
kasjon på kontakt med Gausdal. 

4.4.3 Østerdalen 
En ofte omtalt kilde er kong Håkon Magnusson ret
terbot fra 1358 om Østerdalen der det bekreftes at 
alle som ville, fritt kunne ta malm og trevirke til jern
utvinning i kongens allmenninger slik det hadde vært 
vanlig fra gammel tid. Bøndene skulle også fritt få 
føre varene sine ned til Hedmark og andre steder og 
bytte til seg det de trengte uten hindring av kongens 
ombudsmenn (Vigeland 1942:6 1, Blom 1991 :83). 
Retterboten er en viktig kilde for forståelsen av jern
vinnas betydning. Samtidig kan understrekningen av 
rettighetene være forårsaket av fallende produksjon. 
Dateringene tyder på drastisk nedgang i produksjo
nen i Hedmark på slutten av 1200-tallet. I skogsmar
kene, helst på svenskesiden, finnes Jarnbaraland som 
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Figur 106. Kullgrop R9 på Grindalen, Elverum kom
mune, Hedmark. Gropen er karakteristisk for kullgro
pene i området. Etter Csisar/Berg-Hansen rapport 2006, 
omslagsbilde. 

omtales i sagaene. Blant annet vil Sverres saga legge 
dette området mellom Malung og Harjedalen (Hyen
strand 1974:214). 

Utgravningene på Rødsmoen i Åmot kommune i 
1994- 1996 var de første virke! ige undersøkelsene av 
jernvinneanlegg i Østerdalen (Nanno 1997; 2000a). 
Deretter fulgte undersøkelsene i Gråfjellområdet 
(Rundberget (red.) 2007). I sitt doktorgradsarbeid 
om samer i Østerdalen har Jostein Bergstøl summert 
opp en del av kunnskapen om jernvinna i det nordøs
tre Hedmark, kommunene fra Elverum til Os og fra 
Folldal til Trysil (Bergstøl 2007). 12 

4.4.3.1 Elverum -Amot 

Elverum har mange jernvinneanlegg, men ingen er 
undersøkt eller datert. Ut fra slaggtypologi er det an
legg fra både fase I og II. Et område som særskilt 
skal nevnes er Heradsbygda, hvor det er flere anlegg 
fra den eldste perioden. Bergstøl (2007:48) viser til 
at 175 jernvinneanlegg er kjent i Åmot. Det ser ikke 
ut til å ligge jernvinneanlegg på slettene nede ved 
Glomma, men de finnes på terrasser høyere opp. 

Et stort antall kullgroper er registrert, og mange 
er undersøkt (Bergstøl 2007:42, Holm 2007:99-100). 
Allerede i 1973 registrerte Norsk Skogbruksmuseum 
groper på Svartholtet i Elverum. En av disse er ra
diologisk datert til tidlig middelalder. Deretter fulgte 
undersøkelsene ved Grundset som er publisert av 
Egil Mikkelsen (1986), oppfulgt av undersøkelser på 
Mastmoen i 1988 (Fossum rapport 1988). 

Gropene hadde tvemnål 3,8-6,5 m og temmelig 
flat bunn med kvadratisk bunnplan. Her lå det lag 
av omtrent like lange stokker. Over lå lagene stablet 
korsvis. Stokkene hadde tverrmål 0,15- 0,3 m. Cl4-
dateringene var innen tidsrommet AD820-1250. 
Foreløpig er det ikke funnet jernvinneanlegg i om-

12 Avhandlingen er datert 2007, mens disputasen ble foretatt i 2008. 
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rådet selv om gropene er satt i forbindelse med slik 
virksomhet (Mikkelsen 1986:27-28). Ut fra dagens 
kunnskap er det grunn til å tro at groper med slik 
beliggenhet i innmarksnær utmark helst er knyttet til 
sm11ng. 

Det er foretatt en rekke utgravninger som bekref
ter iakttakelsene, og totalt foreligger mer enn 50 C 14-
dateringer (figur 203). Siden materialet synes å være 
forholdsvis ensartet, skal bare noen få større under
søkelser trekkes frem . Seks groper på Prestegården 
var kvadratiske eller rektangulære med datering 
AD885- 1300, alle med kull av furu (Trinterud rap
port 1997a; 1997b). I 1999 ble 16 groper, både kull
og fangstgroper, undersøkt ved utvidelse av Hagen 
grustak i Elverum. Dateringene fra kullgropene var 
hovedsakelig innen perioden ADI000- 1300; bare 
en grop fikk datering som kan være senere enn 1350 
(Ristvedt 2000). 

4.4.3.2 Rødsmoen 

Undersøkelsene på Rødsmoen ved Rena i Åmot 
kommune, 1994- 1997 (feltarbeid 1994- 1996), var 
knyttet til relokalisering av Forsvarets installasjoner 
på Gardermoen ved utbyggingen av storflyplass her. 
Det ble registrert l l jernvinneanlegg, 274 kullgro
per, 4 smier og 63 flatmarksmiler (nyere tid). Innen 
tiltaksområdet på 30 km 2 ble det berørt 7 jernvinne
anlegg og 2 smier, som alle ble gransket, i tillegg til 
et utvalg på 66 kullgroper og 5 flatmarksmiler. Om
rådet grenser mot innmark og var den første undersø
kelsen som tok for seg jernvinne i de østnorske sko
gene. De beste vilkårene gir morenemassene som her 
ligger høyere enn 275 moh. (Narmo 1997a:l l , 18). 

Ved planleggingen var det tatt utgangspunkt i 
resultatene fra Dokkaprosjektet i Gausdal Vestfjell , 
Oppland. Målsetningen med undersøkelsene var 
blant annet å kaste lys over vareproduksjon på lands
bygda i middelalderen i forhold til oppfatningene 
om det selvforsynte bondesamfunnet. Det viste seg 
imidlertid at moene i trekanten mellom åmøtet til el 
vene Glomma og Rena hadde overraskelser å by på. 
Undersøkelsene omfattet: I) Jernvinna med anlegg 
og kullgroper, 2) smier og smiekullgroper, 3) inn
marksnære smiekullgroper og 4) flatmarksmiler. 

For det første var den kronologiske spennvidden 
på Rødsmoen langt mindre enn på Dokkfløy, omkring 
700 år fra overgangen mellom eldre og yngre jernal
der til midten av 1200-tallet. Den eldste ovnstypen 
var en sjaktovn med slaggrop med mindre dimen
sjoner enn den eldre østnorske ovnen. Utgraveren, 
Lars Erik Narmo, mente at denne typen var i bruk 
helt til 1200-tallet, og han setter dem i sammenheng 
med husholdsproduksjon av jern. Han knytter anlegg 
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med sjaktovn med slaggavtapping til vareproduksjon 
i perioden AD950-1250. De to ovnstypene fantes på 
samme anlegg til samme tid. Sjaktovnen med slagg
avtapping har tydelig stått over bakkenivå, og disse 
ovnene var dårlig bevart. Siden slaggen er tappet 
over bakkenivå får den form av kjegler. Nanno ka
rakteriserer den som planfotslagg (figur 64), bedre er 
Espelunds forslag om slaggkjegler, Falck-Muus' ter
minologi slaggdryppkjegle og T. Dannevig Hauges 
betegnelse som tappeslagg. 

Det ble påvist ulike anleggstyper ut fra organise
ringen (figur 70), benevnt som 434-, 370-, 300- og 
695-typen etter registreringsnummeret til den første 
lokal iteten av hver type som ble utgravd. Siden bare 
7 anlegg ble undersøkt, er det få anlegg i hver type. 

Anlegget R370a som ikke var synlig på marko
verffaten, hadde 5 slaggroper, diameter 0,24- 0,6 m 
og dybde 0,26-0,5 m (figur 48), og dateringer fra 
AD550- 660 til AD890- l 025. Lite slagg viser at 
det bare har vært 34 blestringer over flere hundre år 
(Nanno l 997a:22-29). 

434-anlegg er av eldre jernalders type med ovn 
med slaggrop. Anleggene er plassert på små koller 
med slaggutkast nedover skråningen. Totalt var her 
bare 22 kg slagg. Anlegget ble date1i til overgangen 
mellom eldre og yngre jernalder (Nanno 1997a:30-
35). 

Anlegget R300 hadde en stratifisert slagghaug og 
en slaggkonsentrasjon, ovnsområde, leirelagre, kulla
ger og malmkonsentrasjoner. Ovnen ble en stor over
raskelse da den i motsetning til ovnene ved Dokk
fløy ikke hadde vært nedgravd, men hadde stått på 
en forhøyning og slagget var tappet fra noen høyde 
som "planfotslagg". De to dateringene ligger innen 
periodenAD975- 1215 (Nanno 1997a; 2000a). 

695-typen var det andre anlegget som er blitt et 
typeanlegg (figur 68) og som ser ut til å være vanlig 
i deler av Hedmark. To parallelle, avlange slagghau
ger hadde på Rødsmoen avstand 8 m. Mellom dem 
mener Narmo at det hadde stått en bygning. Her har 
det vært ovner, sjaktovner med slaggrop og med 
slaggavtapping og malmlager. På R 695 var det mer 
enn 48 tonn slagg. 13 Nanno (l 997a:57-71) hevder at 
de to slagghaugene representerer to faser med I 00 
års mellomrom. De fem dateringene ligger innen pe
rioden AD975- l 285 . Ut fra senere resultater må de 
angivelige "gropsjaktovnene" fra vikingtid-middel
alder på Rødsmoen tolkes som groper under sjaktov
ner med slaggavtapping (kapittel 3.4.2 og 3.5), mens 
tolkningen som slaggroper på de eldre anleggene må 
opprettholdes i påvente av flere funn. 

N anno ( 1996b) viser ti I tre typer kullgroper: 1) 
til jernutvinning spredt rundt anleggene, 2) store 

13 En vesentlig del av slagghaugene ble såldet. Alt slagg ble veid. 

11 8 



Jernvinneundersøkelser 

smiekullgroper langs veifar i utmarka, og 3) små, 
innmarksnære smiekullgroper. De sistnevnte setter 
han i forbindelse med bosetning, og de daterer seg 
fra omkring 1050 til midten av 1300-tallet, men med 
tegn til nedgang fra omkring 1300. 

Av de fire utmarkssmiene ble en utgravd og tre 
datert, en til nyere tid og de øvrige til vikingtid-mid
delalder. Det var tilknytning til kullgroper langs gam
mel vei. I den undersøkte smien var det renset jern 
tilsvarende minst 706 kuverdier, men det var også 
arbeidet med kobber, tinn, bronse og sølv (se kapittel 
3.7, figur 86) (jf. Narmo 1997a). 

På Kildemoen lå det 92 kullgroper som må karak
teriseres som smiekullgroper ut fra mangel på jern
vinneanlegg. Konsentrasjoner som dette 2,4 x 1,2 km 
store feltet kan ha sammenheng med videreforedling 
av lokalprodusert jern, regional videreforedling på 
strategiske steder for distribusjon av jernet eller en 
smeds grovsmie som bygdehåndverk for et lokalt 
marked. Gropene er av svært varierende støn-else, 
og dateringene ligger innen perioden AD1005- 1630. 
Åtte av de tolv dateringene er i sin helhet eldre enn 
AD 1300. Interessant er at tidsmessig nærmer kull
gropene seg flatmarksmilene. Narmo (1997a: 164-
172) argumenterer for at disse kullgropene er knyttet 
til en bygdesmeds arbeid (se også kapittel 5.5.3). 

Sentralt i tolkningen av bosetningen i området 
står A. W. Brøggers studie av Glåmdalen i oldti 
den der det hevdes at det ikke har vært regulær fast, 
norsk jordbruksbosetning før i vikingtiden, noe han 
viser med funnkart (Brøgger 1942:20-21). Bergstøl 
(1997:9-14) tar utgangspunkt i denne hypotesen 
ved tolkningen av fangstgropene og vurderingen av 
bosetningen, og senest i sin doktorgradsavhandling 
(2007). 

I sin argumentasjon for en (samisk) fangstbefolk
ning på Rødsmoen gjennom eldre jernalder bygget 
Narmo (2000a:95-100) blant annet på jernvinna. An
legget 434 var avvikende i forhold til andre kjente på 
Østlandet, og det er ikke anlegg av den tradisjonelle 
typen (Østlandsovnen). Han hevdet at slike anlegg 
ikke er kjent i Østerdalen nord for Elverum, noe som 
helt klart er feil. Det er kjent anlegg fra romertid 
med store slaggblokker både i Åmot og Stor-Elvdal 
slik det også fremgår av studien til Line Bårdseng 
(1998). 

4.4.3.3 Gråfjellområdet 

I forbindelse med utbyggingen av Regionfelt Østlan
det og Østerdalen Garnison i Gråfjellområdet, Åmot, 
startet Kulturhistorisk museum sitt største utgrav
ningsprosjekt som varte til 2007. Det er foretatt om
fattende registreringer, først som konsekvensutred
ning (Roland 1998), deretter av NIKU i forbindelse 
med utbyggingen på vegne av Hedmark fylkeskom-
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mune (Risbøl 2000). 
Konsekvensutredningene for Forsvarets skyte- og 

øvingsfelt viste at Gråfjellområdet nok er en del av et 
støn-e område med mange spor etter kullbrenning og 
jernutvinning. I alternativene Holmsjøen og Gravber
get mot syd var også tettheten stor. Bemerkelsesver
dig er tettheten på anleggene i beltet fra Jernskallen i 
nord til Ris bergmarka i syd, særlig ved Ul våa. I alter
nativet Osdalen i nordlig retning for Gråfjellområdet 
ble det funnet få fornminner (Roland 1998:54). 

Gråfjello1mådet ligger i samme kommune som 
Rødsmoen, og den geografiske avstanden er kort. 
Undersøkelsene der utgjorde et viktig referansema
teriale, både ved registreringene og ved planleggin
gen og gjennomføringen av utgravningene. Lars Erik 
Narmo hadde de første årene ansvaret for jernvinne 
og kullgroper, og tolkningene er sterkt preget av re
sultatene fra Rødsmoen, men dette endrer seg etter 
hvert som nye feltledere kommer til. 

Ved registreringene i 1999 la man vekt på møn
steret med kullgropene som "punktsvermer" rundt 
anleggene (figur 33). Det finnes også eksempler på 
det vanlige mønsteret i Vangsåsen med en grop på 
hver side av jernvinneanlegget (Risbøl 2000, Narmo 
2000b ). Arbeidet fortsatte i 2000 (Nanno 2001 b:60). 
Det kommer nå frem at det er støtTe variasjon i or
ganiseringen enn det som tidligere var erkjent (Paul
sen 2002:48-49, 53, Bjørnstad 2002:53-55) (se også 
kapittel 6.3 .4). Etter hvert ble det lagt vekt på regis
trering av røsteplasser med magnetometer, og det er 
klarlagt at slike plasser fantes både ved anleggene og 
ved myrene (se Bjørnstad 2002:55) (figur 29). 

Innen 01mådet på 230 km2 ble det registrert I 09 
jernvinneanlegg, 1740 kullgroper, 3 utmarkssmier 
og 9 røsteplasser. Hele 88 av anleggene tilhører den 
typen som Nanno har klassifiseti som 695-typen, og 
9 var av hans 300-type, mens 11 var uklassifiserte. 
Bare på et anlegg var det synlig tuft. Dispensasjonen 
omfattet 61 anlegg, 1227 kullgroper, 7 røsteplasser 
og 2 smier (Stene 2007: 12). Det dreier seg følgelig 
om svært mange fornminner sett i forhold til det som 
tidligere er undersøkt av jernvinnespor her i landet. 

Av særlig interesse er et jernvinneanlegg med 
store slaggblokker i seterområde ved elva Løa som 
har likhet med anlegg i Vangsåsen. Anlegget tilhø
rende fase I er radiologisk dateti til romertid/folke
vandringstid (Bjørnstad 2002). To røsteplasser ble 
kartlagt med magnetometer, den ene datert til folke
vandringstid. Dette anlegget ble ikke berørt av utbyg
gingen og følgelig ikke undersøkt av det påfølgende 
utgravningsprosjektet. Tilsvarende anlegg er også 
påvist på Holset lenger syd i Åmot. 

De øvrige anleggene var av typer som erfarings
messig dateres til yngre jernalder-middelalder. Her 
var 695-typen fra Rødsmoen i avgjort flertall med 
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Figur 107. Plan over jernvinneanlegget Jfp. 32 i Gråfjellet 
som er typiskfor området. Antagelig var det 25 tonn slagg 
på anlegget. Et ildsted lå 5 m nordfor SH 1. Etter Rund
berget & Damlien 2007:216,figur 158. 

88 anlegg, mens 9 ble kategorisert tilhørende 300-
typen, mens 11 ble ansett som uspesifise1ie (Risbøl 
2005a: 19). 

I 2001 ble det undersøkt enkelte kullgroper og 
et jernvinneanlegg av hovedformen 695 i Gråfjell 
(Amundsen 2005). Anlegget hadde to parallelle 
slagghauger med over 27 tonn slagg. Tolv Cl4-da
teringer lå innen perioden AD 1025- 1300. Det kunne 
ikke spores ulike bruksfaser med lengre brakklegging 
mellom. Heller ikke ble det påvist spor etter noen 
huskonstruksjon ("bære") mellom slagghaugene. 

Registreringene og utgravningen viser at det er 
større variasjoner i anleggene enn det som fremgår 
av materialet fra Rødsmoen. Mens man tidlig i re
gistreringsfasen var opptatt av å parallellføre anleg
gene med de som var kjent fra dette prosjektet, er 
det åpenbart at det etter hvert er lagt støne vekt på 
variasjonen. Blant annet ble den markerte forskjellen 
mellom 695- og 300-anleggene etter hvert visket ut. 

Utgravningene i Gråfjellområdet har gitt mye ny 
kunnskap som er korreksjon av utgravningene på 
Rødsmoen og registreringene i Gråfjellområdet. Det 
er blitt en ny forståelse av anleggstypene ved at skil
let mellom 300- og 695-anleggene er visket bort (se 
kapittel 3.4.2.3 under anleggsstruktur) . I en studie 
av seks anlegg viser Bernt Rundberget til at fem av 
anleggene bygger på en tilnærmet lik organisering 
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Figur 108. Jfp. 19 i Gråfjellområdet etter avtorving. Et
ter Rundberget & Damlien 2007: 164, figur 119. 

og teknologi - en felles tradisjon . Disse anleggene 
er brukt i perioden AD 1000- 1300. Likeledes er det 
vist at det som var antatt å være selvstendige ovner 
med slaggrop, har vist seg å ligge under ovner med 
sideavtapping av slagg. Det avvikende anlegget som 
hadde en tidligere datering til yngre jernalder, 14 had
de ovn uten grop under og hvor slagget var tappet ut 
i bakkehøyde (Rundberget 2006a). Selv om slagget 
hadde form av tappeplater, kan det derfor se ut til at 
denne ovnen har større likhet med dem som er påvist 
fra Oppland og vestover. 

Utgravningene, med hovedsesonger 2003- 2005 , 
kom til å omfatte 41 av 68 registrerte anlegg i til 
taksområdet, 15 hvorav 32 er totalgravd og ni er over
flatedokumentert. Materialet har altså en helt annen 
bærekraft for anleggstypologi enn de fåtallige anleg
gene som ble undersøkt på Rødsmoen. I publikasjo
nen om anleggene i Gråfjellområdet brukes derfor 
ikke betegnelsene 300- og 695-anlegg siden disse 
oppfattes som to sider av samme sak. Betegnelsene 
grunnform og hovedform brukes for å erstatte de 
tidligere typebetegnelsene (Rundberget & Damlien 
2007:241-246) . Videre ble det undersøkt 258 kull
groper, i tillegg til 8 groper som var registrert som 
tjæremiler (Rundberget 2007a:249). Videre foretok 
man også gravning av enkelte flatmarksmiler med 
dateringer til etterreformatorisk tid. 

Undersøkelsene viser at furu har vært det fore
trukne treslag, men det er også brukt kull fra gran der 
den dominerer. Innslaget bjerk er ubetydelig, etter 
453 vedartsanalyser å dømme. Det er utført hele 341 
radiologiske dateringer som viser at virksomheten har 
foregått hovedsakelig i perioden AD 1000-1300 med 
intensivperiode AD 1150- 1300, muligens slutter den 
et par tiår tidligere. Bildet er at produksjonen først er 
kommet i gang i ytterkanten av området, og de sen
trale delene er tatt i bruk senere. Det ser også ut til at 
virksomheten har vært størst i den senere halvdelen 

14 To dateringer innen perioden AD550- 740, en tredje er senere datert for kvalitetssikring og ga samme resultat. 
15 Fire av anleggene var nyregistrerte, i tillegg kom to nye produksjonsplasser på allerede registrerte anlegg. 
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Figur 109. På Øverdalssetra i Sollien, Stor-Elvdal 
kommune, er det anleggji-a både fase I, Il og III. For
skningspotensialet er stort. Kullgropene er sj eldent store. 
I gropen står smeden Jostein Espelund, Heidal. Foto : 
Jan Henning Larsen. 

av intensivperioden. En del tidlige dateringer finnes i 
nordvestlige områder (Rundberget 2007 c ). 

Rundberget (2007e:329) karakteriserer virksom
heten som svæ1t omfattende. Gjennom hele tidsrom
met AD950- 1300 har aktiviteten en klart definert 
teknologisk grunntanke så vel på mikroplan når det 
gjelder driftsmetoder som på makroplan hvor det er 
en felles tanke om bruken av landskapet ved plasse
ring av både anlegg, kullgroper og røsteplasser. 

4.4.3.4 Stor-Elvdal 

Sogneprest Christen C. Kiær ([ 1743] 2004: 120) nev
ner i sitt svar på de 43 spørsmålene i 1743 om Åmot, 
som da gikk til Atneoset: "I jorden tindes paa een
deel steder jernertz, hvoraf virkes jern til bondens 
fornødenhed. " 

Sollien er gammelt Ringebu-område. Gerhard Sc
høning ([1775] 1980: Gudbrandsdalens. 131) skri 
ver om Sætningsdalen" sogn under Ringebu, med 
gårdene "Soolia, Dybdalen, Imsdalen, Sætningslia 
etc." som tidligere lå øde, men som utvilsomt hadde 
vært bosatt før dette. Nå var det bosatt av innflyttere 
fra Østerdalen som levde mest av februk og skog
bruk. "Dernæst driive de meget paa at smidde My
rejærn, hvoraf de giøre Plov-jærn, Øxer, Heste-Sko 
med meere." Hugo Fredrik Hiorthøy har tilsvarende 
beretning i 1780-årene om jernfremstilling i sin be
skrivelse av Gudbrandsdalen. 

I forbindelse med "Verneplan for vassdrag", At
navassdraget i Hedmark og Oppland, er det registrert 
18 jernvinneanlegg (Mikkelsen 1980a). Enkelte av 
dem, som i Veslegrytdalen og ved Øverdalssetra i 
Sollien, som tidligere tilhørte Gudbrandsdalen (Rin
gebu) Stor-Elvdal, har store kullgroper med indre 
tverrmål 5- 7 m liggende oppå en tøn forhøyning i 
landskapet (figur 109). Ved Øverdalssetra er det flere 
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Figur 1 I 0. Jernvinneanlegg med to parallelle slag
ghauger og tre kullgroper på rekke fra middelalderen. 
Søndre Blæsterbekken ved Koppang, Stor-Elvdal. Kjetil 
Skare står mellom de to store slagghaugene, i bakgrun
nen en mindre slagghaug. Foto: Jan Henning Larsen. 

jernvinneanlegg; alle tre teknologier er representert. 
Arne Espelund har fått date1t to prøver fra et av an
leggene til romertid-folkevandringstid. 

Mikkelsen ( 1980a: 116-117) bemerker at 20 av de 
24 lokalitetene med jernvinneanlegg og/eller kull 
groper ligger i seterområdene, bare tre nede i dalen . 
Det kan også være av interesse å notere at de tallrike 
kullmilebunnene og jernvinneanleggene ligger i uli 
ke områder av dalen. Sollien var, som det vil fremgå 
flere steder, et av de stedene der den gamle jernvinna 
ble drevet lengst opp i tid. Det er videre grunn til å 
peke på at det i 01mådet er kullgroper som synes å ha 
sirkulæ1t bunnplan. 

I Stor-Elvdal er det registrert syv anlegg med 
slagghauger inntil kullgroper (figur 110). Fem anlegg 
har en grop, ett har to og ett har tre. Disse anleggene 
får da en annen planløsning enn det som er kjent len
ger syd i Østerdalen og det som Nanno betegner som 
Hedmarkstradisjonen. De synes heller å knytte seg 
mot "Dokkfløytradisjonen" . 

Mange spor etter jernutvinning skal det være 
rundt Koppang. Det gamle handelsstedet her er be
tegnet som blestersmedenes "børs" flere hundre år 
før Evenstad (Hohle 1993 :6) . To kullgroper i et miljø 
med mange kullgroper og fangstgroper er undersøkt 
på Tresen 4 km nordvest for Koppang. En grop var 
kvadratisk og en rektangulær. Det var kull av furu 
i begge med dateringer AD I 03 5- 1220 og AD 1165-
1280 (Damlien/Berg-Hansen rapport 2005). 

4.4.3.5 Nordlige deler av Østerdalen 

Interessen i nordlige deler av Østerdalen er særlig 
knyttet til Evenstadanlegg. I flere 01måder som i Alv
dal er det arbeidet spesielt med registrering av kul
turminner i utmark fra lokalt hold. Mange jemvin
neanlegg av Evenstadtypen er kartlagt, men bare på 
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Figur 111. Slagghaug tilfase ll-anlegg i Vingelen, Tolga 
kommune. Dette er det første anlegget som er påvist i 
denne delen av Østerdalen. Påvist av medlemmer av 
Vingelen museumslag. Foto: Jan Henning Larsen. 

en lokalitet er det kjent kullgroper; på Stormoen hvor 
det er registrert 44 slike groper. En av dem er under
søkt og datert ti I AD 1020- 1160 ( Gustafson rapport 
1993 , Nyeggen 2005:22, 34-35). I Os har Olav Hum
melvold (1980) samlet opplysn inger om 25 jernvin
neanlegg eller steder der stedsnavn indikerer at det 
finnes slike i tillegg til enkelte slaggfunn. 

I de nordlige kommunene Tynset, Tolga og Os 
er det ikke rapportert om kullgroper eller andre ty
per jernvinneanlegg enn Evenstad-anlegg før i 2007 
da det første anlegget med renneslagg ble registrert 
i Vingelen, datering 1200-tallet ( opplyst ved Arne 
Espelund) (figur 111 ). I 2008 er likeledes et anlegg 
på Røst datert til ca. I 200, ifølge Espelund. Tolga 
og Os er ØK-registrert, og her ble påvist mange fase 
III-anlegg. Derimot kjennes så vel kullgroper som 
jernvinneanlegg i Rendalen. Slagget tyder på at det 
er tappet ut av ovnen og beskrives som renneslagg 
(Hohle 1993). Jacob B. Bull (1916:263-264) skriver 
om mange funn av blesterslagg i hele Rendalen, og 
han mener at virksomheten går tilbake til vikingtiden 
selv om det har vært blestret til omkring 1700. Foll
dal har mange Evenstad-anlegg, mens anlegg fra fase 
II ikke er kjent. En kullgrop på Grimsbu er anlagt se
kundært i en fangstgrop, datering AD I 020- 1215 på 
furu (Gustafson rapport 2002/2003) . De nye daterin
gene viser at det bør letes etter flere spor i terrenget i 
form av kullgroper og jernvinneanlegg. 

Anleggene av Evenstad-typen er gjerne lette å 
identifisere på grunn av den steinbygde ovnen, i rege
len er de bare delvis overtorvet. På Eidsmoen i Tolga 
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er det på Arne Espelunds initiativ gravd frem en ovn 
som vil bli tilrettelagt for publikum. Han (1997a: 116-
118) trekker spesielt frem anlegget ved Sandnesbek
ken i Tolga som har gitt dateringer tilbake til 1100-
tallet, og det har vært mulighet for vassdrift (figur 
76). Likeledes er det et lett tilgjengelig anlegg inntil 
riksveg 27 mellom Atnasjø kafe og Nesset. 

Anleggstypen er særlig konsentrert til Nord-Øst
erdal i et område avgrenset av Os - Engerdal - Trysil 

- Unset i Rendalen - Koppang i Stor-Elvdal - Sollia 
- Folldalen. Flere av bygdebøkene har fyldig omtale 
av jernvinna (for eksempel Steimoeggen 1966). Ved 
lokale registreringer i Alvdal er det kartlagt 130 an
legg, 16 i tillegg er det opplysninger om tapte og ikke 
gjenfundne anlegg samt slaggfunn i åker; totalt er 
det derfor kjent omkring 170 anlegg. De 130 bevarte 
anleggene inneholder ca. 450 m3 slagg som kan til
svare en jernproduksjon på 400 tonn. Halldor Nyeg
gen (2005 :21) stiller spørsmål ved om de få bøndene 
i bygda har maktet å produsere og forbruke dette 
alene. 

Jernvinna var i nyere tid en attåtnæring for bøn
dene og foregikk på tider da det var lite behov for 
arbeidskraft i jordbruket. Transport av malm og ved 
foregikk om vinteren, mens blestringen foregikk sen
høstes (Espelund 1997e). 

I 1743 forteller fogd Christer Pram ([1743] 
2004:295) at det er mange som ernærer seg av jern
blestring, særlig i Folldal. At det var mange jernvin
neanlegg i drift på 1700-tallet tyder Morten M. Leighs 
skrift fra 1743 på ([1743] 2004:26). Her fremgår det 
at så vel i Østerdalen som på Hedmarken lager bøn
dene godt jern til gårdsredskap av myrmalm, særlig 
gjelder dette Østerdalen. 

Dateringene strekker seg fra senmiddelalderen 
- ovnstypen kan neppe ha vært tatt i bruk lenge et
ter svartedauden - og opp ti l nyere tid. Det vises til 
videre behandling i kapittel 3.4 .3. 

4.4.3. 6 Trysil 

I sin beskrivelse av Trysil i 1784 17 forteller sogne
prest Axel Christian Smith ([ 1784] 1895) at det var 
myrmalm "i Overflødighed" . Han mener at "Jerns 
Tilvirkning" var en viktig næring i eldre tid ut fra "de 
mange Kul-Graver, de store Dynger Jern-Slag, som 
overalt tindes i vore Skove." Fortsatt ble det blestret 
til eget bruk. 18 

Sogneprest Olafsen ( 1916:39) hevder at Trysil er 
den bygda hvor den gamle jernvinna holdt seg lengst, 

16 Haldor Nyeggen (2005:21) skriver at med utgangspunkt i registrerte anlegg, opplysninger om anlegg som nå er tapt 
og slaggfunn i dyrket mark, er tallet nå omkring 170, mens Einar Steimoeggen i bygdeboka ( 1966: 177) nevner at det kan 
ha vært opp mot 200 steder, et tall Nyeggen finner for høyt. 
17 Arbeidet er også trykt i Topographisk Journal for Norge 1796- 1798. 
18 Også den svenske bergmannen Lars T. Schultze (1845 :7, jf. Matsson 1969:61) omtalte blestring i grenseområdene i 
1732. Opplysningene til Smith er knappe, og det er vanskelig å trekke slutninger selv om det etter fornminnebestanden i 
mmådet å dømme må være ovner av Evenstad-typen. 
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omkring 1860. Amund Helland (1902:549-550) viser 
til at i Særna og Lima i Sverige var tilvirkning av 
jern fra myrmalm en viktig næringsvei , og at i eldre 
tid kom svensker over grensen om våren og blåste 
myrmalm i Trysil som de brakte til bygdene på slede
føre om vinteren. Denne virksomheten bekreftes av 
de undersøkelsene Niss Hjalmar Matsson (1969) har 
utfø1i. En rekke av disse blesterne er fo1isatt bevart, 
og stedsnavn beretter om virksomheten . 

Magne Thorleifsen (2002) hevder at det øst for 
Trysilelva ikke er påvist kullgroper eller jernvin
neanlegg fra vikingtid eller middelalder. Dette kan 
ikke ha sammenheng med manglende ressurser da 
det finnes anlegg fra senere tider. Jernfremstillingen 
på vestsiden inngår i samme tradisjon som på Røds
moen og i Gråfjello1mådet. Tilsvarende anlegg fin
nes igjen et stykke inn i Sverige. 

4.4.4 Solør19 
- Odalen 

Om Grue forteller sogneprest Paul B. Hammer 
([1743] 2004:88) i 1743 at det er "lernmyrer" mange 
steder og funn av slagg viser at det er blestret jern i 
eldre tid. Sogneprest Olafsen (1916:9) hevdet at det 
var mange vitnebyrd om jernutvinning i Solør. Eilert 
Sundt omtaler at man hist og her i skogene i dette 
området finner hauger med aske og slagg nær ved 
myr (etter Helland 1902:549). 

T forbindelse med geologisk kartlegging av Solør 
foretok Rolf Falck-Muus (1927) studier av gamle 
jernvinneplasser i østre deler av Åsnes-Finnskog. 
Det foreligger vurderinger av både slaggtyper og av 
leirforingen i ovnene. Detaljert tar han for seg ni an
legg hvor han foretok utgravninger, i tillegg har han 
opplysninger om tolv anlegg. Bare en ovn ble funnet, 
Tyskeberget, og denne antar han er representativ for 
de anleggene han undersøkte; slagget tyder på date
ring til vikingtid-middelalder. 20 På denne måten var 
Falck-Muus banebrytende. Ut fra beskrivelsene er 
det grunn til å tro at han har funnet anlegg fra så vel 
eldre jernalder som vikingtid/middelalder og nyere 
tid. Dokumentasjonsmaterialet er som når det gjelder 
undersøkelsene til T. Dannevig Hauge, svakt og van
skelig å gjøre bruk av. 

I senere arbeid har Falck-Muus ( 1931 , 1934) tatt 
for seg grensetraktene i Hedmark. Ut fra bevoksning 
med store trær mente han å kunne fastslå at enkelte 
anlegg kunne være gamle. Et avsidesliggende anlegg 
i Grue-Finnskog mente han var over 600 år ut fra en 
stor furu som sto på det. I området fra Kongsvinger 
til Ossjøen har Falck-Muus avmerket omkring 200 
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anlegg sammen med steder hvor det har vært finne
bosetning. Han setter mange av anleggene i sammen
heng med finnebosetning fra slutten av 1500-tallet 
og utover, da finnene skulle være dugelige smeder. 

Anleggene har en langt videre utbredelse enn fin
nebosetningen, og det kan neppe herske tvil om at 
mange, kanskje de fleste , er fra jernalderen og mid
delalderen. Han avbilder tappeslagg fra Slaggernd 
vinneplass i Åsnes og del av slaggblokk med tre
avtrykk fra Tyskeberget vinneplass TT, Åsnes-Finn
skog. 

En sjaktovn med slaggavtapping, kanskje av type 
som på Rødsmoen og i Gråfjellområdet, er under
søkt ved i Skotterud i Eidskog med datering til over
gangen mellom vikingtid og middelalder (Martens 
1988:76). Knyttet til registreringene i Eidskog ble 
det senere foretatt vedartsanalyse av to prøver fra 
jernvinneanlegget, den ene av gran og furu , den an
dre av furu. Videre ble det tatt ut kullprøver fra 3 
kullgroper på Skotterud, alle ble analysert til å være 
av gran (Nakkerud rapport 1982). 

Ved registreringen for I 0-års vernede vassdrag av 
Kynna ble det påvist hele 15 jernvinneanlegg, mens 
det ikke er gitt opplysninger om kullgroper. Det an
føres at det trolig finnes flere anlegg. I utredningen 
antas det at en vesentlig del av anleggene er av den 
yngre typen (NOU 1983 :43 s. 109). I skogene rundt 
Risberget ved Kynna ligger det mange jernvinne
anlegg og kullgroper ( opplyst ved Bernt Rundberget 
desember 2008). 

I en bearbeidelse av registreringsmaterialet21 fra 
denne regionen viser Ingunn Holm til at kullgroper 
er den vanligste fornminnetypen. Deler av området 
er registrert gjennom Hedmark fylkeskommunes 
prosjekt. Totalt er det registrert 1170 kullgroper og 
97 jernvinneanlegg, flest i Våler og Åsnes, mens det 
er få registreringer i Kongsvinger og Eidskog. Siden 
registreringsintensiteten er sammenlignbar mener 
Holm at dette avspeiler en reell situasjon (2002 :31 , 
jf. tabell s. 32). Etter alt å dømme er jernvinneanleg
gene fra vikingtid-middelalder. Anlegg med sjaktov
ner med slaggrop og Evenstad-anlegg er ikke påvist. 

Holm har også studert forholdene på den andre si 
den av svenskegrensen hvor det er flere kullgroper og 
jernvinneanlegg i den søndre delen av 01mådet. For 
øvrig peker hun på at likheten i kulturminnebestan
den mellom de svenske og norske distriktene mellom 
Glomma og Klaraalven er slående, og at grensen i 
liten grad utgjør noe skille (2002:49). 

Jernvinneanleggene og kullgropene i Solør vitner 

19 Som Solør regnes her Våler, Åsnes , Grue, Kongsvinger og Eidskog kommuner, jf. Holm 2002:24-25 . 
20 Falck-Muus gjengir tegninger av anlegget, men ut fra disse er det vanskelig å identifisere ovnen i forhold til de som 
etter hvert er undersøkt i Hedmark, men det er tydelig at den har hatt slaggavtapping. 
21 Gravminner, kullgroper, jernvinneanlegg, fangstgroper, tjæremiler og dyrkningsspor, jf. tabell (Holm 2002:32). 
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Calendar date 

68.2% probability 
990AD (68.2%) 1290AD 

95.4% probability 
200AD(95.4%) 1800AD 

ISOOAD 2000AD 

Figur 112. OxCal-diagram av et utvalg Cl 4-dateringer 
av jernvinna i Hedmark. Diagrammet bygger på 333 
dateringer. De mange dateringenefra middelalderenfra 
Rødsmoen og Gråfjellområdet overskygger den eldre 
aktiviteten. 

om en intens utnyttelse av utmarka i middelalderen, 
noe som har forutsatt et livskraftig samfunn. Sann
synligvis har det vært en overskuddsproduksjon som 
har knyttet distriktet til de store handelsnettverkene 
og gitt mulighet for å skaffe varer ut over det som var 
mulig ved rent naturalhushold. For øvrig peker Holm 
på hvor avhengig det "arkeologiske Norgeskartet" er 
av forvaltningsarkeologien (Holm 2002:53, 55). 

En kullgrop ble undersøkt ved graving av sjakt 
på Piksrud i Grue, formen var kvadratisk; mileveden 
var furu som ble datert AD895- l 0 15 (Larsen rapport 
1995a). 

Flere undersøkelser av kullgroper er foretatt i 
Våler; ingen av dem har vært knyttet til jernvinne
anlegg. Både kvadratiske og rektangulære groper er 
påvist, og en rekke dateringer av kullgroper ligger 
innen perioden ADl0l0-1295, alle av furu (Tønnes
sen rapport 2001a, b, Bøckman rappo1i 2005/2007a, 
b). 

Ved utgravning av bosetningsspor på Nes i Grue 
i 2006 ble det funnet en relativt godt bevart ovn og 
rest av tilsvarende ovn. Begge er datert til førromersk 
jernalder. Strukturene har ikke likhet med tidligere 
funn (Melvold/Berg-Hansen rapport 2006). Antage
lig har ovnene sammenheng med videre bearbeiding 
av jern. 

4.4.5 Vurdering 

Det er registrert svært mange anlegg i fylket. Flest 
finner vi i utmarksområdene på Hedemarken og over 
i Østerdalen der Åmot kommune har flest registre
ringer på grunn av den store aktiviteten knyttet til 
samfunnsutbygging. Den nordlige delen av fylket 
har langt færre registreringer. Inntil nylig har opp
fatningen vært at det her er bare anlegg av Even-
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Figur 113. OxCal-diagram av et utvalg Cl 4-dateringer av 
kullgroper i Hedmark. Diagrammet bygger på 268 dateringa 

stadtypen. Spørsmålet er om det kan finnes mange 
anlegg fra middelalderen med lave slagghauger som 
er lite tydelige i terrenget. Ut fra registreringene til 
Rolf Falck-Muus er det spørsmål om ikke også den 
søndre delen av fylket er underrepresentert. 

Selv om ikke mange data foreligger om den eld
ste jernvinna, har nyere undersøkelser samt registre
ringer i dyrket mark på Hedemarken vist at her er 
jernvinneanlegg; det foreligger også dateringer til 
førromersk jernalder. Det er en viktig oppgave å føl
ge opp disse funnene. Videre er det kjent mange an
legg med slagg fra Østlandsovner. Anlegg med store 
slaggblokker er datert til eldre jernalder i Vangsåsen, 
slik datering foreligger også fra Øverdalssetra i Stor
Elvdal. Det foreligger også datering til yngre romer
tid fra Gråfjellområdet. Vi kjenner forøvrig denne 
slaggtypen mange andre steder i fylket; fra Løten, 
Elverum og Åmot. Line Bårdseng skriver at utmarks
registreringene [har] "fra Elverum og nordover til 
Stor-Elvdal resultert i funn av nærmere 80 jernfrem
stillingsplasser fra yngre jernalder og middelalder, 
og i underkant av 10 fra eldre jernalder" (Bårdseng 
1998:103), men ingen av dem er utgravd. 

Rødsmoprosjektet viste at det fantes anlegg med 
små slaggroper fra yngre jernalder. Trolig er det 
grunn til å opprettholde tolkningen selv om slaggro
per må omtolkes til groper med slagg på anlegg fra 
sen vikingtid og middelalder på bakgrunn av Grå
fjellprosjektets undersøkelser. 

Mangelen på anlegg fra eldre jernalder blant de 
daterte anleggene er påfallende, og de overskygges 
fullstendig av den enorme produksjonen i perioden 
AD950- l 300. Det er utført svært mange dateringer 
av jemvinneanlegg og kullgroper ved utgravningene 
på Rødsmoen og i Gråfjellområdet. Ut fra registre
ringsmaterialet gir derfor OxCaldiagrammet figur 
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Tabell 7. Inndeling av jernvinneanleggene ved Dokkfløy" 

Gruppe Elementer Brukstid 

I Sjaktovn med underliggende slaggrop. Størkneslagg, ofte i fonn Eldre jernalder 

av store slaggblokker 

Il Sjaktovner med slaggavtapping. Renneslagg. Det ligger ikke Yngre jernalder - tidlig 

kullgroper inne på anleggene, men ovnstypen forutsetter separat middelalder 

kullbrenning. 

Ill Sjaktovner med slaggavtapping. Renneslagg. En eller flere Middelalder 

kullgroper er integrert i anlegget. 

112 ikke et reelt bilde av jernvinna i Hedmark. 
Det er viktig å få bedre grep om utbredelsen av 

den intensive jernvinna i fylket, kvantifisere meng
den for å vise middelalderjernvinnas betydning. En 
systematisk leting etter vikingtidens jernvinne er en 
sentral oppgave. Viktig er også å avklare utbredelsen 
av anlegg tilhørende fase Il nord for Koppang. 

Det er undersøkt mange kullgroper, særlig gjel
der dette Elverum og Åmot, og det foreligger et stort 
antall dateringer (figur 113). De viser at gropene ho
vedsakelig i har vært brukt i perioden AD l 040-1280. 
Det ser ikke ut til at kullgroper har vært i bruk etter 
AD1400 slik som i andre fylker. Det er utarbeidet 
eget diagram for 50 dateringer av kullgroper i El
verum, figur 203, som viser god overensstemmelse 
med figur 113. 

Den senere jernvinna, fase III, er spesiell for Hed
mark og utgjør et eget problemkompleks. Antagelig 
er bare en del av anleggene registrert. Dateringene 
konsentrerer seg til AD1390-1660 (figur 175). An
leggene er lite utforsket av arkeologer, se også kapit
tel 5.2 .5 og 5.8.3. 

Hedmark må karakteriseres som vårt viktigste 
jernvinnefylke sammen med Oppland, men de har 
hver sine fortrinn , og forskjellen mellom dem er 
langt større enn for eksempel mellom Oppland og 
Buskerud. 

4.5 OPPLAND 

4.5.1 Innledning 
Opplands topografi er preget av de to store dalerne 
Gudbrandsdalen og Valdres. I tillegg er det mindre 
daler som Gausdal og Etnedal. Her vil Gausdal bli 
behandlet sammen med Gudbrandsdalen og Etnedal 
sammen med Valdres. I tillegg har vi flatbygdene To
ten, Hadeland og Land med tilhørende skogsbygder 
som behandles under ett for seg. 

I gamle topografiske verk finnes det opplysninger 
om jernutvinning i gammel og ny tid ; mange gjelder 
Oppland slik som Hiorthøys Gudbrandsdalsbeskri
velse fra 1785. Da man i tiden før første verdenskrig 

begynte å interessere seg for den gamle jernvinna, 
var lokalhistorikere i Oppland sentrale, blant annet 
Ivar Kleiven ([1912] 1991) som er den moderne byg
dehistoriens far. Overlærer T. N. Holme (1920) star
tet arbeidet med et par avisartikler i Gudbrandsdølen 
1910 og med en artikkel i Oldtiden hvor interessen er 
knyttet til Lillehammero1mådet og Gudbrandsdalen. 

Allerede i 1925 trakk A. W. Brøgger frem de øvre 
dalbygdene i Valdres og Gudbrandsdalen som områ
der med mange jernvinneanlegg, og han mente at det 
var omfattende virksomhet fra slutten av romertid. 
Oppmerksomheten ble nærmest utelukkende festet 
på de øvre dalbygdene og skogsbygdene. De sentrale 
flatbygdene og jordbruksbygdene - sentralbygdene 
- som Toten-Hadeland med utmark ble glemt. 

T. Dannevig Hauge, leder for konserveringsla
boratoriet ved Universitetets Oldsaksamling, fulgte 
opp arbeidet i Oppland. Først presenterte han Opp
landsmaterialet av sine undersøkelser i to artikler i 
Viking om henholdsvis Gudbrandsdalen (1940) og 
Valdres ( 1944), deretter inngikk dette i hans doktor
avhandling fra 1946, men dessverre foretok han ikke 
undersøkelser på flatbygdene selv om han var klar 
over at det fantes mange anlegg ved nordenden av 
Mjøsa. Arbeidet ble fulgt opp med en undersøkelse 
av jernvinna i Land ( 1952). Arbeidet her viste klart 
at det ikke bare var interessante funn å gjøre i de øvre 
fjellbygdene. 

Dette gir Helge Braathen (1982: 143) klart uttrykk 
for: "I Totenåsen, Vardalsåsen og de lavere fjellstrø
kene i Valdres har vi mengder av eksempler på jern
vinneindustrien . . . . Jernvinnespor finnes særlig tett i 
bjørkebeltet i fjelldalene i hele Sør-Norge, men også 
i skogtraktene i lavereliggende strøk." 

Det var undersøkelsene knyttet til utbyggingen 
av Dokkavassdraget, 1986-1989, som ble gjennom
bruddet for forståelsen av jernvinna i det indre av 
Østlandet (Larsen 1991 , Jacobsen og Larsen 1992). 

4.5.2 Gausdal Vestfjell, Oppland 

I forbindelse med utbyggingen av Dokkavassdraget 
ble det utført store arkeologiske undersøkelser i pe-
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Figur l_f 4. Jernvinneon/egg og kul/groper i Oppland reg
istrert I Askeladden, november 2009. Illustrasjon: Magne 
Samdal, KH M. 

rioden 1986- 1989. De første planene omfattet også 
Etna, og det ble også utført registreringer her. Ved 
konsesjonsbehandlingen i 1985 fikk Etna varig vern , 
mens det ble gitt konsesjon for Dokkavassdraget med 
oppdemming av Dokk:fløyvatnet på grensen mellom 
Gausdal og Nordre Land, fra 0,5 km2 til 9 km2, Opp
lands femte største innsjø. 

Området er et typisk lavfjellsområde, omkring 
700 moh. 22 med vann, myr og skog. Dokkadalen har 
slak østside opp mot setergrender I 00- 150 m over 
vannet, og det er i dette området de fleste fornmin
nene ligger. Vestsiden er brattere og mer berglendt 
(Larsen 1989:91 , 93; 1991: 12-17). For første gang 
kunne man få taket på ulike typerjernvinneanlegg og 
etablere et kronologisk system, som har vist seg an
vendelig for en stor del av Østlandsområdet. Få andre 
områder har kunnet vise en tilnærmet sammenheng
ende kronologisk sekvens på nærmere 1300 år. 

22 Reguleringssone 696- 735 moh. 
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Det ble avdekket 35 jernvinnean-
legg innen et område på ca. 5 km2

. At 
det innen en stor del av magasinom
rådet ikke ble funnet spor, viser hvor 
nøye virksomheten er knyttet opp til de 
naturlige ressursene, og hvordan natur
grunnlaget kan skifte på små avstander. 
I tillegg viste det seg at områdene rundt 
magasinet har mange bevarte anlegg; 
totalt omkring 100 ble påvist. Regis
treringer ved Lars Erik Narmo (1996a) 
tyder på at det kan være et nærmest 
sammenhengende område med jern
vinneanlegg mellom Gudbrandsdalen 
og Valdres . 

På bakgrunn av ovnsteknologi 
(slaggtypologi), datering og eventuell 
tilknytning til kullgroper, er anleggene 
inndelt i 3 grupper (I- III) Uf. Larsen 
1991 :43, se også kapittel 3 .4.2.3 om 
anleggsstruktur) (tabell 7). 

Det var ved Dokkfløy vi fikk de før
ste Cl4-dateringene til eldre jernalder 
på Østlandet, og det var her vi fikk for
ståelse av hva anlegg med store slagg
blokker representerer. Produksjonen 
må i hvert fall ha vært i gang omkring 
AD I 00. Karakteristisk for gruppe I er 
store sjaktovner med slaggrop med 
diameter inntil 1,5 m, mens sjaktene 
kan ha hatt indre diameter inntil 1 2 m , 
(se også kapittel 3.4.1.5) (figur li 5) . I 
gropene er det veid opp inntil 450 kg 

slagg. Gropen er gjenbrukt mange ganger. Rundt 
ovnen er det funnet stolpehull etter en konstruk
sjon, bygning eller tak, med størrelse omkring 5 x 
5 m (figur 56, 116). Hovedtyngden av dateringene 
ved Dokkfløy ligger i romertid. Alle anleggene ligger 
i nær kontakt med seterområdene og ikke langt fra 
bekk, elv eller vann. 

Fra perioden AD600 til 1100 er det funnet få an
legg; sjaktovner med slaggavtapping kommer inn i 
denne perioden (gruppe Il). Bare 4 lokaliteter er un
dersøkt. Anleggene er enkle med en ovn og en slagg
haug. Ovnene er svakt ovale med indre mål inntil O 5 

' 
m, og det leder en grøft inn til dem. Ovnene i eldre 
jernalder og i vikingtid (gruppe I og II) ble drevet 
ved hjelp av brensel av furu. De eldste kullgropene 
er datert til slutten av vikingtiden. 

Anleggene på østsiden lå i kontakt med setergren
da Blæstern, navnet kommer av å blåse og er regnet 
for å ha medjernblestring å gjøre (kapittel 1.5.2). Det 
er grunn til å merke seg at alle anleggene fra jern-
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Figur J J 5. Profil gjennom Østlandsovnen DR 307 B i 
Doklifløy. Slaggropen er brukt mange gange,; og den er 
foret ut med heller slik at volumet ble mindre. Gropen 
inneholdt 365 kg slagg. Foto: Magne Thorleifsen. Etter 
Larsen J 991: 74,figur 41. 

alderen lå nær setrer. Anleggene fra yngre jernalder 
lå også nær tufter, tolket som setertufter, fra samme 
periode (Jacobsen og Larsen 1992:167-168). 

Enkelte av anleggene fra eldre jernalder vitner om 
stor aktivitet, mens det i den påfølgende tiden synes 
å være mindre utvinning. Usikkerheten ligger i hvor 
representative undersøkelsene er for hva som finnes 
i området. Det er derfor behov for å foreta enkle prø
veundersøkelser og dateringer av flere slagghauger 
som kan være fra yngre jernalder. 

I middelalderen trekkes kullgropene inn på anleg
gene (gruppe Ill) (figur 118). Denne typen anlegg 
har en langt videre spredning utover i terrenget. Ofte 
finnes det flere kullgroper, ovner og slagghauger, og 
de kan være ordnet i en rekkestruktur. Slike anlegg 
finner vi også i Valdres. 

Narmo ( 1996a) har drøftet organiseringen av ovns
områdene. Han har en noe annerledes typeinndeling 
av middelalderjernvinna enn Larsen 1991 (tabell 5). 
Nanno ( 1996a: 110) konkluderer med følgende fel
lestrekk i drøfting av anleggene DRl, DR9, DR13 
og DR63 : l) ovnene ligger parallelt "på rekke", 2) 
avstanden mellom dem er enten 0,8 eller 1,3 m, 3) 
der det ligger to ovner parallelt, har disse slaggrenner 
med speilvendt symmetri, 4) slaggrennene fører mot 
en slagghaug, og slagghaugene har tilnærmet samme 
størrelse og 5) ovnsområdene ligger i tilknytning til 
en boligdel. Taket fra boligdelen har trolig vært for
lenget som en skut over ovnene (figur 117, 118). 

I A-blestertuftene (Narmo 1996a: 111) ligger ovne
ne på rekke i gavlen (figur 119). I begge typer er kull 
og malm tilført ovnene gjennom en åpen gavl. Det er 
ingenting som tyder på at kull, malm eller leire var 
lagret i rommene. Boligdelene på B-blestertuftene 
er relativt små, 9-25 1112 (Narmo 1996a: 122). I disse 
tuftene er det ildsteder bygd av kantstilte skiferheller, 
størrelse 0,6/0,7 x 0,4/0,5 m. I flere av dem er det på-
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Figur 116. Ovnen på DR 222 har værtombygd, og det 
er derfor 6 stolpehull rundt dem. I tillegg sees spor et
ter y tterligere en bygning og dessuten groper med leire. 
Anlegget er datert til folkevandringstid. Oppmåling ved 
Magne Thorleifsen. Etter Larsen 1991:62,figur 30. 

vist så vel slagglag som lag med sand og med brente 
ben av blant annet fisk, fugl, storfe, geit/sau og mulig 
oter. Han mener at det foregikk smiearbeider her, og 
at sand og ben har sammenheng med dette. 

Lag med malm er en del av organiseringen på an
leggene; Narmo (l 996a:57-69) har grundig drøftet 
kriteriene for hva som er røsteplasser (kapittel 3.2). 
Gjennomsnittlig er hver røsteplass 1,9 m2, noe som 
er lite i forhold til tallene som eksisterer fra nyere 
tids blestring, for eksempel Evenstad. Det er påvist 
både kornmalm og puddermalm, men oftest slik at 
det er bare en type på hver røsteplass 

Irmelin Martens (1992:61) har i sin presentasjon 
av Dokkfløy delt inn anleggene med sjaktovn med 
sideavtapping på følgende måte: I) åpne lokalite
ter, 2) ettromstufter og 3) toromstufter, hvor type I 
tilsvarer anleggene fra yngre jernalder (gruppe TI), 
mens hennes type 2 tilsvarer IllC og type 3 tilsva
rer IIIA og IIIB. Martens legger vekt på at likhetene 
med materialet fra Møsstrond er slående, på tross av 
en avstand på 175 km; ovnstypen er lik og toroms
tufter vanlige. Tuftene viser på tross av forskjeller 
i konstruksjon den samme organiseringen (ibid.:63). 
N armo (1996a: 114- 11 7) viser også ti I paralleller med 
Møsstrond (figur 177). En viktig forskjell er at det 
ikke er innvendige lagerplasser på Dokkfløy. Slike 
legger til rette for at blestringen kunne skje høst og 
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Figur i i 7. Prinsippet for plassering av ovn, slagghaug 
og kullgrop i Dokkfløy. Samme mønster finnes i Usle
dalen ved Geilo og Haglebu i Sigdal kommune, Buskerud. 
Etter Nanna i 996a: i 80, figur 77. 

vinter, slik det er belegg for i nyere tid. 
Narmo (l 996a:20-24) opererer med ulike bruks

mønstre tilsvarende Larsens gruppe I-III. Han legger 
vekt på kontinuitet i lokaliseringen fra bruksmønster 
I til 2. I bruksmønster 3 trekkes kullgropene inn på 
anlegget, og dette kaller han JKS (jernvinneanlegg 
med kullgroper i samling). Mobiliteten er stor, og 
stor produksjon fører til knapphet på råvarer. Det er 
enklere å flytte anlegget enn å transpo1tere råstoff 
over lange avstander. 

Betegnelsen i samling har Nan110 fra ØK-regis
treringene hvor samling fornminner betegner 2- 5 en
keltminner liggende med avstand mindre enn 50 m. 
Et jernvinneanlegg vil bestå av en rekke elementer. 
Denne typen anlegg finnes i flere varianter, blant an
net med en kullgrop. Betegnelsen JKS går på at det er 
flere kullgroper, og betegnelsen er derfor uheldig. 

Virksomheten har vært stor på 1200- og 1300-tal
let, og anleggene ligger tett, 5 pr. km 2

• De har en vi
dere spredning i terrenget enn de eldre. De har en så 
ensartet utforming at det må være tale om en sam
let organisasjon. Enkelte C 14-dateringer tyder på at 
produksjonen kan ha fortsatt inn på 1400-tallet, men 
på midten av 1300-tallet må nedgangen ha begynt. 

Svakhetene med undersøkelsene ved Dokkfløy er 
i første rekke at bare et lite område nær vannet er un-
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Figur 118. Plan over j ernvinneanlegget DR 36 av "Dok
kfløytypen ", tilsvarende Larsen type IIIB og Narmos 
B-blestertuft. Oppmålt ved Lars Erik Narmo. Etter Larsen 
i 99 i: i 46, figur 83. 

dersøkt. Dagens seterområder ligger høyere, og her 
ligger det tallrike kulturminner. Kanskje ligger sva
ret på mange av de uløste spørsmålene om hvor folk 
har bodd og hvordan de organiserte seg, fortsatt be
vart her. Likevel gir undersøkelsene trolig et tilnær
met riktig bilde av intensiteten i bruken av utmarka 
i jernalder og middelalder fordi jernvinneanleggene 
har kunnet studeres i forhold til andre fornminnety
per (Jacobsen og Larsen 1992). 

Kort oppsummert kan vi si at jernproduksjonen 
i området foregikk i perioden ADl00- 1400, at det 
synes å ha vært stor produksjon frem til midten eller 
slutten av 500-tallet. Om det så har vært et brudd, vet 
vi ikke, men det finnes anlegg som forteller om pro
duksjon frem til en ny intensivperiode på 1200- og 
1300-tallet. 

Det er også mange anlegg i øvrige deler av Gaus
dal. Langt inn i vassdraget, inn mot høyfjellet ved 
turistforeningens hytte på Li0111Seter, finnes et anlegg 
med store slaggblokker. I Vestre Gausdal finnes to 
store tilsvarende anlegg, det ene på Øvre Svatsum, 
det andre ved Gryta, og her har Arne Espelund fått 
utført en datering til AD 125-340. Fra stedet forelig
ger det også en datering til tidlig middelalder, noe 
som kan tyde på at anlegget har en sekundærfase. 
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4.5.3 Gausdal-Lillehammer 
Det foreligger bare en opplysning om blestring i nyere 
tid fra Gausdal. Simen Fougner skriver i 1778 at det 
ikke lenger er noen som blestrer jern, bare en sven
ske som er smed, behersker kunsten (Fougner [1778] 
1921: 155). Kunnskapen var nesten glemt, og slikt 
jern ble alt for dyrt å lage . Noen spor etter jernvinne
anlegg fra 1500-tallet eller senere er verken kjent fra 
Vestfjellet eller nede fra dalen (Jacobsen og Larsen 
1992:105). 

4.5.3.1 Fagstad 

Overlærer T. N . Holme (1920:44, jf. Helland 
1913: 194-195) beskriver stor jernutvinning rundt 
Lillehammer, blant annet et anlegg på Fagstad. Her 
hadde han latt kjøre hjem del av en stor slaggblokk, 
totalvekt ville vært 450 kg. Det ble også foretatt ut
gravning ved T. Dannevig Hauge (1940; 1946). An
legget som ligger i bebyggelsen ved Nordre Ål kirke, 
ble totalundersøkt av Axel Mjærum i 2005. Dataene 
viser et anlegg av samme type som på Dokkfløy. 

Ved utgravningen ble det dokumentert en godt 
bevart sjaktovn med slaggrop, indre diameter 1,2 m 
(figur 120). I toppen var det rester av en nedsmeltet 
sjakt av brent leire. Slaggropen hadde dybde 0,8 m 
og var steinforet ned til dybde 0, 7 m. I gropen lå det 
438 kg slagg. Rundt ovnen ble det påvist to, eller mu
ligens tre, stolpehull. Alle tre lå ca. 3 m fra ovnen, og 
4,25-4,5 m fra hverandre. På de sentrale delene av 
anlegget lå det et opp til 1 m tykt avfallslag. Lagets 
volum er anslått til 30 m2 og til å inneholde ca. 7,3 
tonn slagg. 

Det ble påvist minst to røsteplasser, et ildsted, 
en rydningsrøys og minst fire steinfylte groper med 
ukjent funksjon. Ved utgravningen ble det også lagt 
vekt på å dokumentere sporene etter de tidligere 
undersøkelsene på lokaliteten av Holme (I 920) og 
Hauge (1940, 1946) (Mjærum rapport 2006a). 

Bestemmelse av 17 kullprøver viser furu med 
et lite innslag av bjerk. Det foreligger videre tolv 
C14-dateringer fra lokaliteten, elleve av dem innen 
tidsrommet AD60-675. Undersøkelse av malm- og 
slaggprøver viser at for hver 10 kg slagg kan det 
være brukt 25 ,45 kg malm, og resultatet ble 12,241 
kg jern (Espelund rapport 2006). 

Helland ( 1913: 196) omtaler også anlegg ved Kor
ja, nær stien til Hovemoen. Flere anlegg i Mesnalien 
nevnes, likeledes i Øyerfjellene med Holme som 
kilde, ved Liseter, Stenseter og Gnmna seter. 

Holme (1920:51 -53) forteller videre om anlegg 
på Roterud sydøst for Lillehammer. Her er også store 
slaggblokker og brent leire. Helland ( 1913: I 96) nev
ner også dette anlegget og skriver at slaggvollen er 
I O m i diameter, dette svarer godt til det vi kjenner 
til om den eldre typen anlegg. I et brev til sogneprest 
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Figur 119. Jernvinneanlegget DR 59 i Dokifløy som har 
to ovnsområda Det ene ligger inne i en tuft med størrelse 
9- 10 1112, denne er av typen Larsen JllC, Nannas A-blester
ti1ft. Oppmåling ved Tone Eriksen og Peter Mattsson-Ho
glund Etter Larsen 1991:180,.figur 107. 

Olafsen forteller Holme om en mengde blesteranlegg 
på Hove og Mesnalien og i Øyerfjellene (Olafsen 
1916:35-36). 

4.5.3.2 Holen, Gausdal 

Ved sjakting nær Follebu kirke knyttet til ny avkjør
sel ble det påvist to lokaliteter med slagg og datering 
henholdsvis fønomersk jernalder og overgangen 
senmiddelalder/nyere tid . Utgravning ble foretatt 
senhøsten 2008 under vanskelige forhold (Stonusten 
rapport 2009). Det viste seg at det på den ene loka
liteten var to esser hvor en ny C 14-datering viste at 
lokaliteten var fra senere tid. Når det gjaldt lokalitet 
I med datering til førromersk jernalder, var slagg et 
entydig blesterslagg, noe analyse ved Arne Espelund 
har bekreftet. 

Det ble påvist en struktur, tolket som ovn. Den 
var dårlig bevart som følge av dyrkning. Det dreier 
seg om en grop med størrelse 0,35 x 0,4 m og bevart 
dybde inntil 0,2 m. Inn til gropen førte en litt grun
nere nedgravning, 0,2 x 0,5 m. Dette gjør at ovnen 
får likhet med de tidlige danske ovnene (Skovmar
kentypen eller Espevejtypen) . Bare mindre mengder 
slagg er funnet, noe som kan ha sammenheng med 
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Figur 120. Østlandsovn fra Fagstad i Lillehammer kom
mune, Oppland. Foto: Axel Mjærum. 

at avfallet er dyrket bort eller at det har vært liten 
produksjon slik tilfellet er i den tidlige jernvinna i 
Danmark, Sverige og Nord-Tyskland . Knyttet til ov
nen er det påvist tre mulige stolpehull. 

Det foreligger nå 4 Cl4-dateringer fra strukturen , 
alle peker mot tiden omkring 400BC, blant annet en 
datering av bjerk til 400-370BC. Beliggenheten i et 
sentralt jordbruksområde og små mengder slagg un
derbygger en tidlig datering. Alt tyder på at dette er 
blant de tidligste anleggene her i landet. 

4.5.3.3 Kul/groper 

Det er foretatt en rekke utgravninger av kullgroper i 
Lillehammer og i de sentrale delene av Gausdal , og 
form og størrelse på gropene har variert en del ; dette 
gjør at det kan være av interesse å trekke frem en del 
av resultatene. 

En registrering av jernvinneanlegg med 4 kull
groper ble foretatt i Øvre Svatsum i Vestre Gausdal 
i 1986. Det ble tatt ut 6 kullprøver fra kullgropene 
som ble datert; den ene innen AD540- 660, de øvrige 
5 innenAD1230- 1510 (Narmo rapport 1986).23 

I 1991 ble en kullgrop med rektangulært bunn
plan og to faser undersøkt på Segalstad i Gausdal. 
To dateringer av grankull faller innen perioden 
AD1230- 1285 (Larsen rapport 1992b). Samme år 
ble det undersøkt en grop i Finna boligfelt i Follebu 
ved at det ble lagt en sjakt gjennom den (Berg-Han
sen rapport 1991 ). Vedartsanalyse viste 16 fragmen
ter av or, 2 av bjerk og 1 av gran. Dateringen var 
AD I 030- 1220. Senere undersøkelser på Heggen og 
Steine viser også groper med firkantet (rektangulært) 
bunnplan, dateringer innen AD1280- 1445 (Eggen 
rapport 2006a, b) . 

Knyttet til OL 94 ble det undersøkt en grop på Bir-
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kebeineren skistadion i 1993. Gropen var forholdsvis 
liten, og et kullag i vollen viste at det var en tidligere 
bruksfase. Av 20 fragmenter fra kullaget i sentrum 
av gropen var det 15 fragmenter av gran og 5 fra 
furu . Av prøven fra vollen var alle 20 analyserte frag
menter av furu. Av prøven fra kullaget i sentrum er 
granfragmentene datert til AD1305- 1425, mens fra 
vollen ble resultatet AD 785- 895 (Larsen rapport 
1995b). 

Ved bobbanen på Huse ble det foretatt to utgrav
ninger; først i 1990 av to sirkulære groper (1 a, b) 
som inneholdt kull av furu, datert til AD 1010- 1040 
og AD1285- 1410 (Nordstrom rapport 1990). Grop 
4b, undersøkt 1991 , var vid, og dybden til torvlaget 
1,3 m. Den viste seg å være en grop med oval bunn
plan. Furumateriale fra begge kullagene i gropen ble 
datert og fikk samme alder, AD 1225- 1280 (Larsen 
rapport 1992a). 

På Hovemoen i Lillehammer var de to gropene 
runde, det var brukt furu , og dateringene var innen 
tidsrommet ADl000- 1300 (Bergstøl rapport 2007a). 

4.5.4 Gudbrandsdalen 

4.5.4.1 Skriftlige opplysninger 

Fra Gudbrandsdalen foreligger det flere interes
sante opplysninger om jernblestring i nyere tid . 
Her skal nevnes presten Harding i Lom som i 1757 
kjente virksomheten av selvsyn (jf. Kleiven [ 1912] 
1991:117-118).24 H[ugo] F[redrik] Hiorthøy forteller 
i 1785 at det fantes myrmalm på steder som Skåbu 
og Sol lien og som innbyggerne laget jern av i små 
mengder. Spor såes i terrenget i form av nedgrav
ninger i myrer og slagghauger. Vi får ikke bare opp
lysninger om jernutvinning på hans tid , men også 
om omfattende spor etter eldre fremstilling (Hiort
høy [ 1785] 1990:24) . Han viser også til at dalen het 

"Smie-Dalen" fordi alle beboerne i de eldste tider 
ernærte seg ved å tilvirke "Myr-Jern" og av jakt og 
fiske (ibid.: 11 ). Han gir deretter beskrivelse av den 
senere jernutvinningen i Sollien som da lå i Ringebu . 
Han ønsket at flere skulle produsere jern (Hiorthøy 
[ 1786] 1990: 135). 

Videre beretter amtmann Chr. Sommerfeldt 
( 1795:45-46) at man i Venabygd og Sollien i Ringebu 
grov opp myrmalm og tilvirketjern som ble smidd til 
hestesko og gårdsredskaper, og som ble solgt i dalen. 
Sogneprest Christopher Kraft innberetter i 1743 at 
det ble drevet jernproduksjon i Ringebu prestegjeld 
(Kraft [1743] 2004:344). Det fremgår ikke om Kraft 

23 Det er neppe grunn til å legge vekt på den tidlige dateringen til AD540-660. 
24 "Forekommende Mærkværdigheder om Lombs Præstegield i Gudbrandsdalen" er trykt i Danmarks og Norges øko
nomiske Magazin for 1756. Det står ikke hvem som har forfattet skriftet, men Ivar Kleiven mener det er en av prestene i 
Lom, trolig Matias Harding som var kapellan 1753-1761. 
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Tabell 8. Oversikt over utgravninger av kul/groper nevnt i kapittel 4.5.3. 

Kommune Sted Antall Antall 
dispensert undersøkt 

Gausdal Øvre 4 
Svatsum 

Gausdal Finna l 1 
Gausdal Segal stad I I 
Gausdal Steine 1 I 
Gausdal Heggen 4 4 
Lillehammer Birkebein- 1 1 

er stadion 
Lillehammer Huse 3 3 

Lillehammer Hove- 2 2 
moen 

bare sikter til Sollien, eller om også jernutvinning på 
den tiden ble drevet i Venabygd. Sogneprest David 
Schjøth ([ 1743] 2004:350) skriver i sin besvarelse 
om Fron prestegjeld at myrmalm er brukt til å lage 
Jern av. 

At det også var drevet omfattende jernutvinning 
i Ringebu i eldre tid var klart for Gerhard Schøning 
([1775] 1980: Gudbrandsdalens. 139) da det "paa de 
høieste Fiælde" finnes "Slag-Dynger". Kraft (1822) 
omtaler at det fortsatt ble tilvirket jern i Setningsda
len som da hørte til Ringebu. Det var riktignok ikke 
så vanlig som det hadde vært tidligere Uf. Helland 
1913:196). 

Ivar Kleiven ([1912] 1991:114) forteller om 
blestring i Lom og Vågå frem til begynnelsen av 
1800-tallet. Nesten hver gård hadde blesteranlegg el
ler del i ett. Han omtaler den senere blestringen også 
i Fronsbygdin (1930). At Gullbransdala tidligere ble 
kalt for Smedaln, skyldtes "at jønnvinna har vore 
drivi my ' her i alle bygdom er sikkert, og at dæ her 
va verka meir jønn hell folke sjøl har bruk for, er vel 
likeså sikkert" (1930: 132). 

Kleiven (1930:133- 134) gir detaljert beskrivelse 
av jernutvinningen. Utbyttet var ikke større enn et 
økseemne pr. dagsverk. I alle bygdene i Gudbrands
dalen er det spor etter gammel jernutvinning, helst i 
seterstrøkene og inn i Jotunheimen. På Fron er det 
mange spor som viser at her har vært stor jernvinne, 
kanskje mest i Kvikne og Skåbu. 

Helland (1913:196) fremhever at det er tallrike 
spor etter jernutvinning i de fleste bygder i Gud
brandsdalen: "betydelige rester fra tilvirkningen er 
der ved Søndre Elaasæter i Søndre Fron ." "I S.-Gud
brandsdalen møter ein sinderhaugar og leivningar 
mest kvar ein går i fjellet. ... " (Reinton 1957:258). 
I Fåvangsfjellet skal det være flere jernvinneanlegg, 
blant annet på Årnotseter hvor det på Nordrum er et 
helt steingjerde bygd av store slaggblokker (Nor
drum 1994). Det skal foreligge en radiologisk date-

AntalJ Intervall Rapport 
dateringer AD 
6 540-680, 5 Narmo 1986 

prøver 1230-
1510 

1 1030-1220 Berg-Hansen 1986 
2 1230-1285 Larsen 1992b 
1 1405-1445 Eggen 2006a 
3 1280-1430 Eggen 2006b 
2 785-895, Larsen 1995b 

1305-1425 
3 1010-1410 Nordstrom 1990, 

Larsen 1992a 
2 1000-1300 Bergstøl 2007a 

ring til 400-/500-tallet. 
Det er brent mye kull i Øyerfjellet der det nå er 

snaufjell (Hageløkken 1957: 138). Ved mange av 
kullgropene skal det være slagg. Johan Hageløkken 
stiller spørsmål om hvorfor det var nødvendig med 
så mange kullgroper ved Steinsetra der det også er 
mange slagghauger. Trestammer i myr viser at her 
har vært skog, og myrmalm er det ingen mangel på. 
I bygdeboka bemerker Tor Ile (1958: 160) at det var 
"biestrer" på hauger på "emse sta ' n, både nie bygden 
og i fjelle , ... , og svære slaggkladder det kan henge 
att någå brent leir på; ... " . Beskrivelsen levner liten 
tvil om at dette er anlegg fra fase I. Særlig peker Ile 
på "Våsdal'n", nordligst i Trettenfjella, som et viktig 
jernvinneområde med gamle ferdselsveier (ibid. :167-
168), men også i andre om.råder tenker han seg at 
det er mange anlegg. På Persvea skal det ha fore
gått jernutvinning på 1700-tallet (ibid.: 172). Lisetra 
har flere anlegg, blant annet med store slaggblokker, 
men også andre steder er det tydelige spor. 

Espelund (1996a) har fremmet synspunkter på 
jernvinna i dalen; han etterlyser større lokalt engasje
ment og mener det bør settes i gang lokale registre
ringer. Det er mange spor etter virksomhet i eldre tid. 
Han understreker at undersøkelsene ved Dokkfløy 
har betydd mest for forståelsen av den eldre jern
vinna. Selv har Espelund datert romertidsanlegg ved 
Årnotsetra i Fåvang og ved Raubekken ved Rands
verk, foruten middelalderovn ved Sjodalsvatnet der 
det inngår kullgroper, visstnok det eneste kjente i 
området. To anlegg ved Heidalsmuen kan bestemmes 
til hver sin periode. I Heidalen i Vågå har nå avdøde 
herredsagronom Jakob Brekken registrert en rekke 
jernvinneanlegg. Espelund fremhever opplysninger 
i arkivet til Falck-Muus om Gudbrandsdalen hvor 
det er 54 brev fra 40 ulike infonnanter, men også fra 
Snertingdal og Toten foreligger det opplysninger. 

Opplysningene om jernvinna er mange, men 
mangelen på utgravninger og systematiske regis-
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treringer gjør at det er vanskelig å trekke nærmere 
konklusjoner om datering og om organiseringen av 
virksomheten. Vi kjenner anlegg ved Lillehammer, 
Øyerfjellene og nordover Gudbrandsdalen i Ringebu 
og Fron. I dette materialet er det representert anlegg 
hvor det ligger store slaggblokker. I Øyer finnes det 
anlegg hvor kullgroper inngår og som har likhet med 
dem vi kjenner fra middelalderen ved Dokkfløy. Til
svarende er det i Skåbu i Nord-Fron. 

Lite er kjent om jernvinne i nordlige deler av Gud
brandsdalen og Ottadalen og bare spredte opplys
ninger finnes i Askeladden. Sigurd Einbu (1934:54) 
skriver om Norddalen: "Ein finn slagg og merker et
ter blestror på mange stader. Best skynar ein det av 
gamle stad- og gardnamn." Ellers kan det i brevma
terialet fra middelalderen lokaliseres særlig mange 
smeder i Nord-Gudbrandsdalen i grensebygdene mot 
Trøndelag (Blom 1991: 83 ). 

Bjørn Hougen peker på de tallrike spor etter 
jernvinna i Vågåfjellet, omtaler kvinnegravfunn fra 
Prestsetra øverst i Bøverdalen som settes i forbindel
se med "vinterlego" slik det var i nyere tid og sees i 
lys av Gerhard Schønings opplysninger fra 1775 om 
rikt ørretfiske og "det beste Skytterie eller Jagt efter 
Reins-Dyr." Hougen (1947 :294) trekkerer også jern
vinna inn og viser til funn i Griningsdalen der det er 
funn av smedverktøy. 

Ved registrering av Jora i Dovre og Lesja knyttet 
til Verneplanfor vassdrag. JO års vernede vassdrag i 
1979 ble det ikke påvist jernvinneanlegg, men det an
tas at jernfremstilling kan ha hatt en viktig rolle i den 
lokale økonomien, og at naturgrunnlaget har ligget 
til rette. Registreringene foregikk ikke i terreng der 
det var sannsynlig at slik virksomhet hadde foregått 
(Hofseth 1981 a: 14 ). En registrering i Dalsiden viste 
at det her var små kullgroper (Stene rapport 1983). 
Ved elven Sletthellåe på østsiden av Gautsjøen er det 
registrert 3 kullgroper, mens det ved undersøkelsene 
i Aursjømagasinet ( der Gaursjøen inngår) i 2006 ikke 
ble gjoti funn relatert til jernutvinning. Nede i bygda, 
blant annet ved Lesja og Lesjaverk, er det registrert 
kullgroper, men tettheten er ikke avklart. 

4.5.4.2 Utgravninger 

Av de 103 jernvinneanleggene som T. Dannevig 
Hauge omtaler i sin bok Blesterbruk og myrjern, 
regner han 14 ti I Gudbrandsdalen: fire av dem rundt 
Lillehammer, de resterende ti i Vågå: i Långmorke 
statsalmenning og rundt Randsverk. Her tilhører nok 
flere fase II, men ved Raubekken ser det ut til å være 
anlegg fra både fase I og Ill. Raubekken Ill var stein
murt, men det fantes ikke slagg (Hauge 1946:59-74) 
så tolkningen om jernvinneanlegg er tvilsom. 

Bare mindre utgravninger er foretatt i dalen si
den Hauges tid. I 1990 ble det undersøkt et anlegg 
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ved Tesse i Lom. Det var ødelagt ved dyrkning, og 
det ble påvist to slagghauger og en ovn som ser ut 
til å være sammenlignbar med middelalderovnene 
på Dokkfløy. Tre kullprøver av bjerk er date1i innen 
perioden AD 1170- 13 70 (Hofseth og Gustafson rap
port 1990). I dette området er det kjent flere jernvin
neanlegg med tilknyttete kullgroper, av type tilsva
rende anlegg på Beitostølen og ved Dokkfløy. 

I 2005 ble det foretatt en mindre undersøkelse på 
Borgen ved Gålåvatnet i Sør-Fron. Her hadde det et
ter alt å dømme ligget et stort anlegg av typen "Øst
landsovnen" tilhørende fase I. Bare en mindre del av 
avfallshaugen var bevart, og ovn og eventuelle andre 
strukturer var fjernet ved grustaking. Det ble tatt ut 
flere prøver som ga datering til steinalder, førromersk 
jernalder og romertid. Virksomheten er trolig fra ro
me1iiden (Larsen 2006). 

4. 5.4.3 Den etterreformatoriske jernvinna 

Tidligere er det trukket frem en rekke kilder som for
teller om etterreformatorisk jernvinne. En vesentlig 
del er knyttet til Sollia, nå i Stor-Elvdal i Hedmark, 
men tilhørte tidligere Ringebu. Her ligger det mange 
anlegg av "Evenstad-typen". Topografiske forfat
tere på 1700-tallet beretter også om jernfremstilling 
i selve Gudbrandsdalen og i Ottadalen. Ivar Kleiven 
oppsummerte kunnskapen i 1930: "Her i dala va dæ 
svenskejønne som trøngde blæsterjønne utur bruk, 
enda dæ va jønnværk på Lesja som verka ypperleg 
godt jønn ... . Så langt fram i ti 'n som te 1800 va dæ 
ennå ein og an'n sme'n, som ha litor råd, som kunn' 
verke se jønn i eit tå di gamle blæst'rom, og på Vågå 
va dæ ein sme' som bles ei for'e i 1816" (Kleiven 
1930: 134). 

For Norddalen konkluderer Sigurd Einbu: "Um
kring 1650 då jarnverket på Lesjaskog kom i gang 
og svensk jam etter kvart tok til å bli kjent, vart det 
slutt med blåsingi. Frå den tid vart jernet handels
vare" (Einbu I 934:55). 

4.5.4.4 Kul/groper 

Etter hvert er det kjent mange kullgroper i Gud
brandsdalen. Knyttet til Rabben boligfelt nede ved 
østsiden av Lågen i Øyer ble det i 1996 undersøkt to 
rundaktige kullgroper. Spesielt var at det knyttet til 
den ene gropen fremkom store mengder slagg (Resi 
rapport 1998a). Forbindelse mellom kullgroper og 
slagg er vanlig i Gudbrandsdalen og dateres helst til 
vikingtid-middelalder, men beliggenheten nede ved 
Lågen er spesiell. Utgravning av kullgroper på Stav 
og Torstad i Øyer ble foretatt i 2003. Ved den ene 
var det sidegrop. Fire prøver bestod av gran, datering 
innen perioden AD1015- 1390 (Skullerud/Berg-Han
sen rapport 2005). 

Ringebu har også etter alt å dømme mange kull-



Jernvinneundersøkelser 

Figur 121. Kullgrop under utgravning på Rustmoen, 
Nord-Fron kommune, Oppland. Foto: Jan Henning 
Larsen. 

groper nede i dalen. Det er bare foretatt et par utgrav
ninger, den ene knyttet til Vinkelfallet. Den andre ble 
undersøkt på Hjørnet nær Ringebu sentrum (Våle
bru) i 2004 knyttet til etablering av gang-/sykkelsti. 
Gropen var overpløyd, men ellers godt bevart. Den 
var sirkulær i plan (figur 195), og trekull av furu ble 
datett til AD1295-1410 (Bemhardt rapport 2005). 
En kullgrop i Kvitfjell undersøkt ved Jostein Berg
støl i 2008, var rektangulær. 

På Kjerstad i Rysslandsgrenda, Sør-Fron, er det 
fra lokalt hold registrett forholdsvis mange groper, 
furumateriale fra tre groper ble tatt ut i 1997 og er 
dateti innen tidsrammen AD 1265- 1425 (Larsen 
rapport 1998a); rimeligvis er de knyttet til smiing. I 
setertraktene ligger det jernvinneanlegg. 

Særlig mange kullgroper ser det ut til å være på 
moene ved Vinstra. Her er det foretatt undersøkelser 
både på Lomoen og Rustmoen (figur 121). Det er på
vist groper med sirkulær, rektangulær og kvadratisk 
fonn. Alle vedartsanalyser viser furu, og dateringene 
ligger innen AD 1000-1480 (Finstad rapport 1997, 
Os rapport 1998). 

Registreringer av kullgroper er også utført i Skog
bygda i Vågå. En grop ble undersøkt ved maskinell 
snitting i forbindelse med nytt boligfelt på Lalm i 
1998. Gropen var liten, inneholdt kull av furu og ble 
datert til AD 1520- 1655 (Berg rapport 1998a). 

4.5.5 Valdres 

4. 5. 5.1 Skriftlige kilder 

I skriftlige kilder fra middelalderen møter vi begrepet 
Valdresjern som betegnelse på et godt jern (Olafsen 
1916, Hauge 1944).25 Valdres har vært ansett som et 
av våre viktigste jernproduserende områder, noe det 
nok fortsatt er grunn til å holde fast ved. Særlig i se
tertraktene er det mange og godt bevarte anlegg. I 
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brevmaterialet fra middelalderen kan lokaliseres særlig 
mange smeder i Nord-Aurdal og i Vestre Slidre (Blom 
1991 :83). Også eldre opplysninger om jernvinne kjen
nes. Slidrepresten Herman Ruge skriver i 1743: "Det 
saakaldede myrjern er overalt i gamle tider her forar
beidet, ... "Mange steder var det utfellinger av malm å 
se ([1743] 2004:239). 

I sitt verk Norske Forn/evninger har ikke Nico
lay Nicolaysen mye å fortelle om jernvinna, men 
mer om Valdres enn andre steder. Vi får høre om 
Øystre Slidre: " - Paa nordre side af Heggevandet, 
lige ned for gaarden Prest-Hegge, er der flere gamle 
sinderdynger, og mange lignende paa fjellet omtrent 
en halv mil østenfor gaarden. I en af de sidste fan 
tes 1855 en smedetang (C 2503), ... " (Nicolaysen 
1862- 1866: 115-116). 

T. Dannevig Hauge hevder at det knapt er en Val
dresbygd der det ikke har vært drevet jernvinne. I 
enkelte områder ligger anleggene tettere enn ellers 
slik som i Jevne - Jevnehagen - Kongslien i Vang 
og ved Skrautvål i Øystre Slidre samt fjellstrøkene 
på vestsiden av Begnadalen i Sør-Aurdal. Sporene 
finnes fra grensen mot Ringerike i syd til Smedalen 
på Fillefjell. Hauge mener at det viktigste området 
har vært fjellstrekningene mellom Bagn i Valdres og 
Gol i Hallingdal. Mange anlegg var det rundt Vangs
mjøsa, og ett ved Rysne-elva på Jevne skilte seg klatt 
ut som "storbedrift" (jf. Hauge 1944:46-48). 

Bjørn Hougen trekker frem fjellviddene mellom 
Valdres og Hallingdal som jernproduserende område 
som har tiltrukket seg oppmerksomhet allerede hos 
opplysningstidens topografiske forfattere. I bjerke
lia på nordsiden av Tisleivassdraget finnes de fleste, 
men man støter også på adskillige ovenfor bjerkelia 
og ved Flyvatnet noen km øst. På østsiden av vannet 
var det på Hougens tid skogbart, men mange slagg
hauger (1947:20-21). 

" ... Stadnamnet Smedalen i fjellet i Vang i Val
dres peikar endefram på jarnvinne. Ein finn jarn
vinne-leivningar i sæterstroka over heile Valdres, i 
Hamarstølslia ved Kyrkjestølen (der Fillefjellkyrkja 
stod), ved Grøvsæter noko lengre nedre, mange an
dre stader i Øystre og Vestre Slidre, i mest kvart støl
slag i Tisleidalen i Nord-Aurdal og i Hedalen osb." 
På setrene i Vestre Slidre skal det finnes hundretalls 
kullgroper (Reinton 1957:258, 262). 

Hauge peker på at de kjemiske analysene av slagg 
viser at malmen i Valdres er sterkt manganholdig, 
mens innholdet faller når man kommer sydover ned i 
Begnadalen ( 1946:49). Vi har allerede pekt på Gols
fjellet med Tisleia i fjelltraktene mellom Hallingdal 
og Valdres. Irmelin Martens (1982:37) har trukket 

25 Eirik Magnussons retterbot fra 1282 om takster i Bergen omtaler trøndersk jern og Valdresjem (jf. Olafsen 1916: 13). 
Både T. Dannevig Hauge ( 1944) og Atle Omland (2000) har kalt sine artikler for Valdres jern. 
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Blesterbruk og myrjern 
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Figur J 22. "Blestergrop " på Skrautvål, Nord-Aurdal kom
mune, Oppland. Etter Hauge 1946:83,.figur 44. 

frem Øystre Slidre hvor anleggene finnes fra nede i 
dalen og opp til Beitostølen der det også finnes gra
ver. 

Det kan være av interesse å se på noen av anleg
gene Hauge stude11e, særlig de som kan tilhøre den 
eldste kjente jemvinnetypen. Disse er satt i sammen
heng med senere undersøkelser (Larsen 2000). På 
skoleplassen på Skrautvål i Nord-Aurdal lå tidligere 
et stort anlegg. Da skolen ble bygd i 1921 , ble lass på 
lass med slagg kjørt boti. Her lå slaggklumper med 
vekt opptil 50 kg. Ovnen skal ha vært en sekskantet 
steinsatt grop med vidde 0,5 m i bunnen og dybde 
0,45 m, med flat bunn (figur 122). Bare deler var be
vat1, men den beskrives som en "hellegryte" (Hauge 
1944:49-50; 1946:81-83). Noen umiddelbar likhet fin
ner vi ikke i materialet fra Dokkfløy. Anlegget er nå 
fjernet. 

En lignende helleg1yte ble undersøkt på Hovud
stuphaugen "omtrent mjdt i dalen". Her var enda støne 
slaggmengder enn på Skrautvål. De store slaggklum
pene, enkelte over I 00 kg, tyder på at anlegget var 
fra fase l. Ved Rysne-elven påviste Hauge tre groper 
med steinkrans med innvendig leirforing, innvendig 
diameter var 1, 1- 1,5 m. En stor stein med dype sår 
ble antatt å være en amboltstein. Anlegget var et av 
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de største han hadde undersøkt (Hauge 1946:80-81 ). 
Beskrivelsen minner om ovnene og anleggene fra 
fase I på Dokkfløy. 

På 1950-tallet foretok Wenche Slomann en under
søkelse av deler av det store gravfeltet på Solbu (Rog
ne) i Øystre Slidre. Det synes å være anlagt i mero
vinge11iden. Overalt på stedet og i røysene var det 
slagg, fra små stykker til store klumper på mange kilo 
og ovnsforing, utvilsomt fra eldre jernvinne på stedet 
(Hougen [1959] : 148, 211-213). 

Ved sine testregistreringer påviste Lars Erik Nar
mo 4 7 anlegg med kullgroper i undersøkelseso1mådet 
i Øystre Slidre (område ved Robøle) og 34 i Etnedal 
(1996a:161-l62). Registreringene er gjort i forbin
delse med hovedfagsarbeid og forteller om tettheten 
på anleggene i Valdres. Han antar at anleggstypen 
der kullgropene er integrert i anleggene, har utbre
delse i hele dalføret på bakgrunn av det foreliggende 
registreringsmaterialet. 

I stølsområdet på vestsiden av Valdres i Nord
Aurdal og Vestre Slidre finnes det et stort antall vel
bevarte anlegg, særlig fra middelalderen, blant an
net i Vaset-Gomostølen området. Kullgroper inngår 
i anleggene som synes å være av samme hovedtyper 
som på Dokkfløy og på Beitostølen selv om det sy
nes å være stor forskjell i form og stønelse på gro
pene. 26 Det er gitt dispensasjon for 3 jernvinneanlegg 
på Gomostølen i 2005, men utgravning er ennå ikke 
besluttet. Det ligger mange anlegg langs Tisleifjor
den, blant annet flere ved osen fra Flyelva som Jos
tein Bergstøl bedømmer til å være fra den eldste fa
sen. Jernvinneområdet strekker seg inn i Golsfjellet 
i Buskerud. 

Siden Hauge foretok sine undersøkelser, er det 
gjort få utgravninger av jernvinneanlegg og kull 
groper i Valdres utenom Beitostølen og Tyinkrysset. 
Av anlegg fra eldre jernalder er bare ett datert. Det 
ligger i Vang kommune og er demt ned ved regule
ringen av Øyangen som ligger både i Vang, Øystre 
Slidre og Vestre Slidre.27 Vannet har vasket av torv 
og løsmasser, og jernvinneanlegget ligger der fint 

"utgravd" med ovn, slagghaug, veggvoll og stolpe-
hull (figur 123). 

Anlegget har en ovn som var godt bevart, bortsett 
fra at leirforingen til sjakten ikke var bevart. Indre di
ameter på slaggropen var l ,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, trolig veggvoll. Mellom ovnen og vollen lå 
det en steinpakning, 2,5 x 2 m, kanskje en arbeids
plattforrn . En tilsvarende steinpakning fantes også 

26 Foreløpig prosjektplan. Undersøkelse av automatisk fredete kulturminner (3 jernvinneanlegg med kullgroper). For
slag til reguleringsplan for Gomostølen, Nord-Aurdal kommune, Oppland. Jan Henning Larsen 11. mars 2005 . 
27 Knut Hermundstad sier fø lgende om anlegget: "Neda stølen Stølsbakke stikk ein odde ut i Øyangen. Her er det ein 
stad dei kall ar Yødnhølten med merke etter stor jarnsmelting" ([ 1965] :379) . 
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nord for ovnen. Sydvest for ovnen lå 
det en stein med avskalninger; helst 
har nok dette vært en amboltstein. 
Nordligst på anlegget var det fire 
steinskodde stolpehull, og de har sik-

.i ,, ... / 
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kert båret et tak, men noen komplett 
tuft dannet de ikke. Det lå noe malm
holdig masse her, så kanskje har det 
vært lagerhus for råmaterialer. Store 
slaggmengder lå rundt i hele områ
det, blant annet store slaggblokker. 
Det ble tatt ut to kullprøver for date
ring; den ene i ovnen, mens den an
dre i slagghaugen, vesentlig av furu . 

------------~ ··-·-·-·· j 

Alderen var henholdsvis AD60-320 
og AD85- 250 (Larsen 2000). Date-

_ ... / 
""-, 

i 

ringene stemmer bra med øvrige da
teringer fra tilsvarende anlegg, både 
fra Dokkfløy og fra andre steder på 
Østlandet. I vannkanten innen en ra
dius av 100 m fra anlegget ble det 

Figur 123. Utvasket anlegg i Øyangen ved Stø/sbakke, Vang kommune, Op
pland. Oppmåling: Jan Henning Larsen og May-Liss Bøe Sollund. Figur: 
Tom Heibreen. Etter Larsen 2000:47, figur 5. 

funnet to delvis utvaskete slagghauger; etter slaggty
pen tilhører den ene fase I, den andre fase Il. Denne 
typen anlegg er kjent i alle Valdreskommunene, men 
vi vet foreløpig lite om hvor vanlige de er. 

Knut Hermundstad ([ 1965]) har en omfattende 
liste over steder han kjenner til og fremhever at det er 
anlegg i alle Valdres-bygdene med Etnedal. 28 Over
raskende er flere beretninger om jernutvinning i ny
ere tid, helt ut på 1800-tallet. Det er imidlertid ikke 
funnet slike anlegg.29 Sporene etter kullbrenning er 
også svært omfattende, og han har opplysninger om 
kullbrenning inn på 1900-tallet.30 

Som ellers i innlandet på Østlandet setter jernvin
na inn på et tidspunkt da vi ikke kan spore bosetning 
i dalen gjennom gravene. Bjørn Hougen fremhevet at 
det i yngre romertid skjedde et omfattende landnåm. 

"Fra 3. og 4. årh. setter gravfunnene inn i store serier, 
brått og uformidlet, uten forløpere i funn fra eldre 
deler av jernalderen." Han viste også til at rikdom
men i romertidsfunnene satte Valdres i en særstilling 
i forhold til de andre østnorske dalførene (Hougen 
1947:123-125 ; [1959]). 

Kontakten over Fillefjell til Vestlandet er belagt i 
både eldre og yngre jernalder. Hougen (1947: 127-130) 
kunne vise til klare vestlige innslag i gravskikken i 

Vang i eldre jernalder. Jern fra Valdres har etter alt å 
dømme blitt transportert over fjellet mot vest så vel 
som ned til sentralbygder på Østlandet, allerede til
bake mot Kr.f. Hauge (1944:53) mente Valdresjemet 
tok vei både østover og nordover, men kanskje helst 
mot vest over Fillefjell, og jernbarrefunn innerst i 
Sognefjorden var sannsynligvis Valdresjern. 

Bare på Fillefjell er det anlegg som er Cl4-date11 
til yngre jernalder. To pilespisser av merovingertids
form er fremkommet i en av de store slagghaugene 
på Holda! i Skrautvål, Nord-Aurdal. Hauge viser til 
at funnet gir datering av hellegryter til merovingertid 
(Hauge 1946:205, figur 97, Hougen [1959):185). De
ler av en tang statruner fra en slagghaug i Heggelia i 
Øystre Slidre. I tillegg foreligger et ofte omtalt funn 
av jernnøkkel fra folkevandringstidsnøkkelen fra en 
slagghaug. Den er funnet på fjellet mellom Slidre og 
Gudbrandsdalen og er antatt å være fra Beitostølen 
(Hauge 1946:205-206, Hougen 1947:18; [1959):185, 
jf. avbildning hos Braathen 1982:142). 

Valdres har fra gammelt av rike smieh·adisjoner, og 
jernarbeidene holdt en høy kvalitet i denne regionen. 
Studier av smijernsbeslag og andre gjenstander fra 
stavkirkene i Valdres og Sogn og Fjordane fra 1100-
og 1200-tallet viser nær kontakt (Thømt 1997:51). 

28 Som eksempel på hvor omfattende kjennskap Hermundstad hadde til jernvinneanlegg i Valdres, tas her med opp
lysningene om Vang: "På Smeddalen på Fillefjell , særleg i Hamarstøllii , BøJTelii og ved Gamlestoga, neda Grøvsstølen, 
mange stader på Høgesete, på Røda len , i Vangsliene på mange stader, såleis på Hugastølen, på Høverstad- og Leirhols
heimstølane, i Rauddalen, rundt Fuglestølane i Høre, mellom Jøvne, Jøvnehagen og Kongsli i Liagardane. Neda stølen 
Stølsbakke stikk ein odde ut i Øyangen. Her er det ein stad dei kal lar Yødnhølten med merke etter stor jarnsmelting. Det 
har og vore jarnvinne ved Osen i øystre enden av Vangsmjøsi , ved elvi Ryssna o. fl. Andre stader ([ I 965]:379). 
29 Det kan heller ikke sees at det er opplysninger i det materialet T. Dannevig Hauge har lagt frem som tyder på virksom
het i etterreformatorisk tid. 
30 Hermundstads arbeid er uten trykkeår. Forordet er fra 1964, Bibsys har 1965 som trykkeår. 
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Figur 124. Plan over anlegget på Møsasvøo, utarbeidet av 
Axel Mjærum. Etter Mjærum 2007,figur 2. 
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Figur 125. Dateringer av jernvinneanlegg og kul/groper 
på Beitostølen. Etter Mjærum 2007, tabell 2. 

Figur 126. Selv om det bare er undersøkt j ernvinneanlegg 
fra middelalderen i området omkring Beitostølen, er det 
også eldre anlegg i området. l nordenden av Øyangen på 
Berga, Øystre Slidre kommune, ligger det to storejernvin
neanleggfi·afase I. Bildet er tatt.fra det nordlige som bare 
er delvis utvasket. På det andre ligger slagget rundt hele 
haugen. Foto: Jan Henning Larsen. 

4.5.5.2 Beitostølen 

Storhetsperioden for jernvinna i Valdres er imidler
tid middelalderen, selv om alt tyder på en betydelig 
produksjon også i fase L Særlig godt belagt er 1100-
og I 200-tallet med et par dateringer til 1300-tallet. 
Beitostølen, omkring 900 moh., fremstår som et vik
tig område, og innen en radius på 1 km fra sentrum 
kjennes næ1mere 20 anlegg, både fra eldre jernalder 
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og middelalder (Larsen 2005). Bare fem anlegg er 
undersøkt, alle knyttet til turistutbyggingen; det ene 
nokså summarisk, videre var ett svært ødelagt. 

Anleggene fra middelalderen kan deles inn i to 
hovedtyper, tilsvarende det vi kjenner fra Dokkfløy: 
Ettromstufter og toromstufter. Det var knyttet kull
groper til alle. Vi skal kort presentere et par utgrav
ninger som illustrerer dette. De fem anleggene har 
vært i bruk fra omkring ADl000, og fra slutten av 
1200-tallet synker antallet dateringer, men fremstil
lingen fortsetter likevel på 1300-tallet (figur 125), 
muligens også etter svartedauden. På hvert av de 
fem anleggene lå det igjen slagghauger med 2- 3 tonn 
slagg; slaggmengden på hvert anlegg var liten. Siden 
de ligger tett, antas det at produksjonen har væ1i for 
stor til eget bruk (Mjærum 2007) . 

Utgravninger 
På baksiden av det gamle forretningssenteret, på 
Menkestølen, ble det undersøkt et anlegg med tre 
runde kullgroper i 1999. Utgraveren, Atle Omland, 
sammenligner anlegget med Dokkfløytypen (type 
IllB), altså en toromstuft. Det foreligger seks date
ringer innen perioden ADl0S0- 1435; de fl.este peker 
mot 1200-tallet (Omland 2000; rapport 1999). Et an
legg med noenlunde samme organisering ble under
søkt nedenfor Beitostølen i 1991. Også det var i bruk 
på 1200-tallet (Larsen 2005). 

På et anlegg som ble utgravd på Møsasvøo i 
2004, 0,7 km ovenfor Beitostølen sentrum, var de to 
kullgropene av samme sirkulære type. Det ble fun
net store lag med røstet malm, og en del av dem har 
vært røsteplasser (figur 124). Her var det bare en ovn 
som var bevart i en høyde av 0,3 111 . Spesielt var en 
slaggrenne av brent leire. Den ble funnet inne i en 
ettroms blestertuft som var gravd 0,4 111 ned i bak
ken og omgitt av en voll. Grunnflaten var vel 8 1112. 

Når ovnen skulle fylles med kull og malm, og blåse
belgene skulle gå for fullt, kunne det ikke være mye 
plass til overs. Endeveggen var åpen slik at slagget 
kunne kastes ut, her var 2,9 tonn slagg. Seks kullprø
ver er analysert, fem av bjerk er datert innen perio
den AD1040- 1410 (Mjærum rapport 2004a). 

Endelig ble det undersøkt et ødelagt anlegg med 
kullgroper i Beitostølen sentrum i 2004 med daterin
ger AD 975- 1270. De fire kullgropene var kvadra
tiske. Inntil denne undersøkelsen ble foretatt, mente 
man at kullgropene på østsiden av Mjøsa var firkantet 
og de på vestsiden runde (jf. Larsen 2005). Enda et 
anlegg med kullgroper med kvadratisk bunnplan ble 
undersøkt i 2005 , tolv C14-dateringer ligger innen 
perioden AD 890- 1400, ti av dem innen ADl0l0-
1300 (Mjærum rapport 2006b). 

På Beitostølen er kullgropene på jernvinneanleg
gene store og bolleformete, men det er også under-



Jernvinneundersøkelser 

søkt mindre groper. I 1998 ble det undersøkt tre gro
per med indre diameter 2,2 til 2,8 m. De lå spredt i 
tenenget uten tilknytning til jernvinneanlegg. En av 
gropene inneholdt et 0,15 m tykt kullag, i en annen 
grop røstet myrmalm og i den siste litt trekull og mye 
brent skifer. Gropene er datert innen AD985- l 160 
på kull av furu (Ristvedt rapport 1999). 

4.5.5.3 Nord-Aurdal og Vestre Slidre 

Som ved Dokkfløy finnes mange kullgroper knyttet 
til jernvinneanlegg. Ivar Aars trekker frem heimåsen 
Breiset-Høgeset i Svenes sogn, Nord-Aurdal. Innen 
et område på 7 x 4 km, 850-970 moh., er det registrert 
15 jernvinneanlegg og 76 kullgroper (Aars 1993). 

Nede i dalen er det registrert og undersøkt en rekke 
kullgroper, blant annet knyttet til utbyggingen av Lo
men kraftverk og til omlegging av E 16 i Vestre Slidre. 
Ved veiomleggingen Einang-Husaker ble det under
søkt 5 kullgroper i 1995; gropene lå i utmark nede i 
dalbunnen. Bunnen av gropene var plane, og det ser 
ut til at bunnplanet er sirkulært. I prøvene var det gran, 
furu og einer. Seks av de åtte dateringene ligger innen 
tidsrommet AD 1195- 1395, mens en grop ble date11 til 
AD1445- 1630 og en til yngre ennAD1670 (Jacobsen 
og Larsen rappo11 1995/ l 997). 

I 1980-1982 ble det foretatt registreringer og ut
gravninger i forbindelse med utbygging av Lomen 
kraftverk i Vestre Slidre. Tallrike kullgroper frem
kom, både i setero1mådene ved sydenden av vannet 
Øyangen31 i høyde 700- 800 moh ., ved elven Hyg
gjande i gårdsnære områder og nede i Lomen ved 
Slidrefjorden. Gårdsnære kullgroper som ble utgravd 
på Stee og Hølo, er datert innen AD1040- 1650 (Hø
gestøl rapport 1983). Ved Øyangen fremkom 4 ut
vaskete jernvinneplasser. Minst 3 av disse ser ut til å 
ha store slaggblokker (Jacobsen rapport 1981 ). 

Knyttet til reguleringsplan for Damtjednet vest 
foretok Jostein Bergstøl i 2006 utgravning av 4 av 6 
kullgroper på Hjelle i Nord-Aurdal. Gropene synes 
å ha vært runde. Alle prøver var av furu , og daterin
gene ligger innen AD I 030- 1285 (Bergstøl rapport 
2007b). 

4.5.5.4 Fillefjell 

I 1750 skriver Slidrepresten Herman(n) Ruge om 
Thomaskirken i Smedalen, og han nevner tydelige 
spor etter tidligere bosetning. Han undrer seg over 
hva beboerne har levd av og kommer frem til februk 
siden det er gode beiter, jakt og især på rypefangst 
og på reinsjakt siden det er mange fangstgraver i fjel
let, og endelig festet han seg ved "Smidderie" ut fra 
de tallrike sporene i terrenget (Ruge [1750] 1916:37-
39). 
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1 1868 fotteller Nicolaysen om området opp mot 
Fillefjell som det knytter seg tradisjoner til, men som 
vi frem til de siste årene har visst lite om: " I Smedda
len skal der være mange sinderhauger og husetomter 
og ellers på fjellene deromkring mange rensdyrgra
ve" (Nicolaysen 1869: 135). Om dette området finnes 
det også eldre opplysninger (Olafsen 1916:24) som 
Erik Pontoppidans Norges naturlige historie ([ 1752] 
1977 2. del :330) hvor myrmalmen omtales, men 
ikke smeltningen av den. Han skriver om jernverk 
på Fillefjell ved St. Thomaskirken, noe Olafsen antar 
er løse sagn han har hørt (1916:27-28). Olafsen slår 
imidlertid fast at Smedalen her må ha med gammel 
jernutvinning å gjøre. Det foreligger også sagn som 
tyder på det (ibid.:30). 

Som et ledd i sine fjellundersøkelser tok Bjørn Hou
gen også opp spørsmålet om fjellstuer, og på slutten av 
1930-tallet foretok han undersøkelse av en tuft på syd
siden av Otrøvatn, Gamlestugutomta (Hougen 1944). 
Her var det tidligere drevet jernutvinning. Anlegget 
ble også undersøkt av Hauge. Fo11satt er det bevart tre 
kullgroper og en slagghaug (utkast) med renneslagg. 
Kullgropene ligger i en trekantfonnasjon og er store 
til dette området å være. Det er mulig at det dreier seg 
om et anlegg som har sin parallell i anlegg ved Dokk
fløy og Beitostølen. Hougen peker på at stratigrafiske 
forhold viser at jernvinneanlegget er eldre enn den 
formodete fjellstuetufta (1944:74-76) . 

Når det ble handlet med Valdresjern i middel
alderen, bygger denne handelen på gamle tradisjo
ner. Kontakten over Fillefjell til Vestlandet er belagt 
i både eldre og yngre jernalder. Bjørn Hougen kunne 
vise til klare vestlige innslag i gravskikken i Vang i 
eldre jernalder (Hougen 1947: 127-130; [1959]). 

På 2000-tallet har den store hytteutbyggingen ved 
Tyinkrysset ført til at det er foretatt store utgravnin
ger, først i 2002 av kullgroper på Børrenøse (Skulle
rud rappo11 2002), deretter i 2003 i Børrelia Il (Vang
stad rapport 2004) ; med Andstorfeltet i 2004 som 
var delvis utbygd og hvor det bl e gitt dispensasjon 
for 75 kullgroper, ble den første prøvegravningen av 
jernvinneanlegg foretatt (Mjærum rapport 2005b ). 

Undersøkelsene fikk en ny dimensjon etter at 
Oppland fylkeskommune tok i bruk metallsøker ved 
registreringene fra 2004. De lave utflytende slagg
haugene kom nå for dagen . Knyttet til regulerings
planene for Gudbrandslie og Øvre Gudbrandslie i 
østenden av Otrøvatn, ble det i 2005 og 2006 under
søkt 5 jernvinneanlegg, 1 hustuft og mer enn 50 en
keltliggende kullgroper (Gundersen rapport 2008a,b, 
Mjærum rapport 2006c,d, Tveiten rapport 2008a,c). 
Ett jernvinneanlegg og kullgroper er også gravd ut 
innen reguleringsplan for Tørrisheisen (Tveiten rap
po11 2008b ). 

31 Øyangen ligger i Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang kommuner. I Vang-delen ligger det omta lte anlegget på Støls
bakke med dateringer til romertid. 
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Figur 127. Spesielt for Fillefjell er de mange tuftene. 
Spørsmålet er fimksjonen i forholdet tiljernutvinningen. 
Denne tuften ble fimnet bare 15 m fra j ern vinneanlegget 
R48 i Gudbrandslie på Fillefjell, Vang kommune. Tuften 
ogjernvinneanlegget har vært til dels i bruk samtidig 
ifølge C 14-dateringene. Fra venste Mildri Een Eide som 
graver og blir "beskuet " av feltleder Ole Tveiten og 
oppmålingsansvarlige Rune Borvik. Foto: Jan Henning 
Larsen. 

Tidlig ble det klart at kullgropene avvek i form og 
størrelse fra de man kjente lenger syd i Valdres; på 
Beitostølen og ved Dokkfløy. De var mindre og mer 
brattsidet. Det ble også snart klart at dateringene var 
tidligere enn det som var kjent ellers i Oppland. Av ti 
maskingravde groper i Andstorfeltet hadde fire rek
tangulær bunnplan med avrundete hjørner, fire var 
sirkulære, mens to hadde usikker form. Av 14 prø
ver fra kullgropene var 13 innen tidsrommet AD685-
l 220, mens en ga nyere tid (Mjærum rapport 2005b). 

Etter som jernvinneanleggene ble ryddet, ble 
det allerede under registreringene klarlagt at det på 
mange jernvinneanlegg var tufter med slagghauger 
(blestertufter). Det ble derfor lagt vekt på grundige 
undersøkelser hvor forundersøkelser med magneto
meter inngikk; arbeidet ble utført av Tatyana Smeka
lova. Videre har Arne Espelund foretatt analyser av 
malm og slagg. 

Det arbeides med en bred presentasjon av utgrav
ningene fra Gudbrandslie i en egen Varia-publikasjon, 
og foreløpig foreligger bare en mindre presentasjon 
av jernvinneanlegget R3 l (Tveiten 2006), hvor to 
kullgroper og en større og en mindre blestertuft var 
synlige (figur 74). Ytterligere en kullgrop tilhørende 
en eldre fase , ble påvist under den store blestertuften. 
Tuft A, den største, lå på toppen av kollen, mens B 
var gravd inn i skråningen i syd. Den store hadde et 
gulvareal på 7 x 3,5 m. I åpningen i vest stod det en 
sjaktovn for sideavtapping av slagg, og på nedsiden 
en slagghaug. Innerst i tuften var det et ildsted foret 
med stående heller. Den innskårne tuft B var omkring 
2 x 3 m med veggvoll av malm mot skråningen i vest 
med ovn i utkanten. Flere stolpehull ble påvist, og 
utgraveren, Ole Tveiten, (rapport 2008a), mener at 
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Figur 128. Sjaktovn med slaggavtapping på R3 l i 
Gudbrandslie på Fillefjell, Vang kommune. Det var her 
varianter av slaggavtappingsovner som ikke var tidligere 
kjent i Oppland. Foto: Ole Tveiten. Etter Tveiten rapport 
2008.figur 11. 

tuft B kan ha hatt en gapabuklignende konstruksjon, 
mens A hadde tydelige syllstein, nok som fundament 
for laftebygning, men tilgangen på egnet tømmer gjør 
at det helst kan ba dreid seg om en stavkonstruksjon. 

Totalt ble det påvist 5 ovner, alle av type med 
slaggavtapping, men med store innbyrdes forskjel
ler i konstruksjonen. Tydelig kan det skilles ut flere 
faser. Funn av en pilspiss viser koblingen til jakt. Et 
avgjørende spørsmål er produksjon rettet mot Vest
landet (Tveiten 2006). 

Det foreligger nå nærmere 150 dateringer av kull
groper og jernvinneanlegg fra denne delen av Fille
fjell som ofte benevnes Tyinkrysset. Den kronologis
ke spennvidden er fra 600- til 1200-tallet med tyng
depunkt AD950- l 000, og det foreligger en rekke 
dateringer fra vikingtiden (figur 134b, 135b ). En hel
legryte av samme type som på Møsstrond (Erlands
gard 6) er undersøkt; denne var tydelig en sjaktovn 
med slaggrop (Mjærum rapport 2006c). Flere andre 
trekk peker mot Møsstrond, og flere trekk tyder på at 
Fillefjell må skilles ut som en egen region i forhold 
til øvrige deler av Oppland. 

Utgravningene til Bergen museum på Buhaugene 
i Smedalen på den andre siden av Fillefjell , viser at 
det finnes anlegg med tilsvarende struktur og date
ringer der Uf. Tveiten og Simpson 2008). 

4.5.5.5 Sør-Aurdal 

Etter Hauges opplysninger var fjellstrøkene på vest
siden av Begnadalen et område med mange jernvin
neanlegg. Lite er kjent, og bare en større undersøke!-
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se av kullgroper kan nevnes; på Bø
ven-Ellingsæter i setertraktene vest 
for Bagn. Dispensasjonen gjaldt 36 
groper hvor mange tilsynelatende på 
overflaten var ovale/avlange, men 
viste seg å ha sirkulær bunnform 
etter utgravning. Det foreligger I 0 
C 14-dateringer innen tidsrommet 
AD985- l 435 , i tillegg til en prøve 
som ble date1t til etter AD1670 
(Skullerud rapport 2001 ). Mer enn 
100 kul I groper er registrert her, men 
bare få og småjernvinneanlegg. Det 
er et åpenbart misforhold mellom 
disse to fornminnetypene. I Helle
bekk hytteområde i nærområdet er 
en kullgrop utgravd ved maskinell 
sn itting i 1998. To trekullag av bjerk 
og furu fremkom; begge ble da
tert til henholdsvis AD 1040- 1250 
og AD 1225- 1290 (Berg rapport 
1998b). 

Figur 129. Jernvinneanlegg RI 60 i Gudbrandslie på Fillefjell, Vang kom
mune, Oppland. Anlegget har flere f aser, og det f remkom både hellegryte 
og ovn med slaggavtapping. Oppmåling ved Rune Borvik. Etter Mjærum 
rapport 2006c, 8.5.3. 

4.5.6 Øvrige deler av Oppland - skogsbygdene 
og flatbygdene 

4. 5. 6.1 Land 

Når vi nå skal se på de øvrige delene av Oppland, 
har vi ikke samme nøyaktige data å bygge på som 
fra Gudbrandsdalen og Valdres. Fra store deler av 
fylket foreligger det opplysninger om anlegg, men 
noen oversikt eller gruppering foreligger ikke. Nico
laysen omtaler en del funn av smieslagg i Østsinni: 

" - og paa flere steder i Øst Sinnen aasen finnes 
smidjesinder" (1862-1866:753); helst må vel dette 
oppfattes som spor etter jernutvinning. I et senere 
arbeid gir Hauge en redegjørelse om 11 anlegg32 i 
Land-bygdene (Hauge 1952), men han gjør opp
merksom på at han har fått opplysninger om mange 
flere . Anleggene ligger helst i høyereliggende strøk, 
i seterregionen. Han tar utgangspunkt i sin tidligere 
utarbeidete slaggtypologi, og han finner anlegg som 
etter dagens kunnskap må være fra eldre jernalder 
og fra vikingtid/middelalder, de fleste fra den eldste 
perioden, fase I. 

Anlegget ved Branesbekken var godt bevart på 
toppen av en 10 m høy haug. Her var det en slaggrop 
med steinkrans, indre mål 0,7 m, dybde 0,4 m. Slag
get var størkneslagg i store klumper, og i nærheten 
var det kullgroper. Dataene tyder på at det virkelig 
var bunnen av en ovn Hauge undersøkte i 1950, men 
dimensjonen er mindre enn ellers . 

På Buskmyrhaugen på Berg-Røste i Aust-Torpa, 
Nordre Land, finnes det et anlegg med stor slagghaug 
og et par " blestergroper". 33 Etter alt å dømme dreier 
det seg om et anlegg fra fase I, av samme type som 
vi kjenner fra Dokkfløy. Her fantes et element som vi 
ellers ofte savner, amboltstein. En slik stor, flat stein 
fantes her med store arr og spor etter varme (figur 
130). Et annet anlegg ligger lett tilgjengelig ved inn
kjørselen til Torpa kraftverk på Åmot i Nord-Torpa, 
Nordre Land. Her har ovnene stått oppe på en haug, 
og slagg og annet avfall er veltet utover. Det finnes 
store slaggblokker, spredt utover et stort areal , og det 
er tykke avfallslag. Virksomheten her må ha væ1t 
meget stor, og stedet har vært karakterisert som et 

"oldtids industrisentrum" (Hauge 1952:4 70). 
Hauge (1952:472) trekker konklusjonen "Jern

vinnerestene i Land lærer oss at det har vært en ut
strakt jernvirksomhet i bygdene der - og at denne 
virksomhet likeledes er en gammel næring". Etter 
beskrivelsene av ovner og slagg må de fleste av an
leggene være fra fase I slik som ved Dokkfløy og i 
Snertingdal. Dette bekreftes av iakttakelser ved Per 
Kristenstuen (2003) som også beretter at det skal 
være funnet slagg mange steder i Torpa. 

De fleste anleggene i nedre deler er åpenbart til
hørende fase I, men de senere årene er det etter hvert 
blitt kjent anlegg fra fase II i Synnfjellet ved regis
treringer knyttet til reguleringsplanarbeid. Lars Erik 
Narmo kunne ved sine registreringer i Torpa ikke 
påvise middelalderanlegg syd for Synnfjellet, men 

32 Hauge skriver selv 10 anlegg, men opererer med la og lb samt Il-X. 
33 Anlegget ble gjenfunnet av Per Kristenstuen i 2006. Sporene etter Hauges inngrep er tydelige, og her kan man få testet 
Hauges oppmåling av ovner. 
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Figur 130. Jernvinneanlegg på Berg-Røste i Torpa, Nor
dre Land kommune, er undersøkt av T Dannevig Hauge. 
Oppå den store steinen ligger det store slaggblokker. Det 
er spor etter jernbearbeiding på toppen av steinen, og 
den har trolig vært brukt som amboltstein. Foto: Tom H. 
Borse Haraldsen. 

bare anlegg med teknologi som peker mot den eldste 
fasen i tillegg til noen hauger med renneslagg uten 
kullgroper (Nanno 1996a: 158). Disse antar vi ut fra 
Dokkfløymaterialet kan ha en datering til yngre jern
alder. Dette er i overensstemmelse med det materia
let Hauge ( 1952) la frem. 15 kullgroper er undersøkt, 
både runde og rektangulære. Dateringene er noe 
tidligere enn tilsvarende i Dokkfløy, AD890- l 395. 
Ni av de ti dateringene innen perioden før AD1250 
(Borvik rapport 2007). 

4.5.6.2 Snertingdal 

Takket være lokale initiativ har vi fått verdifulle 
opplysninger om jernvinna på vestsiden av Mjøsa, 
i Gjøvik kommune. Lokalhistoriegruppen Snerting
dalstreff har siden 1997 samarbeidet med Oppland 
fylkeskommune og Kulturhistorisk museum om ut
forskningen av jernvinna i Øvre Snertingdal , Gjøvik. 
Bakgrunnen er den interessen som oppstod i fylket i 
kjølvannet av den omfattende fonnidlingen av Dok
kaprosjektet. Lokalt er det samlet inn midler til ved
artsanalyser og radiologiske dateringer og finansiert 
pollenanalyser. Det er registrert 55 jernvinneanlegg/ 
slaggforekomster og 20 kullgroper. Det foreligger 28 

34 Dateringene er publisert i Larsen 2007: 145. 
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radiologiske dateringer som viser at de fleste anleg
gene er fra eldre jernalder. 

Utmarksfornminnene er påvist i øvre del av bygda 
fra elva Pinna og nordover mot Biri (Gjøvik kommu
ne) og vestover til Torpa (Nordre Land kommune). 
Jernvinneanlegg og kullgroper finnes helt ned i det 
bebygde området, vel 500 moh. , men de fleste lig
ger langt ute i skogen, 600-700 moh., hvor gran og 
bjerk dominerer med noe furu. Her er tallrike myrer 
og bekker og småvann, blant annet finnes det mange 
anlegg ved vannet Storsvarken. 

I samarbeidsprosjektet er det lagt vekt på å da
tere ulike typer fornminner knyttet til jernutvinning: 
slagghauger og kullgroper, fra forskjellig miljø; både 
nede i bygda, nær setrer og langt ute i skogen. De 
radiologiske dateringene har hovedtyngden i eldre 
jernalder. Overraskende er at det ikke er flere date
ringer fra middelalderen når vi sammenligner med 
den korte avstanden til Dokkfløy. 

Spesielt for Snertingdal som østnorsk jernvin
neområde er at det er funnet få kullgroper slik som 
vanlig ellers på Østlandet. Bare ett jernvinneanlegg 
er datert til middelalderen, og ytterligere tre har mid
delalderdatering ut fra påviste typologiske kriterier. 
Dette passer også inn i det vi kjenner til av jernvinne
anlegg i den tilstøtende bygda Torpa i Nordre Land. 

Middelalderens anlegg er i absolutt flertall ellers 
på Østlandet, og det er påfallende at 01måder som 
har vært intensivt utnyttet til jernfremstilling i eldre 
jernalder, ikke utnyttes senere. En mulig forklaring 
kan være at den beste malmen var brukt opp. Men 
trolig er det heller tale om en strukturell forskyvning 
i bruken av landskapet. 

De registrerte jernvinneanleggene fra romer- og 
folkevandringstid i Snertingdal (figur 131) viser at 
anleggene kan variere sterkt i størrelse; de kan også 
finnes på nærmest flat mark langt fra vann. Fordi 
kunnskapen om jernvinna i den eldste fasen på Øst
landet lenge har vært konsentrert til undersøkelsene 
ved Dokkfløy, utgjør Snertingdalsmaterialet et vik
tig supplement. Selv om jernvinna i middelalderen 
synes å være av beskjeden dimensjon her, taler de 
mange C 14-dateringene for at jernfremstillingen kan 
ha foregått i nær 1500 år - en usedvanlig stor tids
dybde (figur 172).34 Ingen andre bygder på Østlandet 
kan skilte med en tilsvarende tetthet med anlegg fra 
fase I. Selv om likheten med jernvinna ved Dokkfløy 
er åpenbar når det gjelder teknologi, er det stor for
skjell i lokalisering og i forholdet til bosetningsom
råder. Det er også på det rene at det er flere varianter 
i utformingen av anleggene her enn ved Dokkfløy 
(Larsen 2003b:97). Mye tyder på at aktiviteten går 
tilbake til omkring 200BC, og området har derfor 
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Figur 131. Frilagt "Østlandsovn " på R 14 i Snertingdal, 
Gjøvik kommune, Oppland. Fra venstre Tom H. Borse 
Haraldsen, Arne Espelund og Per Kristenstuen. Foto: 
Jan Henning Larsen. 

tidlig jernproduksjon sett i forhold til andre 01måder 
på Østlandet (Larsen 2007:144-148) (figur 132). 

Et nytt trekk er at det på flere anlegg er funnet 
flere mindre groper, tverrmål 1 m og inntil 1 m dype 
langt fra slagghaugen. Det er påvist tykke trekullag i 
bunnen , og det er fremkommet noe slagg, blant annet 
porøst. Det dreier seg neppe om ovner og heller ikke 
groper for kullfremstilling. Muligens har gropene har 
vært for sintring av malm35 (Larsen 2007 :153-154). 

De mange jernvinneanleggene i Snertingdal og 
Torpa tyder på produksjon utover det lokale beho
vet. Dels tenker man seg transport nedover dalen til 
Mjøsa og Toten, dels via ferdselsveier ned til Dokka 
i Land og videre over Randsfjorden til Hadeland og 
eventuelt til Ringerike (Larsen 2003b:99). 

Samarbeid på bakgrunn av lokalt initiativ og med 
lokale midler har gitt ny kunnskap om jernvinna, 
ikke bare rent lokalt. Undersøkelsene er viktige for 
en samlet forståelse av østnorsk jernvinne. 

4.5.6.3 Hadeland-Toten 

Men jernvinneanlegg er ikke bare kjent i dalene og 
lavfjellsområdene. Etter hvert er det blitt kjent en 
del jernvinneanlegg i de store skogsområdene som 
omgir "kornkammerne" Hadeland og Toten som er 
varierte landskap med rike ressurser. 

A. E. Herteig (1955 :130) nevner flere funn av 
"s laggvarp og blestergroper" på Totenåsen. Han har 
også opplysninger om funn som tyder på jernutvin
ning på Gile i den sentrale delen av Østre Toten. I 
Aksel Heimens registreringer fra Hadeland omta
les anlegg. I en oppsummering om registreringene 
i 1957 omtaler han 12 anlegg i Gran, mens det ikke 
ble registrert noen under tidligere registrering i 1920-
1922 (Heimen rapport 1957). Problemstillingen sen-
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Figur 132. Jernvinneanlegget R22c i Snertingdal er 
Cl 4-datert til 150BC-AD55. På toppen av slagghaugen 
Per Kristenstuen som har lagt mye arbeid i tråling av 
skogene i hjembygda etter nye funn. Foto: Jan Henning 
Larsen. 

tralbygd- jernvinne er interessant og viktig i disku
sjonene om maktforhold (Haraldsen og Larsen 2005; 
2007). Her må minnes om de rike rome1tidsfunnene 
fra Hadeland og Toten med krigergraver og import
gjenstander, og det er også gode vikingtidsfunn. Det 
finnes dessuten flere storhauger. 

I Toten almenning i Østre Toten er det nå kjent 
flere anlegg med store slaggblokker (figur 133). Det 
er grunn til å merke seg at de ulike organiseringer 
av anleggene som kjennes fra andre områder (kapit
tel 3 .4.1.5) også finnes i dette området (Haraldsen og 
Larsen 2007). Det er av stor interesse at det finnes 
slike spor nær ved de områdene som ut fra funnma
terialet peker seg ut som sentralo1måder i eldre jern
alder. Imidlertid har vi ennå ikke data for tidfesting, 
og omfanget er ikke klarlagt. 

Blant annet arbeides fra lokalt hold med tilrette
legging av fornminner ved Skjelbreia i Vestre Toten . 
Her er det knyttet kullgroper til jernvinna slik at vi 
må regne med at anleggene er fra middelalderen. En 
rekke kullgroper finnes spredt i ten-enget mellom an
leggene. 

Selv om kullgroper er kjent i de gode jordbruks
områdene på Hadeland og Toten (Haraldsen og Lar
sen 2007), er ikke omfanget klarlagt, men det er 
grunn til å tro at de er tallrike, i hvert fall i random
rådene mot utmarka, for eksempel er det 1 7 groper i 
skogen til Båsshus i Østre Toten. En grop med date
ring AD 1165- 1290 erundersøkt på Olimb i Jevnaker 
(Skare og Gustafson rapport 1996/1997). Knyttet til 
ny rv4 over Lygna ble det påvist en rekke mindre 
kullgroper. To ble undersøkt på Ragnhildrud i 2005 . 
Kullgrop R33 var svæ1t spesiell der den var anlagt 
mellom et bergskjær og to store jordfaste steiner. 
Dateringen var AD1475- 1655. Kullgrop R30 var av-

35 Jf Espelund 2004: 134-135; 2005: 163-165, Espelund og Johannessen 2005. 
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Figur 133. Jernvinneanfegg ved Vindfio i Toten almen
ning lodd 4, Østre Toten kommune, Oppland. Etter 
Haraldsen og Larsen 2007:169,.figur 6. 

rundet rektangulær og ble datert til AD1400-1445. 
En lav haug ble vurdert til å være en kullmile med 
datering AD1490- 1660 (Bergstøl rapport 2007c). 
Bemerkelsesverdig er de sene dateringene av groper 
i utmarka knyttet til et sentralområde. I 2006 ble det 
undersøkt to kullgroper mer sentralt i Gran, på Bjerke 
av Horgen nordre; den ene med kull av gran og den 
andre av furu. Dateringene lå innen AD I 035- 1290 
(Bergstøl rapport 2008). 

4.5. 7 Vurdering 

Det er registrert jernvinneanlegg og kullgroper i store 
deler av fylket når man ser bort fra de store arealene 
over skoggrensen (figur 114 ). Særlig er det registrert 
mange lokaliteter i Valdres. Foreløpig er lite kjent 
om utbredelsen av jernvinna i nordre deler av Gud
brandsdalen (Dovre og Lesja). Enkelte stedsnavn og 
slaggfunn antyder at jernvinna har vært drevet også 
her. Også når det gjelder Ottadalføret gjenstår det å 
kartlegge utbredelsen . Etter hvert er det blitt kjent en 
rekke lokaliteter i skogsområdene rundt flatbygdene 
i søndre del av fylket. 

Oppland var utgangspunktet for jernvinne
forskningen omkring første verdenskrig. Fylket stod 
også sentralt i T. Dannevig Hauges forskning. Gjen
nombruddet for forståelsen av jernvinna i det in
dre Østlandsområdet kom med Dokkaprosjektet på 
1980-tallet. Senere er det foretatt flere utgravninger 
på Beitostølen; i Snertingdal er det utført mange da
teringer og arkeometallurgiske undersøkelser, og på 
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Sum jernvinna i Oppland 
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AD ( 4.2%) 400AD 
600AD(64.0%) 1400AD 

95.4% probability 
4000C (95.4%) l 500AD 

IOOOAD 2000AD 

Calendar date 

Sum jernvinna Fillefjell 

SOOAD IOOOAD 

Calendar date 

68.2% probability 
810AD (68.2%) I 160AD 

95.4% probability 
650AD (95.4%) I 300AD 

1500AD 2000AD 

Sum Oppland uten Filleljell 
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AD (23 .7%) 700AD 
900AD (44.5%) l 500AD 

95.4% probabil ity 
400BC (95.4%) l 500AD 

BC/AD I000AD 2000AD 

Calendar date 

Figur I 34. Øverst.AJ OxCal-diagram av et utvalg Cl 4-
dateringer av jernvinna i Oppland. Diagrammet bygger 
på I 8 I dateringer. B) Diagrammet viser 61 dateringer 
fra Tyinkrysset på Fillefjell. C) Diagrammet viser 120 
dateringer fra de øvrige delene av Oppland. 

2000-tallet står Fillefjell i sentrum. Det er bare utført 
sporadiske utgravninger utenom disse områdene. 

Jernvinna har stor tidsdybde i flere områder hvor 
det er foregått jernproduksjon sammenhengende i 
1500 år med en klar kronologisk utvikling. Det er 
tydelige regionale forskjeller. Oppland er det eneste 
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Sum kulJgroper i Oppland 
68.2% probability 
990AD (59.4%) I 330AD 
1340AD( 8.8%) 1400AD 

95.4% probability 
700AD (95.4%) I 700AD 
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Sum kullgroper Fillefjell 
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Figur 135. A) OxCal-diagram av et utvalg Cl 4-dateringer 
av kullgroper i Oppland. Diagrammet bygger på 240 dat
eringe," B) Diagrammet viser 75 dateringer fi'a Tyinkrysset 
på Fillefjell. C) Diagrammet viser 165 dateringer fi'a de 
øvrige delene av Oppland. 

fylket der det er foretatt flere utgravninger av Øst
landsovnen fra eldre jernalder. Denne kjennes over 
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store deler av fylket. Skriftlige kilder forteller om ~ 0.4 

~ blestring i nyere tid i Valdres og Gudbrandsdalen, s:z 0.2 

men slike anlegg er ikke påvist. Dette er en arbeids
oppgave det bør arbeides med. 

Resultatene av de mange C 14-dateringene viser 
store regionale forskjeller. På diagrammet, figur 134A 
som gjelder hele fylket, markerer eldre jernalder seg 
godt på grunn av utgravningene ved Dokk.fløy og 
undersøkelsene i Snertingdal. Jernvinna på Fillefjell 
er foreløpig ganske avgrenset ti I AD8 l 0-1160 med 
konsentrasjon rundt AD 1000 (figur 134B). Diagram
met for de øvrige delene av fylket, figur l 34C, har 
en nærmest usynlig vikingtid. Anlegg fra senmid
delalder og nyere tid er ikke undersøkt. Oppland har 
tidlig jernvinne, dokumentert ved undersøkelsene i 
Snertingdal og Follebu. Det må arbeides videre for å 
få bedre tak på denne tidlige fasen , noe som blant an
net innebærer at man må være oppmerksom på små 
slaggmengder ved sjakting og flateavdekking. De 
regionale forskjellene og forståelse av vikingtidens 
jernvinne er sentrale arbeidsområder. 

Det er foretatt et stort antall utgravninger av kull 
groper, og det foreligger mange dateringer (figur 
135A). Også her er dateringene fra Fillefjell (figur 
1358) tidligere enn fra de øvrige delene av fylket (fi
gur 135C). Få dateringer er yngre enn AD1400, og 
muligens kan noen av disse dateringene ha sammen
heng med forurensete prøver (skogbrann med mer) . 

Det er tatt initiativ for et tettere samarbeid om 
jernvinna i Oppland mellom lokale museer (Rands-

0.0 

BC/AD 500AD I000AD 

Calendar date 

1500AD 2000AD 

fjordmuseene, Valdresmusea og Mjøsmuseet), Opp
land fylkeskommune og Kulturhistorisk museum. 
Lokale ressurspersoner skal trekkes inn. Det forelig
ger plan om å kunne bruke blestervirksomheten på 
Kittilbu i mer forskningsrettet sammenheng, utnyt
telse av lokale krefter til registreringer, forskning på 
middelalderens jern, formidling og tilrettelegging av 
forskningsoppgaver. 36 

Det er gode grunner til å konkludere med at Opp
land er landets viktigste fylke for jernvinneforskning 
sammen med Hedmark. De to fylkene har ulike kva
liteter. 

4.6 BUSKERUD 

4.6.l Innledning 

I Buskerud finner vi de to store dalførene Hallingdal 
og Numedal, de mindre dalførene Sigdal-Eggedal, 
og det er store flatbygder med Ringerike, Modum og 
Eiker hvor det er kjent kullgroper ogjernvinneanlegg. 
I kystbygdene er det så langt ikke påvist anlegg. 

Interesse for jernvinna i fylket kan spores tilbake 
hos 1700-tallets topografiske forfattere (for eksempel 

36 Tankene ble tidlig aksentuert ved Kittilbu Utmarksrnuseene og Randsfjordmuseene A/S i samarbeid med Lars Erik 
Narmo Uf. notat ved Finn Audun Grøndahl , Randsfjordmuseene A/S, 15. april 2005). Initiativet resulterte i en "workshop" 
i Lillehammer og Kittilbu i 2006. Samarbeidsplanen er drøftet på flere møter. 
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Figur 136. Jernvinneanlegg og kul/groper i Buskerud 
registrert i Askeladden november 2009. 

Paludan 1743 og Wiel 1743). Isak Undås (1961 :288) 
viser at det er stor tetthet i Ustedalen i Hol kom
mune, og han nevner bygder som har samme belig
genhet og som trolig har samme tetthet: "Ustedal til 
Geilo, Ustedal øst for Geilo (Lii, Kvisli med Bødal; 
Hol, Sudndalen; Vats; Skurdalen; Dagali; Jønndalen; 
Nore; .. . ". 

4.6.2 Hallingdal 
I Buskerud har interessen i særlig grad vært knyttet 
til Hallingdal, selv om materialet her neppe er rikere 
enn det fra Numedal. At det hadde vært stor jernpro
duksjon, er kjent langt tilbake. Sorenskriver Kristen 
Paludan skriver i 1743 i sin beskrivelse over Ringe
rike og Hallingdalen amt at "smidessinder" finnes 
overalt, så vel på Golsfjellet som i seterstrøkene i 

følgende) . 
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Ål og Hemsedal. Sagnet forteller om 
en bergstad på Flødestøen mellom 
Gol og Valdres ([1743] 2005:47). Fo-
ged Ivar Wiel forteller i 1743 om slik 
produksjon på Golsfjellet. På seteren 

"Flodstoen" som riktignok hørte un-
der Valdres, er det tufter. Om dem det 
ble fortalt at her bodde de som brente 
jern. "[D]er, saavelsom paa de fleste 
andre aasser i Hallingdal, sees endnu 
een stor mængde af Smedesinner, 
det er smedeslag, men nu er der in
gen, som forstaar at brænde saadant 
jern, ey heller har nogen udj lang tid 
i dette fogderi kundet dermed" (Wiel 
[1743] 2005:152, jf. [1743] 1970:§ 
147). Wiels opplysninger tyder på at 
folk har oppfattet at virksomheten på 
Golsfjellet hadde vært av store di
mensjoner. 

I sitt verk Blesterbruk og myrjern 
behandler T. Dannevig Hauge 18 jern
vinneplasser fra dalen, fra Hol og Gol 
(1946:88-100) og en fra Flå (ibid.: 122-
123). De fleste anleggene har kullgro
per og ser etter beskrivelsene ut til å 
høre til fase II. På Møen i Gol var det 
et mindre anlegg (Møen II) hvor det 
hadde vært bevart en kullgrop som 
ikke var tømt, og hvor grunneieren 
hadde tatt ut 10 sekker kull av fremra
gende kvalitet. Anlegget på Fosshaug 
i Gol trekkes frem selv om det bare 
var rester igjen (ibid.:96-97) (se det 

Det var en naturviter, Isak Undås, som på 1950-
tallet stod for kartlegging av spor etter jernvinna i Us
tedal , en sidedal i øvre Hallingdal (Carlstrøm 2008). 37 

Dalen ble systematisk registrert ved at han gikk sø
kelinjer med 10 meters avstand. Mellom Ustaoset og 
Geilo noterte han 810 kullgroper og 87 "vinneplasser" 
og "3-4 blæstergroper", men han mente at det trolig 
fantes flere. Selv om Undås ( 1961 :279) begrensetun
dersøkelsene til området mellom stasjonene Geilo og 
Ustaoset, nevner han at en hjemmelsmann har opp
gitt at det er spor etter kullbrenning og jernutvinning 
helt til Haugastøl, kanskje helt til Nygård. 

Det fremgår at det på enkelte av stedene er fun
net store slaggblokker. Siden det var mange funn fra 
vikingtiden i området, mente Undås at hovedbruks
fasen for jernvinna tilhørte samme tid. Selv med et 
beskjedent utbytte blir det enorme dimensjoner over 

37 Undås var geolog og han hadde blant annet arbeidet med Blomvågfunnet. Carlstrøm skriver at han hadde en lang 
karriere bak seg ved universitetene i Oslo og Bergen. På midten av 1950-tallet da han var 65 år gammel stod hytta hans 
ferdig i Ustedalen, og han tok fatt på det systematiske registreringsarbeidet. 
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den gamle jernvinna i dette 01mådet. "Det kan ha 
vært denne jernvinna som var det egentlige materi
elle grunnlag under Noregsveldets kultur". Undås 
foretok også utgravninger av anlegg, men det er van
skelig å gjøre bruk av dataene uten nye undersøkel
ser. Han oppfattet sjaktrester ("brott av leirklining") 
som deler av leirgryter (Undås 1961 ). 

Knyttet til utbygging av Uste-Hallingdalsvass
draget ble det gjort undersøkelser i Ustedalen, i gam
le seterområder. Det ble registrert mange hustufter, 
kullgroper og slagghauger (figur 13 7), særlig ved 
Ustevatn, men det ble ikke foretatt utgravninger eller 
dateringer. I mange tilfeller så det ut til å være for
bindelse mellom tufter, kullgroper og slagg (Indrelid 
2009). 

Arne B. Johansen har senere gjort studier i dette 
området og fått utført radiologiske dateringer (1974). 
Anlegg ved Lauvvika ved Ustevatn og Tuftestølen i 
Skurdalen fra middelalderen ligger nær skoggrensen. 
Den lave skogsproduktiviteten fører til kort bruks
tid på anleggene. Johansen fikk datert fire slaggfo
rekomster ved Ustevatn, Orsjøen og Skurdalen; syv 
dateringer ligger innen tidsrommet AD9 l 0- 1390 
(Bloch-Nakkerud 1987b:94). 

I Ustedalen finnes tufter på jernvinneanleggene 
med både ett og to rom (jf. Martens 1982:36). Ut fra 
dagens kunnskap er det grunn til å mene at de fleste 
av anleggene og kullgropene er fra middelalderen . 
Det er tidkrevende å registrere i bjerkeskogsbeltet 
innen 01mådet til Undås. Ut fra resultatene fra plan
registreringer ved Ustedalsfjorden er det på det rene 
at antallet kullgroper og jernvinneanlegg er langt 
høyere. Rundt fjorden ligger det en rekke fase Il-an
legg, men også mange fra fase I. 

4.6.2.1 Hallingdalsprosjektet 

Særlig må vi fremheve Hallingdalsprosjektet, 1986-
1989, som bygget på lokalt initiativ fra Lokalhisto
rieutvalget for Hallingdal, og hvor det gjennom re
gistreringer og forskning skulle skaffes ny kunnskap 
om bosetningen. Det stod sentralt å trekke lokalbe
folkningen med og drive aktiv formidling. Særlig 
skulle registreringene utføres lokalt. Det ble lagt vekt 
på forskning omkring steinalder, tufter, fangstanlegg 
for rein og elg og dessuten jernvinneanlegg. Et første 
skritt i utforskningen av jernvinna var å klassifisere 
og datere levningene etter jernfremstillingen. Siden 
det var registrert slike fornminner i alle 6 kommune
ne, var det interessant å studere sporene langs en akse 
fra Krøderen, 133 moh., til fjell01mådene i øvre deler. 
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Var de eldste sporene å finne nede i dalen? Kunne 
jernvinna på Golsfjellet kobles til tidlig bosetning i 
Valdres? Det ble lagt vekt på muligheten av å utfor
ske sosiale og økonomiske sammenhenger mellom 
områdene for jernutvinning, smiing og bruk av jern
gjenstandene. Arbeidet i prosjektet skulle gjennom
føres i to faser; først en registreringsfase og deretter 
en forskningsfase med utarbeidelse av publikasjon 
(Bloch-Nakkerud og Lindblom 1985). 

Lokale entusiaster registrerte under veiledning 
av Tom Bloch-Nakkerud og Inge Lindblom (1994) 
mange hundre fornminner i de seks kommunene; Flå, 
Nes, Gol, Hol, Hemsedal og Ål. I registreringsmate
rialet inngår 148 jernvinneanlegg (slaggforekomster) 
og 465 kullgroper. I tillegg kommer nærmere 200 
groper som ikke er sikkert funksjonsbestemt, mange 
er utvilsomt kullgroper. 

Jernvinne er kjent i alle de 6 kommunene, fra 140-
1145 moh . Det lavest liggende anlegget er fra fol
kevandringstid, mens den lavestliggende kullgropen 
ligger 335 moh. 900-meters grensen brytes ikke før 
ved begynnelsen av vikingtiden ; deretter finnes mer 
enn halvparten av anleggene høyere enn dette. Det 
høyestliggende anlegget er fra 1300-tallet (Bloch
Nakkerud 1992:90, 92). 

Sett i forhold til resultatene fra Ustedal (Undås 
1960), er ikke antallet registreringer stort. Arbeidet er 
imidlertid utført av interesserte amatører på fritiden . 
Som ellers når det gjelder oversiktsregistreringer, har 
vi all grunn til å tro at bare en liten del av det totale 
antallet er registrert. Vi må derfor se resultatene som 
en indikasjon på hvilke områder som har spor etter 
jernutvinning, og hvilke typer anleggsspor som fin
nes. 

Hallingdalsprosjektet har utført prøvegravninger 
og uttak av prøver for datering av 29 slaggforekom
ster og 14 kullgroper, innen perioden AD300- 1400. 
Kullgropene knyttet til jernvinna er fra perioden 
AD 1000- 1400, mens smiekullgroper kan ba en se
nere datering. Fem store slaggblokker er datert ved 
uttak av trekull inne i blokkene innen tidsrommet 
AD300- 700. Slike lokaliteter er kjent i alle kommu
nene. 

4.6.2.2 Fekjo i Ustedalen 

Jernutvinningen ved Geilo har den tidligste date
ringen i fylket. Fra en slaggblokk er det tatt ut en 
kullprøve som er datert til 100BC- AD130. 38 Det er 
foretatt mindre undersøkelser av et anlegg i nærhe
ten av Fekjo, og det ble funnet bunnen av en ødelagt 

38 Slaggblokken skal være fremkommet ved arbeid på veien mellom Geilo og Skurdalen og fraktet til Fekjo der den lig
ger inne på gravfeltet. Isak Undås oppfatter dette som resultat av en mislykket smeltning der temperaturen hadde vært så 
lav at slagget stivnet i ovnen (leirgryta) (1961 :281 ). Arne Espelund har i samarbeid med Hol kommune, Kulturkontoret, 
besørget dateringen av trekull fra slaggblokken. 
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Figur 13 7. Prinsippskisse av blestertuft ved Us tevatn, 
Hol kommune, Buskerud. Arne B. Johansen mener dette 
er den vanlige anleggstypen i området. Etter Johansen 
1973, figur 7. 

slaggrop tilsvarende de som er kjent fra Dokkfløy. 
Slagghaugene viste samme oppbygning med stort 
innhold av grus og jord. Dateringene er AD545-620 
og AD6 I 0-685 , noe som understreker at fase I strek
ker seg langt inn i merovingertiden. 

Fra Fekjo foreligger også datering til slutten av 
vikingtiden og til middelalderen, slik at det her ser ut 
til å være spor etter jernvinna gjennom 1500 år. Sen
tralt i jernutvinningsområdet her, hvor Nordmanns
slepa kommer ned fra vidda, ligger det et felt med 17 
gravhauger, både runde og avlange. Bjørn Hougen 
har foretatt utgravning av 10 hauger og gjorde flere 
funn fra vikingtiden, og han tolker gravfeltet som vit
nemål om fast bosetning i området (Hougen 1923 , jf. 
1947:144, 146, 174-175). Et gravfelt av denne stør
relsen er det nærliggende å tolke slik som Hougen 
gjør. Flere andre steder ved Geilo er det gravhauger 
eller gjort gravfunn (figur 180). Det er derfor grunn 
til å betrakte området som en av jordbruksbygdene 
rundt Hardangervidda med basis i jernvinne, fangst 
og februk. Slik ser det ut til også være i Numedal, i 
områdene i Dagali og i Jønndalen. 

Buskerud fylkeskommune har gjennomført regis
treringer i området vest og nord for gravfeltet, mel
lom gravfeltet og Tuftebrui og opp til jernbanelinjen. 
Her ble det registrert 20 jernvinneanlegg, de fleste 
fra fase II, men også enkelte fra fase I, og dessuten 
50- 60 kul I groper ( e-post 6. mars 2009 fra Ellen Anne 
Pedersen, Buskerud fylkeskommune) . 

Vi skal merke oss at Hallingdalsprosjektet har fle 
re dateringer til yngre jernalder, men de fleste faller 
i middelalderen. Ved Ustedalsfjorden er det på 1990-
tallet undersøkt 3 anlegg og kullgroper fra middelal-
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Figur I 38, i 1994 ble det undersøkt et j ernvinneanlegg i 
Tuftelia, Hol kommune, knyttet til rassikringfor Ber
gensbanen På anlegget var det blant annet ovn, slag
ghaug, tuft, kullgrop og lag med malm, Dateringer innen 
p erioden ADJ 280- 1445. Selv 0111 ovnen har en steinop
pbygging, ser vi at det er en sjakt innen rammen av 
skiferhella Foto: Jan Henning Larsen. 

deren , AD1200- 1400, men undersøkelsene har vært 
av mindre dimensjoner. Anleggene er enkle med en 
ovn og en slagghaug liggende inn på kanten av en 
kullgrop. På nedsiden finnes et avgrenset aktivitets
område, antagelig tilsvarende hustuften med ildsted 
som vi kjenner fra Dokkfløy. Ovnene er sjaktovner 
tilsvarende de vi kjenner fra Dokkfløy, og anleggene 
er sammenlignbare med gruppe IIIA. Undås (1961) 
mente det ikke var noen direkte tilknytning mellom 
kullgrop og jernvinneanlegg. På de anleggene han 
beskriver er det imidlertid kullgroper. 

De analyserte kullprøvene fra to undersøkte an
legg i Veslestølberget er av bjerk; i kullgropene var 
det også noe selje. Det foreligger to dateringer fra det 
nordligste anlegget. Kullgropen er datert til AD 1440-
1630, slagghaugen til AD 1405-1440. På det sydlige 
anlegget ble to faser i kullgropen datert til henholds
vis AD 1285- 1395 og til AD1395- 1440, slagghaugen 
gav datering til ADl315- 1435. De sene dateringene 
underbygger inntrykket at jernvinna i dette området 
fortsetter etter svartedauden (figur 174). 

Hvor tett kullgropene ligger i området, illustreres 
av en kullgrop ute på en liten øy i Ustedalsfjorden 
på Uthus . Gropen var sirkulær, kullet av furu og ble 
datert til ADI275- 1295 (Larsen rapport 1998). For 
å ta ut kullet til bruksstedet har det vært nødvendig 
med båt eller transport over islagt vann . 

4.6.2.3 Skurdalen 

Skurdalen går fra øvre del av Numedal og vestover 
mot Hardangervidda. Knyttet til reguleringsplan for 
deler av Nedrestøl i Skurdalen, 3,5-4 km syd for 
Geilo, ble det foretatt en utgravning som omfattet 
45 kullgroper (av 77 dispenserte), I jernvinneanlegg 
og I røsteplass. Gjennom registreringen var det på
vist 406 kullgroper og 8 jernvinneanlegg fra fase Il. 
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I dyrket mark var det gjort flere funn av slagg fra 
fase I. I tillegg ble det ved utgravningen påvist ytter
ligere 4 anlegg som ikke ble berø11. Kullgropene var 
i hovedsak runde, mens de minste var kvadratiske 
eller rektangulære. 13 dateringer av kullgropene lig
ger innen AD670- l 4 l O med hovedvekt på 1100- og 
1200-tallet, mens 2 prøver fra jernvinneanlegget lig
ger innen AD1200- 1375 (Rundberget og Gustafson 
rapport 2008) . 

4.6.2.4 Golsjjellet 

Dette var et av de områdene som Martens (1982 :35-
36) trakk frem som sentrale i jernproduksjonen, blant 
annet langs Tisleia. Fra dette området foreligger det 
flere vikingtidsfunn, og Bjørn Hougen (1947:280-
284) har pekt på mulighetene for fast helårsbosetning. 
Anleggene på Golsfjellet er av Hallingdalsprosjektet 
datert innen AD530- l 020. Dateringene er for få til å 
trekke slutninger om en så snever ramme, tidsspennet 
må rimeligvis utvides i begge retninger. 27 anlegg er 
kjent her, hvorav 11 er funnet i neddemmingssonen 
langs Tisleifjorden på 7 km. Tilsvarende ligger an
leggene tett på Opplandssiden i Nord-Aurdal. 

Bloch-Nakkerud (1994:36) kommer til at det kan 
være 100 jernvinneanlegg på Golsfjellet og regner 
maksimum 200 kg jern pr. år, og at det kan være tale 
om en beskjeden overskuddsproduksjon . Ut fra de 
dataene vi har fra Opplandssiden, er antallet anlegg 
nok for lavt. I tillegg gjør nye måter å beregne jernut
byttet på at den anslåtte produksjonen er for lav. 

Om slagghaugen på Fosshaug på Golsfjellet ble 
det fortalt til T. Dannevig Hauge (1946:37) at det 
var kjørt bort 200 lass slagg, og haugen var den 
største han hadde sett med diameter 30 m. Det var 
store slaggkaker på 20- 30 kg, en som var avtrykk 
av "ovnen" var innti l 150 kg. Det foreligger datering 
til vikingtiden, AD780- 1000. Ut fra beskrivelsen 
må dette være et anlegg av den typen som har store 
slaggblokker, og vi regner ellers med at ovnstypen 
gikk ut av bruk før vikingtid. Det er imidlertid ikke 
uvanlig med sekundærfase på denne typen anlegg. 

4.6.2.5 Dagali 

Dagali tilhører nå Hol kommune i Hallingdal, men 
hørte til Uvdal i eldre tid (Solhjell 1992: 14, 141-142). 
I forbindelse med plan for kraftutbygging ved Dagali 
ble det registrert mange anlegg, særlig i seterområ
dene ved Ossjøen og nedover i Seterdalen. Martens 
(1982:36) mener det kan være opp mot 5 anlegg pr. 
km2 i deler av området. To tredjedeler av anleggene 
har mindre kvadratiske blestertufter med vegger på 
3 eller 4 sider. I flere tilfeller finnes to hustufter på 
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samme lokalitet; den ene kan være tuft etter bolighus. 
Senere viser hun til at det er registrert 21 jernvinne
anlegg: 7 slagghauger, 13 blestertufter og 1 ubestemt 
anlegg. Alle har overvekt av renneslagg i slagghau
gene (Martens 1988:123 , jf. Evensen rapport 1974). I 
Seterdalen er det foruten at det skal være mange jern
vinneanlegg, registrert gravhauger (Solhjell 1992:96, 
102). 

4.6.3 Materialet fra Hallingdal 

4. 6.3.1 Jernvinneanleggene 

Selv om det er få vikingtidsdateringer fra Hallingdal, 
må det merkes at det er mange flere fra merovinger
tid. Slagghaugene på Fosshaug i Gol og fra Rukke
dalen skal være usedvanlig store. Anlegget i Rukke
dalen i Nes har 4 slagghauger, og både slaggblokker 
og "tappeslagg" finnes . Datering til merovingertid 
foreligger, men det er ikke oppgitt hvilken teknologi 
som er datert. 

Vi skal også merke oss at det er påvist blestertuf
ter på 41 steder i alle 6 kommuner, men ikke på de 
lavestliggende lokaliteter. Blestertuftene hører hjem
me fra midten av vikingtid til AD1400. Det er knyttet 
kullgroper til dem. Høyestliggende anlegg finnes i 
Ål , 1145 moh. , og hele 17 fornminner knyttet til jern
vinna er påvist over dagens tregrense i Ålsfjella, øst 
til Hemsedal. Det er overveiende furu i prøvene fra 
anleggene frem til kullgropene kommer i bruk da blir 
bjerka dominerende (Bloch-Nakkerud 1994). 

Ved registrering i Sudndalslia i Hol i 2007 ble det 
påvist kullgroper knyttet til tufter uten at slagg kunne 
påvises. På flere av de 7 jernvinneanleggene i plano
mrådet var det tufter. Det fantes også en enkel an
leggstype hvor det ligger slagglag oppe på vollen til 
en kullgrop (Tveiten rapport 2007). Denne varianten 
kjennes også fra Ustedalen og fra Haglebu . 

Innen dette planområdet ligger det en steinbygd 
ovn som er vel kjent fra litteraturen (figur 77). Arne 
Espelund (1999: 140) mener dette er en ovn av Even
s tad-type, en oppfatning det er grunn til å slutte 
seg til. Espelund har fått utført en Cl4-datering til 
AD1310- 1430. Dateringen er utfø11 på materiale av 
furu (Espelund rapport 1998); ellers er ikke daterin
gen senere enn dem vi har fra Ustedalen .39 Så langt 
er denne ovnen en enslig svale i daler og bygder vest 
for Østerdalen (inkludert Sollien) selv om det fin
nes skriftlig belegg for nyere jernfremstilling både i 
Gudbrandsdøl og Valdres (se kapittel 4.5.4 og 4.5.5). 
Ivar Wiel (Wiel [1743] 1970:§ 147) bemerker i sin 
beskrivelse av Ringerike og Hallingdal fra 1743 at 
det ikke på lenge har væ11 noen som kunne brenne 

39 Espelund mener dateringen er for tidlig da den er basert på furu (l 997b:27), og han vil heller tro at anlegget er startet 
opp av en omreisende spesialist omkring 1600. 
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mytjern. Ved Hallingdalsprosjektet ble det ikke da
tert jemvinneanlegg til nyere tid (Bloch-Nakkerud 
l 987b:94; 1994). 

I Markegårdsheia ble det i 2007 registrert for 
kommunedelplan, og innen et avgrenset område 
fantes det 7 jemvinneanlegg, flere med tufter, og et 
50-talls kullgroper ( e-post fra Ellen Anne Pedersen, 
Buskerud fylkeskommune, 6. mars 2009). 

4.6.3.2 Kullgropundersøke/ser 

Det foretatt en rekke undersøkelser av kullgroper, og 
mange groper er datert slik at bare hovedtrekk kan 
nevnes her. Særlig er det undersøkt mange groper 
rundt Geilo. Hovedtyngden er fra middelalderen, og 
gropene er i regelen sirkulære. 

Av Hallingdalsprosjektets 18 date11e prøver fra 
kullgropene var to fra nyere tid, ellers ligger daterin
gene fra slutten av 800-tallet til midten av 1600-tal
let. Den eldste dateringen fra Ål til AD895- l 075 er 
foreløpig en enslig slenger, og den er utført på furu. 
Ellers fremgår det at hovedbruksfasen er fra midten 
av l 000-tallet til midten av 1400-tallet. Dette tyder 
på at gropene i det vesentlige er knyttet til jernutvin
ningen i middelalderen. 

En grop i Hemsedal skiller seg klart ut ved at den 
er firkantet med tydelige hjørner. Bunnen er flat ; 1,8 
x 2,4 m. Gropen er datert til nyere tid (Bloch-Nak
kerud 1994:44-45). I alle kommunene er det datert 
groper til etter 1400, da jernvinna tar slutt. Det an
tas at disse er til produksjon av smiekull. I Ål er det 
også tradisjoner om kullbrenning i grop i nyere tid 
(ibid.:43). 

I Ål har det vært forholdsvis få utgravninger. På 
Hagen i Torpo ble snittet til en ødelagt kullgrop 
dokumentert. Trekullet var av furu og ble datert 
til AD 1240-1305. I onu·ådet var det ytterligere to 
kullgroper og en slaggforekomst (Omland rapport 
2000). 

Innen reguleringsplanen "Sentralanlegg for ski , 
Liatoppen" i Ål var det registrert 28 kullgroper og to 
kom til. Ti groper ble undersøkt, både sirkulære og 
kvadratiske. Det foreligger seks radio logiske daterin
ger, fem på furu og en på bjerk, med spredning i tid 
fra AD900- 1475; den tidligste AD900- 1035, yngste 
AD 1435- 1475 (Paulsen rapport 2005). Undersøkelse 
av to forholdsvis små kullgroper i bosetningsområ
det på Brattegård i Ål i 2000 ga også sene dateringer. 
Begge var sirkulære med kull av furu og dateringer 
til AD1510- 1665 og AD1520- 1665. I nærheten var 
det et jernvinneanlegg av typen fase I (Hauka lid rap
port 2000a). 

Selv om Skurdalen i Hol ser ut til å være et vik
tig jernproduserende område ut fra registreringene å 
dømme, er det gjort få utgravninger. Allerede Nico
laysen ( 1862- 1866: 157) omtalte et funn: "- I Skur
dalen blev funden før 1862 en nøgel afjern (C 2840), 
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sansynligvis fra middelalderen, under roden af et 
udgaaet furetræ og sammen med en hel del sinder." 
Tre kullgroper på Pålgarden/Skurdal er utgravd. Gro
pene syntes å være rektangulære/kvadratiske i bunn
planet. I et par groper kunne det konstateres at ve
den var krysslagt. Dateringene ligger innen perioden 
AD 1170- 1410. På gården er det registrert jernvinne
anlegg (Boon rapport 2005). 

Undersøkelse av to groper ble foretatt på Hol byg
demuseum i 2000; begge var sirkulære, men det var 
bare kull i en. Det var to faser i denne; tre kullprøver 
ble vedartsanalysert, alle av furu (Haukalid rapport 
2000b). Dateringene var henholdsvis yngre enn 1660 
og AD 1675- 1945, noe som underbygger sen bruk av 
slike groper i Hallingdal. 

I de øvrige delene av Hol er det undersøkt svært 
mange groper; her skal bare noen få utgravninger 
nevnes. I 2004 ble det foretatt undersøkelser knyt
tet til reguleringsplan for Geilohovda. 43 kullgroper 
var registrert og 15 ble undersøkt. Kullgropene var 
runde. Vedartsanalysen viste bare furu i ti groper, i 
fire var det både furu og bjerk, mens det i en bare var 
bjerk. Det foreligger 11 radiologiske dateringer; den 
eldste til AD880- l 000, den yngste til AD12 l 5- 1295, 
og de fleste innen perioden ADl000- 1200 (Gus
tavsen rappo11 2006). Tilsvarende ble fem groper i 
Jonstøllie på Søbsjordet i Hol undersøkt i 2006. Fem 
dateringer ligger innen perioden AD890- 1450. Den 
eldste er datert på furu , de øvrige på bjerk. To groper 
ble maskingravd, begge var runde (Skogsfjord rap
po11 2006a). 

I 2005 ble det foretatt undersøkelser innen Vestlia 
II; 8 kullgroper ble berørt. Bunnplanet ble hovedsa
kelig vurde11 til å være kvadratisk, men større avdek
king er nødvendig for å få klarhet. Kullprøvene var 
hovedsakelig av furu; fire prøver ble datert, tre innen 
tidsrommet AD1020-1190, en til AD1300- 1410 
(Wikstrøm rapport 2005). 

Samme år ble 6 kullgroper innen reguleringsplan 
for Holsåsen Del 1 undersøkt. Kull fra 3 ble analy
sert, og det var kull av bjerk i 2 groper og av furu i en. 
Bjerkedateringene falt i tiden AD1220- 1295, mens 
furumaterialet ble datert til AD1475- 1650 (Reitan 
rapport 2005). På Nestegård ved Hovet, vestligste 
grenda i Hol, er det mange groper, både store og små. 
To av de store så ut til å ha rundt eller ovalt bunnplan . 
I to av de mindre kunne det observeres krysslagt ved. 
Åtte prøver er vedartsbestemt, i alle var det furu. Fire 
dateringer foreligger innen perioden AD 1040- 1660 
(Skogsfjord rapport 2006b ). 

I Gol ble det i 2006 undersøkt tre kullgroper i 
planonu·ådet Golbergremmen nær tuften etter gamle 
Gol kirke. Gropene hadde rundt bunnplan, og det 
var benyttet furu. De tre dateringene ligger innen 
perioden AD1260- 1630, den yngste AD1450- 1630 
(Skogsfjord rapport 2006c). 
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FæITe utgravninger er det i Hemse
dal enn i Hol. To utgravninger er knyt
tet til utbygging på Øndredal søndre. 
I 1999 ble det undersøkt 5 kullgroper 
knyttet til hyttefelt ved Hemsedal Ski
senter og i 2001 ytterligere en i om
rådet. Gropene var forholdsvis små; 
tre av dem hadde sirkulær planform, 
to kvadratisk. Vedartsanalysen viste 
overveiende furu , og de seks daterin-

l:ZZJ 
Påfyll Torv/humus Sand Bleikjord Trekol Utfelling Undergrunn / morene 

gene ligger innen perioden AD1020-1265 ; 4 av dem 
innen AD 1160- 1265 (Omland rapport 1999/2000, 
Gustafson rapport 2001). 

Få utgravninger er gjennomført i den nedre de
len av dalen . En utgravning av 4 groper på Gulsvik i 
Flå i 2006 viste at av tre groper på en sandmo var to 
runde, mens en støITe var firkantet. Det var kull av 
furu i alle gropene. To av dem ble datert, henholds
vis til vikingtid AD790- 980 og til tidlig middelalder 
AD 1080- 1150 (Gustafson rapport 2006). 

4.6.4 Sigdal-Eggedal 

Området er nær knyttet mot både Modum, Ringerike 
og Hallingdal, og det kan derfor være hensiktsmes
sig å behandle det for seg. I 1743 forteller sogneprest 
Nils Bernhoft ([1743] 2005 :283) at "Eendeel myrer 
eller moser her i sogned giver jern og staal af sig, 
som paa Medalen og flere stæder hvor de selv eendel 
jern af myrejord haver blæst." 

Selv om det lenge hadde væ1i kjent at det i dette 
området fantes jernvinneanlegg, var det med unntak 
av en enkelt kullgropundersøkelse at det først i 2006 
ble foretatt utgravninger. Ikke uventet skjedde dette 
ved Haglebu i forbindelse med turistutbygging. 

Undersøkelsene i 2006 kom til å omfatte utgrav
ning og/eller dokumentasjon av 7 jernvinneanlegg, 

Tabell 9. Overs ikt over utgravninger av kul/groper nevnt 
i kapittel 4. 6. 3. 2. 

Kommune Sted Antall Antall 
dispensert undersøkt 

Ål Hagen I 1 
Ål Lia toppen 30 10 
Ål Brattegård 2 2 
Hol Pål garden 3 3 
Hol Hol bygde- 2 2 

musemn 
Hol Geilohovda 43 15 
Hol J onstølslie 5 5 
Hol Vestlia Il 8 8 
Hol Holsåsen 6 6 
Hol Nestegård 6 8 
Gol Golberg- 3 3 

remmen 
Hemsedal Øndredal 5 5 
Hemsedal Øndredal 1 1 
Flå Gulsvik 3 3 

Figur 139. Profil gjennom kullgrop i Votndalen i Al med 
to markerte kullag. Undersøkt av Sissel Car/strøm. Etter 
Bloch-Nakkerud 1994:44. 

hvorav flere kom for dagen under utgravningene. 
Blant annet ble magnetometer ved Tatyana Smeko
lova brukt i kartleggingen. De eldste dateringene av 
anlegg er fra en lokalitet med store slaggblokker og 
går tilbake til merovingertiden, AD630- 775 , med tre 
dateringer utført på trekull av furu. Materialet herfra 
bidrar til å styrke iakttakelsen at slike anlegg har en 
datering som går utover eldre jernalder. Fra Haglebu 
stammer en velutstyrt smedgrav fra merovingertid 
(Hougen 1947). Anlegg fra fase II hadde tynne slagg
lag som var vanskelig å påvise. Et av dem ble datert 
til vikingtid, AD785- 885, mens en kullgrop som an
tas å høre til anlegget, fikk datering til AD 1300- 1410. 
Bare to anlegg ble totalgravd, to anlegg ble undersøkt 
ved prøvestikking, og tre anlegg ble dokumentert ved 
hjelp av magnetometer og prøvestikking. 

Anlegg R25 bestod av tuft med slaggutkast an
lagt i eldre kullgrop; det ble påvist slaggutkast, kul 
lager og malmlager. I anlegget, date1i til 1400-tallet, 
fremkom øks og del av hestesko. R26 med dateringer 
innen AD980- l 220, hadde tuft, 4 ovner, to slaggut
kast, to kullag og røsteplasser. Anleggene fra viking
tid og middelalder har sjaktovner med sideavtapping 
av slagg, blant annet tilsvarende dem på Dokkfløy 
(Grøtberg/Gustafson rapport 2007). 

Antall Intervall Rapport 
daterineer AD 
1 1245-1305 Omland 2000 
6 900-1475 Paulsen 2005 
2 1510-1 665 Haukalid 2000a 
3 1170-1410 Boon 2005 
2 Etter 1660 Haukalid 2000b 

11 880-1295 Gustavsen 2006 
5 890-1450 Skogsfjord 2006a 
4 1020-1410 Wikstrøm 2005 
3 1220-1650 Reitan 2005 
4 1040-1630 Skogsfjord 2006b 
3 1260-1630 Skogsfjord 2006c 

5 1020-1 265 Omland 1999/2000 
1 I 035-1220 Gustafson 2001 
2 790-1140 Gustafson 2006 
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Viktig er at det ble påvist to teknologier og de om
talte dateringene til 600-/700-tallet, og dessuten ty
det flere dateringer på aktivitet på 1300-/1400-tallet. 
Haglebu er et av de stedene der det er knyttet proble
mer til undersøkelsene fordi noen fornminner ligger 
på eksisterende hyttetomter, og hvor Riksantikvaren 
har slått fast at tiltakshaver ikke kan pålegges å dek
ke omkostningene ved utgravning (figur 201 , 202). 
Ved dette tilfellet ble det brukt egen innsats til under
søkelse, og museet dekket egenandel til dateringer. 

Bare en kullgrop er ellers utgravd, i 2002, på 
Skare i Eggedal med oval bunnform og med date
ring til begynnelsen av 1000-tallet (Gustafson rap
port 2002). 

Etter registreringer i 2008 er det nå kjent 28 jern
vinneanlegg øst for Haglebuvannet og et på vestsi 
den. Fjorten av anleggene ble påvist i 2008 ( e-post 
fra Ellen Anne Pedersen, 6. mars 2009). 

4.6.5 Numedal 
Numedals rolle i jernproduksjonen kan ikke bedøm
mes ut fra de tilfeldige registreringene som er gjort, 
men ut fra så vel ressursgrunnlag som opplysninger 
fra lokalt hold, må det ha vært et sentralt område for 
jernutvinning. Anleggene ligger i lisidene og opp i 
seterområdene. Så langt er det ikke foretatt utgrav
ninger siden T. Dannevig Hauges tid, og Numedal er 
et dalføre hvor vi vet lite om jernvinna. 

I Uvdal er det kjent anlegg fra både eldre jern
alder, vikingtid og middelalder. Sogneprest Olafsen 
(1916:9) nevner at det er spesielt mange slagghau
ger i Uvdal: " i Numedal fiendes en Mengde Slag
hauge i Opedal i Nærheden av Laageliberget efter en 
mundtlig Meddelelse af paalidelige Mænd." Hauge 
(1946:55-57) omtaler to anlegg i sitt arbeid Bles
terbruk og myrjern, og bare ett av disse ble gravd. 
Hougen ( 194 7 :294) knytter graver i fjellet ovenfor 
Uvdal og Dagali til jernvinna, den ene kvinnegrav. 
Han anser seterdrift som nærmest utelukket, og han 
fremkaster tanken om "jerngårder" i fjellet hvor det 
har vært fast bosetning basert på jernvinne med fe 
bruk og fangst. I Nore og Uvdal peker Jønndalen og 
Seterdalen seg ut som områder hvor det ut fra graver 
kan ha vært fast bosetning (Solhjell 1992: 103). 

Fra et anlegg ved Smådøla ovenfor Rødberg fore
ligger to dateringer innen tidsrommet AD440- 650. 
En stor moreneformasjon ligger i et myrparti, og 
rundt denne ligger hundrevis av store blokker av 
slagg som hver veier flere hundre kilo. Anlegget er 
sammenlignbart med de som er kjent fra Dokkfløy 
(se Solhjell 1992:49-51 ). Som i mange andre områ
der kan man notere seg en omfattende jernproduk
sjon i Uvdal i en periode som er knapt belagt med 
gravfunn. 
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Flere forekomster med denne typen slagg finnes. I 
den høyereliggende delen av selve bosetnings01må
det i Uvdal har det vært et anlegg, og det foreligger 
opplysninger om mange anlegg i Rollag. 

I Uvdal har vi Jønndalen rundt Solheimstulen 
hvor det er slagghauger, kullgroper og tufter. Alle
rede Nicolaysen (I 862-1866: 175) omtaler spor etter 
jernvinna her: "~ I Jønndalen paa fjellet er der flere 
gamle sinderhauger". Her kommer Nordmannsslepa 
ned fra Hardangervidda (Roland 2001:58), og her er 
det registrert gravhauger. Ved Solheimstulen skal det 
være mange spor, og et anlegg er datert til sen viking
tid/middelalder (Solhjell 1992:96, 104-105). 

Det ligger anlegg som er berørt av kraftmagasinet 
ved Tunhovd-/Pålsbufjorden, men mengden er fore
løpig ikke kjent. Nærheten til kullgroper viser også 
at det dreier seg om anlegg fra middelalderen. Et av 
dem er da også datert til middelalderen av Buskerud 
fylkeskommune, AD1285-1400 (opplyst ved Lars 
Groseth). Anleggsstruktur ser ut til å være sammen
lignbart med det vi kjenner fra Hallingdal. To km 
øst for Tunhovdfjorden ble det i 2006 foretatt ut
gravning av to kullgroper; den ene undersøkt med 
gravemaskin, hadde rundt kullag i bunnen datert til 
AD900- l 030 på furu . En slagghaug med renneslagg 
ble renset opp og prøver tatt ut, datering på bjerk er 
AD 1285- 1395 (Skogsfjord rapport 2006d). 

Antagelig finnes det kullgroper spredt langs hele 
dalen. Et stort felt kjennes på Bjørkgården ved Vegg
li sentrum i Rollag; her er det også foretatt utgravnin
ger. En grop er Cl4-datert til AD 1030- 1165 (Rytter 
rapport 1998). Aret etter, i 1999, ble det utgravd tre 
groper: en prøve av bjerk ble datert til AD 1300- 1400, 
mens to datert på henholdsvis gran og furu falt ut 
med yngre enn AD1655 (Grimsrud rapport 1999). 
Dette tyder på at trekullbrenning i grop har fortsatt 
inn i etterreformatorisk tid slik som er antatt for Hal
lingdals del. 

4.6.6 De øvrige bygdene 
Noen spredte jernvinneanlegg er registrert i nordre 
delen av Ringerike. Ved Sognevann og Langevann 
ble det i 1982-1983 registrert 4 anlegg, men det er 
ikke foretatt utgravninger og dateringer. Sorenskri
ver Paludan bemerker i 1743 at "hist og her særlig 
i Aadalen findes tegn til at være brendt jern af myr 
som i Hallingdalen" ([1743] 2005:63). 

I flere av gravene på Veien ble det funnet slagg 
ved Oluf Ryghs utgravninger. Han oppfatter funnene 
som myrmalm som er bevisst lagt ned. Slike funn 
ble ifølge Rygh gjort i 6 gravhauger, og de daterbare 
er fra eldre jernalder (Rygh 1871 ). Harald Jacobsen 
viser til at malmfunnene ikke er ivaretatt slik at det 
er uvisst om det dreier seg om produksjonsslagg eller 
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Figur 140. Ovnenefra/ase Il på Haglebu i Sigdal kom
mune, Buskerud, hadde sjakt innen en skiferramme slik 
som blant annet er kjent i Do/difløy og på Møsstrond. 
Dette trekket gjør at mange ovner er godt bevart. Foto: 
Jan Henning Larsen. 

jernvinneslagg.40 Men det er etter dagens kunnskap 
grunn til å vurdere mulighetene av at det har vært 
smieslagg. Derimot nevner Jacobsen et par boplass
områder hvor det er særlig grunn til å hefte seg ved; 
Veien Ill hvor det i et lag under en gravhaug og over 
en boplass, antagelig fra yngre bronsealder, lå noen 
inntil 15 cm store slaggstykker (Jacobsen 1984: 136-
143). Det slagget som er i museets magasiner, er 
imidlertid smieslagg etter ny gjennomgang å dømme 
i 2009,41 og sannsynligvis er slagget fra en romertids 
smie. 

Etter hvert er det blitt påvist mange anlegg i skogs-
01mådene i Modum. En rekke er datert i forbindelse 
med bygdebokarbeidet, fra yngre romertid til 1600-
tallet (muntlig opplysning ved Olav Sørensen). Det 
må derfor stilles spørsmål om det kan finnes anlegg 
av Evenstadtypen her. Et anlegg ved Modum Bad har 
store slaggblokker og kan sammenlignes med anlegg 
i Hallingdal og ved Dokkfløy. Så langt ned som til 
marka syd for Drammen, ved plassen Skulkerud på 
Vestskogen, er det påvist jernvinneanlegg som er da
tert til annen halvdel av 1200-tallet (Bjørløw-Larsen 
og Sellæg 2002:21 ). Enda lenger syd, ved innsjøen 
Øksne 300 m fra grensen til Vestfold, er det funnet 
slagg med rennestruktur og fastbrent ovnsforing ( e
post fra Anitra Fossum, Vestfold fylkeskommune, 12. 
august 2008). Åpenbart har man tidligere undervur
dert potensialet for jernvinne i de nedre skogsbyg
dene i Buskerud. 

Mange kullgroper er kjent, og en rekke er under
søkt rundt Hønefoss. De er sirkulære og har gitt date
ring fra vikingtid til førreformatorisk tid med vekt på 
middelalderen, blant annet foreligger det en datering 
til merovinge1tid og to til vikingtid fra Eggemoen, 
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Figur 141. Jernvinneanlegg ved Smådøla, Nore og Uvdal 
kommune. Ovnen har stått på toppen og rundt foten 
ligger det et meget stort antall store slaggblokka Foto: 
Bernt Rundberget. 

datert på trekull av furu. Gropene var svært store og 
dype (Larsen rapport 1998). Til og med innen grav
feltet på Veien-Bråten ligger det kullgrop, datert til 
AD I 185- 1285. Åpenbart er det groper knyttet til 
smiing. Således ble det i 2001 undersøkt 5 kullgroper 
knyttet til reguleringsplan for Hvervenmoen vekst
område. Gropene var sirkulære med ytre diameter 
fra 3,7 til 10,5 111. Det foreligger 7 dateringer utført 
på materiale av furu til perioden ADl 165- 1420 (Si
monsen rapport 2004) . En kullgrop undersøkt i 2002 
på Oppgården viste seg å være rektangulær. Trekull 
av furu er datert til AD980- l 030 (Gustafson rapport 
2002). 

Det er også foretatt utgravning av kullgroper i 
Øvre Eiker i forbindelse med omlegging av rv. 11 . 
Videre er det påvist mange groper i Modum, blant 
annet ved Geithus og Sysle, og det er undersøkt kull 
groper og fangstgroper på Furumo. Knyttet til regule
ringsplan for Sysle sentrum i Modum ble det foretatt 
utgravning i 2003. Seks groper ble undersøkt, og det 
dreide seg om en kullgrop anlagt i eldre fangstgrop, 
to kullgroper og tre fangstgroper med ildsted( er). 
Kullgropene var runde, tre dateringer på furu lig
ger innen AD1280- 1420 (Johansen og Gustafson 
rapport 2005). To kullgroper på Haraldrudmoen var 
ovale med dateringer innen AD890- I O 15 (Bergstøl 
rapport 2009a). 

I forbindelse med utredning av ny rv. 7 Sokna-Ør
genvika i Ringerike og Krødsherad foretok Buskerud 
fylkeskommune datering av 7 kullgroper. Det fore
ligger ikke opplysning om veda11. En grop falt tidlig 
ut, AD450- 615 ; en prøve lå i tidsrommet AD1270-
1400, en i perioden AD 1410- 1450, mens de øvrige 
ga senere datering (Paasche rapport 1995). 

40 Et kjent fornminne i området er også bygdeborgen Onnekula på Oppen hvor en av murene kalles Slaggvollen fordi 
store slaggblokker stikker frem (Jacobsen 1984: 142). Sammen med Tom H. Haraldsen har forfatteren konstatert at det 
dreier seg om sintret materiale, og fenomenet har intet med jernfremstilling å gjøre (Larsen rapport 1992c). 
41 Utført ved Lil Gustafson , Jan Henning Larsen og Bernt Rundberget. 
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Sum jernvinna i Buskerud 
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Figur 142. OxCa!-diagram av et utvalg Cl 4-dater
inger av j ernvinna i Buskerud. Diagrammet bygger 
på 77 dateringa 

4.6.7 Vurdering 
Jernvinneanlegg og kullgroper er registre1i i store 
deler av fylket, men særlig i de øvre delene i dalene 
som fører inn mot Hardangervidda og mot områder 
over skoggrensen. Etter hvert er man også blitt klar 
over mange anlegg i områdene rundt senh·ale jord
bruksområder. Best kjent er disse i Modum. 

Jernvinneforskningen i Buskerud er særlig knyt
tet til Hallingdal som er et av våre viktige jernpro
duserende områder hvor det foreligger et interessant 
dateringsmateriale. Her er alle tre teknologier repre
sentert. Ustedalsfjorden i Hol står sentralt i videre 
studier. Ikke bare er her mange anlegg fra ulike tids
perioder, men det er også tallrike spor etter annen 
utmarksbruk. I dalføret var det også fast bosetning 
frem til svartedauden, og det er fortsatt bevart mange 
graver, hvor gravfeltet på Fekjo er mest kjent. Her 
kommer en gren av Nordre Nordmannsslepa ned fra 
Hardangervidda. Ikke minst er dette et område hvor 
man kan studere forholdet mellom bosetning, jord
bruk og utmarksbruk. Jernfremstillingen kan ha vært 
drevet gjennom 1500 år. 

Trolig har Numedal også mye å gi for den som 
skal studere jernvinna, men det er foretatt alt for få 
registreringer og utgravninger til at materialet har 
stor utsagnskraft. Jernvinna i flatbygdene som Mo
dum har krav på stor interesse, særlig siden her er på
vist anlegg fra både fase I og Il , og dateringer antyder 
at virksomheten har fortsatt inn i senmiddelalderen. 

Av "nye" områder er det grunn til å legge vekt 
på Haglebu der det nå er påvist mange anlegg. Både 
fase I og II er representert, med dateringer til mero
vingertid til senmiddelalder. Det må også legges vekt 
på det kjente gravfunnet fra merovingertid med rikt 
utstyr i form av våpen, hesteutstyr og smedverktøy. 
Dersom graven er knyttet til fast bosetning, er det 
potensial for å diskutere sentrale problemstillinger 
knyttet til organisering. 
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Sum kullgroper i Buskerud 
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Figur 143. OxCal-diagram av et utvalg Cl 4-dat~ringer 
av kullgroper i Buskerud. Diagrammet bygger pa 174 
dateringa 

Mange av dateringene av jernvinneanleggene er 
tatt ut ved et bevisst utvalg, og det er derfor grunn til 
å regne med at diagrammet, figur 142, gir et mer re
presentativt bilde av forholdet mellom virksomheten 
i fase I og fase Il enn i flere andre områder. Foreløpig 
er den eldste delen, førromerskjernalder og romertid, 
svakt belyst, og det må klarlegges hvorvidt dette er 
reelt eller skyldes at mange dateringer fra fase I er 
utført på materiale fra toppen av slagghauger og fra 
kull i slaggblokker i dagen. Det forholdsvis mange 
dateringer fra merovingertiden, og det er potensial 
for kartlegging av overgangen mellom fase I og fase 
Il. Jernvinna fortsetter tydelig etter svartedauden. 

Det er utført mange utgravninger av kullgroper. 
Hovedbruksfasen ligger innen ADl0 l 0-1420, men 
det er grunn til å merke seg at det foreligger mange 
dateringer av kullgroper fra senmiddelalder og nyere 
tid. Antallet er så stort, og i mange tilfeller er kon
teksten så god, at vi må anta at kullgropteknikken 
er i bruk langt opp i tid , noe også skriftlige kilder 
forteller om. 

Det er et klart behov for utgravninger av jernvin
neanlegg av en helt annen dimensjon enn det som 
er utført til nå, særlig gjelder dette anlegg fra fase I. 
Som et interessant forskningsområde fremstår Uste
dalen og områdene rundt Geilo. Her er tettheten på 
anlegg og kullgroper stor, likeledes er tidsdybden 
stor. Forholdet til fangstanlegg, graver og gamle 
ferdselsveier (Nordmannsslepene) gjør at man her 
kan gripe viktige sider av organiseringen. Gjennom 
proveniensanalyser bør det gjøres forsøk på å følge 
jernet ut av området og i sær til Vestlandet. 

4.7 VESTFOLD 

4.7.1 Generelle opplysninger 
Foreløpig er lite kjent om jernvinne i Vestfold, men 
det er de senere årene registre1i kullgroper og jern-
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vinneanlegg, både i de ytre og i de indre 
delene. Et anlegg ved Stein i Andebu, 
kartlagt ved ØK-registrering, har slagg
klumper med store treavtrykk og er trolig 
fra eldre jernalder. Et ØK-registrert anlegg 
på Krøkli i Ramnes har vist seg å bestå av 
smieslagg. I utmarksområdene (seterom-
råder) "De store myrene" ved Steindals-
skarvene nordnordvest for Svarstad i Lar-
dal, er det registrert tre anlegg. Slaggtypo-
logi tyder helst på den eldste teknologien, 
men også noe som kan være renneslagg 
ble påvist. Det er ikke påvist kullgroper i 
området (Risbøl rapport 1997). Et av an-
leggene skal angivelig være Cl4-datert til 
yngre jernalder. 

Av eldre funn er ovnsforing i en grav 
fra Ragnhildrød i Stokke særlig omtalt i 
litteraturen. Funnet er antatt å være fra 
slutten av førromersk jernalder (Grieg 
1953:179, Martens 1968:4), men grunn
laget for dateringen er usikkert. T. Dan
nevig Hauge (1946: 151) nevner funn av 
en "blåsterklump" i en liten slagghaug på 
Søndre Oreberg i Sande, men det er uvisst 
om det dreier seg om produksjonsslagg 
eller smieslagg. Fra Eidsten i Brunlanes, 
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Larvik, omtales masse slagg i en gravhaug 
med gravfunn fra tidlig folkevandringstid. 
Det skal også være funnet slaggstykker i 
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en gravhaug med grav fra rome1iid på Ro
ligheten, Hedrum i Larvik (Hauge 1946:210). 

En steinsatt grop, diameter 1,5 m og dybde 0,3- 0,5 
m, på Kaupang i Larvik ble etter utgravning i 1951 
to lket av Hauge som ovn for jernfremstilling, men 
som Irmelin Martens (1982:30-31) bemerker er dette 
ut fra dagens kunnskap lite sannsynlig. Slaggfunn 
fra boplassområdet synes for øvrig å være smieslagg. 
Fra Kaupang foreligger et stykke fellujern. Charlotte 
Blindheim fremhever at slagg, avfall , halvfabrikata 
og råemner av jern sammen med smieredskaper ty
der på en intens tilvirkning av jernprodukter, særlig 
båtnagler (1969:21 ). Ved Kaupang-undersøkelsene 
på 2000-tallet er det også fremkommet et omfattende 
materiale, og bearbeiding av dette pågår. 

Det første jernvinneanlegget ble gravet ut i 2005 
av E 18-prosjektet Vestfold på Rødbøl i Hedrum, Lar
vik (Gjerpe og Rødsrud 2008: 169-175). Beliggenhe
ten på innersiden av Raet og bare et par kilometers 
vei fra Lågen er interessant sett i forhold til at an
legget har renneslagg og datering til 1200-tallet eller 
begynnelsen av 1300-tallet. Nær slagghaugen (figur 

Figur 144. Jernvinneanlegg og kullgroper i Vestfold reg
istrert i Askeladden november 2009. Illustrasjon: Magne 
Samdal, KHM 

62), som veide ca. 10 tonn, var det et malmlag og en 
kullgrop fra 1300-tallet, og det var også en smiplass 
her (figur 145). Sikker ovn ble ikke påvist.42 Knyt
tet til anlegget lå det et område med mye glødeskall, 
tolket som smiplass for bearbeiding av jern fra anleg
get. I rapport fra Geoarkeologiskt Laboratorium pe
kes det på at forholdene for malmdannelse langt fra 
er ideelle, men kjemiske analyser viser godt samsvar 
mellom malm og omgivende berggrunn (Andersson 
og Grandin rapport 2008). Funnet tyder på at man 
må tenke nytt når det gjelder mulighet for jernvinne 
i kystnære områder i Vestfold. 

Dette bekreftes også av slaggfunn på Sundet på 
Østerøya i Sandefjord. I følge Te1je Gansum ( opplyst 
18. november 2009) må det være mer enn ett tonn 
slagg på stedet. Et kalottformet slaggstykke er skå
ret over av Hans-Johnny Hansen, Midgard historisk 
senter. Han har vurde1i snittet sammen med Lena 

42 En antatt ovn ligger for langt fra slagghaugen til at den kan ha vært brukt ti I jernfremstilling. Det ble heller ikke påvist 
ovnsforing. 
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søkelsene datert til henholdsvis 
AD1430- 1630 og AD1440-
1630. Ved registreringene for 
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ny E 18 Gulli-Langåker er det 
kartlagt 5 lokaliteter med kull
groper, men det er usikkert om 
noen kan være kokegroper. På 
lokalitet 69, Klinestad i San
defjord, er det funnet en grop i 
dyrket mark, radiologisk datert 
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Figur 145. Jernvinneanleggfra middelalderen på Rødbøl 
19, Larvik kommune, Ves tfold, undersøkt av E 18 prosjek
tet Vestfold Anlegget lå i tilknytning til et boplassområde 
fra romertid og folkevandringstid Illustrasjon: Magne 
Samdal. Etter Gjerpe og Rødsrud 2008, figur 4.1 8. 

Grandin (GAL), Bernt Rundberget og Jan Henning 
Larsen ( 19. november 2009). Vurderingen er at det 
dreier seg om bunnslagg fra fase Il-ovn. 

To smier er utgravd i 2005 og 2006 av E 18-pro
sjektet Vestfold. På Rød bøl i Hedrum, Larvik ble det 
påvist et helt gårdsanlegg med en smietuft fra romer
tid , delvis under en gravrøys (figur 87). Radiologisk 
datering viser til romertid, og keramikkskår viser 
også datering til eldre jernalder. Det fremkom sintret 
leire, slagg, slaggperler, uidentifiserte jerngjenstan
der, leirkarskår, smeltedigler, råmateriale av bronse 
til støping og herdepakninger (figur 88). Smieplas
sen gir inntrykk av bruk i flere generasjoner ved at 
det er anlagt nye esser (Rønne 2008, jf. kapittel 3.7). 
Videre fremkom en smie fra 1300-tallet i en heller 
på Nordby, på vestsiden av Lågen (Bukkemoen 2007, 
Gjerpe og Bukkemoen 2008 , jf. kapittel 3.7) (figur 
89). 

Også ved undersøkelsen av det store gravfeltet på 
Gull i i Tønsberg fremkom en smie fra middelalderen 
som lå over fotgrøfter tilhørende gravhauger. I til
legg var det et par groper med smieavfall (Gjerpe 
2008a:205-206). 

I vestre del av gravfeltet var det også en rekke 
nedskårete groper i dyrket mark, antagelig kullgro
per. To av dem er datert til ettetTeformatorisk tid 
(Gjerpe 2008a:213). 

Funn av kullgroper i tidligere Hedrum ved E18-
prosjektet Vestfold underbygger at det trolig er flere 
spor i kystbygdene og rabygdene enn man tidligere 
har hatt grunn til å tro. To groper ble ved forunder-
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til ADl450- 1800. En grop på 
Borge østre i Stokke er datert til 
AD1480- 1960 (Iversen 2007) . 

På Søndre Kleivan i Hol
mestrand er det undersøkt tre 
nedskårne groper i dyrket mark, 
antagelig overpløyde kullgroper 
med oval/langstrakt bunnplan 
(Res i rapport 1998b ). Også på 

Rønneberg i Hof er det to kullgroper, men det kunne 
ikke finnes slagg i nærheten. 

"Gassrørprosjektet" har fått datert 3 kullgroper; 
alle hadde trekull av furu. Den ene, på Kongseik i 
Tønsberg ble datert til AD1270- 1380, den andre 
også i Tønsberg på Hassum til AD1450- 1640, mens 
den tredje på Buer i Stokke var fra nyere tid, yngre 
enn AD1665 . 

4.7.2 Vurdering 
Bare 5 jernvinneanlegg er registrert i Askeladden, 
derav ett usikkert. Selv om materialet fortsatt er lite, 
ser det ut til å være potensial for å finne en rekke nye 
anlegg, fra så vel eldre som yngre jernalder-middel
alder. Overraskende var funnet av en stor 1200-talls 
slagghaug like på baksiden av Raet i Larvik kommu
ne. Til nå har det vært regnet med at det har vært lite 
malm å finne under marin grense. Det er ukjent hva 
skogene ellers kan gjemme av kullgroper og jernvin
neanlegg i dette området. De tre registrerte anleggene 
i Lardalsheiene har lave og lite synlige slagghauger. 
Det er mulig at det kan finnes mange uregistrerte an
legg i heiene i det indre av fylket. Funnet av slagg
haug ved kysten i Sandefjord sammen med anleg
get i Larvik tyder også på at jernvinna kan være mer 
utbredt i kystotmådene enn man tidligere har antatt. 
Eldre opplysninger om funn av slagg og ovnsforing 
i graver underbygger dette. Etter alt å dømme finnes 
det anlegg fra både fase I og fase II i fylket. Det er 
nødvendig å være aktpågivende ved funn av slagg i 
mindre mengder i kontekst ved flateavdekkinger. 

Kullgroper har vist seg å være en fornminnetype 
som ikke er uvanlig i Vestfold. Spesielt er at flere 
har gitt sen datering. Det er ikke klarlagt om disse 
representerer et tilsvarende fenomen som "Østfold
gropene." 
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Figur 146. OxCal-diagram av et utvalg C/4-dateringer 
av kul/groper i Vestfold. Diagrammet bygger på JO dater-
111gel'. 

Det er fremkommet smier ved utgravningene 
knyttet til utbyggingen av El8 på 2000-tallet. Særlig 
viktig er smien fra romertid på Rødbøl i Larvik, men 
også heller med smie ved Bommestad representerer 
noe nytt på Østlandet. 

4.8 TELEMARK 

4.8.1 Innledende bemerkninger 

Fylket deles oftest i Øvre og Nedre Telemark el ler 
Aust- og Vest-Telemark. Her vil det bli benyttet 
en litt mer detaljert inndeling: kystbygdene, de 
store flatbygdene, Vest-Telemark og fjellbygde
ne (Øvre Telemark). Gjennom Innelin Martens 
årelange og grundige utgravninger ble Telemark 
utgangspunktet for moderne jemvinneundersø
kelser fra 1960-tallet. 

Allerede Peder Claussøn Fri is (1881 :299) omtalte 
omkring 1600 gammel jernutvinning i Tinn preste
gjeld: "Udi denne Ort have de i gammel Tid veldet 
Jern og haft Jernhytter, hvilke nu er øde". Olafsen 
(1916:25) bemerker at "Telemarken hører til de 
Landsdele, hvor det der findes mange Spor efter 
den gamle Jernblaaster, ligesom vi ogsaa har gan
ske gode Efterretninger herfra." Han har også funnet 
frem til flere interessante eldre kilder som beretter 
om myrmalm og om jernfremstilling i eldre tid.43 Det 
ser ikke ut til at eldre kilder omtaler jernutvinning i 
etterreformatorisk tid. 

T. Dannevig Hauge (1946:14) nevner Karl Deich
manns avhandlinger om Kongsberg Sølvverk hvor 
gammel jernfremstilling omtales: "Det finnes ennå 
(1777) rester etter små smelteovner i utmarkene, nær 
ved hjemmegrubene på Fossum." 

Kapittel 4: Regional kunnskapsstatus 

4.8.2 Vinje (Øvre Telemark) 

Presten Hans Jacob Wille mener i sin beskrivelse av 
Seljord fra 1786 at opplysningene til Friis gjelder 
Seljord og spesielt Møsstrond med alle sine spor et
ter ødegårder og jerntilvirkning (jf. Olafsen 1916:25). 

"At dette Arbeide er her saa gammelt som Bønderne 
foregive , nemlig før 1350, da den store Mande-Død 
har nedlagt Arbeidet, er aldeles trolig, ... (Wille 
1786:92). Flere sagn forteller også om den gamle 
virksomheten her. 

Hauge omtaler hele 46 jernvinneanlegg i sitt store 
arbeid Blesterbruk og myrjern (1946). Utgravninger 
eller registreringer ble utføti i Tinn, ved Møsstrond, 
ved Sæsvatn på grensen mot Bykle i Aust-Agder og i 
Drangedal. Det er knyttet kullgroper til mange av an
leggene som også hadde renneslagg, og disse tilhører 
hovedsakelig fase TI. På anlegget på Olerud i Tinn 
ble det funnet et emnesjern (ibid.: I 06). Ovnen ble 
ikke påvist, men størkneslagg tyder på at det dreier 
seg om et anlegg tilhørende fase I. 

Det er fremkommet flere funn av blåstetjern og 
fellujern; mest kjent er et stort depot fra Edland i 
Vinje bestående av 6 blåstetjern. 14 av 18 kjente blås
tetjern og 4 av 6 fellujern er fra Telemark (se Mar
tens 1979c: 191 ). Et fellujern fra Lårdal i Telemark er 
C I 4-dateti til AD625-680 (Espelund 2004a:75). Nev
nes må også det store funnet fra Morgedal (figur 16), 
tolket som en smedgrav (jf. kapittel l .4.5). 

Martens viser til at mange ressurser kan være ut
nyttet intensivt, slik som kleberstein i vikingtid og 
middelalder. I Telemark må særlig pekes på bryne
steinsbruddet i Eidsborg, og det er grunn til å stille 
spørsmål om kobberforekomster har vært utnyttet. 
Gullnes i Seljord og Moisesberg i Fyresdal var blant 
de første som ble tatt i bruk på 1500-tallet (jf. Thue
sen 1979: I 6, 20-21 ). I Dalane i Kviteseid er det fore
komst av rent kobber, bare i k01i avstand fra smed
graven på Bygland i Morgedal (Martens 1987:74). 

Øvre Telemark inngår i en sone med rike viking
tidsfunn fra Valle i Setesdal til Mjøsa. Få graver har 
statusgjenstander, men er jernrike med våpen og 
redskaper. Elver og vann må ha inngått i transport
systemer. Sentrale områder hvor det også er mange 
vikingtidsfunn, er Atrå i Tinn i nordenden av Tinn
sjøen, de sentrale områdene av Seljord i vestenden av 
Seljordsvatnet og området ved Sundkilen i Kviteseid. 
I den delen av Seljord er dessuten fire gravhauger 
med tverrmål 20- 25 m. Funnene er ikke så tallrike i 
nedre deler av Telemark, men viktige lokaliteter må 
ha vært Heddal ved Heddalsvatn og Gvarv- og Ule
foss-01mådene ved Norsjø (Martens 1987:78-79). 

43 Han viser til Peder Clausson Friis og til Willes beskrivelse over Seljords prestegjeld fra 1786; videre til Johan M. 
Lunds Beskrivelse aj Øvre Telemarken ( 1788) hvor det nevnes flere steder hvor det er malm; særlig på Aske (Askjær) 
i Lårdal er det store dynger. Videre har Olafsen fått opplysninger av Rikard Berge (se Norsk Folkekultur). Det vises til 
Engebret Michaelsøns Historisk Beskrive/se over ø. Telemark (1777). Håndskrift i Nye kgl. Saml. , København . 
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Figur 147. Jernvinneanlegg og kullgroper i Telemark registrert i Askeladden november 2009. Illustrasjon . Magne 
Samdal, KHM 
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4.8.2.1 Møsstrond 

Det mest kjente jernvinneområdet i Norge ligger vel 
900 moh. på Møsstrond i Vinje. Jernvinna her er om
talt som vi har sett i eldre kilder, se oppsummering 
hos Nicolaysen 1862- 1866 side 230. Den årelange 
forskningsaktiviteten og de tallrike publikasjonene 
til Irmelin Martens har gjort området til et begrep 
i europeisk jernvinneforskning. Olafsen ( 1916:27) 
bemerker at det er påfallende at det finnes så mange 
spor etter jernfremstilling på Møsstrond siden det 
ikke var særlig skog der. 

Av kilder tilbake til begynnelsen av 1600-tallet 
fremgår det at "øverst i Tellemarken have de i gam
mel Tid veldet jern" (Martens 1979a; 1988: 16). Tra
disjoner fortalte om fast bosetning i området før svar
tedauden, noe som snart kunne belegges arkeologisk. 
Tallrike spor etter jernutvinning kom for dagen, og 
det var snart klart at her var det et viktig produksjons
område i jernalder og middelalder. 

Møsstrond er bygda ved innsjøen Møsvatn i Vinje 
kommune. Gammel normalvannstand er 903 ,1 moh. , 
og vannet er regulert opp 15,4 m. I dag er vannet 
nærmere 40 km langt; gammelt flateinnhold var 43,5 
km2, ved dagens høyeste regulerte vannstand 77,75 
km2 • Det ble ikke utført arkeologiske undersøkelser 
knyttet til reguleringen (Martens 1988:12). 

Det arkeologiske materialet består av så vel åpne 
anlegg som anlegg i hus (blestertufter). Tuftene 
kan være enkle med ett rom, eller de kan ha to el
ler tre rom (figur 75, 149). To ovnstyper kan være 
representert: hellegryta (figur 148) og leirovnen, den 
sistnevnte tilsvarer sjaktovnen med sideavtapping av 
slagg. Utgravningene til Irmelin Martens omfatter 19 
anlegg. 

Jernvinneanleggene ble prioritert mens kullgrope
ne (kullmilene) ikke ble vektlagt da de hadde mindre 
informasjon; de kom derfor til å spille en underord
net rolle annet enn ved antall og spredning i te1Ten
get. Siden det fantes flere typer anlegg, var krono
logien et sentralt problem. Sammenhengen mellom 
økonomi og teknologi sto også sentralt i arbeidet, 
blant annet gjennom slagganalyser ved Anna M. Ro
senquist (1983; 1988). Martens mener at Møsstrond 
var representativ for en gruppe høytliggende områder 
med funn fra især vikingtid og med tallrike spor et
ter utmarksbruk. Diskusjon av forholdet til bosetning 
ble derfor en viktig problemstilling. Videre var den 
økonomiske betydningen av jernvinna viktig selv om 
generelle økonomiske problemstillinger ikke kunne 
behandles alene ut fra det foreliggende materialet fra 
Møsstrond eller Telemark (Martens 1988:9-10). Kro
nologien bygger på 48 radiologiske dateringer fra 31 
lokaliteter (ibid.:82). 

Kapittel 4: Regional kunnskapsstatus 

Den eldste ovnstypen er hellegryta (figur 148), 
og den er tolket som en gropovn. Imidlertid er det 
diskusjon om ovnstypen, og det er trukket i tvil om 
det virkelig dreier seg om en ovn (Espelund 1989, 
Narmo 1996a) (se kapittel 3.4.1.3). De eldste anleg
gene ser ut til å være fra 500-tallet, og det er ikke 
funnet rester av hus på disse. Omkring 800 kommer 
sjaktovner med slaggavtapping i bruk. Tidspunktet 
er noe usikkert, da det er få dateringer fra 800-tal
let. Med sjaktovnene blir også anleggene etter hvert 
i middelalderen mer komplekse med flere elementer. 
Det er til å begynne med enkle åpne anlegg, og man 
kan følge utviklingen til store anlegg. På anleggene 
kan det finnes både små og store blestertufter. De 
store har hatt to rom, et hvor smeltingen har foregått 
og et boligrom. Det er intet som tyder på langvarig 
bosetning i disse tuftene. De kan ligge helt inne på 
tunet på de gamle gårdene. Martens tenker seg at det 
er behovet for å kunne drive virksomheten uavhen
gig av vær og vind, kanskje også vinterstid eller ved 
hjelp av innleid arbeidskraft som har ført til at det ble 
bygd hus Uf. Martens 1988:84; 1990:74). 

Jernvinneaktiviteten ser ut til å avsluttes tidlig på 
1200-tallet, og trolig har nedgangen kommet brått. 
Irmelin Martens har inndelt de 700 årene jernproduk
sjonen har foregått i fire faser ; initialfasen 550- 800, 
mellomfasen 800- 950, intensivfasen 950- 1150 og 
nedgangsfasen fra 1150. Hun mener utvinningen har 
foregått kontinuerlig. 

Gruppe 1. Åpne jernvinneanlegg 
A: Hellegryter i bruk fra initialfasen på 500-tallet. 
Slagghaugene er diffuse og jordblandet; slagget har 
ujevn overflate, ofte med trekullavtrykk. 
B: Sjaktovner med slaggutløp (slaggavtapping). An
leggene kan være komplekse med mange elementer. 
Eldste dateringer er fra 800-tallet. Antagelig kan un
dergruppen inndeles ytterligere i eldre og mindre an
legg og i yngre og mer komplise1ie anlegg. 

Gruppe 2. Anlegg med husrester (blestertufter) 
med ett rom og sjaktovn med slaggutløp 
A: Kvadratiske eller rektangulære med veggvoller på 
tre sider; åpning mot slagghaugen, 4 dateringer fore
ligger fra 700-tallet til 1100-tallet. 
B: Sainlegruppe for tufter av annen form. 3 daterin
ger foreligger, yngste til 1200-tallet. 

Gruppe 3. Blestertufter med to eller tre rom 
A: Rektangulære tufter med to rom, veggvoller på 
alle fire sider og slagghaug ved gavlen . Ni dateringer 
foreligger fra 6 anlegg, 8 av dateringene samler seg 
på 1000-/ 1100-tallet 
B: Tufter med tre rom og en eller to slagghauger. 
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kelig til å drive jernvinna og forutsetter 
en fast gårdsbosetning basert på februk 
og jernvinna. "Jernvinna har vært drevet 
i så stort omfang at det antagelig oversteg 
befolkningens egen arbeidskapasitet i de
ler av året. Blestertuftene av 2-romstypen 
har vært kombinerte produksjonssteder og 
husvære for ekstra arbeidskraft .... " Mar
tens legger også stor vekt på jakt og fiske ; 
mange funn av pilspisser og opplysninger 
om fangstgraver vitner om jaktens betyd
ning (1988:124-125). 

Nedgangsfasen fra omkringAD1200 er 
dårlig belyst. Det er viktig å skille mellom 
nedgang i jernvinna og i bosetningen som 
tradisjonelt er knyttet til svartedauden . 
Både klima og ressurstilgang kan ha satt 

Figur 148. Hellegryte på Vestre Langhaugen på Møsstrond. Vinje 
kommune Etter Martens 1988:29, figur 24. 

grenser for bosetning og produksjon; det 
må skilles mellom årsakene er av lokal el
ler generell art. 

Gruppe 4. Ødelagte anlegg som ikke kan typebe
stemmes, og anlegg med ukjent funksjon (Mattens 
1988:18, 84). 

De lukkete hellegrytene er eldst, de åpne yngre; 800-
tallet er dårlig dekket. Tyngdepunktet i produksjonen 
ligger på 1000- og 1100-tallet (ibid.:84-85). 

Jernvinneanleggene av gruppe 1 B har etter Mar
tens ' oppfatning en videre spredning i ten-enget enn 
anlegg med hellegryter. Selv om 800-tallet generelt 
sett er dårlig dekket i Telemark, mener hun det er 
vekst i bosetning så vel som produksjon og er en for
utsetning for den senere intensivfasen . 

I intensivfasen er det fast bosetning på Møsstrond 
basert på husdyrhold. Samtidig er det oppført hus på 
jernvinneanleggene; 2/3 av dem har boligdel. Føl
gende forklaringer gis: I) Klimaforholdene, mulig å 
forlenge sesongen. 2) Behov for husvære til ekstra 
mannskap i sesongen. 3) Påvirkninger utenfra har 
gitt fastere organisering med mønstre som går igjen. 
4) Utvinningen drevet av spesialister som ikke til 
hørte den faste jordbruksbefolkningen. 

3A-tuftene (figur 149) tilhører intensivfasen, ut
bredelsen tilsvarer den maksimale for jernvinna. 
Gulvarealet i boligdelen er lite, helst 10- 15 1112, og 
det er ikke påvist kulturlag; det er heller ikke fun
net gjenstander i disse bakrommene. De kan ikke ha 
vært permanente boliger, men to typer ildsteder vit
ner om at sesongen har hatt varighet. 

Martens kommer frem til at det kan ha vært 20- 25 
gårder på Møsstrond med et totalt folketall på 120-
150 personer. Hun mener dette ikke har vært tilstrek-

44 Det fremgår ikke hvordan målene er definert. 
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Martens (1988:86-87) foretok testregis
treringer ved Møsstrond; opplysninger fra lokalbe
folkningen var et godt utgangspunkt med nøyaktige 
avmerkninger på flybilder. Materialet omfatter 565 
kullgroper. Gropene er for det meste runde med indre 
diameter 1 til nærmere 4 m, gjennomsnittlig 2- 2,5 m 
og dybde 0,5- 1 m.44 Omkring 20 % av gropene har 
sidegrop. 

Viktig ved undersøkelsene var at det ble tatt i 
bruk moderne utgravningsmetoder hvor dokumenta
sjon ble tillagt vekt. Naturvitenskapene fikk en bred 
plass, ikke bare var det et foregangsprosjekt for bruk 
av radiologiske dateringer, men også undersøkelser 
av slagg og malm fikk en bred plass ved Anna M. 
Rosenquist. Analysene viste at hellegrytene var langt 
mindre effektive enn sjaktovnene, 0,12 kgjern pr. kg 
slagg i forhold til 0,32 kg (Rosenquist 1983 :137), se
nere justert til gjennomsnitt på henholdsvis 0, 17 og 
0,33 . r noen tilfeller blir utbyttet meget lavt, eller så
gar negativt for hellegrytene, noe hun forklarer med 
at malm og slagg ikke hører sammen (Rosenquist 
1988: 173). 

r det 200 km2 store produksjonsområdet kan det 
være 1200 anlegg, og det er kjent inntil 127 kullgro
per pr. km2

• Martens (1992:59-60) antar at 45- 50 % 
av anleggene tilhører intensivperioden AD950- l l 50, 
og årsproduksjonen er i denne perioden beregnet 
til 10- 11 tonn, men 7 tonn kan være et sikrere tall. 
Måten å beregne utbyttet på er endret, og tallene må 
oppjusteres . 

NIKU har foretatt registrering langs deler av Møsvatn 
i forbindelse med ny konsesjon for kraftutbyggingen 
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(Risbøl 1999). Registreringen omfattet bare den øvre 
delen av reguleringssonen, 914,5- 918,5 moh., med 
tilgrensende erosjonsutsatte arealer. Det viste seg at 
det var svært mange fornminner bevart. Foruten 116 
kullgroper ble det registrert 63 jernvinneanlegg, 11 
slaggforekomster og 24 tufter. Kullgropene lå i ero
sjonssonen eller som små øyer. I utvaskningssonen 
var det ikke bevart groper, men enkelte kullflekker 
kunne være siste rester av slike. Av de 116 ble 107 
vurdert som runde, resten som kvadratiske eller rek
tangulære. Diameteren var større enn hos Martens, 
indre diameter 3,2 m, dybde 0,63 m. 26 av gropene 
hadde sidegrop. 

Av jernvinneanleggene ble 37 klassifisert som til
hørende gruppe 4 som ikke kan nærmere typebestem
mes. Ti var hellegryter (gruppe JA) . Det var bare to 
anlegg klassifisert som gruppe lb. Disse hadde ovner 
bygd av stein og ikke heller, men slagget hadde ka
rakter av fragmenterte slaggblokker, og det var mye 
ovnsforing i slagghaugene. Det var ni anlegg tilhø
rende gruppe 2 og 3, men heller ikke her var slagget 
entydig " tappeslagg" (Risbøl 1999: 14-1 7). 

4.8.2.1 Andre deler av Øvre Telemark 

Martens nevner også undersøkelse av en hellegryte, 
0,7 x 0,7 x 0,2 m, i en hustuft ved Tangvassosen, 
Songavassdraget i Vinje kommune ca. 30 km fra 
Møsstrond. (Bleken-Nilssen rapport 1959). To date
ringer viser til l 000- 1100-tallet, noe som er påfal
lende sent. Kombinasjonen hellegryte-hustuft er hel
ler ikke kjent på Møsstrond (Martens 1988:75). Det 
kan derfor være et ildsted som er feiltolket som ovn 
siden utgravningen ble foretatt så tidlig som på slut
ten av 1950-tallet. 

I Botnedalen i Mo, Tokke, hvor det er gammel 
ferdselsvei over til Setesdal er det spor etter jernvin
neanlegg over hele dalen, her er dessuten flere gårds
an legg. Ved registreringer før vannet ble demt opp 
ble det påvist en del jernvinneanlegg, uten at under
søkelsene var grundige nok til å fastslå antallet. Det 
ligger trolig mange anlegg over reguleringssonen 
(Martens 1990:78). 

Bloch-Nakkerud ( 1987 :40-45) foretok i forbin
delse med sitt arbeid om kullgropene øverst i Se
tesdal også oppgang av områder i Vinje mot Bykle, 
blant annet ved Sæsvatn og Langeidvatn, hvor det 
ble påvist blestertufter ved setrene (figur 150). Ved 
Sæsvatn er det områder med utvasket slagg (figur 
197). På Kyrkjemoen ved Sæsvatn, på grensen mel
lom Aust-Agder og Telemark, har det stått kirke, og 
det er store hauger, hestelass, med sinder (Olafsen 
1916). 

Et viktig tillegg til utgravningene på Møsstrond 
ble gjort i 2004 innen planområdet for deler av Far
hovd, Livoll og Flotubu i Vinje, bare omkring 1 km 
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Figur 149. Tuft av type JA ved Martinvika på Møsstrond, 
Vinje kommune. Etter Martens 1988:59, figur 76. 

vest for Møsvatn og i samme miljø, 950- 985 moh . 
Her var registrert I jemvinneanlegg og 65 kullgroper. 
Jemvinneanlegget, en stor blestertuft med kraftige 
voller og flere rom, er sammenlignbart med Martens 
type 3A (figur 151 ). Siden blestertuften ligger inne 
på en eksisterende hyttetomt, ble det bare foretatt 
mindre prøvegravninger; en ovn av vanlig type for 
sideavtapping av slagg ble fri lagt. To C 14-dateringer 
på bjerk faller innen tidsrommet AD975-1035. Det 
ble også prøvegravd en tuft uten jemvinnespor med 
datering av bjerkemateriale til AD 1030- 1220. 

24 groper ble undersøkt ved maskinell gravning 
og prøvestikk, alle var runde i bunnplan med buet 
bunnprofil , indre diameter fra 2,7 til 4,3 m. Det er 
utført 12 C 14-dateringer, alle på bjerk, med resulta
ter som lå innen perioden ADl000- 1275. Fire av de 
undersøkte gropene hadde to bruksfaser, og 18 hadde 
sidegroper. Inntil 3 sidegroper var knyttet til en kull
grop. 13 ble undersøkt; formen var varierende, og 
det ble ikke påvist noen kontakt mellom sidegrop og 
hovedgrop (Mjærum rappo1t 2004b ). 

I planområdet Listaullia i Vinje ble 3 kullgroper 
dispensert og undersøkt ved prøvestikk i 2004; prø
vemateriale fra to groper ble analysert. I Rl 1 var det 
39 fragmenter bjerk, 1 furu og 1 hegg/rogn, mens i 
Rl2 var det bjerk. Dateringene falt innen perioden 
AD1035- 1290 (Bøckman rappo1t 2004). 

Knyttet til reguleringsplan for Leirgrav og Holtar 
ved Rauland skisenter ble det dispensert for 12 kull
groper. Ved undersøkelsen i 2006 mente man at 
gropene var runde og uten sidegroper. Seks prøver 
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Figur 150. Langstrakt blestertuft med voller ved Sæsvatn, 
Vinje kommune, på grensen mot Hovden_ 1 Bykle, Aust
Agda 1 om~ådet finnes det mange 1ernvmn,ean_legg. Karl 
Kallhovd star i enden av tuften, og stien gar gjennom den. 
Foto: Jan Henning Larsen. 

ble C 14-datert, fire dateringer falt innen tidsrommet 
AD985- l l 70. To prøver ble datert til etterreformato
risk tid , og i rapporten antydes at prøvene var forn
renset (Wikstrøm/Bernhardt rappoti 2007). Prøvene 
fra førreformatorisk tid besto for det meste av bjerk 
med noe innslag av furu, mens de to prøvene som 
gav senere dateringer, inneholdt bare furu. Ut fra re
sultatene andre steder i fylket bør man være åpen for 
at kullgroper kan være brukt i senere tid. 

Ved ombygging av steinfyllingsdam i Bitdalen i 
Vinje i 2006 undersøkte Jostein Bergstøl 3 kullgroper. 
Formen varierte fra rund til firkantet (rektangulær), 
og en grop var oval. To prøver er analysert til å være 
av bjerk og er datert til henholdsvis AD 1035- 1190 

Tabell 10. Oversikt over utgravninger av kul/groper 
nevnt i kapittel 4. 8. 2. 1. 

Antall Antall 
Kommune Sted 

dispensert undersøkt 
Vinje Farhovd, 65 24 

Livoll og 
Flotubu 
Listaullia 

,., ,., 
Vinje .) .) 

Vinje Leirgrav og 12 (13) 9 
Holtar 

Vinje Bitdalen 3 
,., 
.) 
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Figur 151 . Blestertuft S48 innen planområdetfor _Far
hovd, Livoll og Flotubu, Vinje kommune. Etter M_;ærum 
rapport 2004b:ll. 

oa AD1035- 1240 (Bergstøl rapport 2007d). 
b . 

Ut fra den tvil det har vært reist om sluttdatennge-
ne på Møsstrond (Rolfsen 1992, Larsen 2004), blant 
annet fordi det ikke er lagt vekt på undersøkelse av 
kullgroper, er disse undersøkelsene av stor verdi og 
bekrefter resultatene til Martens. 

Jernvinna i Rauland 

Kjetil Loftsgarden (2007) har tatt for seg jernvinna i 
Rauland, bygda mellom Møsvatn og Totak. Han pe
ker på at ordet Rauland nettopp kan ha sammenheng 
med myrmalm. Det er registrert 20 anlegg som blir 
typologisert og datert ut fra det foreliggende materia
let fra Møsstrond. Kullgroper er ikke spesielt vekt
lagt, men 176 er registrert. Det er funnet renneslagg 
på alle lokalitetene, og de tilhører derfor fase Il. 16 av 
anleggene har blestertufter, og 16 av dem ligger på 
eller nær stølsvoller. Alle ligger nær myr. Loftsgar
den finner det lite sannsynlig at jernvinna ble drevet 
av mennesker uten tilknytning til et stølsområde som 
var i bruk, men det er mulig at stølene er sekundære 
i forhold til jernvinna. Bare et par av tuftene er store 
nok til at det går an å overnatte i dem. Han utelukker 
ikke at spesialister kan ha drevet jernvinna, men det 
er usannsynlig at virksomheten foregikk uten at bøn
dene i Rauland var en del av systemet. Virksomheten 
var helst drevet av menn . De fleste blestertuftene er 
av en slik type at blestringen kunne foregå om vinte-

Antall Intervall 
Rapport 

dateringer AD 
12 1000-1275 Mjærum 2004b 

2 1035-1290 Bøckman 2004 
6 985-1170 W ikstrøm/Bernhardt 

og 2 til 2007 
nyere tid 

2 1035-1240 Bergstøl 2007d 
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ren slik Tom Bloch-Nakkerud har foreslått for Hov
den i Aust-Agder. 

4.8.3 Fyresdal og tilliggende kommuner - Vest
Telemark 
Irmelin Martens (1988:74-75) omtaler i boken om 
Møsstrond også flere mindre utgravninger i Tele
mark. En hellegryte er undersøkt ved Nesvatn i Fy
resdal i 1962. Ovnen har trolig hatt slaggutløp, men 
er ikke datert (Christensen rappo1i 1962). 

Allerede knyttet til registreringene for 10-års ver
nede vassdrag ble det registrert 8 jernvinneanlegg i 
området vest for Fyresvatn. Det fremkom også re
ster av blesterovner og en kullgrop (NOU 1983:43 , 
s. 160-162). 

Senest har Arne Espelund tatt opp studiet av 
jernvinna i Vest-Telemark, Sluttpublikasjonen 
har som ramme de seks kommunene Fyresdal, 
Nissedal, Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje 
(2004a:8), og arbeidet har da også tittelen Jernet 
i Vest-Telemark - der tussane rådde grunnen, 45 

men det fremgår klart at Fyresdal har stått sentralt i 
arbeidet, ikke minst på grunn av tidligere forskning. 
I boken gjør han rede for naturgrunnlag, tar for seg 
produksjon, bearbeiding, folketro , stedsnavn med 
mer. Interessant er at det foreligger en serie Cl4-da
teringer fra romertid gjennom yngre jernalder til sen
middelalder. Spesielt er at det ser ut til at ovnsdrift 
med ovner av fase li fortsetter til 1500-tallet (Espe
lund 2004a: 176-179). 

Bakgrunnen var rikholdige opplysninger i arki
vet til statsgeolog Rolf Falck-Muus fra he1Tedskog
mester Einar Stoltenberg (Espelund 2000:23; 2002b; 
2004a). Espelunds problemstillinger er særlig knyt
tet til middelalderen hvor han ønsker svar på i hvil
ken grad jernvinna hadde betydning for heigårdene, 
og om jernvinna forsvant med svartedauden, men det 
er avdekket anlegg fra både eldre og yngre jernalder. 
Det har ikke vært grunnlag for å foreta utgravninger, 
men det er lagt vekt på registrering, en grov vurde
ring av slaggmengder og dateringer av slagghauger. 

Espelund (2002b:63) har samlet opplysninger om 
100 jernvinneanlegg i Fyresdal; 35 ligger i sonen 
200-500 moh. og 65 i sonen 500-800 moh, hele 51 
ligger 500- 700 moh. Einar Stoltenberg hadde postu
lert en storstilt jernutvinning på og ved heiegårdene i 
høymiddelalderen, noe Espelund slutter seg til. 

I strandsonen i Bi1ievatn der Fjalebubekken ren
ner ut, ligger det slagg som Espelund oppgir er datert 
til AD 85- 320. Videre fremhever Espelund at han har 
sett på en slaggforekomst ved Grytane i nordvestre 
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del av Skredvatn i Tokke kommune, og slagget vitner 
om "romertidsteknikk" . Det har ikke latt seg gjøre å 
finne trekull til datering. Det er trekk som tyder på at 
det er ovner av "Østlandstypen" i dette området. 

Espelund har fått utlånt dagbøker etter Falck
Muus, og i "Jernvinna IV" er det viet mye plass til 
en ovn ved Midsund.46 Han mener at beskrivelsen og 
tegningen tyder på rome1iidsovn, "kan hende av den 
typen Oldsaksamlinga har studert ved Dokkfløy" . 

Han har lignende funn i Breivik ved Fyresvatnet 
hvor det er ivaretatt slagg fra fjernet ovn . Angivelig 
var indre diameter omkring 1,2 m. Endelig har Espe
lund fått utført datering av et blåste1jern (vekt ca. 8 
kg) som befinner seg i Telemark museum i Skien og 
som oppgis å være fra Fyresdal. Alderen var 90BC
AD60 (Espelund 2000). 

Også i Nissedal er det gjort funn fra eldre jernal
der. En slaggklump er funnet i vannkanten ved Nis
servatn og er Cl4-datert til 30BC- AD230. 

4.8.4 Øvrige områder 
Irmelin Martens peker på at det finnes spor etter om
fattende jernutvinning flere steder i fylket. På fjellov
ergangen mot Setesdal, den bygda som i tradisjonen 
ble kalt Sæsvoll sogn, er det gårdstufter av samme 
type som på Møsstrond. Landskapet har mange lik
hetstrekk med østre del av Møsstrond med store vid
der som veksler mellom myr og tørr mark, og slagg
hauger, blestertufter og kullmiler [kullgroper] ligger 
like tett begge steder. 

Olafsen oppgir med Rikard Berge som kilde at 
det er store sinderhauger på Borgerjoe i Mjauge
dalsheidi , Eidsborg, og at det er funnet store klum
per med my1jern i "Hjaiidals-heidane" . Likeledes er 
det mange spor i Åmotsdal. Ved Angre skal det være 
mange kullgroper ( opplyst ved Anne Skogsfjord, fe
bruar 2009). 

I Seljord har vi stedsnavnet Jønnardalen i Langlim 
med flere lokaliteter ved Gjevarvatn og Jønntjørn i 
Svartdalsheiene, der det skal være funnet renneslagg 
(opplyst ved Anne Skogsfjord). I Nordbygdi skal det 
være mange kullgroper. Også Kviteseid har sitt Jønn
tjørn. 

Det har vært liten fokus på kystbygdene, men det 
er på det rene at det her finnes enkelte anlegg, for ek
sempel i Bamble der det skal finnes flere slaggfore
komster (Flaaten 1992:45-46). Også andre 01måder i 
mellomsonen enn Fyresdal har jernvinneanlegg. 

Gassrørprosjektet har fått utført C 14-dateringer 
av kullgroper i Nome og Kviteseid. Tre groper på 
Øvre Hauge i Kviteseid ble datert til middelalderen, 

45 Se anmeldelser av Lars-Erik Narmo i Heimen (2005b) og av Line Bårdseng (2005) i Primitive tider. Espelund (2005b) 

har tatt til motmæle mot Nanno i Heimen. 
46 En tegning viser en slaggrop omgitt av kantstilte stein, indre tverrmål 1,4 m. Det er rester av ubrent leire i alle fuger, 
med rødbrent leire i bunnen og der hvor Falck-Muus mente luftinntaket var. 
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Figur 152. OxCal-diagram av et utvalg C 14-dateringer 
av j ernvinna i Telemark. Diagrammet bygger på 75 
dateringa 

AD 1040- 1290, hovedsakelig på bjerk, mens en grop 
med furukull på Fjågesund var yngre enn AD1665 . 
En grop på Kjelldal i Nome med bjerk ble datert til 
AD 1225-1280. 

Det er foretatt få kullgropundersøkelser i Tele
mark utenom de nevnte i Vinje. På Sjøtveit i Tinn ble 
det gitt dispensasjon for 11 kullgroper, utgravning i 
2002. Gropene var 2,5- 7 m i ytre diameter og 0,3- 1 
m dype. En hadde sidegrop. Det foreligger seks C 14-
dateringer, alle innen AD 1290- 1480, vedartsanaly
sene viste furu . Gropene hadde rundt/ovalt bunnplan 
(Amundsen rapport 2003a). Siden det ikke er funnet 
jemvinneanlegg i nærheten og gropene ligger nede i 
bygda, er det grunn til å regne med at de har vært til 
produksjon av smikull , en aktivitet som må ha pågått 
etter at jernvinna på Møsstrond synes å være gått ut 
av bruk. 

Videre skal pekes på undersøkelse av 4 kullgroper 
på Høymyr i Notodden. Det ser ut til å ligge mange 
groper i skogene her, og de knyttes til smieaktivitet. 
Tre kullprøver er datert, to innen tidsrommet AD980-
l 290 og en til nyere tid, men denne er neppe repre
sentativ. En grop hadde kvadratisk bunnplan i eldste 
fase og sirkulær i yngste fase (Rundberget rapport 
2008). 

Telemark fylkeskommune har fått utført en rekke 
dateringer av kullgroper i Skien, Tokke, Seljord, No
todden, Bø og Kviteseid . Flere av disse er C 14-dateit 
til tiden omkring reformasjonen og til etterreforma
torisk tid. 

4.8.5 Vurdering 
Det er registrert jemvinneanlegg og kullgroper over 
store deler av fylket. Også i kystkommunene ser det 
ut til å ligge anlegg, men den store mengden finner vi, 
her som i Buskerud, i de indre delene rundt Hardan
gervidda. Det er også tallrike anlegg i mellomsonen, 
mange langs elver og vann. Kullgroper er helst loka-
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Figur 153. OxCal-diagram av et utvalg Cl 4-dateringer 
av kullgroper i Telemark. Diagrammet bygger på 66 
dateringe1c 

lisert i indre deler av fylket. 
Jernvinna i Telemark er først og fremst knyttet til 

Møsstrond . Selv om det er mer enn 30 år siden ut
gravningene der ble avsluttet, har de fortsatt en kva
litet som gjør undersøkelsesområdet til et referan
seområde. Serien med radiologiske dateringer viser 
en kronologisk utvikling, selv om det kronologiske 
spennet er langt mindre enn for eksempel Dokkfløy 
og Ustedalen. Det er grunn til å ta opp hellegrytene 
til vurdering: er dette en gruppe strukturer med ulik 
funksjon , er det sjaktovner med slaggrop eller er det 
gropovner som Martens mener? Sett i forhold til til
svarende fjellområder i Buskerud og Oppland er det 
påfallende at det ikke er funnet eldre anlegg enn fra 
overgangen mellom eldre og yngre jernalder. 

Senere er Fyresdal og Vest-Telemark kommet til 
som fø lge av Ame Espelunds undersøkelser. Her er 
den kronologiske spennvidden langt videre, fra ro
mertid til senmiddelalder. Espelund har fremskaffet 
mye ny kunnskap gjennom sitt arbeid med Vest-Tele
mark, og dette burde følges opp med fortsatte regis
treringer og mindre utgravninger. Enda er det store 
områder i Telemark der vi vet lite om jernvinna, som 
i randområdene av de gode jordbruksområdene. 

Diagrammet, figur 152, viser at jemvinneanleg
gene konsentrerer seg til perioden AD600-1300. Det 
er påfallende at det er mindre antall dateringer fra 
vikingtiden enn fra merovingertiden. Ut fra kunnska
pen om jernvinna langs elver og vann i Aust-Agder 
er det grunn til å slutte at eldre jernalder er under
representert. Forholdene burde ligge til rette for funn 
av fase I-anlegg i og omkring de sentrale jordbruks
områdene. 

Kullgropene knyttet til jernvinna i de indre delene 
av fylket konsentrerer seg til perioden AD950-1400, 
mens smiekullgroper harr en videre datering. Flere 
groper i lavereliggende deler av fylket er datert av 
Telemark fylkeskommune. Her foreligger det date-
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ringer til senmiddelalder og nyere tid. Det er nødven
dig med studier av kullgropene, siden de ikke inn
gikk i undersøkelsesprogrammet til Mattens. Blant 
annet må det legges vekt på forholdet mellom jern
vinneanleggene og kullgropene og organiseringen i 
landskapet. 

Det må arbeides videre med jernvinna i fase I. 
Hvorfor er det ikke større tidsdybde i Øvre Telemark, 
som Møsstrond, når det på vestsiden av Hardanger
vidda og i seterområdene på Østlandet er datert an
legg tilbake til Kr.f.? Lite er avklart om utbredelsen 
i øvrige deler av fylket selv om det foreligger Cl4-
dateringer til eldre jernalder fra Tokke, Nissedal og 
Fyresdal. 

4.9 AUST-AGDER 

4.9.1 Inndeling 
Fylket kan inndeles i 3 soner ifølge Torbjørn Låg 
(1999: 16-20). Han legger jordbruket til grunn: kyst, 
mellomsone og fjellområder. I de kuperte kystområ
dene finnes den mest næringsrike jorda. Et par mil 
inn i landet er det lite utmark i forhold til det dyrk
bare arealet, og gårdene ligger så tett at det ikke har 
vært seterdrift i nyere tid. I skogsbygdene er det be
grenset, dyrkbart areal, primært i elvedalene. Lengst 
inne er det høytliggende heie- og fjellstrekninger 
med begrenset bosetning. 

I Aust-Agder har forskningen og utgravningsvirk
somheten særlig konsentrert seg om Hovden i Bykle, 
øverst i Setesdal, men det er etter hvert erkjent at 
det er anlegg også mange andre steder, blant annet i 
mellomsonen mellom kyst og fjell , især langs elver 
og vann. 

4.9.2 Hovden 

4.9.2.1 Jernvinneanleggene 

Hovden-området ligger i bjerkeskogsbeltet opp mot 
tregrensen i Bykle; og her er også et jernvinnemu
seum hvor en utgravd jernvinnetuft er bygd inn og 
tilrettelagt. 

Bykle-Vinjeheia må ha vært et av hovedområ
dene for jernutvinning her i landet i vikingtiden og 
middelalderen (Bloch-Nakkerud 1987a, Rolfsen 
1992). Utforskningen av området har pågått siden 
1978, særlig er utgravningsvirksomheten knyttet til 
den store turistutbyggingen. De første registreringe
ne ble foretatt av Elizabeth Skjelsvik allerede i 1953 
og lrmelin Martens i 1962 (Nakkerud og Wigestrand 
1982:26). 

Mattens har notert en frekvens på 5 anlegg pr. 
km2 i dette området. Omkring 2/3 av anleggene har 
blestertuft, både store som ti I svarer dem på Møs
strond og mindre med vegger på alle fire sidene. Det 
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er også slagghauger uten tilknytning til hustufter. 
Slagghaugene inneholder hovedsakelig renneslagg, 
men to anlegg har slagg tilsvarende den eldste fasen 
på Møsstrond (Martens 1982:36); senere bemerker 
hun at hun har utført slaggtester på 17 anlegg i Bykle
Yinjeheia, og på 14 av dem hadde slagghaugen over
vekt av renneslagg. Det ble observert kantstilte heller 
som kan ha tilhørt ovner, og et flertall av lokalitetene 
var blestertufter (1988:76). Tom Bloch-Nakkerud 
(I 987a:22) regner med at slagghauger uten tilknyt
ning til synlige blestertufter er den fornminnetypen 
som oftest er oversett; i fire av tolv tilfeller ble slag
get funnet i veiskjæringer og andre inngrepssoner. 

Innen reguleringsplan for Hovden som dekket et 
areal på ca. 2 km2

, ble det kartlagt 273 kullgroper og 
21 hustufter; av disse har 16 slagg etter jernutvinning. 
Mange tufter ligger ved myr og ofte også ved bekk, 
gjerne på tanger av løsmasseavsetninger som stikker 
ut i myr. I tillegg er det registrert 7 slaggforekomster 
hvor det ikke er påvist hustuft (Bloch-Nakkerud og 
Wigestrand 1982:26, 28). 

Bloch-Nakkerud (1987a:29, 33-34) fremhever 
den nære forbindelsen mellom myr og blestertuft. 
Avstanden mellom myrene er aldri stor, men tilknyt
ningen er likevel påfallende. Av 26 blestertufter er 7 
uten veggvoll i den ene enden. I to tilfeller ble det 
funnet slagg i skråning, og fire forekomster av slagg 
var knyttet til kullgroper. 

Det studerte området ligger 750- 1050 moh. , og 
tregrensen ligger i dag på omkring 1000 m. Bereg
ninger tyder på at det i Bykle kommune og tilstøten
de del av Vinje til Haukeligrend finnes omtrent 1000 
hustufter og jernvinneanlegg og 14 000 kullgroper 
fra slutten av vikingtiden og fra middelalderen. Perry 
Rolfsen (1992:81) deler materialet inn i to grupper 
med undergrupper (tabell 11 ). 

Det må merkes at Rolfsen ikke opererer medjern
vinneanlegg uten tufter slik Mattens og Bloch-Nak
kerud har notert. 

Blestertuftene er ifølge Rolfsen nedgravde med 
veggvoller av jord. Som eksempel kan trekkes frem 
et anlegg av type 2d. Det bestod av 2 eller 3 rom, 
og lokaliteten hadde elementer som kullager, røste
plass, malmlager, sjaktovn, slagghaug, smiegrop 
og amboltstein. Funn av stolpehull tyder på at taket 
har vært båret av stolper. Det er vanlig at tuftene har 
vært åpne i enden, og her finnes det en slagghaug rett 
utenfor åpningen. Innenfor er det en ovn med sjakt 
av brent leire med sideavtapping av slagg og med 
indre diameter 0,35- 0,45 m. Ovnene er på tre sider 
omgitt av steiner reist på høykant. Trolig er bolig
husene i gruppe 1 knyttet til jernproduksjonen. Få 
gjenstandsfunn er gjort ved utgravningene. 

Jernvinna synes å strekke seg over mer enn 500 år, 
fra omkring AD900 til 1450. Over 250 dateringer vi-
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Tabell 11. Inndeling av materialet på Hovden i henhold til Rolfsen 1992:81. 

Type Beskrivelse Størrelse 

I Hustufter med boligdel eller med fjøsdel 

la Rektangulære tufter med ett rom Lengde 10- 16 m 

lb Rektangulære tufter med to eller tre rom Lengde I 4- 29 m 

2 Jernvinneanlegg bestående av smelteplass med 

blestertufter med sjaktovn og slagghaug 

2a Kvadratisk blestertuft med ett rom 4- 5 X 4- 5 111 

2b Rektangulære blestertufter med ett rom Lengde 5- 1 0 m 

2c Rektangulære blestertufter med to, tre eller fire rom Lengde 8- 14 m 

2d Vinkelformete blestertufter med to, tre eller fire rom Lengde 5- 8 m 

ser størst aktivitet på 1200-tallet (Rolfsen 2002 :257). 
Dateringer fra kullgroper tyder på at jernvinna fort
satte etter svartedauden, og Rolfsen stiller spørsmål 
om det er forbindelse mellom 1400-tallets jernvinne 
og den første bergverksdriften. Jernet er etter hans 
mening transportert så vel over fjellet til Rogaland og 
Hordaland som til Skiensområdet (Rolfsen 1992). 

Bloch-Nakkerud gjennomgår to utgravde blester
tufter; den ved Hovden Apartementshotell var ned
gravd og inneholdt fire hellegryter, to myrmalmsgro
per, fire stolpehull og en grop med steinhelle over. 
Inntil tuften var det en grop med slagg. 997 fragmen
ter ben ble påvist, og påfallende er den store ande
len husdyrben.47 Blestertuften B 11/7 med gulvareal 
2,8 x 3,3 111 var også nedskåret i grunnen . Stolpehull 
ble ikke påvist. Den ene gavlen var åpen, og i den 
andre enden der slagghaugen lå, hadde veggvollen 
ubetydelig høyde. Ovnen var ikke bevart, men renn
eslagg viste at den hadde vært en sjaktovn med slagg
avtapping. Slagghaugen ble beregnet til 1,6 tonn 
( l 987a:60). De omtalte hellegrytene er trolig ildste
der, og det er flere eksempler på slike tolkninger som 
i dag vanskelig kan opprettholdes. 

I Hartevatn er det funnet en tuppe med vekt hele 
22,5 kg. Tilsvarende funn fra Telemark veier inntil 
14 kg. Espelund (2008a:37-38) mener derfor at tup
pen er fra romertid , men anlegg fra denne tiden er 
ennå ikke påvist i området.48 

4.9.2.2 Kullgropene 

Den moderne forskningen omkring kullgropene er 
først og fremst knyttet til Hovden og var forårsaket 
av den store utbyggingen av hytter og turistanlegg i 
området. 

Materialet Bloch-Nakkerud behandler i sin av
handling Kul/gropen i jernvinna øverst i Setesdal be
står av 543 registrerte groper. Av disse ble 18 utgravd, 
og det ble tatt ut prøver av 32. Blant de undersøkte 
var det en grop som ikke var revet (tømt). Miledek
ket har tydeligvis bestått av torv med sand som be
standdel. Den forkullete veden vekslet mellom tynne 
og tykke stokker med tverrmål inntil 0, 1 m. 

De undersøkte gropene hadde nedskjæringer som 
vekslet mellom flat og rund form (profil). Det bevarte 
trekullaget hadde tykkelse 0, 10- 0,45 m, gjennom
snittelig 0,21 m. Gjennomgående ligger laget dypere 
enn den gamle markoverflaten. Kanten av laget er 
oftest overlagret av masse som har seget ned. 

Sidegroper ble iakttatt ved 35,6 % av de studer
te gropene. Problemet omkring deres funksjon ble 
tillagt betydelig innsats. Spørsmålet var om disse 
kunne ha forbindelse med hovedgropen, og om det 
kunne være kanal for røykutslipp eller lufttilførsel. 
Sikre og entydige spor kunne ikke påvises. Bare en 
sidegrop hadde ifylt materiale; slagg fra jernvinnean
legg. Analysen viste at groper med sidegroper er noe 
større enn groper uten slik grop, henholdsvis gjen
nomsnittlig tverrmål 3,03 m og 3,158 m; en forskjell 
på 4,6 %. Også dybden var noe større. Bloch-Nak
kerud (1987a: 119) konkluderer: "Sidegrop har altså 
en tendens til å opptre hyppigere ved store kullgro
per som er forholdsvis dype. " Målingene er regnet ut 
med millimeternøyaktighet, noe måledataene neppe 
gir grunnlag for. Forskjellene er så små at de neppe 
kan ha hatt noen stor betydning. 

Gropene varierte i størrelse fra 1,0 m til 4,5 m, 
målt på 325 groper. Gjennomsnittlig diameter er nær 
3,2 m som er den vanligste diameteren, og deret-

47 172 er bestemt til geit/sau, 2 til storfe, I til hund og l til fugl. 
48 En luppe fra Gråfj ellområdet veier 19 kg. Et uavklart spørsmål er om ovnstypen som er brukt i Hedmark i vikingtid
middelalder har produsert støn-e lupper enn den vestlige ovnstypen. 
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ter 3,0 og 3,5 m. Tilsvarende er 
dybden målt til mellom 0,2 m 
og 1,0 m i 307 groper, gjennom
snittlig 0,62 m. Dette er dybden 
til torvlaget i sentrum og følgelig 
ikke den totale dybden til under
grunnen. Ifølge Bloch-Nakkerud 
(1987a:114) må tallet økes med 
1/3 for å få total dybde. En analyse 
av forholdet mellom indre diame
ter og dybde viser et "tilnærmet 
lineæ1i forhold mellom diameter 
og gjennomsnittlig dybde." Det 
gjennomsnittlige produktive vo
lumet er beregnet til 3,3-4,3 m3, 

gjennomsnittlig 3,8 m3. 

N 

A 

Tegnforklaring 

• Jernvime Aust-Agder 
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10 20 40 80 

Vedartsanalysene viser at både 
bjerk og furu er benyttet, og beg
ge vedarter kan finnes i samme 
grop. I grop 2 som ikke var tømt 
(figur 160), var det bare kull av 
bjerk, mens det var furu i vollen. 
Bloch-Nakkerud viser til at i føl 
ge litteraturen skal det bare bru
kes en vedart fordi treslag avgir 
forskjellig varme. Forekomsten 
av flere treslag kan derfor bety at 
en grop er benyttet flere ganger. 
Resultatene fra analysene og de 
vurderinger som er foretatt i for
hold til vollprøver, gjør at Bloch
Nakkerud (1987a:125) trekker 
konklusjonen: "Det store antallet 
prøver med begge vedarter repre
sentert styrker hypotesen om at 

• Kullfremstill Ing Aust-Agder 
80 -===--==----====----Km 

furu og bjørk ble brukt ved en og samme gangs bruk 
av kullgropen." At det bare var bjerk i grop 2 kan 
skyldes at det under siste gangs bruk ikke var mer 
furu igjen på stedet. Den store tettheten på groper ty
der på at det er brukt trær som vokste i nærheten. 

Bloch-Nakkerud har også fått utført analyser for å 
bestemme årstid for hugst ut fra utviklingen av siste 
ån-ing. Denne er fullt utviklet, og hugsten må derfor 
ha foregått etter at vekstperioden var endt og før den 
neste tok til. 

27 dateringer viser at den viktigste bruksfasen lig
ger i tidsrommetAD1050- 1350. I tillegg presenteres 
11 dateringer fra selve jernvinneanleggene. Av disse 
ligger ni innen samme periode som kullgropene. To 
dateringer er eldre, og kan representere en tidligere 
jernvinne i yngre jernalder. Det er ikke grunnlag for å 
hevde at denne jernutvinningen omfattet fremstilling 
av trekull i grop. Bloch-Nakkerud (1987a: 137) kon
kluderer med at "trekullframstillingen sannsynligvis 
begynte på 800- eller 900-tallet, og at den vedvarte 

Figur 154. Jernvinneanlegg og kullgroper i Aust-Agder 
registrert i Askeladden november 2009. 

til kullgropene gikk av bruk på 1300- eller 1400-tal
let." 

Bloch-Nakkerud (1987a:145 , jf. figur 8-1 ) mener 
at hugsten kan ha foregått fra september gjennom vin
teren til mai . I juni og juli skulle gropene graves eller 
settes i stand, mens selve trekullfremstillingen skulle 
foregå i september-oktober. Jernfremstillingen ble ut 
fra naturlige forutsetninger lagt til perioden oktober 
til april, delvis parallelt med hugsten . Innpasset i en 
fjellgårds årssyklus blir resultatet hugst i november, 
desember og mai, mens arbeidene med gropene fal
ler i juli-august og selve produksjonen av trekullet i 
september. Jernfremstillingen blir plasse1i i perioden 
januar til april (Bloch-Nakkerud 1987a: 149, jf. figur 
8-4) (figur 95) . 

4.9.2.3 Nye undersøkelser 

Videre utbygging av Hovden Skisenter medførte nye 
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Figur 155. Hus- og blestertufter på Vikevollen på Hov
den . Etter Bloch-Nakkerud 1987a:38, figur 3-10. 

Figur 156. Sjaktovn med sideavtapping av slaggfrajern
vinneanlegg ved Godtstøy/bekken på Hovden. Ovnene 
har likhet med tilsvarende på Møsstrond og i Dokkfiøy. 
Foto: Axel Mjærum. Etter Mjærum rapport 2007b, bilde 
24. 

undersøkelser og nye resultater, først ved registrering 
knyttet til konsekvensutredning og til behandling av 
reguleringsplan for området mot Breive (Jerpåsen, 
Guttormsen og Risåsen rapport 2001 , Gutto1msen 
og Forbord rapport 2001), senere ved utgravninger i 
2005 og 2006. Det ble gjort 237 registreringer, derav 
217 kullgroper og l 0 jernvinneanlegg, noe som til
svarer 21 , 7 kullgrop pr. jernvinneanlegg. Gropene 
ble ved registreringen antatt hovedsakelig å være 
kvadratiske og rektangulære. To av anleggene hadde 
ovner bygd av kantstilte heller og ble antatt å være 
hellegryter. Det foreligger imidlertid ikke vurderin
ger av slaggtypologi som berettiger en slik konklu
SJon. 

Det ble gjort vurderinger av verneverdien og pekt 
på at både Breive-grenda og hele plan01mådet hadde 
stor verdi ut fra så vel kulturminnebestand som land
skap. Breive med utmark utgjorde et sammenheng
ende, helhetlig og urørt område. Det var egnet som 
referanse01måde for jernvinna både i lokal, regional 
og nasjonal sammenheng. 

Det ble likevel foretatt utbygging i deler av områ
det, og i 2005 ble det foretatt utgravning av 33 kull-

166 

Kapittel 4: Regional kunnskapsstatus 

, .. .,, ,--- ........... 
, ' 

I ', 
I ' 

I ',, 

s l agghaug, ' . . 
\ 

',, 
høyde 1, 5 m ,, 

I 
I 

,/ 

' ' \ 

/ 

\ 
I . 
I 
I 

I 
I 

N 

Sm -~~--~- 1 
Figur 157. Toroms blestertuft på Hovden. Ti!ften er trolig 
av Rolfsens type 2c. Oppmåling: Tom Bloch Nakkerud. 
Etter Bloch-Nakkerud 1987a:33, figur 3-6 

52001 , fire-rLtuft 

'"~f 

MY'Sllkk t, ,0--\ 
Sj.i<.tmilte<>ale ,_ ( 

- ~::~ ~ 
52062 
- K1,1Hag _ K"agll 
S2055 
- G•oø 
S2003 æ.a.~ 
- Slaggrerne 

• "'" ,,... 
- ""' ---S2031 , 

1.agmea~ertl<ente•\e,n 

""" - liellHlruktur 
S2034/laQ62 . ,.._ 
~61 
• Avfallslegn.øku\Vmalm 
C.,33 

TOIVlagfmyt ..,,, 
- ~vollmas.sel 
Lag68p;i32 

\Jol/utfylM!l'l'lilSsef 
S2007S200!!520'5 

G<oft 

-----
0 0.5 1 Meters 

~ 
Å 

Figur 158. Fireroms blestertuft ved Heibekken på 
Hovden. Oppmåling ved Tone Wikstrøm. Etter Mjærum 
rapport 2007c:17, figur 2. 

a, 



Jernvinneundersøkelser Kapittel 4: Regional kunnskapsstatus 

Figur 159. Undersøkelsene de senere årene har vist at det er kul/groper både med sirkulært og kvadratisk bunnplan, 
også på Hovden. Foto: Jo Huseth og Axel Mjærum. Etter !v{jærum rapport 2007a, bilde 4 og 8. 

groper (Dahle med flere rapport 2006). Gropene ble 
bedømt til å være runde med ytre diameter 3,4- 7,6 m, 
indre diameter 1,6- 1,9 m og dybde 0,4- 0,9 m. Det 
ble foretatt dokumentasjon i plan; i rapporten er med 
en tegning av kullgrop, id 44011 , som har firkantet 
plan. 18 kullprøver ble datert, 17 fra kullgroper og 1 
fra jemvinneanlegg/fle1rnms blestertuft. Kullgropene 
ble datert innen tiden AD960- 1450. Jemvinneanleg
get med to sammenhengende tufter gav dateringen 
AD990- 1290. 

Utgravningene fortsatte i 2006, og det ble da fore
tatt undersøkelser med magnetometer ved Tatyana 
Smekalova. Et jemvinneanlegg med to slagghauger 
uten synlig tuft fremkom i tillegg til fem områder 
med røstet malm, antagelig røsteplasser. Ved det ar
keologiske arbeidet ble ytterligere anlegg uten syn-
1 ig tuft registre1i. Tre kullgroper ble undersøkt, en 
av dem var klart rektangulær med avrundete hjørner 
(Mjærum rapport 2007a). 

Ved Godtstøylbekken ble det utgravd en velbevart 
ettroms blestertuft som var skåret ned i en liten mo
renehøyde (figur 161), tilsvarende Rolfsens blester
tufter av type 2a. Deler var skåret 1,6 m ned i bakken, 
og tuften fikk hesteskoformet preg. Innerst på gulv
flaten, støITelse 11,5 m2 var det bygget et ovnsarran
gement med tre strukturer I iggende på rekke. Lengst 
øst lå en velbevmi sjaktovn med sideavtapping av 
slagg, sjakten bevart i høyde 0,4 m høyde. Sentralt i 
rekken lå det en dårligere bevart ovn med sideavtap
ping av slagg, og mot vest var det en struktur bygget 
opp av steinheller, kanskje en lagerplass. Et rektan

dersøkt dette året, ved Heibekken (Mjærum rapport 
2007c) . Den største tuften var en vinkelformet fire
romstuft, 12,3 x 10, 1 m, med markerte veggvoller, 
klare syllsteinsrekker og en delvis nedskåret gulvfla
te (figur 158). I produksjonsdelen lå det to sjaktovner 
med sideavtapping av slagg, en struktur bygget opp 
av steinheller, et kullager og en grop med usikker 
funksjon . Ved siden av produksjonsrommet ble det 
påvist et rom antatt å være benyttet som malmlager. 
I bakkant av tuften lå det et rom med to bruksfaser; 
i den første fasen hadde rommet blitt brukt som kul
lager, mens det i den yngste fase lå et ildsted på gulv
flaten hvor det ble funnet 8,6 g dyreben. I nedkant av 
tuften lå en stor slagghaug av renneslagg, totalvekt 
anslagsvis 28 ,2 tonn, hvorav 18 tonn slagg. Det fore
ligger syv C 14-dateringer som faller innenfor tids
rommet AD885- l 220. 

Det ble også undersøkt en rektangulær ettroms 
blestertuft, 6,8 x 5,8 m (figur 162). Den hadde svakt 
markerte veggvoller med overliggende syllstein. 
I tuften lå det en sjaktovn med sideavtapping av 
slagg, en struktur bygget opp av steinheller, et kul
lager og en grop med usikker funksjon . Utenfor den 
ene gavlveggen lå det en nokså liten slagghaug med 
renneslagg. Slagghaugen veide totalt om lag 1,85 
tonn hvorav 1,2 tonn var slagg. Det foreligger seks 
C 14-dateringer innenfor tidsrommet AD985- l 200. 

I ettromstuften ble det gravd frem ca. 475 g bren
te ben, hvorav 260 g ble funnet i strukturen som var 
bygget opp av steinheller (figur 163). En mindre del 
av bena har latt seg artsbestemme. 34 fragmenter er 

gulært kullager fantes i norddelen. Rødbrent under- ~----v--------- - ---- -,~ 

:~~:~ !:~~~åe~e;ø:
1~:!~ ~fe ~y~:e~~at1~:f1~~~=: :;~- ~ · ",;,"' ;~{~ ~~ 

for tuften lå det et lite slaggutkast med renneslagg, ~---;"c; 11// 
totalt ca. 1 170 kg, hvorav 570 kg slagg. Vedartsana- 1/, ½ 1// 
lysene viser hovedsakelig bjerk med noe innslag av 
furu. Åtte Cl4-dateringer på trekull av bjørk fra lo
kaliteten ligger innenfor tidsrommet AD 1245-1445 
(Mjærum rapport 2007b ). 

Ytterligere en lokalitet med to blestertufter ble un-

rn t > <1 ~ ~ lh:Dl ~ ~ 
•ro n Sand Bleikjord Uttelling Undergr. Trekull PA.Cylt 

Figur 160. Profil gjennom den utømte kul/gropen 2 i f elt 
B på Hovden. Etter Bloch-Nakkerud 1987a:52, figur 4-2. 
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Figur J 61. Blestertuft ved Godtstøy/bekken på Hovden 
synlig som en grop sentralt i bildet. Slaggutkast i forkant 
av tiiften. Foto: Axel Mjærum. Etter Mjærum rapport 
2007b, bilde 4. 

av sau/geit, ett av rein , to av reinsgevir, en av ube
stemt klovdyr og en av hønsefugl. Det ble også fun
net ti mindre stykker flint og fem biter av brente has
selnøttskall på gulvflaten i ettromstuften. 

Ved kontrollregistrering av reguleringsplanen 
Hovden Aust hvor det tidligere var registrett 18 jem
vinneanlegg og 108 kullgroper, ble det også brukt 
metallsøker. Resultatet ble 5 røsteplasser, og det ble 
funnet 9 kullgroper som ikke var registrert tidligere 
(Wikstrøm/Y stgaard rapport 2005). Dette understre
ker potensialet for nye funn i allerede utbygde områ
der på Hovden så vel som i andre jernvinneområder. 

4.9.3 Øvrige deler av Setesdal 
Ved undersøkelser av gårdsanlegget på Skarg ved 
Bossvatn i Bykle, er det funnet mye slagg over hele 
sletten. Den undersøkte hustuften ble datert fra eldre 
jernalder til tidlig middelalder, og her var slagg blan
det inn i alle lagene, foruten et rikholdig oldsaksma
teriale . Videre lå det slagg både i haugfyll og under 
gravanlegg fra AD400-500, noe som viser jernutvin
ning i yngre romertid/folkevandringstid. Analyse av 
jordprøver under haugene viste at det hadde vært eng 
og åker med bygg like i nærheten før haugene ble 
bygd. Anlegget med ovner ble ikke påvist. I området 
skal det være tallrike spor etter jernfremstilling; ved 
stølene i Nordbygdi er det jernvinneanlegg og kull
grop, slik at det her som mange andre steder i landet 
ser ut til å være en sammenheng. En "blestergrop" på 
Holen er datert til middelalderen (Rolfsen 1977 :96, 
111 ). 

I Finndalen i Valle "(Forndalen?), hvor der efter 
sagnet engang har været 7 gaarde og en kirke(?), skal 
der nu være mange sinderhauger, som levning efter 
myrmalmsmeltning" (Nicolaysen 1862- 1866:257). 

På 1990-tallet har Oldsaksamlingen undersøkt 
et felt med slaggroper på Straume i Valle kommune 

49 Rapport ved Per Oscar Nybruget er ikke gjenfunnet. 
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Figur 162. Ettroms blestertiift ved Heibekken. Veggvoller 
anes til høyre og venstre. Inngangspartiet i forgrunnen. 
Foto: Axel Mjærum. Etter Mjærum rapport 2007c, bilde 
51. 

(figur 44). De er av samme type og størrelse som 
på Eg, Kristiansand. Dateringene er også her yngre 
rome1tid (Larsen 2003a). 

Hovatn ligger ca. 700 moh. og har utløp i Byg
landsfjorden ved Åraksbø i Bygland. Området ble 
registrert i 1981 i forbindelse med planer om kraft
utbygging (Høgestøl og Schaller rapport 1981 ). Det 
ble funnet slagg på 9 lokaliteter ved Hovatn og på 
et par steder høyere opp i vassdraget. På lokaliteten 
Hovasslihytta I ble det observert en konsentrasjon av 
slagg omkring en steinsamling med flere flate heller 
tilhørende ovnsanlegget; antagelig fra en slaggrop 
(Kallhovd og Larsen 2006:245). 

Nederst i Byglandsfjorden på Vassendøya ble det 
foretatt undersøkelser i 1986. Ovnen er karakterisert 
som en hellegryte (figur 164),49 og ut fra foto synes 
dette å være et anlegg av samme type som ved Hom
stølvatn og i Tovdal. Ved befaringer i 2004 og 2006 
ble det konstatert at slagget var av eldre jernaldersty
pe. Det foreligger fem C 14-dateringer innen tidsrom
met AD660- l 040 (Kallhovd og Larsen 2006:245-
246). Dateringene er påfallende sene i forhold til vår 
kunnskap om ovnsutviklingen (sml. Larsen 2004). 
Flere jernvinneanlegg er kjent rundt fjorden . I 2009 
er det fremkommet et anlegg med store slaggmeng
der ved Lislestraumen på vestsiden av fjorden. Be
liggenheten 30 m fra vannet viser at ikke alle anlegg 
i denne sonen ligger kloss i vannet. 

Kosånavassdraget, en østlig sidegren av Mandals
vassdraget, ligger både i Aust-Agder og Vest-Agder 
og ble registrett i 1981 i forbindelse med planer om 
regulering for kraftutbygging (Evenrud og Rolfsen 
rapport 1982). Det ble registrert tre slaggforekom
ster; mest interessant er den ved Kosvatn (290 moh .) 
i Evje og Hornnes kommune, hvor det i strandkanten 
i en bukt på sydsiden av Sindrestø ble påvist store 
mengder slagg (Kallhovd og Larsen 2006: 246). 
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I forbindelse med Forsvarets planer om nytt ar
tilleriskytefelt knyttet til Evjemoen, ble det i 1983 
foretatt registreringer i området, særlig konsentrert 
til Skjerkavassdraget i Dåsvassdalen og strendene 
omkring Gyvatn (Østmo 1984). Steinalderfunnene i 
området var oppsiktsvekkende, og av 93 registrerin
ger var det 74 steinalderboplasser. For oss er imid
lertid registreringen av de 14 jemvinneanleggene av 
større interesse. Einar Østmo har ikke noe materiale 
for datering av jernproduksjonen, men ved å trekke 
paralleller til andre områder [Hovden] tidfester han 
den til yngre jernalder- tidlig middelalder (Østmo 
1984: 165). Anleggene er for en stor del beskrevet og 
dokumentert på en slik måte at vi i ettertid kan gjøre 
nye vurderinger av anleggstype og alder. I hovedsak 
må dette dreie seg om produksjon i eldre jernalder. 
Enkelte registreringer peker seg ut med viktige in
formasjoner. Ved Gyvatn ble det på tre ulike steder 
registrert slaggansamlinger med utstrekning fra 1 til 
2 m. Dette er etter alt å dømme utvaskede slaggroper. 
Generelt sett er slagget av en type som normalt tid
festes til eldre jernalder, og Østmo har også fotodo
kumentasjon som viser store slaggklumper av eldre 
jernalderstype. Det må videre påpekes at det ikke ble 
registrert kullgroper i området. Lokaliteter kjennes 
nedover Dåsvassdalen, og etter beskrivelsene å døm
me er disse trolig er fra fase I. Det er funnet slagg i 
vannkanten flere steder i Evje og Hornnes. 

4.9.4 Øvrige deler av Aust-Agder 
Ved registrering av Vegårsvassdraget i forbindelse 
med Verneplan for vassdrag ( 10 års vernede vass
drag) ble det påvist 5 lokaliteter med slagg, i tillegg 
til et par opplysninger om funn 50

. Bare deler av vass
draget ble grundig registrert. Lokalitet 102 på Tan
gen har halvkuleformet slaggfunn, tverrmål 0,3- 0,4 
m med treavtrykk (Hofseth 1981 b:64). Utvilsomt 
står vi her overfor et anlegg fra fase I. Reg. nr. 157 
på Nordre Mo er også funn av slagg i klumper med 
tverrmål inntil 0,25 m (ibid.:85), noe som også tyder 
på datering til eldre jernalder. Hofseth (1981b:131 , 
134) hevder at funnene har sine paralleller i funnene 
fra Eg og viser til at slagget ikke kom fra slagghau
ger. Tilsvarende funn oppgir hun skal være gjort i 
Gjerstad med Tom Bloch-Nakkerud som informant. 

Knyttet til planer om kraftutbygging ble det fore
tatt registrering av Tovdalsvassdraget i 1979 og 1981 . 
Det ble påvist 37 lokaliteter med tilknytning til jern
produksjon; slaggforekomster, ovner eller kullgro
per. Flest funn var det lengst nord i vassdraget, blant 
annet ble det funnet 12 lokaliteter med slagg langs 
stranden av Straumsfjorden i Valle og Bygland. Ved 
Grøssæ var det 3 lokaliteter, ved Topsæ og Kilevatn 

50 I tillegg fremkom et stort antall kullmiletufter. 
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Figur 163. Hellelegning, ildsted, i ettroms blestertuft 
ved Heibekken på Hovden. Denne typen strukturer er 
tidligere ofte forvekslet med hellegryter. Foto: Axel 
Mjærum. Etter Mjærum rapport 2007c, bilde 60. 

6, hvorav en utvasket hellegryte. Årdalen i Bygland 
og Åmli hadde 5 anlegg, og av de 7 lokalitetene på 
strekningen fra Austenå til Bås i Tovdal, Åmli , var 3 
slaggfunn. Jernvinna i området diskuteres i forhold 
til funn og fornminner fra yngre jernalder og mid
delalder (Lindblom 1982: 106-108). 

Registreringene for Tovdalsvassdraget tydet ikke 
på at det skulle være spor etter noen omfattende pro
duksjon i Tovdal i eldre jernalder. Slaggfunn i dyrket 
mark på Hillestad 1 km ovenfor Tovdal kirke, tydet 
imidlertid på at det her fantes slik eldre produksjon. 
Ved utgravning i 2001 og 2002 ble det avdekket et 
stort anlegg på elvebrinken med ovn som har sine 
nærmeste paralleller i ovnene i Trøndelag: en heste
skoformet, steinbygd grop med indre mål 0,8 m og 
dybde 0,8 m (figur 43 , 165). Åpningen var ut mot 
brinken; nedover i skråningen var det et slaggutkast 
15 x 10 m. Sjaktmateriale viste at ovnen hadde hatt 
overbygning. Det ble også påvist en enkel slaggrop 
tolket til å være av samme type som ovnene på Eg i 
Vest-Agder. Det ble også undersøkt et malmlager, og 
i dette var det en kasseformet struktur av stående hel
ler. Tre radiologiske dateringer ligger innen AD250-
545 . Ytterligere to anlegg hvor slagg tyder på eldre 
virksomhet, er påvist i Tovdal (Kallhovd og Larsen 
2006:242-243). 

Homstølvatnet, Mykland i Froland kommune, er 
en sidegren til Tovdalsvassdraget og ble registrert og 
delvis undersøkt i 1969 og 1970 i forbindelse med 
planer om kraftutbygging (Simonsen og Heen rap
port 1970). Det ble funnet slagg på 6 lokaliteter, og to 
med såpass omfang at det ble foretatt undersøkelser. 
På lokaliteten Homstølvatn IV ble det avdekket en 
ovn, som nok er av samme type og nærmest samme 
mål som den steinbygde gropen av Trøndelagstype 
i Tovdal (figur 166). Anlegget er datert til romertid, 
ADi 10-250. Den andre ovnen var av samme type, 
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Figur 164. Hellegryte på Vassendøya i Bygland kom
mune. Noen av hellegrytene synes å være hellebygde ild
steder, andre slaggroper til sjaktovner. Slagget på dette 
anlegget synes å værefra ovn med slaggrop, men dater
ingene er påfallende sene. Foto: Per Oscar Nybruget. 

Figur l 65. Slaggrop på Hillestad i Tovdal, Åmli kom
mune, se figur 43. Foto: Jan Henning Larsen. 

oo~~(} 

PLAN OG PROFIL Al/ BLESTEROVN 
VED HOMSTØLVATN IV, VATNEDALEN, 
MYK LAND s , HEREFOSS pgd., AUST - AGDER 
K J·<ot•nl L 5,mo r. ~"n •97C 

Figur 166. "Hellegryte" ved Homstølvatn, Froland 
kommune, ble undersøkt i 1970 og har likhetstrekk med 
ovnenfra Hillestad, Tovdal i Åmli kommune. Antagelig 
er dette også en sjaktovn med slaggrop. Tegning: Liv 
Simonsen. Etter Simonsen og Heen rapport 1970). 
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Sum jernvinna i Aust-Agder 
68.2% probability 
200AD (12.3%) 500AD 
600AD ( l.3%)700AD 
800AD(54.7%) 1500AD 

95.4% probability 
200BC (95.4%) I 700AD 

I000BC 500BC BC/AD 500AD I000AD 1500AD 2000AD 

Ca\encbr date 

Figur 167. OxCal-diagram av et utvalg Cl 4-dateringer 
av jernvinna i Aust-Agder. Diagrammet bygger på 36 
dateringer 

Sum kullgroper i Aust-Agder 
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Calendar date 

68.2% probabil ity 
\040AD (7.4%) 1090AD 
l 120AD(2.9%) l 140AD 
l 150AD(57.9%) 14\0AD 

95.4% probability 
850AD (95.4%) l 650AD 

I 500AD 2000AD 

Figur 168. OxCal-diagram av et utvalg Cl 4-dateringer 
av kul/groper i Aust-Agder. Diagrammet bygger på 63 
dateringer 

men bevaringstilstanden var dårligere (jf. Kallhovd 
og Larsen 2006:245, se også Martens 1988:76). 

På Jørundland (Flatelandsmoen) i Gjøvdal, Åmli 
kommune, undersøkte Karl Vibe-Mi.iller deler av et 
gårdsanlegg med to hustufter og ti gravrøyser. Det var 
tallrike funn av slagg, og i nærheten finnes et område 
med navnet Sinderbakke (Jes Martens 2009:22). 

Funn i Landvik-delen av Grimstad viser at jern
vinna ikke finnes langt fra kysten. I Nygrenda er 
det funnet store mengder slagg og kull (Havstad 
2008:265). Slagget fantes som store klumper, og 
avbildning i bygdeboka tyder på at dette er fra fase 
1. Flere stedsnavn har sammenheng med malm eller 
jernutvinning (ibid.:267) . 

4.9.5 Vurdering 
De fleste registreringene av jemvinneanlegg og kull
groper i fylket er fra Hovden-01mådet i Bykle. Bare 
en liten del av lokalitetene her er kommet med. Vi
dere er det mange lokaliteter langs elver og vann i 
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mellomsonen, også her er bare en mindre del av lo
kalitetene registre1t. Dessuten finnes det enkelte an
legg i kystområdene. 

Jernvinneforskningen i fylket har særlig vært 
rettet mot Hovden hvor det har vært en betydelig 
jernproduksjon i yngre vikingtid og middelalder. 
Anleggstypene synes å være av samme type som på 
Møsstrond, og det er grunn til å regne disse områ
dene som tilhørende samme region. Irmelin Martens 
mener å ha funnet anlegg tilsvarende hennes type 1, 
noe som ikke er med i Rolfsens gruppering. Med den 
korte avstanden mellom områdene og funn av hel
legrytelignende ovner i øvrige deler av Aust-Agder, 
burde forholdene ligge til rette for å påvise anlegg 
med slike ovner. Resultatene fra undersøkelsene til 
Bloch-Nakkerud og senere undersøkelser gir grunn 
til å tro at andelen åpne anlegg er underkommunisert. 
Et par dateringer fra Arne B. Johansens undersøkel
ser til folkevandringstid-merovingertid understøtter 
at anlegg tilsvarende Mattens type 1 er representert i 
området (se Bloch-Nakkerud 1987a: 137). 

Det ser ut til at mange av anleggene i mellomso
nen er fra eldre jernalder, og det kan følgelig se ut 
til at det har skjedd en omstrukturering i bruken av 
utmarka i yngre jernalder der virksomheten trekkes 
opp i høyereliggende strøk. Her ligger det en sentral 
forskningsoppgave . 

Diagrammet over Cl4-dateringene viser aktivitet 
fra romertid til omkring 1500. Bare en liten del av 
dateringene fra Hovden er med da materialet som 
Perry Rolfsen bearbeider ikke er med . Antagelig er 
det riktig med en stor produksjon i eldre jernalder og 
en enda større i middelalderen. 

Mange kullgroper er undersøkt, og det foreligger 
tallrike dateringer. I diagrammet, figur 168, er bare 
en mindre del av de tallrike dateringene fra Hov
den med. Likevel gir diagrammet likevel etter alt å 
dømme et representativt bilde med hovedbruksfase 
fra omkring AD 1000 til 1400-tallet. Undersøkelser i 
2006 viste at ikke alle kullgroper har rundt bunnplan. 
I fremtiden er det viktig å grave i plan for å få frem 
formen i bunnplanet. 

Også i øvrige deler av fylket er det mange jern
vinneanlegg, men så langt er det påvist få kullgro
per. Det er nødvendig å få større fokus på anlegg i 
mellomsonen . Hvilke ovnstyper er represente1t her? 
Er det slik at vi grovt sett kan dele Aust-Agder i to 
deler hvor det i nedre deler for det meste er anlegg 
fra eldre jernalder, mens det i høyereliggende deler er 
anlegg fra slutten av vikingtiden og middelalderen? 

4.10 VEST-AGDER 
En tilsvarende soneinndeling som i Aust-Agder, jf. 
kapittel 4.9, kan gjøres gjeldende for Vest-Agder, 
med kyst, mellomsone og fjellområder. 

Frans-Arne Stylegar (2008: 15) har samlet opplys-
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ninger om 112 steder hvor stedsnavn med sammen
setninger med surt-, malm- eller sinder, tradisjoner 
eller opplysninger om slaggfunn antyder jernvinne/ 
smie eller myrmalm. Det er opplysninger om alle 
kommunene i fylket , men det er ikke avklart om 
slaggfunnene er fra smie eller jernfremstilling. 

4.10.1 Kystområdene 
Et gjennombrudd for jernvinneforskningen i Vest
Agder var utgravningene på Eg ved Kristiansand i 
1977 da den europeiske sjaktovnen ble erkjent her i 
landet. Ved maskinell flateavdekking i dyrket mark 
kom det for dagen 7 slaggroper innen et areal på 10 
111 2

• To av gropene ble C 14-datert til yngre romertid. 
Det ble også påvist forråd av leire som utgraverne 
mener kan ha vært brukt til bygging og reparasjon av 
sjakten. Det fremkom også andre groper og struktu
rer i undersøkelseso1mådet; noen av dem inneholdt 
trekull og kan være rester etter kullproduksjon til 
jernutvinningen (Nakkerud og Schaller 1979). 

Ved gjennomgang av eldre materiale kan vi se at 
slike slaggroper var funnet tidligere. I Vest-Agder 
gjelder dette funn på Hervoll på Lista hvor det i 1935 
ble funnet 3 groper med slagg ved dyrkningsarbeider, 
samt groper med trekull (Hervoll 1937). Etter beskri
velsen å dømme kan det dreie seg om slaggroper av 
samme type som på Eg. 

I Rogaland skal nevnes et anlegg fra Tagholt i 
Lund, nær Bakke, Flekkefjord, i Vest-Agder. I stran
den ved Vigelandsvatnet var det vasket ut ovnsbun
ner (slaggroper) , og det ble i 1987 og 1996 dokumen
tert 22 sikre og tre usikre i minst fire parallelle rekker. 
Det foreligger 4 radiologiske dateringer, hvorav en 
til førromersk jernalder, mens de øvrige 3 antyder at 
brukstiden ligger innen de to første århundrene et
ter Kr.f. (Haavaldsen: 1997:73-76) . Tilsvarende funn 
kan forventes i Vest-Agder. 

Lista har mange funn og fornminner og er et av de 
områdene hvor det tidlig ble foretatt utgravninger av 
hustufter fra eldre jernalder (Grieg 1934 ). I flere tuf
ter er det gjort funn av slagg, i Slevdal Il, Nordberg 
I og Penne I ble det funnet en rekke slaggstykker, på 
Nordberg "til dels ganske store klumper og kaker", 
men også mindre stykker. I sin publikasjon bemerker 
Sigurd Grieg (1934:67-68) at "det er funnetjernslagg 
i en sådan mengde, at den virkelig kan oppfattes som 
vitnesbyrd om gammel jerntilvirkning, nemlig Slev
dal II og Nordberg I." 

I Slevdal TI ble en del slagg funnet i rom I som 
tolkes som verkstedsrom, men det ble hverken fun
net ildsted eller "blester". Det var også slagg nær 
ildstedet i rom Ill, den såkalte "sal" . Materialet ble 
forelagt statsgeolog Rolf Falck-Muus, som bestemte 
et stykke til blesterforing, et stykke som mulig myr
malm og et stykke som måtte være fra bearbeidelsen 
av jernet. Grieg trakk slutningen "at man har hatt en 
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foretatt av Falck-Muus viste at det 
var "et stykke høikvalitets smijern 
med kun 0 .122 % forurensninger." 

Endelig skal nevnes de store 
undersøkelsene ved Lundevågen 
på Lista i 1992 (Farsundprosjektet) 
(Ballin og Jensen 1995). Prosjektet 
undersøkte først og fremst steinal
derboplasser, men blant de øvrige 
fornminnene var Lundevågen R 
10 bemerkelsesverdig. Her var det 
fyllskifter og groper med trekull 
eller med en blanding av trekull , 
skjørbrent stein og røstet myrmalm. 
Et inntil 0,3 m tykt trekullag dek
ket store deler av lokaliteten. En 
av myrmalmsprøvene hadde høyt 
jerninnhold (57,6 %). Lokaliteten 
tolkes som del av en jernutvin
ningsplass hvor det er røstet malm 
og produsert trekull, men rester av 
ovn ble ikke funnet. To C 14-date
ringer, en fra det dekkende trekul
laget og en fra en underliggende 
grop med kull, daterer lokaliteten 
til fønomersk jernalder (Ballin og 
Jensen 1995:239-240). Siden det 
verken fremkom ovner, ovnsforing 
eller slagg, hefter det likevel noe 
usikkerhet til tolkningen som jern
vinneanlegg; andre forklaringer på 
malmlaget er tenkelig. 

• Jernvinne Vest-Agder 

• Kullfremstilling Vest-Agder 
0 5 10 40 
••c:m•c:::11--===--•Km 

20 30 

Figur 169. Jernvinneanlegg og kullgroper i Vest-Agder 
registrert i Askeladden november 2009. 

blester i nærheten og at det er den videre bearbeid
else av jernet som er foregått hjemme på gården." Si
gurd Grieg ( 1934:68-69) fremhever de store myrene 
på Lista som grunnlag for jernutvinning, og han vi
ser til undersøkelser som tyder på "at det er foregått 
sterk utvaskning av jern i disse." Tilgangen på skog 
må ha satt begrensninger for jernproduksjonen, men 
det må ha foregått utvinning til husbehov allerede i 
romertiden (ibid.:72). Det er grunn til å ta opp dette 
materialet på nytt for å undersøke om det dreier seg 
om rester etter produksjon eller bearbeiding. 

Et annet vitnemål om gammel jernutvinning på 
Lista har vi i et fellujern fra Skeibrokk. Jernet veier 
4,2 kg og kan stamme fra en eldre jernalders grav el
ler hustuft, men konteksten og dateringen er usikker 
(Martens 1979c). Funnet fra Skeibrokk er gjort ved 
oppbrytning av jord sammen med slipestein, kvern
stein (håndkvern?) og stykker av leirkar. Helge Gjes
sing antok at det stammet fra en hustuft. En analyse 
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4.10.2 Indre bygder 
Fra de indre bygdene må vi nevne 

undersøkelsene av gårdsanlegget på Sosteli i Åseral. 
I hovedhuset (tuft Il) fremkom det slagg og "restene 
av en liten leirklint blestergrop som lå nedtrampet 
i gulvet" (Hagen 1953 :30). Nå tyder både denne 
beskrivelsen og den kunnskapen vi i dag har om 
folkevandringstidens ovner at det helst må dreie seg 
om en esse for smiing. 

Registreringene langs Lyngdalsvassdraget kan 
trekkes frem som eksempel på at det kan være få 
fornminner å finne som er knyttet til utmarksbruk. 
Det ble ved Verneplan for vassdrag. 10 års vernede 
vassdrag lagt vekt på registrering i 1978 av de øvre 
delene av vassdraget, men ingen fornminner knyttet 
til utmarksbruk ble registrert. Det pekes blant annet 
på at områdene er svært kuperte og vanskelige å ta 
seg frem i, og at det er få løsmasseavsetninger (Mik
kelsen 1980b: 10, 19). 

I 1 985 og 1986 foretok Gunnar Liestøl registrerin
ger i nye områder knyttet til Gyvatn skytefelt i Aust
Agder og Vest-Agder. Liestøl registrerte ytterligere 4 
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slaggforekomster, alle i Åseral kommune. Tre av lo
kalitetene ligger ved Lognevatn øverst i Austredalen, 
som starter i Kyrkjebygda. Den fjerde lokaliteten, 
Sindremonen, ligger øverst i Fiskardalen ved en elv 
som renner ut i Lognevatn (Liestøl rapport 1986). 

Et annet område hvor det er kommet frem lokali
teter med slaggfunn, er magasinet for Skjerka kraft
verk i Åseral hvor det er lokaliteter med slaggfunn. 
Knyttet til planer om utvidelse av magasinene ble det 
foretatt registreringer av Vest-Agder fylkeskommu
ne og forundersøkelser av Kulturhistorisk museum 
i perioden 1992-2003 (Kallhovd og Liestøl rapport 
1992, Hogganvik rapport 2000, Lønaas rappo1i 2001, 
Amundsen rapport 2003). Det er påvist slagg på 17 
steder, 13 av dem har noe størrelse. Flere steder er 
det trekk som peker mot en datering til eldre jernal
der. Dette er bekreftet ved studier i felt. Tre av anleg
gene er radiologisk datert, alle til romertid. Det er 
også påvist rester etter utvaskete ovner av typen med 
slaggrop (Kallhovd og Larsen 2006:243-244 med 
litteraturreferanser). Noen få anlegg som er karakte
ristiske for virksomheten både med hensyn til belig
genhet, teknologi og datering kan trekkes frem. 

I Krokehommen på vestsiden av Sandvatn ble det 
påtruffet slagg i to nærliggende områder. Slaggfun
nene ble gjort på små flater med grus og i skråningen 
ned mot vannet. På en flate var det en større kon
sentrasjon av slagg og skjørbrent stein innenfor et 
01måde på 5 x 5,5 m. En prøve bestående av løvtrær 
(bjørk, selje, vier/osp) ble datert til AD75- 320. 

Ved seterområdet Solbu er det kjent store slaggfo
rekomster. I følge muntlige opplysninger var det før 
oppdemningen mulig å observere store "tuer" med 
slagg på Sindrenesodden. Produksjonsområdet lig
ger strategisk plassert ved et knutepunkt for kommu
nikasjon både nord-syd langs vassdraget og øst-vest 
over heiene. Ved registrering ble det observert slagg 
spredt i hele det sørlige området av neset. Helt ytterst 
på neset ligger en lav, av lang og utflytende slagg
haug med utstrekning 5 x 9 m og høyde 0,35 m. En 
kullprøve av furu fra denne ble datert til AD70-235. 

Det tredje ligger på et lite nes i Åstølvatnet ved 
utløpet av Åstølåna, på en grusflate langs ryggen av 
neset med slaggutkast i den bratte skråningen ned 
mot osen av Åstølåna. Restene etter ovnen fremtrer 
som en hesteskoformet voll med åpning ut mot skrå
ningen. Vollen er omlag 1111 bred, åpningen er omlag 
0,5 m og innvendig måler anlegget 0,75 x 0,75 m. 
Innerst på neset er det spor etter en kvadratisk tuft. 
En kullprøve fra slaggutkastet, besto av furu og ble 
datert til AD225- 375. 

I det nordre 01mådet, Langevannsmagasinet, ble 
det påvist tre produksjonsområder, alle med store 
mengder slagg. To av 01mådene ligger bare 150 m 
fra hverandre. Her er det rester etter flere ovner, alle 
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Figur 170. Inne på gårdsanlegget på Soste/i i Aseral er 
det flere små kullgroper, antagelig f or produksjon av kull 
til smiing. Ingen av dem er datert. Foto: Jan Henning 
Larsen. 

med slaggrop. I konstruksjonen av gropene inngår 
skiferheller. Slagget forekommer til dels som store 
klumper og er klart av eldre type. Den siste lokali
teten som nevnes, ligger ved Brelandsvatnet ( 460 
moh.) i Vestredalen, hvor det ligger store mengder 
slagg spredt i strandsonen over en strekning på 100 
m. Anlegget ligger nært knyttet til dagens gårdsbo
setning, og det er tradisjon om eldre bosetning og 
gravhauger på gården. 

Flere steder hvor det ble funnet slagg, har lokali
tetsnavn sammensatt med sinder, som Sinderknod
den, Sindrebuøygard og Sindreodden. Studier av 
navnemateriale kan vise seg å være viktig når man 
skal foreta registrering av jernvinneanlegg (jf. Kall
hovd og Larsen 2006:244-245). 

I Sirdal er det lokalisert mange anlegg, blant an
net har Vest-Agder fylkeskommune registrert I 0-12 
slaggfunn her i 1999. Foreløpig har vi ikke grunnlag 
for å trekke slutninger om alderen på dem bortsett 
fra slaggforekomster som er demt ned på Einarstøl 
i Nespervatnet. Ved lav vannstand i 1998 kom også 
ovnen for dagen. Frans-Ame Stylegar (2006) mener 
at så vel anleggsstruktur som slaggtype tyder på da
tering til eldre jernalder. Han har funnet opplysninger 
om 12 andre steder med slaggfunn og to lokaliteter 
der det er tradisjon om jernvinne, foruten stedsnav
net Sinnes. Han peker på rike funn fra romertid og 
folkevandringstid som det er interessant å diskutere i 
forhold til overskudd fra jernproduksjon. 

I Marnardal er det på "Sindrebakken" på Tønnes
land spor etter jernvinne. I nærheten finnes Svo
myr der en mener at malmen ble hentet (Breilid 
1974:82). 

Ved gårdsbebyggelsen på Lauen i Hægebostad 
er det slaggfunn som har trekk som peker mot eldre 
jernalder. De små stykkene er vasket ut av elven, og 
anlegget har foreløpig ikke latt seg lokalisere. Her er 
det også store forekomster med myrmalm. 

Endelig skal nevnes et anlegg på Sindersstronda 
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Sum jernvinna i Vest-Agder 

8' 1.0 

a o.s 
~· 
-o 0.6 a i 0.4 

~ - 0.2 

0.0 

!OOOBC SOOBC BC/AD 

Calendar date 

68.2% probability 
400BC ( l3.I%) IS0BC 
50AD (55. 1%) 550AD 

95.4% probability 
400BC (26.9%) SOBC 
AD ( 68.5%) 600AD 

SOOAD !OOOAD 

Figur 171. OxCal-diagram av et utvalg Cl 4-dateringer 
avjernvinna i Vest-Agder. Diagrammet bygger på 7 
dateringer. 

ved Hagelandsvatnet, Finsland i Vennesla der det lig
ger mye slagg, for det meste under vann. Det skal 
også være kjent ovn på stedet. Arne Espelund har ut
ført analyse av slagget som han mener må være fra 
eldre jernalder. 51 Anlegget passer således godt inn i 
rekken med anlegg langs elver og vann i Agder. 

Kullgroper er registrert i de indre bygdene. Det 
eneste stedet der slike er utgravd i fylket, er på Sosteli. 
Her registrerte Anders Hagen 6 slike groper, hvorav 
4 ble undersøkt. De var inntil 2 mi tverrmål og 0,75 
m dype . Vedartsanalyser viser at det ble brukt furu. I 
en grop ble det funnet et slaggstykke, og i en annen 
et skår av et spannformet kar (Hagen 1953: I 08-111 ). 
Selv om det er mulig at skåret har sammenheng med 
bruken av gropen, kan gropene være sekundære i for
hold til gårdsanlegget. Dersom de har sammenheng 
med dette, har de antagelig vært til kullproduksjon til 
smiing på gården. 

Til nå er det ikke foretatt Cl4-datering av kull
groper i Vest-Agder. Gropene her er forholdsvis små, 
og foreløpig kan vi ikke trekke sikre slutninger om 
dateringen, selv om det er liten grunn til å tro at tids
stillingen skulle være annerledes i Vest-Agder enn 
ellers i landet. Heller ikke i Rogaland er det kjent 
mange groper, 72 . Disse er gjennomgående små. 
Bare 3 er datert, og alle til middelalderen (Haavald
sen 1997:72-73). 

Et interessant anlegg hvor det må ha foregått jern
bearbeiding, finnes i Glubeheia ved Harkmark i Man
dal. Her er det flere hustufter med kulturlag, og det 
er funnet slagg, brent leire, slipestein og saks (Larsen 
rappo1i 1978). 

4.10.3 Vurdering 
Registreringene av både jemvinneanlegg og kullgro-
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per i Askeladden er få og usikre. Ved ulike registre
ringer, blant annet i Skjerkamagasinet, er det påvist 
mange anlegg, og det ser ut til å være et stort antall 
lokaliteter fra fase I langs elver og vann i mellomso
nen. Også i kystbygdene er det påvist anlegg. Frans
Arne Stylegar har dokumentert at jernvinna har en 
vid utbredelse i fylket. 

Det har vært lite fokus på Vest-Agder som jern
vinnefylke på tross av at funnene på Eg var opp
siktsvekkende. Materialet tyder på at det er flere 
slike ovner i fylket, liksom det er i Aust-Agder og i 
Rogaland. Jernvinneanlegg i jordbrukso1mådene er 
en viktig problemstilling å følge videre. Undersøkel
sene på Hillestad i Tovdal, Aust-Agder, viste oss en 
annen ovnstype i romertid, lignende Trøndelagsov
nen. Slaggutkastene, blant annet i Skjerka, tyder på 
at samme anleggstype er representert der. Vest-Ag
der fylkeskommune med bistand av Kulturhistorisk 
museum samarbeider med historielagene om lokale 
registreringer. 

Få jernvinneanlegg er datert, figur 171, alle fra 
eldre jernalder. Siden det er så få dateringer som 7, 
kan ikke den markerte aktiviteten i førromersk jern
alder foreløpig ikke tillegges stor vekt i forhold til 
rome1iid/folkevandringstid som overensstemmer 
med dateringene fra Aust-Agder. Det foreligger ikke 
dateringer av kullgroper. 

Ved nyere studier av jernvinna er først og fremst 
vektlagt sosiale forhold og samfunnsmessig betyd
ning. l vurdering av utmarka som premiss for å for
stå de rike gravene i indre Agder i folkevandringstid , 
virker jernutvinningen som en ressursutnyttelse som 
kan være basert på overskuddsproduksjon. Sporene 
er beskjedne, men sett i forhold til den arkeologiske 
aktiviteten i indre del av Vest-Agder er det grunn til 
å tro at det har vært en betydelig produksjon som kan 
ha dekket et større marked enn de indre bygdene. 

Den strategiske lokaliseringen av Sosteli tilsier 
at eierne kan ha hatt kontroll over ressursene sam
tidig som produksjonsutbyttet har kunnet investeres 
sosialt og politisk for å vedlikeholde den ervervete 
samfunnsposisjonen. Man har tenkt seg at gården 
ble anlagt av mennesker med høy sosial posisjon for 
å kunne utnytte helheten av utmarksressurser. Sam
menheng mellom rike graver og jernvinne i dalfø
rene er tema som er diskute1i. 

Det må klarlegges om alle jernvinneanleggene i 
midtsonen er fra eldre jernalder, eller om det finnes 
anlegg fra fase II . Spørsmålet er også om det i høy
ereliggende deler opp mot bjerkeskogsbeltet finnes 
kullgroper og jernvinne fra yngre vikingtid-middel
alder. Kan det også her spores en strukturell forskyv-

51 Brev fra Arne Espelund til Magne Dåstøl , 5. november 1995 vedlagt analyserapport. Kopi i Vest-Agder fylkeskom
munes arkiv. 
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ning fra fase I til fase Il? Slik materialet nå fremstår, 
synes potensialet å være størst for å løse problem
stillinger knyttet til teknologi og bosetning i fase I. 
Slaggmaterialet fra hustuftundersøkelsene bør gjen
nomgås på nytt for å klarlegge at det virkelig stam
mer fra blestring. 

Kapittel 4: Regional kunnskapsstatus 
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Kapittel 5 
Utfordringer og satsingsområder 

5.1 KUNNSKAPSHULLENE 

5.1.1 Hva vi ikke vet 
Gjennom behandlingen av kunnskapsstatus i kapit
tel 3 og 4 fremgår ikke bare hva vi vet om jernvinna, 
men også hva vi ikke vet eller er usikkert. Det føl
gende skal derfor bare tjene som en oppsummering 
av det som idag betegnes som kunnskapshull. Sen
trale problemområder er valgt ut til behandling i ka
pittel 5.2 til 5.8. 

Grunnleggende er betydningen for samfunnsut
viklingen og samfunnsøkonomien. Jernets betydning 
er udiskutabel , men hvor står den norske jernvinna 
i et slikt bilde? Dette er forsøkt belyst i flere sam
menhenger i kapittel 3. Til dette hører spørsmål som 
utbredelse, tetthet, produksjon, utbytte og kronologi. 
Dernest kommer forhold knyttet til organisering. 

Utbredelsen av jernvinna ga allerede A. W. Brøg
ger et ganske godt bilde av i 1925. Irmelin Martens 
(1982) trakk frem de områdene hvor jernvinna var 
så omfattende at det måtte dreie seg om overskudds
produksjon. Senere er nye områder kommet til, først 
Gausdal Vestfjell (Dokkfløy), deretter Østerdalen 
(Rødsmoen, Gråfjellområdet) og så Fillefjell og 
Haglebuområdet. Det er også satt nytt lys på mellom
sonen i Agder. Selv om det var kjent anlegg i disse 
områdene, var det tettheten som var ukjent. Fortsatt 
vet vi lite om utbredelse og tetthet i store deler av dis
triktet Kulturhistorisk museum arbeider med. Det er 
vist til at forholdene er ukjent i nordre deler av Gud
brandsdalen og Ottadalen. Nylig er det blitt kjent fase 
Il-anlegg i Østerdalen, men er disse bare "slengere", 
eller skjuler utmarka en stor produksjon? Hvordan er 
forholdene i de sentrale jordbruksområdene? Anlegg 
er kjent på Hedemarken, Toten-Hadeland, Modum 
og også i kystområdene i Østfold og Vestfold, men 
er det noen omfattende produksjon her? 

Det er foretatt utgravning et begrenset antall ste
der, og slaggmengden på anleggene er beregnet bare 
i noen få områder. Mengden slagg er proporsjonal 
med produksjonen. I Gausdal Vestfjell og Valdres 
kan det finnes mere enn 5 anlegg fra middelalderen 
pr. km2 , mens det i Gråfjellområdet er knapt ett. Her 
er det riktignok mange ganger mer enn 40 tonn slagg 

på et anlegg, i Gausdal Vestfjell kan det gjeme være 
1-6 tonn. Når det gjelder anlegg med Østlandsovn, 
ser det ut til at slaggmengden kan sprike sterkt, fra et 
par tonn til 100. Anslagene som er gjort, er beheftet 
med store usikkerheter. Det er behov for et helt annet 
statistisk materiale. 

Og hvordan er forholdet mellom de ulike perio
dene? Ut fra slaggtypologi er det relativt greit å skille 
mellom fase I og fase IL Forholdet er sterkt spriken
de: I Sneitingdal tilhører mer enn 80 % av anleggene 
fase I, ved Dokkfløy (bare 3 mils vei unna) 10- 15 % 
og i Gråfjellområdet under 1 %. I dag er det knapt 
noe grunnlag for å anslå noe forhold mellom de to 
fasene. 

Hva ble utbyttet? Beregningene spriker også her. 
Og hva var jernbehovet? Selv om tallene er usikre, 
er det grunn til å slå fast at produksjonen i enkelte 
områder har vært så stor at den må ha oversteget det 
lokale og regionale behovet. Dette gjelder i det min
ste deler av eldre jernalder og middelalder. Vi vet lite 
om kommunikasjon og mottaks01måder. 

Hvor lang var brukstiden for et anlegg? Når an
leggene ligger tett, er da dette uttrykk for at de ble 
flyttet ofte ettersom skogen ble hugget ned? Eller 
har det væ1t en mengde anlegg i bruk parallelt? Hvor 
bodde de som arbeidet her? Var det bare et sesongar
beid eller foregikk virksomheten gjennom store deler 
av året etter de naturlige forutsetningene? Hva slags 
mennesker arbeidet her, tilhørte de en underklasse 
eller var de frie bønder? Var hele familier engasjert 
i virksomheten? Forholdet til bosetning og organise
ring av virksomheten har opptatt mange arkeologer. 
Vi vet ikke hvem som eide anleggene, og om høvding 
og senere kirke, adel og kongemakt styrte virksom
heten. 

Selv om det er foretatt utgravninger i bare enkelte 
områder, ser det ut til at resultatene har overførings
verdi. Således kjenner vi relativt godt til kullgropene 
og til de ulike ovnstypene. Men fordi det er så store 

"hvite flekker" på kartet, må man være åpen for at 
nye varianter kan komme for dagen, slik vi nylig har 
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sett på Fillefjell. Det er få år siden det ble klarlagt 
at en ovn som ligner på Trøndelagsovnen har vært i 
bruk i mellomsonen i Agder i romertid. Så sent som 
i 2003 antok forfatteren at ovner av Eg-typen hadde 
vært dominerende (Larsen 2003 b ). Ovner fra fase 
III er så godt som ikke utgravd, og det kan skjule 
seg flere typer eller varianter i det som omtales som 
Evenstadanlegg. 

Anleggsstrukturen kjenner vi bare i enkelte områ
der. Denne skifter regionalt i middelalderen. Fortsatt 
er det uavklart hvor mange regioner museumsdistrik
tet kan inndeles i. For fase I er det først nylig gjort 
forsøk på en slik inndeling (Larsen og Rundberget 
in press) . 

Kronologiske forhold bygger på C 14-dateringer 
og er i mange tilfelle svært usikre slik det er grundig 
redegjort for i kapittel 3 og i det følgende. I enkelte 
tilfeller skyldes det at kronologien bygger på få date
ringer, men helst er usikkerheten knyttet til eventuell 
bruk av gammelt treverk, prøvematerialets egenalder 
og til kalibreringskurvene. 

Når startet jernutvinningen? Hvor finner vi den 
eldste jernvinna? Vi mangler også kunnskap om 
kulturhistoriske forhold. For eksempel slutter jern
utvinningen på Møsstrond på 1200-tallet, mens den 
fortsetter på Hovden og i Geilo-området ut på 1400-
tallet. Det er få 1300-talls dateringer fra Valdres, og 
her ser virksomheten ut til hovedsakelig å ha slut
tet på 1200-tallet, mens den varer til etter 1400 ved 
Dokkfløy. 

Hvor tok jernet veien? Har jern fra de sydnorske 
skogene blitt brukt på kontinentet i romertid og fol
kevandringstid? Hvilke markeder har vært mottagere 
i middelalderen? Ga jernproduksjonen grunnlag for 
en ekspansiv høvdingmakt og for en voldsom kirke
bygging og et mektig kongedømme, foruten utvik
ling av bysamfunn? 

Som i andre deler av arkeologien er sentrale 
kunnskapshull knyttet til menneskets tro og forestil
lingsverden. Mange har lagt stor vekt på smedens 
rolle og vært opptatt av den rituelle smeden. Er det 
grunnlag for å slutte at jernutvinneren og smeden var 
samme person? 

Forskningsoppgavene er mange! 

5.1.2 "Statiske" og varige problemstillinger 
Nettopp behovet for grunnleggende kunnskaper gjør 
at de problemene som ble skissert i rapporten fra 
Dokka-gravningene, fortsatt er interessante å drøfte. 
I dette arbeidet var målet en publisering av de arkeolo
giske gravningsdataene, foreta en gruppering av mate
rialet og å gi en vurdering av de kronologiske forhol
dene, i første rekke tjene som en materialpublikasjon 
og være et underlagsdokument for videre forskning 
(Larsen 1991 ). 
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Sentralt stod kronologi: når startet jernutvinnin
gen i området, og var det en eller flere intensivfaser? 
Var en av disse i middelalderen før svartedauden? Når 
avtok jernproduksjonen, og når ble produksjonen 
helt avviklet? 

Mange teknologiske spørsmål var uavklart: hvil
ke ovnstyper fantes? Var det en rekke varianter som 
avspeilte utvikling over tid, og hvor gamle var de? 
Hvordan foregikk prosessen i kullgroper og ovner -
hvilken teknologi fantes brukt? Var de store gropene 
bare for kullbrenning - kunne de være til annen pro
duksjon eller oppbevaring? Hvor mye jern ble pro
dusert pr. blestring? Hvor mange ganger var groper 
og ovner utnyttet? Kunne den samlete slaggmengden 
ved jernvinneanlegget fortelle hvor mye jern som er 
utvunnet på stedet? 

Organisatorisk måtte det avklares om produksjo
nen var for selvforsyning eller for et videre marked. 
Hvem begynte produksjonen? Startet bøndene i lave
religgende områder og ekspanderte inn i fjellet etter 
som behovet økte? Var det folk med rot i bygdene 
som drev virksomheten i intensivfasen(e), eller var 
den basert på spesialister? Var teknologien så avan
sett at den forutsatte spesialister? Hvordan var da 
forholdet til sæterbruket? Var det de samme men
neskene som drev jernutvinningen og dyregravfang
sten? Hvor bodde de? Kunne sætrene følges tilbake 
til vikingtid eller tidlig middelalder? Hadde det vært 
bosteder eller vakthytter ved produksjonsstedene? 
Til hvilken tid av året ble jernvinna drevet? Kunne 
den ha ført til helårsbosetning i området? En interes
sant arbeidsoppgave var også å prøve å følge jernet 
ut av området, selv om det ikke var mulig å få til 
tilstrekkelige sporemneanalyser. 

Og problemer omkring avslutningen av virk
somheten var viktige: - Når sluttet jernutvinningen? 
Skyldtes nedleggelsen ressurskrise, at man hadde 
forbrukt skogen og/eller malmen, eller hadde den 
med svartedauden å gjøre; at behovet avtok? Eller 
kunne ny teknologi (bergverksdrift) ha utkonkurrert 
den gamle jernvinna? 

Spørsmålene kan oppsummeres som når, hvordan, 
av hvem og for hvem (Larsen 1991:1-4). Selv om 
mange spørsmål fikk svar, er de fotisatt aktuelle når 
man begynner utforskningen av nye jernvinneområ
der. Gjennomgangen skal bare tjene som en eksem
plifisering, og spørsmålsstillingene i det følgende må 
ikke sees ut fra Dokkfløy og 1980-tallet. 

Mange av de samme problemene var aktuelle da 
utforskningen av jernvinna startet i Kind (Tranemo) i 
I 984: Hvor mange anlegg fantes , hvilke anleggstyper 
og elementer fantes, og etter hvert ble interessen ret
tet mot organisatoriske spørsmål. Under feltarbeidet 
dominerte spørsmål av teknisk natur som driftsmåte, 
behandling av råvarer og ovnstyper. Organisasjonen 



Jernvinneundersøkelser 

både på det enkelte anlegg og i forhold til samfunnet 
var av interesse. Hvor mange mennesker var det be
hov for ved arbeidet, hvilke arbeidsoppgaver inngikk 
før og etter blestringen? Var det bønder eller andre 
samfunnsgrupper som stod for produksjonen, og var 
den innrettet bare for eget bruk eller for videre av
setning? Dermed nærn1et man seg volumberegninger 
og tekniske analyser. Dateringene ble også viktige. 
Det overordnete målet ble hvilken betydning jernet 
hadde i samfunnet (Englund 2002: 19). 1 

Den nyere arkeologien stiller ikke bare spørsmål 
om hva, hvor og når, men også hvorfor (for eksem
pel Tveiten 2005:62), og man vurderer samfunns
utvikling og også om produksjonen skulle dekke 
andre behov enn nødvendigheten av jern. At mange 
problemstillinger går igjen over så lang tid, er ikke 
nødvendigvis et uttrykk for at jernvinneforskningen 
er statisk, snarere er forholdet at datatilgangen har 
vært beskjeden og at forskningsaktiviteten har væti 
lav. Mange grunnleggende spørsmål, for eksempel 
knyttet til kronologi og distribusjon, er dessuten 
grunnleggende og fortsatt viktige i mange deler av 
fornminneforskningen. 

Undersøkelsene i Gråfjellområdet var vinklet 
rundt betydningen for lokalbefolkningen av den sto
re overskuddsproduksjonen som var påvist gjennom 
registreringene. Det skulle belyses variasjoner i tek
nologi (anleggstyper) og deres distribusjon. Relasjo
nen mellom jernfremstilling, fangst og seterbruk var 
aktuelt. Videre var det blant annet spørsmål knyttet 
til bosetning, produksjonens omfang og organisering 
(Rundberget & Hill 2007:27). Dette er grunnleggen
de spørsmål som må løses, men som vi også kjenner 
fra tidligere prosjekter. 

Et av programmets mål er å følge opp ønsket om 
en forskningsstyrt forvaltning. Det er imidlertid i det 
følgende satt den begrensningen at målene på en el
ler annen måte skal kunne oppnås gjennom målstyrte 
utgravninger. Målene behøver nødvendigvis ikke 
være svært ambisiøse. For eksempel kan målet være 
en god dokumentasjon for å kunne innpasse jemvin
neanleggene i typemessige serier, eller som det ofte 
fremheves når det gjelder undersøkelse av kullgroper: 
"Mengden og mangfoldet av kullgroper medfører at 
en viktig del av den vitenskapelige verdien er knyt
tet til tallfesting og utarbeiding av statistiske data, 
som først blir tilgjengelig gjennom en arkeologisk 
undersøkelse. Slike data utgjør et viktig grunnlag for 
vår samlede kunnskap om denne typen virksomhet 
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på Østlandet og i Sør-Norge som helhet. De aktuelle 
gropene har derfor stor vitenskapelig interesse. "2 

I det følgende er derfor målene hovedsakelig kon
krete og relatert til arbeider der det ikke kreves en 
stor forskningsinnsats for å nå målene. Det må også 
legges til gnmn at materialet på grunnlag av kunn
skaper oppnådd ved utgravninger, kan suppleres 
med mindre testgravninger slik som i Snertingdal i 
Oppland hvor mye ny kunnskap er vunnet med ut
gangspunkt i Dokkaprosjektets utgravninger (Larsen 
2003b; 2007). Det er mange uløste spørsmål, og det 
har vært nødvendig å foreta et utvalg. Med hensikt er 
det valgt en del problemer som er tilsvarende de som 
gjelder for steinalderarkeologien (Glørstad 2006). Et 
slikt utvalg må løpende revurderes i takt med nye 
metoder og innfallsvinkler og ny kunnskap . 

5.2 KRONOLOGI 

5.2.1 Innledende bemerkninger 
"Kronologi fremstår i dagens arkeologi som et traust 
emne, og betraktes som en form for grunnforskning. 
Dette er nok riktig, om man anser de samfunnsmessi
ge forholdene i forhistorien å være arkeologiens vik
tigste oppgave" bemerker Glørstad (2006:86) i sin 
vektlegging av kronologi i fortsatte steinalderstudier. 
Han legger til grunn at "uten en form for kronolo
gisk/typologisk oversikt over den forhistoriske ut
viklingen, er det umulig å ha noen særlig interessant 
vitenskapelig forståelse av samfunnsutviklingen." 

Kronologi bygger vanligvis på typologi Uf. Glør
stad 2006:87 med referanser) og er vanligvis knyttet 
til gjenstandsmateriale som kan airnngeres i utvi
klingsserier. Den tidlige jernvinnekronologien som 
T. Dannevig Hauge ( 1946) stod for, bygget på ovns
typologi, men det er tolkningsmessige problemer 
ved flere av de angivelige ovnstypene. I dag bygger 
ovnskronologien på teknologiske forskjeller, fase I
Ill (kapittel 3.4) . Det benyttes også typologi på an
legg, men ut fra kjent kronologi der man kan tidfeste 
når enkelte elementer hører hjemme. 

Stratigrafi er sjeldent et hjelpemiddel fordi ulike 
bruksfaser ligger nær hverandre i tid, og strukturene 
er likeartet. I noen tilfeller er det påvist anlegg fra 
fase Il på avfallshauger til fase I. 

Daterende gjenstander er så få at en kronologi 
ikke kan bygges på dem. I det foregående er det re
degjort for at først med Cl4-dateringene var det mu
lig å etablere en absolutt kronologi som er knyttet til 

1 Lars-Erik Englund gir en uttømmende liste over hvordan "Blastbrukets arkeologi och historia, jarnhantering med nas
tan 3000-åriga anor inom nuvarande svenskt område, kan studeras från flera utgångspunkter och med olika perspektiv" 
(Englund 2002: 11-12). 
2 Brev til Riksantikvaren 28. september 2006 om Reguleringsplan for Spåtind-Synnseterområdet, Nordre Land kom
mune, Oppland . 
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T-17387 R33 Jernvinneanlegg 2405±65BP ti • 

T-13687 R33 Jernvinneanlegg 2260±40BP ~ 

T-14476 R43 Jernvinneanlegg 2215±50BP ___ Jll!.111!!!!'!'!1~--
. . 

TUa-4568 R43 Jernvinneanlegg 2130±30BP 

T-17386 R22c Jernvinneanlegg 2045± 708P 

T-16336 R43 Jernvinneanlegg 2000±65BP 

T-13689 R36B Kullgrop 1990±70BP 

T-16334 R33 Jernvinneanlegg 1895±65BP 

T-13682 R4 Jernvinneanlegg 1895±40BP 

T- 13684 R14 Jernvinneanlegg 1880±40BP 

T-16333 R4 Jernvinneanlegg 1855±75BP 

T-13685 R19 Jernvinneanlegg 1760±45BP 

T-13686 R22V Jernvinneanlegg 1635±65BP 

T-16345 R45 Kullgrop, usikker 1500±75BP 

T-15840 R41 Jernvlnneanlegg 1385±55BP 

T-15838 R2 Jernvinneanlegg 1280±40BP 

T-17388 R68 Jernvinneanlegg 1245±80BP 

T-13688 R35 Jernvinneanlegg 1125± 758P 

T-15841 R48 Jernvinneanlegg 1090±65BP 

T-16335 R36B Kullgrop 825±70BP 

T-15842 R56A Kullgrop 750±50BP 

T-14475 R42A Kullgrop 530±45BP 

T-17385 RS Kullgrop 130±55BP 

T-13683 RS Smie (slagghaug og kullgrop) 75±45BP 

3000CalBC 2000CalBC 1000CalBC 

a.. ~ 

0 

•• 

dl . 

•• 

CalBC/CalAD 1000CalAD 2000Ca1AD 

Calibrated date 

Figur 172. I enkelte områder gir dateringene inntrykk av sammenhengende aktivitet i nærmere 2000 å,; slik OxCal
diagrammet viser dateringene ji-a Snertingdal, Gjøvik kommune, Oppland. Utarbeidet av Tom Heibreen. Etter Larsen 
2007, figur 4. 

teknologisk utvikling slik vi har sett fra Møsstrond 
og Dokkfløy. Det foreligger nå et stort antall daterin
ger fra Østlandet og Sørlandet, trolig henimot 2000. 
Også mange dateringer foreligger fra Rogaland (Haa
valdsen 1997), fra Vestlandet (Bjørnstad 2003) og fra 
Trøndelag (for eksempel Stenvik 1991). Materialet 
er svært omfattende. Mange av de eldre dateringene 
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har svært lange standardavvik. I dag er det mulig å få 
mer presise dateringer. 

Hovedtrekkene i utviklingen er klarlagt. Her ut
gjør Dokka-undersøkelsene en hovedstamme fordi 
materialet strekker seg over nærmere 1500 år, men 
det er store hull og uklarheter. Mye kan gjøres ved 
noen få nye prøveuttak og målrettete C 14-dateringer. 
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K va li teten på prøvematerialet må bedres ved bruk av 
kvister og løvtrær, jf. kapittel 5. 7.2. Som eksempler 
for slik satsing kan nevnes blant annet Ustedalen ved 
Geilo og i Snertingdal, Gjøvik, hvor materialet har et 
ti I svarende tidsspenn som ved Dokkfløy. 

5.2.2 Fase I (eldre jernalder og merovingertid) 
Det er problematisk at de eldste dateringene spriker, 
og i flere tilfeller er det motsetning mellom stratigrafi 
og dateringer siden eldre stratigrafiske lag har fått 
yngre datering enn overliggende lag. For eksempel 
har prøver fra siste gangs bruk av ovnen gitt eldre 
datering enn kullag rundt ovnen og slagghaugen. 

Først og fremst er det på anlegg fra eldre jernal
der at bruken av furu utgjør et problem. Trær med 
naturlig impregnering som furu , lerk, einer og eik 
bør i utgangspunktet unngås som dateringsmateriale 
(Bakkevig et al. 2002:32). Her er det nødvendig å få 
flere data på hvilke utslag man kan få ut fra materia
lets egenalder. Tørr, gammel ved har antent godt og 
kan ha vært foretrukket, slik det kjennes fra senere 
beretninger om jernfremstilling. 

Bruk av gammelt tre kan delvis forklare store al
dersforskjeller. Flere steder hvor det finnes serier av 
dateringer, foreligger det dateringer til førromersk 
jernalder som ikke passer inn i mønsteret, som Dokk
fløy hvor det foreligger en datering fra siste bruksfase 
i en ovn (DR 75), mens dateringer fra avfallsområdet 
er langt yngre (Larsen 1991 :57). 

Dateringer av materiale i middelalderens kullgro
per har vist at det ikke er noen høyere alder på furu 
enn bjerk og gran når man har gjort forsøk med sepa
rat datering av to treslag. Vanligvis er det brukt små
vokst virke i kullgropene (selv om undersøkelsene i 
Gråfjellområdet er i ferd med å endre våre oppfatnin
ger også her), slik at andre forhold kan ha gjort seg 
gjeldende i de funnene vi har av jernvinneanlegg fra 
eldre jernalder. Det er derfor nødvendig å få utført 
(akselerator)dateringer der det finnes bjerkefragmen
ter eller fragmenter av furukvister som kan vurderes i 
forhold til foreliggende dateringer fra den eldre peri
oden. Dateringer av de danske "slaggegrubeovnene" 
har vist at trekull generelt sett gir eldre resultat enn 
halm eller lyng. (Mikkelsen og Nørbach 2003:99).3 

DR 75 ved Dokkfløy er middels stort, og slagg
mengden på anlegget er trolig maksimalt 50 tonn. 
Dateringene er fra 200BC til AD640. Hvis anlegget 
har væ1i i bruk i mer enn 800 år, og vi forutsetter at 
slagget i ovnen veier 300 kg, ville man ha produsert 
en blokk hvert femte år. Det er lite trolig at man i 
dette værharde landskapet har benyttet anlegget så 
sporadisk. På fem år ville forfallet være kommet 
langt. De fleste dateringene fra DR 75 er fra perio-
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den AD200-400, og selv en bruksperiode på 200 år 
gir ikke mer enn en full slaggrop i året (jf. Larsen 
2003b). Tilsvarende er det på Fagstad i Lillehammer 
der 11 dateringer ligger innen tidsrommetAD60- 675 , 
og slaggmengden er beregnet til 7,3 tonn (Mjærum 
rapport 2006a), noe som tilsier at det bare kan ha 
vært produsert en slaggblokk årlig i 20-25 år. 

Tilsvarende dateringsproblemer, både med hen
syn til dateringer som ikke passer på grunn av strati
grafiske forhold og anlegg med lang brukstid, er også 
kjent fra Trøndelag (for eksempel Farbregd, Gustaf
son og Sten vik 1985 : 118-119, Prestvold 1994:68-70). 
Samlet sett er det grunn til å ta opp alle de tidlige 
dateringene til ny vurdering. Videre er det nødven
dig med mange nye undersøkelser og dateringer for 
å kaste lys over dateringsproblemene og anleggenes 
bruksperioder. Forsøk med bruk av brente ben (se 
kapittel 5.2.2) er oppløftende, men det er sjeldent å 
finne slikt materiale på anlegg fra fase I , og det er 
ikke gjort funn på anlegg med Østlandsovn. 

Når startet jernutvinningen i regionen vår? Når var 
det intensivperioder? Er de foreliggende dateringene 
et godt nok materiale til å fastslå at jernutvinningen 
startet f.Kr.? Men de kronologiske problemene er 
ikke bare knyttet til den eldste jernvinna. Problemet 
gjelder også overgangen til ovner med sideavtapping 
av slagg. Overgangen er inngående drøftet i kapittel 
3.4.1.5 og 3.4.2.3. Det foreligger få sikre dateringer 
fra denne overgangsfasen, og disse bygger alle på 
furu. Nettopp den foreslåtte sammenhengen mellom 
introduksjonen av kullgroper og slaggavtappingsov
ner gjør brukstiden for Østlandsovnen til et aktuelt 
problem. 

5.2.3 Fase Il - vikingtid og middelalder 
Det er usikkert når fase II begynner. Vikingtiden er 
en så sentral periode i norsk forhistorie at det er nød
vendig å få jernvinna på plass i bildet. Problemene 
knyttet til den "manglende" vikingtiden er drøftet 
videre i kapittel 5.8 .2, men noe av forklaringen kan 
ligge i varigheten av fase I. Det er derfor behov for 
systematisk og problemrettet innsamling og datering 
av prøver. Kan en annen del av forklaringen være at 

"hakk" i kalibreringskurven gjør at få dateringer fal
ler i eldre vikingtid (figur 173)? 

Ved Dokkfløy er fase I og de eldste fase Il-ovnene 
datert på trekull av furu , og bjerk tas i stigende grad 
i bruk. Kan egenalderen på dateringsmaterialet føre 
til at vi får en "opphopning" av dateringer i merovin
gertid? Er det reelt med så få dateringer i perioden 
AD800- 950? 

Kullgroper er en meget tallrik kulturminnetype 
som hører til fase II. N armo ( 1996a: 17-18) er overbe-

3 Antallet dateringer er forholdsvis beskjedent med 58 dateringer på halm eller lyng og bare 10 på tre. 
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Vikingtid 1300BP .I. .. 
Vikingtid 1250BP ... .I. 

Vikingtid 1200B P Ill ... 

Vikingt.1d l 150BP i ... 

Vikingtid 1 !00B P ........ 
= 

Vikingtid 1050B P l 

Vikingtid !000BP l 

V1kmgtid ~50BP 1 .... 
Vikingtid ~00BP • l 

I 

400CalAD 600CalAD 800CalA D l000CalA D 1200CalA D 1400CalAD 

C ali bra te d da te 

Figur 173. OxCal-diagram der dateringer j,-a J 300BP 
til 900 BP med standardavvik ±0. Omkring AD800 er 
tidsspennet langt, mens man f år mer eksakte verdier mot 
slutten av 900- og inn på 1000-tallet (A D). Utarbeidet av 
Jostein Bergstøl. 

visende i sin argumentasjon at fase li-ovner forutset
ter separat kullbrenning, og at innføringen av disse 
ovnene og kullgropteknikken hører sammen. Som vi 
har sett i kapittel 3.3.8, er det få dateringer eldre enn 
AD900. Riktignok er det kommet nytt materiale fra 
Fillefjell de siste årene, og det er nødvendig å videre
føre arbeidet med datering av kullgroper. 

De store seriene fra middelalderens jernvinne ba
sert på datering av trekull fra bjerk har gitt samsva
rende resultater, slik som de mange resultatene fra 
1200- og 1300-tallet fra Dokkfløy. 

Resultatene fra Gråfjellområdet utgjør et enda 
større statistisk materiale i vurderingen av de krono
logiske forholdene for middelalderens jernvinne. 453 
vedartsanalyserte prøver viser at furu har vært fore 
trukket, men at også gran må ha vært et velegnet tre
slag til jernutvinning. Det er utført 341 radiologiske 
dateringer; disse faller i tre grupper: A) AD950- 1 l 80, 
B) AD1030- 1250 og C) ADi 160- 1300. Ofte er alle 
tre gruppene representert på samme jemvinneanlegg, 
og det er derfor vanskelig å avgrense eventuelle 
bruksfaser (Rundberget 2007c:309). 

Det er gjort forsøk med datering av brente ben fra 
ildsteder; 8 prøver er datert og for 7 av disse er det 
utført kontrolldatering på trekull . Bendatering faller 
delvis noe annerledes ut, og det er både eldre, yngre 
og sammenfallende dateringer. Denne typen daterin
ger er fortsatt i startfasen, men intet tyder angivelig 
på store feilkilder. Muligens kan mindre avvik gi 
store utslag på kalibreringskurvene. 

Årringstellinger viser en egenalder på opptil 200 
år, noe som kan bidra til å forklare enkelte problema
tiske dateringer.4 På Rødsmoen og i Gråfjellområdet 
er det mulig å få ut forkullet treverk til dendrokro-
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nologiske analyser fra gropene under ovnene. Når 
det gjelder jernvinna vest for Mjøsa, er det sjeldent å 
finne store trekullstykker i slagghauger og ovner. 

Vi har lite kjennskap til hvor lenge et jernvinne
anlegg har vært brukt. Et standard anlegg i Gausdal 
Vestfjell og Valdres kan ha 2-3 tonn slagg, og date
ringene kan sprike med mer enn 300 år. At man har 
laget en slik installasjon bare for en produksjon på 
10 kg pr. år, virker lite sannsynlig. Anleggene ligger 
gjerne tett, noe som antyder at anleggene er flyttet 
når skogen er hugget ut. 

Det er også nødvendig å arbeide mer med bruks
tiden for kullgropene. I kapittel 3.3 .8 er det pekt på 
en del dateringer som viser til etterreformatorisk tid. 
I en del tilfeller er det åpenbart at resent materiale er 
datert, mens de mange dateringene fra Hallingdal pe
ker mot at kullgropene her også må være brukt opp 
i nyere tid. For å få mer presise dateringer bør det 
overveies å gå over til utelukkende AMS-dateringer 
slik det nå gjøres ved alle dateringer ved Laboratoriet 
for radiologisk datering, Trondheim. På stokker kan 
det også tas datering av både ytterved og innerved. 

5.2.4 Avslutningen av intensivperioden i 
middelalderen 

Usikkerheten er likeledes knyttet til når den store 
produksjonen sluttet i middelalderen? Er avslutnin
gen av intensivperioden den samme som brukstiden 
for denne ovnstypen? Når sluttet man å lage jern i 
sjaktovn med sideavtapping av slagg? Den nye ovns
typen med dateringer tilbake til 1300- og 1400-tallet 
opptrer bare i begrensete områder slik at det ikke er 
tale om skifte av ovnsteknologi. I område etter 01må
de ser vi at blestervirksomheten legges ned for aldri 
å bli tatt opp igjen. 

Her skal bare vurderes de kronologiske spørsmå
lene. Når legges produksjonen ned? Skjer det samti
dig i hele museumsdistriktet? Vi skal ta et blikk på 
foreliggende materiale. 

Anleggene på Rødsmoen går i liten grad utover 
1200-tallet, i et par tilfeller holdes det åpent at anlegg 
kan gå inn på 1300-tallet, da virksomheten opphører 
Uf. Nanno 1997a:191). Dette bekreftes også av de 
dateringer som foreligger fra Gråfjellotmådet der en 
samlet tolkning innebærer at virksomheten opphø
rer litt før 1300 (Rundberget 2007c:321 ). Bare en av 
dateringene fra Hedmarken viser jernproduksjon på 
1300-tallet. 

Fra Dokkfløy har vi så mange dateringer fra 
1200-/ l 300-tallet at det er på det rene at det har vært 
intensiv jernutvinning til midten eller siste halvdel 

4 Slik som at bunndatering i slagghaug SH I på jemvinneanlegg Jfp. 5 er yngre enn toppdatering, og slik som at tre stok
ker med antatt samme hugstår i den utømte kullgropen Jfp. 29-3 har gitt sprikende og til dels ikke overlappende datering 
(Rundberget 2007c). 

182 



Jernvinneundersøkelser 

av 1300-tallet (med et par dateringer til 1400-tallet). 
Samtidig som jernutvinningsanleggene legges ned, 
viser pollenanalysene at beitingen får mindre omfang 
(Jacobsen og Larsen 1992: 181). Er det svartedauden 
og de påfølgende pestene som gjør seg gjeldende? 

I Valdres ser det ut til å ha vært en stor produksjon 
på 1100- og i sær på 1200-tallet, men det foreligger 
også noen få dateringer som viser at det har vært noe 
virksomhet på 1300-tallet. På Fillefjell ser det ut til 
at aktiviteten er størst omkring AD 1000, mens akti
viteten må ha væ11 langt lavere på 1200-tallet. Det 
foreligger ingen dateringer fra 1300-tallet. 

I Hallingdal pekes det på nedgang i aktiviteten 
omkring 1300, ikke bare for jernvinna, men for hele 
utmarksbruken, og dateringene fra slagghaugene til 
Hallingdalsprosjektet gir grunn til å regne med at 
jernutvinningen sluttet på 1300-tallet (Bloch-Nakke
rud 1994:43, Bloch-Nakkerud og Lindblom 1994:92). 
Dateringer av utgravde slagghauger og kullgroper 
i Ustedalen tyder på virksomhet inn mot eller på 
1400-tallet (figur 174). Fra 3 jernvinneanlegg med 
tilhørende kullgroper foreligger 8 dateringer innen 
tidsrommet AD1285-1445 , flere av disse tilhører 
1300-/1400-tallet, en av kullgropene på et jernvin
neanlegg er datert til AD1440-1630 . Aktiviteten på 
1300-tallet bekreftes også av dateringer fra Halling
dalsprosjektet i dette området. I Skurdalen ligger da
teringer av kullgroper innen perioden AD680-14 l 0 
med hovedvekt på 1100- og 1200-tallet (Rundberget 
og Gustafson rapport 2008) . Undersøkelser på Ha
glebu i Sigdal i 2006 underbygger jernvinneaktivitet 
på 1400-tallet (Grøtberg/Gustafson rapport 2007) . 

Sluttfasen på Møsstrond i Telemark ligger tidlige
re; det regnes med nedgangsfase fra midten av 1100-
tallet. Irmelin Martens viser til at det er få dateringer 
fra den avsluttende fasen (1997:14). Martens gjør 
bruk av Masca-kalibre11e dateringer. Etter omkali
brering til dagens standarder er det på det rene at det 
også må ha vært stor virksomhet inn på 1200-tallet. 
De fleste dateringene er fra bunnen av slagghauger, 
kullgroper var nærmest ikke datert, og det er derfor 
hevdet ar vi måtte legge mindre vekt på kronologien 
i Møsstrond inntil nye dateringer foreligger (Larsen 
2004: 162-163). Det er de senere årene utført under
søkelser i nærområdet til Møsstrond i Vinje knyttet til 
turistutbygging. Et jernvinneanlegg og en rekke kull
groper er datert (Mjærum rapport 2004b ). 17 radiolo
giske dateringer underbygger hypotesen til Martens 
om en tidlig nedleggelse av blestervirksomheten, 
kanskje før AD1250. Espelund (2004a) har senere 
dateringer fra Fyresdal, og undersøkte kullgroper i 
Tinn er datert til 1300-/1400-tallet (Amundsen rap
po11 2003a). 

På Hovden i Aust-Agder startet virksomheten på 
900-tallet og avtok på 1400-tallet, med den mest in-
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T-12476 690±75BP 

T-13030 675±65BP 

T-13029 550±65BP 

T-1 2473 530±75BP 

T-12474 530±65BP 

T-1 3028 530±65BP 

T- 12475 51S±75BP 

T- 13027 5l0±40BP 

T-13026 395±65BP 

500Ca!AD 

•• 

•• .... ... 
IOOOCalAD l500Ca!AD 2000Ca!AD 

Calibratcd date 

Figur 17 4. Dateringer fra tre utgravde j ernvinneanlegg 
ved Ustedalsjjorden, Hol kommune, Buskerud vist i pro
grammet OxCal. Dateringene er fra ovne,; slagghauger og 
kul/groper kny ttet til disse anleggene. Etter Larsen 2004, 
figur 11. 

tensive bruken på 1100-, 1200- og 1300-tallet. Rolf
sen (1992) stiller spørsmål om det er en forbindelse 
mellom 1400-tallets jernutvinning og de første berg
verkene. Senere viser han (2002 :257) til på bakgrunn 
av over 250 dateringer, at virksomheten foregikk fra 
omkring 800 til 1450, med størst aktivitet på 1200-
tallet. 

Er det riktig at jernvinna i stor grad legges ned i 
tiden omkring svartedauden, og at pesten er årsak til 
nedleggelse i marginalområder? I flere av områdene 
på Østlandet synes nedgangen kronologisk å passe 
med tiden for svartedauden. Men det kan også spores 
produksjon inn på 1400-tallet, slik som i Ustedalen 
ved Geilo. Sen jernvinne base11 på ovner med sideav
tapping av slagg er også påvist i Fyresdal i Telemark 
og i øvre del av Setesdal. Espelund (2004a) mener 
produksjonen i Fyresdal kan ha foregått i ovner til
hørende fase Il til 1500-tallet. 

Avgjørende for spørsmålet er ikke når den sene 
bondejernvinna slutter, men når den intensive vare
produksjonen slutter. Som pekt på er det mange fak
torer som kan gjøre seg gjeldende; flere av disse kan 
ikke undersøkes med arkeologiske teknikker. Dette 
gjelder innvirkningen av svartedauden på bosetning 
og etterspørsel og ikke minst forholdet til det sven
ske jernet fra 1200-tallet av. Jernproduksjonen var 
økende i middelalderen, og jernprisene synkende 
på 1300- og 1400-tallet. Påfallende er de sprikende 
dateringene vi har fra avslutningsfasen: Hovden går 
inn på 1400-tallet, Møsstrond på 1200-tallet, Ustedal 
på 1400-tallet, Valdres og Fillefjell på 1200-tallet, 
Gausdal Vestfjell 1350/ 1400 og Hedmark på 1200-
tallet. Systematikken i dette er påfallende ved at an
net hvert distrikt slutter på 1200-tallet, mens de øv
rige fortsetter til etter svartedauden. Hvorfor denne 
forskjellen? Antallet dateringer er stort, men det er 
viktig at vi fo11setter kartleggingen etter som nye 
jernvinnedistrikter blir kjent. 
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Figur 17 5. OxCal-diagram over Cl 4-dateringer av 
anleggfrafase 111 i Hedmark Diagrammet bygger på 29 
dateringa 

5.2.5 Hvor gammel er fase Ill? 
Tidsstillingen til anleggene av Evenstad-typen bør 
klarlegges bedre. Espelund mener de går tilbake til 
rundt AD1400 (se drøfting 1997a; 2005a: 165). De 
førreformatoriske dateringene av ovnstypen er truk
ket i tvil (Larsen 2004). At typen kan gå tilbake til 
1200-tallet i Jamtland (Magnusson 1986: 173ft) er et 
argument for tidlige dateringer også på norsk side av 
grensen. 

Dateringene er utført på materiale av furu, og 
helst er det brukt tørrfuru. Bare i seg selv represente
rer dette en betydelig usikkerhet. Hele 21 av 25 date
ringer har en sentrumsdatering før 1600 (figur 175). 
Siden teknikken er så godt dokumentert på 1700-
tallet, også i lokalhistorisk litteratur fra Østerdalen, 
skulle vi forvente at langt flere dateringer skulle vise 
til tiden etter 1650. 

Det er nødvendig med systematiske utgravninger 
for å løse dateringsproblemet. Det er også viktig å 
datere anlegg som vi vet er relativt unge for å få grep 
på den usikkerheten alderen på dateringsmaterialet 
utgjør. Siden mange anlegg er nært knyttet til gårds
bosetning, må også historikere trekkes inn. Enkelte 
områder, som Sollien, har angivelig ikke væ1i bosatt 
etter svartedauden før på 1600-tallet. Her kan også 
dateringenes relevans etterprøves. 

5.2.6 Andre metoder enn C14-dateringer 
De arbeidene som ble gjort med dendrokronologisk 
datering av Gråfjellprosjektet, er nybrott. Bruk av 
forkullet materiale har vært ansett som problematisk 
på grunn av krymping og avskalling; de ytre lagene 
er ofte tapt. Det er utarbeidet absolutt kronologi for 
furu og relativ for gran. 

Forsøk med både dendrokronologisk og radiolo
gisk datering har gitt resultater som ikke er motstri 
dende (Rundberget 2007c:3 l 7), men den dendrokro
nologiske dateringen lå i øvre del av resultatet fra 
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den radiologiske. Vanligvis har man tatt utgangs
punkt i en egenalder for trevirket på rundt 30 år, og i 
realiteten sett bort fra denne. Den påviste egenalder 
på inntil 201 år gjør at man bør være mer kritisk, og 
Rundbergets materiale viser at de radiologiske date
ringene kan være noe for gamle. Det er viktig å følge 
opp dette arbeidet. Antagelig vil det ikke, eller bare 
helt unntaksvis, foreligge store nok kullbiter fra jern
vinneanlegg til at metodene kan være aktuell. Det 
er brukt materiale fra ovnsgroper i Gråfjello1mådet, 
men tilsvarende finnes ikke i den vestlige jernvinna. 
Metoden er vel derfor i 01mådet utenfor Hedmark 
( og muligens deler av Akershus) helst egnet for kull
groper med godt bevarte stokker. Dessverre forelig
ger ikke tilsvarende utredninger for bjerk, og det er 
vel neppe håp om å få kurver som går tilbake til mid
delalderen. Mens resultatene for absolutt datering av 
furumateriale må karakteriseres som gode, er resul
tatene fra relativ datering på materiale av gran mer 
usikre. 

Kanskje vil også andre dateringsmetoder kunne 
gi sikrere data; i studier av jernvinna i Norge er det 
hittil i liten grad forsøkt med andre dateringsmetoder 
som thermoluminicens. Ifølge Eva Hjarthner-Holdar 
(muntlig meddelelse 11. september 2008) er det ikke 
gode resultater fra bruk av denne typen metoder på 
jernvinna i Sverige. Derimot ser det ut som om ar
keomagnetisk datering kan være en metode man bør 
se nærmere på. Metoden som er mer enn 40 år gam
mel, går på måling av forholdet til jordmagnetismen. 
Den har fått ny aktualitet, og resultater fra Europa er 
lovende (Garry McDonnell, Htittenberg 11. septem
ber 2008). 

5.3 REGIONINNDELINGEN 
Narmo har forsøkt seg med en regioninndeling for 
middelalderen hvor Øst-Norge med Telemark og Ag
der er delt i 3 regioner (figur 176) som han kaller 
Møsvatn-tradisjonen, JKS-tradisjonen og Hedmark
tradisjonen (2000a: 139-150). Møsstrond og Hov
den regnes som del av det samme tradisjonsområdet. 
Grensen mellom tradisjonsområde Møsstrond og 
JKS-området er ikke kjent, og her kan det eventuelt 
finnes enda en region. Inndelingen bygger på utfor
mingen av jernvinneanlegg og kullgroper og dessu
ten organiseringen av anleggene. 

Bernt Rundberget (2007e:356) mener også at 
jernproduksjonen i Gråfjellområdet sammen med 
grensestrøkene i Hedmark fra Kongsvinger til Kop
pang skiller seg fra den i øvrige deler av landet i pe
rioden AD950- l 300. Det foreligger foreløpig ingen 
analyser av utbredelsen og produksjonen, men Grå
fjello1mådet må ha utgjort et kjerneområde. 

En slik vurdering av jernvinne og regioner må 
foretas også for den eldre jernvinna. Det er i et slikt 
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Figur 176. Lars Erik Narmos forslag til inndeling av j ern
vinna i middelalderen i tradisjonsområder Etter Narmo 
2000a:140, figur 58. 

arbeid viktig å definere anleggstyper og ikke minst 
hvilke strukturer som skal være med i analysen. 

Anleggstypene skifter også over korte avstander. 
Det som ble betegnet som 695- og 300-typene (se 
kapittel 3.4.3.2), er det mange av i Åmot. For 695-
typen er avstanden mellom slagghaugene noe som er 
spesielt vektlagt. Parallelle slagghauger er et vanlig 
fenomen; vi kjenner det godt fra Dokkfløy-anleggene. 
I Åsnes finnes slike anlegg (jfr. Bårdseng 1994, figur 
14), men dimensjonene svarer ikke til det vi kjenner 
fra Rødsmoen/Gråfjellområdet. I Stor-Elvdal kan 
kullgropene igjen være trukket inn på anleggene og 
runde groper finnes. Slagghaugene kan ligge spredt 
(jf. Bårdseng 1994, figur 15). Jernvinna øverst i Hal
lingdal er lite bearbeidet, og her foreligger et interes
sant materiale ved vurdering av regional tilknytning. 

Det er på det rene at jernvinna på Fillefjell skiller 
seg fra den lenger syd i Valdres, slik som på Beitostø
len. Kullgropene er mindre og har brattere profil slik 
som på Møsstrond. Enkelte trekk peker mot områ
dene rundt Hardangervidda (Larsen (red.) in press). 

Bare noen eksempler er trukket frem. Det er på 
det rene at kullgroper, ovner, slagghauger og tufter 
veksler både i utforming og til dels størrelse. Nannos 
tanke om en regioninndeling er interessant i arbei
det med å forstå organiseringen av jernvinna, i det 
minste om inndelingen er så klar som det kan synes. 
Kriteriene for inndelingen er det arbeidet lite med, 
og det er nødvendig med langt flere komparative stu
dier. I arbeidene med de enkelte anleggene, både ved 
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Figur 177. Organiseringen av j ernvinneanleggene i Hed
mark, Doklifløy (JKS) og Møsstrond. Skravering markerer 
kullag, prikker/streker malmlag og prikker slagghauge,'. 
Tegning: Marit Hansen. Etter Nanna 2000a: 148, figur 
65. 

registrering og utgravning, er det derfor nødvendig 
med god dokumentasjon både av helhetlig planløs
ning og de enkelte strukturene. 

5.4 INDRE ORGANISERING 

5.4.1 Hvilke aktiviteter foregikk på anleggene? 

I seg selv er det enkelt å tolke de fleste strukturene 
på et jernvinneanlegg. Formålet er å produsere jern, 
og avfallsdeponi (slagghauger), råstofflagre (kull 
og malm) og ovner er tydelige etter avtorving (figur 
186-189). Ofte fremkommer også en eller flere tuf
ter knyttet til virksomheten. Men organiseringen er 
neppe så enkel å få taket på som det kan virke. Uten å 
stoppe opp og stille spørsmål kan innsamling av data 
få et statisk preg. 

Har virksomheten vært for liten eller stor produk
sjon? En kvantifisering av avfallsmengdene er i dag 
selvsagt, men har det foregått videre bearbeiding av 
jernet på stedet? Det er lett å overse eller feiltolke 
strukturer som inneholder små glødeskall. Bruk av 
såld er nødvendig. Det kan pekes på ildstedene på 
fase Il-anleggene ved Dokkfløy som har en spesiell 
lagfølge med brente ben og slaggstykker. 

Hvilke lagerplasser kan erkjennes? Foruten malm 
og kull må det ha vært lagret andre byggematerialer, 
både tre, stein og leire. Hvor har disse lagerplassene 
vært? Forekomster av leire vil bli dokumente1i, men 
hva med en samling stein som kan oppfattes som vil-
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Figur i 78. innrissing på helle på j ernvinneanlegget DR 
63 i Dokkf/.øy med to bruksfaser i vikingtid/middelalder. 
Antagelig er dette et bumerke, Forteller dette om privat 
eiendomsrett til anlegget? Etter Jacobsen og Larsen 
1992:87. 

kårlig eller i beste fall et resultat av rydding av an
leggsområdet? Hvordan skal lagerplasser for trevir
ke erkjennes? Kan den helhetlige organiseringen gi 
indikasjoner? Er kriteriene for skillet mellom lager
plasser for røstet malm og røsteplasser gode nok? 

Kan det spores flere faser eller ombygginger av 
anlegg? Slike kan i enkelte tilfeller være enkle å på
vise som på DR l ved Dokkfløy der ovnene er flyttet 
etter brann. Lagene og omrotingen på anleggene kan 
være av en slik art at det er vanskelig å påvise ulike 
faser om man ikke innretter undersøkelsen på dette. 
Gravemetode, jf. kapittel 6.4, er noe det må tas stil
ling ti I i hvert enkelt tilfelle. 

Det må under utgravningen stilles spørsmål om 
hvorfor og hvordan virksomheten ble nedlagt. I en
kelte tilfeller er det klart nok slik som på DR 187 
ved Dokkfløy som hadde brent ned, og store brann
lag dekket strukturene. På DR 223 fra romertid var 
fjerning av slaggblokken i ovnen påbegynt, men ble 
aldri fullført (figur 26, 49). Hvorfor avsluttet man 
arbeidet her i en intensivperiode, mens virksomhe
ten fortsatte på et anlegg i synsavstand? Kan dette 
ha med eiendomsrett å gjøre? Normalt ville det være 
naturlig å la blokken ligge i ovnen til den skulle klar
gjøres for neste blestring. 

Er det mulig å få noen oppfatning om når på året 
virksomheten har foregått (figur 95, 96)? Type av 
hustuft og konstruksjoner omkring råstofflagre kan 
gi indikasjoner. Insektsanalyser er også en mulighet 
som kan prøves. Årringsanalyser kan bare gi svaret 
på årstid for hugst. 

Aktiviteten rundt kullbrenning er mindre kom-
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Figur J 79. Et av de områdene der det ligger mange tufte,; 
mulige setertufte,; i jernvinneområdene er Fillefjell der de 
både finnes i Oppland og Sogn og Fjordane, både i områder 
med jernvinneanlegg og uten slike anlegg. Fra befaring ved 
Ty ink1ysset med representanter fra Riksantikvaren, Kul
turhistorisk museum, Oppland fylkeskommune og Sogn og 
Fjordane.fylkeskommune. Foto: Jan Henning Larsen. 

pleks. Kontekst må avgjøres: Er gropen til blestring 
eller til produksjon av smiekull? Eventuell tilhørig
het til jernvinneanlegg må vurderes. Dersom flere 
anlegg er mulige, kan man prøve å etterspore uttaks
retning for trekullet. Eventuelt hvilested eller sted 
hvor man har oppholdt seg under brenningen, må 
også vurderes med mindre kullgropen ligger inne på 
et jernvinneanlegg. 

5.4.2 Hvor bodde de? 
Diskusjonen om hvor jernutvinneme bodde, er om
fattende , se kapittel 3.9. Selv om det var hus på 
enkelte jernvinneplasser, var dette nok verksteds
bygninger. Narmo (2000a: 153) står for en alminne
lig oppfatning når han antar at jemvinneanleggene 
ikke var permanente bosteder for hele familier, men 
bare som oppholdssteder under arbeidet. "Boligde
lene" på anleggene er små, og det er vel helst grunn 
til å tenke seg dem som temporære bosteder under 
blestringen. Det er også anlegg fra fase II som ikke 
har boligdel. Bosetningsspørsmålet er lite utforsket 
ved utgravninger, men er et tema mange arkeologer 
har diskutert. 

I enkelte distrikter er jernvinna knyttet opp mot 
områder med marginalbosetning, andre steder ligger 
anleggene langt ute i utmarka. Og her kaster man 
seg på setrene og fører disse bakover i tid. Lars-Erik 
Nanno peker på at store jernvinneanlegg fra eldre 
jernalder "ligger klistret tett inntil gamle setervoller 
over store deler av Østlandet." Forbindelsen mellom 
setrer og jemvinneanlegg er konstatert i flere sam
menhenger, særlig har man vært opptatt av sammen
hengen mellom setrer og de eldste jernvinneanleg
gene (for eksempel Larsen 1991 :283-284, Narmo 



Jern vinneundersøkelser Kapittel 5: Utfordringer og satsingsområder 

Tegnforklaring 

~ Funn - yngre jernalder 

D Fangstlokalitet 

• Gravminne 

• Jernvinne 

Figur 180. Et problem ved utmarksbruken er f orholdet tilfast bosetning. i norsk bosetningshistoriskforskning har 
graver vært kny ttet til slik bosetning. Kartet viserjernvinneanlegg, fangstanlegg, graver og funn i Geilo-området. 
Kartet gir et godt utgangspunkt/or diskusjon av organiseringen av jernvinna. Utarbeidet av Steinar Botten, Buskerud 
fylkeskommune. 

1996a, Bårdseng 1998). De yngre anleggene synes 
å kunne ha en langt videre spredning i terrenget. 
Oppfatningen av at jernvinna ble drevet fra setrene, 
er gammel, men ingen skriftlige kilder beretter om 
dette. Grunnlaget er sammenfall i utbredelse, slik at 
sammenhengen kan være tilfeldig (Nanno 2000a). 
Få setrer er undersøkt og datert i vårt område. Særlig 
kan pekes på Gråfjellområdet hvor setrene er i bruk 
i middelalderen, men tolkning av eventuell sammen
heng gjenstår. 

I Trøndelag viser pollenanalyser knyttet til vass
dragsundersøkelsene ved Fjergen i Meråker at se
trene først etableres etter at jernvimrn går ut av bruk 
(Solem 1996:96, Stenvik l 996a:36). 

Det er pekt på at lokalisering, anleggstyper og 
forholdet til bosetning i Snertingdal avviker fra det 
mønsteret Narmo forestiller seg, og det er viktig med 
et større materiale og nye vurderinger (Larsen 2007). 
Samme forhold gjelder Ustedalen og Geilo der grav
minnene gir opplysninger om organiseringen av 
utmarksbruken . Særlig kjent er det store gravfeltet 
på Fekjo. Det ligger inne i et område hvor jernvin
neanleggene ligger tett. Et gravfelt av denne størrel
sen er knyttet til fast bosetning i området (jf. Hougen 
1947). Flere andre steder ved Geilo er det gravhauger 

eller gjort gravfunn (figur 180). Området kan derfor 
oppfattes som en av jordbruksbygdene rundt Har
dangervidda med basis i jernvinne, fangst og februk. 
Vitner graver og gravfelt virkelig om bosetning? 

Det må vurderes hvilke muligheter som har vært 
for bosetning. Kan oppfatningene om bosetning på 
anleggene ha vært for bastante? Kan de ha rommet 
en familie i sesongen og ikke bare i blestringsperio
den? Kan jernutvinneren ha rot i bygdemiljøet og ha 
oppholdt seg på anlegget også de delene av året hvor 
både vedlikehold, arbeid med råstoffer og blestringen 
foreg ikk? Enkelte anlegg er uten sporbare tegn etter 
tufter, mens andre som på Møsstrond og Hovden kan 
være store og ha mange rom. Når det er funnet en del 
av oval bronsespenne fra vikingtiden på Møsstrond, 
kan man stille spørsmål om bosetning. Her må man 
være åpen for ulik tilpasning i de forskje llige delene 
av distriktet og se på regionale forskjeller. På samme 
måte som anleggsstrukturene er ulike, kan forhol
det til bosetning vært forskjellig. Det er tvilsomt om 
bruk av fosfatanalyser kan fortelle om bosetningen 
har vært temporær eller fast, men kan gi svar på fast 
organisering av anlegget, den romlige organiserin
gen av anlegget, for eksempel faste avfallsplasser. 
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5.4.3 Hvem var de? 
Hvem jernutvinneren var, er et aktuelt spørsmål. Vi 
vet også lite om hvilke grupper som hadde hånd om 
jernproduksjonen. Som det er pekt på i kapittel 1.5.5, 
er det ikke uten videre mulig å sammenligne jern
utvinnerens og smedens sosiale stilling i samfunnet, 
noe det ofte gjøres. Det eksisterer knapt noe kilde
materiale som kaster lys over jernutvinnerens stilling 
før vi kommer frem til den etterreformatoriske bonde
jernvinna bygd på husholdningsprinsippet. Narmo 
har tatt oppgjør med overføring av forhold til mid
delalderjernvinna og vareproduksjon. De tradisjonel
le arkeologiske kildene frajernalderen - gravfunn og 
depotfunn - har lite å fortelle fordi vi ikke kan skille 
ut jernprodusentene. Kan analyse av jordeiendoms
forhold fortelle noe om det var bestemte gårder som 
rådde over jernvinna? Kan det kastes lys over disse 
gårdenes posisjon i samfunnet? Likevel blir spørs
målet hvilke grupper på gårdene som drev arbeidet 
i utmarka. Og var det spesialister utenfra som drev 
virksomheten, faller denne muligheten bort. 

Har det vært en større gruppe som arbeidet 
sammen, taler forholdene for en organisering un
der en overklasse slik man har tolket forhol dene 
i Trøndelag. Ligger bemanningen nede på det som 
kan utgjøre en familie, kan utgangspunktet være en 
marginalbosetning. Forholdene er neppe like i eldre 
jernalder, yngre jernalder, middelalder og i nyere tid. 
I sistnevnte tilfelle dreier det seg om en husflidspro
duksjon for selvforsyning i området. I jernalderen vet 
vi ikke om treller deltok i produksjonen, og om disse 
blir avløst av løysinger og grupper uten eiendomsrett 
til jord i middelalderen. Om jernutvinnerne var spe
sialister, har vært diskutert (Martens 1988, Bårdseng 
1998:81 ), og dette er fortsatt et aktuelt spørsmål. 

Det er en rekke eksempler på at jernutvinneren 
er en stigmatisert person (se Bjørnstad 2003 :91 -92 
med litteraturhenvisninger). Oppfatninger av sme
dens ro lle er også skiftende fra en stigmatise1t grup
pe til en ansett person som hadde magiske evner, for 
eksempel viser kontinentale kilder at manneboten 
for en smed var lavere enn for en fri mann (Solberg 
2000:158). 

Men å grave ut sosial status er vanskelig, jern
vinneanleggene er verkstedsplasser der det er sjel
dent å gjøre andre funn enn avfall og ubrukt råstoff. 
Boplassundersøkelser kan også gi et godt grunn lag 
å arbeide videre med, men foreløpig er det ikke noe 
godt grunnlag for gruppering av verkstedsplasser 
med mindre det dreier seg om edelmetaller i sentral
områder. 

5.4.4 Hvor mange var de på hvert anlegg? 
Ikke bare spørsmålet om den indre organiseringen på 
jernvinneanleggene er det nødvendig å få taket på, 
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men også hvor mange arbeidet på hvert anlegg. Slike 
data vil igjen stå sentralt i vurderinger av jernvinnas 
samfunnsmessige betydning. 

Eksperimenter med rekonstruksjoner av ovner 
med slaggavtapping viser at to personer kunne klare 
arbeidet, men tre ville være mer fordelaktig (Jakob
sen, Larsen og Narmo 1988). Skulle flere ovner være 
i drift samtidig, ville det antagelig være behov for 
flere personer. Arbeidet med å skaffe malm og ved 
eventuelt kullbrenning krevde mye arbeid, men kun
ne utføres til andre tider av året. Hvor omfattende 
blesterarbeidet med de store ovnene fra fase I var, vet 
vi lite om. Dersom det er riktig at de gikk på naturlig 
trekk, var kanskje et par personer tilstrekkelig. På an
legg både fra fase I og Il er det påvist mer enn en ovn, 
men vi vet i mange tilfeller lite om samtidig bruk. 
Cl4-metoden er lite anvendelig for å avklare dette 
spørsmålet, og det er gjerne for små kullstykker til at 
de kan brukes til dendrokronologi. I flere tilfeller er 
det på det rene at det dreier seg om flere faser. Ved 
utgravning er dette et viktig problem å vektlegge da 
stratigrafiske forhold kan bidra til avklaring. 

I Trøndelag kan det finnes grupper av ovner som 
har forutsatt en mannskapsstyrke på 10- 12 personer 
dersom alle ovnene var i drift på en gang (Espelund 
1999: 126f). Det er imidlertid ikke godtgjort at dette 
var tilfelle; de radiologiske dateringene spriker for 
mye. På anlegg med Østlandsovnen er det flere gan
ger funnet to ovner på anlegget, men det er ikke mulig 
å fastslå om de har vært drevet samtidig. Middelalder
anleggene ved Dokkfløy har inntil 4 ovner, men hel
ler ikke her kan det sies noe om samtidig drift. Det 
er mulig at sjaktene har hatt så begrenset levetid at 
ovnene har vært klargjort for bruk før blestringen tok 
til, og at en gruppe på 2- 3 personer har arbeidet på 
stedet og tatt i bruk en ny ovn når den gamle var 
utbrukt. På denne måten unngikk man avbrudd og re
parasjoner i blesterperiodene. At det et sted er en ovn 
og en annen fire kan ha med ressurstilgangen å gjøre. 
På DR 36 fremkom en nærmest komplett ovn inne i 
en slagghaug (figur 59), noe som nok er resultat av at 
ikke alle ovnene var i bruk samtidig. 

5.4.5 Var de alle menn? 
Er det mulig å si noe om både menn og kvinner ar
beidet? Jernvinneforskningen har vært lite kjønnsori
entert, og det har vel vært underforstått at jernutvin
neren har vært mann, slik som kildematerialet tyder 
på at smeden var. Som Line Bårdseng (2005: 159). 
uttrykker det i sin anmeldelse av Espelunds bok Jer
net i Vest-Telemark: "Symbolet o for mann og jern 
preger hver kapitteloverskrift - og jeg velger i denne 
settingen å tolke det som symbolet for jern - i en 
annen setting kunne det kanskje vært talende for fra
været av feminisme i jernvinneforskningen." 
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Gjenstandsmaterialet fra gravningene av jernvin
neanlegg er beskjedent og lite kjønnsspesifikt. Fra 
Møsstrond har vi et par funn som peker mot kvin
nen. På anlegget Nystaul 4 med dateringer til 900-
og 1000-tallet, fremkom del av en dobbeltskallet 
oval spenne, og i en blestertuft på Velurhaugen med 
radiologisk datering til 1200-tallet, var det et spinne
hjul (Martens 1988:32-33 , 58). Kanskje funnet heller 
må tolkes som utslag av helårsbosetning på anleg
get? 

I det gamle samfunnet var arbeidsdelingen mel
lom mann og kvinne klar. I utmarka var det mannen 
som stod for kullproduksjon, jakt og metallhåndverk, 
mens kvinnens arbeid var mer skjult og dreide seg 
om stell av dyr, tekstilarbeid og matlaging; arbeids
delingen var altså helt klar. Det var mannen som satte 
de fysiske sporene (Svensson 2005b ). 

Kjetil Loftsgarden (2007:58) vurderer skriftlige 
beretninger og etnografisk materiale i sammenheng 
med de fysiske levningene; han peker på at det ikke er 
noe i det arkeologiske materialet som entydig knytter 
kvinner til jernfremstilling. Han kommer frem til at 
det er sannsynlig at jernfremstillingen var mannens 
hovedoppgave. 

Skriftlige beretninger om den sene bondejernvin
na viser at arbeidet kunne utføres av mann og kone. 
Ved utgravninger er det ikke mulig å fasts lå kjønn og 
alder på utvinneren, men i vurderingen av organise
ringen bør det tas i betraktning hvorvidt jernfremstil
lingen kan ha vært et familiearbeid hvor også barn og 
ungdom kan ha deltatt. 

Flere steder er det i foreliggende arbeid vist til 
koblingen mot seterbruket som mange forskere har 
vært opptatt av. Seterbruket er tradisjonelt oppfattet 
som kvinnesyssel , men jernalderens og middelalde
rens virksomhet hadde trolig en annen innretning 
enn det senere melkeseterbruket. 

Virksomhetene må her som ved andre aspekter av 
utmarksbruken, vurderes i sammenheng med de 0111-

kringl iggende distriktene, jf. kapittel 5.5. 

5.5 EKSTERN ORGANISERING 

5.5.1 Jernvinna og samfunnet 
I kapittel 3.11 er det redegjort for synspunkter på 
jernvinnas forhold til samfunnsmaktene, og på hvor
dan den overordnete styringen kan ha vært. Vi må 
konkludere med at forholdet er lite utforsket. Spørs
målene griper langt inn i jernets og jernvinnas be
tydning for samfunnsutviklingen. Med det lange 
tidsperspektivet på den intensive jernvinna, mer enn 
1500 år, har organiseringen av samfunnet skiftet. Ut
forskning av middelalde1jernvinna i Hedmark med 
utgangspunkt i resultatene fra Gråfjellprosjektet, er 
satt i gang (Bernt Rundberget) , og behovet for flere 
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slike prosjekter er stort. Det store materialet fra mu
seumsdistriktet gir grunnlag for mange slike fors
kningsprosjekter. 

Slike prosjekter kan ikke løses som forvaltnings
undersøkelser, men bør kunne organiseres under en 
felles paraply. Generelt har historikere vært opptatt 
av jordbruket som premiss for samfunnsutviklingen, 
og varer fra utmarka har vært oppfattet som "attåt
næring" slik som oppfatningen er av jernvinna i fase 
Ill. Det er derfor nødvendig med tve1Tfaglighet hvor 
ikke bare arkeologer og naturvitere deltar, men også 
historikere. 

Viderehåndteringen av jernet fra vinneplassene i 
skog og utmark til konsument er et sentralt spørsmål. 
Her må det også arbeides mer med å vise forskjell 
mellom perioder og geografiske 01måder. Arbeidet 
må videre vinkles mot å utvikle metoder for å belyse 
ulik organisering. 

Den store forskjellen mellom Sverige og Norge 
i middelalderen er tankevekkende. Den svenske 
bergslagen oppstår med bruk av bergmalm i den 
gamle svenske masovnen. Det ser ut som om bergs
brukene er koblet mot middelalderbyene i Malar
dalen, og man kan tenke seg en utvikling styrt av 
samfunnsmaktene Uf. Hyenstrand 1985). Er det slik 
at den norske jernvinna var for spredt til at sam
funnsmaktene ville gripe inn i utviklingen, eller var 
det slik at systemet fungerte så godt og at det ble 
produse1t så mye jern at det ikke var noe behov for 
inngripen fra samfunnet? Eller er det slik at en slik 
styring i dag er lite tydelig fordi utmarka er så lite 
omtalt i middelalderkildene? 

Innsamlingen av data må legges opp slik at de kan 
benyttes i forskningsprosjekter av denne typen . Ikke 
minst gjelder dette å få grep på omfanget av produk
sjonen, kronologiske forhold og den interne organi
seringen, både for vurdering av mannskapsstyrke og 
regionalitet. Et par andre forhold skal utdypes i det 
følgende. 

5.5.2 Områder med overskuddsproduksjon 
lrmelin Martens (1997:9) ser det slik at vi har en del 
områder med overskuddsproduksjon, sentrale 01må
der uten produksjon, mens det andre steder er selvfor
syning, uten at det er sannsynlig at hver bonde laget 
sitt eget jern. "Jernvinna er bare ett av flere eksempler 
på produksjonsforhold som bryter fullstendig med 
den gamle oppfatningen om selvbergingshusholdet. 

... Selv om vi har fått mye nytt materiale de senere 
år, er våre kunnskaper ennå svært fragmentariske, og 
den arkeologiske bearbeiding av materialet er ikke 
kommet særlig langt." Hun mener at vi alltid må dis
kutere spørsmålet om overskuddsproduksjon eller 
produksjon til eget bruk i lys av den bygda som drev 
Jernvmna. 
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I diskusjonen om organiseringen av jernvinna er 
nettopp spørsmålet om selvforsyning kontra over
skuddsproduksjon avgjørende. Det er imidlertid på 
det rene at dette er re lative begrep hvor det er van
skelig å trekke grense (Englund 2002:286), tilsvaren
de begreper som stor og liten produksjon er skjønns
messige. For den nyere jernvinna, "bondejernvinna", 
er det på det rene at selv en beskjeden årsproduksjon 
kunne være en overskuddsproduksjon beregnet på 
salg. 

Det legges ned mye arbeid i intensivregistrerin
ger av utmarksområder, som gjennom hytteplaner. I 
arbeidet med dispensasjonssaker legger fylkeskom
munene en del arbeid i vurdering av kulturminnebe
standen i et 01måde. Museet bygger videre på disse 
vurderingene. Her ligger et grunnlag for å kunne 
gjøre beregninger av tettheten av jernvinneanlegge
ne. Arbeidet med prosjektplaner må derfor ikke være 
statisk, men være et apparat for videre forskning. Vi
dereutvikling av samarbeidet med fylkeskommunene 
og bedre utnyttelse av kompetansen der, blant annet 
når det gjelder lokale forhold, vil utvilsomt bidra til 
en slik vinkling av prosjektplanene. 

5.5.3 Kan konsentrasjoner av smiekullgroper 
fortelle om organisering? 
Kan kartlegging av konsentrasjoner av smiekullgro
per gi infonnasjon om organiseringen av virksom
heten? På Kildemoen på Rødsmoen lå det 92 kull
groper som må karakteriseres som smiekullgroper 
ut fra mangel på jernvinneanlegg. I følge Nanno 
(1997a:164) kan konsentrasjoner som dette 2,4 x 1,2 
km store feltet ha sammenheng med videreforedling 
av lokalprodusert jern eller regional videreforedling 
på strategiske steder for distribusjon av jernet. 

Et annet 01måde er de store moene, Lomoen og 
Rustmoen, ved Vinstra ved åmøtet mellom Lågen 
og Vinstra i Oppland, altså kommunikasjonsmes
sig en strategisk plassering. Her ligger det et stort 
antall kullgroper uten at det er påvist jernvinnean
legg i dette området, men i Skåbu, lenger opp i Vin
stravassdraget, er det registrert et stort antall anlegg 
som typemessig tilsvarer anleggene fra middelalde
ren ved Dokkfløy, fra 1200-/ 1300-tallet, og mange av 
gropene på moene er datert til denne perioden. Er det 
en sammenheng hvor det på moene har væ1t smier 
med videre bearbeiding av jernet? Sigmund Jakob
sen ( 1991 :40) tenker seg at det kan ha vært "smed
sentra" i middelalderen der blesterjern ble fored let 
og smidd om til emnesjern.5 

Trolig vil man finne samme forholdet mange ste-
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der, som i dalbunnen i Valdres, og en kartlegging kan 
bidra til å forstå organiseringen av jerntransporten, 
bearbeidingen og omsetningen. Sammenhengen 
mellom jernvinneområder i utmarka og bearbei
dingsområder i bosetningsområdene er en av flere 
aktuelle modeller. Fortsatt utgravning av kullgroper 
er nødvendig ved at man vinkler arbeidet ikke bare 
mot enkeltobjektet, men også vurderer konteksten, 
noe det også må legges vekt på i arbeidet med pro
sjektplaner. 

5.5.4 Kommunikasjon 
Forholdet mellom jernvinne og ferdselsveier er et 
aktuelt spørsmål. I foregående kapittel var noe av ar
gumentasjonen omkring ku llgropene på moene ved 
Vinstra knyttet til sentralt område ut fra kommuni
kasjon. Hvordan og hvor ble jernet utvekslet? Dette 
gjelder så vel organiseringen av utvekslingen/omset
ningen som hvilke veier jernet fulgte. 

Ved undersøkelsene på Rødsmoen og i Gråfjell
området var det fokus på kultunninners beliggenhet i 
forhold til eldre ferdselsveier. Nanno (1996b; 1997a) 
setter fokus på plassering av smier og smiekullgroper 
langs gamle ferdselsveier (figur 181 ). I Gråfje ll om
rådet ble det lagt vekt på registrering av gamle veier. 
Rundberget (2007e:354-355) mener at veisystemene 
synes å være en viktig betingelse ved plassering av 
anleggene. "Bruken av landskap og ressurser peker 

. . . mot en drift der aktørene har fungert i et større or
ganisert fellesskap, der regler og rutiner for råstoff
bruk har vært et vesentlig element." 

Fillefjell var en sentral fjellovergang, og her lig
ger jernvinneanleggene tett opp mot tregrensen. Opp
land fylkeskommune har lagt vekt på å registrere de 
gamle ferdselsveiene ved kommunedelplanarbeidet 
for Tyinkrysset (figur 182). Her er det svært mange 
faser, og det er både lokalveier og veier som fører 
over fjellet. 

Vannveiene i Telemark er en selvsagt transportåre 
både for jern fra de indre delene, for andre utmark
sprodukter og brynestein fra Eidsborg. Et system 
av gravrøyser viser bruk av kommunikasjonsåren i 
førkristen tid. Pål Nymoen (2008: I 0) setter funn av 
stokkebåter i forbindelse med behov for transport 
av jern og brynesteiner fra produksjons01mådene i 
indre Telemark. Kommende vassdragsundersøkelser 
kan gi mulighet for å studere kommunikasjon langs 
vannveiene Uf. Indrelid 2009: 150). 

Mye er ugjort i studiet av transportårer og kom
munikasjonsveier. Flere steder bør det være mulig å 
kunne etablere hypoteser om kontaktveier og utveks-

5 Jakobsen ( 1991: 176) slår fast at det ved Dokkfløy ikke er funnet avfall etter lupperensing. Nede i Gausdal der ferdsels 
veiene fra Dokkfløy kommer ned, er det kjent mange kullgroper, og man har tenkt seg at bearbeidingen av jernet foregikk 
der (Jacobsen og Larsen 1992). 
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Figur I 81. Smier og kullgroper langs gamle veifar mellom 
Glomma og Rena i Rødsmo-området, Amot kommune, Hed
mark. Etter Narmo 2000a: 162, figur 69. 

lingssteder, eventuelle kjeder av utvekslingssteder. 
I slike studier kan ettersporing av lokale sentra og 
markedsplasser inngå. Jernet vurderes separat, men 
ses i sammenheng med andre varer. Eksempelvis må 
kontakten med middelalderbyene og kirkelige sentra, 
foruten utenlandske havner, vurderes. Å få utført et 
antall proveniensanalyser kan gi ny info1masjon. 

Kommunikasjon henger også sammen med or
ganiseringen av samfunnet. Ved å legge vekt på an
dre kildegrupper enn de historiske kommer Øystein 
Ekroll (2006: 156) frem til en langt sterkere organi
sering av samfunnet i vikingtid og tidlig middelalder 
enn tidligere historisk forskning har gitt inntrykk av. 
Det må ha vært et nettverk av kommunikasjonslinjer 
på land og sjø, og det må ha ligget en god organise
ring i bygging og vedlikehold. 

I arbeidet med det enkelte anlegget er det lett å 
miste konteksten av syne, og opplysninger om til
knytningen til lokal og regional kommunikasjon må 
samles inn og vurderes både ved registreringer og 
utgravninger. 

5.6 JERNVINNAS ØKONOMISKE 
BETYDNING 

5.6.1 Utmarksressurser som forklaring 
Når det gjelder å forklare import og rikdom i sen
tralområder, gripes det gjeme til varer fra utmarka. 
I bronsealderen vises det til huder og pels, i jernal
deren kommer jernet til. Det er ut fra landets forut
setninger logisk at det virkelig er slik, men det kan 
i perioder og 01måder være vanskelig å vise siden 
det er gjort få analyser av sammenhengen. I etterkant 
av de store forvaltningsprosjektene er det utarbeidet 
fyldige publikasjoner om funnkompleksene, men til 
nå har det vært vanskelig å finansiere forskning. 

Sammenhengen mellom det rike romertidsmate
rialet fra sentralområdene på flatbygdene på Østlan-
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Figur I 82. Det er nødvendig å få bedre kunnskap om 
kommunikasjonsårer utfra de sentrale områdene med 
j ernvinneon/egg. På Fillefjell finnes flere generasjoner 
f erdseisveie,; men det gjenstår å granske forholdet til 
j ernvinna, om enn forbindelsen virker åpenbar. Foto: 
Espen Finstad. 

det og jernvinna er et av spørsmålene. Kronologisk 
er det åpenbart et sammenfall (jf. Larsen 2000), men 
det mangler analyser av utbredelse, produksjons
mengder og dateringer. Løselige anslag av digre 
slagghauger slik man finner i litteraturen, er neppe 
tilstrekkelige. I Trøndelag er det utført flere analyser 
hvor man har sett på sammenhengen mellom sam
funn og jern (Stenvik 1991; 2008, Prestvold 1994, 
Johansen 2003), men her har studiet av jernvinna 
i eldre jernalder vært et satsingsfelt. Det er romer
tidens jernvinne i Trøndelag som er kjent som den 
norske jernvinna i eldre jernalder (for eksempel Jons 
2009), og det må satses på å kommunisere den store 
jernvinna vi ser konturene av på det indre Østlandet 
(for eksempel Larsen og Rundberget in press) . 

Martens (1988:86) mener at omsetningen av jern 
fra Møsstrond har foregått på faste markedsplasser i 
et fast nettverk organisert av høvdinger, men at selve 
jernvinnene ikke har vært kontrollert ovenfra. Den 
interne handelen i Norge fulgte fire hovedretninger: 
1. Handelen langs kysten. 2. Landeveis kommuni
kasjon mellom landsdelene, for eksempel mellom 
Østlandet og Vestlandet. 3. Handelen mellom kyst 
og fjell. 4. Handelen mellom innlandsområdene 
(1988:129-130). Hun finner at hennes studium av 
jernvinna gir grunnlag for en hypotese om et system 
av markedsplasser i vikingtid og middelalder. Hun 
ser for seg et system der produsentene i fjellbygdene 
( også av andre varer enn jern) var bundet til mottake
re i dalbygdene som leverte korn, tømmer, salt med 
mer i retur, og fjellbøndenes forhold til mottakerne 
har tilsvart et klientforhold. Mottakerne i dalbygdene 
har omsatt varene på periodiske markeder. Systemet 
anser hun ikke for å være stabilt (ibid.: 137-138). 
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5.6.2 Jernproduksjonen og jernbehovet 
Hvor mye av det tidligste jernet var produsert her i 
landet? Når startet en så omfattende produksjon at 
det fikk en alminnelig utbredelse? Når ekspanderte 
jernvinna inn i utmarka? Eller ble den etablert der 
fra teknologien ble kjent? Fortsatt er mye av sam
funnsstrukturen i den eldste jernalderen lite kjent. I 
hvilken grad var jernvinna styrende for etablering og 
utvikling av høvdingdømmer? 

"Merovingertidsproblemet" er gammelt og vel
kjent innen norsk arkeologi. De mange ødegårdene 
fra folkevandringstiden og de få gravene fra tidlig 
merovingertid har fått flere til å stille spørsmål om 
en krise har rammet samfunnet, for eksempel er den 
justinianske byllepesten trukket frem som forklaring 
(Helgen 1977). Materialet fra utmarka, både fangst 
og jernvinne, må vurderes i sammenheng med pol
lenanalyser. Slik det nå ser ut, spriker materialet. På 
Møsstrond (Martens 1988) og Rødsmoen (Narmo 
1997; 2000a) ser jernproduksjonen ut ti l å starte på 
overgangen til yngre jernalder, mens det ut fra de 
samlede resultatene av undersøkelsene ved Dokk
fløy er trukket konklusjonen at en krise har rammet 
virksomheten på denne tiden (Jacobsen og Larsen 
1992: 175). Ved Tyinkrysset øverst i Valdres er det 
anlegg fra merovingertid og vikingtid. De er lite ty
delige på overflaten, og slik sett adskiller de seg lite 
fra dem fra tidlig middelalder. Kan en vurdering av 
jernvinna ut fra en sikrere kronologi kaste nytt lys 
over "Merovingertidsproblemet"? Hvor omfattende 
er produksjonen sett i forhold til i folkevandringstid 
og vikingtid? 

Vikingtiden er regnet som oppgangstid med så vel 
ytre som indre ekspansjon, og jernet har vært ansett 
som den viktigste forutsetningen. Foreliggende ma
teriale tyder ikke på noen stor produksjon i eldre vi
kingtid, men at oppsvinget kommer i yngre vikingtid 
fra omkring 950. Det er behov både for nytt empirisk 
materiale ved systematiske undersøkelser og fornyet 
vurdering av foreliggende data. 

Middelalderens byer har hatt behov for varer fra 
utkantområdene. Samfunnsmaktene, konge, adel og 
kirke, har både hatt behov for varene og for å sikre 
og å styre forsyningene. Virksomheten i utmarka må 
ha vært for viktig til at det har vært opp til noen saue
bønder som for til fjells for å biestre litt jern av og 
til å styre virksomheten. Historikere har tradisjonelt 
vært opptatt av jordbruket som økonomisk faktor og 
som bærende for samfunnsøkonomien. Det er viktig 
å sammenstille foreliggende materiale og foreta nye 
vurderinger, helst i samarbeid med historikere. Ma
terialet fra Gråfjellprosjektet er godt egnet fordi et 
stort område er intensivt registrert, fordi det er gjort 
beregninger av slaggmengdene og fordi det er utført 

192 

Kapittel 5: Utfordringer og satsingsområder 

grundige metallurgiske analyser som fo1teller om 
utbytte, og det foreligger et stort antall radiologiske 
analyser (Rundberget (red.) 2007). 

5.6.3 Jernproduksjonen og samfunnsutviklingen 
Martens har i flere arbeider (for eksempel 1990:80) 
drøftet det økonomiske systemet i middelalderen 
med den store vareproduksjonen i marginalområ
dene som et bærende element. Hun ser en sammen
heng mellom de alvorlige og langvarige virkningene 
av pestepidemiene fra midten av 1300-tallet og sam
menbrudd av det økonomiske systemet. 

For å kunne klarlegge den økonomiske betydnin
gen av jernvinna må vi begynne å nærme oss noen 
tall for produksjon i ulike tider. Slike beregninger er 
bare gjort for et par områder her i landet. Produk
sjonsberegninger forutsetter en systematisk innsam
ling av data. For det første er det nødvendig at områ
der er så godt registreti at det kan beregnes en tetthet 
av anlegg. Flere steder må det være mulig å gjøre 
slike anslag. Vi må også ha noe begrep om alderen 
på anleggene. 

Dernest må slaggmengdene kvantifiseres. Frem
gangsmåten er grei når det dreier seg om slagghau
ger med renne- eller tappeslagg, se kapittel 6.4.6 . 
Avfallshaugene fra eldre jernalder knyttet til "Øst
landsovnen" inneholder mye jord. Siden anleggene 
oftest ligger på en brink eller liten haug, har de fleste 
store slaggblokkene trillet lengst ned slik at slagg
fordelingen er svært ujevn. Nanno (1997a:117-118) 
påpeker at ennå har ingen såldet og veid en slik slagg
haug, men han anslår dem til å inneholde 50- 100 
tonn slagg. Erfaringen er at størrelsen er langt mer 
varierende, fra et par slaggblokker til flere hundre. 
Innholdet av jord og leire får dem til å virke langt 
større enn det reelle slagginnholdet viser. En enkel 
måte er å telle slaggblokker som ligger i dagen eller 
så vidt grunt at de kan påvises med jordbor, noe som 
vil gi et minimumstall. 

An legget DR 75 ved Dokkfløy er nevnt som ek
sempel på anlegg fra fase I, og det er vist at beregnin
gene av den årlige produksjonen er beheftet med stor 
usikkerhet på grunn av sprikende dateringer (Larsen 
2003b:93). Tilsvarende er det på Fagstad i Lilleham
mer (Mjærum rapport 2006a). Imidlertid er det på 
det rene at mange anlegg kan ha store slaggmengder, 
og det er nødvendig å legge vekt på kvantifisering og 
på gode dateringer. 

Det må foretas analyser av slagg og malm for å se 
på utbyttet. Dette regnes oftest i forhold til kilo slagg. 
Her foreligger det en rekke beregninger som spriker 
fra 0,3 til 1,5 kg jern pr. kg slagg. Eksperimentell 
arkeologi viser stort tap av jern ved rensing og utsmi
ing (jf. kapittel 3.12). På den annen side vektlegger 
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Arne Espelund (2005; 2009) at de bevarte blåsterjer
nene er forbausende rene for slagg. 6 

Vi har bare beretninger om utbytte i forhold til ar
beidsmengde fra den nyere jernvinna, og disse tyder 
på et stort arbeid for lite jern: " . . . og dæ ha vore sagt, 
at ein einsleg mann itte verka meir jønn på ein dag, 
hel l emne te ei øks .... men jønnverkinga va arbeids
samd med di dæ fall så lite ette kår blåsingsfor 'e. 
Renskinga og gjenomarbei 'inga att i smiuavla ga itte 
lite bry, og med di at blæste1jønne va i klompe, vart 
dæ my ' sjo'ing trast dæ trongdest eit någå større vør
kje, slikt som te eit smiuste, ei jønnstong og surne an
dre større ting" (Kleiven 1930: 133). Kleiven mener 
at grunnen til at blestringen opphørte, var at den var 
så arbeidskrevende; det var så stor lettelse å være fer
dig med arbeidet at kunnskapen fort ble glemt. Også 
de finske kildene tyder på at jernutbyttet ble lite (jf. 
Englund 2002:68). Gjennom eksperimentell arkeo
logi må beregninger etter hvert kunne testes. 

Hva var jernbehovet? Ofte opereres det med et 
behov på 1 kg jern pr. gård pr. år. Tall som 5 kg er 
også nevnt i litteraturen. Den som har gått mest grun
dig inn i problemet, er Par Hansson i sine vurderinger 
fra Niirke. Han kommer frem til at en vikingtidsgård 
med hushold på 11 personer hadde redskaper som 
veide 48 kg (aritmetisk verdi). 7 Tar vi i betraktning 
personlig utrustning, våpen, båter og andel leidangs
skip kan jernmengden ha vært 0,4- 0,5 tonn. I dag 
regnes omløpshastigheten til å være 15 år, men vi 
vet lite om eldre tider. Noe svinn har det væ11 ved 
omsmiing, og i jernalderen har gjenstander havnet i 
graver (Hansson 1989:72-75). 

Tallene illustrerer at dette er et tema det bør arbei
des mer med. Om utbyttet er 0, 15: 1 eller 1,5: 1 (jern 
i forhold til slagg), og om forbruket er l eller 10 kg 
pr. år gjør utslag i størrelsesorden 1: 100 når vi skal 
regne med en eventuell overskuddsproduksjon. Har 
et anlegg i Gråfjellområdet med 40 tonn slagg pro
dusert 6 eller 60 tonn jern, og har det kunnet forsyne 
600 eller 60 000 gårder i ett år? 

5.6.4 Hvor ble det av jernet? 
Målingene og beregningene som er gjort av slagg
hauger, for eksempel i Gråfjellområdet, viser at det 
dreier seg om kolossale slaggmengder, og i mange 
tilfeller antar man at det dreier seg om overskudds
produksjon. De skriftlige kildene har imidlertid lite 
å fortelle om eksport av jern. Her kan vi ikke gå inn 
på hvilke omsetningsfonner som fantes gjennom det 
lange tidsrommet som behandles her - fra gavebytte 
til regulær handel i en markedsøkonomi . 

Spørsmålet er hvor det ble av jernet. I kystbyg
dene har det i beste fall sett ut til å ha vært småskala-
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virksomhet. Eller er det så at E18-prosjektets utgrav
ning av et stort anlegg på baksiden av Raet under 
marin grense i 2005 (figur 62, 145), gjør at vi må 
tenke på nytt, også her? Foreløpig er det lite som ta
ler for noen stor produksjon i jordbruksbygdene hvor 
9 av 10 slaggforekomster er fra smier. 

Det hjemlige behovet og forsyningen er uavklart. 
Har jernutvinningen væ11 tilstrekkelig på Vestlandet i 
jernalder og middelalder? Det arkeologiske gravma
terialet fra øverste del av Valdres viser ifølge Bjørn 
Hougen kontakt med Vestlandet. I vikingtiden tyder 
plasseringen av anlegg langs gamle veifar over Fil
lefjell at jern har vært ført over fjellet. Det ser ut til å 
være få spor etter jernvinne nord for Polarsirkelen. Er 
behovet alene dekket fra Trøndelag og Sverige, eller 
har det også kommet jern fra Sydøst-Norge? Data
ene peker mot at middelalde1jernvinna her har hatt et 
svært stort omfang. Har produksjonen i øvrige lands
deler væ11 tilstrekkelig for selvhusholdning? 

Ofte er det pekt på lav produksjon i Danmark, sær
lig i vikingtid-middelalder, hvor det antas at behovet 
måtte dekkes ved innførsel fra Norge og Sverige 
(for eksempel Zimmermann 1998:96). Proveniens
bestemmelse av jernet gjennom kjemiske analyser 
av slagginneslutninger i jernet kan være en vei å gå. 
Disse inneslutningene korresponderer med produk
sjonsslagget og på denne måten av malmen. Denne 
har igjen ulik sammensetning etter hvor den kommer 
fra. Analysene gjør det mulig å skille jern fra blester
ovner fra produkter fra masovner (Buchwald 2003). 

Arne Jouttijiirvi (2002:24) viser til at det er svært 
forskjellige oppfatninger om omfanget av den dan
ske jernproduksjonen i vikingtiden. Det er bare un
dersøkelse av slagg og gjenstander som kan fortelle 
om graden av import. Av analyserte 32 stykker jern 
og stål stammer sannsynligvis 41 % fra Skandina
viske halvøy, 31 % fra Danmark og 28 % kunne ikke 
bestemmes med sikkerhet. 

Oppfatningene av jernutvinningen i Danmark i 
eldre jernalder spriker. Olfert Voss ( 1991: 181) synes 
å regne med en viss overproduksjon med en topp i 
5. århundre. Han viser til romernes store behov for 
jern og finner det sannsynlig at jern også er importert 
fra det frie Germanien. Gert Magnusson (l 991: 154) 
hevder at produksjonen i Skandinavia er av marginal 
betydning eller betydningsløs, og at den må vurderes 
i et regionalt perspektiv. 

Henriette Lyngstrøm (Lyngstrøm 2003 med refe
ranser) viser først til at analyser peker på jerneksport 
fra Norge til Danmark allerede tilbake til eldre jern
alder. Senere kommer hun (2008:35) til at i yngre 
romertid og folkevandringstid kunne jernmengden 
som ble produsert i "Drengsted-ovnene ved bebyg-

6 Fra etnografiske studier er kjent at tuppen ble behandlet etter at den ble tatt opp av ovnen (se Bjørnstad 2003:41 med 

referanser) . 

7 Medianverdi 39 kg. 
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gelserne på Joldelund, Drengsted, Snorup og Starup 
sagtens dække forbruget i en befolkning på størrelse 
med den, der den gang har levet i Jylland, på Fyn 
og på Sjælland." Hun mener jernprodusentene har 
forstått det store jernbehovet i Romerriket som ikke 
kunne dekkes ved intern produksjon. Dersom jern
produksjonen i romertid og folkevandringstid i Syd
øst-Norge var en overskuddsproduksjon, må denne 
diskuteres i forhold til det store behovet blant annet 
i Romerriket. Kan de mange importgjenstandene fra 
Europa i romertid og folkevandringstid nettopp ha sin 
rot i leveranser av jern? Imidlertid finnes norsk jern i 
Danmark i yngre jernalder (Lyngstrøm 2008 :91 ). 

Vesterhavsøyene er et annet aktuelt marked. Nor
ske handelsmenn dominerte islandshandelen i perio
den 1200-1400, men det ser ut til at Island da var 
selvforsynt med jern (Fridriksson & Hermanns-Au
dard6ttir 1992). 

Englund (2002) skriver at vi ikke har kilder i 
Skandinavia som tyder på eksport av jern. Vi må li
kevel peke på at danske arkeologer har vært opptatt 
av å se forbindelse til Norge i vikingtiden, og i denne 
perioden ser det ut til at man har vært avhengig av 
jern fra den skandinaviske halvøy. Kaupang ligger 
ikke langt fra munningen av Numedalslågen, og man 
kan tenke seg en omfattende transport av utmarks
produkter langs elven i jernalder og middelalder. 

5. 7 JERNUTVINNERENS FORSTÅELSE 
AV PROSESS OG LANDSKAP- DET 
KOGNITIVE ASPEKETET 
Med oppkomsten av den postprosessuelle arkeolo
gien har det fra 1990-tallet vært en sterkere interesse 
for forestillinger, tanker og religion. "De som drev 
jernutvinning forstod lite av de kjemiske prosessene 
som foregikk. Når produksjonen slo feil ved at slag
get stivnet i ovnen eller at sjakten revnet, var det lett 
å legge skylden på overnaturlige krefter" (Jacobsen 
og Larsen 1992:103). 

Atle Omland viser til at ulike forestillinger og ri 
tualer knyttet til jernfremstilling i Norge ennå ikke er 
blitt grundigere analysert. Allerede Brøgger (1925) 
og Hauge ( 1946) la vekt på sagnmaterialet knyttet til 
jernvinna, men senere synes ikke dette materialet å 
ha "blitt grundigere analysert for å få kunnskap om 
kognitive og symbolske aspekt knyttet til jernfrem
stilling." Overnaturlige forklaringsmodeller er en del 
av metallhåndverket, og arkeologer må ikke bare 
studere teknologi, men også erkjenne at ritualer var 
en viktig del av teknologien (Omland 2000: 11 ). 

Mange arkeologer er opptatt av de magiske aspek
tene ved nyere afrikansk jernutvinning og tillagt dette 
uten videre en stor overføringsverdi. Flere har festet 
seg ved at ovnene kan ha kvinnelige former og ved 
transformasjonsprosessen. 
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Englund (1999a: 113) har stilt seg kritisk til slike 
overføringer og påpekt problemer ved å studere ma
giske aspekter, mulighetene for slike studier er gan
ske små, men heller ikke særlig utforsket. Svenske 
opptegnelser om jernfremstilling fra 1600-, 1700- og 
1800-tallet forteller ikke noe om magi, heller ikke in
direkte. "Under den kristna eran har våra ugnar till 
stor del varit nedgravda i marken eller inngravda i 
sluttningar, alternativt varit byggda i stenkonstruk
tion. Deras utseenden har inte påmint mycket om 
kvinnor. Vi får gå tillbaka till den aldre jarnåldern 
for att hitta lerschaktsugnar som stått på markytan 
och som kan, åtminstone ytligt sett, ha liknat de afri
kanska som omtalats har." 

At det ikke er opplysninger å finne om ritualer i 
etterreformatoriske beskrivelser av jernfremstilling, 
kan ha sammenheng med at alt om magi og over
naturlige forestillinger ble renset ut fra teknolo
gien i opplysningstiden (Burstrom 1990:263-264, 
Barndon 2001 :54-55, Bergstøl 2002:79-80) . Barn
don (2005a:370) hevder at en slik oppfatning som 
Englund gjør seg til talsmann for, bygger på de 
perspektivene man har arbeidet etter der teknologi 
er blitt studert adskilt fra ritualer og religion, myter 
og mag1. 

Hvordan er forholdene omkring de østnorske ov
nene? Ingen har tatt for seg materialet og sett det i et 
langtidsperspektiv under denne synsvinkelen. Er det 
trekk ved utforming av strukturer og konstruksjoner 
som vanskelig kan forklares ut fra praktiske og tek
niske forhold? 

En kobling av smiaktivitet og rituelle måltider 
står Jostein Bergstøl for i tolkningen etter utgravning 
av et stort felt med kokegroper fra eldre jernalder 
ved Hurdal kirke i Akershus hvor det også ble funnet 
groper med slagg fra eldre jernalder, hvorav fire er 
tolket som smigroper (Bergstøl 2002). Bergstøl ve
ver sammen empiri og ritualer gjennom tolkningen 
av dette materialet. Flere forskere har vært opptatt av 
sammenhengen mellomjernbearbeiding og døden da 
ilden er den transformerende kraften i kremasjonsbå
let og i smia. Vår tids forståelse av teknologi som 
renset for ideologi, ritualer og magi kan ikke legges 
til grunn; magi, ritualer og mystikk var viktige ele
menter i alle deler av livet i jernalderen i Norge, også 
i arbeidet og i teknologien. Smiene er plassert på et 
etablert kultsted gjennom kokegropfeltet. Bergstøl 
(2005 : 148-150) oppfatter jernbearbeidingen som en 
del av et stort magisk og rituelt kompleks i yngre 
romertid og folkevandringstid. I dette bildet inngår 
også kokegropene og ritualer knyttet til graver i om
rådet. Det er viktig å få en bredere drøfting av slike 
forhold med koblinger mellom for eksempel koke
groper og smier. Så langt ser det ikke ut til at tilsva
rende fenomener er publisert. 



Jern vinneundersøkelser 

Ritualer er repeterende handlinger, og jernvinna 
består av repeterende handlingsmønstre over lang 
tid. Ved Dokkfløy er handlingsmønstrene kronolo
gisk betinget, mens det på Rødsmoen fantes flere re
peterende handlingsmønstre parallelt. Dette å forstå 
repeterende handlingsmønstre over 300-350 år eller 
600- 700 år peker seg ut som et forskningstema. 

Vanntilknytning ser Nanno (2005a: 149-151) som 
et mulig ideologisk uttrykk siden den i de fleste om
råder er så klar i eldre jernalder, men bare unntaksvis 
forekommer i senere perioder.8 Dokkfløyanleggene 
virker i sin oppbygning svæ1i funksjonelle , men om 
man vi l, er det også mulig å lage en dramatise1i tolk
ning av forholdet mellom rent og urent, mellom kul
tur og natur, for å nevne et par aspekter. 

At ritualer hadde sin betydning ved trekullbren
ning i nyere tid, kan følgende historie stå som eksem
pel på: "Rett føre ' n skulle tenne mila, hadd 'n fønni 
fram en liten pung, og så hadd ' n litt salt og mjæl og 
brød og tobakk nedi tennhølet! Ja, det spørs om ' n itte 
hadde gjømt litt ta julematen tel detta, for den skulle 
væra bra for så my. Han ofra, da måtru, for at vannen 
skulle væra snill og mila itte skabrenne seg. Og så 
tok'n ta seg lua og sto barhua med salmeboka i handa 
og las Fadervåret over'a. Men han hadde noe pjutring 
au, ved sia. Det skulle au hjelpe mot trøllskapen. Ja, 
kraftig avtruisk var'n, men en flinkandes kølabren
ner" ( etter Larsen, J. M. 1996:89). Men hvordan skal 
man kunne påvise denne type rituelle handlinger ved 
arkeologiske undersøkelser? 

Utmarka er oppfattet som et farlig sted hvor ka
oskreftene rådde: "Utenfor gården lå utmarken, fjell 
og vidde som ikke var ryddet av menneskene. Ut
marken hadde noe av Utgårds utrygghet ved seg, for 
her huserte makter som kunne være fiendtlige og 
farlige for menneskene. I senere folketradisjoner er 
dette områder hvor alvefolk, hulder, tusser og troll 
holder til. Sagalitteraturen forteller noe om den uhyg
gen og angsten som kunne gripe et menneske dersom 
det ble utstøtt av det sosiale fellesskapet og måtte 
friste livets opphold i ensomhet i ødemarken . Eksis
tensielt var et fredløst menneske havnet i Utgard der 
kaosmakten kunne drive fritt spill med stakkaren" 
(Steinsland 1997:66, jf. Steinsland 2005). Samtidig 
taler det arkeologiske materialet om en intensiv ut
nyttelse av utmarka og til tider med et samvirke av 
mange mennesker (Jacobsen og Larsen 1992: 180). 
Her griper man inn i forståelsen av jernvinnas orga
nisering. Har derfor utmarka vært så skremmende i 
intensivperioder? Kan det finnes trekk ved plassering 
og sammenheng som forteller om beskyttelse mot 
kaoskrefter eller ligger anleggene der de naturlige 
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forholdene lå til rette? 
Sagn og folkeminne er en kilde som kan utnyttes, 

slik som sagnet om dvergene i Smedalen på Fille
fjell: "Her i Smiudalen i Vang hadde dvergene i gam
le dager smieverksted, her arbeidet de selv alt jern de 
brukte. Men da Tomaskirken som stod i østenden av 
dalen kom op, kunde de høre kirkesangen derfra, og 
da drog dvergene lenger inn i fjellet og lot verktøi og 
andre saker tilbake. Synske folk kan ennu se store 
jernstenger, svære ambolter og tenger stå under berg
veggen. Efterat kirken blev revet begynte dvergene 
igjen å pusle på gamle tomter" (Brøgger 1925: 149). 
På Fillefjell ligger anleggene tett både i Oppland og 
Sogn og Fjordane, selv om området rundt Thomas
kirken er ufullstendig registrert. Eldre beretninger 
hevder riktignok at "de adskillige i Dahlen befinde
lige dybe huller i Jorden, som ej kann være brugdt 
til andet, end att udblæse deeres Myr-Jern, som var 
det eeneste Jærn, Landet havde, før bergværkernes 
opkomst, .. . " (Ruge [1750] 1916:37-39). Flere sagn 
kunne vært nevnt i denne sammenhengen. Det er hel
ler ikke her på sin plass å gå inn på dvergtradisjoner. 

Forholdene burde ligge vel til rette ved Univer
sitetet i Oslo for tverrfaglig forskning om rituelle 
aspekter ved jernutvinningen ut fra norrøne kilder, 
stedsnavn, nyere beretninger og etnografiske under
søkelser. Studier av slagg i graver kan inngå ut fra 
en hypotese om symbolsk betydning (jf. Burstrom 
1990). 

Barndon (2005a:370) antar at magi også kan ha 
vært en del av den nordiske jernvinna, selv om den 
ikke er så fremtredende som i afrikansk kontekst for
di det dreier seg "om metallteknologi i en verden som 
hadde en mytisk tenkemåte og ikke den vitenskape
lige modernisme som bakgrunn. Det er med andre 
ord kontekster der man ikke så klart skilte mellom 
gjenstander og mennesker. " 

Likevel er det lett å være enig med Nanno 
(2005a: 144) i at det er ubegripelig å skulle kunne ana
lysere magi , ritualer, tabu eller symboler uten fortsatt 
vektlegging av teknologien med mindre man mener 
at den afrikanske virkeligheten kan overføres direkte 
på det norske middelaldermaterialet. Forståelse av 
strukturelle mekanismer er fruktbare ; "Men, utover 
åpenhet for at tabuer, riter, myter og religiøse fore
stillinger trolig var virksomme i en eller annen grad 
på jernfremstillingsplassene ... - hva så?" Imidlertid 
må vi også i vårt arbeid med kartlegging av de ulike 
jernvinnelandskapene ha for øye at de ikke bare er 
fysiske , men at for de som drev virksomheten var det 
like mye et kognitivt landskap (jf. Mogren 2005). 

8 Vanntilknytningen er ikke så udiskutabel som Nanno hevder (jf. Larsen 2007: 152-153). 
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5.8 UTVIDET KUNNSKAP OM ENKELTE 
PERIODER- NOEN "KUNNSKAPSHULL" 

5.8.1 Jernvinna i eldre jernalder 
Få jernvinneanlegg fra eldre jernalder er utgravd på 
Østlandet, men det er påvist ulike ovnstyper: Dokka
prosjektets undersøkelser av Østlandsovner med de 
store slaggblokkene, slaggroper av Eg-typen, også 
kjent på Hedmarken, mindre slaggroper på Rødsmo
en, endelig kjennes hellegrytene og Trøndelagsovner, 
jf. kapittel 3.4.1. Variasjonen er stor, og utbredelsen 
av de ulike typene er lite utforsket. Variasjoner i 
slagg som må være fra ovner med slaggroper, er så 
store at det må stilles spørsmål om alle varianter av 
ovner er kjent. Det er behov for et større materiale 
med en videre geografisk spredning siden de under
søkte Østlandsovnene er fra et begrenset geografisk 
område i Oppland. 

Utarbeidelse av prosjektplaner dreier seg helst 
om anlegg fra middelalderen . Dette har sammenheng 
med at fase I-anlegg ofte ligger langs elver og vann 
der det ikke blir gitt tillatelse til inngrep. Når man ar
beider med plan for utgravning av anlegg fra fase II, 
er det nyttig også å gjøre vurdering av om det finnes 
fase I-anlegg i nærområdet, blant annet for å forstå 
tidsdybden i jernvinna i området. 

Er det sikkert at ved er forkullet i ovnene? Det er 
funnet lag med trekull nær anlegg, men alderen på 
disse er uavklart. Et annet spørsmål er lufttilgangen 
siden nedre del av sjakten har vært smeltet ned. Er 
det mulig å påvise blestinntak? Hvor høye har ov
nene vært? Kan problemrettet utgravning av ovns
område med studie av ovnsforing gi svar? 

De kronologiske problemene knyttet til daterin
gene på trekull av furu fra fase I er drøftet tidligere. 
Disse må det arbeides videre med, og kronologien 
fremstår som et sentralt problem. 

Hva representerer stolpehullene som er funnet 
ved Østlandsovnene? Er det virkelig slik at det skal 
ha vært 4 stolper til en huskonstruksjon eller et tak? 
Er det riktig at det bare skal være 3, og kan de ha 
vært støtte for ovnen eller for belg? På to anlegg, DR 
222 ved Dokkfløy (Larsen 1991) og ved Øyangen i 
Vang i Valdres (Larsen 2000), er det funnet stolpehull 
til langhus, og de er ikke knyttet til ovnen. Det er 
ikke påvist ildsteder i disse husene, og det er spørs
mål hva bygningene har tjent til. 

Når det gjelder ovner av Eg-typen, er spørsmålet 
hvor utbredt de er. Finnes de i hele distriktet eller er 
de relativt sjeldne? Hvordan er forholdet til de kon
tinentale ovnene? Hellegrytene er sterkt omdiskutert. 
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Tilsvarende funn ved Tyinkrysset i Valdres er tolket 
som sjaktovn med slaggrop. Det er nødvendig med 
nye problemrettete undersøkelser, en mulighet som 
foreligger ved kommende vassdragsundersøkelser. 

Hvor mange anlegg finnes? Dette henger sammen 
med jernvinnas økonomiske betydning, se kapittel 
5.6. I Åmot kommune i Østerdalen er fase I-anlegg 
forsvinnende få i forhold til de tallrike middelal
deranleggene, ved Dokkfløy var andelen 10-15 % og 
i Land og Snertingdal mer enn 80 %. Anlegg med 
store slaggblokker burde i en del tilfeller kunne skil
les ut i registreringsmaterialet. 

5.8.2 Vikingtiden 
Behovet for nye vurderinger gjelder ikke bare for el
dre jernalder, men kanskje like mye for yngre jern
alder. I eldre litteratur antas de fleste jernvinnean
legg å være fra yngre jernalder, særlig vikingtiden, 
ut fra den store jernmengden i gravene (jf. Petersen 
1951 :71 ). Undersøkelsene og dateringene de siste 20 
årene på Østlandet har ikke avdekket noen omfatten
de produksjon (Larsen 1991:281 -282 , Narmo 1997a; 
2003a) ; en slik ser først ut til å starte helt i slutten av 
vikingtiden, og dette er felles for de studerte områ
dene i Norge og Sverige.9 

Det må vektlegges at en av forutsetningene for vi
kingtidens skip, våpen og redskaper er jernvinna, og 
flere generasjoner arkeologer har forutsatt stor jern
utvinning i vikingtiden. Er det bare tilsynelatende at 
produksjonen virker så beskjeden? Er det de mange 
anleggene fra middelalderen som får vikingtidens 
anlegg til å bli ubetydelige? Er det systematiske feil i 
kalibreringskurvene til C14-dateringene (figur 173)? 
Kan høy egenalder på furu gi forskyvninger? Middel
alderanleggene er gjeme knyttet til kullgroper som 
er enkle å finne, mens slagghauger vest for Mjøsa/ 
Gudbrandsdalen erfaringsmessig er lave, utflytende 
og vanskelig å se i skogsterreng. Er det derfor vi har 
påvist så få av disse anleggene? Eller kan det være 
at de ligger nærmere bygdene slik det er antydet for 
Hallingdal? 

For det første må det legges vekt på at den store 
"Østlandsovnen" var i bruk langt inn i merovingerti
den, kanskje gjennom det meste av den. Avfallshau
gene er store, men inneholder mye jord, leire, kull 
og ovnsforing. Slagghaugene til sjaktovnen med 
sideavtapping av slagg består av langt større andel 
slagg, men de har i regelen beskjeden størrelse vest 
for Mjøsa. Ved Dokkfløy så det ut til at de eldste an
leggene var knyttet til gamle seterområder, og viking
tidsanleggene var lokalisert i samme områder. Høy-

9 Forholdene i Sverige går klart frem av studiene til Gert Magnusson (for eksempel Magnusson 1986:182, 189, 198-
199, 208, 220, 226, 303 ; 1991: 155). Bare Dalarna har overvekt med dateringer til vendeltid og vikingtid, mens det er klar 
nedgang i Jiimtland mellom folkevandringstid og middelalder. 
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middelalderens anlegg er langt mer tallrike og har en 
langt videre spredning i terrenget, og tilknytningen 
til kullgroper gjør det enkelt å påvise dem. Mye taler 
derfor for at mange anlegg fra vikingtiden kan ligge 
i seterområder som ikke ble undersøkt ved Dokk.fløy. 
Mellom Dokk.fløy og Møsstrond er utgravningene så 
få at de ikke kan tillegges signifikans. Likevel må 
pekes på de mange dateringene fra Hallingdal hvor 
man har kunnet velge dateringsobjekter ut fra fors
kningsmessige kriterier. 

Et annet forhold er at yngre jernalders dateringer 
hovedsakelig bygger på kull av furu, mens bjerk blir 
dominerende i flere områder i middelalderen. Kan 
dateringer av anlegg fra vikingtid bli for gamle og 
havne i rnerovinge1iid? Når man i yngre del av vi
kingtiden i større grad gjør bruk av bjerk eller gran, 
ligger dateringene nærmere den reelle. Kan det ved 
en slik overgang oppstå et tomrom i dateringene? 

Problemet med jernproduksjonen i vikingtiden 
kan være komplekst, men det kan også være så enkelt 
at den står i forhold til befolkningstallet. Økningen 
utover i middelalderen, både når det gjelder folketall 
og jernproduksjon, er formidabel. Endringer i sam
funnet med kirkebygging og byetableringer medfø
rer et relativt høyere jernbehov. Siden vikingtiden er 
så sentral i vår forhistorie/historie, er det viktig med 
en grundigere vurdering av jernvinna som grunnla
get for ekspansjonen (Larsen 2004: 160-162). Arbei
det med dateringer må intensiveres, og det må legges 
vekt på kvaliteten til prøvematerialet. 

5.8.3 Den senere jernvinna - fase Ill 
Som det fremgår (kapittel 3.4.3), finnes det dateringer 
av den yngste jernvinnefasen - Evenstadteknologien 

- som er eldre enn reformasjonen (figur 175). I flere 
sammenhenger er det vist til det omfattende skriftlige 
kilder fra 1600- 1800-tallet om den senere jernvinna 
hvor Evenstads beskrivelse synes å stå i en særstilling 
på grunn av detaljrikdommen. Gode sammenstillin
ger foreligger; spesielt skal pekes på fremstillingene i 
boka om Lirna-Transtrand (Bjorklund (red.) 1982) og 
i Lars-Erik Englunds Blastbruk (2002). Like fullt kan 
det gjøres nye analyser av blant annet ovnstyper ut fra 
de norske kildene. 

Anleggstypen finnes bare i avgrensete 01måder, 
og i vårt distrikt er det Østerdalen fra Stor-Elvdal og 
nordover som er hovedområdet (jf. kapittel 3.4.3). 
Denne teknologien finnes også i 01mådene mot øst 
i Sverige og i Trøndelag. Selv om vi har skriftlig 
belegg for sen blestervirksomhet både i Gudbrands
dalen og Valdres, er ikke sikre anlegg kjent her. Ut 
fra blant annet Kleivens opplysninger fra Gudbrands
dalen må det være et mål å klassifisere slagget på en 
slik måte at det er mulig å skille ut anlegg fra fase III. 
Kan det være slik at jernproduksjon av myrmalm i 
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enkelte områder har foregått kontinuerlig fra tiden 
omkring Kr.f. og helt ut på 1800-tallet? 

I en bokanmeldelse av Espelunds Bondejern i 
Norge peker Nanno med utgangspunkt i sin egen 
forskning på at jernvinna i middelalderen var en 
vareproduksjon. Nå er ikke slaggmengden på de 
senere anleggene definert ved utgravninger. Nanno 
(200la:145, 147) stiller spørsmål ved den oppfatnin
gen som Espelund legger til grunn, nemlig at jern
vinna i fase Ill er en attåtnæring for mellomstore 
bruk; han heller til oppfatningen om at produksjonen 
var hovednæring for folk uten jord eller med knapp 
tilgang tiljord. Dette er et spørsmål som bør utredes 
bedre tatt i betraktning det skriftlige kildemateria
let fra 1600-/ l 700- og 1800-tallet. "På grunnlag av 
forhold som er kjent bør man imidlertid undersøke i 
hvilken grad det skriftlige kildematerialet avspeiler 
en faktisk virkelighet, hvilke endringer denne tradi
sjonen gjennomgår over tid og i hvilken grad det fin
nes samtidige geografiske varianter i grensestrøkene 
mellom Norge og Sverige. Espelund fokuserer på 
ovnen i «Bondejern». Den helhetlige organiseringen 
av jernfremstillingsplassene, som er vel så vesentlig 
i forståelsen av jernvinna, er knapt skissert." 

Espelund (1999:142-143) viser til utgravning av 
ovn ved Drevsjømoen i Engerdal i 1992 under le
delse av Jan G. Auestad og hevder at ovnen som var 
sterkt skadet i fremkant har dimensjoner som sva
rer til Evenstad-tradisjonen. En prøve fra toppen av 
slagghaugen er datert til AD1440- 1660, mens en fra 
bunnen viste AD 1485- 1655; bunnen av ovnen ble 
datert til yngre enn AD 1635. Ifølge Espelund skriver 
Auestad i den foreløpige rapporten at ovnen kan ha 
vært av en tappbar type og trekker parallell med den 
svenske "jordkulleugnen". Selv mener Espelund at 
slagget samsvarer med den fra Evenstad-ovnene, og 
at den ikke kan ha væ1i tappet. 

Nå er det ikke vesentlig om hvordan akkurat ov
nen på Drevsjømoen har vært utformet, men det il
lustrerer at arkeologer i liten grad har beskjeftiget seg 
med ovnstypen. Det er heller ikke gjort noe forsøk 
på å se om det kan skjule seg flere varianter i regis
treringsmaterialet. Dette materialet er neppe tilstrek
kelig detaljert, og en oppmåling av et utvalg anlegg 
med ulik beliggenhet fremstår som en aktuell måte å 
komme videre på. 

Einar Steirnoeggen (1966: 179) hevder i bygdebo
ka for Alvdal at ved hver gård som "var til" på 1500-
tallet har det væ1i blesteranlegg like ved gårdstunet, 
og jernvinna har vært drevet i stor stil til omkring 
1720. Registrering er foretatt lokalt av Halldor Nyeg
gen (2005) som mener at det har vært en overskudds
produksjon. 

Anleggene kobles til bondens virksomhet, og Es
pelund (1999: 151) gir følgende fo1iolkning: "Det er 
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god grunn ti l å anta at bosetting og gardsdrift med 
husdyrhold i flere klimatisk sett marginale områder, 
slik som Hodalen i Tolga og i Folldalen kom i gang 
på 1600-tallet ved en kombinasjon av økt folketall , 
tilleggsinntekt fra trekolbrenning og transport til 
kobberverkene, og også fordi en hadde tilgang på en 
teknologi for å lage jern som attåtnæring". Oppfat
ningen av anleggenes kontekst blir derfor vesentlig. 
Samfunnsforholdene på 1400-tallet er vesentlig for
skjellig fra 1600- og 1700-tallet. Hvis det viser seg 
at anleggene kan gå tilbake til tiden før svartedau
den, må tolkningen som "bondeovner" tas opp til ny 
vurdering for den førreformatoriske perioden. Det er 
åpenbart at enkelte anlegg ligger så langt fra boset
ningsområder at de ikke kan være drevet fra gårdene, 
slik som anlegget ved Sandnesbekken i Tolga med 3 
dateringer innen AD 1090- 1445. 

For å kunne vurdere disse forholdene er det nød
vendig at arkeologer griper fatt i denne anleggstypen 
og også foretar utgravninger. En analyse av boset
ningen i områder som tradisjonelt er regnet som øde 
etter svartedauden, tvinger seg frem og forutsetter 
samarbeid med historikere og pollenanalytikere. 

5.9 TILRETTELEGGE 
UTGRAVNINGSVIRKSOMHETEN 
FOR TVERRSEKSJONELL OG 
TVERRINSTITUSJONELL FORSKNING 
Produksjon og bearbeidelse av jern er et omfattende 
tema, og det har forandret tilværelsen for mennes
kene og påvirket samfunnsutviklingen. Derfor er det 
også svært mange problemstillinger knyttet til jernet 
og jernhåndteringen. 

Man kan tenke seg en rekke samarbeidsprosjek
ter om jern der også studiet av jernvinna inngår. På 
Kulturhistorisk museum er det aktuelt med prosjek
ter der Arkeologisk seksjon, Fornminneseksjonen og 
Konserveringsseksjonen deltar i felles forskning på 
jernvinne og produkter av jernvinna hvor både tek
nologi og kulturhistorie står i sentrum. Helt andre 
utenforliggende institusjoner kan trekkes inn i bre
de tveITfaglige satsinger, og mulighetene er mange. 
Svein Indrelid (2009: 122) peker i sitt faglige pro
gram for vassdragsundersøkelser på at jernproduk
sjon er et forskningsområde som er særlig godt egnet 
som samarbeidsprosjekt på tvers av regioner og mu
seumsgrenser. 

Arbeidet med utgravningene må utformes på en 
slik måte at de kan inngå i slike brede samarbeids
prosjekter. Utgravningene følger sine normer med 
dokumentasjon som nå stort sett gjøres digitalt og 
enhetlig. Katalogisering av prøver og eventuelle 
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gjenstandsfunn følger faste retningslinjer, og en god, 
søkbar katalog gjør det mulig å bruke museets sam
ling på en helt annen måte enn tidligere. Forholdene 
ligger derfor vel til rette for forskning med utgangs
punkt i jern og jernvinne. 

På ett punkt kan det pekes på behov for faste ret
ningslinjer, og det gjelder naturvitenskaplige analy
ser. Vedartsanalyser og radiologiske dateringer inn
går fast i alle undersøkelser av jernvinneanlegg og 
kullgroper. Analyser av slagg, malm og eventuelle 
jernfunn må gjøres på en sammenlignbar måte. Spor
stoffer og kjemisk sammensetning kan fortelle om 
proveniens slik spennende danske analyser forteller 
om innførsel av norsk jern (for eksempel Buchwald 
2005a). Ved Gråfjellundersøkelsene har det latt seg 
gjøre å vise at enkelte gjenstander etter alt å dømme 
er produsert lokalt, men også at et par av de analy
se1te funnene må komme fra andre områder på grunn 
av koboltinnholdet (Rundberget 2007d:335-337). 
Vanligvis legges vekt på analyser som forteller om 
jernutbytte med utgangspunkt i både malm og slagg, 
eventuelt av slagg alene. Bør man også satse på ana
lyser av jern fra anleggene? Er det analyser som kan 
f01telle om jernkvalitet? 10 Bør det utføres andre ana
lyser som kan være interessante i slike tve1Tfaglige 
forskningsprosjekter? 

Arkeologisk seksjon har tatt opp spørsmålet om 
proven iens i sitt prosjekt "Viken connected." Pro
sjektet har som mål å kartlegge endringer i Sør-Nor
ges kontakter til omverdenen over tid ved hjelp av 
statistisk nettverksanalyse. Med utgangspunkt i vi 
kingskipssamlingen vil naturvitenskapelige analyser 
bli trukket inn for å styrke og utvide datagrunnlaget, 
blant annet proveniensanalyser. Temaet proveni
ens var sterkt fremme på konferansen Early fron in 
Eitrope i Hiittenberg, Østerrike, i september 2008. 
Forskningen på emnet er omfattende. 

Slike vurderinger av analysemetoder kan ikke 
gjøres av Fornminneseksjonens arkeologer alene, 
men her må flere personer og fag involveres . Det es
sensielle er at det legges inn standarder i undersø
kelsene som gjør at utgravningene kan brukes på en 
bedre måte i forskningsprosjektene. 

Kulturhistorisk museum har et unikt materiale 
fra vikingtiden, og i studiet av jerngjenstandene hø
rer også fremstilling av jernet med. Som det gjenta
gende ganger er vist til, er det ikke påvist noen stor 
produksjon , i hvert fall ikke i eldre vikingtid. Hvor 
kom jernet fra? Hvilke områder hadde overskudds
produksjon? 

Veien fra tuppe til ferdig gjenstand var etter alt å 
dømme lang, og lite av denne er kjent. Hvor og hvor-

I O I Sverige tyder undersøkelser på at spesiel le jemkvaliteter som stål ble forbeholdt bruk i øvre lag av befolkningen. 
Noen høvdinggårder fremstilte også jern for bruk i egne smier (Hjarthner-Holdar 2007:64). 
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dan foregikk bearbeidelsen? Hvilke teknikker hadde 
de? Barrene og jerndepotene er gjenstandsgrupper 
hvor forskningen burde følges opp. Smier og smie
prosesser er lite utforsket. Kan studier av jernkvalite
ter føre til nye spørsmål om jernutvinningen? 

5.10 JERNVINNEFORSKNINGEN VED 
KULTURHISTORISK MUSEUM 
Ved gjennomføringen av vitenskapelig forankrede 
arkeologiske undersøkelser fremkommer et vari
ert og rikt kildemateriale som Kulturhistorisk mu
seum i større grad ønsker å aktivisere i forskningen 
(jf. Faglig prioritering ved Kulturhistorisk museum, 
Egil Mikkelsen 1. februar 2008). Kulturn1inneloven 
pålegger tiltakshavere å dekke utgiftene knyttet til 
utgravning og sikring av funnmateriale , men åpner 
ikke for dekning av forskning på det arkeologiske 
materialet. Forskningsfinansiering må derfor ordnes 
over universitetets egne bevilgninger eller skaffes fra 
eksterne kilder. Ved små etterinvesteringer i form av 
forskningsmidler kan forholdsvis store kunnskaps
mengder frigis. Erfaringsmessig viser det seg at fra
været av slike etterinvesteringer i stor grad bidrar til 
begrenset bruk av grunnlagsdata. Det er dermed god 
samfunnsøkonomi å investere forskningsmidler i et
terkant av vellykkede utgravningsprosjekter. 

Siden 2001 har utmarksbruk i jernalder og mid
delalder vært et satsingsfelt ved museet. Målet er at 
Kulturhistorisk museum skal " fremstå som landets 
ledende kulturhistoriske museum innen forskning og 
som forskningsinstitusjon, med utgangspunkt i mu
seets spesielle forutsetninger" (Forskningsstrategisk 
plan 2006- 2011). For å bidra til å nå dette målet, er 
det enkelte forhold som det bør arbeides med i kom
mende år: 

J. Internasjonalisering av arbeidet 
Siden A. W. Brøgger tok initiativ til organiseringen 
av forskningen ved de arkeologiske museene ved ar
keologmøtet i 1927, har jernvinneforskningen pågått 
nærmest sammenhengende. ltmelin Martens sørget 
for at jernvinna også fikk et "arkeologisk ansikt" 
med tilhørende problemstillinger samtidig som den 
naturfaglige kompetansen ble brukt. Martens var en 
del av et internasjonalt nettverk, noe hennes mange 
artikler vitnet om (for eksempel 1983, 1987, 1989). 
De mange internasjonale konferansene var i regi av 
Comite pour la siderurgie ancienne de l 'UJSPP med 
Radomir Pleiner som den samlende personen. Med 
den økende forvaltningsvirksomheten fra 1980-tallet 
ble det ikke til at nye generasjoner kom til å følge 
opp det internasjonale arbeidet i særlig grad etter 
Budal-seminaret som Espelund arrangerte i 1991. 11 
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Jernkontorets høstmøter fungerte som arena for nor
disk kontakt, men den manglende aktiviteten de se
nere årene (jf. Englund 2005) har ført til at denne 
muligheten er falt bort. 

I Forskningsstrategisk plan for Kulturhistorisk 
museum 2006- 2011 legges det vekt på internasjo
nalisering. "Museets ansatte inngår allerede i en 
rekke internasjonale nettverk, og er som institusjon 
en internasjonal arena gjennom ansattes deltakelse 
i konferanser og andre arrangementer med forskere 
fra inn- og utland." 

De senere årene har Fornminneseksjonen målbe
visst satset på å gjøre sitt arbeid og sine resultater fra 
de store prosjektene på 2000-tallet kjent internasjo
nalt. En del av dette har foregått på de årlige konferan
sene til the European Association of Archaeologists 
(EAA), hvor ansatte ved de store prosjektene både 
har arrangert sesjoner og deltatt med foredrag (Glør
stad & Prescott (eds.) 2009, Holm, Stene & Svensson 
(eds.) 2009). Museets arrangement av EAA i 2011 
er en anledning til å markere forskningen på utmark. 
Jernvinna er også presentert på Sachsensymposiet i 
2007 (Larsen & Rundberget 2009), på konferansen 
Early Iron in Europe 2008 (Larsen & Rundberget in 
press) og på Nordic TAG 2009 (Rundberget in press). 
Fornminneseksjonen vil følge opp konferansene om 
Early Jron in fatrope i årene som kommer. 

Gjennom nettverket Opplandsj ern (Jernvinna i 
Oppland) (se det følgende) er det arbeidet med å ta 
opp det nordiske samarbeidet gjennom et symposi
um om ovnstyper og kronologi på Kittilbu i Gausdal 
Vestfjell , Oppland, avholdt i juni 2009. 

2. Følge opp lokalt og regionalt engasjement 
Som det flere steder er vist til , har jernvinneforsknin
gen støttet seg på lokale kunnskaper og lokalt enga
sjement. At det er mye å vinne av ny kunnskap, viser 
resultatene fra Snertingdal i Oppland (Larsen 2003b; 
2007). Modeller for slikt samarbeid bør videreutvi
kles. De senere årene har Kulturhistorisk museum 
gjennomfø1i flere omfattende befaringer med fylkes
kommunene i distriktet rette mot jernvinna og med 
mål om styrking av samarbeidet. 

Lovende er det samarbeidet som er utviklet i nett
verket Opplandsjern hvor Kulhirhistorisk museum 
samarbeider med Oppland fylkeskommune og de 
tre regionmuseene Mjøsmuseet, Randsfjordmuseene 
og Valdresmusea. Prosjektet skal også engasjere de 
mange lokale enh1siaster. Målet er å øke forsknings
innsatsen, formidlingen og kartleggingen av jern
vinna (og smiingen) i Oppland. Særlig blir virksom
heten rettet mot Kittilbu i Gausdal Vestfjell i nær
området til Dokkfløy der Dokkaprosjektet arbeidet 

11 Se Bloch-Nakkerud 1992, Larsen 1992, Martens 1992, Rolfsen 1992. 
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i 1986-1989. Her ble det bygget utmarksmuseum og 
laget kultursti fra setergrenda og ned til magasinet. 
Et jernvinneanlegg fra middelalderen er rekonstru
ert, og det er årlige blesterdager. Eksperimenter med 
kullbrenning i grop er også satt i gang (Narmo 2008). 
Ved målrettet styring av arbeidet kan eksperimentell 
virksomhet gi ny kunnskap. I området rundt ligger 
det mange anlegg både fra fase I og Il slik at resul
tater fra det praktiske arbeidet kan testes mot det ar
keologiske materialet. 

Her kan også trekkes frem arbeidet med anlegg 
fra eldre jernalder i indre deler av Agder. Her er det 
også et stort lokalt engasjement som resulterte i sam
arbeidet mellom Vest-Agder fylkeskommune og Kul
turhistorisk museum om Jernvinneseminaret i Sirdal 
25.- 26. oktober 2007 (Rundberget og Stylegar (red.) 
2008). Seminaret engasjerte mange og vil utvilsomt 
bety mye for datainnsamlingen ved videre forskning 
på jernvinna i denne delen av Agder Uf. Kallhovd og 
Larsen 2006, Kallhovd 2008). 

3. Videreutvikling av utgravningsteknikk og analyse
metoder 
Mens de første jernvinneundersøkelsene er kritisert 
av ette1iiden for svak metodikk, har det siden Innelin 
Martens stmiet utgravningene på Møsstrond vært ar
beidet systematisk for å bedre utgravnings- og doku
mentasjonsteknikk. Som milepæler kan h·ekkes frem 
kullgropundersøkelsene på Hovden (Bloch-Nakke
rud 1987a), Dokkaprosjektet (Larsen 1991 , Jacobsen 
og Larsen 1992, Narmo 1996a), Rødsmoprosjektet 
(Narmo l 997a; 2000) og Gråfjellprosjektet (Rundber
get (red.) 2007). Resultatet er av den bevisste innsat
sen er: "Jernvinneundersøkelsene på Østlandet er av 
høy internasjonal standard og bidrar til med å plassere 
norsk arkeologi i forskningsfronten på dette området" 
(Indrelid 2009: l 49). Fornminneseksjonen vil arbeide 
for videre utvikling av metodene. De kommende vass
dragsundersøkelsene, se kapittel 6.6, kan bli en ny mi
lepæl. 

Nært knyttet til utgravningene er de naturvitenska
pelige analysene, selv om de selvsagt også kan utføres 
som forskning på eksisterende materiale. To satsinger 
er for tiden særlig aktuelle: proveniensanalyser og ar
keomagnetisk datering. Kjemiske analyser utføres i re
gelen som standard knyttet til utgravninger. Som vist 
til i kapittel 5.9 er det behov for standardise1ie analy
ser, disse må også kunne brukes til proveniensanalyser. 
Her er det utvalget av sporstoffer som er avgjørende. I 
Frankrike er man kommet så langt ved isotopanalyser 
at det er blitt mulig å koble jernutvinning og malm
kilde.12 Bare økonomien synes å sette grenser. 

Arbeidet med denne typen analyser er satt i gang 

Kapittel 5: Utfordringer og satsingsområder 

ved Kulturhistorisk musewn. Det ble avholdt nordisk 
seminar 14. mai 2008 på Kulturhistorisk museum etter 
initiativ fra Jan Bill, Arkeologisk seksjon, og i samar
beid med Fornminneseksjonen ved Bernt Rundberget 
og Jan Henning Larsen. Knyttet til "Viken connected" 
arbeides med prosjektet "Iron Origins". Det er fore
slått en standard gjennom internasjonalt samarbeid, og 
analysearbeid pågår. Målet er "l) at undersøke om og 
på hvilken skala kjemiske variasjoner i malm, slagge 
og jern er systematiske og stedbundne (proveniens
bestemte) i Østlandet. 2) at undersøke om jerngjen
stander fra Østlandet, men ikke fra jernvinnelokali
teter, prinsipielt kan bestemmes proveniensbestem
mes. 3) at legge tilrette for en dekkende kartering av 
Østlandet med hensyn til kjemisk sammensetning 
av malm/slagge. 3) at fremlegge og propagandere 
en best practice for sådanne undersøkelser av malm, 
slagge og jern, så den kan få større utbredelse i Nor
ge og utlandet og dermed sikre sammenliknelighet 
mellem analyser foretatt forskjellige steder" (e-post 
fra Jan Bill 13. februar 2009). 

Fokusering på proveniensanalyser var svæ1i syn
lig på konferansen Early fron in Eitrope i 2008 Uf. 
Chech (ed.) 2008) og ser ut til å være et satsingsfelt 
ved mange institusjoner i Europa. 

Tidligere i dette kapitlet er det gjort rede for kro
nologiske problemer, særlig innen fase I. Det er nød
vendig å vurdere andre metoder enn Cl4-dateringer 
for absolutt kronologi. Arkeomagnetisk datering 
fremstår som et interessant alternativ. Det kan være 
interessant å utvikle et samarbeid med University of 
Bradford som er kommet langt i brnk av metoden og 
med gode resultater (Gerry McDonnell 11. septem
ber 2008). 

4. Tilgang på data 
Et gjennomgående problem innen arkeologien, ikke 
bare for jernvinneforskningen, er tilgang til data. 
Problemet er komplekst. For det første er det rappor
ter som ikke er tilgjengelig, enten fordi de ikke er 
ferdigstilt eller at de er vanskelig å finne frem til. Det 
er langt frem til at museets store arkivmengder fin
nes digitalt. Tilgang til analyseresultater lider under 
samme problem, og det er beklagelig at publisering 
av Cl4-dateringer i Radiocarbon er opphørt. 

Opplysningene om jernvinna er spredt. Mange in
teressante opplysninger finnes i lokalhistoriske årbø
ker og i bygdebøker. Mens fremstillingene av øvrige 
deler av forhistorien ellers er bundet til opplysninger 
i museenes arkiver, kan det finnes opplysninger om 
utmarksbruk ut fra folks egne observasjoner. Flere 
steder er det også foretatt lokale registreringer av 
kulturminner i utmark uten at disse er kommet med i 

12 Foredrag ved Stephanie Leroy på konferansen Early Iron in Europe, HUttenberg i Østerrike 11 . september 2008). 
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kulturminneregistre. Fornminneseksjonen har et ak
tivt samarbeid med mange interesserte personer og 
lokallag, og ved en styring av innsatsen i samarbeid 
med fylkeskommunene kan mange data om kultur
minner sikres. Dette betinger satsing fra Riksanti
kvaren og øremerking av midler til Askeladden, heri 
må inngå feltkontroller. Som et "restanseproblem" 
kan nevnes alle de eldre gravningene som det i dag 
er vanskelig å gjøre aktiv bruk av, som undersøkel
sene til Rolf Falck-Muus og T. Dannevig Hauge. I 
dag kjenner vi til få av disse lokalitetene. Ved en 
nyregistrering og uttak av prøver til Cl4-datering av 
lokalitetene kan mye ny kunnskap vinnes med liten 
kostnad. 

Innen forvaltningsarkeologien er det vanskelig å 
skaffe seg oversikt over den betydelige internasjona
le litteraturen; selv den skandinaviske litteraturen er 
vanskelig tilgjengelig, og litteraturlisten, som langt 
fra er komplett, til foreliggende arbeid burde gi et 
inntrykk av mangfoldet. 

I forbindelse med utarbeidelsen av foreliggende 
program er det gjort et betydelig kartleggingsarbeid 
av litteratur, radiologiske dateringer og utgravnings
rapporter. Bare en del av rapportene er utnyttet her. 
Fornminneseksjonen kan tenke seg at slike data 
samles i åpne databaser som stadig vedlikeholdes 
med nye data både fra museer og fylkeskommuner. 
Rapportene produseres digitalt og vil etter hvert bli 
lettere tilgjengelige. Siden jernvinna, og især kull
gropene, er et massemateriale (jf. Kallhovd 2008:46), 
er det nødvendig også å kunne tilrettelegge dataene 
på en enkel måte både for bruk i forvaltningen og i 
forskningen . Fornminneseksjonen har derfor som et 
langsiktig mål å tilrettelegge de sentrale utgravnings
dataene tabellarisk, især gjelder dette kullgropene. 

5. Revisjon av faglig program 
Et faglig program av foreliggende type har flere mål
setninger: Det skal det være forskningsinitierende 
ved at det foreligger forskningshistorie , kunnskaps
status og faglige problemstillinger, men programmet 
skal også gi grunnlag for en bedre styring og priori
tering innenfor den forvaltningsinitierte utgravnings
virksomheten. I tillegg vil slike program gjøre det 
langt enklere å lage kvalitativt god populærvitenskap 
og formidling. Det tjener også til kunnskapsoverfø
ring til nye generasjoner arkeologer. 

Jernvinneforskningen er oppfattet som statisk, jf. 
kapittel 2.14. Et faglig program skal imidlertid ikke 
være det, om enn foreliggende arbeid fremstår i en 
slik form. Etter hvert vil noen problemstillinger kun
ne besvares mer presist enn i dag, og nye vil komme 
til. "Programmene må med jevne mellomrom revi
deres og oppdateres, og da i næti samarbeid med 
alle instanser innen kulturminneforvaltningen. Ny 
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kunnskap skapes ikke bare gjennom grunnforskning, 
men også ved at nye områder blir registrert, nye kul
turminner dokumente11 og nye registreringsmetoder 
utviklet og tatt i bruk" (Kallhovd 2008:51 ). Ved ut
arbeidelse av reviderte programmer er det lett å peke 
på problemstillinger som burde drøftes og som ikke 
er med her. Det skal bare pekes på en slik. Jernvin
nas innvirkning på landskapet belyses i noen grad 
gjennom pollenanalytiske undersøkelser, men dette 
er ikke tilstrekkelig. En bred drøfting er påkrevet 
hvor også landskapet brukes som laboratorium. Ar
beidet krever betydelig naturfaglig kompetanse og er 
en type prosjekt som er egnet for tverrvitenskapelig 
samarbeid. 

6. Jernvinna i kontekst 
Jernvinna finnes både i bosetningsområdene og i ut
marka, men det er ingen tvil om at den delen av virk
somheten som har vært av stor økonomisk betydning, 
finnes i utmarka. Spesielt gjelder dette middelalde
ren, men også de fleste anlegg med stor produksjon 
fra fase I er påvist i seterområder. Jernvinna, jf. ka
pittel 1.3, oppfattes av enkelte forskere som en del 
av en helhetlig utmarksbruk (jf. Jacobsen og Larsen 
1992, Svensson 2005a), og det er argumentert for at 
storhetstiden til jernvinna i middelalderen tilhører et 
annet økonomisk system enn det vi kjenner fra etter
reformatorisk tid (jf. Mattens 1990). Det er en be
snærende sammenheng mellom de rike gravfunnene, 
sentralområdene og jernvinna i eldre jernalder og 
mellom den enorme produksjonen som er avdekket 
på 1200-tallet og Noregsveldet under kongene Hå
kon Håkonsson og Magnus Lagabøter. Likeledes hø
rer slutten på jernvinna som vareproduksjon sammen 
med den økonomiske nedgangen etter svartedauden, 
noe som førte til at Norge opphørte som nasjonalstat 

- den såkalte "400-års natten". 
Disse spørsmålene har historikere i liten grad tatt 

inn over seg og helst fokusert på avkastningen av 
jordbruket. Arkeologer har en lang vei å gå, og denne 
veien impliserer en samlet forståelse av utmarksbru
ken . Sammenhengen mellom de store fangstanlegge
ne, jernvinna, seterbruket og næringer av ikke så be
tydelig omfang som tjæreutvinning, må kaitlegges. 

Forståelsen av den samlete utmarksaktiviteten 
Dokkaprosjektet og Rødsmoprosjektet avdekket, 
fortjener noe mer enn de tolkningene som er gj01t 
i populærvitenskapelige publikasjoner (Jacobsen og 
Larsen 1992, Nanno 2000a). Det er nødvendig med 
større satsinger, og særlig må det sees på Fornmin
neseksjonens program Struktur og historie (2005-
2011) som bunner i undersøkelsene på Svinesund 
2000-2004 under ledelse av Håkon Glørstad. Dette 
programmet er en satsing i samarbeid med Institutt 
for arkeologi , konservering og historie ved Univer-
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sitetet i Oslo (Kallhovd 2008:47-48). Det er et klatt 
mål å utvikle et tilsvarende forskningsprosjekt innen 
utmarksbruk. 
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Kapittel 6 
Registreringer og utgravninger 

Enkelte forvaltningsmessige forhold 

6.1 INNLEDNING 
I dette kapitlet skal trekkes frem en del forhold det 
er viktig å være klar over ved arkeologiske under
søkelser - både registreringer og utgravninger - av 
spor etter jernvinna. Generelle registrerings- og ut
gravningsmetoder vil ikke bli behandlet og forutset
tes kjent. 

6.2 DOKUMENTASJON 
I dag er den digitale verden nærmest en selvfølge i 
arkeologien. Innmåling med GPS er trolig standard 
prosedyre ved de fleste registreringer og gir god an
ledning til for eksempel å studere forholdet mellom 
jernvinneanlegg og kullgroper under arbeidets gang. 
På denne måten kan man oppdage "hull" i distribu
sjonen av anleggene. Dette var blant annet prosedyre 
ved NIKUs registreringer i Gråfjellområdet. 

Ved Gråfjellprosjektets utgravninger benyttet man 
første feltsesongen (2003) både tradisjonell tegning 
av plan og digital oppmåling, men etter hvert som 
erfaring ble vunnet, gikk man over til utelukkende 
digital oppmåling. Etter hvert ble også behovet for 
hjelpeprofiler mindre (Rundberget & Hill 2007:32-
33 , se også s. 33-37). Terrengmodellering viste seg 
nyttig til volumberegninger. 

Etter dette er digital oppmåling standardprose
dyre og er benyttet i stor utstrekning ved mindre 
utgravninger fra 2005 , som på Fillefjell og Hovden. 
Et alternativ er tradisjonell oppmåling som blir geo
referert og som kan behandles digitalt, slik som på 
Fagstad og Beitostølen, Oppland, i 2005-2006. 

Ved utgravning kan også en magnetometerkart
legging være hensiktsmessig ved planleggingen. 
Ooså i de tilfeller det kan være ønskelig å begrense b 

utgravningsfeltet er slik kartlegging et nyttig hjelpe-
middel. Utlegging av store søkesjakter kan da unn
gås, for eksempel når det er ønskelig å gjøre minst 
mulig naturinngrep. 

6.3 REGISTRERINGER 

6.3.1 Forutsetningene for utgravningene 
Selv om registreringer i regelen tilligger fylkeskom
munenes arbeidsoppgaver, utgjør disse et så viktig 

grunnlagsmateriale for så vel forskningen som pro
sjektplanleggingen at Kulturhistorisk museum bør 
være pådriver for både å øke registreringsintensite
ten og kvaliteten på arbeidene (Glørstad 2006:86-87). 
Som Håkon Glørstad presiserer, er utgravningsvirk
somheten prisgitt de forutsetningene som ligger i re
gistreringene både ved budsjettering, dimensjonering 
og formulering av problemstillinger. Det er ingen 
grunn til å gjenta Glørstads argumentasjon som er en 
kritikk mot forutsetningene som legges til grunn, noe 
som også gjelder jernvinneregistreringene. 

Flere og bedre registreringer må være et mål for 
Kulturhistorisk museum. "Som vitenskapelig institu
sjon i kulturminneforvaltningen må Kulturhistorisk 
museum arbeide for metodisk og teoretisk utvikling 
innen faget, som igjen kan fornye definisjonen av 
universet av fornminner og perspektiver på forhisto
rien. Dette arbeidet må også få betydning for kultur
minneforvaltningen i fylkeskommunene" (Glørstad 
2006:86-87) . Opplæring av registratorer hører inn i 
dette bildet av det ansvaret museet må være med på 
åta. Det er viktig å arbeide med nye registreringstek
nikker. Bedre forståelse av lokaliseringskriterier må 
tillegges vekt. 

Gjennom Gråfjellprosjektet er man blitt klar over 
at røsting ikke bare skjedde på anleggene, men også 
nær myrene. Større arbeid må derfor legges i påvis
ning av andre fornminner enn selve anleggene og 
kullgropene. Her er spekteret stort, utover røsteplas
sene kan det dreie seg om uttakssteder for malm, ut
takssteder for stein og heller, boplasser og overnat
tingssteder og lagerplasser. Kan det finnes oppholds
steder knyttet til kullgroper? Ved Rødsmoprosjektet 
og Gråfjellprosjektet er det dessuten fokusert på 
kommunikasjon - gamle veifar. 

Glørstad vektlegger samarbeid mellom 
landsdelsmuseum og fylkeskommune og viser 
til Rødsmoprosjektet og Svinesundprosjektet der 
museet utførte registreringene før dispensasjons
behandling og ga grunnlag for etablering av utgrav
ningsprosjekt der grunnlagsdataene var "ferdigsydd" 
for utgravningen. l Gråfjellområdet ble en tredje part 
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Figur I 83. Digital terrengmodell av ku!Lgrop R298 på 
Rødsmoen, Åmot kommune, Hedmark. Ek-vidistanse 5 cm. 
Oppmåling ved Lars Erik Nanna og Kari Stensgaard. 
Etter Nanna /997a:72, figur 40. 

(NIKU) leid inn for å gjøre registreringene. Samar
beidet mellom partene var nært, og museet deltok i 
referansegruppe og styringsgruppe. Hovedsaken er å 
få til kompetanseutvikling som kan virke inn både på 
registreringene og utgravningene. 

Registreringer foretas også av skogbruket Uf. Nar
mo 1997b ). Videre må det pekes på de omfattende 
registreringene som foretas fra lokalt hold bare med 
beskjeden kontakt med kulturminneforvaltningen. 
Disse er det viktig å fange opp og utnytte, blant an
net i kulturminneregistre, slik at kunnskapen ikke går 
tapt. 

6.3.2 Eldre registreringer og kulturminneregistre 

I museets arbeidsdistrikt startet registreringene for 
Økonomisk kartverk i 1963, og de stoppet opp om
kring 1990 da arbeidet med databasert fornminnere
gister skulle prioriteres. 1 Dette har den uheldige kon
sekvens at i enkelte fylker er store deler av arealet 
ikke førstegangsregistrert. Nå var det aldri midler el
ler kapasitet til registreringer av utmarka, men man 
fanget opp det lokalbefolkningen kjente til og ville 
vise frem. Et utvalg utmarksfornminner ble derfor 
oftest registre1i i de områdene der de er tallrike, i det 
minste etter at kulturminneloven trådte i kraft i 1979. 

Kapittel 6: Registreringer og utgravninger 

For en effektiv forskning og forvaltning av fornmin
nene er det en stor svakhet at så stor del av distriktet 
ikke er førstegangsregistrert. Enkelte fylker har der
for satt i gang egne kommuneregistreringer, eksem
pelvis er nå hele Oppland førstegangsregistrert. 

Registreringene som er lagt inn i Askeladden, er 
av vekslende kvalitet, og mange av utmarksregistre
ringene er ikke kontrollert og kvalitetssikret. De er 
preget av tidens kunnskap, for eksempel er mange 
kullgroper registrert som fangstgroper. Kunnskapen 
om ulike slaggtyper er først blitt mer alminnelig hos 
arkeologer på 1990-tallet etter gjennomføring av 
forvaltningsundersøkelser av jernvinneanlegg. Man 
har også fått erkjennelsen av at det kan finnes mange 
strukturer på et jernvinneanlegg, som er vanskelige 
å observere i terrenget. Det er derfor behov for en 
gjennomgang og revisjon av dataene som ligger inne 
i registeret. 

Askeladden er for det meste lite egnet til forskning 
på fornminner i utmark fordi det inneholder for få 
data både om enkeltanlegg og fordi store 01måder er 

"hvite flekker på kartet". Skissene som ble utarbeidet 
ved ØK-registreringene, ligger ikke inne i registeret, 
og disse må man til museenes eller fylkeskommune
nes arkiver for å hente. 

I Sverige startetregistreringene i 193 8, og de norske 
hadde disse som mal. Ved førstegangsregistreringen 
ble få jernvinneanlegg (biastor) kartlagt med unntak 
av Dalarna, men ved andregangsregistreringen fra 
1974 ble slike fornminner vektlagt med den følgen 
at det er mulig å gjøre bruk av registreringene på en 
helt annen måte til forskning Uf. Englund 2005), slik 
det for jernvinna fremgår av arbeidene til Åke Hyen
strand (for eksempel 1974; 1979) og Gert Magnus
son ( 1986). Erfaringen er at det er vanskelig å finne 
anlegg i skogsmark, og de strandbundne er lette å 
finne ( 1986:52-53). Englund (2005: 190) viser til at 
nedleggingen av fornminneregistreringene har fått 
svært negative konsekvenser for forskningen. Forn
minneregistreringene har gitt Danmark, Sverige og 
Norge et data- og materialmessig fortrinn i europeisk 
sammenheng (ibid.:72). 

Englund (2002:22) hevder riktignok at tidligere 
fornminneregistreringer av jernvinneanlegg i Sve
rige var stereotype med lite og feilaktig informasjon. 
Det er viktig med en bedømming av slaggtypen og 
ikke bare at den bedømmes å være av primitiv type 
eller lavteknisk type. En kompetanseoppbygging er 
viktig i alle typer registreringsarbeider, og det er svært 
lenge siden det har vært gjennomført kurs for registre
ringspersonell her i landet. 

I Det ble tidligere foretatt topografisk-arkeologiske (top.-ark.) registreringer i distriktet hvorav Østfold og Vestfold ble 
totalregistrert, og registreringene er publisert. Det er få opplysninger om slaggfunn. 
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6.3.3 Utstyr 
Utstyr for påvisning av anlegg er jordbor, grave
skje og magnet. Med jordbor skilles kullgroper fra 
fangstgroper, og det kan tas opp jordprøver, blant 
annet fra avfallshaugene til Østlandsovnen. Når det 
stikkes med metallstang avslører lyden forskjellen 
mellom slagg og stein, og til dette kan også brukes 
en metallstikke eller solid tollekniv. Magnet brukes 
i påvisning av røsteplasser og påvisning av ambolt
steiner ved at små jernspon kan skilles ut. Kullgroper 
er et godt utgangspunkt for søking etter slagghauger 
da avstanden sjelden er mer enn 100 m (Englund 
1985:379-380, 384). 

Mange slagghauger, og især røsteplasser, er så lite 
synlige at bruk av metallsøker vil være til uvurderlig 
hjelp (se kapittel 6.3.5). Det er en forutsetning at den 
som bruker søkeren er godt trenet. Enten bør fylkes
kommunen ha slik ekspertise eller den kan leies inn 
fra Norges Metallsøkerforening. Magnetometer viste 
seg ved blant annet Gråfjellundersøkelsene å være 
spesielt godt egnet, men til nå har slikt utstyr lite 
tilgjengelig bortsett fra hos private firmaer hvor det 
ikke har vært tilrettelagt for arkeologiske undersø
kelser. Slike tjenester vil nå bli tilbudt av NIKU. 

N armo ( 1996a: 164) foretok testregistreringer 
av store arealer i Gausdal, Nordre land, Etnedal og 
Øystre Slidre knyttet til sitt hovedfagsarbeid om 
jernvinna i Valdres og Gausdal. Et viktig hjelpemid
del var orienteringskart der gravde groper var avmer
ket. I enkelte tilfeller var det groper i samling som 
indikerte jernvinneanlegg. Orienteringskart finnes i 
mange områder og bør benyttes i langt støJTe grad. 
Stedsnavn var også et viktig kriterium i arbeidet. 

I dag er datautstyr standard, både GPS for koor
dinatfesting og terminal for innlasting i kulturmin
neregisteret. 

6.3.4 Store registreringsprosjekter og 
forskningspotensial 
I enkelte områder er det utført svæ1i store og ver
difulle arbeider. Særlig skal nevnes Hedmark hvor 
mange fornminner er registrert på 1990-tallet, først 
gjennom Åkerprosjektet, deretter gjennom "Utmarks
prosjektet" hvor registrering ble gjennomført som 
sysselsettingstiltak (Bårdseng rapp01i 1994; 1998, 
Holm rapport 1998). 

Registreringene i forbinde lse med Regionfelt 
Østlandet (Gråfjellområdet) i Åmot kommune, Hed
mark, utført av NIKU (jf. Risbøl 2000), skal frem
heves som et metodisk godt prosjekt. Det ble arbei
det med tre ulike registreringslag, der to registrete 
synlige kulturminner og et ikke-synlige. Det ble lagt 
vekt på digital dokumentasjon med bruk av GIS . Ko
ordinater fra GPS ble lest inn i feltdatasamlere der 
også registreringene ble lagt inn og lastet videre i 
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stasjonære maskiner. Muligheter for oppdaterte ut
bredelseskart ga fordeler (Ris bøl 2002 : 10-11 ). Den 
digitale dokumentasjonen lettet mye av arbeidet for 
utgravningsprosjektet (Rundberget & Hill 2007:34) . 

Det skjer en utvikling i tolkningen av resultatene. 
Narmo (2000b) var feltleder for jernvinne og kull
groper, og registreringene fra første sesong i Region
feltet ble naturlig nok satt inn i mønsteret fra Røds
moen, og typebestemmelser overført direkte derfra. 
I rapporten for arbeidet i 2000 ble dette nærmest en 
tvangstrøye når det gjelder å definere forholdet mel
lom 300- og 695-typene; de fleste 300-anleggene lig
ger inne på 695-anlegg (Narmo 2001 b ). I 2001 ledes 
jernvinneregistreringene av Ingvild Paulsen som tar 
opp problemet med den rigide typeinndelingen. Den 
er et nyttig hjelpemiddel når anleggene er så vidt 
ensartet som her, men det er også lett å se alle anlegg 
med "695-briller", som Paulsen uttrykker det. Flere 
anlegg blir nå vurde1i som uspesifiserte, og det frem
kommer en større variasjon i 695-materialet, blant 
annet når det gjelder antall slagghauger og deres 
plassering (Paulsen 2002:44-45 , 48-49). 

Selv ved dette prosjektet er det grunn til å peke 
på at det er vanskelig å bruke alle resultater i statis
tiske analyser. Det viste seg at av 13 dispenserte kul
turminner registrert som tjærehjell eller tjæregrøfter, 
var 7 kullgroper og 2 naturlige groper (Amundsen 
(red.) 2007:287). Ved overflatedokumentasjon kun
ne det vises at de fleste av de registre1ie rektangu
lære kullgropene egentlig var kvadratiske. Hele 51 
% av de registrerte rektangulære ble omklassifisert 
til kvadratiske ved utgravningene. Problemet kan ha 
sammenheng med at gropene bare ble målt i en ret
ning under registreringen. Det er også store forskjel
ler i oppgitte mål før og etter registrering. Endelig 
har det vært grunn til å stille spørsmål ved tolknin
gen av smiekullgroper (Rundberget 2007a:25 l-253 , 
278). Registreringsmateriale er derfor ikke egnet for 
å trekke for sterke slutninger. En bearbeidelse av ma
terialet, slik som NIKU har gjort, gir verdifulle inn
spill ved planleggingen av utgravningene. Nå må det 
legges til at registreringer i utmark har gitt et langt 
bedre utgangspunkt for planlegging av utgravninger 
enn for eksempel registreringer av bosetningsspor og 
andre kulturminner under markoverflaten (se Gjerpe 
2008b:138). 

6.3.5 Påvisning av jernvinneanlegg og 
enkeltelementer 
Det vanlige er at registreringer gjøres som ledd i det 
vanlige planarbeidet av personell uten spesialopplæ
ring i jernvinne. Anleggene registreres oftest i hytte
planer i skog- og lavfjellsområder. Materialet spriker 
svært, da måltagningen varierer slik som av indre 
diameter i kullgroper. 
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Figur 184. Mens mange av slagghaugene i Oppland og 
Buskerud er lave og vanskelige å se, kan de f or Hedmarks 
del være svært tydelige. På Jfp. 31 i Gråfjellområdet er det 
ruvende hauger. I tillegg er de markert med grå mose. Etter 
Rundberget og Damlien 2007:39, figur 19. 

Tydeligheten av slagghauger varierer, mange i 
Hedmark er svært iøynefallende, men det finnes også 
lave slaggutkast som ikke er synlig på overflaten. I 
Oppland og Buskerud kan slagghaugene fra viking
tid-middelalder være så lave at de ikke hever seg 
over terrenget, mens det i Telemark og Aust-Agder 
kan finnes markerte blestertufter. Også her gjelder 
det å rette fokus mot de anleggene som er lite syn
lige. I flere jernvinneo1måder er det et stort misfor
hold mellom registrerte kullgroper og jemvinnean
legg. Dette har bakgrunn i at kullgropene er svært 
tydelige i terrenget selv i tette bjerkelier (Johansen 
1979:82). Det kan derfor være (kostnads)effektivt 
først å skaffe seg oversikt over kullgropene, men det 
er viktig å foreta målrettete registreringer etter selve 
jernvinna i de områdene der de naturlige forholdene 
ligger til rette . 

Slagghauger ( og røsteplasser) kan påvises ved 
prøvestikking og bruk av jordbor. På grunn av de 
store arealene det gjeme er tale om, vil det ikke være 
praktisk mulig å stikke tilstrekkelig tett. Arbeidet må 
derfor suppleres med andre metoder som det skal re
degjøres for i det følgende. 

En type jemvinneanlegg kan bare oppdages ved 
at det er foretatt avdekking eller inngrep, enten tilfel
dig, ved utvasking langs elver og vann eller ved sjak
ting som ledd i arkeologisk registrering. Det dreier 
seg om de enkle slaggropene slik vi blant annet kjen
ner dem fra Eg i Kristiansand. Disse vil i urørt stand 
ikke være synlige. Kanskje er de mer vanlige enn 
man vanligvis regner med (jf. Larsen 2003a). Fore
løpig er jemvinneanlegg bare funnet i meget begren
set omfang ved maskinell fl ateavdekking, og det bør 
gjøres forsøk i mer utradisjonelle områder der res
sursgrunnlaget ligger til rette. 
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Middelalderens slagghauger ved Dokkfløy var 
bare 0,2-0,3 m høye og vanskelige å finne. 2 Mange 
ble sikkert bare lokalisert fordi de ligger inntil kull
groper. I seterområder er det ofte mange kullgroper 
i forholdet til jernvinneanlegg. Særlig ved Tyinkrys
set på Fillefjell er dette blitt tydeliggjort de senere 
årene. Problemet var at det ble funnet store antall 
kullgroper, men sjelden jemvinneanlegg. Oppland 
fylkeskommune tok et helhetlig grep med bedre re
gistreringer knyttet til ko1mnunedelplan i 2004. Me
tallsøker viste seg å være et ypperlig hjelpemiddel 
for å påvise slagghauger og røsteplasser (jf. Schau 
2004:38), og fra 2005 er det foretatt store utgrav
ninger av jernvinneanlegg. Det er i flere fylker gitt 
dispensasjoner for områder med mange kullgroper i 
høyereliggende områder, og det er grunn til å tro at 
mange jernvinneanlegg er gått tapt. Bruk av metall
søker og/eller magnetometer burde være obligatorisk 
i denne typen saker. 

En fornminnetype som nesten alltid blir oversett, 
er røsteplasser. En sak er at det er standardprosedyre 
å foreta maskinell flateavdekking av jernvinneanleg
get og tilliggende område for å påvise røsteplasser, 
malmlagre, kullagre og eventuelle bosteder, en an
nen sak er at røsteplasser kan ligge svært langt fra 
jernvinneanlegget, noe som er godt dokumentert av 
Gråfjellprosjektet (Rundberget 2007b ). Utvilsomt gir 
bruk av magnetometer best resultater, men å få gjen
nomført slike målinger i vanlige planområder, har til 
nå i de fleste områder vært lite aktuelt. Dertil er ut
styret for lite utbredt, men det er forventet at NTKU 
nå vil tilby slike tjenester. Metallsøker kan også bru
kes til å påvise røsteplasser, slik det er dokumentert 
blant annet på Hovden i Aust-Agder (Mjærum 2007a, 
b, c) . For å få taket på hvor røsteplassene ligger, må 
registrator forstå terrenget for å få et effektivt søk et
ter dem. Det er nødvendig å ha forståelse av hvilke 
myrer som kan inneholde malm (se kapittel 1.9.1). 

Utgravningene på Haglebu i Sigdal, Buskerud, i 
2006 er illustrerende for problematikken om påvis
ning av anlegg (se også kapittel 6.9 .1 ). Ved planregis
treringer var det påvist 3 jernvinneanlegg, og under 
utgravningen ble det funnet 4 nye anlegg. Flere kun
ne ikke undersøkes da de lå på tomter til eksisterende 
hytter. Disse ble overflatedokumentert ved hjelp av 
magnetometer, og dateringsmateriale ble samlet inn 
(Grøtberg/Gustafson rapport 2007). Likevel viste 
gravningen at anleggene var bedre bevart enn antatt 
på forhånd, noe som førte til ekstra tidspress og at 
museet måtte bidra med ressurser. 

Men også når det gjelder kullgroper, viser erfa
ringene at registreringene ikke er tatt alvorlig nok. 

2 Lars-Erik Englund viser til det samme for jernvinneanlegg i Tranemo, Ålvborgs Hin i Sverige, hvor man må være opp
merksom på små uregelmessigheter i terrenget (Englund 1985 :382). 
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Innen planområdet Bø1Telia I, Vang kommune i Opp
land, registrerte Universitetets Oldsaksamling 17 
kullgroper på 1980-tallet. Ved fylkeskommunens re
gistreringer i 2005 ble det kartlagt 24 lokaliteter med 
kullgroper, 7 jernvinneanlegg, 1 tuft og 1 lokalitet 
fra steinbrukende tid. Mange av kulturminnene er i 
dag fjernet eller delvis ødelagt. Tre jernvinneanlegg 
ligger inne på eksisterende hyttetomter. 

Problemet gjelder ikke bare dette området. Ved 
kontrollregistrering av reguleringsplanen Hovden 
Aust på Hovden i Bykle kommune, Aust-Agder, hvor 
det tidligere var registrert 18 jernvinneanlegg og 108 
kullgroper, ble det også brukt metallsøker. Resultatet 
ble 5 røsteplasser, og det ble funnet 9 kullgroper som 
ikke var registrert tidligere (Wikstrøm/Y stgaard rap
port 2005). 

Det skal også påpekes at det er viktig å ha et be
visst forhold til inngrep ved registreringer. Tidligere 
var det vanlig at det skulle tas prøvestikk med spade. 
Nå er det vanlig å bruke jordbor som gir betydnings
løse skader og ofte bedre resultater. Ved undersøkel
sene på Dokkfløy ble det ofte sett hvordan prøvestikk 
i midten av en kullgrop ved utgravningen førte til 
brudd i profilen. 

Ved registreringer i dyrket mark, både ved sjak
ting og ved åkerregistrering (åkervandring), kan det 
ofte komme for dagen slagg. I noen tilfeller dreier 
det seg om jernvinneanlegg, men oftest er det slagg 
fra smier. Det kan være tilkjørt sammen med annet 
avfall som gjødsel, eller det kan ha ligget smie på 
stedet. Under registreringen gjelder det å skaffe et 
representativt materiale. Blir det bare funnet noen få 
enkeltstykker, dreier det seg helst om påkjørt mate
riale. Er det støITe mengder, gjelder det ikke å sjakte 
bo1i slagghaugen. Man må være klar over at selv om 
det meste smieslagget er lett og sintret, kan det også 
ha form av store og tunge klumper. 

Registreringssituasjonen er ut fra både et fors
kningsmessig og forvaltningsmessig synspunkt, 
bekymringsfull. Det er sannsynlig at et sto1i antall 
fornminner årlig desimeres på grunn av ufullstendig 
registreringer, utilstrekkelige metoder og manglende 
kompetanse hos registratorene. Espelund (2004a: 184-
185) har satt opp en oversikt over skadete jernvin
neanlegg i Fyresdal og Nissedal ; selv om mange er 
utvasket som følge av oppdemming, er også flere 
skadet ved veibygging, massetak og dyrkning. Re
gistreringene i Gråfjellområdet viste at 26 % av jern
vinneanleggene og 16 % av kullgropene var påfø rt 
skader, blant annet som følge av veibygging, kjøring 
og markberedning (Risbøl 2006:213). 

For å få et bedre vern er forutsetningen flere og 
bedre registreringer. Mye tyder på at det i for stor 
grad er fokusert på synlige fornminner. Kullgroper er 
dispensasjonsbehandlet og undersøkt, mens jernvin-
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Figur 185. Prinsipp fo r uttak av kullprøve i kullgrop. Tegn
ingen viser også hvordan målene på en kullgrop er definert. 
Utarbeidet av Bernt Rundberget. 

neanleggene ikke er blitt oppdaget. Dette er proble
mer og oppgaver som alle deler av kulturminnefor
valtningen må gripe fatt i. Museene må få mulighet 
til å bruke sin kompetanse gjennom frikjøp av perso
nale, og det må utvikles bedre registreringsmetoder. 

En god forståelse av lokaliseringskriterier er sen
tral for å bedre registreringene, ikke minst å få grep 
om de nærmest usynlige anleggene. Særlig proble
matiske er anlegg med små slagghauger hvor det 
ikke er kullgroper i nærheten av anlegget. Røsteplas
ser er også som det er vist til, en fornminnetype som 
er stemoderlig behandlet. 

En måte er å etablere mindre testområder som blir 
intensivt undersøkt ikke bare ved ulike registrerings
metoder, men hvor det kombineres med mindre prø
vegravninger for studier av bruk av treslag, datering 
og malm- og slagganalyser. Det kunne også utvikles 
samarbeid med naturvitenskap for blant annet å stu
dere jernvinnas innvirkning på naturen og for bedre 
forståelse av råstoffgrunnlaget, både av trær, malm 
og byggematerialer til både selve anlegget og til ov
ner av ulike typer. 

6.3.6 Prøveuttak 
Ved mange registreringer tas det ut prøver. Det er her 
som ved utgravninger nødvendig å ha et bevisst for
hold til prøvenes kontekst og deres relevans. I mange 
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tilfeller er prøvematerialet en basis for arbeidet med 
prosjektplaner i dispensasjonssaker. Det er ikke nød
vendig med store slaggmengder, men prøvene må 
være representative og gi opplysning om teknologi. 
På den annen side er sjelden knøttsmå prøver an
vendelige. En løsning er å fotografere representative 
slaggstykker som kan gi grunnlag for klassifisering. 

Mange fylkeskommuner daterer innhentete kull
prøver, blant annet fra kullgroper, noe som burde 
være unødvendig for å vise at de er automatisk frede
te . 3 Dessverre forekommer det ofte at prøvene ikke 
vedartsbestemmes, noe som er nødvendig for tolk
ningen av resultatet, se kapittel 6.6.1 . 

Skal det tas prøve fra kullgrop, bør den tas i kan
ten av bunnen av nedgravningen (figur 185). Erfa
ringsmessig er kullaget tykkest her, og man unngår 
skade i midtpaiiiet, noe som er et problem ved ut
gravning, se kapittel 6.5.2. 

6.3.7 Et spørsmål om utbredelse 
Så lenge utmarka er utilstrekkelig registrert, har vi en 
ufullstendig kunnskap om utbredelsen av jernvinna 
i de ulike tidsperiodene; vi mangler redskapet for å 
finne frem til områder med overskuddsproduksjon. 

I en del tilfeller har man ved oversiktsregistre
ringene fanget opp en del fornminner, eller man har 
gjennom andre målrettete registreringer fått frem eg
net materiale. Hedmark fylkeskommunes registrerin
ger er et godt eksempel på hvilke resultater utmarks
registreringer kan gi . 

Da registreringene ved Dokkfløy startet i 1978, 
var det eneste registrerte jernvinneanlegget i områ
det en ødelagt slagghaug i en av setergrendene. Lite 
ante arkeologene hva den tette gran- og bjerkesko
gen skjulte av fornminner. Veien for å få frem kunn
skap var lang. 

Registreringene på Rødsmoen startet i 1993 . Her 
var grunnlaget fra ØK-registreringen noe bedre, men 
også her var veien lang. Gjennom registreringer i 
utmarka i Hedmark ble det klarlagt hvilke mengde 
fornminner som kunne finnes , og de mange fornmin
nene i Gråfjellområdet ble derfor ingen overraskelse. 

At Fillefjell skulle skjule mange spor etter jern
vinna, var det grunn til å tro ut fra eldre kilder, men 
lenge var det kjent få jernvinneanlegg og mange 
kullgroper. Først de siste årenes aktivitet med turist
utbygging har satt arkeologene på sporet av et inten
sivt jernvinneområde. Det samme gjelder Haglebu
området i Eggedal hvor det var kjent at det skulle 
finnes anlegg, men hvor tettheten og potensialet for 
å finne nye anlegg ble en tankevekker under utgrav
ningene i 2006. Dette er bekreftet gjennom Buskerud 
fylkeskommunes registreringer i 2008. 
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6.4 UTGRAVNINGER AV 
JERNVINNE ANLEGG 

6.4.1 Hel eller partiell utgravning 
Geti Magnusson (1986) undersøkte en rekke jern
vinneanlegg i Jamtlands lan. Utgravningene var 
forskningsrettet, og han argumenterer for delunder
søkelse. Ved forvaltningsundersøkelse der anlegget 
etter utgravning fjernes i sin helhet, er hovedregelen 
at det foretas total avdekking for kartlegging i plan. 
Dersom strukturene er godt kjent, kan granskningen 
av dem, eller et utvalg av dem, gjøres mer summa
risk, eventuelt rettes mot bestemte problemer. 

Ved Dokkaprosjektets utgravninger ble enkelte an
legg av kjent type overflatedokumentert på bakgrunn 
av synlige strukturer, prøvestikking og bruk av jord
bor. Røsteplasser og malmlag ble ikke kartlagt. Sær
lig var fremgangsmåten effektiv når typen var kjent, 
og anlegget lå slik til at det var tidkrevende å komme 
dit, eller at det lå på grensen til magasinet slik at det 
var ønskelig ikke å gjøre for store inngrep (Larsen 
1991:34). Anlegget kunne dermed inngå i det statis
tiske materialet ved utarbeidelse av anleggstypologi. 
Også ved Gråfjellprosjektet ble alle berørte anlegg 
dokumentert ifølge Bernt Rundberget, men alt ma
terialet er ikke publisert. En slik fremgangsmåte gir 
grunnlag for å vurdere likhet i arbeidsorganiseringen 
i ulike deler av undersøkelseso1mådet. 

Magnusson fjernet ikke anleggene i sin helhet. 
De fleste ble bare avtorvet med noen mindre inngrep 
for å avklare spesielle problemer. Dersom anlegget 
ikke er truet, mener han at man i mange tilfelle kan få 
gode resultater med små inngrep. "Frågestallningen 
bor vara klar ute på gravplatsen och man bor hellre 
!åta bli att grava, an att grava på måfå." Delundersø
kelsesmetoden har fordeler ved at deler av kildema
terialet bevares, og man har anledning til å kontrolle
re resultatet. Totalgravningen gir imidlertid det totale 
overblikket og mulighet for å gjøre gjenstandsfunn. 

Han beskriver teknikken som ekstensiv; først ble 
det foretatt en nøye besiktigelse hvor blant annet for
andringer i vegetasjon ble iakttatt. Etter at plassen så 
var ryddet, ble det utarbeidet en oversiktsplan over 
de strukturene som kunne iakttas. Området ble av
torvet, stubber fjernet og overflaten renset med gra
veskje. Det ble tatt jordprøver for hver annen meter. 
Det ble så gravd grøfter (sjakter) med bredde 0,3 m 
og ned til undergrunnen. 

6.4.2 Avklare bruksfaser 
Et viktig mål ved utgravningene må være å avdekke 
ulike bruksfaser (se Bjørnstad 2003:29) og forstå 
hvilke strukturer og lag som hører sammen. Et jern-

3 Fra Hallingdal, Vestfold og nedre deler av Telemark er det flere dateringer til etterreformatorisk tid. De er imidlertid 
ikke mange nok til å rokke ved at kulturminnetypen må oppfattes som førreformatorisk. 
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Figur 186. 1 mange tilfeller kan man få en god vurder
ing av strukturene på et anlegg etter avtorving slik som 
ved R31 i Gudbrandslie på Fillefjell i Vang kommune, 
Oppland. l dette tilfellet var det bare nødvendig åfjerne 
torvenfor åfåfrem den tydelige tuften. Foto: Jan Hen
ning Larsen. 

Figur 18 7. Ved flateavdekking av et anlegg får man som 
oftestfi·em svært synlige strukturer slik som her ved 
Haglebu, Sigdal kommune, Buskerud. Foto: Jan Henning 
Larsen. 

vinneanlegg kan være ombygd flere ganger, noe vi 
kan se etter brann eller ved at ovner er tatt ut av bruk. 
Elementer som røsteplasser kan være overlagret 
av avfall, kullgroper kan være delvis gjenfylt med 
slagg. Det er derfor nødvendig å legge vekt på gode 
stratigrafiske iakttagelser. Sjelden finnes det tilfreds
stillende materiale for dendrokronologiske undersø
kelser, og radiologiske dateringer er det eneste man i 
tillegg har; et stort antall dateringer kan derfor være 
påkrevet. Ved undersøkelsene på Fillefjell har dette 
vist seg å være en farbar vei å gå. Ved studier av plan 
og profiler kunne flere faser påvises (Tveiten rapport 
2008), noe dateringene senere har bekreftet. 

6.4.3 Flateavdekking 
Anleggene kan ha svært forskjellig størrelse, og det 
er viktig å skaffe seg oversikt over de ulike elemen
tenes utbredelse i flaten (figur 108, 162, 186, 187). 
Dette er et nødvendig grunnlag for bestemmelse av 
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Figur 188. Standard ved jernvinneundersøkelser er 
avdekking av større flate,~ blant annet for å avdekke 
røsteplasser og lage,plasser for malm. Fra utgravning 
ved Møsasvøo på Beitostølen, Øystre Slidre kommune, 
Oppland. Foto: Jan Henning Larsen. 

Figur 189. Avtorving av jernvinneanlegg Jfp. 14 i 
Grå.fjellområdet. Her kunne torven ved hjelp av grave
maskin rulles av. Fra venstre Ole Tveiten, Torbjørn 
Skavern (i gravemaskinen) og Ellen G. Ellingsen. Etter 
Rundberget & Hill 2007:32,.figur 13. 

anleggets tilhørighet (typologi). Det bør derfor i re
gelen ved forvaltningsundersøkelser foretas en større 
maskinell flateavdekking rundt ovner og slagghaug 
(figur 186-189). Konstruksjonene på et anlegg er et
ter 1000-2000 år stabile og vil sjelden skades om det 
kjøres over med dem med maskin. Erfaringene fra 
Dokkaprosjektet var gode. Mest utsatt for skader var 
hellelegninger i arbeidsområder i de tilfeller torven 
var seig, mens selve ovnene var lite utsatt (Larsen 
1991:34). Selv de sentrale delene av anlegget rundt 
ovner og slagghauger bør derfor avtorves maskinelt 
for å spare tid, når nødvendige profiler er lagt ut. Det 
må imidlertid ikke kjøres på en slik måte at hjul eller 
belter river opp torv og skader underliggende lag. 

Teknikken er den som i dag benevnes som sjakting 
eller flateavdekking i skog (Rønne 2004) (figur 188, 
189) og ble først tatt i bruk ved de store utgravnings
prosjektene på Dokkfløy og deretter på Rødsmoen 
og i Gråfjellområdet og på mindre undersøkelser de 
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Figur 190. Ved utgravning av jernvinneanlegget Jfp. 39 i 
Gråfjellområdet ble det lagt ut profilbenker som krysset på 
toppen av slagghaugene. Anlegget er ferdig avtorvet. Etter 
Amundsen 2005: I 59, Jf Rundberget & Damlien 2007:238, 
figur 179. 

senere årene. Det er derfor ingen ny feltmetode selv 
om den er videreutviklet med tanke på så vel steinal
derundersøkelser som bosetningsspor. 

Målet med en avtorving eventuelt sjakting ut til 
sidene for de strukturene som kan erkjennes på over
flaten, er å avdekke ytterligere arbeidsområder som 
røsteplasser, lagerplasser for malm og kull, ildsteder 
og eventuelle bosteder. Erfaringen er at det er mange 
funn å gjøre i de fleste tilfellene. 

6.4.4 Blestertufter 
Foruten å studere ovnen og slagghaugen og datere 
kulturminnet, satte Tom Bloch-Nakkerud (l 987a:59) 
følgende mål ved utgravning av blestertufter på Hov
den: å finne spor etter konstruksjonen, å finne spor 
etter annet opphold enn det som var direkte knyttet 
tiljernfremstillingen, å innhente data til bestemmelse 
av årstid for oppholdet på stedet. 

Ved undersøkelsene i Dokkfløy var profiler i ar
beidsområdet et nyttig hjelpemiddel, og det var 
tolkning av slike som førte til identifisering av hus
tufter. Behovet for profiler avtok utover i gravnings
perioden (Larsen 1991 :36). Det var vanskelig å av
grense det innvendige arealet på grunn av mangel på 
klart erkjennbare kulturlag. På enkelte anlegg var det 
påfylte lag som dannet plattinger, men det er usik
kert om målene på disse tilsvarer tuftenes utvendige 
mål. Klare avgrensninger fikk man når konstruksjo
nen hadde brent ned. Vegger av tømmer kan ha ligget 
direkte på bakken eller på neverlag. Det må noteres 
lagfølger som forteller om det har vært torvtak. At 
konstruksjonen kan være flyttet, er en kompliserende 
faktor (Nanno 1996a:122). 
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Ved Rødsmoprosjektet og ved begynnelsen av 
Gråfjellprosjektet ble profilbenker, hovedprofil og 
vinkelrette hjelpeprofiler, lagt ut slik at man fikk et 
rutenett der det ble utført flategravning (figur 190). 
Etter hvert ble dette ansett som hinder av prosjektet, 
og man kom til at de ga lite informasjon. Senere eva
luering av Rødsmo-undersøkelsene har gitt tilsva
rende vurdering (Rundberget & Hill 2007:31). Det 
ble lagt vekt på stratigrafisk gravning etter maskinell 
avtorving. Forholdsvis store områder ble avdekket 
for om mulig å kunne påvise opphold/bosetning. 

Det må derfor vurderes om man skal legge opp 
til gravning med profiler eller legge vekt på lagvis 
undersøkelse. Dersom man arbeider med en ukjent 
anleggstype, vil trolig profiler være et nyttig hjelpe
middel. Under gravningens gang kan nok hjelpepro
filer være nødvendige. 

6.4.5 Ovner 
Lars-Erik Englund (2002:336) har diskutert grundig 
forhold som det bør legges vekt på ved studium av 
sjaktovner: Stø1Telse (indre og ytre mål, dybde på 
eventuell slaggrop og høyde på sjakt), dybde under 
datidens markoverflate, form (plan og profil), plasse
ring i forhold til daværende og nåværende markover
flate (inngravd i skråning, nedgravd, oppbygd), type 
(grunntype, variant, detaljer, spesielle trekk) og byg
gemateriale og dets sammensetning (leire, magring, 
armering med vidjer, steiner, steinramme, innforing, 
tømring). Er det mulig å finne spor etter luftinntak 
(blesterhull i sjaktvegg, blestmunnstykke )?4 Slagg
oppsamling/-tapping må tillegges vekt. Er det spor 
etter malm (type?) og kull? 

Om mulig bør det skaffes opplysninger om pro
dukt: metall (blåsterjern i ulike tilstand) og slagg 
(prosesstilhørighet, typer) og malm (som har passert 
ovnen upåvirket eller uredusert). 

En rekke av spørsmålene kan ikke løses ut fra ar
keologiske data alene, og det er viktig at utgraver er 
spørsmålene bevisst. Englund (2002:337) hevder vi
dere at det er viktig med tolkninger og rekonstruksjo
ner av ovnenes opprinnelige høyde, biestinntakenes 
høyde over bunnen, lufttilførsel, sjakt og isolering, 
slaggklassifisering i forhold til ovnstype, organisa
sjon og bemanning ved ovnen og endelig spørsmål 
som initieres ved undersøkelsen - detaljer som man 
tidligere ikke har vært oppmerksom på. 

Dersom ovnene er dårlig bevart, kan man få opp
lysninger om sjaktens diameter gjennom størrelsen 
på bunnslagget (bunnskollen). 

Ovnene i Jamtland ble i utgangspunktet flategravd, 

4 Spor etter luftinntak er oftest dårlig bevart. På fase I-ovner er gjerne den nedre delen av sjakten smeltet ned. Fase Il
ovner kan ha dårlig bevart sjakt, særlig der luftinntaket har vært fordi materialet er dårlig brent. Rødbrenning i motsatt 
side av luftinntaket kan gi gode opplysninger. 
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Figur 191. Et godt prinsipp er fl.ategravning av fase 
il-ovner i den vestlige tradisjonen. Ellen Margrethe Stor
rusten tømmer en ovn på Beitostølen. Foto: Jan Henning 
Larsen. 

noe som hele tiden ble gjort med de store steinsatte, 
men de leirforede ble etter hvert profilgravd da det
te ga bedre informasjon (Magnusson 1986:58, 60). 
Dokkaprosjektets erfaring var at flategravning var å 
foretrekke og ga mest informasjon og best grunnlag 
for tolkning, særlig gjaldt dette ovnene fra vikingtid 
og middelalder (figur I 91 ). Slaggroper måtte imid
lertid snittes (figur 51 , 52, 115). Hjelpeprofiler i av
fallsmasser rundt ovnene bidro til å avklare bruksfa
ser (Larsen 1991:36). En erfaring for fase Il-ovner 
(gjelder ikke i Hedmark) var å fjerne løs ovnsforing 
som kan stamme fra sjakter som er rast sammen. Fast 
foring ble gravd nøye frem og ovnen avdekket i plan. 
Løs ovnsforing ble samlet, beskrevet og veiet. 

Gråfjellprosjektet undersøkte ovner og ovnsom
råder både ved flategraving, snitting og tømming. 
Ovnene her hadde i regelen grop under sjakten. 
Noen steder ble ovnene gravd utenfra og inn. De 
øvre delene av ovnsområdene ble gravd lagvis, mens 
ovnsgroper er snittet el ler tømt (Rundberget & Hill 
2007 :33). 

6.4.6 Slagghauger 
Det er nødvendig med dokumentasjon av slagghau
genes størrelse, innhold og vekt. I Hedmark kan 
haugene være langt over meteren høye, mens fase II 
haugene i Oppland og Buskerud ofte kan bare være 
0,2 m høye. Det er derfor nødvendig å legge profi
ler gjennom dem for å kunne måle tykkelsen eksakt. 
Helst bør det tegnes eller måles opp både lengdepro
fil og breddeprofil( er). 

Ved Gråfjellprosjektet ble slagghaugene gravd i 
kvadranter med maskin. Enkelte mindre slaggkon
sentrasjoner ble bare gjennomgravd med en sjakt 
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(Rundberget & Hill 2007 :33). 
Slagghaugenes sammensetning vil være ulike et

ter hvilken fase de tilhører. Avfallshaugene til Øst
landsovnene er ofte store og ligger gjeme i skrånende 
terreng der de store slaggblokkene er trillet nedover. 
I øvre deler av avfallsmassene var det ved Dokk
fløy oftest bare mindre slaggstykker, men med store 
mengder jord innblandet, og det var forholdsvis mye 
ovnsforingsmateriale. Haugene fra fase II inneholder 
opptil 85 % slagg, resten stein, skifer, jord og ovns
foring. I fase Ill er det også en del uredusert malm. 

På Hovden målte Tom Bloch-Nakkerud slagg
mengden ved å telle hvor mange 20-liters bøtter 
slagghaugen fylte og tok utgangspunkt i gjennom
snittsvekten på tre spann. Sammensetningen klarleg
ges nå gjennom graving av prøverute(r). Volumet på 
haugen kan regnes ut, og dermed også slaggvekten. 
Narmo (l 996a:81) presiserer at det ikke er tilstrek
kelig å grave en kvadrant. Dette gjøres ofte i dag av 
tidsmessige grunner, men det må presiseres at usik
kerheten blir deretter. I de flate slagghaugene kan 
selv små avvik ved måling av tykkelsen gi store ut
slag på slaggvekten (Nan110 l 996a:90). Narmo har 
beregnet slaggvekt for deretter å veie opp slagget i to 
slagghauger, og det viste seg at beregningene var for 
lave, feilen var hele 16 %.5 

Ved utgravning av R695 på Rødsmoen ble all 
masse veiet ved at massen ble spadd opp i bøtter, og 
slaggmengden beregnet ut fra testsåld ing av et utvalg 
bøtter der massen ble sortert. Annet materiale i haug 
Kl (slaggvekt 21 300 kg) var 26,6 %, i K2 (slagg
vekt 26 800 kg) 27,4 %. Haugene var stratifisert, og 
innholdet varie1ie (Narmo l 997a:57). 

Ved Gråfjellprosjektet ble slagghaugene snittet 
i kvadranter. Ved kvantifisering tok man ut massen 
fra slagghaugene i bokser på 1,0 x 1,0 x 0,25 m, det 
vi l si 0,25 1113 masse som ble vannsåldet og skilt i 
slagg, sjaktmateriale og annet (Rundberget & Hill 
2007:33). 

6.4. 7 Røsteplasser 
Røsteplasser blir undersøkt både ved flategraving og 
snitting. Ved Gråfjellprosjektet ble plassene maski
nelt avtorvet, og etter opprensing ble avgrensning og 
antall røstebål definert (Rundberget & Hill 2007:33). 

En røsteplass kan bestå av flere røstebål som kan 
avgrenses ved flategraving. Oppmerksomhet må ret
tes mot å få taket på malmtyper (korn eller pulver) og 
kullag fra bålet. 

6.4.8 Ildsteder 
Ildsteder må også vies nøye oppmerksomhet. På fase 

5 Slagghaug 2 på DR 63 var beregnet til 1560 kg, men inneholdt 1860 kg; slagghaug 3 på det samme anlegget var bereg
net til 1522 kg og ble veid til å være 1747 kg (Nanno 1996b:90). 
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Figur J 92. Slagghaug på Jfp. 1 i Gråfjellområdet snittet med maskin. Etter Rundberget & Hill 2007:32, figur 14. 

Il-anlegg er det flere steder funnet hellebygde, avlan
ge ildsteder, 0,4- 0,5 x 0,6- 0,7 m (figur 163), som har 
likheter med en del av hellegrytene (Narmo 1996a: 11, 
125). Ved Dokkfløy var lagfølgen i dem spesiell med 
lag med brente ben dekket av små slaggperler som av
vek fra det slagget som fantes i slagghaugene. Ut fra 
dette er det drøftet om det her har vært drevet en fonn 
for bearbeiding av jern. Det er uklart om de brente 
bena kan ha spilt en rolle i dem1e sammenhengen. Det 
er mulig at det kan ha vært drevet smiarbeid, men også 
oppvanning av luppen kan korrune på tale. Narmo 
( 1996a: 131) mener de har vært brukt til smiing. Det 
er viktig å være oppmerksom på lag med magnetisk 
slagg, med sand og med ben . For å få frem de små 
glødeskallene er det nødvendig å sålde massen og å 
bruke magnet. Uten dette vil strukturen bli oppfattet 
som et ordinært ildsted. Det viste seg at små frag
menter, mindre enn 1 mm, ikke bare var jord, men 
også glødeskall (ibid.: 129). 

6.4.9 Prøveuttak 
Mange anlegg er datert på bakgrunn av prøveuttak. 
Metallurgiske undersøkelser er også i en del tilfeller 
foretatt av prøver som er tatt ut ved enkle prøvestikk 
med størrelse et spadestikk i slagghaugen. Kullgro
per er, dersom det ikke er foretatt mer omfattende 
utgravning, også datert på materiale fra prøvestikk. 

Ved undersøkelsene i Snertingdal, Oppland, som 
var forskningsrettet, ble dateringsprøvene opprinne
lig tatt ut i enkle prøvehull med størrelse 0,4 x 0,4 m 
slik det har vært vanlig innen jernvinneforskningen 
(Larsen 2003b ). Metoden er effektiv, men den gir li
ten kontroll av de stratigrafiske forholdene. Siden en
kelte dateringer var blant de eldste fra Østlandet, var 
det all grunn til å etterprøve dem. Dette ble gjort ved 
å grave mindre sjakter hvor profilene kunne doku
menteres, og prøveuttak kunne relateres til sikre lag. 

Resultatene herfra og andre steder viser at det er 
behov for en langt bedre kontroll over prøvenes kon
tekst enn enkle prøvestikk gir. Sjaktenes lengde kan 
være fra 0,5 m til et par meter etter hvor man ønsker 
å legge sjakten. Bredden behøver ikke være større 
enn at det er mulig å tegne og fotografere profilet. 

6.5 KULLGROPER 

6.5.1 Innledning 
Målsetningen med utgravningene er først rettet mot 
innsamling av følgende data: form, størrelse, da-
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tering og vedart, men også andre data som volum, 
vedstabling, vedens dimensjon, antall bruksfaser og 
sidegroper er det nødvendig at utgraver tar stilling til. 
Ofte er det så lite kull igjen at det ikke kan gis opp
lysning om stablingen. Registreringsmål og -form 
kan variere: " . . . formen på overflaten blir hva som 
helst avhengig av registrator" (Nanno I 997a: 102), 

" ... variasjonen i beskrivelsene øker proporsjonalt 
med antallet registatorer" (ibid.: 139). 

Ved de første utgravningene på Hovden ble det 
stilt spørsmål av teknologisk og kronologisk att til 
gropene og til det miljøet de forkullete trærne hadde 
vætt en del av. Det ble lagt vekt på spørsmål om til
dekning og tenning, luft- eller røykkanal , sidegro
pens funksjon og antall bruksfaser. Videre fokuserte 
Bloch-Nakkerud (l 987a:48) på å få data til beregning 
av produksjonsvolum og forholdet mellom dette og 
registreringsmålene. Videre la han vekt på prøver av 
trekull til dateringer. 

6.5.2 Utgravningsteknikk 
På Hovden anvendte Bloch-Nakkerud (1987a) for
skjellige utgravningsmetoder etter de ulike problem
stillingene. Den gjennomgående utgravningsmeto
den var horisontal flategraving, både sjakter og kva
dranter. Det ble også opprettet tverrprofiler. 

I noen grad ble det også benyttet sirkelprofil 
(Bloch-Nakkerud l 987a:49) som er en profil som 
følger den høyeste delen av vollen rundt kullgropen. 
Massen ble da tatt ut innenfra og gav anledning til å 
studere vollen og forholdet mellom vollen og mar
koverflaten. Dette oppnår man også ved graving av 
tverrprofil, men får ikke så inngående kjennskap til 
forholdet. Tverrprofil og sirkelprofil ble brukt til å 
studere forho ldet mellom grop og sidegrop. 

En aktuell problemstilling er å avklare antall 
bruksfaser. Bloch-Nakkerud (1987a:54-55 og figur 
4-5) kunne i sine undersøkelser ikke påvise mer enn 
en bruksfase i selve gropen da sandlinser ble antatt 
å være rester av dekningsmaterialet som var falt ned 
under riving. Han mener derfor at materialet i eller 
på vollen er bedret egnet. I flere groper ble det iakt
tatt skiftende lag av trekull og sand. Sannsynligvis 
er en del av dette fra dekningsmaterialet. I vo llen til 
en grop ble det funnet 4 kullag som tolkes som rester 
etter like mange brenninger. 

Ved Dokkfløy-undersøkelsene ble mange groper 
gravd med gravemaskin, og her ble maskingravnin-
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Figur 193. Ved de fleste utgravningene av kullgroper 
legges det vekt på dokumentasjon av profilen. Det er 
fortsatt mest rasjonelt å utføre dokumentasjonen på 
tradisjonelt vis, ved å måle ned fra vatret snor i gro
pen. Age Johannes Jamtveit dokumenterer kullgrop på 
Beitostølen. Foto: Jan Henning Larsen. 

gen tatt i bruk i full utstrekning. Ved senere utgravnin
ger er det vanlig med maskinell gravning. Det er lagt 
vekt på to forhold. For det første har det væ11 prioritert 
profiler for å få data om lagfølge og antall bruksfaser. 

Videre har det vært vektlagt å fremskaffe data om 
nedgravningens form ut fra det forholdet at både gro
per med sirkulær bunn og med kvadratisk/rektangulær 
fom1 var kjent. Til dette formålet er det brukt to tek
nikker. Det ble gravd ned til kullaget i bunnen, og 
formen på dette ble dokumente11. I noen tilfeller ble 
gropen tømt for løsmasser ned til undergrunnen, og 
på denne måten fikk man frem fom1 og størrelse på 
den opprinnelige nedgravningen. Begge teknikker 
lot seg lett tilpasse ved kombinert bruk av maskin og 
håndkraft. Teknikken med flategravning ned til kullag 
kunne lett kombineres med studier av profil når bare 
halve gropen ble flategravd (figur 194). 

Gravning av sirkelprofil er en arbeidskrevende 
teknikk, og det ble ikke funnet belegg for at den har 
gitt data av verdi som ikke har kunnet fremskaffes 
gjennom de øvrige teknikker eller ved kombinasjon 
av disse når det likevel skulle gjennomføres maski
nell gravning. Denne måten å undersøke groper på 
ble bare unntaksvis benyttet ved Dokkfløy. 

På Rødsmoen ble det benyttet en teknikk som 
innebar at en fjerdedel av gropen ble flategravd ned 
til kullaget. Dette ble fjernet etter at det var doku
mentert i plan og profil. Deretter ble et utvalg av 
gropene totalt flategravd (Nam10 1997a: 17). Det er 
neppe mye arbeid å spare ved å grave en kvart grop 
når først gravemaskin benyttes, og antagelig blir mål 
tagning mer usikker enn ved gravning av en halv el
ler hel grop. Det fremgår ikke at denne teknikken er 
benyttet andre steder når maskin er tilgjengelig. Ved 
håndgravning vil det være mye å spare ved å grave 
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Figur 194. Montasjen viser stadiene i utgravning av 
kullgrop på Søbsjordet, Hol kommune, Buskerud. Øverst 
er kullgropen ryddet for dokumentasjon i plan. 1 midten 
er kullaget i den ene halvdelen av gropen rensetji-em. 
Nederst er det etablert profil gjennom gropen. Foto: 
Anne Skogsfjord. Etter Skogsfjord rapport 2006a: 16. 

en kvart grop om man skal undersøke kullagets form 
i plan og profil. 

Rundberget (2005b:90) redegjør for flategravning 
som ble tatt i bruk ved Gråfjellundersøkelsene fra 
2004. "En halvdel ble lagvis gravd slik at en fikk ut 
informasjon om nedskjæringspunkt og bunnplan når 
det gjaldt både størrelse og form, samtidig som en 
fikk dokumentert profilen ned til bunnplan. Milebun
nen ble derimot ikke snittet før samme metode ble 
brukt også på andre halvdel. . . . Foruten å få et godt 
innblikk i form og størrelse på gropen generelt, ga 
metoden verdifull informasjon om den nedre opp
byggingen/stablingen av stokkene." 
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Denne teknikken som krever at undergrunnen 
ikke er for steinet, gir helt andre dokumentasjonsmu
ligheter. Fremgangsmåten i seks trinn er: 1) avtorving 
for å få frem voller og eventuelle kullag etter tøm
mingen, 2) fjerning av voll for å få frem opprinnelig 
markoverffate, 3) fjerning av den øvre halvdelen av 
gropen for å få frem eventuelle konstruksjonsdetaljer 
og grad av innrasing eller gjenfylling, 4) fjerning av 
gropvegger ned til synlig bunnplan, 5) fremrensing 
av milebunnens overflate, og 6) fjerning av milebun
nen. Resultatene ved bruk av denne teknikken var 
gode, blant annet ved tolkning av stablingsteknikken. 
I et par groper kunne også observeres en midtstaur 
(Rundberget 2007a:266-268). Det legges vekt på 
at data om midtstokk og skråstilte stokker også ble 
funnet i andre groper ved flategravning (Damlien og 
Rundberget 2007: 165). 

En sjelden gang kan det treffes på en grop som 
ikke er revet, eller hvor bare en del av kullet er tatt 
ut (figur 34). Det er da viktig å foreta flategraving for 
å studere hvordan veden har vært stablet. Gode re
sultater er oppnådd av Gråfjellprosjektet (Rundber
get 2005b:90-91) hvor en grop bestod av 7 lag innen 
et kvadrat på 2 x 2 m (jf. Damlien og Rundberget 
2007). 

Ved undersøkelsene i Gråfjellområdet ble 258 
groper undersøkt; I 07 ble snittet, 130 ble undersøkt 
ved prøvestikk og overflatedokumentasjon, 4 ble 
flategravd, 13 ble undersøkt ved en kombinasjon 
av snitting og flategraving og 4 ble bare overflate
dokumentert. I tillegg ble 8 groper registrert som 
tjæremiler undersøkt ved prøvestikk. Interessant er 
at overflatedokumentasjonen viste at mer enn halv
parten av de registrerte rektangulære gropene, var 
kvadratiske. Metoden med flategravning er lite eg
net dersom det er mye stein i undergrunnen da dette 
fører til at lagskiller blir dratt utover (Rundberget & 
Hill 2007:33). 

I et notat (2006)6, først og fremst beregnet som 
en enkel "oppskrift" i felt, redegjør Li] Gustafson 
for utgravning av kullgroper. Hun legger vekt på 
den omtalte teknikken med flategravning av den ene 
halvdelen, men flategravning av hele gropen gir be
dre opplysninger om formen. Det redegjøres også for 
undersøkelse ved prøvestikk, en måte som er mye 
i bruk blant annet der det er vanskelig å komme til 
med gravemaskin (se figur 185). Gropen dokumente
res, og det tas ut prøve til vedartsanalyse og radiolo
gisk datering. Det utarbeides først plantegning ved å 
legge ut kryssende snorer. Det tas et prøvestikk som 
flukter med en snor som vatres opp. Deretter tas det 
ut kullprøve, og overflateprofil av gropen og profil 
av prøvestikket dokumenteres. Det bør gjeme tas 
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i ytterkant hvor det er mest kull. Et prøvestikk kan 
være for lite; for å få tegnet profil bør det gjerne være 
minst 0,5 m langt. 

I heldige fall kan man også observere konstruk
sjonsdetaljer. Ved tolkning av faser er det problem at 
sekvensen er så kort, og det kan finnes flere trekullag 
uten at dette nødvendigvis betyr flere faser (Rund
berget 2007a:249-250). 

Ved snitting ble profilen lagt parallelt med to av 
sidene, og den ble rettet mot nærmeste jemvinnean
legg. Kullsøl fra uttak kunne gjenfinnes som kullag 
over vollene og dokumentere tilhørighet. Rundber
get (2007a:253-254, 257) poengterer at ved snitting 
er det den nedre delen av milebunnen, særlig ut mot 
kantene, som gir best informasjon, og at denne må 
renses varsomt frem. Denne kan man velge å flate 
grave. Målet på bunnen må tas under kullaget for at 
det skal bli kon-ekt. Innrasing og jordsig gjennom 
århundrene kan vanskeliggjøre tolkningen av profi
len, og det er viktig å skille naturlige og kulturelle 
prosesser. Best er forholdene der miledekket er rede
ponert i gropen. 

Hege Damlien og Bernt Rundberget (2007: 160-
161) skriver at undersøkelsesmetode varie1te etter 
målsetning, vanligst var prøvestikking eller maski
nell snitting. Gropene måles alltid i plan, det tas ut da
teringsmateriale, og eventuelle konstruksjonsdetaljer 
etterspores. Ved maskinell snitting fjernes en eller to 
kvadranter. De diskuterer måltagning og gjennomgår 
debatten. I Gråfjellområdet ble kullgropenes indre 
mål registrert fra nedskjæringens begynnelse, men 
også avstanden mellom høyeste punkt på groper med 
toppet voll ble notert. I tillegg ble dybden notert etter 
snitting for å få grunnlag for volumberegning. 

Ved Dokka-undersøkelsene ble også lag over 
underliggende kullag over undergrunnen diskutett. 
Mange ganger kunne det være inntil 0,4 m tykke ak
kumulerte lag fra undergrunnen til toppen av torvla
get (figur 31 ). Dette ble antatt hovedsakelig å være 
miledekket som er spadd ned igjen for stabilisering 
frem til neste gangs bruk (Narmo 1996a:41). For
skjellen i registrert mål og utgravd mål er så stor at 
dette må vektlegges ved beregninger av kullproduk
SJon. 

Det har vært få opplysninger å hente ved flateav
dekking rundt kullgroper. Ved Dokkfløy, og senere 
ved andre undersøkelser, kunne uttaksretningen for 
trekullet bestemmes ut fra kullsøl under torven. Of
test vil en slik detalj være selvsagt, men kan være 
nyttig i områder hvor anleggene ligger tett, og det er 
usikkert hvilket kullgropen er knyttet til. 

Kullgroper i hellende terreng har oftest voll bare 
i nedkant av gropen. Masser har gjerne seget ned i 

6 Gustafson, Li! 2006: Kullgrop. Notat mai 2006 med kommentarer fra J. H. Larsen, J. Bergsøl , 8. Rundberget. 
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overkant og dekker en del av trekullaget. For å oppnå 
en god dokumentasjon kan det derfor være aktuelt å 
opparbeide profiler både i fallretning og på tvers av 
denne. Dette kan gjøres ved å grave to motstående 
kvadranter med gravemaskin ned til kullaget for å 
avdekke dettes form . Langs profilene renses det så 
med spade før begge de gjennomgående profilene 
dokumenteres. 

Ved kullmilene fra etterreformatorisk tid, særlig 
reismilene, er det funnet små tufter - gapahuker med 
rester av ildsteder - fra overvåking av mila. Ved de 
store milene kunne kullbrenning ta et par uker. Tiden 
har væ1t betraktelig lavere ved kullgropene, kanskje 
3- 5 dager for å få et godt utbytte (Narmo 2008:93). 
Eksperimenter viser at det har vært nødvendig med 
kontinuerlig overvåking slik at det har vært behov 
for sted å oppholde seg under brenningen. Dette er 
nødvendig å være klar over ved undersøkelser av 
kullgroper. Der gropene er knyttet til og ligger nær 
jemvinneanlegg, har antagelig innkvartering kunnet 
skje på anlegget. 

6.5.3 Prøvemateriale 
Det er gjeme slik at analyser foregår som en del av 
etterarbeidet etter utgravningen. Åta inn store meng
der prøvemateriale av hensyn til fremtidig forskning, 
er lite aktuelt. Dette blir å fylle opp museets magasin 
unødig. Kullgropene er en av våre vanligste fornmin
netyper, og det er lite trolig at man desimerer alle 
kullgropene i et område. Ved nye problemstillinger 
og fornyet utforskning vil man som regel gå ut og 
ta nye prøver. Men det kan være behov for å se på 
tidligere gravninger, og det må bevares prøver fra 
både bunn og voll. Er det bevart hele stokker, må det 
oppbevares tilstrekkelig til dendroanalyse. Der det er 
foretatt analyser, bør det bevares prøvemateriale slik 
at resultatene kan testes i fremtiden. 

6.6 UNDERSØKELSER I REGULERTE 
VASSDRAG 
En stor oppgave norsk arkeologi står overfor fra 
2010, er sikring av kulturminner i regulerte vassdrag 
ved nykonsesjoner og revisjon av konsesjonsvilkår 
der det tidligere ikke er gjort undersøkelser (se In
drelid 2009). 

Siden det nå foreligger faglig program for vass
drag ved Svein Indrelid (2009), er det også i dette 
kapitlet hovedsakelig bare nødvendig å gå inn på 
spesielle forhold for jernvinna. Ved vassdragsunder
søkelsene vil registreringer og utgravninger bli gjen
nomfø1t under ett. Det ble hentet verdifulle erfarin
ger om organisering av slikt arbeid ved Aursjøenpro
sjektet i Oppland og Møre og Romsdal i 2006. Her 
deltok både museer og fylkeskommuner (Amundsen 
og Finstad rapport 2007). Samarbeidet mellom Ber-
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Figur 195. Også gjenfylte og utpløyde kullgroper i dyrket 
mark har informasj onsverdi. Blant annet fremgår form 
og dimensjon på bunnplan. Denne gropen på Hjørnet i 
Ringebu kommune, Oppland, er datert til ADJ 295- 1410. 
Foto: Jan Henning Larsen. 

gen Museum og Kulturhistorisk museum i 2002 om 
registreringer av innsjøen Tyin i Oppland og Sogn 
og Fjordane, ga også erfaringer om hvordan felles 
prosjekt kan organiseres. Det ble ikke funnet jernvin
neanlegg i disse prosjektområdene. 

Spesielt skal fremheves NIKU s registrering av 
Møsvatn i Telemark (Risbøl 1999). Bare de øverste 
4 m av reguleringssonen på 16,5 m var omfattet av 
oppdraget. Ved Buskerud fylkeskommunes registre
ringer ved Pålsbufjorden, Numedalslågen, er det på
vist anlegg (Groseth 2005). Oppmåling av et anlegg 
ved Øyangen i Valdres har gitt ny kunnskap om an
legg fra fase I (Larsen 2000) . Erfaringene fra arbeid 
med slike kulturminner i regulerte vann er derfor li
ten. Her skal bare nevnes Håen i Melhus kommune, 
Sør-Trøndelag. Vannet ligger 430 moh., ble regulert 
i 1964 og etterundersøkt i 1984. Fire jernvinneanlegg 
ble påvist. Selv om kulturlag var vasket bort og noe 
av slagghaugene utrast, kunne verdifull informasjon 
hente ut: teknologi , datering og organisering (Gus
tafson og Lindblom notat 1990:6). 

6.6.1 Reguleringens innvirkning på 
jernvinneanlegg og kullgroper 
Det er flere forhold som innvirker på kulturminner 
ved regulering og neddemming, og de innvirker på 
ulik måte etter kulturminnets type (for mer inngå
ende drøfting se Indrelid 2009). 

Erosjon hvor deler av landskapet undergraves og 
glir ut, fører til at kulturminnet etter hvert går tapt. 
Har prosessen gått langt nok, vil det neppe være mu
lig å redde data. 

Bølgeslagserosjon fører til resedimentasjon og 
gjør at konstruksjoner og elementer går tapt. Slagg 
vil bli flyttet, og det kan være problematisk å lokali
sere hvor anlegget egentlig lå. Det antas at fjellvann 
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er mer utsatt enn vann i skogssonen. Vannets stør
relse spiller også inn . 

Iserosjon eller isskuring er et like stort problem. 
Under nedtapping kan isen legge seg ned på kultur
minnet og etter hvert få bevegelse. Mange steder kan 
sees at slagghauger er spredt utover flere dekar (figur 
197). Frostsprengning av slaggblokker er vanlig (fi
gur 78). 

Overlagring fører til at kulturminnet bevares 
under resedimenterte masser. Dette medfører gode 
bevaringsforhold, mens gjenfinningsproblemene er 
større. 

Endelig har vi utvasking der torv, humus og kul
turlag vaskes ut sammen med finpartikler. I heldige 
tilfeller kan strukturene på anlegg være frilagt uten 
nevneverdige skader. Etter hvert vil trolig også kull 
og organisk materiale som ligger dypere enn overfla
ten, bli vasket bort (figur 123, 126). 

6.6.2 Enkelte erfaringer 
Gjenfinnings- og utgravningsprosedyrer avviker ikke 
fra de standarder det ellers opereres med, det vises 
for øvrig til lndrelids redegjørelse. Mest omfattende 
er erfaringen fra registreringen ved Møsvatn (Ris
bøl 1999). Her var erosjon langs kanten av vannet 
en trussel mot kulturminner. Ellers var det utvasking 
som gjorde seg gjeldende. Ut fra billedmaterialet ser 
det ut til at slagghaugene gjennomgående er godt be
vart. De 63 registrerte jernvinneanleggene ble klas
sifisert i henhold til inndelingen Innelin Martens har 
brukt, jf. kapittel 4.8.2.1 . Hele 37 ble satt i gruppe 
4 som er en samlegruppe for an legg som ikke kan 
typebestemmes eller har ukjent funksjon. Ingen av 
anleggene ble karakterisert som godt bevart. 

Våren 1991 var det spesielle forhold under snø
smeltingen. Det var sol og vind og forholdsvis kaldt 
slik at snøen fordampet, og det ble lite vann i de re
gulerte kraftmagasinene. På vestsiden av Øyangen 
på Stølsbakke i Vang, Valdres, ble et fase I-anlegg 
dokumentert (Larsen 2000) (figur 123). I dette tilfel
let hadde vannet vasket av torv og løsmasser, og jem
vinneanlegget lå der med ovn, slagghaug, veggvoll og 
stolpehull, fint blottlagt på grunn av utvaskning, mens 
kulturlag var vasket boti. Nede i ovnen og i slagghau
gen var det bevart kull. To C 14-dateringer foreligger 
innen perioden AD60- 320. Ovnen var godt bevart, 
men alt sjaktmateriale, ovnsforing, var forvitret bort. 
Store slaggmengder lå rundt i hele området, blant 
annet store slaggblokker, kan hende var det 50 tonn 
slagg. 

Samme år hadde forfatteren anledning til å befare 
anlegg som ellers var neddemt ved Tisleia i Gols
fjellet, Buskerud (figur I 96). Enkelte anlegg var helt 
rasert ved at slagget lå spredt utover store områder, 
mens andre steder var slagghaug, ovnsstedet og re-
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ster av tuft tydelig (fase Il). Ovnsforing var det også 
her lite av. 

På vestsiden av Pålsbufjorden , Numedalslågen, 
Buskerud, ble et fase li-anlegg befart. Slagghaugen 
var delvis overleiret, men intakt og med bevart orga
nisk materiale. Her kunne også ovnssted og rester av 
tuft påvises. Kullgropene kunne gjenfinnes som kull
konsentrasjoner og var gjennomgående dårlig bevart, 
slik tilfellet også var ved Møsvatn . 

T Skjerkamagasinet, Åseral i Vest-Agder, er det på 
1990- og 2000-tallet foretatt registreringer. Enkelte 
steder ligger det spredt enkelte små slaggbiter uten at 
anlegg kan identifiseres. På et lite nes i Åstølvatnet 
ligger det et anlegg med slaggutkast i bratt skråning 
mot vannet. Restene etter ovnen fremtrer som en 
hesteskoformet voll med åpning ut mot skråningen. 
Innerst på neset er det spor etter en kvadratisk tuft 
(Kallhovd og Liestøl rapport 1992:7). En kullprøve 
er datert til AD225- 375 . Det pågår kontinuerlig ero
sjon, og anlegget vi l trolig være borte i løpet av over
skuelig fremtid. 

Det foregående er bare spredte eksempler som 
illustrerer noe av bevaringsgraden i regulerte vass
drag. 

6.6.3 Aktuelle vassd rag og potensial 

Det er gitt konsesjon for en rekke vassdrag med vil
kår om arkeologiske undersøkelser, og flere er under 
behandling. De aller fleste tilhører Kulturhistorisk 
museums distrikt. l det følgende skal bare trekkes 
frem vassdrag som er interessante i forhold til jern
vinneundersøkelser, for de øvrige vises til Indrelid 
2009. 

Hedmark: I . Osensjøen, Åmot kommune. Lite er 
kjent om jernvinne rundt vannet, men 
det er potensial for funn. Vannet ligger 
nær området der Gråfjellprosjektet ar
beidet, og her kan finnes anlegg tilhø
rende fase I som utfyller det bildet man 
fikk etter utgravningene i Gråfjello1må
det. 

2. Røgden. I området er det kjent en 
rekke anlegg, og potensialet for funn av 
jernvinneanlegg er stort. 

Oppland: 1. Ved Tesse i Vågå kommune er det 
kjent fase TI-anlegg, og i 01mådet er ett 
slikt undersøkt. Tettheten er ukjent. 

2. Vinstervassdraget starter i Jotunhei
men. Aktuelt i denne saimnenhengen 
er det nederste magasinet, Olstappen i 
Nord-Fron kommune, der det er kjent 
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fase I-anlegg. I Skåbu-delen av kom
munen er det fra lokalt hold registrert 
mange anlegg. 

Oppland/Buskerud: Åbjøravassdraget med Tislei
fjorden. Her er det registrert mange 
jernvinneanlegg i så vel Oppland (Nord
Aurdal kommune) som Buskerud (Gol 
kommune) ved lav vannstand. 

Buskerud: Numedalslågen. Det er kjent anlegg fra 
fase Il i Tunhovd-Pålsbufjorden i Nore 
og Uvdal kommune, men tettheten ser 
ikke ut til å være spesielt stor. 

Telemark: Møsvatn. Det var her ved Møsstrond at 
Irmelin Martens gjorde sine store under
søkelser, og det er kjent mange anlegg 
og kullgroper i neddemmingssonen. 

Telemark/A ust-Agder: Arendalsvassdraget. Dette 
vassdraget løper gjennom vann i mel
lomsonen der forholdene ligger vel til 
rette for jernutvinning. Blant annet inn
går Fyresvatn der Arne Espelund har 
arbeidet. 

Aust-Agder: Byglandsfjord. Vannet ligger nede i bo
setningsotmådet. Det er undersøkt an
legg på Vassendøya i sydenden av van
net. Flere anlegg ved fjorden er nå kjent. 
Deler av strandsonen ble gått over ved 
ØK-registreringen på begynnelsen av 
1980-tallet uten at anlegg ble påvist. 

Geografisk og topografisk spredning er stor, og 
muligheten for å gjøre interessante funn må vurderes 
som stor. Særlig er det mange anlegg ved Møsvatn, 
og her kjenner vi til at både fase I og IT er represen
tert. Dersom man her skal holde seg til den øverste 
sonen fra siste regulering, vil store kulturhistoriske 
verdier gå tapt. 

6.6.3 Metode, prioriteringer og problemstillinger 
Nettopp den geografiske variasjonen er viktig for for
ståelsen av jernvinna. Det er i kapittel 3 vist hvordan 
anleggene varierer så vel kronologisk som regionalt. 
Ved de kommende undersøkelsene kommer man i 
kontakt med områder der kunnskapen om jernvinna 
er liten. Det må også pekes på at få anlegg fra fase 
I er arkeologisk undersøkt. Mange av dem er langt 
mer strandbundne enn fase Il-anlegg, og det tillates 
sjeldent tiltak i strandsonen. Anlegg med enkle slag
groper (Eg-typen) er vanskelig å erkjenne ved tradi
sjonelle registreringer, men slaggkonsentrasjoner på 
utvaskete strender i indre deler av Vest-Agder kan 
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Figur 196. Utvasket og delvis overleiret slagghaug i 
Tisleia, Gol kommune, Buskerud. Slagghaugen er typisk 
for fase Il. Foto: Jan Henning Larsen. 

Figur 197. I mange tilfeller er jernvinneanlegget helt 
ødelagt ved erosjon og/eller isskuring slik som her ved 
Sæsvatn i Vinje kommune, Telemark. Likevel kan innhen
tes verdifulle opplysninger: slaggforteller omfase. Det 
kan.finnes kull egnet/or radiologisk datering, og analy
ser av slagg og ovnsforing bidrar til å sette anlegget inn i 
en bredere kontekst. Foto: Jan Henning Larsen. 

stamme fra slike utvaskete ovner med slaggroper (jf. 
Kallhovd og Larsen 2006). Undersøkelsene på Tag
holt (Vigelandsvatnet) i Rogaland viser hvilke funn 
det er mulig å gjøre (jf. Haavaldsen 1997:73-76). 

Selv om jernvinneanlegget i mange tilfeller vil 
være helt ødelagt, og slagget er spredt over et støne 
område (figur 197), kan restene likevel ha en infor
masjonsverdi. Slaggstykkene vil være diagnostiske 
for en av de gjennomgåtte ovnsfasene (kapittel 3.4). 
Dersom anlegget har tilhørt fase I med slaggrop, bur
de det være mulig å finne kull for Cl4-datering i hul-
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rom i slagget, mens det kan by på større problemer 
for fase Il-anlegg. Analyse av slagget må også inngå 
i arbeidet. 

Selv om man finner langt bedre bevarte anlegg i 
et magasin01måde, bør det med mindre tettheten er 
svært stor, også legges vekt på disse ødelagte anleg
gene. I mange magasiner vil man arbeide med store 
arealer, og fordelingen av ulike typer bør klarlegges. 
Er det så at anlegg fra fase I - de eldste anleggene 

- ligger ned mot opprinnelig strandlinje, mens de 
senere anleggene ligger høyere opp? Infom1asjonen 
brukes også i analyser av lokaliseringskriterier. For 
trenet personale vil en dokumentasjon som foreslått 
her, kunne gjøres på få timer. 

Arbeidsmessig er det selvsagt at vekten legges på 
de anleggene som er godt bevart. I de tilfellene an
leggene bare er utvasket, vil oppmåling og dokumen
tasjon kombinert med prøveuttak gi gode resultater 
med liten arbeidsinnsats. Forholdene ligger gjeme 
vel til rette for mer utvidet gravning: søk etter struk
turer som ikke er synlig på overflaten og snitting av 
elementer som slagghauger, ovnsgroper og stolpe
hull. En målrettet innsats vil frembringe mange data 
om anleggsstruktur i ulike deler av distriktet. Ut
gravningene ved Møsstrond foregikk ved håndkraft, 
og det var ikke mulig å avdekke store arealer slik 
som der gravemaskin er benyttet. 

Anlegg som er overleiret av masser, må graves 
på tradisjonell måte. Antagelig vil bruk av magneto
meter være en effektiv måte for gjenfinning samtidig 
som man får en grovkartlegging av anleggene. En 
slik ka1ilegging vil trolig også være regningssvaren
de for utvaskete anlegg for å få taket på nedgravnin
ger og strukturer som ikke er synlige på overflaten . 
Dette gjelder også anlegg som tilsynelatende er helt 
ødelagt som følge av bølgeslagserosjon eller isero
sjon (isskuring). Det anbefales derfor at maoneto-b 

meter brukes i vassdrag der det blir påvist spor etter 
jernfremstilling. 

De store utvaskete områdene gir god anledning til 
å søke etter andre kulturminner slik at jernvinna kan 
studeres i kontekst med andre kulturminner knyttet 
til utmarksbruk og til tufter og bosetningsspor. 

Det bør også legges opp til et analyseprogram av 
materiale fra lokalitetene slik som foreslått i kapit
tel 5.9 hvor slagganalysene kan brukes i fremtidige 
proveniensbestemmelser. Gjennom vassdragsunder
søkelser i ulike regioner har man en unik mulighet 
for å bygge opp grunnlag for videre forskning. Det er 
nødvendig å sikre data om malmtyper og malmkvali
tet. I regelen er det ikke vanskelig å finne malmfore
komster. Malmstykker, "penningmalm", kan minne 
om slagg, og det er nødvendig at registratorer har 
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nødvendig kompetanse. 
Tidsfaktoren vil i regelen være kritisk ved gjen

nomføring av arkeologiske undersøkelser i regulerte 
vann som fylles, og det er nødvendig å gjøre arbeidet 
tidseffektivt. Dette kan gjøres ved en enkel undersø
kelse av ødelagte lokaliteter, bruk av magnetometer 
og rasjonelle opplegg for dokumentasjon. Forutsatt 
god organisering kan nye vassdragsundersøkelser bli 
en "vitamininnsprøyting" for jernvinneforskningen. 

6.7 NATURVITENSKAPELIGE 
ANALYSER 
Selv om jernvinneforskningen lenge var preget av en 
sterk naturvitenskapelig innretning, er det på det rene 
at analyser vil bidra til avklaring om mange spørsmål 
som teknologi, utbytte og proveniens. 

6. 7 .1 Vedartsanalyser 

Vedartsanalyser vil kaste lys over hvilke treslag 
som har vært foretrukket og er også viktige ved tolk
ning av radiologiske dateringer da treslag som furu 
og eik har høyere egenalder enn bjerk. For furu ek
sisterer også muligheten for tørrfuru og gammel ved, 
for eksempel fra myrer. Dersom man kan utvikle 
prosedyrer ved vedartsanalyser der gammelt treverk 
kan skilles ut, unngås bruk av gammelt treverk som 
tørrfuru. 7 

Vedartsanalyse er nødvendig for å kunne tolke re
sultatene fra radiologiske dateringer. Dessverre har 
flere fylkeskommuner ikke prosedyrer for å gjøre 
slike bestemmelser. 

Vedartsanalysene kan også kaste lys over hvilke 
treslag som har vokst rundt fornminnet og om ve
getasjonsutviklingen. Minkende andel furu over tid 
slik vi blant annet har sett ved Dokkfløy og Hovden: 
kan tyde på furuen er blitt uthugget. Tom Bloch-Nak
kerud (1987:123) peker på at i et område som domi
neres av bjerk og furu , vil bjerken ta plassen til furua 
ved hugst. På lang sikt vi l furua ta tilbake plassen. I 
områder opp mot skoggrensen, kan hugst åpne for 
et bjerkeområde som furua ikke vil kunne ta tilbake. 
Analyser av vedart både i voll og grop kan på denne 
måten fortelle om gjenbruk av gropen, jf. Birkebei
ner stadion i Lillehammer der det i vollen var kull av 
furu datert til yngre jernalder og i hovedgropen furu 
av bjerk med datering til middelalder. 

6.7.2 Radiologisk datering 

C 14-datering er vår viktigste kilde til å kaste lys 
over datering av jernvinneanlegg og kullgroper. For
utsetningen for et riktig resultat ligger i tolkning av 
kontekst. Prøver tatt i enkle prøvestikk får oftere et 
uventet resultat enn dateringer av prøver hvor man 

7 I Sverige har man prosedyrer for dette, ifølge meddelelse fra Eva Hjiirthner-Holdar 12. september 2008. 
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kan forholde seg til stratigrafi . Som vist til ovenfor 
er vedai1sanalyse nødvendig for tolkningen. I mange 
tilfelle er bruk av furu ikke til å unngå, og da vil det 
beste være å bruke den ytterste delen av en stokk el
ler kvister. Oftest er imidlertid de bevarte kullbitene 
så fragmentariske at dette ikke er mulig, med mindre 
det benyttes AMS-datering. Det må legges mye ar
beid i å få bedre prøver. 

AMS-datering har vært langt dyrere enn konven
sjonell datering. Prisforskjellen er nå utjevnet etter 
at Laboratoriet for radiologisk datering gikk over til 
denne teknikken. Siden AMS-datering gir mindre 
måleusikkerhet, bør konvensjonell datering unngås. 

Ved datering av kullgroper er det oftest foretatt 
konvensjonell C 14-datering fordi det har foreligget 
mye prøvemateriale. Mange ganger gjøres det ikke 
vurdering av hvor på stokken det tas ut prøve. Ved å 
AMS-datere ytterved av stokker vi I man oppnå mer 
presis datering. 

De største problemene er knyttet til tolkning av 
dateringer på furu av anlegg fra fase I der det i flere 
tilfelle er motsetning mellom stratigrafi og datering 
(Larsen 2003b). Ved åta inn mye prøvemateriale kan 
det i noen tilfeller finnes innblandet fragmenter av 
løvtre eller furukvister som vil gi mer presis datering. 
Gode serier med furu og gran fra middelalderen er 
oppnådd av Gråfjellprosjektet og av bjerk av Dok
kaprosjektet slik at det ikke er de samme problemene 
i fase II som i fase I. 

6.7.3 Dendrokronologisk analyse og 
årringsanalyser 
Dendrokronologi eller årringsanalyse er en interes
sant og nøyaktig, men ofte ikke særlig aktuell meto
de. Den forutsetter godt bevarte deler av en el ler flere 
stokker, og at det er et treslag som det er utarbeidet 
kurver for. Dette er ikke tilfelle med bjerk. Dessu
ten er trekullet ofte så fragmentarisk bevart at det 
må legges mye arbeid i å finne egnet materiale . Til 
nå har det vært vanskelig å få utført dendrokronolo
giske undersøkelser her i landet. Gråfjellprosjektets 
arbeid hvor prøver ble sendt til utenlandske labora
torier, ble gjennombrudd for metoden. Her ble det 
også arbeidet med relative kurver for gran (Rundber
get 2007c:314-321). 

Særlig interesse kan metoden ha i områder hvor 
mange jernvinneanlegg og kullgroper har fått tilnær
met samme alder ved C 14-datering, slik som ved 
Dokkfløy. Her ville dendrokronologien kunne kas
tet lys over forholdet mellom de enkelte anleggene 
og bidratt til å belyse intensiteten på utmarksbruken, 
blant annet hvor mange anlegg som var i bruk på en 
gang, og kanskje brukstiden på det enkelte anlegget. 

Der hvor ytterste del av treet er bevaii, vil det ved 
analyser av siste årring og bark være mulig å finne ut 
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på hvilken årstid treet er hugget. Denne opplysnin
gen er vesentlig i tolkning av årssyklus, ikke bare for 
arbeidet med kullbrenning, men også for forståelsen 
av jernvinnas organisering. Videre kan man bestem
me egenalderen for treet ved årringsanalyser. Som 
Bloch-Nakkerud (1987a: 106-107) påpeker, er det 
bare første årsskudd som vil ha full årringsfrekvens. 
Man er følgelig avhengig av å vite at prøven stam
mer fra rotenden, ellers sitter man bare igjen med 
treets minimumsalder. Ved utforskning av jernvinna 
i et område, kan analysene kaste lys over intervaller 
mellom hugstperioder. 

Det er også pekt på at årringsanalysene kan vise 
endringer i det miljøet der skogen vokste. Ved hugst 
blir det mer lysåpent og bedre betingelser for vekst, 
slik at årringsbredden øker. Dette er en metode som 
bare vil ha relevans i kombinasjon med andre ana
lyser og ved studium av flere prøver fra flere kultur
minner, som kullgroper, i et område. 

Prøver fra ulike deler av kullgropene kan slik sett 
gi svar på ulike spørsmål. Aktuelle steder for prøve
uttak er bunnen av kullgropen. Kullag i bunnen av 
gropen er oftest fra siste gangs bruk av gropen, men 
det kan også ligge igjen kull fra tidligere bruksfaser. 
Kullag i og på vollen kan avspeile ulike bruksfaser, 
men er gjerne for fragmentarisk til dendroanalyser. 

Bloch-Nakkerud (1987a:119-120) har analysert 
kull under vollen og funnet at noen bestod av frag
menter med liten årringsbredde og sterk årringskur
vatur, noe som tyder på at fragmentene er fra grener 
og kvister. Det er mulig at det kan være foretatt av
sviing av området før arbeidet startet. 

Samlet sett vil analysene kunne gi innblikk i da
tering og fortelle om vegetasjonen. Det er imidlertid 
lite aktuelt å gjøre bruk av hele spektret annet enn 
der det er tale om utgravninger som omfatter et helt 
miljø med mange fornminner. Ved utgravning av en
keltliggende kullgroper bør oftest vedartsanalyser og 
radiologiske dateringer være tilstrekkelige. 

6.7.4 Insektsanalyser 
Insektsanalyser kan gi antydning om årstid for bruk 
av blestertufter. Det synes som om denne analysetek
nikken for jernvinneanlegg bare er brukt på Hovden 
hvor den ikke ga resultat (Bloch-Nakkerud 1987a:59-
60). Det bør imidlertid foretas ny utprøving av meto
den, men kanskje er det slik at bevaringsforholdene i 
mange tilfeller er for dårlige. 

6. 7 .5 Pollenanalyser 
Pollenanalyser er godt egnet til å gi svar på spørsmål 
knyttet til bosetning, men ser ut til å ha lite å gi når 
det gjelder spor etter jernvinna. Ved selektiv hugst 
hvor store trær tas, mens busker blir stående igjen, 
vil dette neppe være merkbart i diagrammet. Først 
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når det skjer et kraftig innhugg i et treslag, vil det 
kunne være nedgang å spore for dette. Ved trekull
brenning slipper lite kullstøv ut, og det meste faller 
ned nærmere enn 50 m. Dersom jemutvinneme også 
har drevet husdyrhold, vil det kunne sees at bjerken 
går tilbake, mens smalkjempe og urter kommer. Ofte 
har imidle1iid datering av slike faser ikke vært sam
menfallende med den perioden jemvinneaktiviteten 
er datert til. Ved kullbrenning kan avrenning føre til 
at myrer blir mindre sure, og mengden halve pollen
korn av furu øker, dersom myren ligger slik til at det 
blir avrenning dit. Slike nivåer med halve pinus kan 
dateres. "Dette er en mulig måte å datere jernvinne
anlegg på, i tillegg til at man kan få med alle bruks
fasene , men dette krever tette analyser og en smule 
flaks . .. " (Høeg 2005 :34-35). 

Det er gjort pollenanalyser av jordprofiler fra 
kullgroper, men informasjonsverdien ved Dokkfløy 
var lav. Pollen fra gammel markoverflate under kull
gropenes voll kan gi et bilde av vegetasjonen da gro
pen ble gravd. Problemet er at pollen kan trenge ned 
gjennom lagene (se Persson 2008: 197 med referan
ser). Det bør gjøres flere forsøk både fra kullgroper 
og jemvinneanlegg. En mulighet er å teste metoden 
på slagghauger eldre enn graninnvandringen for å 
studere hvor langt ned pollen av gran finnes . Spørs
målet blir om pollenprøver fra slagghauger (avfalls
haugene til Østlandsovnene inneholder mye jord) 
kan fortelle noe om miljøet rundt anlegget da det var 
i bruk? Det har som det fremgår av blant annet kapit
tel 3.9 og 5.4.2, vært sterkt fokus på forholdet mel
lom jernvinne og seterbruk. Pollen kan C 14-dateres, 
men dette ser ikke å ha vært gjort for jernvinnas del. 

6.7.6 Andre jordanalyser 

Makrofossilanalyse er trolig ennå ikke brukt i studiet 
av jernvinneanlegg - kanskje kunne prøver fra slagg
hauger gi informasjon om nærmiljøet. På Svarstad i 
Sønun, Akershus, er det undersøkt en boplass med en 
struktur, C 14-datert til yngre bronsealder, som er ana
lysert til å være smie (Bukkemoen/Simonsen rapport 
2007). I makrofossilprøvene fremkom interessant ar
keometallurgisk prøvemateriale som ikke var fanget 
opp ved den øvrige prøvetagingen (Grandin/Willim 
rapport 2007) . Fosfatanalyser er i noen grad benyttet 
i Sverige, og det bør gjøres forsøk for å lokalisere bo
ligdeler på anleggene, se kapittel 5.4.2. En ganske ny 
metode innen arkeologien er mikromorfanalyse, og 
denne ble tatt i bruk på to anlegg i Gråfjellområdet 
for å etterspore boligdeler. Analysene har bidratt til 
å underbygge tolkningene (Rundberget og Damlien 
2007: 138, 192). 

6.7.7 Analyser av malm, slagg og ovnsforing 
Ved utgravninger av jemvinneanlegg er analyser av 
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malm og slagg og eventuelt ovnsforing en selvføl
gelig del av analyseprogrammet. Om det kan finnes 
metallisk jern på stedet, må dette også tas med. 

Selv om analysearbeidet og også tolkningene må 
foretas av naturvitere, blant annet metallurger, er det 
viktig at arkeologene stiller spørsmålene. Vanligvis 
er det aktuelt å få vurdert utbytte og kvalitet. Et vidt 
spekter av analyser er tilgjengelig, og de mest grun
dige og omfattende analysene her i landet er knyttet 
til arbeidet med Gråfjellprosjektet hvor både Arne 
Espelund og GAL (Geoarkeologiskt laboratorium) i 
Uppsala har vært engasjert. Stort sett har de benyt
tet samme metoder. En rekke laboratorier har vært 
benyttet til selve analysene, og Rundberget gir en 
grundig redegjørelse for ulike metoder (Rundber
get 2007d:323-324). Her kan nevnes metallografi 
som brukes på metallisk materiale for å få kunn
skap om metallkvaliteten (stål eller mykt jern og om 
fosforinnhold) og petrografi som brukes på malm og 
slagg for typebestemmelse (reduksjonsslagg, primær
smieslagg og sekundærsmieslagg). Totalkjemiske 
analyser utføres av malm og slagg, og både hoved
komponenter og sjeldne jordaiismetaller kan påvi
ses. Ulike malmtyper kan bestemmes. Ved analyse 
av både malm og slagg kan utbytte beregnes . De 
sjeldne jordartsmetallene kan brukes ved analyse av 
opphavssted. Av ovnsforing og brent leire utføres 
keramiske analyser utføres på brent leire og sjaktma
teriale, og tilsvarende termiske analyser for å under
søke hvor høy temperatur materialet har vært utsatt 
for. Over 1000 °C studeres også sintring frem til ma
terialet smelter, leirforing ved 1250-1400 °C. 

Dersom man skal få et totalt bilde, er det nød
vendig å analysere både slagg (av ulike typer) , malm, 
metall og ovnsmateriale. Som det er vist til i kapit
tel 5.9, er det nødvendig å se på mulighetene for en 
standard, der resultatene av de kjemiske analysene 
kan inngå i arkiv for blant annet proveniensbestem
melser. 

Til nå har ulike laboratorier hatt forskjellig stan
dard for hvilke stoffer som analyseres. Det arbeides 
med standard for slike arbeider. I prinsippet er det 
ikke forskjell på kjemiske analyser og analyser som 
brukes til proveniensanalyser. 

Under utgravningen (registreringen, se kapittel 
6.3.6) må man ha et bevisst forhold til prøveinnsam
lingen. Innsamlet materiale må være representativt 
for det som finnes på anlegget. Museet ønsker et be
grenset materiale i magasinet, men det bør inneholde 
prøver fra ulike kontekster, som fra ulike slagghauger 
og lag, malmkonsentrasjoner og ovner, men prøve
materialet må ikke svulme unødig opp. Det må inne
holde både slagg fra ovn og fra slagghaug(er) Bare 
noen titalls gram slagg er tilstrekkelig til analyse, 
men prøvene bør være store nok til kontrollanalyser, 
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Figur 198. Tatyana Smekalova i arbeid med magnetom
eter i Gudbrandslie på Fillefjell, Vang kommune, Op
pland. Foto: Sergej Smekalo v. 

dessuten må det være tilstrekkelig til visuelle studier. 
Prøver av renneslagg må være så store at det virkelig 
fremgår at det er renneslagg, og man bør kunne få 
et helt tverrsnitt av tappestrengen . Malmprøver må 
være større da de ofte er forurenset av undergrunns
materiale, minimum bør være 0,5 liter. 

Eksempel: 
Slagghaug: Et par kg diagnostisk slagg, tas ut, even
tuelt fra alle haugene dersom det er flere. Magasine
ring av 0,5- 1 kg vil oftest være tilstrekkelig. Dersom 
haugene er stratifise1ie, tas det ut prøve fra hvert lag. 
Flere prøver bør også vurderes om haugene er tykke, 
slik det er i Hedmark og for avfallshauger tilhøren
de Østlandsovnen. Kullprøver tas fra topp og bunn, 
eventuelt fra ulike faser. 
Ovn(er): Det tas prøve fra bunnslagg som eventuelt 
kan tas inn for studium (forteller om ovnens indre 
diameter) og fra eventuell slaggrenne. Ovnsforing 
veies og et stykke, ca 0,5 kg, tas inn. Større stykker 
vurderes dersom de gir opplysning om konstruksjon 
av sjakten. Videre tas kullprøve i sikker kontekst; da
terer trolig siste gangs bruk. 
Malmlager: Det tas malmprøve som er minst mulig 
forurenset (midt i laget). Det medgår inntil 0,5 liter 
til analyse, og det bør derfor tas inn minst en liter. 
Dersom det er flere lagre, tas en prøve fra hvert sted. 
Røsteplass: Samme forhold gjelder som for malmla
ger, men det tas ut kullprøve i tillegg. 
Kullager: Det tas ut prøve til vedartsanalyse og C 14-
datering. Eventuelle godt beva1ie stokker tas med for 
ytterligere vedanatomiske undersøkelser. 
Ildsteder: Disse må såldes for ben og eventuelle 
slaggperler som kan fortelle om bearbeiding av jern. 
Det tas ut kullprøve. 
Andre strukturer: Andre elementer, som tufter, stol-

Kapittel 6: Registreringer og utgravninger 

24 

22 -

0 
20 • 

18 

16 

14 

12 -

10 

8-

51150 

51025 

4 -

50900 

'\:) C> 

o• • 
0 10 12 - - -0 2 4 6 8 10 m 

Figur 199. Jernvinneanlegg Jfp. 38 i Gråfjellområdet 
kartlagt med magnetometer ved Tatyana og Sergej Sme
kalov. Etter Rundberget & Damlien 2007:237,.figur 177. 

pehull og kokegroper, kan forekomme og undersø
kes slik det gjøres på øvrige utgravninger. 

6.8 GEOFYSISKE UNDERSØKELSER OG 
SKANNING 

6.8.1 Magnetometer 
Ved så vel registreringer som forundersøkelser kan 
det tas i bruk geofysiske prospekteringsmetoder; i 
første rekke er det georadar og magnetometer som 
har vært forsøkt, og det synes som om magnetome
terundersøkelser er mest aktuelt ved jernvinneunder
søkelser. Fordelen er at slike sporingsmetoder ikke 
innebærer fysiske inngrep i de aktuelle fornminnene. 

I Danmark er oppnådd svært gode resultater med 
kartlegging av slaggroplokaliteter som Snorup. Her 
er kartlagt mer enn 8000 ovner (Smekalova og Voss 
2001 , Smekalova, Voss & Smekalov 2005 :44-51 ). 
Etter hvert er metoden tatt i bruk i Norge både ved 
registrering av lokaliteter som er lite synlige og av 
røsteplasser, og gode resultater er oppnådd innen 
Gråfjellprosjektet (Smekalova, Voss & Smekalov 
2005:52-53). Selv kullgroper tegner seg godt ved 
kartlegging med magnetometer (ibid.:61 , kullgrop 
ved Tyinkrysset i Valdres 2005 , Smekalov rapport 
2005). 

Tidligere er det gjort målinger ved Dokkfløy 
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(upublisert) i 1987. Her var målingene med mag
netometer av interesse, mens georadar hadde lite å 
gi . Et privat firma ble leid inn, og kostnadene, samt 
arbeidet ved etableringen av store og omfattende må
lesystemer, medførte at utbyttet ikke stod i forho ld 
til kostnadene. Siden området likevel skulle under
søkes, ga maskinell sjakting det samme utbyttet og 
måtte gjennomføres uansett. 

Ved registreringene i Gråfjellområdet tok NIKU i 
bruk målinger med magnetometer med svært lovende 
resultater. Frisøk gjør det mulig å oppdage fornmin
ner som ikke er synlige på markoverflaten som lave 
slagghauger og røsteplasser. Kartlegging kan være 
et godt utgangspunkt for planlegging av utgravning 
(Risbøl & Smekalova 2001). Tatyana Smekalova har 
et "skreddersydd" enkelt opplegg for målinger som 
gjør metoden kostnadseffektiv (figur 197). Senere 
har Gråfjellprosjektet benyttet metoden med stort ut
bytte, likeledes er det gjort målinger på Tyinkrysset 
i Vang i 2005 , på Hovden og på Haglebu i Sigdal i 
2006. 

Mest omfattende er undersøkelsene i Gråfje llom
rådet, ikke bare under registreringene, men de var 
også en integrert del av utgravningsprosjektet (figur 
199). Her ble det gjort systematiske søk ut fra jern
vinneanleggene. Oppsiktsvekkende var at det ble 
funnet nye røsteplasser knyttet til myrkjøler. Totalt 
ble det påvist over 220 enkeltliggende røsteplasser 
innen regionfeltet med magnetometer (Rundberget 
2007b:279) (figur 29), i tillegg til 5 nye jernvinne
anlegg. 

6.8.2 Ny teknologi gir flere registreringer 
NIKU har innen prosjektet "Kulturminnevern og 
skogbruksplanlegging" tatt sikte på å utvikle en 
prediksjonsmodell for hvor i skogen det kan forven
tes konflikt mellom skogbruk og fornminner. For 
jernvinne er forholdene studert i Grue i Hedmark. 
Prosjektet baserte seg på bruk av GIS og er tverr
vitenskapelig. I analysen er det tatt utgangspunkt i 
antagelser om at jernvinneanleggene er anlagt i for
hold til naturgitte betingelser med minst mulig av
stand til jernholdig myr og trevirke. Anlegget skulle 
ligge på godt drene1i jord. Videre ble lagt til grunn 
at malm helst finnes i nedre del av svakt hellende 
jordvannsmyrer. Anleggene skulle heller ikke ligge 
vesentlig høyere i terrenget enn myr på grunn av 
transporten. GIS-modellen ble etablert under forut
setningene av at lokalitetene ville ligge 50- 100 m fra 
bekk eller vann, de ville ligge mindre enn 500 m fra 
jordvannsmyrer i konkavt terreng, og de ville ligge i 
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tilknytning til rygger eller hauger i terrenget. 
I vurderingen av resultatet pekes det på at de re

gistrerte jernvinneanleggene ligger innenfor eller i 
kanten av de områdene modellen peker ut. Ved tes
ting i felt fant man ut at modellen var egnet som hjel
pemiddel ved påvisning av høypotensielle områder 
for jernutvinning. Problemet med å bruke modellen i 
andre områder, er begrenset tilgang på digitale kart
data. Disse gjør også at modellen blir noe grovkornet 
(Skar et al. 2002). 

Flyfotografering er en gammel registreringsmeto
de, og kullgroper og i heldige falljernvinneanlegg kan 
være synlige på flybilder som er brukt til kartlegging. 
En nyere metode er flybåren laserskanning, også kalt 
lidar, som har vist seg meget anvendelig også innen 
arkeologien. I et samarbeidsprosjekt med Hedmark 
fylkeskommune og Institutt for skog og landskap har 
NIKU skaffet seg erfaring med denne typen kartleg
ging av kulturminner i skog. Innen et 10 km2 stort 
testområde i Elverum er det vist at metoden er veleg
net i skog, men at det må arbeides videre for å bedre 
treffprosent og tolkningssikkerhet. Metoden egner seg 
ikke for påvisning av kulturminner som ikke er syn
lige over bakken, og den erstatter ikke ordinært feltar
beid om totalregistrering er ønskelig (Barlindhaug et 
al. 2007:112-113). 

I testområdet i Elverum viste det seg at av i alt 52 
kullgroper som ble påvist på kartene, var 46 reelle. 
Dessuten ble det funnet 16 kullgroper under feltar
beidet som ikke ble fanget opp ved den visuelle gjen
nomgangen av lidarkartene. Bare ett av de fire objek
ter tolket som jemvinneanlegg 8viste seg å være reelt. 
Under feltarbeidet ble det i tillegg funnet seks jern
vinneanlegg som ikke var funnet ved karttolkningen 
(Risbøl, Gjertsen og Skare 2007: 10). 

Påvisning av jernvinneanlegg må det arbeides 
videre med siden slagghaugene kan være lave og 
uregelmessige og vanskelig å gjenkjenne. Flybåren 
skanning er en metode som det er planlagt å gjøre 
forsøk med. Ved måling er det for jernvinneanlegg 
med to parallelle slagghauger godt sammenfall for 
lengdemålene, mens det er for bredde- og høydemå
lene er større avvik (ibid.:27). 

Beregninger viser at registrering av synlige kul 
turminner ved hjelp av lidar kan koste ca. 61 % av 
feltregistrering av synlige kulturminner. En vesentlig 
del av kostnadene er knyttet til flyet med skanneren. 
Lønnsomheten vil kunne øke med arealets størrelse 
(ibid.:29). 

Konklusjonen fra fase 2 av prosjektet er "at flybå
ren laserskanning er en velegnet metode for å regis-

8 I de forsøkene Oppland fylkeskommune har gjort, viser det seg at høy oppløsning øker nytteverdien sterkt. Erfaringen 
er at det kan foretas god dokumentasjon. Man har store forventninger til fortsatt arbeid ( opplyst ved Lars Pilø 3. desember 
2009) . 
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trere kulturminner i skog, men at det samtidig er en 
del begrensninger. Ikke alle kulturminnetyper lar seg 
påvise like lett ... " Det er behov for å arbeide videre 
med både den visuelle tolkningen av relieffkartene 
og spesielt den automatiske. Lidar erstatter derfor 
ikke ordinært feltarbeid (ibid.:31). 

Senest redegjør Risbøl (2009) for at ny program
vare har øket nytten av metoden og gitt en langt be
dre treffprosent. Han presiserer at god treff- og tolk
ningsprosent er sammensatt av ulike faktorer hvorav 
oppløsningen er viktigst. Vegetasjonens tetthet er 
en utfordring. Metoden gir en konekt kartfesting 
og ofte vil man få korrekte mål på objektene. Ut fra 
utviklingen de senere årene er det grunn til å regne 
med at metoden vil få stor betydning for utmarksar
keologien. 

6.9 ENKELTE FORVALTNINGSMESSIGE 
FORHOLD 

6.9.1 Forvaltning av spor etter jernvinna 
Det skal ikke i det følgende foretas en gjennomgang 
av litteratur som vedrører generelt vernearbeid; et 
arbeid som tar for seg generelle forhold som gjelder 
mange fornminnetyper, bør først foretas når det fore
ligger flere faglige programmer. Her skal det bare 
kort pekes på enkelte forhold som er spesielle for 
fornminner knyttet til jernutvinning og kullbrenning. 

Ser vi på foreliggende data om utgravninger innen 
museets distrikt fra 1990- og 2000-tallet, fremgår det 
at svært mange saker gjelder kullgroper, i sær når det 
gjelder Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark og 
Aust-Agder, men også til dels Akershus. Det har vært 
enkelt å få frigitt kullgroper fordi det oftest dreier 
seg om en tallrik fornminnetype . I dispensasjonssa
ker legges det ofte liten vekt på kullgropenes formid
lingsverdi. Tom Bloch-Nakkeruds erfaring fra arbei
det på Hovden er at kullgropene har appell til publi
kum som viktige innslag i kulturlandskapet på tross 
av sitt funksjonelle preg (Bloch-Nakkerud 2009) . 

I de siste årene har det vært flere saker hvor det er 
gitt dispensasjon for inntil 75 groper med relativt be
skjedne budsjetter, nettopp fordi det er foretatt flere 
undersøkelser i kommunen, og det foreligger flere 
vedartsanalyser og dateringer. Et springende punkt er 
vurderingen av når det er foretatt tilstrekkelig antall 
undersøkelse av en fornminnetype i en kommune el
ler en region. Dette henger også sammen med kull
gropenes kontekst; i for stor grad er de vurdert som 
enkeltminner. 

Erfaringene fra Fillefjell viser at det må gås nye 
veier i registreringene, her ble det påvist at kullgro
pene inngikk i kontekster med tallrike jernvinnean
legg. Etter flere års undersøkelser er systematikken 
med kullgroper og anlegg ikke fullt ut klarlagt, det 
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Figur 200. Utedo i enden av toroms blestertuft på 
Haglebu i Sigdal kommune, Buskerud, illustrerer prob
lemene kny ttet til jernvinneanlegg i hy tteområder. Foto: 
Jan Henning Larsen. 

samme er tilfellet for Møsstrond og Hovden . På Fil
lefjell ligger det gjerne en til tre kullgroper inne på 
anlegget og resten spredt ute i terrenget, men om 
mønsteret er det samme som i Gråfjellområdet, gjen
står å undersøke. 

Det er grunn til å tro at mange jernvinneanlegg er 
ødelagt de senere årene som følge av utilstrekkelige 
registreringer. I jernvinneområdene vil dispensasjon 
av kullgroper gripe inn i helheten på anlegg, og det 
er viktig å utforme verneområder som tar hensyn til 
helheten og til kompleksiteten på anleggene. Det er 
også i mange områder lagt liten vekt på spesialre
guleringer av kullgropfelt ut fra at slike skal være 
tallrike uten at man har belegg for slike oppfatninger 
ut fra registreringsmaterialet. Erfaringene med små 
verneområder i hyttefelt er dårlige - gropene blir av
fallsgroper med rester av bål og kvist. 

Dersom kullgropene ikke er knyttet til jernvin
neanlegg, er kullet fra dem benyttet til bearbeiding 
av jernet eller til smiing. De kan finnes langs gamle 
veier slik tilfellet var på Rødsmoen ; i mindre planer 
vil en slik systematikk i regelen ikke kunne fanges 
opp fordi de registrerte områdene er for små. Andre 
ganger kan kullgropene ligge så tett at vi kan stille 
spørsmål om det 1 igger en samlet organisering bak. 
På moene der elvene Vinstra og Lågen møtes ved 
tettstedet Vinstra i Gudbrandsdalen, ligger gropene 
tett. Har det nettopp her vært et senter for mottak og 
bearbeidelse av jern fra utmarka? Takket være inn
satsen til Hans Hysjulien er det kjent mange anlegg 
i Skåbu ved høyereliggende deler av elva Vinstra. 
Dersom vi tenker oss et slikt "mottakssenter", må 
ikke kullgropene oppfattes som enkeltminner, men 
det gjelder også å fange opp helheten og få grep om 
hvorfra virksomheten er drevet og hvor smiene lig
ger. I denne typen te1Teng foretas det sjelden syste
matisk prøvestikking, og bare synlige strukturer blir 
erkjent. 
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en helt annen verneverdi. De sis
te årene har man lettere akseptert 
dispensasjon ut fra undersøkelser 
som viser at det har liten hensikt 
å regulere til bevaring uten at det 
dreier seg om store områder. På 
Beitostølen er det undersøkt 4 an
legg i perioden 1999- 2005 hvorav 
3 i utgangspunktet var regulert til 
bevaring, noe som åpenbart ikke 
fungerte slik som hensikten var. 
I det fjerde tilfellet var det ikke 
mulig å få til et tilfredsstillende 
verneområde. 

Ved etablering av verneo1måder 
må det tas flere hensyn enn bare 
tilstrekkelig areal rundt kulturmin
nene. Ikke bare er kullgropene en 
viktig del av vikingtidens og mid
delalderens jernvinneanlegg, men 
i de senere år er også spørsmålet 
om røsteplassenes beliggenhet i 
terrenget blitt aktualisert, og det 
viser seg at de kan ha en vid spred
ning. Det arbeidet NIKU har utført 
med definisjon av kulturo1måder i 
Gråfjell01mådet, er av stor inter
esse. Her er også myrene knyttet 
til jernvinna tillagt verdi (Risbøl 
2005b:59). 

Figur 201. Mange hytteområder er tidligere utbygd uten at det er tatt tilstrek
kelig hensyn tifjernvinneanlegg og kulfgrope1'. Det foreligger stort behov for si
kring av data om disse. Kartet viser situasjonen på Haglebu, Sigdal kommune, 
Buskerud. Utarbeidet av Steinar Botten, Buskerud fylkeskommune. 

Et vanskelig problem er gamle 
planer som tas frem for revisjon. 
Oftest vil registreringer utført på 
1980-tallet være helt utilstrekke
lige, bare en brøkdel av fornmin
nene er funnet, og kartfestingen er 
så lite presis at mange av dem kan 
ha gått tapt som følge av dette. 
Når planen så tas frem, og det ved 

Det foretas sjelden maskinell sjakting eller flate
avdekking rundt kullgroper. I de forsøkene som er 
gjort, har man kunnet avdekke hvilken retning kullet 
er tatt ut. I de tilfellene kullgropene ikke er nær knyt
tet til jernvinneanlegg, kan man tenke seg at det må 
finnes spor etter opphold, enkle konstruksjoner slik 
som er kjent fra nyere kullmilebrenning. Brenning 
i grop har tatt flere døgn (Nanno 2008:93) og har 
også måttet overvåkes for å unngå at hele utbyttet 
skulle gå opp i røyk. Store sjaktinger i skog er ikke 
aktuelt med utgangspunkt i bare en eller to groper. I 
mange tilfeller vil det være ønskelig fra tiltakshaver 
med små terrenginngrep, som i hyttefelt. 

Få jernvinneanlegg ble frigitt og undersøkt på 
1990-tallet, mens det var enkelt å få frigitt de tilhøren
de kullgropene fordi jernvinneanleggene ble tillagt 
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nye registreringer påvises mange tidligere ukjente 
fornminner (figur 201 ), skaper det problemer ved at 
tiltakshaver etter Riksantikvarens vurdering ikke kan 
pålegges å dekke utgifter til utgravning på allerede 
utbygde tomter. Et illustrerende eksempel er planen 
Børrelia 1 på Fillefjell. Oldsaksamlingen registrerte 
17 kullgroper på 1980-tallet, men ved nye registre
ringer i 2005 ble det registrert 1 steinalderlokalitet, 
1 hustuft, 7 jernvinneanlegg og 24 lokaliteter med 
kullgroper. Av de 7 anleggene spesialreguleres ett, 3 
skal undersøkes med midler fra tiltakshaver og de 
3 siste ligger på allerede bebygde tomter slik at her 
må kulturminnevernet selv dekke omkostninger ved 
sikringsgravninger. 

Et annet eksempel som kan trekkes frem er fra 
Haglebu i Sigdal der det ble foretatt utgravninger i 
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2006. Innenfor planområdet lå det 9 jernvinneanlegg 
hvorav 4 kom for dagen under utgravningen. Anleg
gene sprer seg i tid fra 600-tallet til 1400-tallet. Fire 
av anleggene lå på eksisterende hyttetomter og ble 
overflatedokumentert og datert ved midler fra mu
seet. Anlegg R4 lå inne på en hyttetomt og hadde 
slagghauger fra både fase I og Il. Anlegget ble do
kumentert med magnetometer og skisser, og det ble 
datert. Året etter viste det seg at det var gravd en 
bred grøft gjennom anleggene med store ødeleg
gelser som resultat (figur 202). Lil Gustafson (notat 
2007) mener derfor at fragmentarisk planlegging, bit 
for bit, utgjør en trussel mot utmarksfornminnene. 
Infrastruktur vises ikke i planene. I mange områder 
er forholdene tilsvarende og viktige data går tapt. 

Gustafson peker på at man savner heihetskunn
skap om utmarkslandskapet som grunnlag for ver
neplaner. De enorme arealene er bare sporadisk re
gistrert, og mer grundig oppgang foretas først ved 
utbyggingsplaner og er bare fragmenter av en ukjent 
helhet, noe som fører til overfladisk vurdering av 
kul turminnene. 

Hun viser også til de problemene utilstrekkelige 
registreringer medfører. Anlegg R50 ble påvist ved 
utgravningen i 2006. Hyttetomten var solgt, og ved 
befaring i 2007 var hytta under oppføring på jernvin
neanlegget som kan ha slagg fra både fase I og fase li 
med tre Cl4-dateringer innen AD630- 775. Anlegget 
ble bare dokumentert ved prøvestikk. 

Et annet problem er at anleggene har langt større 
utstrekning enn det som fremgår av registreringen, 
og det kan derfor i ettertid være vanskelig å gi dem 
et godt vern. Viktigheten av bruk av metallsøkerun
derstrekes derfor. Det er også nødvendig å ra bedre 
kunnskap om lokaliseringsfaktorer. 

6.9.2 Når er det undersøkt nok? 
Som pekt på i det foregående, er det ofte et spørsmål 
om behovet for nye undersøkelser i forvaltningssa
ker: når er det undersøkt nok? Spørsmålet har flere 
sider som vanskelig kan gis generelle svar. Som mu
seet så gjerne hevder, må både jernvinneanlegg og 
kullgroper regnes som massemateriale. Dette inn
bærer at en viktig del av den vitenskapelige verdien 
er knyttet til tallfesting og utarbeiding av statistiske 
data, som først blir tilgjengelig gjennom en arkeolo
gisk undersøkelse. Slike data er et viktig grunnlag for 
vår samlede kunnskap om denne typen virksomhet 
på Østlandet. I denne sanunenhengen har ikke bare 
anleggene, men også de tilhørende kullgropene og 
forholdet mellom anlegg og kullgroper stor vitenska
pelig interesse. Egentlig dreier dette seg om at hvert 
fornminne er unikt, og at det gjelder å sikre en for
svarlig dokumentasjon . 

Når det gjelder jernvinneanlegg, er det foreløpig 
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Figur 202. Grøft gjennom slagghauger på anlegg 
Haglebu 2006/R4, Sigdal kommune, Buskerud. Foto: Lil 
Gustafson. 

vanskelig å tenke seg en situasjon der det er aktuelt 
å tilrå dispensasjon uten vilkår. Utenom Gråfjellom
rådet/Rødsmoen, Dokkfløy og Møsstrond/Hovden 
er det undersøkt så ra anlegg at kunnskapen om an
leggstypologi er utilstrekkelig. Undersøkelsene på 
Hovden i 2006 viste at det var mange nye trekk å 
finne, og undersøkelsene på Møsstrond ble avsluttet 
for snart 35 år siden, slik at nye metoder og problem
stillinger er kommet til her som i arkeologien for øv
rig. Dokkfløyutgravningene ligger 20 år tilbake i tid. 
Akkurat i Åmot kommune er vel undersøkelsesstatus 
slik at det neppe er behov for store undersøkelser av 
anlegg fra middelalderen. Med tiden vil dette bildet 
endre seg ettersom nye metoder kommer til og nye 
spørsmål stilles. Regelen må være at hvert anlegg må 
vurderes for seg. Erfaringene fra Gråfjellområdet og 
fra Dokkfløy viser at dersom man har grundige un
dersøkelser i bunnen, kan det oppnås gode resultater 
ved enkle undersøkelser. På Dokkfløy ble ett anlegg 
undersøkt over tre sesonger, andre over to, mens 
igjen enkelte av samme type ble oppmålt. Struktu
rene ble definert ved prøvestikking innen rammen 
av 1-2 dagsverk slik at de kunne inngå i statistiske 
analyser. 

Forholdene kan variere over korte avstander. Fra 
Dokkfløy til Synnfjell i Nordre Land er det bare om
kring 15 km, men kullgropene er mindre og anleg
gene synes å ha en annen struktur. 

Kullgropene ligger tett både i jernvinneonu·åder 
og i mottaksområder, i tillegg er det spredte groper 
som kan være knyttet til gårdssmier. Det sier seg selv 
at ikke alle kan vernes. Som pekt på, vil det i noen til
feller være ønskelig å ra med alle gropene tilhørende 
et jernvinneanlegg i verneo1mådet. I noen områder 
er det gjort så mange utgravninger at det kan vurde
res dispensasjon uten vilkår om undersøkelse, i det 
minste om det dreier seg om enkeltliggende groper. 
For eksempel kan nevnes at det er liten grunn til å 
tro at flere dateringer av kullgroper på slettene langs 
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Figur 203. OxCal-diagram av et utvalg Cl 4-dateringer av kul/groper i Elverum. Diagrammet bygger på 50 dateringer. 

Glomma vil endre det enhetlige bildet som fremgår 
av figur 203 . 

Ut fra det som er fremkommet i det foregående, 
kan det se ut som om det er foretatt mange utgravnin
ger i Våler, Elverum og Åmot i Hedmark, i midtre og 
søndre deler av Gudbrandsdalen, i Valdres, Hol kom
mune i Hallingdal og på Hovden . Dersom det dreier 
seg om dispensasjon for flere kullgroper, bør regelen 
være at et utvalg dokumenteres. Dreier saken seg om 
en eller to groper vil det ikke være aktuelt med om
fattende utgravning annet enn i spesielle tilfelle, som 
at gropen ikke er tømt. 

Som et ledd i en vurdering av hvilke områder 
kullgropundersøkelser kan nedprioriteres, bør det 
utredes størrelsen på bestanden, variasjon i størrelse, 
form, datering og bruk av treslag. Et slikt arbeid har 
det dessverre ikke vært mulig å utføre innen ram
men av denne utredningen. Det er grunn til å peke 
på at disse faktorene kan variere svært innen samme 
distrikt. 

Middelalderen fremstår som en storhetstid for 
myrmalmsmeltingen her i landet. De mange inten
sivområdene som er undersøkt, er bare eksempler på 
deler av større helheter, og det er nærmest sammen
hengende områder med spor etter jernvinne. Etter 
hve11 må det nå være grunnlag for å kunne beregne an
ta ll anlegg og lage produksjonsberegninger. Tallene 
som foreligger fra enkelte av produksjonsområdene, 
viser at det må dreie seg om enorme mengder. Slike 
beregninger bør i større grad utarbeides og legges til 
grunn ved dispensasjonsbehandlinger. 
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58 Li! Gustafson, Tom Hei breen og De gåtefulle kokegroper. Artikler og innlegg i forbindelse med 2005 
Jes Martens (red.) kokegropseminaret ved Universitetets kulturhistoriske museer 3 I. 

november 2001. 

59 Kathrine Stene, Tina Amundsen, «Utmarkens grøde» - mellom registrering og utgravning 2005 
Ole Risbøl og Kjetil Skare (red.) i Gråfjellområdet, Østerdalen. Artikler i forbindelse med 

Gråfjellseminaret på Jsegran, Fredrikstad 30.-31. januar 2003. 

60 Lars Erik Gjerpe (red.) Gravfeltet på Gul/i. E 18-prosjektet Vestfold Bind I. 2005 

61 Håkon Glørstad Faglig program. Bind 1. Steinalderundersøke/ser. 2006 

62 Ingrid Ystgaard og Tom Arkeologiske undersøkelser 200/-2002. 2007 
Heibreen (red.) 

63 Bernt Rundberget (red.) Jernvinna i Gråfjellområdet. Gråfjellprosjektet Bind 1. 2007 
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64 Tina Amundsen (red.) Elg/angst og bosetning i Gråfjellområdet. Gråfjellprosjektet. Bind Il. 2007 

65 Gro Anita Bårdseth (red.) Hus og gard langs E6 i Råde kommune. E6-prosjektet Østfold. Band I. 2007 

66 Gro Anita Bårdseth (red.) Hus, gard og graver langs E6 i Sarpsborg kommune. E6-prosjektet 2007 
Østfold Band 2. 

67 Gro Anita Bårdseth (red.) Hus og gard langs E6 i Fredrikstad og Sarpsborg kommunal'. E6- 2007 
prosjektet Østfold Band 3. 

68 Gro Anita Bårdseth (red.) Dokumentasjon og sikring av helleristingal'. E6-prosjektet Østfold 2007 
Band 4. 

69 Gro Anita Bårdseth (red.) Evaluering - resultat. E6-prosjektet Øs/fold Band 5. 2008 

70 Margrete Figenschou Simonsen Bebyggelse på leirjordene. Arkeologiske utgravninger langs Rv2, 2008 
og Martens, Vibeke Vandrup Ullensaker kommune, Akershus. 
Martens (red .) 

71 Jes Martens, Vibeke Vandrup Den tapte middelalder? Middelalderens sentrale landbebyggelse. 2009 
Martens & Kathrine Stene (red.) Artikkelsamling. 

72 Lars Erik Gjerpe (red.) El 8-prosjektet i Vestfold Bind 2. Steinalderboplasse1; boplasspo1; 2008 
graver og dyrkningsspo1'. 

73 Lars Erik Gjerpe (red.) El 8-prosjektet i Vestfold Bind 3. Hus, boplass- og dyrkningsspol'. 2008 

74 Lars Erik Gjerpe (red.) E 18-prosjektet i Vestfold Bind 4. Kulturhistoriske, metodiske og 2008 
administrative e1faringe1'. 

75 Inger Marie Berg-Hansen Steinalderregistrering. Metodologi og forskningshistorie i Norge 2009 
1900-2000 med enfeltstudief,-a Lista i Vest-Agde1'. 
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