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FORORD

Jemvinneundersøkelsene ved Gråfiellprosjektet har vært av en svært omfattende karakter, og utfordringene har vært
mange, både når det gjelder ffit- og kontorarbeid. Utallige timer i bilen og lange dager traskende i skog og myrlandskap,
har gjort at jeg virkelig har lært Gråfiellområdet å kjenne,  ikke bare når det gjelder kulturminner,  men også
landskapet og hva det har å by på. For meg har disse timene vært essensielle for å få en bredest mulig forståelse av
den enorme aktiviteten som foregild< her i slutten av vikingtid og første del av middelalder.

Denne rapporten  er et resultat av et fire års langt arbeid.  Grunnlaget er  15  måneders feltarbeid med et stort
antall utgravde jernframstillingsplasser, kullgroper og røsteplasser, og mange har vært delaktige i arbeidet og det
foreliggende resultatet. Tre personer har bidratt med tekst til denne rapporten: Kathrine Stene (innledning), Hege
Damlien (beskrivelse av flere jernframstillingsplasser) og David Hill (digital dokumentasjon). David har også gjort
de engelske oversettelsene.

Prosjektet har i mine øyne vært basert på god styring og et godt samarbeid, noe alle i prosjektgruppen skal ha all
ære for. Jeg vil derfor først og fremst takke prosjektleder Ka.trine Stene, prosjektmedarbeidere David Hill og Tina
Amundsen, og prosjektsekretær Habib Moradi for fire fine sosiale og lærerrike år. Avdeling Rena Elv må også takkes
for samværet i Tullinsgate.

En rekke personer har deltatt i felta.rbeidet, og alle fortjener en ta.kk for en fremragende jobb. Viktig har det vært
at kontinuitet har vært et gjennomgående trekk, slik at feltarbeidet har gått tilnærmet smertefritt.  Spesielt vil jeg
trekke fram feltlederne Ragnar Bjørnstad, Bjørn-Håkon Eketuft Rygh, Unni Grøtberg, Øystein Dahle, Per Ditlef
Fredriksen, Hege Damlien og Siv Anita Lundø for en stor innsats.  En særlig hilsen går til Siv og Hege gjennom
sin deltakelse i alle tre feltsesonger.  Sistnevnte må også takkes for et flott bidrag til manus.  Likeledes går en stor
takk til vår gode gravemaskinfører Torbjørn Skavern, som gjennom tre sesonger, alltid har stilt opp med iver og

pågangsmot.

Styringsgruppen  og faglig  referansegruppe  for  Gråfiellprosjektet  må takkes  for  innsats,  innspill  og veiledning
underveis.  Spesielt vil jeg trekke fram styringsgruppens leder Lil Gustafson, for det store engasjementet hun har
vist for alle de forskjellige kulturminnetyper og tidsperioder, og deriblant stilt mange gode spørsmål om jernvinna.

Jeg vil videre takke Jan Henning Larsen for at han bidratt med all sin kunnskap om jernvinna og for mange fine
turer rundt om til jernvinnebygdene i Sør-Norge. Jan Henning har også vært den viktigste støttespilleren i forhold
til manuslesning.

Jeg vil også takke de personer og konsulenter som jeg har samarbeidet tett med under jernvinneundersøkelsene.
Her  må trekkes  fram arkeometallurgene Arne Espelund og alle ved Geoarkeologiskt laboratorium  i  Uppsa.la.
Videre har innsatsen til Tajana og Sergej  Smekalovs og deres magnetometre, gjort til at røsteplasspørsmålene har
blitt godt belyst. Dateringer av jernvinna har vært omfattende og jeg vil takke Nasjonallaboratoriet for ]4C-datering
ved Steinar Gulliksen og Fred H. Skogseth, sa.mt Pennti Zetterberg fra Dendrokronologisk laboratorium i Joensuu,
Finland for samarbeidet og gode resultater.

Til  sist vil jeg ta.kke  Harald  Singstad og Magne  Mikkelsen  fra  Forsvarsbygg for godt samarbeid  når det gjelder
kontakt, gjennomføring og praktisk tilrettelegging a,v feltarbeidet. Tikk også til vaktmesterne Per Aas og Teis, som

gjorde oppholdet på Gamle Osen skogskole til en stor fornøyelse.

Oslo 31. januar 2007

Bernt Rundberget
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"Men i jernalderen uokste filketallet.  Da er det

hede`i'ymkingene, de gamle slebtninger, som lokkes
hit  igjen  au  det  §trålende  metall  som  bramt  og
blenkte ftmrende rødt og grønt ouer Østerdalens
mange myrmalmsf ilter" (A. FosNohd 1936) .
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1    INNLEDNING
KATHRINE STENE

Gråfiellprosjek[eteretstortft>rvaltningsinitiemtg"rigs-
prosjekt    organisert    av    Kulturhistorisk    museum,
Fornminneseksjonen.  Det ble etablert  1.  april 2003,
og skal pågå til 30. september 2008. Bakgrunnen for
prosjektet er Stortingsvedtak om å etablere et regionalt
skyte-    og    øvingsfelt    for    Det    norske    forsvaret
i    Østlandsregionen,    Regionfelt    Østlandet,    i
Gråfiellområdet,  og  flytting  av  lngeniørvåpeneot  fra
Hvalsmoen ved Hønefoss  til  Rena leir,  begge Amot
kommune, Hedmark. TiJtakene er en del av omleggingen
av Forsvaret og etablering av Østerdalen Garnison.

Formålet  med  prosjektet  er  å  ivareta  det
vitenskapelige   kildematerialet   til   de   automatisk
fredete kulturminnene som blir berørt av tilta.kene i
henhold til kulturminneloven.

Denne publikasjonen er cn av flere planlagte
utgivelser i Kulturhistorisk museums Varia-serie som
vil    presentere    resultatene    fra   de    arkeologiske
utgravningene  i  Gråfiellområdet  og  ved  Rena  elv.
Den  vil  ta  for  seg  resultatene  fra  undersøkelsene  i
Gråfjenområdet fia 2003-2005. De andre publikasjonene
fra  Gråfiellprosjektet  vil  ta  for  seg  resultatene  fra
undersøkelsene  av  lokaliteter  fra  steinbrukende  tid,
fångstanleggforelg,tjæregrøfter,vegfarogbosetnings-
spor   i   Gråfiellområdet   (Amundsen   2007),   og   fra
utgravningene av lokaliteter fra steinbrukende tid ved
Renaelv.Ensisteogavsluttendepublikasjonvflpresentere
en  oppsummering  av  prosjektets  virksomhet  og  av
undersøkelsene  med  utgangspunkt  i  de  overordna
tema  i  prosjektplanen;  ressursutnyttelse  og  kultur-
møter i Gråfjellområdet og ved Rena elv.

Det vil nedenfor gis en kort presentasjon av
prosjektet, med hovedvekt på prosjektets virksomhet i
Gråfiellområdet. Gråfiellområdet vil i denne sammen-
hengen     bli     brukt    synonymt    med     Regionfelt
Østlandet.

BAKGRUNN FOR PROS7EKIET

Stortinget vedtok 23. mars 1999 at det skulle etableres
et  nytt  slqrte-  og  øvingsfelt  for  Forsvarets  avdelinger

t,?jset|iå:iåå:i,iå=e.n.,k.Rmeåi:nne:eE.dzsat.`ka.n5:,t,va:
planla.gt at Regionfelt Østlandet skulle være operativt
fra 2005,  når skytefeltet på  Hjerkinn,  Oppland,  ble
lagt ned.  Deler av feltet ble tatt i bruk 7.  november
2005, men det vil først være ferdig utbygd i 2008.

Stortingsprp.  45  (2000-2001),  "Omlegging
avForsvaretiperioden2002-2005"ogStortingsvedtak
av    13.    juni    2001    om    å    opprette    Østerdalen
Garnison, innebærer økt utbygging av militære anlegg
i det  indre  Østlandet.  Dette  fører  til  at områder  i
tilknytning til Regionfelt Østlandet vil bli berørt, slik
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som deler av Rena elv, noe som innebærer arkeologiske
undersøkelser også her.

Etter  Stortingsvedta.ket  i  1999  ga  Hedmark
Slkeskommune oppdrag og mandat til Norsk institutt
for kulturminneforskning (NIKU) for registrering av
kulturminner innenfor det  planlagte  skytefeltet og  i
tilgrensende områder.  Det er gjennomført fire felt-
sesonger i tida 1999-2002, med tilleggsregistreringer i
2003.     På     bakgrunn     av     registreringene     søkte
Forsvarsbygg i brev 28. november 2002 om dispensasjon
fia kultuminnelovens § 8,1. ledd, for 1381 automatisk
fredete kulturminner.  Riksantikvaren ga i brev av 13.
mars 2003 dispensasjon for  1380 automatisk fredete
kulturminner.     Dispensasjonssøknaden    omhandlet
ikkeheleRegionfeltøstlandet,slikatfleredispensasjons-
søknader har blitt behandlet i saJnband med etableringen
av skyte- og øvingsfeltet.

bleved,;',Teg:`e:iøn,:s?'å:o,rkå:gå:fee't23st:i:.d::':
2005, etter at Riksantikvaren i brev av 5.  oktober ga
tillatelse  til  ferdigstilling  av  tiltaket  i  henhold  til
reguleringsplanen  etter  kulturminnelovens   §   8,  4.
ledd.  Planen  erstatter tidligere vedtatte  regulerings-
planer som  ligger innenfor området,  hvor  det blant
annet er gitt dispensasjon for ytterligere kulturminner
ut over det som allerede var dispensert for i vedta.k av
13. mars 2003.

Planområdet utgjør 193 km2. Planen omfatter
alle    automatisk    fredete    kulturminner    innenfor
planområdet,  både  dispenserte  kulturminner  og  de
som   ligger   innenfor   områder   regulert   til   verne-
områder/-soner.

PROS]EKTETS 0MFANG OG ORGANISERING

TIDSRAMME oG BUDs]ETr

Gråfjellprosjektet startet  1.  april 2003  og er planlagt
avsluttet  30.  september 2008.  Det er  utført tre  felt-
sesonger, 2003-2005, samt supplerende undersøkelser
i 2006 i Gråfiellområdet. Langs Rena elv er det plan-
lagt to feltsesonger, der den første utgravningssesongen
ble   gjennomført   i   2006.   Et   samlet  budsjett   for
undersøkelsene  i  Gråfiellområdet  er  beregnet  til  kr.
43.180.000,-(2003-kroner  og  -satser)  og  et  samlet
budsjett for undersøkelsene ved Rena elv er beregnet
til  rundt  kr.  22.000.000,-  (2004-kroner  og  -satser).

IkosTEKIETS ORGANISERING

Museumsdirektøren er øverste ansvarlig for prosjektet,
og seksjonssjefen  er prosjektets  nærmeste  overordna.
En Jøtrz.#gfg7'`ø£jpc med leder er oppnevnt av museums-
direktøren.  Styringsgruppens sammensetning er både
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administratiw og faglig begrunnet, og er sammensatt
av følgende personer:
•  Førsteamanuensis Lil Gustafson, Kulturhistorisk

museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i
Oslo. Leder.

•  Avdelingsleder Arne Johan Nærøy, Avdeling for
fornminnevern, Arkeologisk museum i Stavanger
(Ams).

•  Professor Heid Gjøstein Resi, Kulturhistorisk
museum, Arkeologisk seksjon, Universitetet i Oslo.

•  Forsker Ole Risbøl, Avdeling for miljøovervåning,
Norsk institutt for kulturminneforskning
(NIKU).

•  Rådgiver Margrete Figenschou Simonsen,
Kulturhistorisk museum,
Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo.

•  Førsteamanuensis Lars F. Stenvik, Vitenskaps-
museet, Seksjon for arkeologi og kulturhistorie,
Norges teknisk-naturvitenska.pelige universitet
(NTNU) , Trondheim.

Museumsdirektøren  har  i  tillegg  til  styringsgruppen
oppnevnt en /zzg/z.g #/€#øøreg7':a£+?e for undersøkelsene
i  Gråfiellområdet  fra  1.  april  2003  til  31.  desember
2006. Gruppens sammensetning var fa.glig begrunnet
og besto av følgende personer:
•  Arkeolog/prosjektleder Hilde R. Amundsen,

Oppland Slkeskommune. Lillehammer.
•  Forsker Jostein Bergstøl, Kulturhistorisk museum,

Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo.
•  Arkeolog Lars Erik Narmo, Nordland

Slkeskommune. Bodø.
•  Forsker Sæbjørg W. Nordeide, Senter for

middelalderstudier (CMS) , Universitetet i Bergen.
•  Arkeolog Harald 8. Singstad, Forsvarsbygg

Utvikling. Rena.
•  Arkeolog Kjetil Skare, Hedmark Slkeskommune.

Hamar.
•  Forsker Eva Svensson, Institusjonen f6r antikens

historia, Lunds universitet. Sverige.

Gråfjellprosjektets /zzJ£c f/ø4 består a.v:
•  Prosjektleder Kathrine Stene. Faglig og

administrativ leder for prosjektet. Ansatt fra
1. april 2003 til 30. september 2008.

•  Prosjektmedarbeider Tina Amundsen. Ansvarlig
for kulturminner tilknyttet steinbrukende tid,
fangst, tjæreframstilling, vegfar og seterområder i
Gråfiellområdet. Ansatt fra 1. april 2003 til
28. februar 2007.

•  Prosjektmedarbeider David Hm. Ansvarlig for data og
innmåling. Ansatt fia 1. april 2003 til 30. april 2007.

•  Prosjektmedarbeider Per Persson. Ansvarlig for
kulturminner tilknyttet steinbrukende tid ved
Rena elv. Ansatt fra 19. juli 2004 til 30. sept. 2008.

•  Prosjektmedarbeider Bernt Rundberget. Ansvarlig
for kulturminner tilknyttet jernframstilling i  Gråfiell-
området. Ansatt fra 1. april 2003 til 28. februar 2007.

10
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•  Feltleder I Hege Damlien. Ansvarlig for utvalgte
lokaliteter fta steinbrukende tid ved Rena elv.
Ansatt fra 13. februar 2006 til 31. august 2008.

•  Feltleder I Anja Mansrud. Ansvarlig for utvalgte
lokaliteter fta steinbrukende tid ved Rena elv.
Ansatt fia 1. april 2005 til  15. februar 2007.

•  Prosjektsekretær Habib Moradi. Avhjelper prosjek
tet med administrative og økonomiske oppgaver.
Ansatt fra 23. juni 2003 til 31. desember 2007.

I tillegg til prosjektets faste stab var det ansatt rundt
30 personcr, ferdigutdannete arkeologer og arkeologi-
studenter, som feltleder 1, feltleder 11 og feltassistenter
i  forbindelse  med  feltarbeidet.   Feltpersonalet  ble
fordelt  på  seks  gra.velag  tilknyttet  undersøkelse  av
forskjellige   kulturminnetyper.   Tre   lag   undersøkte
kulturminnertilknyttetjemfiamstilling,etlagundersøkte
lokaliteter  fra  steinbrukende  tid,  et  lag  undersøkte
bosetningsspor  og  fossile  dyrkningsspor  i  seter-
områdene og et lag undersøkte fangstanlegg, hulveger
og kavlebruer.

i,ANDSxmET
Gråfiellområdet ligger mellom Renadalføret i vest og
Slemdalen i øst og er omgitt av tre vassdrag; Rena elv
i  vest,  Slemma  i  øst  og  Søre  Osa  i  sør.  Slemma  har
utløp  i  Osensjøen,  mens  Søre  Osa  har sitt  utspring
her,   og   renner   sørvestover   til   Løpsjøen/Rena   elv.
Terrenget stiger jevnt fra de lavestliggende områdene i
sør, ca 290 moh., til Gråfiellet i nord på  1008 moh. I
forhold til topografi, geologi, vegetasjon og spredningen
av kulturminner, kan feltet deles i to landskapsområder;
et sørlig og et nordlig.

Fjellgrunnen  i  området  tilhører  det  såkalte
Osendekket som består av 500-700 millioner år gamle
bergarter.  Dekket ligger over eldre  bergarter  (grunn-
fiell) med en bløt skifer øverst, og består hovedsakelig
av harde  bergarter  som  sandsteiner  og konglomerat.
Løsmassene består av ulike typer morene og et mindre
område med breelvsedimenter helt sørvest i region-
feltet.  I  det sørlige området er morenedekket meget
tykt, og overflata har karakteristisk form av storhauger
med myrdrag mellom ha.ugene. Morenetypen betegnes
som  "avsmeltingsmorene".  I  det nordlige området er
løsmassen av finkornet bunnmorene. Denne morene-
typen er tettere enn avsmeltingsmorenen og medfører
en     høyere     myrfrekvens     (Østeraas     1996:13-14).
Avsetningene fra siste istid har gitt landskapet formen
det har i dag.

Topografisk er terrenget relativt flatt i sør, og
er preget av stedvis  tett barskogkledt åsterreng,  med
innslag av åpne furumoer omgitt av myrer. Det er flere
mindre vann  her,  hvorav Deisjøen  er det største.  To
elver, Vestre Æra og Østre Æra, har utspring i de store
myrområdene midt i  regionfeltet,  og har sitt utløp  i
Søre Osa.  Landskapet i nord er preget av store myr-
områder,   snaufiell,   glissen   vegeta.sjon   og   fiellskog.
Gråfiellet ligger her i nordøst og er det høyeste punktet
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i  Gråfiellområdet.  Vest for fiellet  ligger enkelte vann
hvor  Glesåstjerna  og  Finnskjeggtjerna  er  de  største.
Moderne inngrep er nesten ffaværende i nordområdet,
med unntak av enkelte bygninger etter seter- og skogs-
drift.   Skogsdriften  i  nord  har  vært  av  begrenset
virksomhet. I midtre del av regionfeltet ligger høyde-
drag  som Jernskallen  (751  moh.)  og  Deifjellet  (870
moh.)  (Rjsbøl cf ø/. 2002b:8).

Deflestekultuminneneliggeridetsøndreland-
skapsområdet,  hvor  også  variasjonen  er  størst.  Skillet
følger grensen for hva som er driwerdig skog i dag.

REGISTRERTE OG DISPENSERTE KULTURMINNER

Registreringene  i  tida  1999-2003  omfattet overflate-
registreringer etter synlige kulturminner og prøvestikk
etter  lokaliteter  fra  steinbrukende  tid  (Risbøl  cf ø/.
2000,  2001,  2002a,  2002b  og  2003).  Det  er  totalt
registrert  et  areal  på  230  km2,  og  det  er  gjort  2994
registreringer.  Av  de  2994  kulturminnene  er  2191
automatisk fredete  kulturminner og  803  er etter-
reformatoriske. De automatisk fredete kulturminnene
reflekterer et bredt spekter av aktiviteter gjennom et
tidsspenn på rundt 10.000 år, fra steinalder til og med
middelalder.  Det  er  registrert  lokaliteter  fra  stein-
brukende tid,  kulturminner knyttet til fangst, tjære-
og   jernframstilling,   seteranlegg,   vegfar   og   graver.
Området   domineres   av   kulturminner   tilknyttet
jernvinna  i  middelalder.  Kullgroper,  røsteplasser  og
jernframstillingsanlegg  utgjør  om  lag  85  %  av  de
registrerte kulturminnene.

De  fleste  registrerte  kulturminnene  ligger  i
Gråfjellområdet med unnta.k av steinalderlokalitetene
og lokalitetene med  skjørbrent stein  ved  Rena elv.  I
Gråfienområdet er det registrert 28 steinalderlokaliteter,
4   lokaliteter   med   skjørbrent   stein   og    11   koke-

groper,  mens  det  langs  Rena  elv  er  registrert  78
steinalderlokaliteter og 30 lokaliteter med skjørbrent
stein.

En  noe  uheldig  konsekvens  ved  en  søknad
etter kulturminnelovens § 8, 1. ledd, er at den får preg
av å dreie seg om enkeltobjekt. Det er derfor viktig å
fokusere   på   helhet   og   kulturmiljø.   De   enkelte
objektene i kulturmiljøet er deler av større sammen-
henger som står i relasjon til hverandre og de kontekster
de inngår i.  Dette gjelder blant annet seterområdene
Deset Østseter (Deset Østseter består av seterområdene
Melgårdseter     og     Søgårdsvollen.)      og     Rødseter
(Rødseterområdet   består   av   gården   Rødseter   og
Rødsetervolla.) som ikke er sikret gjennom regulering
som  vernesoner.  Kulturmiljøene  her  består  av  ulike
kulturminnetyper fra forhistorisk tid og fram til i dag.
Riksantikvaren  sier  i  brev  av  13.  mars  2003  om  de
kommende   undersøkelsene   av   Deset   Østseter   og
Rødseter:  "De  to  stølsområdene  som  ikke  inngår  i
vernesoner må betraktes som et samlet kulturmiljø og
undersøkes nettopp med utgangspunkt i dette".

Det ligger fire store seterområder, blant a.nnet
Deset  Østseter,  og dessuten  flere  mindre setre,  blant
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annet  Rødseter/Rødsetervolla  i  Gråfiellområdet.  De
fleste av tuftene, rydningsrøysene, dyrkningssporene,
ildstedene og brønnene, registrert som nyere tids kul-
turminner, ligger i dagens seterområder.

REssuRsuTNylTEI.sEoGKULTURMØTER-pRosTEKr-
PIANENS OVERORDNA TEMA OG PROBLEMSTILLINGER

Med utgangspunkt i de registrerte kulturminnene er
det utarbeidet en prosjektplan og en delprosjektplan
(Amundsen cf ø/. 2003 og Persson 2004). Da prosjektet
er  forvaltningsinitiert  er  målet  Å  4rz.#gg  7øy ÆøørÆøp
om bruken cm Gråfjellområdet og Rend elv og utnyttehen
dvdennetyi)enbmd£køpifirhistorisbtldogmidd£hldm,

gjennom   å   dohumentere   sporene   etter   menneshehg
ahtiuitet i dlsse periodene og hgge ma,terialet til rette fior
uidere f ior§kning.

De  ca  2200  automatisk  fredete  kultur-
minnene  som  er  registrert,  viser  at  det  har  foregått
mange typer aktiviteter i området fra steinalder til og
med  middelalder.  Utfordringene er å  forene  seg om
noen hovedmålsetninger, samtidig som de ulike tids-
periodene og aktivitetene ikke blir usynlige i de over-
ordna målene. Mange av spørsmålene kan relateres til
to overordna tema:

•  Æc"ømz¢f7øy#cÅ€. Gråfiellområdet byr på et

mangfold av ressurser, i et omfang som ikke finnes
i områder der jordbruk dominerer som ervervform
i dag.

•  Jrø¢/f#77%øfer. Gråfjellområdets topografi og

geografiske plassering gjør at mange kulturer, med
både sosiale og ervervsmessige skillelinjer, kan ha
møttes i området til forskjellige tider.

Premisser  for studiet av hovedtemaene,  er  Æz7øc*Æøpcf
eller  7'o77ø%f.  Områdets  topografi  og  geografi  er
forutsetninger  både  for  ressursutnyttelse  og  kultur-
møter som har foregått her.  E7ø#rz.#g og c/y#øøz.ÆÆ er
tilsvarende  premisser.  Ulike  former  for  ressurs-
utnyttelse   og   kulturmøter   har   avløst   hverandre.
Endringer  kan  ha  funnet  sted  som  følge  av  møter
mellom  ulike  grupper,  og  som  følge  av  spenninger
innad i samfiinn.

Ut fra de overordna temaene og premissene,
er det utformet problemstillinger. Fordi materialet i
Gråfjellområdet er stort og variert,  må de overordna
problemstillingene være av en enkel og grunnleggende
art. De må være allmenne, samtidig som de kan danne
grunnlag for mer spesifikke spørsmål til utvalgte deler
av materialet i etterkant. Problemstillingene er sortert
rundt spørsmålene Æz/ø, 7zÅr, Æe;o#d¢# og 4e/c7%:

•  Hvilke a.ktiviteter har foregått i Gråfiellområdet?
•  Når foregikk de ulike aktivitetene?
•  Hvordan foregikk aktivitetene?
•  Hvem var aktørene i Gråfiellområdet?
Spørsmålet 4cØ¢r filler delvis utenfor prosjektets ram-
mer, og må i større grad belyses gjennom seinere studier.
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Nyere tids kulturminnef Antall Automatisk ftedete kultuminner htan
Antau dispensertekulturnrieriGråfiellomiådet

Tuft 185 Steinalderlokalitet 106 7

Rydningsrøys 421 Lokalitet med skjørbrent stein 34 1

Dyrkrigsspor 12 Kokegrop 11 7

Ildsted 9 Heuer 1 -
Brønn 7 Fangstgrop-traktformet

75
17Flømingsanlegg 7

Grenserøys 8 - uspesifisert 6

Kume 18 - fangstgrop / kullgrop 1

Veg 20 Bogasteue/skytterstiuing 7 5

Bm 13 Jemfremstillingsplass-300-typen

109
4Amet 103

- 695-typen 52
- uspesifisert 5

Kullgrop-kvadratisk

1740
1039

- rektangulær 165

- uspesifisert 22

Røsteplass 9 7

Utmarkssmie 3 2

Slaggforekomst 1 1

Grav 10 3

Tuft 7 1

Tjærefremstimngsanlegg-uspesifiscrt

35
1

- tjæregrøft 5

-tjærehjen 6

Bru
19 111- kavlebru

-uspesifisert

Hulveg 21 11

I alt registrert 803 I alt registrert 2191 1380

Tabell 1: Registrcrte kulturminner 1999-2002 i Gråfiellområdet og ved Rena elv (Regionfelt Østlandet og områder knyttet til
etableringen av Østerdalen Garnison), og dessuten dispcnserte kulturminner i Gråfiellområdet, i alt  1380 automatisk fredete
kulturminner, etter kulturminnelovens § 8,1. ledd, i henhold til Riksantikvarens brev av 13. mars 2003.
Table  1:  Sites  and  monuments  surveyed  in  the  Gråfiell  and  Rena  elv  area  1999-2002  (Regional  live  firing  range  and
establishment of Østerdal Barracks)  and  1380 sites and monuments granted dispensation from thc Norwcgian heritage act,
| 3th march 2003.

UNDERSøK'IE KULTURMINNER
Med   utgangspunkt   i   de   overordna   temaene   og
problemstillingene  er  447  kulturminner  undersøkt.
Hvilke vurderinger  og kriterier som  ligger  til  grunn
for Gråfiellprosjektets valg av undersøkte objekt og i
hvilket    omfang,    er    beskrevet    i    prosjektplanen
(Amundsen  eJ ø/.  2003).  De viktige  forholdene som
ligger til grunn for utvelgelse, var om kulturminnene
er sjeldne, wanlige i den konteksten de inngår i euer om
de er lite utforsket selv om de er kjent i et større omfing.

Det er umulig å påvise alle kulturelle spor ved
en  registrering.  Innenfor  skytefeltet  og  tilgrensende
områder, er det derfor mange kulturminner som ikke
er påvist, selv om registreringene i Gråfjellområdet har
vært organisert og gjennomført på en usedvanlig pro-
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fesjonell og systematisk måte.  Det er derfor viktig å
fokusere på helhet og kulturmiljø.  De enkelte objek-
tene i kulturmiljøet er deler av større sammenhenger
som står i relasjon til hverandre og de kontekster de
inngår  i.  Riksantikvaren  skriver  derfor  i  brev av  13.
mars 2003 at "Hittil uregistrerte element tilhørende et
kulturminneanlegg kan  ftamkomme  under arbeidets
gang  og  må  således  innlemmes  i  helheten.",  slik at
kulturminner  som  blir  påvist  under  Kulturhistorisk
museumsutgravningerlanundersøkesutendispensasjons-
behandling etter kulturminneloven,  c#foø de ligger
utenfor områder regulert til vernesoner.

Flere   kulturminner   ble   påvist   underveis   i
undersøkelsene,  både  "tilfeldig"  og  som  en  del  av
undersøkelsene  ved  bevisste  søk  etter  kulturminner
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t   o              1250        2500                       5000Meters
De ulike symbolene representerer forskjellige kulturminnetyper.

Figiir 1: Kart over registrerte kulturminncr i Gråfiellområdet og ved Rena elv i perioden 1999-2003.
Figure 1: Map showing sites and monuments surveyed in the Gråfiell and Rena elv area from  1999-2003.

13



Gråf f elliirosjektet -Bind 1 Vø,z`ø 63

Figur 2: Kart over undersøkte kulturminncr i Gråfiellområdet i perioden 2003-2005.
Figure 2: Map showing sites and monuments excavated in the Gråfiell area during 2003-2005.
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som  "burde"   finnes  i  området,  som  for  eksempel
røsteplasser.

Etter utgravning er noen kulturminner blitt
omdefinert  (for  eksempel  grop  registrert  som  tjære-
hjell  er omdefinert til  kullgrop),  noen  har vist  seg å
være  gjenbrukt  til  et  annet  formål  (for  eksempel  er
fangstgrop   gjenbrukt   som   kullgrop)   og   noen   er
avskrevetsomnaturfi}rmasjoner(ft>reksempelfbrsenkning
registrert som skytterstilling).

Det  er  viktig  å  være  klar  over  momentene
ovenfor,  når  en  sammenlikner  tabellene  med  hvilke
kultuminner det er gitt dispensasjon for, tabell  1, og
tabellen nedenfor, tabell 2, med undersøk[e kulturminner.
Dispenserte  objekter  i  de  registrerte  kulturminne-
kategoriene gravrøys, skytterstilling/bogastell og smie,
ble alle avskrevet eller omdefinert etter undersøkelse,
slik at disse kulturminnekategoriene ikke er oppført i
tabellen over undersøkte kulturminner.

Denne generelle presentasjonen av prosjektet,
virksomhet  og  resultater  kan  tjene  som  en  skisse-
messig  ramme  om  de  ulike  kulturminnekategoriene
som  vil  bli  presentert  i  foreliggende  og  kommende
publikasjoner fra Gråfiellprosjektet.

Vzdria 63

Type kultumrime Antåu

Steinaldeflokalitet 1

Steinalderlo kahtet m/ kokegrop 2

Kokegrop - enkeltliggende 5

Fangstgrop 34

Kullmile qiggerile) 7

Kullgrop 289

jemframstillingsplass 39

Røsteplass 28

Tjæregrøfter 4

Hulveg og kavlebru Qdopp m.m.) 18

Vegrøys/grenserøys 2

Deset Østseter og Rødseter - område med
2

bosetnings- og fossile dyrkningsspor*

Avskrevet 16

Sum 447

Tabell   2:   Undersøkte   kulturminner   i   Gråfjellområdet
2003-2006. *Det var registrert hustufter og rydningsrøyser
i  scterområdet  Deset  Østseter,  og  det  var  registrert  ryd-
ningsrøyser  og  stcingjerder  på  et  område  mcllom  gård-
stunet  på  Rødseter  og  setervollen  Rødsetervolla.  Det  ble

gitt dispensasjon for disse to områdene som helhet og ikke
for de enkelte registrerte objekt, og er slik sett ikke synlig i
tabellen over dispenserte kulturminner.
Table  2:  Archaeological  sites  investigatcd  in  the  Gråfjell
area 2003-2006. * House platforms and clearance cairns at
the sheiling site Deset Østseter were surveyed as clearance
cairns and stone walls within an area between the farm and
the sheiling at Rødsetervolla. As dispcnsation was granted
for these two areas and not for each individual object the
total numbers of sites are therefore not represented in the
table.
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2   TERNviNNEUNDERsøKHSENE i GRÅPEmMRÅDET

Sporene  etter jernframstillingen  i  Gråfjellområdet  er
mange og flerartet.  Av disse er det tre kulturminne-
typer som  danner hovedtyngden - jernframstillings-
plasser, kullgroper og røsteplasser. En rekke av disse er
undersøkt i prosjektperioden, og blir presentert i det
følgende.  Kapittel 2 starter med en gjennomgang av
Gråfjellområdets geologi, topografi og klima. Deretter
følger en forsknings- og kunnskapsstatus, før problem-
stillinger, begreper og metodebruk blir presentert. Alle
de gravde jemfiamstiningsplassene Ofb.) blir beskrevet
og  tolket  i  kapittel  3,  som  danner  hoveddelen  av
rapporten. I kapittel 4 blir det gjort en gjennomgang
av   kullgropundersøkelsene   (kullgroper   er   benevnt
etter  den Jfp.  den  er tolket å  tilhøre,  og med fort-
løpende nummerering. F.eks. Jfp.12-1, Jfp.12-2 osv.),
men  ut i fra det store antallet undersøkte groper, vil
ikke hver enkelt grop bli presentert. Røsteplasser (Rp.)
er viet  stor  oppmerksomhet,  og  det  er  gjennomført
både registreringer og utgravinger. Dette blir pre-
sentert i kapittel 5.  Dateringer blir presentert  under
beskrivelsene  av  anlegg,  men  en  sammenstilling
av trea.rt og dateringene blir foretatt i kapittel 6. Det er
gjort  arkeometallurgiske  undersøkelser  på  flere jern-
framstillingsplasser  og  røsteplasser.  Som  dateringene
er de presentert underveis, men i kapittel 7 blir det
gjort  en  sammenstilling  av  resultatene.  Rapporten
avsluttes  med  kapittel  s  der  trådene  blir  forsøkt
samlet til en helhet.

GEOLOGi oG ELiMA
Geologien  i  regionfeltet  er  preget  av  homogenitet.
Området   ligger   i   et   nordøst-sørvest-gående   belte
der   berggrunnen   ble   dannet   i   Seinprekambrium
(Eokambrium)  (Låg  1979:54-58).  Grunnforholdene
består av sedimentære bergarter av harde sandsteiner,

Figiir 3: Bakgrunnen for de arkeologiske undersøkelsene i
Gråfiellområdet.
Figiire3:1hebackgroundforthearchaeologicalexcavations
the Gråfiell area.

kvartsitter og  kvartskonglomerater  (Østerås  1999).  I
området  nordvest  for Flåtåstøa og videre  i  et nord-
sør-gående  belte  består  grunnen  av øyegneis,  granitt
og  folicrt  granitt  (NGU  på  nett,  berggrunnskart).
Store  deler  av  regionfeltet  er  imidlertid  overdekt
av løsmasser som er dominert av morener.  Et skille
i  morenemassene  går  på  ca  600  moh.  da  massene
høyere  enn  dette  nivået  er  klassifisert  som  bunn-
morene  med jevn  bølget  overflate.  Store  blokker
er  her  dominerende.  Massene  i  de  lavereliggende
delene er dominert av løs hauget morene med inn-
slag av grus og sand.

Klimaet   i   Gråfjellområdet   er   et   typisk
innlandsklima  med  kalde  snørike  vintre  og  til  dels
varme somre. Når det gjelder nedbør så er den tørreste
perioden  i januar-april  mens  månedene juli-oktober
er de våteste.  Nedbørsmengden  og vegetasjonen  har
skapt et surt jordsmonn og stor myrdannelse. Klimaet
er viktig  både  for et  rikt  skogsmiljø  og dannelse  av
myrmalm.

Jordsmonnet i regionfeltet består av en typisk
podsolprofil med et tykt utvaskingslag og et utfellings-
lag  med   til   dels   mye  jernpodsol   (rustbrun   farge)
og  aurhelle.  I  tillegg  finnes  et  ganske  stort  innslag
av   sumpjordsmonn   (myrer)    (Låg    1979:150-154).
Podsolprofilen  varierer  i  tykkelse.  Generelt  er  det
tykkere lag lengst sør i regionfeltet der løsmassene er
av finere karakter enn i nord.

Mm oG MVRDANNEi.SE
Store deler av regionfeltet består av myr. Disse er av tre
hovedtyper,   7oTpogg72c  myrer  (kjølmyrer),  077¢Grøgpøc
myrer (nedbørsmyrer) og So/z.gpøc myrer (limyrer eller
tilsigsmyrer). En fierde type myr som finnes i region-
feltet er £;7%7Mgg72e myrer  (elvemyrer).  Disse  finnes  i
fiiktige partier tilknyttet elver og bekkefar og er små
i utsuekning. Topogene myrer er dype flatmyrer dannet
av områdets  topografi.  Som  oftest  er  dette vann  og
tjern som har grodd igjen. Topogene myrer har dårlig
bæreevne,  er ofte  bevokst  med  gress  og har lite eller
ingen  høyvegetasjon.  Vannet  er  stagnerende,  det vil
si  at  gjennomstrømningen   er  liten.   Innen  region-
feltet er eksempler på dette Storkjølen og Merramyra.
Ombrogene myrer er som  oftest opprinnelige topo-
gene myrer som etter hvert får vanntilførsel hoved-
sakelig  fra.  nedbør.  Disse  er  karakteristiske  med  en
forhøyning i senter.

Soligene myrer er grunnere og fastere. De ligger
i  randsoner  mellom  kjølmyrene  og  fastmark.  Dette
er områder som  har stort  tilsig av vann,  og  myrene
dannes  gjennom  dette  stadige  tilsiget.  De  soligene
myrene  ligger ofte  i  fallende  terreng,  derav navnet
limyrer. Vannets gjennomstrømningshastighet er mye
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Temperatumormaler for Åmot i perioden 1961-1990
sted moh. jan feb mar apr mai jLm jul aug Sep okt nov des år

Iøsset 262 -9,4 -8,7 -3,6 1,6 8,2 12,9 14,1 12,8 7,7 3,1 -3,0 -7,5 2,4
Nedbømormaler for Åmot i perioden 1961 - 1990

sted moh. jan feb mar apr mai jun jul aug Sep okt nov des år
IJøsset 262 45 34 36 37 63 73 94 92 85 78 62 51 750

Ossiøen 450 38 30 31 37 56 71 84 73 79 75 56 46 676

Tabell 3: Temperatur- og nedbørsnormder på Løsset og Ossjøen i Åmot kommune. Data hentet fra Meteorologisk institutt.
Table 3: Table showing mean figures for temperature and precipitation from Løsset and Ossjøen in the municipality of Åmot.
Data from the Norwegian Meteorological lnstitute.

større enn for de topogene myrene.  Disse myrene er
ofte  bevokst  med  gress  og  lyng  og  har  oftest  høy-
vegetasjon bestående av gran og bjørk.  Eksempler på
soligene myrer er randsonen/lia mellom Jernskallen og
Malmmyra.

For å forstå jernvinna er myr og myrdannelse
svært  viktig,  da  malmen  som  er  en  av  to  hoved-
komponenter,  utfelles  i  myr.  For at malmdannelsen
skal  komme i gang,  er det nødvendig med en kilde,
som her er grunnfiellet eller mineraljord. Samtidig er
det  nødvendig  med et stadig vannsig eller rennende
vann for transport. I tillegg trengs biologiske prosesser
som oppta.k av næringsstoffer,  mikroorganismer som
bryter  ned planterester  (Rueslåtten  1985:31-38).  Ut fia
dette og beskrivelsene av myrtyper over, er det i de jo/z£is72e
myrene en helst vil finne malmutfelling.  Dette er videre
diskutert i kapittel om myrmalm og røsteplasser (kap. 5).

TOPOGBAFi

Gråfjellområdetkansiesåværeetområdeftsiskavgren-
set av tre elvedaler - i vest Rena elv, i sør Søre Osa og i
øst Slemma. I nord avgrenses området av fiellpartiene
rundt  Gråfiell.  Undersøkelsesområdet  har  en  variert
topografi da det spenner over et stort areal og har en
høydeforskjell på nesten 700 meter fra de lavestliggende
områdene i sør til det høyeste punktet, Gråfiellet (1008
moh.)  i nord.  I.andskapet forandrer karakter der det i
sør består av store flate områder dominert av fiirumoer,
myrkjøler og flere mindre vann, hvorav Deisjøen er det
største.  Nordover får terrenget stedvis  mer karakter av
tett barskog, og det blir mer steinete og kupert åsterreng.
Ijandskapet lengst i nord er preget av store myrområder,
snaufjell, glissen vegetasjon og fjellskog.

For jernvinna sin del er det den sørlige delen
av  regionfeltet  som  hovedsakelig  er  blitt  utnyttet,

Figur 4: Typisk utseende på en podsolprofil ved snitting av kullgrop.
Figure 4: A typical podsol profile observcd in a profile through a charcoal pit

18



Gråf je[lprosjektet - Bind 1

Figiir 5: Falen til et malmspidd fiJnnet på Jfp.39.
Figiire 5: Socket from an ore spade found at Jfb.39.

naturlig  nok  da  dette  området  er  rikt  på  skogs-
ressurser. De høyestliggende jernfiamstillingsplassene
finnes på rundt 700 moh.  Skogen er avtagende over
denne høyden og ser ikke ut til å ha vært driwerdig.
Forekomster av myrmalm finnes opp til de høyest-
liggende strøkene, og det er ikke umulig at denne er
blitt benyttet, men magnetometersøk er ikke foretatt,
og en kan av den grunn ikke fastslå dette.

Som helhet er området inndelt i  flere nord-
vest-gående   fiell   og  høyderygger  og  vassdrag  som
renner   fra   nord   mot   sør.   I   vest   ligger   Deifiellet
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(870 moh.), og sentralt i skytefeltet ligger Jernskallen
(751  moh.). Mellom disse toppene renner Vestre Æra
som  har  utgangspunkt  i  Malmmyra.  I  østlig  del  av
regionfeltet   ligger   flere   mindre   høyderygger
orientertnord-sør,ogelvaøstreÆrarenneridelavere
delene  mellom Jernskallen  og  disse  høydedragene.  I
det  hellende  terrenget  fra  høyderyggene  ligger  kjøl-
myrer på langstrakte  brede  terrasser.  I  det hellende
terrenget   mellom   terrassene   finnes   tørrere  skogs-
kledte partier samt områder med stort vannsig som
danner limyrene.

UGETASTON
1 sør består vegetasjonen av flate fiirumoer med lyng
og   mosebevokst   undervegetasjon.    Store   kjølmy-
rer ligger mellom fiirumoene.  Enkelte områder med
tett granskog finnes også her.  Disse ligger i sammen-
heng  med  typiske  limyrer med våt  undergrunn.  De
laveste områdene i sørvest har fin sandrik undergrunn
mens  områdene   i   sørøst  er  mer  steinrik.   Mot
nord  forandrer vegetasjonen  gradvis  karakter ved å
bestå av blandings- og granskog.  Undervegetasjonen
består  av  mye  kratt  og  høyt  gress  og  terrenget  kan
være  svært  vått  og  kupert  med  dårlig  framkomme-
lighet.  I,engst  i  nord,  over  tregrensa,  består  vegeta-
sjonen  av  lyng,  mose  og  lavbevokst  morenemasse.

Figur 6: Et typisk landskapsbilde i Gråfjellområdet med store flatmyrer, elver og små vann, omgitt av skogspartier.
Figure 6: A typical view from Gråfjell showing the area's cxtcnsive bogs, rivers and small lakes surrounded forest.
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FORSHNINGSSTATUS

1  de  siste  10  årene  er  det  utført  flere  omfattende
forsk-ningshistoriskearbeiderpåjernproduksjoniNorge
(Narmo  1996a,   1997,  Espelund  1999,  Rundberget
2002,  Bjørnstad  2003,  Stenvik  2003,  Larsen  2004,
Tveiten   2005).   En   fullstendig  gjennomgang  vil
derfor ikke bli foretatt her. Men hele tiden skjer en
utvikling i forskningen, og det er nødvendig med en
kort gjennomgang av grunnlinjene, ved spesielt å se
på forsk-ningen etter år 2000, og med hovedvekt på
det indre østlandsområdet.

Foiskningen på jernvinna i Norge er en  100 år

gammdtradisjon.Enreklæpersonerharidenneperioden
værtvik[igebidragsyteretildenkunnskapensomidagerinn-
hentet. I den tidligste perioden fiam til rundt 1960 gjelder
dettesærliglvarKleiven(1912),Olafolafien(1916),Torje
Nilsen Holme  (1920), Anton Wilhelm Brøgger (1925),
Rolf  fflck-Muus   (1927,   1931),  T.   Dannevig  Hauge
(1946)  og lsak Undås  (1961).  Gjennom registreringer i
forbindelse  med  vassdragsutbygging  og  den  følgende
verneplanforvassdrag,sattigangi1973,blekulturminner
knyttettiljernvinnaoppdagetistadigstøriieantall,ogflere
av de større arkeologiske undersøkelsene har sitt grunn-
lag her (Rundberget 2002:21 -22). Jemvinneforskningen
fikk  også  en  oppblomstring,  og  en  rekke  publikasjoner
fia  store  deler  av  Sør-Norge  har vært  viktige  for  den
statusen forskningen har i dag.  I Hedmark gjelder dette
Narmo  (1997,  2000),  Line  Bårdseng  (1998)  og  Tina
Amundsen   (2005);   I   Oppland  Jan   Henning  l.arsen
(1991,2003,2004),HarddJacobsen&I.arsen(1992)og
l.ars  Erik  Narmo  (1996);  I  Telemark  lmelin  Martens
(1988)   og   Espelund   (2004);   i   Bykle   i   Aust-Agder
Tom     Bloch-Nakkerud     (1987)     og    Perry    Rolfien
(1992);     i    Vest-Agder    Ka.rl     Kallhovd    og    l.arsen
(2006);   i   Rogaland   Per   Haavaldsen   (1997);   i   Vest-
Norge  Ragnar  Bjømstad  (2003);  i  Møre  og  Romsdal,
0le   Tveiten   (2005);   og   i   Trøndelag   I]ars   Sterik
(1996,     2003)     Arne     Espelmd      (1999),      Kristin
Prætvold  (1999),  Bernt  Rundberget  (2002,  2005)  og
TorkelJohansen(2003).

PRODUKSJONSMETODER OG OVNSTYPER

Utvinning av jern i Norge kan spores tilbake til de siste
århundrene før Kristus. I 2000 år helt fiam til 1800-tallet
ble  det  framstilt jern  etter  mer eller  mindre  samme
metode.  I  utvinningen  ble  det  benyttet  myrmalm,
og  framstillingsprosessen  foregikk  i  en  leirovn  etter
blestringsprinsippet. Produksjonen av jern foregikk da i
€n prosess i motsetning til de senere høytekniske jern-
verkenesfiamstillingmedentoleddsproduksjon.Iblester-
ovnen skjer det at bare avffllstoffene som tar form som
slagg,smelterogblirtappetut,mensjernproduktetinn-
tar en svampaktig fåst form inne i ovnen. Temperaturen
er her det viktige elementet da jernet ikke skulle smelte.
Slaggen begynner å smelte ved temperaturer på mellom
1160-1200 °C. Jern smelter først rundt l 537 °C, avhen-

gig av innholdet av blant annet karbon, mens det i en
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blesterovn  sjeldent vil  oppnås  en  høyere  temperatur
enn rundt 125o °C.

I den direkte prosessen har de grunnleggende
prinsippene vært de samme.  Men  innen  dette tids-
rommet  finnes  likevel  driftsmessige  forskjeller  som
viser en utvikling i blestringen. Tre hovedlinjer skiller
seg ut og har dannet det typologiskjema som i hoved-
sak benyttes i dag (f.eks. Espelund 1991 : 71 -99,1999:
87,119-141,Ijamenl991,2004,Stenvikl991:100-115,
Narmo   1996a,   1997,  Rundberget  2002,  Bjørnstad
2003, Tveiten 2005). I den første perioden, betegnet
som Fase 1, ble blestringen utført ved at en under en
leirsjakt som utgjorde ovnen, anla en grop som samlet
opp den rennende slaggen da den smeltet. Denne ovns-
typen  har  derav  fått  navnet g7it7pfjøÆfocwø  eller J/.øÆfoGw
ø€/ f4øgg7itpp.  Ovnstypen ble drevet med ved direkte i
ovnen som ble omgjort til kull.

I  Norge  kan  tre  hovedtradisjoner  av  denne
ovnen skilles ut:  rrø#cZ?4zgroz;7%7ø har sitt kjerneområde
i de indre delene av Trøndelag (Stenvik  1991,1996,
Prestvold  1999, Rundberget 2002), og har ellers blitt
påtruffet i Jåmtland (Magnusson  1986) og i Møre og
Romsdal (Tveiten 2005). Enkeltanlegg av denne typen
er ellers påvist i Gryta i Gausdal (Espelund 1999: 130)
og i Agder (Kallhovd & Larsen 2006:237-253).
ØT£4£#c4ogw72   er   karakterisert   ut   i   fra   Dokkfløy-
undersøkelsene  på  slutten   1980-tallet,  og  er  senere
påvist  over  store  deler  av  Sør-Norge  fra  det  indre
Østlandet (Espelund  1999: 117, Larsen 2003:  90-92)

/___\                                                                      /               \

/                 \           Ia                                    ,'                `,          Ibfl:E -b-
TrøndeLag.åmtland.                                         Ø"landet

Sjaktovn med slaggrop,                                 Sjaktovn med staggrop.
som kan tømmes foT fast sbgg.                 O`erbygning rhes etter hver smelting.
Metallfri sbgg med  hulrom.                           Slago mod myo metallisk jern.

AJle -iembygder. til Gauldalen  i nord.
Sjaktovn med tapping  av slagg ut i grop.
Metallfri §bgg

GrensetJaktene på østlandet.
deMs Trøndelag og Voss.
-Evenstadovn.: nedgra`d sjaktovn

med komplisert drift.

=        luft
•           >    s'agg

Figur 7: Typologiskjema for direkte jernframstilling i fase 1,
11 og llI-ovnen (etter Espelund  1999:87). "Snorupovnen" i
fase 1 er ikkc med på skjemaet.
Figure 7: Typology of direct iron production in phase 1,11
and llI-fiirnaces (From Espelund  1999:87).
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til å omfatte deler av Vestlandet (Bjørnstad 2003:63),
og benevningen er slik blitt noe misvisende.

Den  tredje  hovedtypen  har hovedsakelig en
kontinental  spredning,  ofte  kalt  S7Ør#po%eø  etter
et av de største  fiinnstedene av ovnstypen,  Snorup  i
Danmark   (Voss    1995:132-139,   Pleiner   2000:70).
Ovnstypen er mindre enn de to øvrige, og er i Norge
kjent   fra   Eg   i   Kristiansand   (Bloch-Nakkerud   og
Schallerl979),iRogaland(Haavaldsenl997),iAgder

3gTÅee::rkH`eL:s:rnk2(0å:;1ø?6:;;;!s,a_z;,i5å:å:e::
1998:14-15).

O`mst}pen med slaggrop var enerådende i de gemanske
områdene  i  eldre  jernalder  (Narmo   1997:111).  På
500-tallet  ser det  ut som  at  denne  framstillings-
metoden dør ut, og at det i yngre jernalder begynner
å opptre en ny ovnstype, benevnt som Fase 11. Denne er
betegnet som f/.øÆføø# øcJJ/ø;gg:øøJ4ø¢pz.øg. Det er blitt
antatt at sjaktovnen med slaggtapping avløste sjakt-
ovnen med slaggrop og hadde en virketid i perioden
AD600-1400   (f.eks.  Espelund   1991:   71-99;   1999:
119-146;   Larsen    1991;   Stenvik   1991b:    414-415;
Narmo  1996a:8-14).  Sjaktovnen med slaggavtapping
ble drevet med ferdig produsert kull, og det er viktig
å se kullgropene i  sammenheng med den  metodiske
endringen i framstillingsprosessen O`Tarmo  1997: 16-19,
111).  Et problem  er at ovnstypen  er kjen  t  før kull-

gropene, og kullproduksjonen i yngre jernalder er noe
usikker, hva angår form av lokalisering og brennings-
prosess   (Larsen   1991:41-43   og  281,   2003:83-84).
Jan Henning Larsen trekker fram feilmarginen på furu
samt at det er relativt få dateringer som kan gi belegg
for sjaktovn  med  slaggavtapping  før AD900.  Ved  å
trekke teknologiskiftet opp mot AD800,  nærmer en
seg  derimot  en  kronologisk  kontakt  mellom  kull-
gropene og Ese 11  ovnen  (I.arsen 2004:152-154,  157-
158).  Ovnstypen  finnes  i  hele  Sør-Norge og opp  til
Nordland, og er i dct stoøe ensartet dog med forskjeller i
fimdamentering,tverrmålogavtappingQarsen2004:141,
Tveiten2005:18).

FaselllovneneriNorgemestkjentsomEeø7#Åiø4Zw7zc#
etter en beskrivelse av Ole Evenstad i 1782 (Evenstad
1790,   Espelund   1999).   Ovnstypen   er   tidsmessig
hovedsaklig etterreformatorisk,  men dateringer antyder
at den i Norge kan ha blitt tatt i bruk allerede på 1300-
tallet   (Espelund   1999).   I   Sverige  er  samme  ovns-
type,  beskrevet som steinmurte ovner,  kjent allerede
på  1200-tallet  (Magnusson   1994,  Espelund  1999).
Hovedområdet for Evenstadovnen er Østerdalen nord
for Koppang, men den er ellers kjent både i Trøndelag
og  i  Voss  og  Hol  (Espelund  1999:140-141).  Også
her er det stilt spørsmål  om  dateringenes  gyldighet.
I  følge  Evenstad  ble  tørrfiiru  foretrukket,  noe  som
kan gi feiharginer på flere hundre år. At de fleste date-
ringene  også  har  en  sentrumsdatering  før AD1600,
kan tyde på nettopp en slik feilkilde, siden teknikken
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er best dokumentert på 1700-tallet, og en skulle for-
ventet å datere flere anlegg til denne perioden (Larsen
2004:159).

Som Fåse lovnen er Evenstadovnen i prinsippet
en ovn med sjaktovn med slaggrop, karakterisert ved at
slaggen iienner ned og størkner i en grop under ovnen,
samt  at  ved  blir  forkullet  direkte  i  ovnen  (Narmo
1996a:9-10).  En  sjaktovn  med  slaggrop  består av  to
hovedkonstruksjoner.  Den  har  en  grop  nedgravd  i
undergrunnen og en sjakt bestående av leire eller stein
murt  opp  over  bakkenivå.  Dette  er  imidlertid  ikke
tilfellet for Evenstadovnen, da både grop og sjakt ved
flere tilfeller er helt nedgravd i bakken.  Poenget med
benevnelsen  sjaktovn  med  slaggrop  er  likefiillt  hvor
luftinntaket er plassert i ovnen: Nivået over luftinntaket
lm karakteriseres som sjakta (hvor reduksjonen foregår)
og nivået  under det samme  som  gropa  (oppsamling
av avfall).  Definisjonen  er gyldig  både  for  Fasel-  og
Evenstadovnen, selv om den sistnevnte ikke består av
en overbygd leirsjakt.

Senere års forskning viser at dette tredelingsskjemaet,
sannsynligvis er for rigid, og at ovnstypologien slik den
nå ser  ut,  ikke  må brukes  slavisk  (Narmo  1997:28).
På Rødsmoen ble flere sjaktovner med slaggrop datert
innen   perioden   AD540-1275   (Narmo    1997:115-
116).  Ved  Hurdal  kirke  ble  det  undersøkt  en  sjakt-
ovn  med  slaggrop  med  datering  til  AD1050-1270
(Bergstøl  2000:14-17,  2001).   I   Møre  og  Romsdal
er  flere  anlegg  av typen  sjaktovn  med  slaggrop  blitt
datert  til  tiden  AD500-700  (Tveiten  2005:58-61),
noe etter at en tidligere antok at denne metoden gikk
ut  av  bruk.  I Jåmtland  i  Sverige,  ha.r  sjaktovn  med
slaggrop  sitt  høydepunkt  i   perioden  AD400-600,
men hevdes å ha vært i bruk helt til ut på  looo-tallet
(Magnusson    1986:173,    1989:12-15).    Dateringene
rundt  de Jåmtlandske ovnene er  imidlertid  tatt opp
til diskusjon,  og det stilles spørsmål om  belegget for
denne produksjonen så langt opp i tid som til slutten
av vikingtid Oohansen 2003:30-33). Om dateringene
av yngre typer av Fase I-ovnen viser seg å holde mål,
vil  disse  sammen  med  svenske  dateringer  tilbake  til
1200-tallet, av det som tilsvarer Evenstadtradisjonen,
etablere  en  kronologisk  kontakt  med  sjaktovn  med
slaggrop  i  eldre  jernalder  (Magnusson   1994:48-59,
Narmo  1997:  112, Rundberget 2002:79-80).

KULLGROPER

Kullgropererdenvanligstekulturminnetypeniutmark
på Østlandet (kap.1, tab.1).  En kullgrop er definert
som  en  grop  beregnet  for  kullproduksjon  (Bloch-
Nakkerud 1987:20). Kullgropenes form er som oftest
runde eller kvadratiske, men både ovale og rektangulære
forekommer.  For Sør-Norge har regelen  sett  ut til  å
være at kvadratiske kullgroper er et østlig trekk, mens
kullgropene  vest  for  linjen  Mjøsa/Gudbrandsdalen
stort  sett  er  runde  (Narmo  2000:140,  Risbøl  cf ø/.
2001:60-64).  Dette  må  dog  sies  å  være  en  sannhet
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med  modifikasjoner.   Riktignok  er  det  i  Hedmark
sør for Stor-Elvdal  ikke påvist runde groper  (Larsen
2004: 152).   I   forbindelse   med  Gardermoprosjektet
ble   kullgropene   registrert   som   runde,   med   både
rund  og  kvadratisk bunnplan  (Helliksen  1997:123).
Registreringer  av  Atnavassdraget   (Mikkelsen   1980)
viser også runde kullgroper. I vest ser det ut til å finnes
kullgroper av alle kategorier selv om de runde fortsatt
dominerer  (Larsen 2004: 153).  Kvadratiske kullgroper
er undersøkt både i Gudbrandsdalen, Vddres Buskerud
og på Hovden i Aust-Agder.

Kullgropene er som nevnt i hovedsak knyttet
til  jernproduksjon  i  vikingtid/middelalder  og  kan
indikere utbredelsen av jernframstilling i områder også
der produksjonsplasser ikke er oppdaget. Kullgroper er
undersøkt i stort monn på Hovden  (Bloch-Nakkerud
1987),  i  Dokkfløy  (Larsen   1991,  Narmo  1996a)  og

på  Rødsmoen  (Narmo  1997),  og ellers enkeltvis  eller
flere sammen i større eller mindre plansaker. Flere kull-

groper er også undersøkt i de pågående utgravingene
ved Tyinkrysset på Filefjell, og en regner her med å få
utdypende kunnskap om form og type i denne delen
av  Sør-Norge  hvor  det  er  kontakt  med  Vestlandet
(La;isen pers. med.)

Sidegroper  er  en  mindre  gravd  grop  som
ligger  ved  siden  av  eller  utenfor  vollen  til  enkelte
kullgroper  (Bloch-Nakkerud   1987:20).   På  Hovden
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og  Dokkfløy er sidegroper et vanlig  fenomen,  mens
det  på  Rødsmoen  bare  ble  påvist  i  enkelttilfeller.
Sidegropene kan dermed se ut til å være knyttet til sir-
kulære kullgroper og er således et vestlig trekk (Larsen
2004:153).   En   tolkning  av  sidegropenes   fiinksjon
er at  de  har vært  et  utgangspunkt  for  en  luftekanal
eller et røykutslipp  (Bloch-Nakkerud  1987:95).  En
annen  hypotese er at sidegropene har vært cisterner
som  ble  brukt  i  forbindelse  med  dcmming av kull-
gropene (Narmo  1996a:48-49). Begge tolkningene er
imidlertid  usikre,  og hva.  de  representerer  er  fortsatt
et uløst spørsmål, men i noen tilfeller kan sidegropene
trolig ha en bakgrunn i massetak for miledekke (hrsen
2004:153).

Kullgroper   uten   tilknytting   til   jernfram-
stillingsplasser   ofte   beliggende   nær   bebyggelse   og
innmark  blir  definert  som  smiekullgroper  (Narmo
1997: 134).  Nærhet til  innmark er imidlertid ikke et
tilstrekkelig kriterium da kullgroper regnet som sikre
smiekullgroper,  også  kan  ligge  i  "perifer"  utmark og
knyttes til kjente veisystemer og utmarkssmier (z.4z.c/.).
På  Rødsmoen  fantes  i  tillegg  en  klar  forskjell  i
konstruksjonen av kullgropene som ble brukt til jern-
framstilling  og  smiing.  Mens  den  første  kategorien
var lave og vide, var smiekullgropene dype og smale.
Utformingen  av  kullgropene  er  tolket  å  ha  årsak  i
forskjellig  tradisjon  og  ideologi,  og  er  et  utrykk  for

Figur 8: Undersøkelse av utømt kullgrop Jfp.29-3. Fra venstre: Bernt Rundberget, David Hill og Ole Tveiten.
Figure 8: Examination of an un-emptied charcoal pit Jfb.29-3. From left : Bernt Rundberget, David Hill and Ole Tveiten.
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at forskjellige  grupper  har  drevet  de  forskjellige
virksomhetene (Narmo  1997: 143).

RøSTH]"SER
Røsteplasser kan karakteriseres som "det glemte kultur-
minne"   innen   jernvinneforskningen.   Røsteplassene
er ofte dårlig beskrevet i de arkeologiske kildene, noe
som  i stor grad skyldes  at de er ikke synlige kultur-
minner som ikke uten videre lar seg finne med over-
flateregistreringer.  I  Norge  er  det  helst  Narmo  som
har  diskutert  problematikken  rundt  disse  gjennom
Dokkaprosjektet,  der han  satte opp kriterier for hva
som må ligge til grunn  for å definere et lag av røsta
malm til røsteplass (Narmo  1996a:57-68).

Kunnskapen   om    myrmalm    og   røstings-
metode  i  den  tradisjonelle  jernvinna  er  hentet  fra
Evenstadtradisjonen, og den er godt beskrevet av blant
annet Tåpp John-Erik Pettersson (1982:  35-68, med
referanser),   Vagn   Fabritius   Buchwald   (1998:1-26,
2005:134-159)ogEspelund(2004:53-59).Røstingen
av malmen etter denne metoden ble gjort på et bål der
stokker ble stablet i kryss. Malmen ble lagt på toppen
av bålet, og da tømmeret var brent ned, var malmen
gjennomrøstet.

Det  største  problemet  knyttet  til  røsteplasser  er,  i
tillegg til lokaliseringen, å finne et godt klassifikasjons-
system for spor etter røstet malm. Spesielt dreier dette
segomdefinisjonenavrøsteplasserogavlagerforrøsta
malm. I tillegg kan malmsøl i driften akkumuleres og
danne lag som lett kan tolkes som lagre. Et eksempel
på problematikken sees på Møsstrond der alle malm-
konsentrasjoner  konsekvent  er  beskrevet  som  lagre
(Martens  1988:77-78),  og røsteplasser er uten videre
definert bort.

Enkeltliggende  røsteplasser  er  ikke  regisuert
i stort omfing.  Den kunnskapen som finnes er hentet
fia de store prosjektene.  Men også her er røsteplassene
fiinnet på eller tett ved jernframstillingsplasser.  Om
røstingen  er  utført  på  framstillingsplassene,  ved
malmtektet  eller  i  andre  områder,  har  derfor  lenge
vært   et   ubesvart   spørsmål.   Under   registreringene
av  Gråfjellområdet  ble  det  påvist  røsteplasser  i  stor
avstand fra nærmeste jernframstillingsplass, og det ble
fastslått at røsting, i hvert fall til en viss grad, ble utført
vedmalmtekteneitilleggtilvedjemfiamstillingspLassene
(Rjsbøl ef ø/. 2001 :59, 2002a:54, 2002b:55-57).

KUTURMINNER 0G ]ERNUTVINNING I HEDMARK
I Hedmark og Østerdalen har kjennskapen til bruken

::|,uettTa5:ov::åføerrsyæ:teTaÆ:gee:Frl:s]:itt:tpsput:lmlagrgk::
registrering i  1992-93 med påvisning av 1209 kultur-
minner,  at  utmarka  ble  viet  større  oppmerksomhet
(Pilø  1994, Bårdseng  1998:7).  Med bakgrunn i disse
resultatene   ble   prosjektet   "Utmarksregistreringer   i
Hedmark"  opprettet  av  Hedma.rk  ftlkeskommune.
Til sammen ble 5840 kulturminner fra 14 kommuner
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påvist  i  perioden  1994-1998  (Bårdseng  1994,  1995,
1996a,   1996b,  Holm   1998).  Som  en  del  av  dette
inngikk også deler av Gråfjellområdet.

Arkitektkontoret   Rosland   AS    foretok   i
1995  registreringer  i  forbindelse  med  konsekvens-
utredningen  for  Regionfelt  Østlandet.   I  de  fire
alternativene    Gravberget,    Holmsjøen,    Osdalen
og  Gråfiellet,   ble  det  påvist  totalt   1800   kultur-
minner.  For  Gråfiellet  gjelder  det  at  rundt  6  %
av  arealet  ble  registrert,  og  det  ble  funnet  258
automatisk      fredete      kulturminner      (Mangset
ef    ø/.      1996a,     1996b).     En     større     utmarks-
registrering er utført på Haslemoen militærleir i 2005 i
forbindelsemedarealmessigeavklaringerforframtidig
bruk (Hopen 2005).  138 kulturminner ble påvist, og
130 av disse var kullgroper.  I forbindelse med mange
mindre plansaker er kulturminner i utmark registrert
over store deler av Slket.

I Åmot kommune er det utført registreringer
for  Økonomisk  Kartverk  i   1977  og   1986,  og  i
samband med militærøvelsen "Øvelse Elg" i 1994. Det
ble kartlagt totalt 386 automatisk fredete kultur-
minner.IforbindelsemedutbyggingenavGardermoen
hovedflyplass, ble Rødsmoen regulert til øvingsfelt for
kavaleriet,  og  Universitetets  Oldsakssamling  registrerte
ca  1/3  av det aktuelle arealet i  1993. Til sammen 320
kulturminner ble da påvist (Thorleifien 1993). Området
er siden arkeologisk undersøkt i perioden 1 994-96 under
navnet "Rødsmoprosjektet" (Bergstøl 1997, Boaz 1997,
Narmo   1997).   Samtidig  ble  ytterligere  registreringer
foretatt, og antdlet fiigitte kulturminner var totalt 706
0Varmo 1997:7).

Etter    at    alternativ    Gråfjell    var    vedtatt
som  skytefelt,  fikk  NIKU  i  oppdrag  fra  Hedmark
Fylkeskommune   å   organisere   og   gjennomføre   de
arkeologiske  registreringene  av regionfeltet.  Arbeidet

pågikk i perioden  1999-2002, med tilleggsregisueringer
langs  Rena  elv  i  2003,  og  i  løpet  av  de  fire  første
sesongene  ble det registret 2191  automatisk fredete
kulturminner og  803  etterreformatoriske  (Risbøl  eJ
ø/. 2000, 2001, 2002a, 2002b).

kul,urmiTont.:tiefi:åtme::i::9Æ::gi:t:eLouvne:;:.odoe:
i  1993 kjent 222 kulturminner (Narmo  1997). I dag
har tallet passert 3000, men en må anta at tross de siste
års omfattende registreringer, er det ennå langt fram før
kulturminner i utmarka er representativt kartlagt.

Gjennom    registreringene    i    Hedmark    er
også  spor  etter  jernvinna  avdekket  i  stort  monn.
At omfanget var stort,  i  hvert  fall  i  deler av Slket,
var  kjent  allerede  på  1920-tallet  da  det  ble  foretatt
en  kartlegging  av  spesielt  sla.gghauger  i  grenseom-
rådene.  I  to  publikasjoner  la  statsgeolog  Rolf Falck-
Muus fram sine resultater (Falck-Muus  1927,1931).
Sammen med egne befaringer sendte også Falck-Muus
ut  et  spørreskjema  til  beboere  i  området  med  flere
spørsmål angående komponenter tilhørende jernvinna.
Resultatet  av  dette  arbeidet  antyder  en  omfattende
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Registreringsptosjekt Kultuminner totalt Jemftamstillin£spl. Kullgropef Snrier Røstepl.
Åkerprosiektet 1209 123 (10,2 0/o) 880  f72.9 o/o)

Utmarksreristrering i Hedmark 5840 231  (4,0 %) 2511  (43 %)
Rødsmoprosjektet 706 11  (1,6 %) 274 (38,8 0/o) 4 (0,6 %)

Roslandregistreringene 1864 144 0,7 %) 1387 04,4 %)
Gråfjeuprosjektet-NIKU /Gråfiellprosjektet-KHM

2457 1 1 5  (4,7 %) 1750  01,2 o/o) 259  (10,5 %)

Totalt 12 076 624  (5,2 oyo) 6802  (56,3 oyo) 4  (0,3  0y;o) 259  (2,1  0/o)

Tabell 4: Antall førreformatoriske kulturminner i utmark registrert i større prosjekter i Hedmark etter 1992.
Table 4: Table showing the total known of pre-reformation sitcs surveyed during larger projects in Hedmark since 1992.

produksjon fra grensen Kongsvinger i sør til Koppang
i nord (Falck-Muus  1931:67, fig.11). Nord for dette
er  det  helst  Evenstadovnen  som  er  representert  i
materialet   (Espelund   1995:52).   Kartet  må  likevel
brukes med forsiktighet da omfanget av denne kart-
leggingen er usikker. Blant annet er det på kartet kun
tre avmerkede slaggvarp i det som i dag er Regionfelt
Østlandet. Et forsøk på å typebestemme slaggen viser
at  en  sannsynligvis  har å  gjøre  med  framstilling  fra
alle periodene, dog med en overvekt av tappeslagg av
typen slaggkjegler og tapp€plater.

Forøvrig er det først med utmarksregistreringene
på 1990-tallet at jernvinna har "dukket" opp. Tabellen
under viser  den  tallmessige  og prosentvise  forholdet
mellom  kulturminner  tilknyttet  jernvinna  og  andre
kulturminner.

De ddene av Hedmark som her er representert,
viser  at  en  høy  prosentandel  av  kulturminnene  er
knyttet til jernvinna.  Bildet utSller Falck-Muus' kart
om en betydelig aktivitet i store deler av 7lket.  Ikke
alle områder er like godt registrert, og kunnskap om
den totale utbredelsen av jernproduksjon i Hedmark
er fortsatt mangelfiill.

Ser  en  på  andelen  anlegg  fra  de  forskjellige
periodene,  så  har  Line  Bårdseng  ut  fra  slaggtyper
klassifisert  15  anlegg  til  eldre  jernalder  og  93  til
vikingtid/middelalder i Vangsåsen ved Hamar.  Ingen
anleggertolketåtilhøreEvenstadtradisjonen(Bårdseng
1998: 18, 31 -53) . Når det gjelder Gråfjellmaterialet, er
bare ett av totalt 109 anlegg fra eldre jernalder (Risbøl
cf ø/.  2002b:53-54).  For begge områdene gjelder det
at  vikingtid/middelalder  er  klart  best  representert  i
materialet,  noe  den  store  prosentandelen  kullgroper
også indikerer. Bildet synes å stemme for store deler av
Hedmark, der eldre jernalders produksjon synes å ha
vært begrenset, mens en storstilt produksjon forgikk i
siste del av vikingtid og tidlig middelalder. Unmak finnes
dog,  Både på Hedemarken og i Elverumsområdet er

f#:ii:trredr:,Tåvni;:,aon::åge:rearne;få:ri:rni:g%e;;r3,geså
det ene i Gråfiellområdet (Larsen ?€#.  Øcc/.).

Bortsett   fra   Rødsmoprosjektet   er   det   før
Gråfjellprosjektet   utført  få  utgravinger  av  jern-
framstillingsplasser og kullgroper  i  Hedmark.  Falck-
MuusundersøkteenblesterovnpåTyskebergetiÅsnes
kommune på  1920-tallet, men på grunn av mangel-
fiill dokumentasjon er det problematisk å fastslå både
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type og alder på denne. Han beskriver en blestergrop
og forteller om fiinn av slaggtyper som kan knyttes til
både  eldre jernalder  og  middelalder  (1927:375-377,
385, fig.11).  Den neste undersøkelsen fant sted først
i  1980 i Eidskog, da en blesterovn ble gravd og datert
til  AD1015±75  (Martens   1988:76).  I  Løten  ble  en

jernframstillingsovn av den kontinentale typen gravd
i  1994 (Risbøl  1997:10-13).

Når  det  gjelder  kullgroper,  ble  den  første
datert i forbindelse med at Norsk Skogbruksmuseum i
1973utførteentotalregistreringavgroperiSvartholtet
i   Elverum    (Bloch-Nakkerud    1987:65).    De   før-
ste  virkelige  arkeologiske   undersøkelsene  foregikk
på  Grundset  i  Elverum  i   1984  (Mikkelsen   1986).
Kullgroper  er  siden  undersøkt  blant  annet  i  Stange
(Fjsbøl 1997), i Elverum, (totalt 55) (Trinterud 1998,
Pedersen   1998,   Ristvedt   1999,  Amundsen  2002a,
Damlien2003),ivåler(16)(Tønnesen2001a,2001b),
i Hamar (2) (Omland 2000a, Stene 1998), i Ringsaker
(1)  (Omland 2000b), Åmot  (1)  (Amundsen  2002b)
Storelvdal,  Koppang  (2)   (Damlien  2005g),  Alvdal
(1)  (Gustafson  1992). Alle har hatt en kvadratisk
eller rektangulær form.

JERrmNA pÅ RØDSMOEN
Rødsmoprosjektet   var   det   første   store   jernvinne-
prosjektet  i  Hedmark,  og  har  dannet  rammene  for
senere registreringer og undersøkelser. Resultatene fra
Rødsmoprosjektet  er  publisert  i  en  rapport  (Narmo
1997),    i    en    populærvitenskapelig    bok    (Narmo
2000)  og  i  enkeltartikler  (Na.rmo  1996b,  2003:61-
66,   2005:139-153).   Da  det  ved  planleggingen   av
Rødsmoprosjektet  ikke var andre gravinger å se til  i
nærområdet, var det tidligere Dokkaprosjektet nærmeste
referanseområde  (Larsen   1991,  Jacobsen  &  Larsen
1992,  Narmo  1996a).  Undersøkelsene viste imidlertid
storeogoverraskendeforskjelleribruksmønstreikkebare
når det gjelder produksjonsmetoder, men også i orga-
nisering,  på  mikro-  og  makroplan.  Etter  Rødsmoen
er  jernvinna  i  vikingtid/middelalder  delt  inn  i  tre
forskjellige    tradisjoner:    Møsvatn-tradisjonen,    JKS
(jemframstillingsplasser  med  kullgroper  i  samling)-
tradisjonen    og    Hedmark-tradisjonen    (Narmo
2000:140,   148).  Skille  mellom  JKS-og  Hedmark-
tradisjonen er her beskrevet som  et knivskarpt skille
langs aksen Gudbrandsdalen-Mjøsa. Grunnlaget for å
ta i bruk begrepet Hedmark-tradisjonen bygger ikke
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Figiir 9:  Organisering av jernframstillingsplasser  på  Rødsmoen  (M.  Hansen  (tegn.),  etter  Narmo  1997:117,  2000:148  og
Risbøl 2001 :52).
Figurc 9: Organization of iron production sites on Rødsmoen  (Illustration by M.  Hansen,  in Narmo  1997:117, 2000:148
and Rjsbøl 2001 :52).

på Rødsmoen alene, men er sett opp mot de tidligere
nevnte registreringer i  fi7lket,  som  sammen  peker på
en enhetlig tradisjon.

Tolkninger av undersøkelsene på Rødsmoen
resulterte i fire ulike typer basert på organiseringer av
jernvinna;  370-,  434-,  695-,  og  300-typen  (Narmo
1997). I det følgende blir det gitt en kort redegjørelse
av typene for å kunne sammenlikne med resultatene i
Gråfjellområdet (Narmo  1997: 121-123):

•  370-ø£pc#: Anlegg bestående av sjaktovner med slag-

grop der slaggropene er små. Ofte finnes flere ovner
på hvert enkelt anlegg. Ovnen er anlagt på flat-
mark med slagg spredt rundt. Leirelagre er påvist
ved ovnen, mens malmlager/røsteplass ligger uten-
for ovnsområdet. Det er også påvist sjaktovner med
slaggavtapping på anleggene, men sjaktovn med
slaggrop er den dominerende. Disse tolkes som et
anlegg med forskjellige bruksfiser. Det regnes ikke å
ha vært noen årviss produksjon, men heller gjenbruk
av plassene med sykluser på 10 år. Typen er datert til
ca AD600-1250. Framstillingen er på bakgrunn av
liten produksjonsmengde tolket for husflidsbruk

•  434-ø(?c7z: Jernframstillingsplass fra eldre jernalder
med en sjaktovn med slaggrop beliggende på en
terrassekant eller kolle. Slaggblokker er kastet ut
over kanten. Tradisjonen opphører på midten av
500-tallet. Typen er vanlig over hele Sør-Norge,
men bare i begrenset grad påvist i Hedmark
nord for Elverum (Bårdseng 1998, Risbøl cf Æ/.
2002b:53). Et anlegg, R434, ble undersøkt på
Rødsmoen. Sjaktovn med slaggrop her er imidlertid
mindre enn vanlig for perioden, og
produksjonen er begrenset til husflid. Anlegget er
datert til AD435-620.

•  695-ø!?c72: Betegnes som standard anleggstype i
Hedmark i middelalder der ovnstypen er sjakt-
ovn med slaggavtapping, og kjennetegnes av to
parallelle slagghauger av tappeslagg med en inn-
byrdes avstand på ca s meter. Avstanden indikerer
størrelsen på blesterhuset. Blesterhuset er ei bære
med laftede vegger og nedgra.vde hjørnestolper, eller
hjørnestolper stående på syllstein. Slagghaugene
representerer to faser. I tillegg til slagghaugene
finnes rester av malm- og kullagre samt røsteplass.
Framstillingen er beregnet på vareproduksjon.
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•  300-ø!pe7ø: Kjennetegnes på bakgrunn av en
eller flere små runde slagghauger. Ovnstypen er
alltid sjaktovn med slaggavtapping. Opptrer
ofte sammen 695-typen og indikerer flere faser.
Karakteristisk for organiseringen er parallelt malm-
og kullager der ovnen ligger mellom slagghaugen
og råstofflagrene. Hoduksjonsplassen har sams}mlig-
vis ikke vært overbygd. Også her er utvinningen
beregnet for vareproduksjon, men med mindre
volum enn det en finner på de store 695-anleggene.

Av  274  kullgroper  ble  det  undersøkt  66.  Groper  i
området  rundt  de  undersøkte  anleggene ble  følgelig
sett som en del av disse, mens groper liggende utenfor
jernproduksjonsområdet ble knyttet til smieaktivitet.
Dette gjelder både groper i den perifere utmarka og
innmarksnær utmark. Av kullgropene tilknyttet jern-
vinna ble et utvalg undersøkt ut i fra kriterier på form,
størrelse,   spredning  i  forhold  til  jernframstillings-
plassene. I tillegg ble annenhver grop på rekker ut i fra
anleggene ble prioritert. Sentrale tema for undersøkelsen
var produksjonsform, prosess, volum og kvantifisering
samt tilhørighet. Felles for kullgroper knyttet til jern-
vinna er flate voller med firkantet form  i overflaten,
og  de  er  grunne  og  vide  i  bunnplan.  Alle  gropene
var kvadratiske  eller  rektangulære.  Vedstablingen  i

gropene var  basert på  ulike  tradisjoner der stokkene
enten var krysslagt eller lagt parallelt.

For smiekullgropene er bildet noe annet. Alle

gropene er kvadratiske, men i motsetning til gropene i
jernvinna, er disse dype og med smal bunn. Tolkning
av dette er som nevnt at to forskjellige grupper drev de
forskjellige virksomhetene.

NIKUS REGISTRERINGER AV ]ERNVINNA I
GRÅF]EUOMRÅDET

Registreringene av jernvinna i Gråfiellområdet bygger
i stor grad på resultatene fra Rødsmoprosjektet (Risbøl
efø/.2000:28-29),noesomvarnaturligdanqgistrerings-
området  nærmest  grenset  til  Rødsmoen  i  vest.
Jernframstillingsplassene ble slik delt inn i standard-
typene nevnt over.  Underveis i registreringsprosjektet
ble det etter hvert stilt spørsmål ved denne inndelingens
rigiditet.  Etter  som  registreringene  pågikk  viste  det
seg at variasjonen var mangfoldig,  og bruken  av det
standardiserte typeskjemaet kunne føre til at dette ikke
ble fanget opp, og at typene ble oppfattet som statiske.
Typeinndelingen  ble  like  fiillt benyttet gjennom  hele
registreringsperioden, da denne utgjorde en standardisert
måleinstruks som passet anleggenes form (Risbøl ef ø/.
2002a:45, 48).

TotaltregistrerteNIKU109jernframstillings-
plasser,  1740  kullgroper,  3  utmarkssmier og 9  røste-
plasser  (kap.   1,  fig.   1).  88  anlegg  er  klassifisert  som
695-typen,  9  er klassifisert som  300-typen,  mens  11
anlegg er uklassifiserte.  Kun ett anlegg fra eldre jern-
alder, Østlandsovnen, ble registrert i den nordre delen
av  området  (Risbøl  cf ø/.  2002a:45,49,  2002b:125-
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126).   Det  er  dispensert  61   jernframstillingsplasser,
1227 kullgroper, 7 røsteplasser og 2 smier (Amundsen
et al. 2003) .

Jemfi.amstillingsplasser
Jernframstillingsplassene er registrert med antall slagg-
haugerdefinertsomrundeelleravlange,ogderavtype-
bestemt. Det er tatt mål av haugene, deres orientering
og eventuell avstand mellom dem. Av dette er anleggene
beskrevet som 695-typen med en, to eller flere slagg-
hauger,  samt  300-anlegg  med  en  eller  flere  hauger.
Enkelte jernframstillingspla.sser er også beskrevet som
bestående av anlegg av begge typer der de ble antatt å
representere flere faser.

I    flere    tilfeller    er    slaggtypen    beskrevet.
Slaggen  beskrives oftest som tappeslagg, men  i enkelte
tilfeller  også  som  sLagg  av  "planfottypen"  eller  slagg-
blokker. Slaggblokkene som er karakterisert ved awrykk
etter  trepinner  og  gropveggen,  er  tolket  som  avfall
fra  produksjon  i  sjaktovner  med  små  slaggroper  av
370-typen.  Slaggblokker  og  tappeslagg  er  påvist  på
de  samme  feltene  og  representerer  med  bakgrunn  i
Rødsmomaterialet både produksjon  til  eget bruk og
vareproduksjonpådesammeanleggene.Sjaktmateriale
er også påvist i enkelte tilfeller.

Videre  er  andre  konstruksjoner  som  ovner
og blesterhus om mulig beskrevet, både når det gjelder
beliggenhet og plassering. I noen tilfeller er også malm-
og kullagre nevnt med mulig plassering. Når det gjelder
anleggenes bevaringsgrad er de beskrevet ut i fra synlige
skader, spesielt etter veibygging, skogsdrift og rotvelte.
Erosjonskader og jordutglidning forekommer derimot
ikke i materialet.

mgroper
Kullgropene  i  jernvinna  er  registrert  etter  form  der
typene   kvadratiske,    rektangulære   og   uspesifiserte
forekommer,  med  den  første  typen  i  absolutt  fler-
tall. Kvadratiske groper forekommer også over hele
registreringsområdet, mens de rektangulære hoved-
sakelig er påvist i to avgrensede områder, et i sørvest
og et i øst mot nordgrensen for jernvinneaktiviteten.
Uspesifiserte kullgroper,  der form  ikke kan  tolkes,
er registrert kun i et begrenset antall.

Gropene er registrert ut i fra Narmos videre-
utvikling av Block-Nakkerudds metoder for oppmåling
i plan (Block-Nakkerud 1987, Narmo 1997: 102-104).
Målene som er utført er ytre diameter, indre diameter
og dybde (Rjsbøl €f ø/. 2002b:55-57).

Kullgropene  er  i  hovedsak  knyttet  til  jern-
vinneaktiviteten,  men  påvisninger av kullgroper tett
inntil gamle veifar er tolket som  kullproduksjon  for
smieaktivitet. I tillegg til beliggenhet er også fravær av

jernframstillingsplasser en tolkningsfaktor.

Røsteplas§er
Røsteplassererbareregistrertibegrensetantall.Grunnen
erderesusynlighetiterrenget.Lokaliseringsfaktorerfor
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røsteplassene var todelt: Avstand til malmforekomster
og avstand til jernframstillingsplasser. Totalt ni enkelt-
liggende røsteplasser ble påvist under registreringene.
To røsteplasser ble påvist da de lå oppe i dagen etter
rotvelte og skogsbildrift, mens seks ble påvist med fri-
søk med magnetometer.  For 6n er ikke registrerings-
metode  oppgitt.  Flere  områder  med  store  mengder
fersk  malm  ble  funnet,  og  lokaliseringen  viser  at
nærhet til myrmalm trolig har vært mer bestemmende
for røsteplassene enn jernframstillingsplassene.

HMA OG PR0BI"STILLINGER"sJtbfi#fffaf¢,n?#

Tesenersattopppåbasisavkunnskapenomjem-
produksjonenforutforundersøkelseneiGråfjellområdet.
BåderesultateneffaRødsmoprosjektetogregistreringene
støtter  et  slikt  syn,  og  i  prosjektplanen  (Amundsen
2003)  blir da  også  flere av problemstillingene knyttet
opp til en slik ta.nke. I tfllegg har en rekke nye problem-
stillinger  kommet  til  underveis  i  prosjektperioden.
De overordnede  temaer og problemstillinger som  er
beskrevet i innledningen, vil ikke bli fiillstendig drøftet
her, da de i stor grad dekker over flere tema. Likevel er
de essensielle, og det er nødvendig å klargjøre for jern-
vinnas rolle i forhold til disse.

Jernvinnea.ktiviteten  som pågikk i slutten  av
vikingtiden  og  første  del  av  middelalder  satte  store
spor etter seg. I prosjektplanen ble det påpekt at disse
kultursporene har en fiinksjonell sammenheng, og må
betraktes som sammenhørende og som et kulturmiljø
(Amundsen  2003).  Med  bakgrunn  i  denne  helhets-
tenkningen  må  problemstillinger  utformes,  først  på
et mikroplan, og videre på makroplan. Generelle pro-
blemstillinger i henhold til prosjektpla.nen ble satt opp
som følgende:

•  Å belyse variasjon i teknologi og organisasjon    over
tid. Kan anleggene kategoriseres i typer? Hvordan er
typene distribuert i landskapet?

•  Hvilken relasjon er det mellom jernframstillin  gen
og utnyttelsen av fangstressursene på den ene
siden, og mellom jemffamstillingen og seterdriften
på den andre?

•  Kan det påvises spor etter midlertidig bosetning i
forbindelse med jernvinna? Kan det påvises spor
etter boliger på selve jernframstillingsplassene,
eller har en hatt tilhold andre steder?

• Å belyse produksjonens omfang. Det er åpenbart at en
har drevet en overskuddsproduksjon i
Gråfiellområdet gjennom et relativt avgrenset tids-
rom. Går det an å skille mellom husflidsproduksjon til
lokalt bruk og vareproduksjon fi)r et større marked?
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•  Kan det dokumenteres forskjellig form på kull-

gropene? Når ble de ulike kullgropene innenfor et
anlegg anlagt? Hva kan dette si om variasjoner og
kontinuitet i produksjonen innenfor den enkelte
jernframstillingsplass? Har gropene vært gjenbrukt?
Kan det dokumenteres forskjell på kullgroper til
produksjon av kull for jernframstilling og smie?

• Hvilke lokaliserings£iktorer knytter seg til røste-

plassene i Gråfiellområdet? Hvor utbredt er røste-
plasser utenfor jernframstillingsanlegg? Hvordan
har røstingen foregått, og kan det utskilles ulike
typer røsteplasser? Har en brukt ulike typer
myrmalm.'

I   tillegg   til   de   generelle   problemstillingene   finnes
en  rekke  spesifikke  for  de  enkelte  kulturminnene.
Flere lå til grunn  før  undersøkelsene startet,  og flere
spørsmål  har  kommet  til  som  et  ledd  i  den  stadige
kunnskapsøkningen:

•  4r4cz.dorgø7#.fc77.72gp7ø på jernframstillingsplassene

ser ut til å følge visse normer. Er denne
organiseringen gyldig på alle lokaliteter, eller er det
forskjeller innenfor undersøkelsesområdet?

•  FÆcr og 6rø¢ÆJ}z.J på de enkelte anleggene varierer
noe. Sentralt har det vært å skaffe kunnskap om to
parallelle slagghauger med tilhørende ovnsområder
er tidsmessig samtidig. Videre kom spørsmålet om
en eventuell stans i produksjonen kommer som
føke av opphold, eller om det indikerer en forflytting
av aktiviteten, for eksempel ut fra plassmangel,
men med kontinuitet i driften.

•  I forhold til ovnsteknologi ble et kjernespørsmål
under utgravingene, relasjonen mellom f/.øÆf og
g7øp.  Den kan se ut til å være direkte og vise en
samtidighet. Det vil si at de trolig er en del av
samme prosess. Hvilken fiinksjon har gropa hatt
da den ikke primært ser ut til ikke å ha vært en
grop for oppsamling av avfallsslagg? Videre må
en spørre om fiinksjonen til øec/g7iøe/z.7øgrøe som
ovnene ofte ligger i. Hva er deres hovedfiinksjon?
Er de primære i forhold til prosessen, euer er de et
resultat av lang`mrig drift? Kan fiavær av nedgraringer

på enkelte lokaliteter representere forskjeller i
organisering/teknologi?

•  Ved undersøkelsene er det påvist flere z.Åd}cc/cr  og
fpor c#c7. 4yg7#.#gw. Ut fra dette kan det stilles
spørsmål både om konstruksjon og oppholdsform
men også i antall personer som har oppholdt seg her.

•  Mcø//ø/qgz.£Æ€ analyser lm redegjøre for prosessen i
ovnene, men også om konstruksjonsdetaljer og
råstoffbruk. For eksempel gjelder dette forsøk på å
forfølge malmen gjennom prosessen fra fersk malm,
via røsting og blestring, til slagg, på produksjonsplasser
der det er mulig.

•  Funn av øffø77¢fc Æø///g7iøper kan gi mye ny kunnskap.

Ved undersøkelse av disse ka.n en trolig finne spor
etter konstruksjonsdetaljer, oppbygging, volum og
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prosess. Viktig er det også om resultatene fra disse
kan hjelpe med tolkninger på de tømte gropene.

•  Problematikken rundt 7%ø/77øfgÆJ og #øffz.7¢g har

blitt forfiilgt gjennom hele prosjektperioden, blant
annet ved magnetometersøk. Ett moment er om
en ved påvisning og graving av flere røsteplasser,
kan utarbeide klare skiller mellom røsteplasser og
malmlagre. Ved å finne spor etter røsteplasser som
ikke ligger på produksjonsplassene, kan en sammen-
likne disse med hva en finner på anleggene.

TYPE- OG BEGREPSBRUK

Behovet for en konsekvent og tydelig type-og begreps-
bruk har vist seg å være nødvendig. Dette gjelder både
i  forhold  til  formidling  til  feltpersonale  og gjennom

publisering  av  utgravingsrapporter  og  årsrapporter.
Under følger en gjennomgang av de viktigste begrepene
som benyttes i denne publikasjonen.

ERNFRAMSTILLINGSPI[ASS

Jernftamstillingsplassen
•  B€ør4cz.c/z.%gw77z#Åczg:  Område med slagg tolket som

avfall fra jernluppen. Slaggen som er sva.rt eller
rustbrun, er enten mekanisk sammenbanket over
tid eller fragmentert. Bearbeidingen er utført enten
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rett på bakken, på en amboltstein eller i en grop.
•  BrøÆf/zzfc: Kan defineres som et avgrenset tidsrom

hvor lokaliteten er mer eller mindre i kontinuerlig
bruk, og der aktiviteten er knyttet opp mot bruken
av bestemte konstruksjoner, lag og strukturer.
Videremådetpåpdaesatbruksfiseridennebeqdningen
ikke er ensbetydende med brudd i produksjonen. I
mange tilfeller kan det en tolker som nye faser være
et resultat av omorganisering på produksjonsplassen.
En slik omorganisering kan ha flere årsaker, men
skal helst knyttes til en forflytting

grunnet stor produksjonsmengde og plassmangel.
Videre kan bruksfaser i forhold til en slik defini-
sjon også overlappe hverandre, da komponenter
som råstofflagre har hatt en fist plassering produksjons
tiden igjennom.

•  G#ø:# Brukt om nedgravde hjelpeprofiler (se s/.akt).
I felt- og årsrapportene er grøfter brukt om  de
avlange nedgravingene hvor ovnene ofte er lokalisert.
Nedgravingene blir her benevnt som renne.

•  Jernframstillingsplass:  (Jfp.) Hele lokaliteten med

alle sine komponenter.
•  Kullager:  Lager av kull på framstillingsplassen.
•  Malmlager: Røsta malm på framstillingsplassen

i nær tilknytting til ovnen. Kan i enkelte tilfeller
også ha vært benyttet i kombinasjon med røsting
på framstillingsplassen.

Figur 10: Oversikt over de vanligste komponentene på jernframstillingsplasser i Gråfiellområdet.
Figure 10: Sketch showing thc various componcnts found on iron production sitcs in the Gråfiell arca.
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•  Produksjonsområde: Område der selve produksjonen
har forcgått på produksjonsplassen. Det vil i
realiteten si området mellom slagghaugene som
består av ovnsområde med kull- og malmlagre. En
produksjonsplass kan bestå av flere produksjons
områder(f.eks.JftJ.12).

•  Produksjonsplass: Alle komponenter (malm- og
kullager, ovnsområde og slagghaug) som er direkte
tilknyttet den enkelte produksjonen. En jern-
framstillingsplass kan bestå av flere produksjons
plasser (f.eks. Jfp.3).

•  Sjakt: Ordet sjakt blir benyttet for å beskrive ovns-
veggene over bakkenivå samt for beskrivelse av spor
etter sjaktmateriale på plassen for øvrig. Begrepet
sjakter er erstattet med grøft når det gjelder
beskrivelse av nedgravde hjelpeprofiler.  Sjakter og
sjakting er et vanlig fagbegrep, men unngås her i
fare for eventuelle misforståelser.

•  Slagghaug: Slagg akkumulert som en haug på
flatmark.

•  Slaggutkast: Slagg kastet ut for en skråning i mot
setning til flatmark.

Ovner
•  Lagget trevegg: En vegg av trebord konstruert som

en lagget tønne. Konstruksjonen er satt ned i ovns-
gropene på innsiden av steinforinga.

•  Ovnsgrop: Grop beliggende under selve sjakt-
ovnen. Gropa er ikke primært bygd for oppsamling
av slagg og må ikke forveksles med slaggrop. Som
oftest konstruert med en steinforet vegg og en
indre lagget trevegg.

•  Ovnsområde: Nærområdet til blesterovnen. Et
ovnsområde inneholder komponenter som ovns-
grop, leirelag etter nedrast sjakt, ovnssjakt, tappe-
plater/-kjegler, tapperenne/-grop og fiindament for
blåsebelg.

•  Renne: Benevnelse brukt om avlange nedgravinger
hvor ovnene ofte er lokalisert. Rennene som ligger
parallelt med slagghaugene er tolket som konstruert
for utapping, og er således en vanlig benevnelse
for denne type konstruksjon.

Slagg og mri
Slagg og  malmbeskrivelser  kan være  særs  komplisert
og  er  ofte vanskelig  å  definere.  Enkelte  kriterier  må
derfor legges  til  grunn  for typeinndeling.  Kriteriene
følger de som er benyttet av Narmo  (1996: 14).  Han
skiller mellom flytende slagg som renner vertikalt ned
i  en  slaggrop  og  slagg  som  er  tappet  horisonta,lt  i
flytende tilstand i en renne ut av sjakta. For den første
typen  benyttes  termen sla.ggblokker og  for den  siste
tappeslagg.   Slaggblokker  ut  fra  denne  beskrivelsen
foreligger ikke i Gråfiellmaterialet bortsett i fra enkelt-
tilfeller (se kap.  7),  og blir derfor ikke omtalt videre
her.

Tappeslagg  er  ment  som  en  fellebetegnelse
på slagg tappet ut av et hull i blesterovnen. Videre er
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det  uta.rbeidet  kriterier  for  definisjon  av  tappeslagg
(Narmo   1996a:84-87).  Slaggen  skal  ha  en  overside
med rennestruktur og en underside der sand og grus
er  størknet  fast  til  slaggen.  I  tillegg  skal  hele  tverr-
snittet av slaggen være bevart med en ubrutt overgang
mellom over- og underside. Den siste er et kriterium
som  ikke  er  nødvendig  for  definisjonen,  og  Narmo
har derfor skilt mellom en streng og en mindre streng
definisjon der siste kriterium bare trenger å være opp-
Slt på en side.

Viktig er det å merke seg at kriteriene er gjort
på basis av undersøkelsene på Dokkfløy,  der formen
for  uttappinger  awiker  fra  Gråfiellområdet.  Likevel
er  de  overførbare  når  det  gjelder  form  og  struktur
på over-  og  underside.  Forskjellen ligger i at slaggen
i Gråfiellområdet er tappet fra en viss høyde og ikke
tilnærmet  horisontalt  i  bakkenivå.  Dette  er et trekk
som  er  beskrevet  under  Rødsmoprosjektet  (Narmo
1997:119-120).   Begrepet   "planfotslagg"   ble   tatt   i
bruk  da  enkelte  av  tappeslaggene  fikk  en  form  som
minner  om  en  fot.  Slaggtypen  er tidligere  beskrevet
som "slaggdryppkjegle" da formen ofte er kjegleformet
og    overfla.ten    har    form    som    størknet    stearin
(Falck-Muus  1927).

Tappeslagg  som   begrep   er   i   det   følgende
brukt som en  vid definisjon,  og er slik sett et verdi-
fiillt  begrep  for  å  skille  slaggtypen  fra  slaggblokker
(Rundberget 2006:23-24).  Imidlertid må det ut i fra
funnene i Gråfjellområdet foretas  en  finere slagg-
typologisk inndeling. Blant annet er tappeslagg opp-
delt  i  fire  kategorier.  Samtidig finnes  slaggkategorier
som  ikke  kan  defineres  som  verken  tappeslagg  eller
slaggblokker.  Definisjonene blir brukt konsekvent og
må  redegjøres  for  her,  men  utdypende  forklaringer
finnes i kap. 7.

T;¢ppeshgg
•  Slaggperler: karakteristiske runde "perler" dannet

av sprut ved uttapping av slagg under høyt trykk.
•  Tappekjegle: Slagg tappet fra en viss høyde mot

den ytre ovnsveggen. Slaggen har ved gjentatte
tappinger tatt form som en halv kjegle, da den er
avrundet og bredest mot bunnen. Formen på den
uttappede slaggen lm innta mange former samtidig
som slaggen bærer preg av å ha rent og ikke tatt
form etter drypping. Den umisskjennelige kjegle-
formen er likevel et generelt felletrekk, derav ordet
tappekjegle. Flere uttappinger over tid der slaggen
størkner mellom ta.ppingene, gjør at volum og vekt
kan bli svært stor. De største tappeslaggene veier
over 35 kilo og er tappet fra en høyde på over 35
cm. Men ofte framkommer tappeslaggen bare i
form av fragmenter. De er enten knust ved kasting
på avfallshaugen, eller de kan være frostsprengt, og
derfor være vanskelig å klart definere.

•  Tappeplater: Tappeslagg som framkommer i form
av horisontaltliggende plater. Platene er en forlengelse
av tappekjeglene da slagg har rent ut over den flate
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Figur 11: Laggetc trcvegger i ovnsgroper på Jfp.12 (venstre), og Jfb.11. Gropene er konstruert forskjellig ved at en steinforing
utenfor treveggen bare er lagt opp i gropa til høyre. Til vcnstrc lå bare cnkeltc steiner i topp av ncdskjæringa, der blåsebelgen
er antatt å ha vært plassert.
Figure 11:  Lagged woodwork in fiirnaces from Jfb.12  (left), and Jfp.11. Thc fiirnaces are constructed differently in that an
outer layer of stones was observed in the furnace to the right, whilst in the furnace on the left single stoncs werc lay at the top
of the cut wherc we assumc the tip bellows was placcd.

Figiir 12:  Bunnskolle in situ i ovn  1  på jernframstillingsplass Jfb.13.  Legg merke til ringen som er lagget trevirke omgitt av
slagg. Utenfor dette er ovnsgropa foret med stein.
Figurc 12: Bottom crust in situ in fiirnace  1. from production site Jfp.13. Note the ring left which is constructed of lagged
wood and surroundcd by slag, on the outside of this the pit is lined with stones.

30



Gråf f ellprosjektet - Bind 1

undergrunnen. Ofte framkommer tappeplatene
som flere tynne akkumulerte lag.

•  Tappeslagg størknet i grop: En fellesbetegnelse for
slagg som er tappet ut og har rent ned i gropa mellom
steinforingen og treveggen, og i noen tilfeller helt
til bunns der den har rent inn i gropa. Slaggen som
har en horisontal størknestruktur, har ofte formet
seg etter steiner eller treveggen, derav benevnelsen
slagg med treavtrykk.

Annen shgg
•  Bearbeidingsslagg: Slagg av forskjellig karakter

som er mekanisk sammensintret ved rensing av
jernlupp direkte etter uttak av ovn. Slaggen har
en svart til mørk brun farge og kan i noen tilfeller
minne om asfålt eller oljegrus på grunn av
sammensintringen. Slaggen kan være alt fra frag
menter til å danne flere centimeter tykke "plater''.

•  Bunnskolle: Slagg som dannes i bunnsjiktet av
sja.ktovnen. I hel tilstand har den på oversiden
form som en bolle. Undersiden som har ligget i
overgangen mot ovnsgropa, kan danne to former
da den kan være tilnærmet glatt, eller den er smeltet
fast til en delvis redusert porøs og sammensintret
masse bestående av kull, malm og sand, men
også fragmenter av tappeslagg. Sidene har ofte
avtrykk av tre etter sammenstørkning med toppen
av den laggete treveggen.

•  Gropslagg: Dette er en fellesbetegnelse på den slaggen
som er påvist i ovnsgropene innenfor treveggen, og
som ikke må forveksles med slaggblokker
(jfr. Fase 1 ovnen). Slaggen har to hovedformer,
som en heterogen sammensintret masse av flere
bestanddeler, eller slagg lik bunnskollene.

• Slagg med treavtrykk: Slagg som har størknet ved
treveggen. Dette kan dreie seg om tappeslagg
størknet i grop eller bunnskoller dannet i ovnen.

KunGRop
•  Kasse: Betegnelse for tømmeret som er stablet

innenfor gropas bunnareal. Dette kan være
krysslagt eller parallell sta.bling som danner en
kube.

•  Punktsverm: Begrep for kullgropenes plassering i
forhold til jernframstillingsplassen (Risbøl cf ø/.
2000:38-41). Kullgropene ligger som en sverm
rundt anlegget, vanligvis innenfor en radius på
500-600 meter.

•  Ramme: Betegnelse på tømmeret som er lagt i
rommet mellom kassen og gropveggene slik at den
får form som en ramme. Dette da gropveggene er
skrådd.

•  Terminologi: Se metode og metodeutvikling

(under).

RøsTEP"S
•  Enkeltliggende røsteplass: RØsteplasser/røstebål

som ikke ligger på eller direkte ved jern-
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framstillingsplassene.
•  Røstebål: Refererer til selve røsteaktiviteten og

restene vi finner etter denne.
•  Røsteplass: Plassen der røstingen har foregått.

Kan bestå av et eller flere røstebål, enten i
stratigrafisk relasjon eller tett ved hverandre, innen-
for et lite avgrenset område.

•  Råmalmlager: Lager for råmalm ved uttaksstedet,
eventuelt ved røsteplass om denne finnes på
framstillingsområdet.

METODE oG METODEUTvlm,ING
Metode for utgraving av kulturminner knyttet til jern-
vinna  var  i  noen  grad  bestemt  før  første  feltsesong.
Denne baserte seg i stor grad på tidligere gravinger av
jernframstillingsplasser,  og  da  spesielt  med  henblikk
på  Rødsmoen  og  resultatene  derifra  (Narmo  1997).
I tillegg ble det utført graving av en jernframstillings-
plass  Ufi).39)  i 2001, der det kom fram at anleggene
her kan være svært komplekse med flere bruksfaser og
forflytting av produksjonsområder (Amundsen 2005).
Metodikken  ble derfor bestemt som veiledende,  der
feltlederne i samråd med prosjektledelsen ha.r tilpasset
metode ut i fra kompleksitet, størrelse og tidsforbruk.

JERNFRAMSTILLINGSPIASS

Jernframstillingsplassen  som  ble  gravd  i  2001   (har
her anleggsnummer Jfp.39)  ble undersøkt med en
kombinasjon av flate- og profilgraving (se kap. 3, fig.
178).  Det vil si at det ble lagt ut en hovedprofilbenk
med vinkelrette hjelpeprofiler slik at en fikk et rutenett
der det ble utført flategraving mellom profilbenkene.
En liknende metode ble også benyttet på Rødsmoen.
Profilbenkene    skulle    være    et    hjelpeverktøy    til
flategravingen.  Resultatet av dette sett i ettertid er at
benkene ga  lite  informasjon  da lag vanskelig  kunne
skilles  ut i de forholdsvis små avsettingene en  finner
på  jernframstillingsplassene.  En  liknende  evaluering
er også foretatt etter Rødsmoprosjektet (Narmo pcrj.
77øcd.  2003).  Metoden  ble  derfor  sett  på  som  lite
verdifiill spesielt sett i forhold til tidsbruk,  både når
det gjelder avtorving og opprensing, og profilbenker er
ikke benyttet ved undersøkelsene.  Det må imidlertid
påpekes at graving med hjelp av profiler var en gunstig
metode under Dokkaprosjektet, da en her hadde klare
huskonstruksjoner å forholde seg til.

Gravemetoden   ble   for   alle   de   undersøkte
anleggene utført etter stratigrafiske prinsipper. Det vil si
at en ved bruk av maskin avtorvet hele utgravingsfeltet,
inkludert produksjonsområdene.  Faren for å skade
anleggene ble diskutert, men tross steder med seig
vegetasjon  og mye røtter samt steinrik undergrunn,
har det vist seg at en ved maskinell avtorving på en
enkel  måte  ruller  av  torva  og  i  liten  grad  ødelegger
underliggende strukturer og lag. Et anlegg ble avtorvet
manuelt  første gravesesong,  og  i  forhold til  arbeids-
innsats sett opp  mot resultat,  er maskinell avtorving
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Figur  13: Avtorving av jernframstillingsplass Jfp.14. Torva blir  rullet av undergrunnen.  Fra venstre:  Ole Tveiten, Torbjørn
Skavern og Ellen G. Ellingsen.
Figurc  13: Turf rcmoval  taking place at production site Jfp.14.  It was possible to  roll the turf way to exposc the site below.
From lcft: Ole Tveiten, Torbjørn Skavern and Ellen G. Ellingsen.

klart å foretrekke.
Ut fra problemstillingen  om spor etter opp-

hold/bosetning ble forholdsvis store områder utenfor
produksjonsplassen avdekket på flere anlegg, avhengig
av topografi og tidsforbruk. Opprensing ble bare del-
vis foretatt i disse områdene da eventuelle strukturer
er lett påviselig over eller i det hvite utvaskingslaget.

Anleggene  ble  dokumentert  med  planskisse
før avtorving. I 2003-sesongen ble det bestemt å gjøre
dobbel  dokumentasjon  med  både  manuell  og  digital
innmåling (om digital dokumentasjon, se under). Dette
ble  gjort  som  en  sikkerhet  da  de  digitale  metodene

ikke var utprøvd.  De  to  siste gravesesongene  ble det
valgt å bare benytte seg av digital dokumentasjon, og
manuelle plantegninger ble ikke prioritert.

Alle nye strukturer og lag som  ble avdekket,
er tegnet  på  et  utarbeidet  kontekstskjema  der  alle
opplysninger  kan  noteres  (se  under).  Uttak  av  fiinn
og prøver er avmerket på tegninger. Pla.ntegninger av
feltet  ble  utarbeidet  i  1:50,  og detaljtegninger i  1:10
og  1:20.  Det  ble  fortløpende  tatt  fotografier  av  de
enkelte lagene, konstruksjoner i plan og profil.

Produksjonsområdene  ble  i  hovedsak  flate-
gravd, men hjelpegrøfter ble benyttet på flere anlegg

Figur 14: Slagghaug SH 1  på Jfp.1, snittet med maskin.
Figure 14: Slag heap SH 1  from Jfp.1  after being sectioned with a digging machine.
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der  avgrensing  var  problematisk.  Dette  gjaldt  særlig
første gravesesong da kjennskapen  til  kulturminne-
typen var liten. Kontinuitet i både feltledere og øvrig
feltmannskap gjorde imidlertid at hjelpegrøfter etter
hvert ble mindre viktige.

Slagghauger ble snittet med msldn i kvadrmter
slik at  både lengde-  og tverrprofiler ble dokumentert.
Enkeltemindreslaggkonsentrasjonerogslaggutkastble
undersøkt ved å legge ut en grøft for dokumentasjon.

Ved graving av slagghauger er det i et utvalg
tatt  ut  1/4  m3 masse  for  beregning  av  slaggmengde.
Massen er i noen tilfeller tatt ut i en boks på 1,0 x 1,0 x
0,25 m, men der det har latt seg gjøre er uttaket tilpasset
slagghaugens form, spesielt i forhold til høyde, slik at
en tykkest mulig sekvens blir tatt med i beregningen.
Representativiteten  vil  være  best  i  det  siste  tilfellet,
men tetthetsmessig er det så små variasjoner at begge
metoder vil være  akseptable.  Massen  ble vannsåldet,
og det er blitt skilt i tre komponenter - slagg, sjakt-
materiale og annet.  Det er ikke skilt i slaggtyper da
dette på bakgrunn  av forskjellige deponeringsplasser
vil gi misvisende tall.

Ovner  og  ovnsområder  ble  undersøkt  både
ved flategraving, snitting og tømming. På noen anlegg
ble ovnene også fiamgravd utenfia og inn. En forandring
i metode ble gjort da det på to anlegg i 2003 ble påvist
tappeslagg liggende  z.73 fz.Ø.  Slaggen var til dels  svært
fiagmentert og ble påvist ved bnik av kost. I alle tilfeller
ligger det fiagmenterte masser over, og fierning av dette
med  krafse,  men  også  graveskje,  er  nok  til  å  miste
kontrollen  over slike situasjoner.  De øvre delene  av
ovnsområdene  er  derfor  gravd  lagvis,  mens  ovns-
groper er snittet eller tømt. Mål på ovner er gitt som
vist i  fig.  15.

RøSTEPIASS
Røsteplasser er påvist og gra.vd  både enkeltvis  og på
framstillingsplassene.  Metodisk  er  de  undersøkt  på
to   måter:   Flategraving  og  snitting.   Enkeltliggende
røsteplasser  ble  avtorvet  med  maskin,  og etter  opp-
rensing  ble  utbredelse  og  eventuelt  antall  røstebål
definert.  Hovedvekten av røsteplassene er snittet slik
at  halve  røstebålene  blir  fiernet.  Både  profil,  under-
grunn og eventuelle konstruksjonsdetaljer er deretter
dokumentert.

KULLGROP
Metodisk sett finnes det flere variasjoner for undersøkelse
av en kullgrop. Utgravningsmetoden kan variere etter
hvilke spørsmål en velger å legge vekt på. De vanligste
metodene utført i Gråfjellområdet er prøvestikk eller
maskinell snitting. Ved begge metodene blir gropene
målt i plan, og videre blir det enten foretatt prøvestikk
for å  få  ut dateringsmateriale og  for å se på enkelte
konstruksjonsdetaljer,  eller  gropene  blir  snittet  med
maskin,  der en kvadrant eller en  halvdel blir fjernet.
Snitting blir foretatt i flere etapper for å få frem detaljer
i ulike nivåer. En tredje metode som i begrenset grad er
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Figur 15: Dokumentasjon av ovnsgroper.
Figure 15: Documenting of fiirnace pits.

benyttet, er flategraving. Metoden fordrer en fin sand-
grunn og gir dårlig resultat om det er store mengder
stein som fører til at lagskiller blir dratt ut. Flategraving
ble  foretatt  i  sin  helhet  eller  i  kombinasjon  med
snitting og ble utført i flere etapper for digital og manuell
dokumentasjon av definerte nivåer. Foruten å gi et godt
innblildc i gropas  form og størrelse,  har metoden  gitt
informasjon om oppbygging og konstruksjon.

Ved      arkeologiske      undersøkdser     bnikes
alltid    termer    for    beskrivelser    av    kulturminner.
KullgropenesterminologiogmorfologibyggerpåTom
Bloch-Nakkeruds  avhandling  fra  Hovden  i  Setesdal
(1987:2l),ogerviderebenyttetmednoenmodifikasjoner
på Dokkfløy og Rødsmoen (hrsen 1991, Narmo 1996a,
1997).  Bloch-Nakkerud  valgte  å  beskrive  kullgropa
med  tre  mål;  y#g  cZz.ø77¢cfcr  -  som  den  horisontale
avstanden mellom det som syntes å være det ytre av
vollen, z.7øc/rp c/¢.ø77Øcfer -horisontal avstand mellom de
høyeste deler av vollen på hver side og c/y4c/e - vertikal
avstand mellom linjen som representerer indre diameter
og bunnen av kullgropa. Bakgrunnen for valget av måle-
punktene lå i oppfittelsen om at mila hadd€ vært like
stor over som under bakkenivå, samt at vollmassen må
ha blitt anbrakt rundt mila med hensikt, med det formål
åskapeengiiopmedstørredybdeennselvenedgravningen
(Bloch Nakkerud 1987:87).

Ved senei€ undersølælser er samme termholoa
benynct blant annet fi)r å lnmne gjøre infi)masjonen om
kullgropene sammenliknbare. Målet indre diameter har
vært mest relevant i denne sammenheng, da dette gir
informasjon om volumet på gropa og dermed grunn-
laget for utregning av kullproduksjonen. Metoden er
utarbeidctfbrrundegropermedldarttoppetvoll,ogbniken
av terminologien er problematisk da kullgropene opptrer
med ulik form. Innen undersøkelsesområdet er gropene
i hovedsa.k kvadratiske med relativt flate voller. Dette
ble  et  diskusjonsmoment  på  Rødsmoprosjektet,  der
målet for indre diameter ved utgravningene var gjennom-
snittelig 76,7 °/o av målet som ble gjort ved registneringen
(Narmo  1997: 102). Fast punkt for indre diameter ble
av  den  grunn  målt  der  helningen  (tangenten)  mot
gropa begynner.

I   forbindelse  med  utgravningen   av  kull-
groper i Gråfiellområdet i 2001, ble målepunktet for
indre  diameter  igjen  tatt  opp  til  diskusjon,  og  ned-
skjæring  i  original  markoverflate  ble  benyttet  som
indre diameter da dette vil være en bedre konsta.nt ved
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moderat utglidning av kantene (Bøckman & Bergstøl
2001:4).  En  liknende  metode er brukt på kullgroper
på  Vestvågøy  Uohansen  2000:32-33).   Gropene  der
var kvadratiske eller rektangulære samtidig som de var
grunne og vide slik at nedskjæringspunkt var tydelig i
overflaten. Vollene beskrives videre som utflytende og
med topp voll i stor avstand fra dette punktet. Topp
voll ville av den grunn ikke gi opplysninger om gropenes
størrelse  i  henhold  til  produksjonsvolum.  På  bak-

grunn av diskusjonen om indre diameter er det under
prosjektet konsekvent tatt mål av både nedskjærings-
punkt (indre mål) og punkt definert som topp voll for
at gropene kan brukes som sammenlikningsmateriale
med andre undersøkelser av kullgroper.

Terminologi på kullgroper er på lik linje som
målepunkter viktig når de skal gjelde som sammen-
likningsmateriale,  men  også  i  henhold  til  korrekt
begrepsbruk.  Det  mest problematiske  er bruken  av
målet c/z.ø77#fer uansett om gropene er runde eller fir-
kantede.  Essensen  her  er  tredelt:  Kullgroper  tolket
som kvadratiske har mål gitt i diameter; diameter er
oftegittmedtomål,ogdeteroftelitesamsvarmellom
beskrivelse og tegning. Med bakgrunn i dette er det
ved  Kulturhistorisk  museum,  Fornminneseksjonen,

Figiirl6:Illustrasjonavkullgropmeddefinertemålepunkter
og terminologi.
Figure   16:  A  sketch  of  a  charcoal  pit   illustrating  the
terminology employed in measuring dimensions and form.
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utarbeidet  metoder  og  benevnelser  ment  å  kunne
brukes for undersøkelse av kullgroper på en generell
basis  (v.  Lil  Gustafson  (notat), Jostein  Bergstøl,  Jan
Henning Larsen og Bernt Rundberget). Her benyttes
generelle benevnelser som ytre- og indre mål.  (se fig.
16).

DIGITAL DOKUMENTAS]ON

DAviD HiLL

INpmDNING
NIKUsregistreringeriGråfiellområdettoktilil999,og
på denne tiden hadde den digitale revolusjonen kommet
så langt at all dokumentasjon ble gjort digitalt.  Dette
er det største registreringsprosjektet som noen gang er
foretatt i Norge,  og at det var mulig å gjennomføre
dette digitalt, har lettet mye for utgravingsprosjektet.

Metodisk  foregikk  registreringene  ved  bruk
av  GPS,  der  alle  lokaliteter  ble  plottet  inn  i  felt.
Videre ble det utarbeidet et digitalt arkiv der alle opp-
lysninger ble lagt inn. Da utgravningene startet opp i
2003,  utgjorde  dette  digitale  arkivet,  grunnlaget  for
undersøkelsene.

Fra   2001    ved   oppstarten   av   Svinesund-
prosjektet,   innførte  Kdturhistorisk  museum  digitale
dokumentasjonsrutiner   som   en   integrert  del   i   de
store  utgravningsprosjektene.  Gråfiell-,  E18-  og  E6

prosjektene  har  således  bygget  videre  på  erfaringene
fra   Svinesundprosjektet   (Gjesvold   2004:167-189).
Prosjektene  ble  pålagt  å  levere  ett  GIS  (Geografisk
lnformasjons  System),  en  digital  database,  digitale
plantegninger samt å ta i bruk digitale hjelpemidler i
feltarkeologiske sammenhenger. En prosjektmedarbeider-
stiuing ble tilknyttet hvert prosjekt for å ivareta og utføre
dette arbeidet.

pRAlmsm OG TEKNISH UTFORDRINGER
Gråfiellområdets topografi, som i dag er et utmarks-
område,  byr  på  helt  spesielle  faglige  og  logistiske
problemstillinger som  satte  klare premisser for inn-
samling  av  feltdata.  Undersøkelsesområdet  er  stort,
motorisert  ferdsel  begrenset,  lokalitetene  lå  langt  fra
infrastruktur, og i de fleste tilfellene var undersøkelses-
objektene  kun  tilgjenglig  til  fots.  Videre  fintes  ikke
elektrisitet, og det var til dels dårlig mobildekning. Til
enhver tid hadde prosjektet  6 parallelle utgravninger
spredt ut over et stort område. Bare transporten mellom
feltene tok store deler av arbeidsdagene, med over 200
lm i bil og opptil 30 km til fots i vanskelig terreng.

Ett annet kjennetegn ved denne type landskap, er
at de sjeldent har vært pløyd og er i la.ngt større grad enn
lokaliteter fia tett bebygde og dyrkede områder, mindre
berørt  av  moderne  aktiviteter.  Dette  sammen  med
kulturminnevper som  er synlige over bakken,  gjør at
arkeologien har et større potensiale for dokumentasjon
av vertikalitet enn kulturminner i dyrket mark. Slik
benyttes   ulike  metoder  for  dokumentasjon   fra
prosjekter i dyrket mark.
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Figur 17: Skjermbilde som viser ArcGis 9.1  i bruk med innmåltc data fra Rødseter området.
Figure 17: Screen shot showing ArcGis 9.1  displaying surveyed data from the excavations at Rødscter.

GIS OG INNMÅLING

En  GIS  er en  digitalt arkiv hvor tabelldata  (EDB),
bildemateriale   (foto,   rasteriserte   kart,   skannede
tegninger) kobles opp mot ett digitalt kartgrunnlag.
Dette fiingerer både som et arkiv og som et analyse-
verktøy.  Til  dette  benyttet  Gråfjellprosjektet  seg  av
ESRls ArcGis program.

Kravet til et GIS-system er at man må ha alle
innmålteobjekterpåsammekårt,sammekartprojeksjon,
koordinatsystem, og med samme datum. Dette betyr
i  praksis  at man  ikke kan  bruke loka.le oppmålings-
løsninger. I utmarksområder er det få polygonpunkter,
og i skogen er det nærmest umulig å "skyte" seg inn fra
synlige punkter. En løsning var å ta i bruk et avansert
GPS-system  som  bruker  fast  monterte  basestasjoner
hvor man kan motta korreksjonsdata.  Et slikt system
gir en nøyaktighet på inntil  1-2 cm i plan.

Det ble foretatt tre befaringer sammen  med
Leica,  to i Oslo og en  i Gråfiellområdet,  hvor GPS-
utstyret ble prøvd ut.  Selv om systemet fiingerte bra
i en alminnelig situasjon, ble unøyaktigheten i ulendt

skogsterreng  for  høy.  Dette  gjelder  ikke  for  enkelt-
punkter eller planmålinger, men for høydemålinger der
en lmn få awik på opp mot s cm. En annen begrensning
for bmk av systemet er at satellittdekningen varierer, noe
som gjør at systemet ikke kån brukes til enhver tid. Det
ble derfor besluttet å ikke benytte GPS-systemet,  og
det ble isteden  kjøpt  inn  to  Leica TPS  1105  total-
stasjoner.  Dette  er  fjernstyringsenheter  med  selv-
søkingsfiinksjon  mellom  basestasjon  og  målestadiet,
og en person kunne utføre hele arbeidet.

For   å   løse   fastmerkeproblemet,   benyttet
prosjektet  seg  av  Bangs  Oppmåling  som  er  inn-
leid  som  konsulenter  av  Forsvarsbygg.  De  satte  ut
fastmerker rundt alle utgravningsfelt slik at en kunne
utføre innmålingene på det samme kartsystemet.

Prosjektet benyttet også 9 håndholdte GPser
av typen  Garmin  eTrex  Legend.  Hovedsakelig for  å
gjenfinne  kulturminnene  ut  fra  koordinater  oppført
i  NIKUs  registreringsdatabase.  I  tillegg  ble  GPsene
brukt til plotting ved nyregistreringer og innmåling av
enkeltpunkter i felt.
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Figur  18:  Digital  3D-terrcngmodell  av jcrnframstillingsplass Jffi.5.  De  lyse  toppene  er slagghauger,  mens  de gulgrønne  til
oransjc forsenkningen€ vcd de to største haugcne er tapperenner. Ovnenc var plassert sentralt i disse renncne (ikkc synlige). I
forlengelsen av rennene ligger også mindre slaggvollcr.
Figure 18: A digital generated 3D surfacc model of production site Jfp.5. 'Ihe lighter tops are slag heaps, whilst the yellow/

green to orangc depressions by the two slag heaps are tapping canals.

IhoGRAMVARE
Universitet i Oslo har en site-lisens for ESRl program-
vare. Det ble derfor benyttet ArcGis som GIS program.
Arcview 3.3 ble også brukt til enkelte oppgaver. Leicas
Survey Office program er brukt til å åpne og redigere
innmålingsfiler,  og  Leicas  Fieldlink  til  å  konvertere
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punkter  til  Shape-filer.  En  annen  metode  som  ble
brukt til å få data inn i GIS-programmet, var å bygge
opp Excel-filer med X- og Y-data, da Excel er en kjent
programvare, samtidig som alle har tilgang til denne.
Excel-filene ble lagret som DBF-filer og importert inn
i ArcGis-prosjekter.
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3D-MODEi.LEmNG
Generelt  tilbyr  3D-modeller  store  tolknings-   og
presentasjonsmuligheter, men er innenfor arkeologien
utnyttet i liten grad, og det finnes derfor få rutiner på
dette området. Mange kulturminner i Gråfiellområdet
er  godt  bevart  og  inneholder  en  vertikal  dimensjon
som det var nødvendig å ta vare på. Til dette benyttet
prosjektet ArcGis programmet 3D-4øø/yrJ extension,
som  er  et  effektivt  men  enkelt  3D-verktøy.  Dette
gjøres ved å bygge ut en Sø¢ørzzæ Øoczg/ hvor en oppnår
en  virkningsfiill  visualisering av terrenget  og  kultur-
minnene (se fig.18).

SURFACE MODEI.S OG VOLUMBEREGNING

For å  utarbeide  terrengmodeller  er det  nødvendig å
måle inn enkeltpunkter etter avdekking og opprensing.
Innmålinger for 3D-modeller krever slik mye tid. På
de største anleggene ble det tatt opptil 3000 punkter.
Terrengmodellene  ble  i  tillegg  til  å  visualisere,  også
brukt til volumberegning på en rask og effektiv måte.
Det ble foretatt ved at en surface modell ble bygd opp
før graving,  og en  ny modell  etter fjerning av slagg-
haugene.   Forskjellen  i  nivå  utgjør  slik  volumet  av
haugene.

KONTEKSTDATABASEN

Kontekstskjemaet som ble benyttet i felt, ble utviklet
for å tilpasse GIS, og utarbeidet ut fra en access-data-
base til bruk i bearbeidings- og etterarbeidsfasen. Alle
elementer som lag, strukturer, konstruksjoner, prøver,
fiinn og profiler er her gitt et 6-siftet kontekstnummer,
der det første  tallet representerer hvert enkelt grave-
lag. På denne måten kan en kontrollere at bare unike
numre  deles  ut.  Det  viste  seg  at  løsningen  har  også
praktiske fordeler ved at feltledere ikke er avhengig av
å forholde seg til flere skjema i felt.

Vzarid 63
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3    JERNFRAMSTILLINGSPIASSER I GRÅF]ELLOMRÅDET

INTRODUKS]ON

Ved  presentasjon  av  et  stort  materiale  er  det  flere
måter  en  kan  gå  fram  på.  Jernframstillingsplassene
i  Gråfiellområdet  kan  presenteres  kronologisk  etter
tidspunkt de er gravd, de kan settes opp etter en type-
inndeling gjort på bakgrunn av NIKUs registreringer,
eller  de  kan  deles  inn  etter  en  typedeling  på  bak-
grunn  av utgravingene.  Sett på  en  annen  måte  kan
de også presenteres ut i fia et romlig ostener tidsmessig
perspektiv. Det kan være fordeler og ulemper ved alle
metodene. Her blir anleggene presentert kronologisk
etter tidspunkt for utgravningen da dette vil gi et inn-
trykk av  utvikling  av metoder  og  erfaringer  som  er
høstet i løpet av prosjektperioden.

For  å  få  en  helhetlig  gjennomgang  av  de
enkelte  jernframstillingsplassene  må  det  også  legges
en ramme for rekkefølge og plassering av de enkelte
elementeneienpnesentasjon.INorgeha.rpraksisfordette
variert og en vanlig måte å legge fram materialet på er

først å se på de tydeligste komponentene,  her slagg-
haugene  (f.eks.  Martens  1988,  Narmo  1997).  Ovner,
råvarelagre og andre essensielle strukturer og bygnings-
spor blir ofte beskrevet  ut  fra slagghaugen  som  det
faste  punkt.  En  annen  metode er først å  ta  for  seg
råvarene for driften for deretter se på ovner og slagg-
hauger  (Narmo   1996a).  En  tredje  framgangsmåte
har vært å sette framstillingsovnene i sentrum og se
på andre komponenter ut i fra denne (Larsen  1991,
Stenvik  1996).

Framstillingen under følger på mange måter
metode to beskrevet over.  Imidlertid er det hva som
kalles   produksjonsområdet  som   vil  være   utgangs-
punktet. Grunnen til dette er at komponentene råvare-
lagre og ovnsområdet, er premissene for produksjonen.
Andre  komponenter  som  slagghaugen,  ildsteder  og
røsteplasser som ligger utenfor produksjonsområdet, er
ikke primære, selv om både tanker om hvor avfalls-
masser skal dumpes og hvor et hvilested skal ligge, er
inkorporert når plassering skal velges.

Figiir 19: Jernframstillingsplass Jfb.31. Typisk beliggenhet på moreneryggcr rett ved flate myrkjøler. Slagghaugene er bevokst
med hvit mose.
Figure 19: Iron production site Jfp.31 with a typical situation on a moraine ridge overlooking extensive bogs, the slag heaps
can be clearly seen as they are covered by white moss.
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0                     1250

Figur 20: Kart over alle undersøkte jernframstillingsplasser (med nummer) og kullgroper.
Figure 20: Map showing excavated iron production sites (numbered) and charcoal pits.
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Angående type- og begrepsbruk refereres det
til  kap.  2,  s.  28.  Det  refereres  videre  til  vedlegg  for
tabeller  som  gjengir  dateringer,  detaljer  om  til-
knyttede   kullgroper   med   anleggsnummer,   form
m.m.

JERNFRAMSHILINGSPIASSJFP.1

NIKU ID 1023365, C.53384
Gnr./bnr.: Rødsberget/Rød skog, 39/9
Feltleder: Ragnar Bjørnstad.
Tidsrom:  16.06.-15.08. og  16.09.2003.
Ukeverk: 36, undersøkt areal:  1265 m2

INNUD"G
Jernframstillingsplassen  ble  registrert  i  1999  som  et
anlegg av 695-typen på bakgrunn av en avlang slagg-
haug  (SHl).  I  tillegg  ble  det  registrert  en  mindre
slagghaug (SH2) 7-8 m sørøst for denne. En kullgrop,
Jfp.1-1, lå s m sør for den sirkulære slagghaugen, og
i området mellom  slagghaugen  og kullgropa  ble det
registrert  en  mulig  røsteplass.   (Risbøl  €f  ø/.  2000).
Anlegget ble i ettertid omtolket til et 300-anlegg uten
at dette er forklart (Risbøl et al. 2001, 2002a). I tillegg
til kullgropa på anlegget lå ytterligere fire i nærmiljøet.
Alle ble registrert som kvadratiske.

Kullgropas  voller  ble  avdekket  i  plan  mens
torva ble satt  igjen  i selve gropa.  Sentralområdet ble
renset mens det avdekte området forøvrig ble sjekket
ut for mulige strukturer og/eller fiinn. Undersøkelsen
foregildc ved en  kombinasjon  av flategraving og ved
bruk av hjelpegrøfter der profil kunne studeres.  I alt
tre grøfter ble lagt ut i produksjonsområdet.

Den store avlange slagghaugen, heretter kalt
SH1,somvarorientertøst-vestavgrensetproduksjons-
plassen mot nord, og produksjonen viste seg å ha fore-
gått mellom kullgropa og slagghaugen. To slaggvoller
var lagt vinkelrett på SH1.  En mindre sirkulær haug
(SH2) lå 2,5 m sørøst for SH 1, og et utkast av slagg lå
i østre del av vollen til kullgropa. To sikre og en mulig
ovn ble påvist i tilknytting til slagghaugene og slagg-
utkastet. Et tykt kullag strakte seg fra kullgropa og inn
over produksjonsområdet, mens et malmlag var plassen
vest på produksjonsplassen. Tre konsemasjoner av brent
leire tolkes som lagre til bygging av ovnssjaktene. Utenfor
produksjonsområdetbledetpåvistflererøsteplassersamt
et  ildsted.  Jernframstillingsplassen  har  tre  sannsynlige
bruksfaser.

TOPOGRAFI

Jfp.1 var anlagt på en langstrakt østvest-gående more-
nerygg som følger det stigende terrenget mot Tørråsen
i vest.  Ryggen  strekker seg  ned  mot Østre Æra 200
m  i  øst.  I  nord  og  sør  ligger  store  åpne  myrpartier.
Myrpartiene er deler av Malmmyra som strekker seg i
retning nord-sør i dalbunnen mellom Deifjellet i vest
og Vestre Jernskallia  i  øst.  En  liten  bekk  renner  35
m nord for produksjonsområdet, og området mellom

J,ø„'ø 63

anleggetogbekkenvarvasstrukket.Framstillingsplassen
var   bevokst   med   tett   granskog.   Moreneryggen   i
vest  var  snauhogd,  mens  det  var  noe  uthogd  i  øst.
Undervegetasjonen  var  hovedsakelig  småbjørk  gress
og mose.  Torvlaget var svært tynt  og undergrunns-
massene besto av sand, grus og mye stor stein.

RESUTAT

Produksj onsområde og råstofflagrc

KÅlldger  1

Under  opprensing viste  det seg at lagene  i  produk-
sjonsområdet var tykke, og det ble lagt ut to grøfter
fra  kullgrop  Jfp.1-1  til  slagghaugen  for  å  få  tak  på
de stratigrafiske forholdene.  I begge grøftene ble det
påvist en  kompleks  lagdeling som viste  tre bruks-
faser.   Faseinndelingen  var  forholdsvis  lett  å  spore

gjennom tre kullag klart atskilt av grus.  Kullagene er
tolket som oppkastet masse fra kullgropa og kullagre
i produksjonen (fig. 22). Snittingen av kullgropa viste
tre gjennomgående, klart atskilte lag, tolket som tre
brenninger.  Fasene i kullgropa knyttes opp mot lag-
delingen  på  produksjonsplassen.  Kullagene  var  tyk-
kest mot kullgropa og ble gradvis tynnere og forsvant
helt  inn  mot slagghaugen.  Det øverste kullaget  (lag
3)  var tykkest og antyder  at  hovedaktiviteten  tilhø-
rer siste fase. En tolkning er at de to eldste kullagene
kun representerer kull fra de to første fasene av kull-
brenning i gropa,  mens den siste fasen også inklude-
rer kull fra omkringliggende groper,  og at kullgropa
er benyttet som kullager i denne fasen. Lag 3 målte i
sin største utstrekning 10 m øst-vest og 4 m nord-sør.
Det var tykkest inn mot kullgropa der det målte  12
cm.  Det var imidlertid vanskelig å avgrense hva som
var kullager og hva som var kullgrop/voll da et tykt
kullag  lå  over vollen  rundt  hele  gropa  og  gild{  i  ett
med kullageret.

De to eldste kullagene ble ikke avgrenset men
bare dokumentert i profil. Tykkelse på det eldste kullaget
(lag  1)  i grøft 1, er på det meste s cm,  men blir raskt
tynnere mot nord. Det midtre kullaget (lag 2) kommer
i den samme profilen fram som to tynne linser atskilt
av et tynt gruslag, men linsen går sammen til et felles
lag.  Massen mellom kullag  1  og 2  besto av et mørkt
brunt gruslag med noe kull.  Mellom kullag 2 og 3 lå
et tilsvarende men noe lysere sandlag der det forekom
biter  av  brent  leire.  Begge  kullagene  er  tolket  som
rester av miledekke  som  er kastet av kullgropa etter
brenning, og sandlagene er spor etter aktivitet mellom
kullbrenningsfasene.

K4llager 2

Et  10 cm tykt homogent kullag, bare ispedd enkelte
biter tappeslagg, ble påvist under den østre slaggvollen
til SH 1. Direkte over laget lå et tynt lag oppkastet sa.nd
med enkelte slaggbiter iblandet.  I.aget er tolket som
et  kullager og  hadde  en  synlig  utstrekning på 2,5  x
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Figur 21: Jfp.1. Plantegning av jernframstillingsplassen.
Figure 21: Plan drawing of production site Jfp.1.
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Figur 22: Jfp.1. Profil av produksjonsområdct i grøft  1.
Figure 22: Profile through thc production area and ditch  1  from Jfb.1.

1,3  m.  Sannsynligvis var laget noe større da deler av
det ble fiernet i forbindelse med snitting av slaggvollen.
Kullageret antyder en forflytting av råstofflagre og mulig
brudd i driften.

Malmldger

1  produksjonsområdets  vestlige  del  ble  det  påvist  et
stort  utflytende malmlager.  Laget strakte seg øst-vest
og målte 11  x 7 m. Avgrensingen var vanskelig å fast-
slå mot øst der det gikk i ett med det store kullageret,
men   sannsynligvis   gikk   malmlaget   inn   under
kullageret/vollen.

I vest gikk malmlaget ut som en tunge og ble
mer utflytende og spettet. Trolig bør en gjøre et skille
der denne tungen går ut. Midt i det utflytende laget er
malmen  mer kullblandet.  Området med kullblandet
malm er et avgrenset område på 3 x 4 m. Kullet tiltar
mot bunnen, og enkelte mindre stein så ut til å være
varmepåvirket.  Muligens er det røstet i  denne delen,
mens malmen rundt og opp til hovedlageret er søl fra
røstingen.  Om  en  regner  den  østre  delen  som  rester
etter røsting, vil selve malmlageret være ovalt, orientert
nordøst-sørvest, og ha et mål på s x 4 m.

Malmlaget  besto  i  plan  av  mørk  rød  røsta
puddermalm (om malmtyper, se kap. 7). Stedvis fantes
lommer og større områder med kornmalm og enkelte
klumper. En grøft ble gravd gjennom malmlageret.  På
det tykkeste målte laget 6 cm. I profil ble det dokumentert
to faser. Tolkningen av lageret som malmlager bygger
i  tillegg  til  lite  innslag  av  kull,  på  dens  plassering  i

produksjonsområdet.

Muligmdlmlag/er/aktiuitetshg

Øst i produksjonsområdet kom det fram et 6 cm tykt
lag kullblandet malm.  Laget går i et med et vidstrakt
lag som ligger over hele området, tolket som aktivitetslag
etter akkumulering av malm og kull. Malmens gjennom-
gående  tykkelse  og  homogenitet  i  østre  del  av  laget
antyder et malmlager, sannsynligvis fra en tidlig fase.

Leirelagre

Treleirelagreblepåvistiforskjelligedeleravproduksjons-
området, og kan muligens knyttes til ulike bruksfaser.

Et leirelag ble påvist under graving av grøft 1 som en
stripe brent leire over det eldste kullaget.  Etter fram-
rensing i plan målte laget 3,4 x 2,6 m, og det var s cm
på det tykkeste.  I  tillegg til  brent leire besto  laget av
noe tappeslagg og knust sjaktmateriale.  På bakgrunn
av  den  begrensede  mengden  slagg  og  større  frag-
menter sjaktmateriale samt lagets plassering,  er laget
tolket som et lager av brent leire beregnet til magring
av ovnssjakter.

Øst for mulig ovn 3 og renna ble det fiinnet et
leirelag med uregelmessig form og utstrekning på 1,5 x
1,3 m med tykkelse på opp mot 5 cm. Laget besto av
rød hardpakket  brent  leire,  spredte  kullbiter,  enkelte
biter tappeslagg og stykker med sjaktmateriale. Det lå
stratigrafisk over kullager 2, og er tolket som et leire-
lager slik som foregående.

Et mulig leirelager ble også påvist under den
vestre  slaggvollen.  Strukturen  målte  0,5  x  0,6  m  og
var 4  cm  tykt.  Laget var  mindre  og tynnere enn  de
øvrige, men på bakgrunn av den homogene massen av
kompakt rødbrent leire,  er laget tolket som et mulig
leirelager.

Ovner og ovnsområder

Oun1

Grøftene mellom kullgropa og SH 1 ble lagt for å se på
de stratigrafiske forholdene, men også for å søke etter
ovner og ovnsområder. Grøft 11 fra senter av SHl  ble
her  sentral  da  to  ovner  ble  påvist  i  denne.  På  flaten
mellom  kullgropa  og  SH1,  i  ytterkant  av  kullageret
mot nord, stakk slagg og sjaktfragmenter opp av kul-
laget. Plassering av grøfta ble valg med det formål å
undersøke dette området. Ovnsområdet ble avgrenset
i profil før kullaget ble fiernet i plan.

I  plan  kom  ovnsområdet  fram  som  en  oval
nedgraving  på  3,8  x  3,3  m.  Massen  i  toppen  besto
i hovedsak av knust brent  leire,  større fragmenter av
sjaktmateriale  og  fragmentert  tappeslagg.  Laget  var
tykkest  i  senter,  12  cm,  og  det  ble  tynnere  ut  mot
sidene.  Under  leire-/slagglaget  lå  et  kompakt  lag  av
fragmenterte bunnskoller og noe tappeslagg. Slagglaget
lå over toppen  av en ovnsgrop.  Leirelaget ble fiernet,
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Figur 23: Jfp.1. Ovn  1, profil i grøft 11. Staurhull kommer fram til venstre for ovnsgropa. Sja.ktmateriale har rast ned i gropa
etter produksjonen er avsluttet.
Figure 23: Jfp.1. Furnace 1  shown in profile in ditch 11. 'Ihe imprint of smaller post holes can be seen to the left of the furnace

pit. The shaft material present in the fiirnace has filled the ditch after production was finished.

og gropa ble dokumentert i plan.  Gropa lå i en ned-
graving som målte 0,8 m i diameter og hadde en dybde
på 0,6 m.  I profil ble det registrert at gropa var gravd
gjennom  det  eldste  kullaget  i  kullageret.  Gropa  ble
snittet og hadde en dybde på 45 cm. Veggene i gropa
var steinsatt,  og innenfor denne var det satt  ned en
lagget trevegg av vertikalt  stilte  fint  tilhogde  stykker
med rektangulært tverrsnitt. Treveggen sto i den øvre
delen av gropa og hadde en høyde på  15 cm. Gropas
ytre diameter er målt til 50 cm og indre diameter til
35 cm. Mellom steinsettingen og treveggen hadde det
rent ned en del slagg som var størknet vertikalt i flere
omganger.  Gropa var i bunnen  Slt av varmepåvirka
sand, slagg og kull. I toppen lå et porøst sammensintret
slagglag  bestående  av  tappeslagg  og  fragmenterte
bunnskoller, malm og kull.

Det øvre laget tolkes som at sjakta hadde rast
etterproduksjonenvaravsluttet.Denavtagendeqrkkelsen
er i så ffll avgjørende for sjaktas plassering. Noe sjakt-
materiale sto også igjen direkte over ovnsgropa. Sjakta
tolkes derfor å ha stått direkte over ovnsgropa og ha hatt
en indre diameter på omtrent 35 cm. Slagglaget under
leirsjakta tolkes som restmateriale fra ovnen samt søl
rundt  leirsjakta.  Ut  fra  stratigrafi  og  brudd  i  lag-
følger, ser det ut til at det er en direkte sammenheng,
når det gjelder  brukstid,  mellom  leirsjakta og den
underliggende gropa. Gropa ser imidlertid ikke ut til
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å ha blitt benyttet til oppsamling av slagg (jf.  Fase  1-
ovnen), og blir i det videre benevnt som oe;7#g7iøp.

Oun2

Parallelt med, tett inntil SHl  i sør, mot produksjons-
området, ble det påvist en delvis gjenFlt nedgraving
som  målte  5,6 x  1,8  m.  I  plan  framsto  den  som  en
mørk struktur som først ble undersøkt under graving
av grøftene,  før den  ble tømt i sin  helhet.  Massen  i
nedgravingen  besto  i  hovedsak  av  tappeslagg,  men
også enkelte knuste bunnskoller/slagg med treavtrykk
og  noe  kull.  I  slagglaget  lå  også  to  konsentrasjoner
av sjaktmateriale.  Øverst var  tappeslaggen  porøst  og
oppsmuldret.  Lengre  ned  lå  derimot  større  stykker
tappeslagg  som  hadde  rent  utover  og  størknet  på
stedet.  Slaggen hadde tydelig blitt tappet bevisst ned
i nedgravingen og videre rent utover gjentatte ganger.
Denne typen nedgraving er heretter omtalt som tappe-
renne ut fra sannsynlig fiinksjon.

I  senter  av  tapperenna,  under  laget  med
tappeslagg,  ble  det  påvist en  oval  nedgraving  som
målte 1,1 x 0,9 m. Massen øverst i nedgravingen besto
av et mørkt lag av trekull og fragmenterte bunnskoller/
slagg med treavtrykk. Massen var porøs og ble fiernet før
nedgravingen  ble  snittet.  En  sirkulær  steinsatt  grop,
tolket som ovnsgrop, lå i senter av nedgravingen. En
lagget  trevegg  var  satt  ned  innenfor  steinsettingen.
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Figur 24: Jfp.1. Plan og profiltegning av ovn 2.
Figure 24: Plan and scction drawing of fiirnace 2 from Jfp.1

Gropas ytre diameter var på 0,7 m og den indre på
0,5 m, mens diameter innenfor treveggen var 30 cm.
Gropas dybde var 26 cm. Slagg hadde også her rent
ned mellom steinsettingen og treveggen.  Under tre-
veggen i nord lå en stor tappekjegle som stammer fra en
tidligere brenning. Påvisning av tappeslagg i en sirkel
rundt senter av ovnsgropa  antyder ovnens  plassering
direkte over denne. Det har blitt tappet ut av ovnen til to
sider, mot øst og vest. Om dette har foregått samtidig, er
det ikke mulig å fastslå. Tappeslaggen vitner imid-
lertid om at uttapping har skjedd i flere omganger, og at
slaggen har størknet mellom de enkelte tappingene.
Som for ovn  1  gjelder det at en leirsjakt ser ut til å ha
vært plassert direkte over ovnsgropa, og begge kom-
ponentene er del av samme konstruksjon.

En  større  konsentrasjon  av  sjaktmateriale  lå
sør for grøft 11 inn mot SH 1. Området ble først tolket
som  mulig  ovnsområde  for  en  sjaktovn  med  slagg-
avtapping. Mer sannsynlig er det imidlertid at denne
massen er rester etter den siste sjakta som har rast/blitt
kastet mot sør.  En avskriving av sjaktovnen sees også

på bakgrunn av mangel på tappeslagg, samt at det ikke
var varmepåvirkning i undergrunnen.

Mulig oun 3

Helt øst i tapperenna under tappeslaggen ble det påvist
ytterligere  en  nedgraving.  Massen  besto  av  fragmen-
terte  bunnskoller,  kull,  sjaktmateriale og sand.  Mål  på
nedgravingen  var  1,5  x  1,7  m,  og dybden  var  15  cm.
Nedgravingen er tolket som mulige rester etter en ovn i
form av ovnsgrop der bare bunnen kan spores.

I områdene rundt ovn 2 og 3 ble flere konsentra-
sjoner av sjakmateride påvist.  Disse ble først tolkt som
muligsporettersjaktowimedslaggavtapping,menersenere
omtolket tfl å være rester av eldre sjakter som er deponert.

Slagghauger og slaggko nsenuasj o ner
SHl  som  avgrenset  produksjonsplassen  mot  sør,  var
den klart største med en utstrekning på 8,3 x 4,2  m
og en høyde på 0,9  m. Haugen var toppet og hadde
jevnt skrånede sider. Fire lag kunne skilles ut i profilene
(kap.  2,  fig  14).  Gjennomgående besto  slagghaugen  i
hovedsak av tappeslagg, fra større kjegler til fragmen-
terte biter. Noe bunnskolleslagg og slagg med avtrykk
etter treveggen ble påvist i hele haugen, men mengden
var størst i de nederste lagene. I tillegg lå sjaktmateriale
som atskilte lommer og lag.

Volumet  ble  målt  til  18,7  m3.  1/4  m3  masse
ble tatt ut av haugens øvre del. Dette tilsvarte 23 bøtter å
12 liter og en vekt på 483,4 kg. Massen ble såldet, og
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Figiir 25: JS.1. Sålding av masse for volumberegning.
Figure 25: Wet sieving slag heap material for volume calculation from Jfp.1

slagg  og  sjaktmateriale  ble  separert  og veid.  Slaggen
veide etter sålding 368,5 kg og sjaktmaterialet  17 kg.
Forholdet mellom slagg og sjaktmateriale kan være noe
misvisende da uttaket ble gjort i toppen, og mengden
sjaktmateriale tiltok i de nedre lagene. På bakgrunn av
volumberegning og veiing er den totale slaggmengden
27,5  tonn.  Vekt på sjaktmateriale vil  ut fra samme
beregning bli på 1,3 tonn.

I tilknytting til SHl lå to vouer av slagg vinkel-
rett på haugens sørlige ender, orientert nord-sør, og ram-
mer inn tapperenna tilknyttet ovn 2 og den mulige ovn
3. Vollen i øst målte 2,5 x 1,8 m og hadde en høyde på
30 cm. Avgrensing mot slagghaugen var uklar da de gikk
innihverandre.Profilenettersnittingvistetreatskiltelag;
nederst et lag med bunnskoller, sjaktfiagmenter og kull.
Over dette et  kullag med noe tappeslagg.  Det øverste
laget besto av et utkast av lys sand, tappeslagg og sjakt-
materiale tolket som utkast i forbindelse med graving av
renna.

Slaggvollen i vest hadde på overflaten samme
fasong som vollen i øst. Ved snitting kom det imidler-
tid fram at vollen strakte seg som et tynt slagglag mot
vest.  Den totale utstrekningen på vollen var på 8,5 x
3,5 m og hadde en høyde på 20 cm. Ved snitting kom
det  fram  to  atskilte  lag.  I  bunnen  var  det  et  mørkt
lag bestående av slagg, sjaktmateriale og kull. I toppen
lå et lag av tilsvarende masse som  i den  østre vollen.
Slaggen i vollen var ensartet og skiller seg fra de andre
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slaggforekomstene da den er svært jernholdig og har
en ruglete og rustbrun overflate. Ut fra type stammer
denne slaggen fra bunnsjiktet i ovnen, eventuelt slagg
som har blitt sintret fast til jernluppen og sjaktveggen.
Mulig er  dette  en  oppbevaringsplass  for  slagg  som
ble planlagt smeltet om på grunn av høyt jerninnhold,
noe også de metallurgiske analysene støtter i  forhold
til Feo-innehold (Espelund & Nordstrand 2003).

SH2 var vesentlig mindre. Formen var oval, orientert
nordøst-sørvest, med mål på 2,6 x 1,6 m og en høyde
på 40 cm. Et snitt viste et homogent lag bestående av
tappeslagg, men med noe mer innslag av sjaktmateride
i sørlig del. Et kullholdig malmlag strakte seg under sør-
lig del av haugen og videre sør mot kullager 2. Dette
bunnlaget er tolket som malmsøl.

I  tillegg til de to slagghaugene ble det påvist
en  konsentrasjon av slagg i den  østre delen  av kull-
gropas voll.  Slagglaget hadde en utstrekning på 2,0 x
1,8 m og en tykkelse på 14 cm. Konsentrasjonen besto
av tappeslagg i  form av kjegler og fragmenter,  sjakt-
materiale  og  kullblandet  grus.  Slaggkonsentrasjonen
lå under yngste fasen av kullageret.

Røsteplasser
Det  ble  påvist  fire  røsteplasser  foruten  den  mulige
røsteplassen i tilknytting til malmlageret. Alle lå uten-
for produksjonsområdet.
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RØstei)lds§  1

Røsteplassen lå fire m østnordøst for SH 1. Formen var
tilnærmet rektangulær, men hadde en "utstikker" mot
vest.   Sentralt  lå  en  varmepåvirket  stein  med  en
diameter på 0,6 m.  Massen i røsteplassen besto av
flere lag som gikk i hverandre, og trolig har det vært
flemrøstinger.DetvarnoekullblandetimaLmlaget.Over
malmlaget lå et kullag og delvis brente røtter som ble
tolket  som  en  yngre skogbrann.  Røttene  gikk ned  i
malmlaget slik at det var vanskelig å skille dette kullet
fra røstefasen. Tolkning som røsteplass er gjort på bak-
grunn av plassering og form samt varmepåvirkningen
på jordfast stein.

RØstephss 2

Røsteplassen lå i kant med og noe under SHl  i øst.
Røsteplassen var avgrenset av en steinrekke, muligens
lagt opp for å planere ut for helning og/eller brukt til
oppbygging av røstebålet.  Som for røsteplass  1  gjaldt
det at det over malmlaget lå mye delvis brent trevirke
08 røtter.

RØsteplass 3

Røsteplassen lå helt nord på det avdekte området,  13
m nord for SH 1. Den hadde avlang form med et tynt
utflytende malmlag. En stor skjørbrent stein på 0,7 m
lå midt i røsteplassen. I profil var malmlaget tykkest i
senter og jevnt avtagende mot kantene.  Innslaget av
kull i malmen var liten. En stor bit tappeslagg lå inntil
den jordfaste steinen og over malmlaget.

RØstepldss 4

Røsteplassen lå fire m øst for røsteplass 3 og hadde en
avlang form.  En klar avgrensing var vanskelig å fast-
slå da malmlaget var tynt og delvis spettet. I profil sto
røsteplassen fiam som fem lommer med konsentrasjoner
med  røsta  malm  av varierende  tykkelse,  og  mellom
disse  bare  et  tynt  malmlag.  Undergrunnen  va.r  noe
varmepåvirket.

Spor etter bygningskonstruksj oner
1 kanten av nedgravingen til tappemna mot produksjons-
området lå rester etter en  1,6  m  lang  forkullet stokk.
Plasseringen antyder tflknytting til ovnen. Stokken kan
ha en sammenheng med oppbygging for blåsebelg.

I ovnsområdet rundt ovn 1 ble det påvist fire
små staurhull, alle med diameter på 4-6 cm og dybde
på  10-15  cm.  I  profilen  gjennom  ovnsgropa  så  en
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tydelig at de var satt ned etter ovnen var tatt i bruk.
Fyllmassen  i  staurhullene  var  kull  og  sandblandet
malm.  Det  er  nærliggende å  tenke  seg at de har en
konstruksjonsmessig sammenheng med ovnen, enten
som en del av oppbyggingen, eventuelt kan de ha hatt
en fimksjon ved oppheng av blåsebelgen.

En  forkullet  trestokk  ble  funnet  øst  på
produksjonsplassen   i   kanten   av  et   aktivitetslag
tolket som mulig malmlager i en tidlig fase. Lengden
på stokken var  1,7  m  og  bredden  40  cm.  Stokken
er  tolket  som del av en konstruksjon knyttet til  det
mulige malmlageret.

Et ildsted ble påvist s  m nordvest for SH1.
Formen var avlang, med mål på  1,5 x 0,7 m og med
en tykkelse på s  cm.  Ildstedet hadde av to definerte
lag, da det i vest besto av et kullag og i øst av et tynt
rødlig røstet malmlag der kullaget lå delvis over malm-
laget. I snitt ble det påvist et staurhull under kullaget.
Dette hadde en diameter på 9 cm og stakk ls cm ned
i undergrunn.  Mulige skoningstein omkranset staur-
hullet.  Foruten  kull  og malm  besto  ildstedet av noe
brent   leire/sjaktmateriale   og   noen   slaggbiter   samt
skjørbrent stein.  Det ble fiinnet flere konsentrasjoner
med brente bein i ildstedet. Fenomenet med malm og
slaggiildstederergjennomgåendeforjernframstillings-
plasser i Gråfiellområdet.

mgroper
Alle de fem kullgropene som er tolket som tilhørende,
ble undersøkt, derav to med maskin og tre med prøve-
stikk. Kullgropa på anlegget, Jfp. 1 -1, var større enn de
øvrige, og det ble også i denne påvist tre klare bruksfaser
med bakgrunn i gjennomgående kullag i hele gropas
bunn.  Dette  samsvarer godt  med  de  tre  fasene  som
ble påvist i kullager  1. Ytterligere en kullgrop har trolig
to  bruksfaser,  mens  de  øvrige  har  en.  Stableretning
kunne påvises i en grop der den hadde stokkene lagt
i en retning. Alle ble bestemt å være kvadratiske også
etter undersøkelse.

Treart og datering
16 kullprøver fia jernfiamstillingsplassen og kuugroper er
treartsanalysert.  Overveiende er gran benyttet.  Dette
gjelder  for  både  ovner,  råstofflagre  og  røsteplasser.
Unntaket er treveggen som var satt ned i ovnsgrop 2
og som var konstruert av furu. Innslag av fiiru finnes
også i prøver sammen med gran. Dette gjelder i slagg-
haugen, kullageret og i aktivitetslaget.

Røsteplass Mål Tykkelse Malmtype Kull Vamepåvirketstein/under~ Faser

1 6,2 x 4,3 m 16cm Rus trød puddemah Iblandet og over Ja 2

2 2,7 x 2,6 m 14cm Dyp rød puddemalm Kullbl., lommer i bum Nei 1

3 3,2 x 2,1  m 8cm Dyp rød puddemalm hte Ja 1

4 3,6 x 1,5 m 8cm Rødbrun finkomet malm Noe Ja 1

Tabell 5: Jb.1. Røsteplassene med mål, oppbygging og bestanddeler.
Table 5: Roasting places from Jfb.1 : Dimensions, and components.

47



Gråf jellprosjektet -Bind 1 T,ø„'ø 6j'

Konstmksion/lag Prøve Konstruksjon/lag Prøve Konstmksion/lag Pføve
Jhlhg!er 1 , topp G,ru,' Oun 2, fteøem F''r'' Røstei]lass 2 Gmrl
KJ#lbfler, bum Gra'l / t"" Ovn 2, tappeområde Gran Ildsted G,a,'

Aktivitetslag Gran/fiiru SH1, topp Gran rfi).1 -2 Gra'I

Oun 1 , treuem Gran SH1, b"m Grzgø/fiim/biørk 1ft,.14 Gran
Ovn 1 , ovnsområde Gran Sla2woll, vest Gran

Ovn 2, trevej¥ Furu Røsteplass  1 Gran

Tabeu 6: Treartsanalyserte prøver. Daterte prøver i kursiv.
Table 6: Identified tree species from charcoal samples, dated samples are shown in italics.

9   av   disse   prøvene   ble   datert.   Kullgrop
Jfp.1-4  ble  datert  i   forbindelse  med  undersøkelse
av  den   nyregistrerte  jernframstillingsplassen  Jfp.18
(Smekalovs 2004), da denne har en brukstid forut for
Jfp.1.  Kullgropa  ligger  imidlertid  tidsmessig  opp  til
Jfp. 1 og knyttes derfor til denne.

Sett bort i fra røsteplass 2 som har fått datering
til yngre enn AD1650, ligger alle dateringene innen-
for  perioden  AD1000-1300.  Dateringsmateriale  fra
røsteplassen er tatt ut av profil på 6 cm dybde. Ut i fra
tolkningen om en yngre skogbrann over røsteplassen
er det sannsynlig at dateringsmaterialet stammer  fra
denne.

De øvrige kullprøvene ligger innenfor en tids-
ramme som kan tyde på kontinuerlig drift. Det er ikke
på bakgrunn av dateringene mulig å finne noe brudd.

\`ii`i  >si`l\i  ti`   `1  `i  i  lr,`iii   R.  uii,  r  t  i   ,il   (:lIH),(  )`(,  il  `'  i   11.  B.\  ,i`+`   R.ii````  \   (3(lli),  iiit)   ri  ``113  i)rol.  usp|t  li"i|

'l'Ua-4442, SI 11, bunn   955±35BP

'1.-16732, O`.n  2   905±60BP

'l'-16893,.|fl..1-2   885±6581'

T-16734, Ililstc`d   870±70BP

'1.,16733, O`-n  1    845±50BP

'l`-18464,.|q`.1 -4   840±55B1'

'1'-16730,  Kullagcr  1, bunn   835±9081'

'1'-16729, Kullagc`r  1, toTtp   820±70BP

'1'-16731,  R{>stcrtlass  2   225±40BP

Dateringene av kullagrenes bunn og toppsj ikt spenner
over et kort tidsrom. Bunnivået i slagghaugen har den
eldste dateringen,  og det er sannsynlig at en  her har
fått  fatt  i  oppstartsfasen.  Ut  i  fra dateringene er det
trolig at produksjonen har foregått mellom AD1100
og til midten av 1200-tallet.

To prøver er dendrokronologisk analysert ved
Pentti  Zetterberg,  Dendrokronologisk laboratorium,
Joensuu.  En  prøve av fiiru fra ovn 2  er et stykke av
treveggen  som  sto  igjen  i ovnsgropa.  Det ble talt 97
årringer,  og  treet  er  felt  etter  sommeren  AD1264.
Dateringen ligger innenfor t4C-dateringen fra samme
grop, men i ytterkant oppad i tid. Fra kullag i kullgrop
Jfp.1-2 ble en stokk talt til å ha 111  årringer. Stokken
er av gran og kan bare dateres relativt opp mot andre
prøver av samme art (Zetterberg 2005).

rT=_Ir-
J-J-
J-JL-
-^_--
__-

- L -L --- J 1
1

250Cal.,\ D               500Calt\l)               750Cal.\l)              1000Calt\l)            1250Cal.,\D            1500Cal.,\D            1750Cal,\l)

Calibratl`d dati`

Figur 26: Jfp.1. Dateringsresultater fra jernframstillingsplassen og tilhørende kullgropcr.
Figure 26: Results of dates from production site Jfp.1  and associated charcoal pits.
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Metallurgi
Jernframstillingsplassenbleprioritertformetallurgiske
analyser.  Disse ble utført av professor emeritus Arne
Espelund, NTNU.  I henhold til gjeldende problem-
stillinger ble prøver av forskjellige typer slagg,  malm
og metallprøver analysert.  I  tillegg ble en  vannprøve
fra bekk nord for produksjonsplassen tatt for å studere
fiktorer for malmdanning  (Espelund  & Nordstrand
2003).

Resultat

Fersk malm og vannprøve fra bekk i nord: Vannprøven
viste innslag av såkalte jernbakterier som antyder gode
forutsetninger for malmdannelse. Prøven av den ferske
malmen viste imidlertid verdier som gir lavt utbytte
og  kaldskjørhet  på  bakgrunn  av  høyt  mangan-  og
fosforinnhold.

Slagg fra vestre slaggvoll ble analysert og viste
seg å være svært jernholdig. En tolkning om depot for
omsmelting blir dermed styrket.

Analysene  av  metallprøver  viser  at  det  ble
produsert både bløtt jem og hardt eggestål. Malmen som
ble undersøkt var fosforrik, noe som ikke gjenspeiles
i metallet. Et høyt blandingsforhold malm/trekull og
lang reduksjon i ovnen er en løsning på dette.

Når det gjelder kvantifisering av produksjonen
er det utført to analyser på malm og slagg med antatt
representativitet. Med utgangspunkt i  10 kg slagg ble
resultatet:

•     34,3kgmalmgir l4kgjern
•     20,7kgmalmgir5,6kgjern

Dette     gir     en      utbytteberegning     på
1:1,4  og  1:  =  0,6.  I  gjennomsnitt  gir  dette  omtrent
et  1:1  forhold  mellom  slagg  og jern.  Produksjonen
kvantifiseres videre ut i fra volumberegning og slagg-
veiing. Sannsynlig mengde produsert masse i SH 1  vil
være 27,5 tonn jern.

Fum
En redskapsøks ble funnet i massene gravemaskinen
hadde fiemet ved snitting av SH 1. Øksa er en "buløks''.
Den er kjent fra 1600-tallet og var hovedøksa i skogs-
bruket  fram  til  midten  på  1800-tallet.  Slike  økser
kunne ha bredt eller smalt blad og ble benyttet til både
felling,   kvisting  og   barking   (Gjerdåker   2002:123-
124).  Den som ble fiinnet har smalt blad og er også
kalt "øyeøks", med fiinksjon å lage "øyer"  eller hull i
tømmersomska.lslepes/ftaktesfrahogstplassen(Harald
Bentz Høgsethpe#. ØcJ.). Trolig har den ut i fra kjent
bruksperiode, ingen tilknytting til jernproduksjonen

1  alt  25,2  g  brente  bein  ble  funnet  i  en
struktur   tolket   som   ildsted.   Beinfragmentene   ble
sendt  til  analyse  hos  Anne  Karin  Hufthammer,  De
naturhistoriske samlinger,  Zoologi, ved Universitetet
i Bergen. To fragmenter ble bestemt til deler av tåledd
av svin og skinnebein av bever. I tillegg ble det fiinnet
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et rovdyrbein  som  i størrelse og  form  ligner skinne-
bein av gaupe (Hufthammer 2004).

TOLKNINGER AV FRAMSTILLINGSPIASSEN

Umiddelbart   virker   produksjonsområdet   på   jern-
framstillingsplassen noe uTyddig. Produksjonen har i all
hovedsak foregått i området mellom kullgropa i sør og
SHl  i nord. Avstanden mellom disse er s m. To sikre
ovnsområder  ble  påvist.  I  tillegg  er  en  nedgraving
tolket som mulig spor etter en ovnsgrop.  Ovn  1  og
ovn 2 ligger på en rett linje fra senter av kullgropa til
senter av SH1.  Ovn  1  ligger sentralt  i  produksjons-
området delvis over og under kullageret.  Ovnen  var
tydelig  skåret  ned  i  det  eldste  kullageret  på  lokali-
teten.  Ingen  slagghaug  er  direkte  knyttet  til  ovnen.
Slaggkonsentrasjonen sørøst  for kullageret kan  trolig
knyttes til denne ovnen på bakgrunn av de stratigrafiske
forholdene samt deres innbyrdes plassering.

Ovn  2  ligger  rett  sør  for  SHl   og  knyttes
direkte opp mot denne. Tapperenna ovnen er plassert
i vitner om en sammenheng mellom ovn og slagghaug.
Vollene som går ut fra haugen omgir hele ovnsområdet
og angir en avgrensing for dette. Under driften av ovn
1 og 2 har råstofflagrene hatt samme plassering.

Den  mulige ovn 3 ligger øst på produksjons-
plassen. Beliggenheten til SH2 og kullager 2 antyder at
dissekanknyttesoppmotdenneovnen.Aktivitetslaget
øst for ovn 3, tolket som mulig malmlager, bør også ha
forbindelse til denne ovnen.

Av dette  kan  minst  tre  bruksfaser  skilles  ut
på lokaliteten.  Fase  1  er representert ved ovn 3, SH2,
kullager  2  og  det  mulige  malmlageret.  Den  brente
stokken som lå i kanten av dette malmlageret, antyder at
det kan ha stått en mindre konstruksjon her, enten i
form av et mindre lagerhus, eventuelt som en kasse for
oppbevaring av malm. Den eldste fasen av kullageret
kan  også knyttes  til  denne  fasen,  og kullgropa har i
denne fasen vært en mellomlagringsplass. Leirelageret
som  ble  påvist  under  vestre  slaggvoll  kan  muligens
knyttes til denne fasen.  En annen tolkning er at det
ut fra beliggenhet og avstand er rester etter sjakta til
ovn 3.

I  fase  2  er  ovn  1  tatt  i  bruk.  Kullgropa  er
benyttet   som   kullager,   og   malmlageret   vest   på
produksjonsplassen er tatt i bruk.  Leirelaget som ble
påvist under slaggvollen kan stratigrafisk knyttes opp
til denne.  Storparten av produksjonen har foregått i
fise 3. Ovn  1  og SHl  med slaggvoller hører til denne
fisen.  Foruten  en  stor slagghaug og  tydelig  langvarig
bruk av ovnsområdet, kan dette også sees i kullagerets
tykkelse som har akkumulert seg over tid. Malmlageret
er det samme som i fase 2. De to atskilte fasene i malm-
lageret sees ut i fra dette.  Leirelageret øst for ovn 3 er
knyttet til denne fasen.

Ut fra organiseringen av råstofflagre, ovn og
slagghaug med voller, er det mulig å gjøre en tolkning
av hvordan prosessen kan ha sett ut i siste bruksfase:

Produksjonsområdet  var  organisert  ved  at

49



Gråtiellprosjektet -Bind 1 Varia 63

Figur 27: Jfp.1. Skjematisk framstilling av organiseringen i siste bruksfase.
Figure 27: Sketch showing how Jfp.1 was organized in its last phase.

råstofflagrelåsidevedsideibakkantavovnenogtappe-
renna. Ut i fra slagghaugens plassering på motsatt side
av ovnen samt spor etter uttapping i en underliggende
renne,  er  sannsynlig  plassering  av  blåsebelg  antydet.
Foruten mulig syllsokk i forbindelse med malmlageret
tilknyttet fase  1, ble det ikke påvist spor etter blester-
hus eller andre bygningsmessige konstruksjoner.

Ildstedet nord for SHl  er datert til en tidlig
fase  på anlegget.  Ingen  kulturlag ble  påvist ved eller
rundt  ildstedet.  Området  var  dessuten  vasstrukket,
og eventuelle  oppholdssteder kan  ligge  andre  steder.
Også  undergrunnen  under  røsteplass  1,  3  og  4  var
svært våt. Både plassering av ildstedet og røsteplassene
virkerurimeligomdetvarlikefiik[igunderproduksjonen.
Tørre områder ligger like i nærheten både i øst og vest.
Myrvekst, tiltakende vannsig og endring av bekkeløp
er faktorer som kan forklare dette.
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JENFRAMSTILLINGSPIASS JFP. 2

NIKU ID  1023287, C.53390
Gnr./bnr. : Rødsberget/Tørråsteigene, 39/99
Feltleder: Ragnar Bjørnstad.
Tidsrom:  15.08.-15.09.2003
Ukeverk:  15, undersøkt areal: 701  m2

I-DNING
Jernframstillingsplassen  ble  registrert  i  1999  som  et
anlegg av 300-typen på bakgrunn av sirkulære slagg-
hauger (Risbøl et al. 2000). Anlegget ble videre atskilt
som to (1202387a og -b)  ut fra definisjonen på 300-
typen. Slagghaugen i nordvest (SHl)  målte 7,1  x 6,2
m og var 0,8 m høy. Slagghaugen i sørøst (SH2) målte
6,7 x 4,0  m og hadde en  høyde på 0,4  m.  Avstand
mellom haugene ble målt til 2,0 m.

Anlegget ble av NIKU definert som del av et
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Figur 28: Jfp.2. Plantegning av jernframstillingsplassen.
Figiire 28: Plan drawing of production sitc Jfp.2.

kulturmiljø som foruten Jfp.2 også omfattet jernfram-
stillingsplass,  Jfp.38   (ID   1023400)   300   m  mot
østnordøst.  Innenfor  det  definerte  kulturmiljøet  lå
seks  kvadratiske  kullgroper  der  de  tre  vestligste  ble
knyttet  til jernframstillingsplass Jfp.2.  De  øvrige  har
en sannsynlig tilhørighet til Jfp.38. Ytterligere en kull-

grop som lå på en "øy" i Merramyra 500 m mot nord-
vest,  ble  undersøkt.  Denne  lå  i  en  gråsone  mellom
flere anlegg, men i forholdet til nærhet kan denne sees
som en del av produksjonen på Jfp.2.

Den maskinelle avdekkingen var noe komphsert
da  undergrunnen  var  svært  steinete,  og  vegetasjonen
besto av mye seigt myrgress ut fra plasseringen tett opp-
til Merramyra i vest. Opprensing ble prioritert innen det
sentrale produksjonsområdet, mens det avdekte området
forøvrig  ble  sjekket  ut  for  mulige  strukturer  og/
eller funn.

Undersøkelsen forgikk med en kombinasjon
av flategraving, snitting samt bruk av hjelpegrøfter. To

grøfter ble lagt ut i produksjonsområdet, grøft 1 i sør-
vest og grøft 2  i  nordøst.  Disse ble lagt vinkelrett på
slagghaugene gjennom produksjons- og ovnsområder
for å skaffe  oversikt over lagfølger.  Slagghaugene  ble
snittet  med maskin  i  kvadranter,  og de  fleste lag  ble
valgt snittet og ikke totalgravd stratigrafisk på grunn
av begrenset tid.

Undersøkelsen viste at anlegget hadde to til-
nærmet  ovale  slagghauger  orientert  nordøst-sørvest,
der  SHl   ligger  mot  nordvest  og  SH2  mot  sørøst.
Avstanden mellom haugene var på 6,5 m. To ovnsom-
råder, en inntil hver haug, kom fram som mindre for-
høyninger.  Nordøst i produksjonsområdet lå et stort
malmlager, og et kullager ble påvist i  den  sørvestlige
delen. En røsteplass ble påvist 10 m sørøst for SH2.
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Jernframstillingsplassen   lå  600  m   nordnordøst  for
Tørråsen.   Merramyra   ligger  25   m   nordvest   for
produksjonsområdet.   Grunnen   består   av   morene-
masser og heller slakt ned fra Tørråsen til Merramyra.
Høyv€getasjonen i området består av småvokst gran-
og  bjørkeskog  Mens  undervegetasjonen  er  tuer  av
bjørkekratt  blåbærlyng,  mose  og  gress.  På  grunn  av
beliggenheten  tett  inntil  myr,  var  deler  av  under-
grunnen svært fiiktig, og konsentrasjoner av tykk torv
med  myrgress  lå  spredt  innen  det  avdekte området.
Morenemassene i undergrunnen består av til dels mye
stor kamp opp til 0,8 m i diameter, omgitt av mindre
stein og grus. Anlegget var plassert i området der den
naturlige dreneringen synes å være best.

RESUTÅT

Produksjonsområde og råstofflagre

Fhllager
Kullageretkomfiamunderavtorvingoglåiproduksjons-
områdets sørlige del. Laget var avlangt, orientert øst-
nordøst-vestsørvest  med  en  lengde  på  5  m.  På  det
bredeste  målte  laget 2,8  m. Tykkelsen  var opp  til  s
cm. Det strakte seg i nordøst over det sørvestre ovns-
området.  Bare ett kullager antyder en felles bruk for
begge  ovnene.  Eventuelle  faser  kunne  ikke  påvises
verken i plan eller profil.

L,ø„`ø 6j

Malmlager

Malmlageret ble påvist i den nordøstlige delen av feltet,
delvis utenfor selve produksjonsområdet.  Formen på
laget var tilnærma rundt og hadde en utstrekning på
9,0 m nordøst-sørvest og 8,1  m nordvest-sørøst.  Det
lå delvis under det vestlige ovnsområdet. Flere rotvelte
har ført til en stedvis oppriving. Malmsjiktet var tykkest
mot sør inn mot  ovnsområdene og antyder  med  det
kjerneområdet for malmlageret. Malmen besto i plan
av typen rødbrun puddermalm. Mot vest grenset malm-
lageret mot et lag med malmsøl som dannet et spor ut
fia produksjonsplassen mot nordvest. Trolig ligger det
her en røsteplass utenfor det avdekte området.

Det ble gravd to snitt gjennom malmlagerets
sørlige del, begge med en nordøst-sørvest orientering.
I  profilene  fra  disse  kunne  en  tydelig  skille  ut  flere
faser i lageret. Profilen i snitt 1, lagt i senter av malm-
lageret,  viste  et  s  cm  tykt  lag  med  rustrød  pudder-
malm. Under dette ble det påvist et 4 cm tykt mørkere
lag bestående av små malmklumper. Snitt 2 ble anlagt
inn  mot  ovnsområdet  i  nordvest.   Malmlaget  gikk
tydelig under den  nordlige delen  av ovnsområdet.  I
profil kunne to malmlag skilles ut.  I toppen lå malm
tilsvarende øverste lag i snitt 1. Under dette lå et 4 cm
tykt kullag. Kullaget lå over et aktivitetslag bestående
av kull, malm og slagg.  Mot bunnen lå det et mørkt
lag med malmklumper, tilsvarende bunnlaget i snitt 1.
Stratigrafien i malmlageret tyder på flere bruksfaser.

Figur 29: Jfp.2, ovn 1. Tappeslagg in situ mcd avtrykk etter ovnssjakta.
Figme 29: Furnacc 1  from production sitc Jfb.2 with tapped slag shown in situ and the impression left after the shaft.
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Leirelager

1 malmlageret ble det nord for sentralområdet påvist
et lag med knust finkornet brent leire. Leirelaget fram-
sto som en liten forhøyning som delvis var dekket av
malm.I,agetmålte1,0midiameteroghaddeenvkkelse
på 20 cm. Leiren synes forsettelig knust og er sannsynlig
ment benyttet til magring av leirsjakter.

Cher og ovnsområder
To  ovnsområder  ble  påvist  som   forhøyninger  av
a.kkumulert slagg i tilknytting til hver sin slagghaug.

Ounsområde 1

0vnsområdet lå i produksjonsområdet tett inntil og
sørøst for SH 1. Det hadde en oval form, orientert som
SH1,  og målte  5,5  x 3,5  m.  En  forhøyning sentralt
utgjorde akkumulerte masser rundt den nedraste ovns-
sjakta.  Forhøyningen  gikk  delvis  i  ett  med  slagg-
haugen,  men  var  for øvrig  tydelig avgrenset da  den
i  overflaten  besto  av mye  sjaktmateriale,  tolket  som
rester etter den siste sjakta.

Vedgravingavhjelpegrøftenebledetunderde
akkumulertemassenepåvisten"fhsk"tapperennesom
gikk parallelt med slagghaugen. Det vil si at renna var
anlagt i de akkumulerte massene, og at det i utgangs-
punktet var tappet direkte ned på bakken. Om renna
er gravd ut bevisst eller om den er et resultat av opp-
rensing, er imidlertid usikkert. Massene rundt ovnen
representerte toppmassen i renna som etter oppSlling
hadde rent noe over kanten. Tapperenna framstod  i
plan som en avlang forsenkning hovedsakelig Slt med
tappeslagg, men også noe trekull og enkelte biter slagg
med treavtrykk. I øvre del var slaggen svært fragmen-
tert, mens det enkelte steder stakk opp deler av større
tappekjegler. Dybden på laget med fragmentert slagg
var på det meste 0,2 m. Rennas lengde var 3,9 m nord-
øst-sørvest, og bredden varierte fra 0,5 til 1,0 m.

Selve  ovnen  ble påvist  under opprensing av
ovnsområdet. Sjakta framsto som et avtrykk innenfor
en  nærmest  gjennomgående  ring av tappeslagg  som
var størknet rundt den. Slaggen representerer den siste
fasen  i produksjonen,  men  mengden tappet slagg er
for  stort  for  €n  brenning  og  representerer  sannsyn-
ligvis  produksjonen  i  den  siste  ovnssjakta.  Slaggen
som avgrenset ovnen  besto  i  nord av en  stor tappe-
kjegle, og en mindre i sørvest, som videre hadde rent
ut som plater rundt sjakta i sør og sørøst. I sørøst sto
det igjen noe sjaktmateriale som hadde størknet fist til
slaggen. Formen var tydelig krunmet, og anqdet fomen
på sjakta som sirkulær. Avtrykket hadde en diameter
på  65  cm,  noe  som  tilsvarte  sjaktas  ytre  diameter.
Slaggavtrykket hadde en tykkelse på 20 cm. Massene
innenfor tappeslaggen  var  omrotet  i  toppen,  men
besto nedover av et mørkt kullag og porøst slagg med
treavtrykk. Fravær av bunnskolle antyder at denne er
fiemet, og at slaggen med treavtrykk har sittet i under-
kant av denne. Enkelte sjaktfragmenter ble påvist mot
bakkenivå i nordlige del.  Disse var ikke rødbrent og
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har ikke vært i kontakt med luft. Slagglaget ble snittet
i tapperennas lengderetning, og det framkom at den
nordlige  tappekjeglen  representerte  fire  avtappinger
der slaggen har størknet mellom tappingene.

Direkte under sjakta var det anlagt en grop.
I  plan  framstod  denne  som  sirkulær  med  diameter
på 0,9  m, og massen var tilsvarende som bunnsjiktet
i  sjaktovnen.  Massen  viste  en  direkte  sammenheng
mellom grop og sjakt. Selve gropveggen var bygd opp
av rundkamp, og innenfor denne var det to lag med
lagget trevirke satt ned inntil hverandre. Til sammen
hadde treveggene en tykkelse på 20 cm.  Ovnsgropas
diameter  innenfor  steinveggen  var  0,5  m  og  innen-
for treveggen 30 cm. Gropas dybde under bakkenivå
var 0,4  m,  og  treveggen  fulgte  hele  gropas  dybde.
I  rommet  mellom  treveggen  og  steinveggen  og  inn
mellom steinene hadde et tynt lag med slagg rent ned og
størknet.

Ounsomfåde 2

0vnsområdet framstod som en halvsirkelformet for-
høyning  inntil  den  vestlige  siden  av  SH2,  men  var
ikke  så  markant som  ovn  1.  Området ble avgrenset
og målte 4,5 m i lengderetningen pa.rallelt med SH2.
Bredden var på det meste 2,3 m. Prøvegrøft 2 ble lagt
gjennom  nordlige  del av ovnsområdet.  I  profil  kom
det  fram  at  forhøyningen  besto  av omrotete  masser
av slagg,  sjaktmateriale,  kull  og sand/grus.  Det var
forholdsvis mer sand mot bunnen av laget. Sanden
er tolket som utkastete masser fra en underliggende
tapperenne samt ovnsgrop påvist i bunnen av denne.

Tapperenna  framstod  i  plan  som  en  avlang
forsenkning   orientert   nordnordøst-sørsørvest   med
lengde  2,8  m.  Bredden  varierte  fra  0,3  til  0,6  m.
Renna var ftlt opp med tappeslagg som hadde rent ut
og størknet horisontalt. Tappeslaggen var noe blandet
med  kull  og  slagg  med vedavtrykk.  Slagglaget  var
20 cm tykt. I profil kom flere separate avtappinger til
syne.  Selve sja.kta ble ikke påvist og må være fiernet.
Plassering og renneretning på tappesla.ggen viser like-
vel ovnens plassering.

Ved fierning av slaggen i tapperenna kom det
fram en sirkulær nedskjæring tolket som toppen av en
ovnsgrop. I vest og nordvest lå noe sammenrast sjakt-
materiale.  Fyllmassen besto av slagg med treavtrykk,
kull, jord og stein som var sammensintret til en porøs
blokk med vekt på 26,2 kg. Snittet viste at gropveggen
var bygd opp av stein satt med flate sider inn mot en
indre lagget trevegg.  Også her hadde tappeslagg rent
ned mellom steinene og helt ned til bunns i gropa, der
den dannet en flate under treveggen. Steinene var slik
murt sammen til en kompakt konstruksjon.

Gropasytrediametervar0,7m.Indrediameter,
innenfor  treveggen,  var  diameter 23  cm.  Gropa  var
0,5 m dyp, og steinmuren dannet de nederste 40 cm
av denne.  Deler av sjaktveggen  ble påvist delvis over
og delvis innenfor steinkransen. Sjaktas indre diameter
er slik anslått til 40 cm. Den laggete treveggen hadde
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dekket hele gropas dybde, men kun den øverste forkullete
delen var bevart, og den nedre delen besto av tomrom
etter oppråtning av det ubrente trevirket. Fenomenet
indikerer at gropas øvre del har vært varmepåvirket av
strålevarme, mens det i nedre del har vært kaldere.

Slagghauger
SH 1 hadde oval form, orientert nordøst-sørvest, men
hang  sammen  med  ovnsområde  1  og  var  således
vanskelig å avgrense. Etter opprensing av feltet så SH I
og ovnsområde 1  ut som en stor rund slagghaug med
to  forhøyninger.  SHl   ble  senere  definert  som  den
vestlige delen av strukturen. Slagghaugen bestod av to
klart atskilte lag. Øverst lå et 6 cm tykt lag med slagg,
humus  og  noe  sjaktmateriale.  Under  dette  kom  det
fram et homogent lag bestående av tappeslagg i form
av kjegler og mindre fragmenter.  Noen spredte kull-
biter og sjaktfragmenter samt slagg med treavtrykk lå
i laget.

SH2  var  oval,  orientert  nordøst-sørvest,  og
hang delvis sammen med tilhørende ovnsområde mot
nordvest. Haugen var likevel tydelig avgrenset, gjennom
en  bratt  nedskjæring  i  overgangen  mellom  slagghaug
og  ovnsområde.  I  profil  besto  haugen  av et  tykt  lag
som  overveiende var tappeslagg.  Både over og under
dette laget lå tynnere lag bestående av sjaktmateriale
og  knust  rødbrent  leire.  Mot bunnen  lå et lag sand
blandet med noe slagg, sjaktmateriale og kull. Sanden
er som sandmasser rundt tilhørende tapperenne, tolket
som å være utkast fra renne og grop. De bevarte tappe-
kjeglene var gjennomgående lavere enn i slagghaug 1,
og tolkes som uttapping fra mindre høyde.

Det ble tatt ut ]/4 m3 masse til veiing og sålding
fra  lengdeprofilene  i  begge  haugene.  Tidspress  på
slutten av sesongen gjorde at veiing av denne massen
ble bortprioritert.

Røsteplass
En  røsteplass  ble  påvist  sørøst  for  produksjons-
området.  Formen  var  nærmest  oval,  orientert  øst-
nordøst-vestsørvest med mål 6,6 x 5,6 m. Malmen
hadde mørk rødlig farge og var av typen puddermalm.
Noe  trekull  lå spredt  rundt  i  laget.  Sentralt  framsto
strukturen med en forhøyning tolket som røstebålet.
Mål på denne var 3,0 x 2,5 m. Utenfor dette var laget
tynnere og spettet. En avlang jordfast stein med lengde
1,0 m, lå i østre del av røsteplassen. I sørvest lå en til-
svarende stein som målte 0,5 m i diameter. I tillegg var
enkelte mindre steiner tydelig påvirket av varme.

SH1 SH2
Mål 5'8 x 4,0 m 6,5 x 3,9 m

Høyde 0'5m 0,3m
voium '/4 m3 2501 2601
Vekt '/4 m3
Volum SH 4,6 m3 2,4 m3
Vekt SH

Tabeu 7: Jffi.2. Mål og volum på slagghauger.
Table 7: Dimensions and volumc of slag heaps from Jfb.2.
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En   nordvest-sørøst   gående   grøft   ble   lagt

gjennom røsteplassen. I profilen var malmlaget 14 cm
på  sitt tykkeste sentralt.  Mot  bunnen  lå det enkelte
mørkere konsentrasjoner med  malmklumper.  Under
den røsta malmen lå et 2 cm tykt malmblanda kullag
med utstrekning på 2,8 m. Malmen i røstebålet minus
massen i grøfta ble veid til 313,6 kg. Ved fierning av
massen ble selve røstebålet avgrenset til å måle 2,8  x
2,2  m.  Spredning av malm  rundt røstebålet antyder
flere røstinger på stedet.

mgroper
Alle de fire kullgropene som var tolket tilknyttet jern-
framstillingsplassen,   ble   undersøkt.  Tre   ble  snittet
mens det ble tatt prøvestikk i en. Alle var kvadratiske,
og to hadde flere bruksfaser. At kullgropene har flere
brenninger  kan  reflektere  at  jernframstillingsplassen
har hatt en lang brukstid. Gjenbruken sier på den ene
siden noe om skogens reproduksjon, samtidig som det
er et uttrykk for at en har villet  unngå å investere i
anleggelsen av nye kullgroper. Det er svært mye stein i
undergrunnen i området, og graving av kullgroper må
ha medført en betydelig arbeidsinnsats. Stableretning
kunne bestemmes i to groper der en hadde krysslagt
tømmer, mens den andre hadde en parallell stabling.

Treart og datering
10  prøver  er  treartsanalysert,  og  overveiende  er  det
fiiru som er benyttet til framstillingen.  Dette gjelder
for både ovner,  råstofflagre og røsteplasser.  Unntaket
er kullageret som  har  innslag av både gran  og fiiru,
samt prøven fra malmlageret som i tillegg til gran og
fiiru også består av bjørk.  Også i kullgropene er det
overveiende benyttet fiiru. Unntaket er Jfp.2-3, fase 2
(b), der gran er benyttet, samt Jfp.2-1, topplag (b), der
både gran og fiiru finnes i samme prøve.

13  kullprøver  ble  datert,  derav syv  fra jern-
framstillingsplassen.  Dateringene viser at anlegget er
drevet  kontinuerlig,  med  en  sannsynlig  oppstart  en
gang  på  siste  del  av  1100-tallet.  Produksjonen  ved
ovnene ser  ut  til  å  ha  vært  drevet  på  samme  tid da
en  må  regne  at  det  er  siste  brenningssyklus  som  er
representert her.  Kullprøven fra SHl  er tatt ut i det
konsentrerte slagglaget, mens prøven fra SH2 er tatt
ut av bunnsjiktet i lag bestående overveiende av sjakt-
materiale.  SH2  kan  slik  sett  representere  startfasen.
Kiillageret som er benyttet gjennom hele produksjonen,
har en tidligere datering enn det helhetlige bildet viser.
Prøven  er  tatt  ut  midt  i  laget  og  kan  representere
en  tidlig fase.  For kullgropene er bildet det samme.
Alle prøvene viser en sannsynlig brukstid i perioden
AD1150-1280.Dateringeneviserengjenbruketterkort
tid i grop Jfb.2-1, og at det trolig har vært nok tømmer
for to brenninger i dens nærmiljø. For kullgrop Jffi.2-3
kan det ha gått noe tid mellom de to kullbrenningene.

Tre prøver av fiiru, en fra hver av ovnsgropene
samtfrakullgropJfp.2-1,erdendrokronologiskanaly-
sert. For ovn  1 var antall ringer for lite (48 +) til at en
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Figur 30: Jb.2. Dateringsresultater fra jernframstillingsplassen og tilhørende kullgroper.
Figure 30: Results of dates from production site Jfp.2 and associated charcoal pits.

datering kunne foretas. Prøven fra trevegg i ovnsgrop
2 har et hogsttidspunkt etter sommeren 1302, og sikre
åringer finnes i tidsrommet AD1191-1297.  I tillegg
finnes  minst  fem  ringer  som  er  for  karbonisert  til
eksakt datering. Den ]4C-daterte kullprøven fra samme
grop, som er datert fra et annet trestykke, er kalibrert
til AD 1230-1290. Differansen mellom dateringene er
innenfor det som er akseptabelt, og produksjonen har
trolig vært sluttført rett etter AD 1300. Dendroprøven
fra Jfi).2-1, som viste 59 årringer, var gjort på gran, og
har ingen absolutt datering (Zetterberg 2005).

Ftm
Detblefimnettilsammenseksflintavslagunderopprensing
av lag med malmsøl rett ved røsteplassen. Tre av avslagene
var qnddig vamepåvirka. Plassering og konsentrasjonen av
fiinnene taler for bruk under opptenning av røstebålet.

T,ø„`ø 6j

1500Cal.\l)                 1750(:alf\D

TOLKNINGER AV FRAMSTILLINGSPI,ASSEN

Produksjonsplassen  er  i  sin  form  en  klassisk jern-
framstillingsplass fra middelalder med to parallelt-
liggende  slagghauger  med  en  avstand  på  6,5   m.
Mellom     haugene     har     framstillingen     foregått
i   to   ovner,   og   trolig   i   det   samme   tidsrommet.
Stratigrafisk  ble  ovn  2  ved  utgravingen  tolket som
å være eldst på bakgrunn av kullagerets utstrekning
over deler av ovnsområdet. En tidlig fase av malm-
lageret  er  påvist  under  akkumulert  masse  tiknyttet
ovn 1 og støttet hypotesen. Dateringene viser imidlertid
at ovn  2  siste gang er brukt rett etter AD1302.  ]4C-
prøven fra samme ovn er yngst, og en må trolig heller
se på en  modell der begge ovnene er benyttet innen
samme periode, sannsynligvis om hverandre. Røsting
av malm ble utført på stedet. En røsteplass ble påvist,
og ytterligere en finnes sannsynligvis nordvest for det
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avdekte arealet. Røsting er ellers kjent bare på enkelte
av jernframstillingsplassene, og må sees ut fra anleggets
beliggenhet (se kap. 5)

Jernframstillingsplassen  synes  organisert  til-
nærmet speilvendt i form av to ovner og felles bruk av
råstoffiagre.  Slagghaugenes  form,  uttappingsområder
og tapperenner anqder aktivitetsområdet mellom ovnene.
Herav er det sannsynlig at blåsebelger har stått vinkel-
rett på uttappingsområdene, på motsatt side av slagg-
haugene.  Akkumulerte  masser  etter  aktivitet  og  søl
etter påSlling, ligger i produksjonsområdet og støtter
en slik tolkning.

Det  ble  ikke  påvist  spor etter  ildsteder  eller
andre rester etter midlertidig bosetning. En kan likevel
ikke slutte at dette ikke finnes her. Et større avdekket
areal ville kunnet gitt svar på dette.

Fire   kullgroper   ble   før   graving   tilknyttet
anlegget,  men ved utregning av produksjonsmengde
må det nødvendigvis ha vært flere,  alternativt er det
utført  flere  brenninger  enn  påvist  i  de  som  allerede
var tilknyttet.  Begge alternativene kan være mulig da
fire kullgroper ligger sør og vest for anlegget med en
radius  på  opp  mot  800  m.  Ingen  jernframstillings-
plasser er fiinnet i dette området,  og tross avstanden
kan også de trolig knyttes opp mot Jfp.2.

]ERNFRAMSTimNGSpiASSJFP.3
NIKU ID  1023386, C.53395
Gnr./bnr.: Deset Søndre/Deifiellstøkket, 38/28
Feltleder: Siv Anita Lundø.
Tidsrom: 25.07.-08.09.2003 og  17.08.-02.09.2004
Ukeverk: 22 + 8,5, undersøkt areal:  598 m2 + 354 m2

I-DNING
Jernframstillingsplassen  ble  registrert  i  1999  som  et
anlegg av 695-typen med to parallelle ovale slagghauger
orientert nordvest-sørøst. Haug i sørvest (SH 1) målte
6,3 x 3,3 m og var 0,8 m høy. Haugen var todelt med
to topper. Den nordøstlige haugen (SH2) målte 5,6 x
4,2 m og hadde en høyde på 0,9 m. Avstand mellom
ha.ugene målte 6,3 m (Risbøl cf ø/. 2000).

15   kullgroper  ble  ut  fra  anleggets  isolerte
beliggenhet, tolket som tilhørende dette. En av disse,
Jfp.3-14,  var  en  fangstgrop  gjenbrukt  som  kullgrop,
og ytterligere  en  grop Jfb.3-2  ble beskrevet som dyp
nok  til  opprinnelig  å  ha  vært  en  fangstgrop.  Ni  av
gropene  var  registrert   som   kvadratiske,   fire   som
rektangulære og en var uspesifisert, i tillegg til fangst-

gropen som var traktformet.
Området  ble  i  2004  prioritert  for søk etter

røsteplasser  med  magnetometer  (Smekalovs  2004),
og  det  ble  i  den  forbindelsen  påvist  ytterligere  en
produksjonsplass Oergt[er produksjonsplass 2) 20 m sør-
vest  for  den  NIKU-registrerte  (produksjonsplass  1).
Slagghaugene  var  uanselige,   og  produksjonsplassen
var utydelig i det tuete terrenget.

Etter avtorving kom strukturene godt fram,
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og  opprensing  var  lite  krevende.  Undersøkelsen  ble
utført hovedsakelig med flategraving. To korte hjelpe-
grøfter ble lagt vinkelrett på slagghaugene i forbindelse
med graving av ovnsområdene. Slagghaugene og ovns-
områdene ble snittet.

Produksjonsplass  1, gravd i 2003, besto av to
slagghauger SH 1  i sørvest og SH2 i nordøst, orientert
nordvest-sørøst med en avstand på 6,5 m. I tilknytting
til  begge haugene  ble det påvist  blesterovner  inne  i
produksjonsområdet.  Et  kullager  lå  nordvest,  og  to
malmlagre lå sørøst på produksjonsplassen. Sørøst for
malmlagrene ble det påtruffet to ildsteder.

Ved  undersøkelse  av  produksjonsplass  2   i
2004  ble  hele  området  mellom  produksjonsplassene
også avdekket, men ingen synlig kontakt kunne spores.
På produksjonsplassen ble det påvist to lave slagg-
ansamlinger med forholdsvis stor utstrekning. SH3 lå
i sørøst og SH4 i nordvest. Avstand mellom haugene
var  6  m.  Ovnsområdene  lå  i  rommet  mellom,  men
inntil slagghaugene, og sentralt i produksjonsområdet
ble det påvist et malmlager, mens et kullager lå sørvest
på produksjonsplassen.

TOPOGBffl

Jernfiamstillingsplassen lå på en tørrlendt forhøyning ca
450 m øst for Deifiellura og 1 lm vest for Østre Æra.
Tørråskjølen/Merramyra  ligger  ca  50-100  m  sør  og
øst for anlegget. Området var bevokst av middels tett
granskog og enkelte mindre bj ørk. Undervegetasjonen
besto for det meste av tuer med blåbærlyng og mose.
Forhøyningen   var   omringet   av   flere   våtområder.
Undergrunnen  besto  hovedsakelig  av  fin  sand  med
enkelte større stein. Området rundt var mer steinrikt.
Flere steinopptrekk ble påvist,  og de største steinene
vartydeligryddetunnaproduksjonsflatenføroppstart.
Flere rotvelte hadde rotet opp på plassen, blant annet en
som delte SH 1 , slik at den framsto med to topper.

RESUTAT

Produksjonsplass 1

Pro duksj onso mråde og råstofflagre

Ku[hger
Et kullager ble påvist i nordvestlig del av produksjons-
området. Det hadde en avlang form som fiilgte lengde-
retningen til slagghaugene, med en utstrekning på 4,8
x 3,8 m. Tykkelsen på laget varierte fra 2-4 cm. Laget
var i sin helhet homogent bestående av rent kull og
kullstøv, dog iblandet noe brent leire og humus. Funn
av bare  et enkelt kullager  antyder  samme plassering
hele produksjonsperioden igjennom.

Malmhger
Det ble påvist to mulige malmlag på anlegget. Ett var
plassert i senter av produksjonsområdet og ett i sørøst-
lig del. Laget i senter hadde en uregelmessig form med
en utstrekning på 2,0 x 1,3 m og var 2-5 cm tykt. Etter
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Figur 31: Jfp.3. Plantegning av produksjonsplass  1.
Figure 31: Plan drawing ftom production site  1, Jft).3.

opprensing viste det seg at laget var plassert i en grunn
nedgraving.  Malmlager i sørøst var også uregelmessig
med en utstrekning på 2,5 x 3,0 m og med en tykkelse
på 4 cm. Malmlageret i senter besto av mørke mindre
korn, mens det sørøstre var rødlig og finkornet og mer
sand-  og  humusblandet.  Tross  to  atskilte  lag  er  det
her vanskelig å definere ett eller to malmlagre.  Begge
var til dels tynne og utflytende, og de kan ha hatt en
sammenheng.  Det  som  taler  for  to  atskilte  lagre,  er
nedgravingen under malmlaget i senter, samtidig som
variasjon i malmtype forkommer innad på de enkelte
malmlagrene.  En  større iblanding av sand og humus
i sørøstre lag indikerer en tidlig bruksfase med senere
akkumuleringer.  Malmkonsentrasjonen  i  senter  kan
derfor tolkes som å tilhøre en senere periode.

Leirelager

Et  konsentrert  lag  med  pulverisert  rødbrent  leire  lå
rett  nordvest  for  kullageret.  Laget  målte  2,6  x  1,0
m  og hadde en  tykkelse  på  3-5  cm.  Laget  er  tolket
som et leirelager bestående av knust sjaktmateriale for
magring ved nyproduksjon av sjakter på bakgrunn av
beliggenhet og homogenitet.

Ovner og ovnsområder

Ovn1

Undersøkelsen  av  ovnsområdet  tilknyttet  SHl   ble
startet ved å legge en grøft fra senter av produksjons-
området og vinkelrett på SH1.  Plasseringen av grøfta
ble valgt  på  bakgrunn  av en  større  konsentrasjon  av
brent leire og sjaktmateriale. Leirelaget viste seg å være
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Figur 32: Jfp.3. Ovn 2 med bevart leirsjakt og tappeplater i for- og bakkant.
Figure 32: Furnace 2 from Jfp.3 with preserved clay built shaft and tapped slag both in front and at behind the fiirnace.
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opp til  12 cm tykt og hadde en utstrekning på 2,2 x
1,2 m. Konsentrasjonen er tolket som en nedrast sjakt.
Laget strakte seg delvis over slagghaugen og indikerer
at sjakta har rast mot sørvest.

ParalleltmedSH1,underleirekonsentrasjonen,
løp en avlang nedgraving med utstrekning på 3,2 x 12
m og en d}bde på opp til 7 cm, tolket som en tapperenne.
Fyllmassen  i  renna  besto  av  knust  tappeslagg,  brent
leire, noe kull og sand. I senter av renna var det anlagt
en grop som i plan framsto som sirkulær. Direkte over
gropa lå et lag med sjaktmateriale. Gropa er tolket som
en  ovnsgrop  på  bakgrunn  av  konstruksjon  og  Sll-
masse. Ovnsgropa hadde en steinforing i nedre del, og
innenfor denne sto en lagget trevegg. Bordene var for-
kulletogskråtttilhogdmotbunnen.Øvredelavgrop-
veggen besto av påSlt sand og humus. Ytre diameter
målte 74 cm,  indre diameter 35  cm,  og dybden var
40 cm. Gropa besto i toppen av et lag påSlt/omrotet
masse iblandet kull, brent leire, biter av sjaktmateriale
og slagg.  Under dette lå en porøs  blokk av slagg på
18,8  kg som 6rlte store deler av gropa.  Slaggblokken
hadde avtrykk etter trcveggen i ytterkant, men sto ikke
im situ.

Ovnen  framsto  som  svært  sammenrast,  og
noen entydig tolkning er vanskelig å foreta om ovnen
alene. Grop og sjakt er uolig en og samme konstruksjon
da det ikke kan påvises noen suatigrafiske skiller mellom
disse.

Oun2
0vnsområdet framsto som  en  forhøyning som  gikk
inn i SH2  uten noen entydig avgrensing.  Etter opp-
rensing kom det fram to konsentrasjoner med brent
leire og mindre sja.ktfragmenter tolket som rester etter
sjakta fra siste produksjonsfase. To atskilte konsentra-
sjoner antyder at sjakta er revet og ikke rast.  Størst
var  leirekonsentrasjonen  som  lå  delvis  opp  i  slagg-
haugen. Denne målte  1,1  x  1,3 m og hadde tykkelse
på opp mot 20 cm.

Under  sjaktmaterialet  lå  tykke  lag  med
tappeslagg.  I  toppen  var  slaggen  fragmentert,  men
ved opprensing kom det fram  to  tappeplater  z.# Jz.fø¢.
Ved sin lokalisering, rennestruktur samt tappepunkter,
klargjorde disse for ovnssjaktas plassering. Platen i sør-
øst hadde utstrekning på 0,8 x 0,5 m og var opp til 10
cm tykk. Platen i nordvest målte 0,6 x 0,4 m og var på
det tykkeste 7 cm.

Ved  opprensing  mellom  slaggplatene  kom
nedre  del  av ovnssjakta  fram.  Sja.kta var  svært skjør,
menvedågraveinnoverimassenekomformogstørrelse
klart fram. Ytre diameter ble målt til 55 cm og indre
diameter til  38  cm.  De nederste 25  cm av leirsjalm
var bevart, og det ble påvist utappingshull i sørøst, 22
cm  over  bakkenivå.  Ytterligere  et  tappehull  fra  en
tidligere fase ble påtruffet 3 cm under det førstnevnte.
Plassering av disse har samsvar med tappeområdet  i
sør. I plan framsto vestre del av ovnen med to leirelag
atskilt av et gult sandlag. Trolig dreier dette seg om en
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reparasjon da begge leirelagene var sintret på innsiden.
Ved fierning av leirsjakta ble det i bakkenivå

påtruffet en tynn stripe forkullet trevirke som avgrenset
sjaktas  ytterkant.  Dette  var  rester  etter  en  tynn
konstruksjon utenpå sjakta, bestående av bark fra fiiru
og gran.  Denne  var  bare  bevart  i  sørvest  inn  mot
produksjonsområdet, og bare i en høyde på 2-3 cm.
Det kom likevel tydelig fram at det var lagt flere lag
med bark utenpå hverandre.

Under leirsjakta var det anlagt en grop som
stoidii€kterehsjonmeddenne.Deleravbunnskouenlåz.7ø
j`z.fø¢ og strakte seg vertikalt fra grop til godt opp i sjakt-
veggen.  Skollen  hadde avtrykk etter trebord,  og ved
videre snitt gjennom gropa ble forkullete rester etter
en lagget trevegg påvist i hele gropas dybde. Nedre del
av treveggen var ubrent og råtnet bort og har etterlatt
seg et tomrom. I profil kom det fram at leirsjakta var
satt  5  cm  ned  i  undergrunnen.  Det  var  bare  sted-
vis   benyttet  stein   til   fiindamentering  av  veggene.
Nedgravingen målte i bakkenivå 75 cm i diameter og
skrådde inn til 56 cm ved sja.ktbunnen.  Indre diame-
ter på selve gropa målte 39 cm, og den var 47 cm dyp.
Etter bygging av konstruksjonen har slagg blitt
tappet ned i nedgravingen på yttersiden av leirsjakta.
En  porøs  blokk av slagg,  delvis  fastsmeltet  i  bunn-
skollens underside, ftlte store deler av gropa.  Diameter
på denne var 22 cm, og den hadde en høyde på 42 cm.
Blokken veide 29,5 kg.

Slagghaugcr
SHl  i  sørvest  hadde  en  tilnærmet  oval  form  med
orientering   nordvest-sørøst.    Haugen    var   toppet
og anlagt  i  en  svak skråning mot sørvest.  Det ble  i
lengdeprofilen skilt ut to slagglag som begge bestod
hovedsakelig   av  slagg  sammenblandet   med  sand,
brent leire, sjaktmateriale og kull. I tillegg fantes flere
lommer med brent leire og sjaktmateriale.

En  mer  sammenblandet  masse  med  slagg,
malm,   kull   og   sand   lå   sørvest   for   slagghaugen.
Overgangen  mot  SHl  var  glidende,  og  konsentrasjo-
nen tolkes som en avfallshaug, trolig fra opprensing
av tapperenna.  I sørøst lå en mindre konsentrasjon
med til dels veldig jernholdig slagg. Denne er tolket
som  en  slaggvoll der massene kan være tiltenkt en

SH1 SH2 SH3        |        SH4
Produkjion5Dhs5  1 ProduÆHon5Dhss 2

Mål 6,6x 4,5 m 5,6x 4,5 m 5,8x 5,6 m 5' x 5,2 m
Høvde 0,7m 0,6m 0'2m 0'2m

Volum '/4 mJ 2801 2901
Vckt 1/4 m3 478,5 kg 551  k£
Volum SH 5'5 m3 7'7 m3 1,5  m3 1,8 m3
Vekt SH 10,5 tonn 10,4 to- 3,1 to- 3,7 tonn

Tabell 8:  Mål  og volum  på slagghauger  fra produksjons-
plass  1  og 2  på Jfp.3.  Sifrene  "vekt  SH"  på slagghaugene
SH3  og  SH4  er  basert  på snittet  av vekt  i  SHl  og SH2
("Vekt  1/4 m3" = 514,8 kg).
Tablc  8:  Dimensions  and  volume  of slag  heaps  1  and  2
from production  site Jfp.3.  The  figures  ``vekt SH"  on slag
heaps SH3 and SH4 are based upon the mean mass from
SHl  and SH2 (weight 1/4 m3= 514,8 kg).
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sekundær reduksjon.
SH2 i nordøst var tilnærmet sirkulær i formen

og  anlagt  i  en  svak  skråning  mot  nordøst.  Haugen
besto av fire atskilte lag, alle hovedsakelig bestående av
fragmentert tappeslagg blandet med sand, brent leire
og kull, men der de eldre lagene inneholdt mer slagg
med treavtrykk og bunnskoller. Mindre konsentrasjoner
av sjaktmateriale lå inne i og mellom lagene.

1/4  m3 masse  ble  tatt  ut  i  begge  haugene,  og

ved  veiing  og  volumberegning  er  den  totale  avfalls-
massen på produksjonsplass  1  anslått til 20,9 tonn.

Røsteplass
En røsteplass ble påvist under og vest for SH 1. Formen
var rektangulær med mål på  1,9 x  1,3 m.  Massen var
mørk brun til sort kullholdig bestående av røsta malm,
litt slagg og skjørbrente steiner. Både innslag av kull og
brente stein antyder en  røsteplass selv om malmlaget
var svært blandet.  Innblanding av slagg må også sees

på bakgrunn av den senere anlagte slagghaugen.

L,ø„'ø 6j

Spor etter opphold
Det  ble  ikke  påvist  spor  etter  bygninger  på  fram-
stillingsplassen, men to strukturer rett sørøst for det
sørøstre  malmlageret  ble  begge  tolket  som  ildsteder.
Ildstedene  lå  på  linje  med  kullageret  og  malm-
lageret,  med avstand på  2  og  5  m  fra produksjons-
plassen.  Begge ildstedene målte omtrent  1,0 m i dia-
meter og besto av kull,  skjørbrent stein, sand og noe
malm. I ildstedet lengst mot sørøst ble det også funnet
fragmenter  av  brente  bein.  Beina  er  analysert,  og  et
fragment kunne bestemmes til sau/geit (Hufthammer
2004).

Produksjonsplass 2

Produksjonsplassen ble påvist med magnetometer fri-
søk, og det ble på bakgrunn av anomaliene utarbeidet
et detaljkart for å avgrense anleggets utbredelse, samt
for  å  sammenlikne  med  de  senere  utgravingsresulta-
tene (Smekalovs 2004).

Figur  33:  Jfp.3.  Plantegning  av  produksjonsplass  2.  Til  høyre  kart  over  magnetiske  anomalier  (utarbeidet  av  Smekalovs
2004).
Figure 33: Plan drawing of production site 2 from Jfb.3. To the right plan of magnetic anomalies (prepared by Smekalovs).
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Produksj onsområde og råstofflagre

Kh[hger
Et kullager lå  på en  liten  forhøyning i  sørvestre del
av produksjonsområdet.  Kullageret  hadde  tilnærmet
kvadratisk form, med en utstrekning på 3,3 x 2,7 m,
men var noe utflytende mot NV. Tykkelsen var opp
til 4 cm. Massen besto av et rent kullag med enkelte
større stykker.

Malmlager
Malmlageret   ble   påvist   sentralt   i   produksjonsområ-
det,  tett  inntil  ovnsområde  ved  SH4.  I.ageret  hadde
rektangulær form med en  utbredelse på  1,8 x  1,7 m.
Tykkelsen var på 4 cm. Malmen var av typen rødbrun
puddermalm, men inneholdt også lommer av en mer
komet malm.  Gjennomgående var laget iblandet noe
trekull.Malmlageretlåstratigrafiskoverslaggansamling
tilknyttet ovnsområdet ved SH4, og en konsentrasjon
av brent leire tolket som sjaktmateriale fi.a samme ovn.

Ovner og ovnsområder

Oun3
0vnsområdet i sørøst ble påvist under et tynt sla.gglag
og ble først tolket som en del av SH3. Sjakta var i sin
helhet fjernet,  og ovnens plassering er tolket på bak-
grunn av en tappeplate z.7ø j`z.fø/, samt en underliggende
grop. Tappeplaten lå østsørøst for og i kant med gropa
og hadde en  utstrekning på 80 x 30 cm.  Ovnsgropa
var tydelig tømt i toppen da bunnskollen i sin helhet
var fjemet, og toppen av gropa var ft[t opp av avfa[[s.
masser.  Nedre del  besto  av slagg og kull  tolket som
nedraste  masser  fra  produksjonen.  Gropa  var  stein-
foret, og en rektangulær vegg av trebord var satt ned
innenfor denne. I toppen av gropveggen ble det påvist
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flere  stykker  av bunnskoller  lagt  ned  sekundært  og
tolket  som  fundamentering  for  en  ovenfor  stående
sjakt. Slagg hadde stedvis rent ned mellom steinveggen
og inn mot treveggen. Gropa hadde en ytre diameter på
68 cm og indre mål på 32 x 42 cm. Dybden var 32 cm.

Oun4
Chrnsområdet i nordvest var på samme måte som ovn
1  dekt av et slagglag som gikk i ett med SH4. Ovnen
blepåvistunderrensingdaendelavovnssjaktafortsatt
var bevart i sørvest. Sjaktveggen hadde en høyde på 27
cm  og var  tydelig  avrundet.  Direkte  utenfor sjakt-
veggenlåresteraventappeplatesomtroligharmedført
gode  bevaringsforhold  for  sjaktveggen.  Tappeplaten
var uregelmessig i formen med en utbredelse på 45
x 75 cm og en tykkelse på  10 cm. Inn mot sjakta lå
to  større jordfaste steiner som slaggen hadde rent i
mellom før den fløt ut i plan. Uttappingen ser slik ut
til å ha vært bevisst lagt her for styring bort fra ovnen.
Under sjakta var det plassert en grop der deler av en
bunnskollelåitoppen.Bunnskollenerfrasistebrenning,
og  massene  under  var  således  ikke  fiernet.  Denne
massen besto av sekundært varmepåvirket slagg fra
tidligere brenninger, blandet med malm, kull og sand.
Gropa ha.dde steinforede vegger, og en sirkulær lagget
trevegg var satt ned innenfor denne. Diameter på gropas
nedskjæring var 90 cm,  og indre diameter var 46 cm.
Gropa var 45 cm dyp.

Slagghauger
SH3  var  anlagt  sørøst  for  produksjonsområdet  tett
inntil ovn  1.  Slagghaugen var utflytende og først tolket
som  sirkulær.  Det  ble  lagt  en  grøft  gjennom  slagg-
laget med tilhørende ovnsområde, og i profil ble det
påvist  fire  vertikalt  atskilte  lag.   Lengst  mot  sør
lå en konsentrasjon  av brent leire og mindre sjakt-

Figur 34: Fangstgrop Fg.3 gjenbrukt som kullgrop Jfp.3-14. Kullgropfasen er tydelig i vollene, men også som rast ned blant

påSlt masse i gropa (Amundsen 2007).
Figme 34: Pit fåll trap for moose Fg.3 reused as charcod pit Jfp.3-14. The charcoal production phase is clearly seen in the
banks but also in the collapsed sides that partially fill the pit (Amundsen 2007).
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fragmenter. I senter lå et lag bestående hovedsakelig av
metallholdig slagg iblandet sand. Rundt ovnsområdet lå
fiagmenterttappeslaggoglengstmotnondetaktivitetslag
bestående av slagg, sand og knust sjaktmateriale. En
tolkning er en kortvarig produksjon der lite slagg har
blitt kastet bort fra ovnsområdet da slaggen hoved-
sakelig lå rundt dette. Sjaktmaterialet i sør er muligens
fra produksjonens første fase, og området med jern-
holdig slagg er tolket som et bearbeidingsområde for
jernluppen rett etter uttak fra ovnen.

SH4 var som  SH3  utflytende.  Slaggutkastet
var anlagt  i en  skråning ned mot en  myr som siden
produksjonen  hadde  vokst  over  deler  av  utkastet.
Produksjonen er også her tolket til å ha vært kortvarig
på  ba.kgrunn  av  størrelse  og  massesammensetting  i
utkastet. Hovedsakelig besto massen av et blandingslag
av sand og tappeslagg med noe sjaktmateriale. Under
blandingslaget inn mot ovnsområdet lå en konsentrasjon
av sjaktmateriale fia en tidligere produksjonssyklus. Rett
nordøst for ovnsområdet ble det i slaggutkastet påvist en
porøs brunsvart plate bestående av sammenkittet jern-
holdig slagg,  sand og fragmentert tappeslagg.  Platen
tolkes som sammenbankede fragmenter etter rensing
av blesterjernet.

Kmgroper
1 5 kulkroper ble undersøkt i tilknytting til fiamstillings-
plassen. 10 ble undersøkt sammen med jernfiamstillings-
plassen, mens de fem øvrige ble undersøkt i forbindelse
med   fingstgropanlegget  ved   Deifiellura   (Amundsen
2007).  14  av gropene ble bestemt som  kvadratiske,
mens kun en ble tolket som rektmgulær. En omdefinering
av form fia rektangulær og ubestemt er slik foretatt på
fire kullgroper

Både  Jfb.3-2  og  Jfp.3-14  viste  seg  å  være
fangstgroper   sekundært   benyttet   til   kullbrenning
(Amundsen  2007).  I  kullgropfasen  har  begge  blitt
påSlt  og  formet  kvadratiske.  Våt  undergrunn  samt
sammensynking  hadde  imidlertid  ført  til  at  mile-
bunnene var tilnærmet borte, men både i vollene og
i  sidene  var  kullbrenningen  tydelig  i  form  av  tykke
kullag.

10 groper ble snittet, og i alle gropene kunne
det  påvises  en  bruksfase.  I  tre  av  gropene  er  det
anslått  at  veden  var  stablet  parallelt.  En  av  disse
hadde rektangulær form. Snitting av gropene ble gjort
slik at  en  kunne  studere  eventuelt  uttak  mot jern-
framstillingsplassen. Dette var tilfelle i fire groper. En

grop, Jfp.3-10,  hadde  uttak motsatt  vei.  I  de  øvrige
kunne ikke tømmeretningen sikkert bestemmes.

Trcart og datering
Til sammen  1 1  prøver, åtte fra produksjonsplass  1  og
tre  fia  produksjonsplass  2,  er  treartsbestemt.  Furu  var
hovedsakelig  benyttet,  men  gran  var  bnik  til  treveg-
gene  i  ovnene  på  produksjonsplass  1.  Også  en  kull-
prøve tatt ut i sjakta på den samme ovnen er bestemt
til  gran/furu.  I  tillegg  er  12  prøver  fra  kullgropene
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treartsanalysert, herav er åtte bestemt til furu og fire
til gran.

Totalt er 20 prøver datert, seks fia produksjons-
plass  1, to fia produksjonsplass 2 og 12 ffa kullgropene.
Jernfiamstillingsplassens brukstid ser ut til å ha vært fra
noe før AD 1000 til ut på 1200-tallet. Tydelig er det at
produksjonsplass 2 har en  tidlig fase,  og at en mulig
har hatt et kort opphold i produksjonen før den ble
tatt opp igjen på nye arealer på  1100-tallet.  Ovnene
ser i den første fasen ut til å ha blitt drevet samtidig.
På produksjonsplass  1  har en  også en  felles  oppstart
om  en  ser  på  dateringene  fra  slaggha.ugene.  Ut  i  fra
'4C-dateringene synes det som ovn  1  har vært i drift

i lengre tid enn ovn 2. Prøven fra ovn  1  er i tillegg til
]4C-datering også  dendrokronologisk analysert  til  en

siste bruksfase etter sommeren AD 1221.
Dateringene    fra    kullgropene    følger    hele

anleggets brukstid, men der minst åtte må koples opp
mot produksjonsplass 1. En kullgrop, Jfp.3-12, har en
datering forut for jernproduksjonen, eventuelt kan den
koples opp mot ovn 3. Dette er en av de eldst daterte
kullgropene   i   Gråfiell,   og   har   ingen   tidsmessige

paralleller  til  noen jernframstillingsplasser. Jfp.18  (se
under)  som er den eneste eldre daterte produksjons-
plassen (merovingertid) , har ytre dateringer som ligger
før kullgropa,  og kan  tross  forholdsvis kort avstand,
ikke settes i sammenheng med denne.

TOLKNINGERAV]ENFRAMSTILLINGSPLASSEN

Jernframstillingsplassen  besto  av  to  produksjons-
plasser  med  bare  20  m  avstand.  Dateringer antyder
to bruksfaser med et kort brudd i produksjonen. Tross
dette er produksjonen tilnærmet identisk i forhold til
både organisering og ovnstype.  Anleggene har begge
to  ovner  med  tilknyttede  slagghauger.   I   tillegg  er
det på begge plassene påvist bare ett kull- og malm-
lager,  med  mulig  to  bruksfaser  på  malmlageret  på
produksjonsplass  1.  Dette  sammen  med dateringene
sannsynliggjør at ovnene er drevet parallelt på begge
produksjonsplassene.

Produksjonsplass 2 med sine lave og utflytende
utkast, har en kort produksjonsfise. Totalt var det 3,3 m3
masseihaugene.Avdettevarbareenlitendeltappeslagg.
De oppkastete massene med sand og grus,  tolkes som
å  stamme  fra  startfasen  med  rydding  og  graving  av
ovnsgroper.  Slaggen  lå  i  begge  utkastene  omkring
ovnsområdene, og lite er kastet bort.  Mulig er vi her
vitne  til  en   enkelt  produksjonssesong,   der  det
etter produksjonen ikke er foretatt opprydding rundt
ovnene. Fravær av sjaktmateriale etter siste produksjon
kan  være  grunnet  i  oppstarten  av produksjonsplass  1
med behov for brent leire til magring av ovnssjaktene.

GjennomSmekalovskardegangavproduksjons-
plass 2 , sees tydelig likheter med utgravingsresultatene
i  forhold  til  plassering  av slagghauger  og  ovner  (fig.
33). Tolkningene på de forskjellige komponentene var
gjort forut før gravingen, på bakgrunn av resultater fra
tidligere undersøkelser. Det kommer her fram at utar-
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beidelse av magnetometerkart på anlegg som ikke skal
undersøkes, kan være gode retningslinjer for tolkninger,
forutsatt at en har en forutgående kjennskap til typen.

JERNFRAMSTIILINGSPIASS JFP.4

NIKU ID  1023451, C.53409
Gnr./bnr.: Deset Søndre/Deset skog, 38/5
Feltleder: Siv Anita Lundø.
Tidsrom:  12.06.-24.07. og 09.09.2003
Ukeverk: 23, undersøkt areal: 214 m2

I-DNING
Jernframstillingsplassen ble registrert i 2000 og ble på
bakgrunn  av plassering  på  en  kolle  og  med  slaggut-
kast i skråningen, tolket som uspesifisert. Beliggenhet
og  organisering  hadde  likhetstrekk  med  R434  på
Rødsmoen, men fiinn av tappeslagg antydet forskjell
i ovnstype. Anlegget ble videre tolket til å ha hatt en
kort brukstid eller være begrenset til husflidsbruk over
et  lengre  tidsrom.  På  bakgrunn  av  typen  ble  ingen
kullgroper  knyttet  til  anlegget  (Risbøl  cf ø/.  2001).
Ved magnetometersøk i 2002 ble en røsteplass påvist
50 m sør for produksjonsplassen. Røsteplassen (Rp.1/
ID  1037181) ble tolket som tilhørende produksjons-

plassen (Risbøl €f ø/. 2002b).
Avtorvingen ble gjort manuelt, og undersø-

kelsen  forgikk videre med en  kombinasjon av flategra-
ving og snitting.  Anlegget besto  av en  ovn  plassert på
kollens  høyeste  punkt  og  et  slaggutkast  mot  sør.  Et
kull-  og  malmlager ble påvist nord  for ovnsområdet.
Slaggutkastet ble gravd ved at en grøft ble lagt fra ovns-
området og ned til bunnen av kollen. En grøft ble også
lagt igjennom kullageret for å påvise eventuelle faser.

TOPOGRAFI

Jernfiamstillingsplassen lå 200 m sørsørvest for T-krysset
Nysetervegen/Vestre Jernskallevei.  561  moh.  Det var
anlagt på en flate på toppen av en morenerygg/kolle
bestående av hovedsakelig stein  i  alle  størrelser,  men
også  grus  og  sand.  Kollen  måler  5,5  m  nord-sør  og
6 m øst-vest. Vegetasjonen  besto  av mose og torv og
var delvis bevokst av blandingsskog. Anlegget grenset i
nord og øst til middels tett granskog og i sør og vest til
vått myrlendt terreng.  En  kullgrop Jfi).4-l  var gravd
ned  i  en  tilsvarende  kolle  rett  sørsørøst  for  anlegget.
Innen en radius på 200 m lå ytterligere fem kullgroper.
To av disse ble undersøkt i 2001  (Bøckman & Bergstøl
2001).

RESULTAT

Produksj on§område og råstofflagrc

Mdlmlager

Et stort utflytende lag røstet malm, med utstrekning
på 5,8 x 5,6 m og en tykkelse på  1-5 cm,  lå nordøst
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på  kollen.  Laget var  noe  utflytende  i ytterkantene
og  besto  hovedsakelig  av  fin   rød  puddermalm.
Konsentrasjonen  er  tolket  som  malmlager  på  ba.k-
grunn av dens plassering på produksjonsplassen.

Malmlager/røstephss

Ytterligereetmalmlagmedavlangformvaranlagtnord
på kollen der det strakte seg nedover skråningen. Laget
hadde en utstrekning på 4,3 x 2,0 m og en tykkelse
på opp  til  7  cm.  Laget  besto  av mørk  rød  pulver-
malm iblandet enkelte klumper. Undergrunnen besto
av mye stor stein som til dels var skjørbrent. Laget er
tolket som en kombinert røsteplass (rb. 1 ) og malmlager
på bakgrunn av varmepåvirkning og plassering.

K4lhger
Etkullager(1)medavlangformvaranlagtiskråningen
i nordvestre del av feltet. Laget hadde en utstrekning
på 6,1  x 5  m, og en dybde på opp til  14 cm. Lageret
besto  av  rent  kull  og  kullstøv.  Over  laget  lå  enkelte
større stein.  Kullageret strakte seg  under malmlager/
røsteplass og har sannsynligvis blitt forflyttet mot øst
under bruksperioden.

Et mindre kullag (2) lå to m mot sørøst, opp
mot toppen av kollen. Laget var sirkulært med en dia-
meter på  1,1  m og hadde en tykkelse på 2 cm.  I vest
var laget avgrenset av en naturlig steinrekke.  Kullaget
lå under malmlageret, men over malmlager/røsteplassen,
og er tolket som et mindre lager knyttet til en tidlig
fase på anlegget.

Ovnsonuåde
Et  ovnsområde  ble påvist på kollens  høyeste  punkt,
og  framsto  først  som  to  konsentrasjoner  med  sjakt-
materiale og knust brent leire nord og sørøst for selve
ovnen. Konsentrasjon i nord var yngst og tolkes som
rester etter den siste sjakta.  Utstrekning var 2,0 x  1,0
m og tykkelsen mellom 5-10 cm. Sjaktmaterialet i sør-
øst var eldre, og masser fra produksjonen har i etter-
tid akkumulert seg rundt dette og dannet toppen av
slaggutkast mot sør. Utstrekning på leirelaget var 1,9 x
1,4 m, og vkkelsen var opp til 9 cm. En konsentrasjon av
større stykker,  liggende med den sintrede siden opp,
antydet at sjakta har vært rund eller oval.

Et  oppkastet  lag  bestående  av  mørk  brun
sand og knust slagg, i hovedsak tappeslagg, men også
fragmenter  av  en  bunnskolle,  dekket  over  begge
leirelagene  mot  øst.  På  bakgrunn  av  konsistens  og
sammensetning  tolkes  laget  å  være  påSlt  og  kan
relateres til  uttak av blesterjernet etter at sjakta ble
revet. Laget "låste" alle underliggende lag og represen-
terer den siste aktiviteten på lokaliteten.

Mellom  leirelagene ble en  ovn  påvist i  form
av  en  sirkulær  nedgraving.  Massen  over  gropa  var
omrotet og samsvarer med utkastet. Ved fierning av
den omrotete massen framsto ovnsgropa tydelig i plan.
Massen  i  toppen  av  gropa  var  av  samme  type  som
den  overfor,  og  den  var  tydelig  tømt  i  dette  nivået.
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Figur 36: Jfb.4. Plantegning av jernframstillingsplassen.
Figure 36: Plan drawing of production site Jfp.4.

Gropveggene  var  bygd  opp  av  middels  rundkamp,
og  innenfor  denne  sto  restene  av  en  lagget  trevegg.
Bordene var forkullet i  toppen  og delvis  råtnet bort
mot bunnen av gropa, slik at det her var oppstått hul-
rom.  Disse  antydet  at  bordene  i  veggen  hadde vært
skråkuttet mot bunnen. Den gjenstående delen hadde
en lengde på  10 cm og en tykkelse på s cm.  Mellom
steinene  og  treveggen  hadde  slagg  stedvis  rent  ned,
størknet og dannet en kompakt vegg. Gropa hadde en
ytre diameter på 85 cm, en indre diameter på 44 cm
og dybde på 52 cm.  Under det omrotede laget i
toppen av gropa besto massen av en delvis sammen-
sintret masse med mørk sand iblandet kull, malm og
fragmentert tappeslagg.

Slagguthst
Framstillingsplassen  hadde  et  slaggutkast  i  skråning
mot sør.  Utbredelse på  utkastet var 6,8  x 4,0 m,  og
tykkelsen var på det meste 30 cm. Slaggutkastet besto
av  to  klart  atskilte  lag,  hvorav  det  øverste  angir

utbredelsen. Begge lagene besto hovedsakelig av slagg,
både tappeslagg og fragmenter av slaggblokker, blandet
med brent leire,  kull,  sand og grus.  Mot bunnen  av
skråningen  lå  flere  større  tappekjegler,  mens  massen
i  toppen  var  mer  fragmentert.  Lagene  skilte  seg  fra
hverandre ved at det underste var  fetere og mørkere
i farge ved høyere innslag av kull.  I tillegg var det en
større mengde sjaktmateriale her. Slaggutkastet hadde
et volum på 6 m3.

Kartlegging av produksjonsmengde ble fore-
tatt ved å veie og sålde L/4  m3 masse fra slaggutkastet.
Dette tilsvarte 29 bøtter å  10 liter, og en totalvekt på
433 kg.  220 kg av dette var slagg og  19 kg var sjakt-
materiale. Total mengde slagg er anslått til 5,3 tonn og
mengden sjaktmateriale til 456 kg.

Røsteplasscr
1 tillegg til det kombinerte røstebålet/malmlageret øst

på  feltet,  ble ytterligere  en  mulig  røsteplass  påvist  i
søkketmellomproduksjonsplassenogkullgropJfi).4-1.
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Figur 37: Jfp.4. Østlige profil i grøft gjennom slaggutkastet.
Figure 37: East facing section through slag heap material from production site Jfp.4.

Røsteplassen besto av to overlappende lag tolket som
to  røstebål.  Laget mot  sørøst  (rb.2)  besto  av gråsvart
malm  som  var  svært  kullblandet.  Formen  var  oval,
orientert nordøst-sørvest, med mål på  1,4 x  1,2 m og
en tykkelse på 2 cm.  Delvis under dette mot nordøst
lå et større og mer utflytende lag (rb. 3) som målte 3,0
x 2,8  m  og  med en  tykkelse  på opp  til  10  cm.  Mot
nord var laget dekket av masser fra produksjonsplassen.
Under lagene ble det påvist noe skjørbrent stein.

Den  registrerte  røsteplassen  lå  på  en  liten
terrasse   ca   50   m   sør   for  jernframstillingsplassen.
Det  ble  påvist  enkelte  lommer  med  røsta  malm  i  et
område på 2,4 x  1,9 m.  Om dette er en røsteplass, er
derimot usikkert ut fra den begrensede mengden samt
lite spor etter kull. En datering viser førromersk jern-
alder (Tua-4443, 485-400 BC), og det kan her være
snakk om en skogbrann.

Spor etter opphold
10 m vest for ovnsområdet lå et stort sirkulært ildsted
med  utstrekning på  2,1  x  1,9  m.  Tykkelsen  var opp
til  10  cm.  Ildstedet var  lagt  direkte  på  bakken  uten
noen form for planering av den steinete undergrunnen.
Massen bestod av humus iblandet sand, kull og skjør-
brente steiner.  Det ble gjort fiinn av fragmenter med
brente bein,  brent flintavslag samt jernholdig slagg i
tilknytning til ildstedet. Det kunne ikke påvises andre
spor etter noen bygningskonstruksjon rundt ildstedet.
De brente beina er analysert, men kan bare bestemmes
til pattedyr av ubestemt art (Hufthammer 2004).

Kullgroper
KiillgropaJfi).4-1låpåenkollesørsørøstforproduksjons-

plassen. Gropa ble undersøkt med manuell sjakting og
prøvestikk. Den var kvadratisk og ble tolket til å ha 6n

Figur 38: J fp.4. Datcringsresultater fra jernframstillingsplassen og tilhørende kullgrop.
Figure 38: Results of dates from production site Jfp.4 and associated charcoal pits.
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Figur 39: Jfb.4. Sjakt gjennom slaggutkastet. Produksjonsområdet ligger på toppen av kollen. Sett mot nordvest.
Figure 39: Jfi).4. Ditch through slag as seen from the south east. The actual production site is to the right of the mound.

bruksfase. Et fragment av en bunnskolle ble fiinnet i
toppen av gropas kullag.

Seks kullgroper mellom fiamstillingsplassen og
krysset Vestre Jernskallveg/Nysetervegen,  ble  under-
søkt  i  2001   (Bøckman  &  Bergstøl  2001).  På  bak-

grunn av slaggmengden på anlegget samt mangel på
andre framstillingsplasser i den  umiddelbare nærhet,
kan en anta at flere av disse tilhører Jb.4.

TreaJ* og datering
Åtte kullprøver fra framstillingsplassen samt fra kull-
grop Jfp.4-1  og røsteplass  Rp.1  sør for produksjons-
plassen,   er   treartsbestemt.   Syv   av   disse   er   datert.
Hovedsakelig  er  gran  blitt  benyttet  i  produksjonen,
mens fiiru er benyttet til konstruksjonen av treveggen
i ovnsgropa. Også prøven fra kullgrop Jfp.4-1 viser at
gran er benyttet ved produksjonen.

En av kullgropene som ble undersøkt i 2001,
Jfp.4-2, har to dateringer innen tidsrommet AD 1060-
1285  (T-15831,  850±75  BP; T-15832,  790±60  BP)
(BØckman & Bergstøl 2001 ). Det produserte kullet er
av gran og passer godt inn i produksjonsmønsteret ved
framstillingsplassen.  Deler  av  prøven  fra  ovnsgropa
er datert dendrokronologisk og har årringer i perio-
den  ADl 108-1270,  men  med  ytterligere  et  ukjent
antall   karboniserte   ringer   (Zetterberg   2005).   t4C-
dateringene tilsier en hovedproduksjonsfise på  1000-

og   l100-tallet.   Dateringen   fra   slaggutkastet   som
er tidlig,  stammer fra det yngste stratigrafiske laget,
og  denne  må  ikke  sees  på  som  oppstartstidspunkt.
Dendroprøven fra ovnen viser en siste bruksfase etter
AD 1270 og bryter noe med dateringsbildet forøvrig.
En prøve av en brent stokk som lå over malmlageret,
ble tolket som  mulig del av konstruksjon/blesterhus
under  gravingen.  Pla.sseringen  var  noe vanskelig sett
opp mot utstrekning og organisering og en datering
til  1400-tallet viser at det ikke er noen sammenheng
mellom  stokken  og  jernframstillingen.  En  forkullet
stokk lå over malmlageret og ble datert på grunn av
usikker  kontekst.  Den  var  imidlertid  yngre  og  har
ingen sammenheng med produksjonsfasen.

ToimTiNGERAvTERNFRAMSTiLLiNGSpiAssEN
Framstillingsplassen  er  på  bakgrunn  av  lokalisering
og   slaggutkast   ut   over   en   skråning   egenartet   i
Gråfiellområdet.Likevelskillerdenseglitefradeøvrige
i  organisering  og  framstillingsmetode.  Hovedsakelig
består  jernframstillingsplassene  i  Gråfiellområdet  av
to ovner,  mens denne har en. Tidsmessig skiller den
seg ikke ut som en tidlig eller sen fase, og mangel på
plass ka.n være en årsak til at det her bare er produsert
i en ovn.  Flere kull- og malmlagre samt en todeling i
slaggutkastet antyder to produksjonsfaser eller om-
organisering på plassen. Om det er to faser, er det uten
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ytterligere  dateringer  ikke  mulig  å  fastslå  om  dreier
seg om det et lengre opphold. Stratigrafisk er det også
vanskelig å se to definerte faser. Ved bruk av bare ett
ovnsområde er det nærliggende å tro  at en må se på
produksjonen som en kontinuerlig aktivitet.

JERNFRAMSHILINGSPLASSJFP.5

NIKU ID  1023573, C.53377
Gnr./bnr.: Deset søndre/ Deset skog, 38/5
Feltleder: Hege Damlien.
Tidsrom: 04.06. og 23.07.-10.09.2003.
Ukeverk: 28, undersøkt areal 697 m2

HEGE D"LiEN

INNUDNING

Jernframstillingsplassen ble registrert i 2000 og tolket
som et anlegg av 695-type med to avlange slagghauger,
samt to sirkulære slagghauger av 300-typen, noe som
antyder to typer organisering på produksjonsplassen. I
tilknytning til anlegget ble det registrert 24 kullgroper
(Risbøl cf ø/.  2001). To kullgroper var anlagt direkte
på jernframstillingsplassen.

Området   ble   avtorvet  med  maskin,   og
produksjonsområdene ble renset,  mens det avdekte
området for øvrig ble sjekket ut for mulige strukturer
og  funn.  Undersøkelsen  ble  gjennomført  med  en
kombinasjon av flategraving og hjelpegrøfter.

Undersøkelsen  viste  at  anlegget  var  stort  og
meget komplisert. Det ble påvist til sammen seks slagg-
hauger og q7v ovnsgroper, der to overlappet hverandre,
noe som indikerer en lang og storstilt produksjon. To av
slagghaugene var skadet og utplanert av en  skogsbil-
vei, noe som førte til at avgrensing var problematisk.

På   bakgrunn   av   antall   slagghauger   og
organisering, er produksjonsplassen tolket til å bestå
av to produksjonsområder, et sørøstlig (1) og et nord-
vestlig (2). Produksjonsområde 1  besto av SH3, SH4,
SH5  og SH6  med tilhørende ovnsområder,  kullagre
og malmlagre. ProdukS.onsområde 2 besto av de paraLlelt-
liggende slagghaugene SH 1 og SH2 med ovnsområder,
kullagre og malmlagre. Produksjonsområdene knyttes
til  to bruksfaser gjennom en  forflytting fra vest mot
øst.  I  tillegg  kan  produksjonsområde  1,  ut  i  fra  fire
ovner, deles i flere bruksfaser.

TOPOGFLAFI

Jernframstillingsplassen  lå  531  moh.,  ca  1,5  km  sør
for  krysset  Vestre  Jernskallevei  og  Nysetervegen  og
ca  100  m  øst  for elva Vestre Æra.  Området var ved
undersøkelsestidspunktet et granplantet hogstfelt, og
en skogsbilveg gikk over anlegget i øst.  Rundt hogst-
feltet står en tett granskog med en undervegetasjonen
av blåbærlyng og spredd småbjørk og fiiru. Anlegget
lå  på  en  tørr  gresskledd  flate  på  en  nordvest-sør-
øst  gående  morenerygg,  og  terrenget  heller  i  sørvest
og stiger i  nordøst.  Terrenget  består  av  nordvest-
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sørøst  orienterte  terrasser  og  er  forholdsvis  kupert.
Undergrunnen besto av sand, grus og forholdsvis store
mengder mindre stein.

RESUTAT
Produksjonsområdene   består   av   flere   råstofflagre,
slagghauger og ovner, og disse blir her presentert etter
kontekst.

Produksjonsområde 1

Råstofflagre

Ku[ltlger 3

Rektangulært kullag beliggende i produksjonsområdets
nordvestre del er tolket som kullager med en utsuekning
på 5,0 x 3,7 m og en tykkelse på  15 cm.  Massen var
kompakt og besto av trekullbiter og kullstøv. Laget lå
delvis under SH 1  og tilhørende slaggvoll.

Kulhger 4
I  produksjonsområdets  sørøstre  del  ble  det  påvist  et
tilnærmet  ovalt  kullag,   tolket  som  kullager.   Laget
målte  4,6 x 3,7  m  og hadde en  tykkelse på 20  cm.
Massen besto  av trekullbiter og kullstøv.  Beliggenhet
var på flaten mellom SH3, SH4 og SH5, delvis under
malmlager 2.

Kulhger 5
Under   SH2   i   produksjonsområdets   nordvestre   lå
ytterligere et kullager.  Dette ble påvist under snitting
av SH2. Lageret hadde en utstrekning på 3,0 x 1,9 m,
og var 10 cm tykt. Massen besto av større trekullbiter
og kullstøv.

Malmhger 2
I produksjonsområdets sørøstre del ble det påvist et
kompakt,  homogent  malmlag,  tolket  som  malm-
lager.  Formen  var avlang  med  mål  på  4,8  x  3,8  m
og med en tykkelse på 20 cm. Massen besto av rust-
rød  kornet  røstet  malm  som  var  noe  kullblandet.
Malmlageret  lå  på  flaten  mellom  SH3  og  SH5  og
delvis over ovn 5.

Malmhger 3
Etovaltmalmlagbeliggendeivestredelavproduksjons-
området, tolket som malmlager, lå delvis under SH3
og leirelageret.  Laget hadde en  utstrekning på 2,8  x
2,2 m og en tykkelse på 15 cm. Avgrensing mot nord
var imidlertid noe vanskelig å fastlå der det lå under
slagghaugen. Massen besto av rustrød kornet malm og
var noe kullblandet.

Malmhger 5
I produksjonsområdets nordre del, og under malmlager
2  lå  et  ovalt  malmlag,  tolket  som  malmlager.  Laget
målte  2,0  x  1,8  m  og  hadde en  tykkelse  på  10  cm.
Massen besto av mørk rustrød puddermalm som var
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Figur 40: Jfb. 5. Plantegning av jernframstillingsplassen.
Figme 40: Pla.n drawing of production site Jfb.5.

noe kullblandet, og det skilte seg fra malmlager 2 ved
en større kullblanding og finere kornstørrelse.

Mdlmlager 6

0valt  malmlag  beliggende  på  flate  i  nordre  del  av
produksjonsområdet mellom SH5 og SH6, ble tolket
som malmlager. Utstrekning var 2,4 x 1,4 m og tykkelsen
5 cm. I.aget var noe spettet og besto av lys rød finkortet
røstet malm og var noe slagg- og kullblandet.

Leirelager

Et  kompakt  lag med  knust sjaktmateriale  ble påvist
sør for SH3 og stratigrafisk over malmlager 3.  Laget
var ovalt og målte 2,0 x 1,9 m med en tykkelse på 12
cm. På bakgrunn av plassering og sammensetning, er
laget tolket som et lager for brent leire til magring av
ovnssjaktene.

Cher og ovnsområder

Oun3
Inntil  SH3  i  nordøst  ble  det  påvist  en  rektangulær,
gjenSlt  nedgravning som  målte  3,0  x  1,2  m,  tolket
som tapperenne.  I  plan  fremsto  renna som en mørk
forsenkning. Tapperenna var  10 cm dyp og ble tømt
i sin  helhet.  Massen  i  toppen  samt  i  sørøstre del  av
tapperenna besto av et kompakt lag med knust
tappeslagg,  malm  og  knust  sjaktmateriale.  Laget  er
tolket som søl etter påftlling av råstoff i ovnen, samt
nester etter produksjonen. I nordvesue del besto massen
hovedsakelig av tappeslagg.  Øverst var denne porøs og
knust. Ilenger ned lå derimot lagvise bevarte plater av
tappeslagg  som  var  størknet  rundt  en  underliggende
grop. Tapperenna hadde en ldar rettvinklet avgrensning i
noFdvest, men var mer utflytende og flatet ut mot sørøst.
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I nordvestre del av tapperenna ble det påvist
en rund nedgravning som hadde en diameter på 0,9
m. En sirkulær steinsatt grop, tolket som ovnsgrop, lå
i senter av nedgravningen.  I overflata lå det fragmen-
terte  bunnskoller,  knust  tappeslagg  og  knust  sjakt-
materiale.  I toppen av gropa var rester av sjaktveggen
bevart.  Sjakta hadde vært sirkulær med en indre dia-
meter på 30 cm. Rennestrukturen i tappeplatene i ytter-
kant av gropa viste at det var blitt tappet mot sørøst og
nordvest. Det har følgelig blitt tappet ut fra ovnen fra
to sider.

Ovnsgropa målte 30 cm i indre diameter og
var 40 cm dyp. Massen i gropa ble fjernet, og den ble
så snittet. Gropa var foret med middels- til stor rund-
kamp, og innenfor denne ble det påvist forkullede rester
etter  en  sirkulær  lagget  trevegg.  Trebordene  hadde
et  firkantet  tverrsnitt,  var  vertikalt  tettstilte  og
skråkuttet i nedre del. Slagg med horisontal størkne-
struktur hadde rent mellom steinforingen og treveggen.
Gropa  var  innenfor  treveggen  Slt  med  mørk  brun
slagg- og malmblandet humusholdig sand i øvre del.
Et opptil 20 cm tykt gult sandlag var fi7lt på i bunnen
av gropa innenfor treveggen.

Oun4
UndersnittingavsHlbledetpåvistenovalnedgravning,
tolket som ovnsområde. Nedgravningen målte  1  m i
ytre  diameter.  En  sirkulær steinsatt grop,  tolket som
ovnsgrop,  lå  i  senter  av  nedgravningen.  Ovnsgropa
var dekket av en kompakt sammensintret slaggblokk.
Denne målte 70 x 50 cm og var  14 cm tykk. I ytter-
kant av gropa, spesielt i sørøst, lå lagvise bevarte plater
av tappeslagg. Rennestrukturen i tappeplatene viste at
det var blitt tappet mot sørøst og nordvest.

I  toppen  av  gropa  var  rester  av sjaktveggen
bevart.  Sjakta hadde vært sirkulær med en indre dia-
meter på rundt 40 cm. Ovnsgropa målte 35 cm i indre
diameter  og var  50  cm  dyp.  Innenfor  steinforingen
ble det påvist rester etter en lagget trevegg lik ovn 3,
og slagg hadde under prosessen rent ned mellom stein
og  treveggen.  Gropa var  Slt med  mørk brun  slagg-
og malmblandet humusholdig sand i øvre del. Under
dette, mot bunnen, lå et 28 cm tykt gult påSlt sand-
lag innenfor treveggen.

0„„5
UndermaLmlager2bledetpåvistenrundnedgravning,
tolket som et ovnsområde. Nedgravningen målte 0,9
m i ytre diameter og en sirkulær steinsatt grop, tolket
som ovnsgrop, lå i senter av nedgravningen. I overflata
lå det fragmenterte bunnskoller,  knust tappeslagg og
knust sjaktmateriale.

I   ytterkant   av   ovnsgropa   lå   fragmenterte
plater   av   tappeslagg   som   var   størknet   på   stedet.
Rennestrukturen  i  tappeplatene  i ytterkant av gropa
antydet tapping mot nord og sør.  I  toppen av gropa
var rester av sja.ktveggen bevart, og denne hadde trolig
vært sirkulær med en indre diameter på 35 cm.
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Ovnsgropa målte 30 cm i indre diameter og
var 40 cm dyp.  Innenfor steinforingen ble det påvist
rester  etter  en  lagget  trevegg  lik  den  ved  de  øvrige
ovnene, og slagg hadde rent mellom steinforingen og
treveggen.  Gropa var  Slt  med en  omrotet  masse  av
mørk brun slagg- og malmblandet humusholdig sand
i øvre del, og et  10 cm tykt gult sandlag var Flt på i
bunnen av gropa.

Oun6
Under uplanert masse fia SH6 ble det på\rist ytterligere
en   oval   nedgravning,   tolket   som   et   ovnsområde.
Nedgravningen målte  1,1  x 0,7 m. En sirkulær stein-
satt ovnsgrop var konstruert i senter. I overflata lå det
fragmenterte bunnskoller,  knust tappeslagg og knust
sjaktmateriale. I ytterkant av ovnsgropa ble det påvist
enkelte fragmenter av tappeplater,  men  tapperetning
kunne ikke bestemmes.

Ovnsgropa målte 35 cm i indre diameter og
var 60 cm dyp. Gropa var lik i oppbyggingen som den
ved ovn 5. Den var steinforet med en indre lagget tre-
vegg. Slagg med horisontal størknestruktur hadde rent
mellom  steinforingen  og  treveggen,  og  hadde  klare
avtrykk av både stein og trevirke.  Massen i gropa var
omrotet bestående av mørk brun slagg- og kullblandet
sand i øvre del. I bunnen var det påSlt et 23 cm tykt
sandlag.

Slagghauger og slaggko nsentrasj oner
SH3 lå sørvest for produksjonsområdet, rett sørøst for
SHl  og  delvis  under  dennes  sørøstre  slaggvoll  samt
inntil SH4 i øst. Haugen var avlang, orientert øst-vest.
I profil besto slagghaugen av tre atskilte lag. Det øvre
laget besto  av sandblandet tappeslagg og  mye  knust
sjaktmateriale. Deretter fiilgte et sand- og kullblandet
tappeslagg med mye knust sjaktmateriale. Bunnen av
haugen besto av et kullblandet tappeslagglag iblandet
mindre biter jernholdig slagg.

SH4  som  var  rund  og  toppet,  lå  sørvest
for   produksjonsområdet,   inntil   SH3   i   nordvest.
Slagghaugen var lagdelt og besto  i profil  av tre klart
atskilte slagglag.  Det nederste laget besto av et kull-
blandet   sandlag,   med   fragmenter   av   bunnskoller.
Deretter fiilgte et rent tappeslagglag. Øverst lå et jord-
blandet  lag  med  noe  tappeslagg  og  knust  sjakt-
materiale. I haugens nodøsue del var det stoiie mengder
påført  sand.  Det  ble  ikke  gjort  funn  av  strukturer
under haugen. Under snitting ble det fiinnet et hengsel
av jern i slagghaugens profil.

SH5   lå   nordøst   for   produksjonsområdet.
Slagghaugen var skadet og  utplanert  av skogsbilvei  i
nordvestre  del.  Haugens  form  og størrelse var derfor
vanskelig  å  avgjøre.   Massen  besto   av  tappeslagg,
fragmenterte bunnskoller og sjaktmateriale.

SH6 lå nord for produksjonsomådet. Denne var
som SH5 skadd av skogsdrift.  Haugen g7nes imidlertid å
væresirkulærpågnmnlagavformoghq7de.Massenbestoav
tappeslagg, fiagmenterte bunnskoner og sj aktmateriale.
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Figur 41: Jfb.5. Tappeslagg størknet mellom steinforing og trevegg i ovnsgropa til ovn 6. Bildet viser avtrykk etter treveggen.
(Se også kap. 7, fig. 269)  (Foto: M. Teigen, Kulturhistorisk museum).
Figiire 41: Tapped slag hardened in between the stone lining and the wooden wdl from the pit of fiirnace 6 showing the
imprint of the wooden wall lining (Photo: M. Teigen, Museum of Cultural History).

Produksjon§område 2

Råstofflqgre

Kulldger 1

I  produksjonsområdets  søndre  del  ble  det  påvist  et
rekangulært kullag, tolket som kullager. I.aget lå mellom
SHl  og SH2  og delvis  over SH3.  Utstrekningen på
laget  ble  målt  til 4,8  x  3,6  m,  og tykkelsen varierte
mellom  3-15  cm.  Massen  besto  av  større  trekull-
biter og kullstøv, men var noe iblandet malm og slagg
samt  konsentrasjoner  av  skjørbrent  stein  og  knust
sjaktmateriale.

Kullager 2

Mellom SHl  og SH2 i produksjonsområdets nordre
del ble det påvist ytterlig et kullag, tolket som kullager.
I.aget hadde en utstrekning på 4,0 x 2,8 m og en tykkelse
på 1 5 cm. Massen besto av uekullbiter og kullstøv og var
noe malm- og slaggblandet. Kullageret lå under røste-
plass  1 og over malmlager 4.

Malmhger 1
I  produksjonsområdets  midtre  del,  mellom  SHl  og
SH2,  ble  det  påvist  et  stort  utflytende  malmlager.
I.aget var kompakt og sto fiam som en liten forhøyning,
trolig bestående av flere faser. To lag skilte seg ut men
var til dels vanskelig å avgrense da malmtypen i begge
var  rustrød  puddermalm.  Nederst  lå  et  malmlager
med mål på 4,1  x 3,6 m og en tykkelse på 10-15 cm.
Malmen var iblandet lommer med lysere rød pudder-
malm og var noe kullblandet i øst. Over dette lå et 10-
30 cm tykt avlangt malmlag med utstrekning på 4,2
x 2,2 m. Laget skilte seg ut som mer mold- og slagg-
blandet enn det underliggende.

Muåg malmlager 4
0gså i produksjonsområdets nordre del sørøst for SH2

og nord for SH 1, samt delvis under kullager 2, ble det
påvist et ovalt malmlag, tolket som mulig malmlager.
Dette hadde en utstrekning på 3,6 x 2,8 m. Tykkelsen
varierte  mellom  2-10  cm.  Massen  besto  av  lys  rød-
brun puddermalm, og tiltakende kullblandet mot sør
08 Vest.

Ovner og ovnsområder

Oun1

Parallelt med, og inntil SHl  i nordøst, ble det påvist
en rektangulær, gjen4lt nedgravning som målte 5,9 x
1,6 m, tolket som tapperenne.  I plan fremsto tappe-
renna som en mørk forsenkning. Den var 25 cm dyp
og ble tømt i sin helhet. Ut mot endene besto massen
overveiende av et kompakt lag med knust tappeslagg,
malm og knust sjaktmateriale. Laget var opptil 25 cm
tykt  og  er  tolket  som  søl  etter  påSlling  av  råstoff i
ovnen,  samt  rester  etter produksjonen.  I  midtre  del
besto  massen  hovedsakelig av tappesla.gg.  Øverst var
tappeslaggen porøst og knust. Lenger ned lå derimot
lagvise bevarte plater av tappeslagg som var størknet
på stedet. Renna hadde en klar rettvinklet avgrensning
i sørøst, men var mer utflytende og flatet ut mot nord-
vest. Øst for renna lå et tykt lag av knust sjaktmateriale
som ut i fi.a lokalisering kan være en nedrast ovnssjakt.

I midten av renna ble det påvist en oval ned-
gravning som målte 1,2 x 0,9 m. En sirkulær steinsatt
grop, tolket som ovnsgrop, lå i senter av nedgravningen.
I toppen av gropa i nordvest sto rester av sjaktveggen
bevart.  I denne ble det påvist et tappehull i form av
størknet tappeslagg. Slaggen hadde en rund form, og
var ca 4  cm  i diameter og  15  cm lang.  Det ble også
påvist rester av tappeslagg størknet fast mot det ytre
av steinmuren rett under denne. Sjakta hadde vært
sirkulær,  og diameteren har vært i overkant av 30
cm.  Rennestrukturen  i  tappeplatene  i  ytterkant  av
gropa viste at det var blitt tappet mot sørøst og noid-
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Figur 42: Jfp.5. Ovn 1  etter tømming av ovnsgropa. Bildet viscr den doble steinmuren.
Figurc 42: Jfp.5. Furnace 1 shown after having been empticd during excavation, the double stone wall can clearly be seen.

vest,  i  tapperennas lengderetning.  Bunnen av tappe-
platene besto av plater av sammensintret avfållsmasse.
Dette må relateres til at slagg som ikke har blitt fiernet
før uttapping, har smeltet fast i tappeslaggen. Tydelig
varmepåvirket  sand  vitner  om  det  samme.  Slaggen
vitner om at uttappingen har skjedd i flere omganger
der slaggen har størknet før en ny uttapping har fiinnet
sted.

Ovnsgropavarenstorogkraftigkonstruksjon
og målte 30 cm i indre diameter. Veggen var bygd opp
med to lag med rundkamp. Konstruksjonen var totalt
68 cm høy. 0g "steinmuren" var opptil 38 cm høy og
var  anlagt  over  bunnen  av tapperenna.  De  nederste
30  cm  av  gropa var  gravd  ned  i  grøfta og var ikke
steinforet. Innenfor steinforingen ble det påvist rester
etter en lagget trevegg. Kun øvre del av treveggen var
bevart.  Gropa var innenfor treveggen 7lt med mørk
brun slagg- og malmblandet humusholdig sand.

Oun2

Inntil,  og  parallelt  med  SH2  i  sørvest,  ble  det  også

påvist  en  rektangulær  gjenSlt  nedgravning,  tolket
som tapperenne. Renna målte 4,5 x 1,5 m og fremsto i
plan som en mørk forsenkning med dybde på 15 cm. I
endene og spesielt i nordøstre del, besto massen i renna
overveiende av et kompakt lag med knust tappeslagg,
malm  og  knust  sjaktmateriale.  Grøfta  hadde  rette
nedgravde kanter.
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Sentralt i tapperenna ble det påvist to  over-
lappende nedgravninger, der den nordøstre (ovn 2) lå
i midten av tapperenna mens den sørvestre (ovn 7) var
gra.vd ned i rennas nedskjæringskant.  Ovn 2 var den
yngste og gravd ned i ovn 7.

Ovn  2  kom  fram  som  en  oval  nedgra.vning
på 0,8 x 0,7 m. En sirkulær steinsatt grop, tolket som
ovnsgrop lå i senter av denne, og i overgangen mellom
gropa og  bunnen  av  renna,  var  deler  av en  leirsjakt
bevart. Den hadde en sirkulær form og har trolig hatt
en diameter på 30 cm. Rennestrukturen i tappeplatene
rundt gropa viste at det var blitt tappet mot sørøst og
nordvest.

I    toppen    av    gropa    lå    en    bunnskolle.
Ovnsgropa målte 30 cm i indre diameter og var 0,7
m  dyp.  Steinforingen  besto  av  middels  stor  rund-
kamp, og innenfor denne ble det påvist en lagget tre-
vegg. Tappeslagg hadde rent ned mellom treveggen og
steinforingen i flere etapper, og dannet en horisontal
størknestruktur.  Gropa var  Slt  med  en  mørk brun
sintret jernholdig slagg-  og malmblandet sand samt
knust sjaktmateriale i øvre del. Et 15 cm tykt sandlag
var Slt på i bunnen av gropa.

Ovn  7  ble  påvist  i  forbindelse  med  under-
søkelsen av ovn 2.  Denne var gjennomskåret av ovn
2, og kun østre del av gropa var bevart i form av en
steinvegg. Bunnskoller synes også å ha blitt brukt som
foring i  denne gropa.  Nedre del  av gropa var påftlt
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SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6
Mål 8,0 x 6,0 m 6,5 x 4,3 m 5,7 x 4,5 m 4,5 x 3,1  m 5,5 x 2'0 m 4'0 x 3'5 m

Høvde 0,9m 0,7m 0,6m 0,8
voium i/4 m3 2901 2801

Vekt '/4 m3 480 kg 483,5 kg
Volum SH 14'1  m3 1 1 ,0 m3 4,5 m3 2,6 m3 1 ,2 m3 1 ,O m3

Vekt SH 27 tonn 21,1  tonn 8,7 tonn 5,0 to- 2,3 torm 1 ,9 to-

Tabell9:VolumogvektpåslagghaugerpåJfb.5.Sifrene"vektsH"påslagghaugenesH3-SH6erbasertpåsnittetawektisHI
og SH2 ("Vekt  1/4 m3" = 481,8 kg). Slaggvollene er ikke volumberegnet alene men er inkludert i deres respektive hauger.
Table 9: Dimensions and volume of slag heaps from production site Jfb.5. The figures "vekt SH" on slag heaps SH3-SH6 are
based upon the mean mass from SHl and SH2 (wcight 1/4 m3

med sand, og massen i øvre del av gropa virket omrotet
bestående av ubrent og brent leire, varmepåvirket sand
samt ulike typer slagg og kull.

Slagghauger og slaggkonsentmsjoncr
SHl  lå sørvest for produksjonsområdet.  Formen var
avlang og til dels krummet, toppet og orientert nord-
vest-sørøst.  Haugen  var  utflytende  utover  skråning
i  sørvest.  Fire  klart  atskilte  slagglag  dannet  haugens
oppbygging, der skilnaden mellom lagene var mengde
innslag av annen  masse.  I  bunnen  lå en  kullblandet
sandlag med noe knust tappeslagg og sjaktmateriale,
samt  skjørbrent  stein.  Deretter fiilgte et  kullblandet
lag med spredt slagg, etterfiilgt av et rent tappeslagg-
lag.  Øverst fiilgte et sandblandet lag med mye knust
sjaktmateriale og tappeslagg.

I tilknytning til SHl  lå to voller av slagg til-
nærmet vinkelrett på haugens nordvestre og sørøstre
ende,  orientert nordøst-sørvest.  Vollene  rammet  inn
tapperenna tilknyttet ovn  1. Vollen i sørøst målte 3,7
x 2,3 m og var 0,4 m høy, mens slaggvollen i nordvest
målte 2,5 x 2,7 m og hadde en høyde på 0,4 m.

Begge  vollene  var  sekundære  i  forhold  til
slagghaugen  og  besto  av  en  langt  mer  jordblandet
masse  med  svært  jernholdig  slagg  og  fragmenterte
bunnskoller.  Det  ble påvist lite  tappeslagg  i  massen.
Slaggen i vollene skiller seg dermed fra slagghaugene,
og muligens er dette en oppbevaringsplass for jernholdig
slagg planlagt smeltet senere.

SH2 som lå nordøst for produksjonsområdet
var  avlang,  toppet  og  orientert  nordvest-sørøst.  I
profil  besto  slagghaugen  av tre  atskilte  lag.  I  bunnen
lå ett tynt kullblandet lag med mye skjørbrent stein.
Deretter fiilgte et rent tappeslagglag før det øverst lå et
jordblandet slagglag bestående av tappeslagg og store
mengder knust sjaktmateriale.

Det ble i SH 1 og SH2 tatt ut 1/4 m3 for volum-
beregning. Ut fra dette er det beregnet at massen på
produksjonsplass 2 til sammen veide nesten 50 tonn.
For  produksjonsplass  1   er  det  tilsvarende  tallet  ls
tonn, noe som reflekterer en kortere produksjonssyklus,
spesielt sett ut i fra antall ovner (tab. 9).

Også i tilknytning til SH2 lå to voller av slagg
tilnærmet  vinkelrett  på  haugens  nordvestre  og  sør-
østre ende, orientert nordøst-sørvest. Vollene rammet
inn tapperenna tilknyttet ovn 2 og 7. Vollen i sørøst

481,8 kg).

målte 5,0 x 3,2 m og hadde en høyde på 0,3 m, mens
den  i  nordvest målte 2,5  x 2,3  m med en høyde på
0,4 m.  Massen i vollene var sandblandet og besto av
jernholdig  porøs  slagg  og  fragmenterte  bunnskoller.
Under vollen var det flere konsentrasjoner med knust
sjaktmateriale og skjørbrent stein, samt lommer med
malmblandet sand. Søndre del av den nordvesue vollen
besto av ett lag med påført sand, som trolig stammer fra
graving av tapperenna.

BeggevollenevarsomdevedSH1,sekundæreog
besto av en langt mer jordblandet masse med svært jem-
holdigslaggogfragmentertebunnskoller.Troligdreier
også dette seg om oppbevaringsplass for slagg som ble
planlagt smeltet om på grunn av høyt jerninnhold.

Røsteplas§er
Det  ble  påvist  to  røsteplasser  utenfor produksjons-
område 2.

RØstephss  1

Røsteplassen  lå  nordvest  for  produksjonsområde  2.
Formen var rektangulær og laget målte 6,2  x 4,2  m
med  en  tykkelse  på  5  cm.  Massen  besto  av  rustrød
puddermalm som var noe kullblandet. Det ble påvist
mindre skjørbrente stein i malmlaget.  Ut i fra form,
størrelse  og  mindre  variasjoner  i  malmtypen,  er det
samsynlig  at  røsteplassen  består  av  to  røstebål  som
delvis overlapper hverandre. Det var imidlertid vanskelig
å skille disse stratigrafisk.

RØstephss 2

Røsteplassen   lå   nordvest   for   produksjonsområde   2.
Formen var tilnærmet rektangulær med mål på 4,4 x 2,2
m. Tykkelsen på laget varierte fra 1-9 cm. Massen besto
avmørkgritiliiødbrunpuddemalm.Detblepåristfleldaer
med kull i nordøstre del, samt noe skjørbrent stein.

Forbeggerøsteplassenegjelderdetattolkning
om fiinksjon som røsteplass er gjort på bakgrunn av
plasseringen  utenfor produksjonsområde samt skjør-
brente stein i laget.

Spor etter bygningsko nstruksj oner
To     konsentrasjoner    med    skjørbrent    stein     ble
påvist   i   nordvestre   del   av   produksjonsområde   2.
Konstruksjonene   tolkes   som   avgrensede   ildsteder/
bålplasser med uviss funksjon.  Den ene lå nordvest i
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Figiir 43: Jfp.5.  Konsentrasjon av skjørbrent stein i tappe-
renne vcd ovn 2.
Figiire 43: Concentration of fire cracked stone obscrved in
the tapping canal by fiirnace 2 from Jfp.5.

tapperenna tilknyttet ovn 2. Struktuen var oval og delvis
gravd ned i slagglaget som Slte renna. Den målte  1,1
x 0,7 m og var 28 cm dyp. Massen besto av rødlig leire-
blandet sand og skjørbrent stein > 10 cm. Det lå en del
slagg i massen. Det ble påvist lite kull i strukturen som
inneholdt 60 liter skjørbrent stein.

2,5  m  nordvest  for  SH2  lå  en  tilsvarende
konsentrasjon  over og ved  røsteplass 2.  Formen  var
oval og målte 0,9 x 0,8 m med en tykkelse på 9 cm.
Steinene var skjørbrente, > 10 cm og lå hovedsakelig på
overflaten og til dels i ett malmblandet kullag. Kullaget
besto av mindre trekullbiter og kullstøv.

Ut i fra oppbygging og masse er det sannsynlig
at strukturene er ildsteder. Plasseringen i produksjons-
området kan imidlertid tale i mot en slik tolkning da
ildsted på andre anlegg overveiende er anlagt utenfor
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selve produksjonsområdet. Det ble ikke fiinnet brente
bein i strukturene.

mgroper
Seks  av  kullgropene  tilknyttet  Jfp.5  ble  undersøkt.
Fem  var  registrert,  og ytterligere  en  ble påvist  i  for-
bindelse ved  undersøkelsen.  Alle gropene  ble  under-
søkt med maskin. Alle ble tolket som kvadratiske, og
en ble dermed omdefinert i forhold til registreringene.
Krysslagte  stokker  ble  observert  i  alle  gropene.  En

grop hadde en sekundær grop i vollen, mens to kull-
groper inne på anlegget Jfp.5 delte voll, og er betegnet
som "tvillinggroper" (se kap. 4, fig. 202).

Treart og datering
23  prøver  ble  treartsanalysert,  herav  er  17  fra  jern-
framstillingsplassen     og    seks     fra     kullgropene.
Overveiende  er  det  fiiru  som  er  benyttet  på  jern-
framstillingsplassen, mens gran og furu er brukt om
hverandre i kullgropene. Treveggene i ovnsgropene var
bygd opp av gran mens en i produksjonen har benyttet
det råstoffet som var tilgjengelig.

18  prøver er datert,  og de ligger hovedsakelig
innenfor  perioden  AD1000-1300,  som  samlet  sett
antyder kontinuitet i driften.  Ut i fra dateringene er
det trolig at oppstarten har vært en gang rett etter år
1000,  og  at  produksjonen  har  pågått  til  slutten  av
1200-tallet. Produksjonen på anlegget virker imidlertid
å være mest intensiv fra midten av 1100-tallet til første
halvdel av 1200-tallet.

De fleste dateringene dekker et langt tidsrom,
noe som gjør det problematisk å skille ut faser samt å
tidfeste produksjonen i de enkelte ovnene i forhold til
hverandre. Enkelte tendenser er det imidlertid mulig
skille ut.  Ovn 5 og 6 kan ut i fra dateringene knyttes
til den eldste bruksfasen på produksjonsplassen, mens
ovn 2,  3 og 4 med stor sannsynlighet må knyttes til
senere drift. Dateringen av toppen og bunnen av SH 1
tilknyttet  ovn  1,  er  et  eksempel  på  problematikken
rundt datering av slagghaugene, der bunnen har fått
en yngre datering enn toppen.  Stratigrafiske relasjoner
samt organiseringen  på produksjonsplassen  kan  bidra
til videre tolkninger omkring bruksfasene på anlegget.

Det  ble  sendt  inn  seks  prøver  til  dendro-
kronologisk  analyse,  fire  av  ovnene  og  to  fra  kull-

Konstruksion/lag Prøve Konstmksjon/1ag Prøve Konstruksjon/lag Prøve
Ildsted Gran, furu SH4, bum Fu" K"llap!er 3 Gm,,. f,m,

KJ4lldøer 1 F',n' SH1 , bum Fu" KJ4llg]rof),1fb.5-1 F„ru
Ovn 6, trevegg Furu SH4, top¢ F''n' KJJllp!roD, lft.5 -5 Gru''

Om 2, treueÆ F''n' SH1 , topp F„r'' Ihllg!rop, Jh.5 4, laf l4 Grcln

Ovn 5, treveff Gran, fiiru SH1, nridt Furu KJillg!rop, Jh.54, la£ 3 Grøn' f ;""
Om 7 , treueÆÆ Furu,£,zg" SH1 Gran KJ4llp]rop, |fi].5 ,  lag. 2 Graii. fiirii

Ovn 3, trevegg Furu SH3 Gran JhllÆ]Pf J, Jfi.5 ,  laR 1 Gran, furu
Ovn 4, trevegg Furu K"llager4 Fl'n'

TabeH 10: Jfp.5. Treartsbestemte prøver. Daterte prøver i kursiv.
Table 10: Jfp.5. Identified tree species from charcoal samplcs, dated samples are shown in italics.
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'1`-16757, SI 14, tt]pp   1000±7581'

Tua-4447, SI 14, bunn  960±3581'

'1.-16754, ()`'n  5   935±75Bl'

'1'-16752, Ovn 6   915±75BP

Tua-4449, SI 11, topp  915±35BP

'1.-16753, 0`-n  2   865±75BP

'1'-16750, Kullagcr 3   835±75BP

'l`Ua-4446, Ildstcd   815±35BP

•1.-16755, O`.n 3   810±75BP

'1'-16751, Kullagi`r 4   780±75BP

'1'-16756, ()`'n 4   765±7581'

Tua-4448, SI 11, bunii  760±35BP

'l'-16891,jfi..5-5   880±6581'

'l`-16892,.|qi.5-1   860±658]'
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1500Cal.,\l)                 1750Cal./\l)

Figiir 44: Jfp.5.  Dateringsresultater fra jernframstillingsplassen og tilhørende kullgroper (4 dateringer av kullgrop Jfb.5-4 er

prcsentert i kap.4, under kullgroper og profiler).
Figiire 44: Results of dates ftom production site Jfb.5 and associated charæal pits (4 dates ftom Jffi.54 aLre presented in chapter 4).

groper. Tre av prøvene hadde for få årringer for analyse,
mens en prøve av gran kun har fått en relativ datering.
En  prøve  fra  ovn  3  hadde  sikre  årringer  innen
perioden ADl 126-1243, i tillegg til et ukjent antall
karboniserte  ringer  (minimum  6).  Det  vil  si  at  fel-
lingsår tidligst var etter sommeren AD 1249. En prøve
ffa trevegg i ovn 4 lå innen tidsrommet AD 1 1 13-1201
(+minst35år),medfellingsårettersommerenAD1236.
Av prøvene som ikke kunne dateres, var alderen 48 år
(ovn 6), 72 år (ovn  5, gran, relativ datering)  og 69 år
Uffi.5-1). En prøve fra kullgrop Jfi).5-5 var for defor-
mert for analyse, og hadde ingen match med de øvrige
(Zetterberg 2005).

Fum
Det ble i malmlager 1  gjort funn av et skiferbryne av
typen Eidsborgsbryne, lik R.423/Petersen 141. Brynet
hadde avbrutte ender og var knokkellignende med en
sterk  konkav overflate.  Et  hengsel/beslag av jem  ble
fiinnet under snitting av SH4. Avlang med krok i ene
enden  og hull  i  andre.  Den  var krummet og hadde
spor etter festehull på kroppen. Ytterligere et jernhengsel
ble fiinnet under avtorving på toppen av slaggvoll sør-
øst for SH2. Den var avlang med krok i ene enden og
hull i andre.  Fragmenter av en jernkrok ble fiinnet i
malmlager  1.  Den hadde flatt snitt og var gjennom-
hullet  i  den  ene  enden.  I  kullager  1  ble  det  fiinnet
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en jernnagle med bøyd stilk. 2 fragmenter av jern ble
fiinnet i slagglaget i tapperenna til ovn 2. I kullager 5
under SH2 lå to ubrente knokler. Disse er bestemt til
underarms- og albuebein av svin, og de stammer fra
det samme individet (Hufthammer 2004).

Medlurgi
Jernframstillingsplassen   ble  prioritert   for  arkeo-
metallurgiske analyser, og utført av GAL.  I henhold
til gi.eldende problemstillinger ble 23 prøMer av fi}rskjellige
typer malm, slagg, metall og sjaktmateriale analysert
(Grandin €J ø/. 2004).

Resultat

Det er analysert åtte prøver typisk for tappeslagg av
typene tappekjegler, tappeplater og tappeslagg størknet
i grop. Disse har alle sa.mme karakteristikk med etappevis
awapping der slaggen har størknet i overflaten før en
ny uttapping har fiinnet sted. Tynne magnetittsoner
indikerer  rask  størknetid  i  fri  luft.  Unntaket  er  to
prøver med tynne slaggstrenger som trolig må ha stør-
knet i et syrefattig miljø. En av disse har tydelige spor
etter vertika.lt stilt trevirke og stein.  Slaggen  er ellers
bygd opp likt med vanlig tappeslagg når det gjelder
kornstørrelse  bestående  hovedsakelig  av  olivin  samt
ffavær av jernpartikler, og har trolig rent ned og størknet
i  gropveggen.  På  en  tappekjegle  var  det  innsmeltet
leire.  Slaggen  har rent  ned langs leirsjaktas ytterkant
og blandet seg noe med denne.

En  kompakt  mørk  bunnskolle  med spor av
treavtrykk etter en lagget trevegg, har størknet i nedre
del av sjaktovnen.  Skollen er homogen i oppbygging
med grove korn, men har en noe tiltakende porøsitet
i  nedre  del.  Enkelte  soner  med  jern  er  påtruffet
rundt kullavtrykk og porer.  Slaggen  er bygget opp  i
flere omganger og har størknet langsomt inne i ovnen.
Jernet er også dannet under hele prosessen.

Gropslagg:  En  uregelmessig  kantet  slagg  fra
ovnsgropene  består  av  en  heterogen  sammensintret
masse med mye  innslag av brent leire.  Den  er opp-
bygd av tappeslaggfragmenter, noe rustrødt ovnsslagg
som er delvis  sekundært smeltet sammen  med delvis
redusert malm og kull samt leire.

En heterogen slaggplate med tykkelse på 6 cm
ble påvist ved ovn 4. Den hadde en diameter på nesten
1  m og kunne brytes med hendene. Analyser viser at
slaggen er oppbygd gjennom flere ledd, og er forurenset
av avfill  fia  fiamstillingsplassen.  Slaggen  er sammen-

presset og relateres til driften av ovn 4, som en primær-
bearbeidingsplass for jemluppen direkte etter uttak.

Manganinnholdet i slaggen er forholdsvis høyt
og variert,  og  kun  noe  av  slaggen  kan  direkte  relate-
res  til  den  analyserte  malmen  som  har  relativt  min-
dre    manganverdier.    Sammensetningsforskjellene    er
likevelikkestørreennatdeterrimeligåantaatdeavspei-
ler lokale variasjoner i det/de benyttede malmtektene.

Analysene av metallprøver viser at det ble pro-
dusert både mykt jern og stål på produksjonsplassen.
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Utbyttet  er  gjennom  flere analyser beregnet
til å ligge mellom 0,3-1,2 kg jern per kg slagg. Da flere
av  slaggene  og  malmene  hadde  et  høyt  mangan-
innhold, er utbytte av disse sett opp mot utbytte av
mindre manganrik slagg.  Dette ga et forhold på  1,0-
1,2 kg jern ved det manganrike prøvene, mens tallet
var 0,3-0,8 for mindre manganholdige prøver.

TOLKNINGER Av FRAMSTlnlNGspl,AssEN
Utifiaåntaushgghaugerogorganisering,erproduksjons-
plassen tolket til å bestå av to produksjonsområder.
Disse  knyttes  til  to  bruksfaser  gjennom  en  for-
flytning av produksjonen  fra sørøst mot nordvest.  I
tillegg kan  framstillingen  i  det sørøstre produksjons-
området (1) deles i flere faser.

Produksjonsområde  1  som er knyttet til den
eldste bruksfasen,  besto av de to  runde slagghaugene
SH4  og  SH5  i  sørøstre  del  og  de  to  avlange  slagg-
haugene  SH3  og SH6  i  nordvest.  Ovnsområder og
råstofflagre  lå  også  delvis  mellom,  og  delvis  under
slagghaugene   (SHl   og  SH2).   Produksjonsområdet
består ut i fra plasseringen og stratigrafiske relasjoner
trolig av flere faser.

SH3   og   ovn   3   var   anlagt   i   vestre   del.
Slagghaugens  beliggenhet  vest  for  ovnen  samt  spor
etter   uttapping   mot   nordvest   og   sørøst,   antyder
arbeidsområde med plassering for blåsebelgen nordøst
for ovnen. Råstofflagrene var plassert nordøst for ovnen.
Ut  i  fta  stratigrafiske  forhold  og  plassering  må  uolig
mlmlager 2 og kuuager 4 knyttes til produksjonen i ovn 3.

SH4 og ovn 4 var anlagt i sør og slagghaugen
lå inntil SH3 i nordøst, og ovn 4 lå under sørøstre del
av SH3. Selve ovnen lå 1,5 m nordøst for slagghaugen.
Sett ut fra beliggenhet og stratigrafi, må trolig malm-
lager  3  og kullager 3  knyttes  til  produksjonen  i  ovn
4. Råstofflagrene lå vest og sørvest for ovnen,  med
kullageret i nordvest og ma.lmlageret i sørvest.

SH5 og ovn 5 lå i produksjonsområdets østre
del.  Ovnen lå vest for slagghaugen og lå stratigrafisk
under malmlager 2. Ut i fra plassering og stratigrafiske
forhold må trolig malmlager 5 og kullager 4 knyttes
til produksjonen i ovn 5. Råstofflagrene lå nordvest og
sør for ovnen, med kullageret i sør og malmlageret i
nordvest.

SH6  og  ovn  6  var  anlagt  i  produksjons-
områdets  nordre  del.   Malmlager  6  og  kullager  5
knyttes ut fra beliggenhet til framstillingen ved denne
ovnen. Råstofflagrene lå sørøst for ovnen, med kullageret
i nordvest og malmlageret i sør.

Produksjonsområde  1  tolkes på bakgrunn av

Pfoduksj onsområde 1

'`

Ptoduksionsområde 1
Ovn 5 og Ovn 6 Ovn6

Ovn4 Ovn4
Ovn3 Ovn 5 og 3

Taben  11: Jfb.5.  Muligheter  for organisering av produk-
sjonsområde  1.
Table 11: Jfb.5. Possible organisation of production area 1.
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Figiir 45: Jfb.5.  Figuren viser tolkning av organiseringcn tilknyttet de ulike ovnene på jernframstillingsplasscn.  Kun ovner,
slagghauger, samt malm- og kullagre er uthevet på figuren.  Det er noe awik fra plantegningen i fig. 40, da den første er cn
manuell tegning og den siste er bascrt på innmålte data.
Figurc 45: Illustration ofJfp.5 showing an interpretation of the different fiirnaccs. Only fiirnaces, slag heaps, ore and charcoal
storesarchighlighted.Thcillustrationdiffersslightlyfromfig.40,asthatwasbascdupontheoriginalhanddrawingofthesite,
whilst this one is built up by total station survey in the field.

de stratigra.fiske forholdene, som det eldste. Trolig kan
det  skilles  ut  fire  underfaser  i  produksjonsområdet,
da det er sannsynlig at en produksjon ikke har fore-
gått i mer enn to ovner samtidig. Som helhet kjenne-
tegnes produksjonen her av flere mindre slagghauger,
noe som indikerer en begrenset varighet ved de ulike
ovnene.  Råstofflagrene  har  endret  plasseringen  ved

oppstart av tre av ovnene. Dette kan indikere et opp-
hold eller brudd i driften mellom de ulike ovnene.

Ut i ffi nomen i organiseringen ved anleggene i
undersøkelsesområdet, synes det å være vanlig med to
paralleltliggende  ovner  med  en  samtidig  eller  over-
lappende  drift.  Det  er  vanskelig  å  si  om  dette  er
tilfellet  her  da  de  stratigrafiske  relasjonene  ikke  gir
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informasjon om dette forholdet. Men en kan mulig se
et mønster der ovn 3 og 5 er drevet samtidig ut i fra
en felles plassering for lagring av kull. Problematisk er
imidlertid malmlager 2 som lå delvis over ovn 5. Slik
sett kan ovn  5 være eldre enn ovn 3,  men likevel ha
grunnlag i samme produksjonssyklus.

Ovn 4 med tilhørende slagghaug, må være eldre enn
ovn   3.   De  stratigrafiske   relasjonene  sammen£dler
imidlertid  ikke  i  alle  tilfellene  med  resultatene  fra
dateringene,  da  nettopp  ovn  4  har en  av de  seneste
dateringene på feltet.  Ser en  isolert på daterings
resultatene vil produksjonen i ovn  5  og 6 være eldst,
mens ovn 3 og ovn 4 er yngre. Dateringene av slagg-
haug  SH4  gir  imidlertid  et  langt  eldre  resultat  enn
dateringene av tilknyttet ovn. Igjen sitter en med for-
holdsvis  rotete  bilde  der  stratigrafi  og  datering  ikke
har samsvar. Men det finnes to stratigrafiske muligheter
for organisering:

Størsteparten  av produksjonen  har  foregått  i
den yngre fasen representert ved produksjonsområde 2.
Dette kommer tydelig fiam  ut i fra store slagghauger
(SH l og SH2) og tykke avsetninger mellom slagghau-
gene. Ovn  1  og SHl  lå i produksjonsområdets sørves-
tre del.  Plassering av ovnen  i  forhold til slagghaugens
og tappeplatenes  beliggenhet,  indikerer organisering  i
driften  som  plassering av blåsebelg på kanten  av tap-
perenna nordøst for ovnen. SH2 og ovn 2 (samt ovn 7)
var anlagt  i  produksjonsområdets  nordøstre del.  Som
ved ovn  1  kan slagghaugens plassering på motsatt side
av ovnen samt spor etter uttapping i en forsenket renne
antyde plasseringen for blåsebelgen.

Til sammen fire råstofflagre, to kullagre og to
malmlagre,  lå mellom ovnene:  I  nordvest et kullager
(2) over et malmlager (4), og i sørøst et malmlager (1)
over et kullager (1).  På bakgrunn av de stratigrafiske
forholdene er det sannsynlig at kullager 2 og malm-
lager  1  har vært i bruk samtidig.  Det samme gjelder
for kullager 1 og malmlager 4. Hvordan disse relateres til
ovnene er imidlertid usikkert. Verken de stratigrafiske
forholdene eller dateringer kan gi noe sikkert svar om
en har hatt en parallell drift eller om det har vært et
brudd og gjenopptakelse av driften,  men da med en
flytting av råstofflagrene.

JENFRAMSTILLINGSPIASSJFP.6
NIKU ID  1023746, C.53361
Gnr./bnr.: Deset Mellem/Jernskallen, 37/3, 38/ 17
Feltleder: Hege Damlien
Tidsrom:  12.06.-23.07.  og  11.09.2003.
Ukeverk: 24, undersøkt areal: 736 m2

HEGE DAMLIEN

INNIÆDNING

Jcmfiamstillingsplassen ble regisuert i 2000 og tolket som
et anlegg av 695-type med en slagghaug, og antydning
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til €n slagghaug av 300-typen. Dette indikerte to typer
organiseringer på produksjonsplassen. I tilknytning til
anlegget ble det registrert  13 kullgroper og en fangst-
grop gjenbrukt som kullgrop (Risbøl cf ø/. 2001).

Anlegget ble mddndt avto"et qg produksjons-
området ble renset. Det avdekte området for øvrig ble
sjekketutformuligestrukturerogfiinn.Undersøkelsen
ble gjennomført med en kombinasjon av flategraving
og hjelpeprofiler.

Undersøkelsen   viste   at   jernframstillings-

plassen besto av en avlang (SH 1) og en sirkulær slagg-
haug  (SH2).  Slagghaugene  lå  på  linje  og overlappet
hverandre, SH 1 i vest og SH2 i øst. SH 1 hadde en voll
av slagg som forlengelse av haugen i vestre ende. Det
ble påvist til sammen to sikre og en mulig ovn i til-
knytning  til  slagghaugene.  I  produksjonsområdene
nord for slagghaugene ble det påvist til sammen seks
råstofflagre,  to  malmlagre,  en  røsteplass/  malmlager
samt   tre   kullagre.   Utenfor   produksjonsområdene
i  nord ble det påvist et  ildsted.  En  kullgrop, Jfp.6-
1,  ble  registrert  i  forbindelse  med  undersøkelsen  av
Jfp.6.

TOPOGRffl

Jernframstillingsplassen lå 625 moh., ca 400 m sørvest
for Vestre Jernskallevei,  der veien krysser vernesonen
for elva Vestre Æra. Jernframstillingsplassen  lå på en
nord-sørgående kolle,  avgrenset av myrsletter i nord,
øst og vest.  Landskapet er forholdsvis  flatt,  og heller
svakt  mot sør.  Det er utsikt mot  Deifiellet i sørvest.
Det ble registrert oppkomst av rauvelle i våte drag.

Produksjonsplassen   var   anlagt   på   en   tørr
gresskledd  flate  med  utstrekning  nedover  skråning
mot  myr  i  øst.  Anlegget  var  bevokst  med  gran  og
bjørk,  og  undervegetasjonen besto  av gress,  mose og
lyng.  Undergrunnen  var  steinrik og  besto  av sand
08 8rus.

RESULTAT

Produksj onso mråde og råstofflagre
På bakgrunn av antall slagghauger og organiseringen,
er produksjonsplassen tolket tfl å bestå av to produksjons-
områder, et vestlig (1) og et østlig (2).

Ku[ldger 1

I  nordre del av produksjonsområde  1  ble det påvist
et tilnærmet rektangulært kullag, tolket som kullager.
Kullageret  målte  4,8  x  4,6  m  og  hadde  en  tykkelse
på 5 cm. Avgrensningen i nord var rett (stiplet linje),
mens det var mer utflytende mot sør.  Laget lå strati-
grafisk under malmlager 2 og røsteplass/malmlager 3.

K4lhger 2
Nord i produksjonsområde 2 lå et tilnærmet rektan-
gulært kullag, tolket som kullager. Laget var orientert
nord-sør, målte 1,4 x 1,2 m og hadde en tykkelse på 5
cm. Massen besto av trekullbiter og kullstøv.
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Figur 46: Jfb.6. Plantegning av jernframstillingsplassen.
Figure 46: Plan drawing of iron production site Jfp.6.

Kullager 3

Ytterligere  et  rektangulært  kullag,  med  orientering
nord-sør,  beliggende  helt  øst  på  produksjonsområde
2, er tolket som kullager. Dette målte 2,0 x  1,7 m og

hadde en tykkelse på  15 cm. Massen var homogen og
besto av trekullbiter og kullstøv. Kullageret var anlagt
i hellingen ved overgangen mot myr, og delvis nede i
denne, og antyder en myrvekst på over 20 cm.
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Mdlmlager 1

Et homogent malmlager med mål på 2,2 x 1,9 m med
en  tykkelse  på  12  cm  lå  nord  i  produksjonsområde
1.  Avgrensningen  i  nord  og  vest  var  klar  ved  en
tilnærmet rett linje, og laget synes å ha en kvadratisk
form. Mot øst var laget mer utflytende. Malmlageret lå
delvisunderslaggvollentilknyttetSH1.Utstrekningen
var liten, og en nærliggende tolkning er at det har hatt
fiinksjon som et mindre lager bnik under blestringen,
som har blitt på6rlt etter behov. Den rette avgrensningen
på laget,  spesielt i nord og øst,  kan  indikere at laget
har ligget inntil en vegg i en lettere konstruksjon, eller
at malmen har vært oppbevart i en kasse. Malmen var
av typen lys rød finkornet malm og var lite sand- og
kullblandet.

Malmlager 2

Et større malmlager lå i helling nordøst for malmlager
1. I hellingen i det vestre produksjonsområdets nordre
del  ble det påvist et homogent malmlag,  tolket som
malmlager. Laget som målte 2,7 x 5,0 m, besto av et 10
cm tykt lag av rustrød finkortet malm. Avgrensningen
i nord var forholdsvis rett (stiplet linje), mens det var
mer utflytende mot sør. Malmlageret lå over kullager 1.

RØsteplass/malmldger 3

Nord på produksjonsplass 2 lå et tilnæmet relmngulært
malmlag,    tolket   som   røsteplass/malmlager.    I,aget
målte  5,7  x  3,0  m  og  hadde  en  tykkelse  på  15  cm.
Massen besto av rød finkornet røsta malm og hadde
tiltakende kullblanding mot bunnen. Laget var tydelig
avgrenset i nord, men noe utflytende sør mot ovn 2.
Undergrunnen var noe varmepåvirket, og tolkningen
som røsteplass er gjort på bakgrunn av dette samt av
form  og  beliggenhet.  Den  utflytende  avgrensningen
mot ovn 2 antyder at malmen har blitt fraktet direkte
fra røsteplassen til ovnen og at laget dermed også har
fiingert som malmlager.

Ovner og ovnsområder

Oun1

Parallelt med, og nord for SH 1, ble det påvist en rek-
tangulær i gjenSlt nedgravning på 4,2 x  1,6 m, som
ble  tolket  som  tapperenne.  På kanten  av renna  i  sør
samt i vest ble det påvist konsentrasjoner med sjakt-
materiale,  samt  knust  tappeslagg.  Sjaktmaterialet  er
trolig rester etter raste eller revne sjakter i tilknytting til
ovnen.  I  plan  fremsto tapperenna som en mørk for-
senkning, og etter tømming hadde eden en dybde på
15 cm dyp. Massen i tapperenna besto overveiende av
et kompakt lag med knust tappeslagg, malm og knust
sjaktmateriale.  Lagct er tolket som søl etter påSlling
av  råstoff i  ovnen,  samt  rester  etter  produksjonen.
Tapperenna  hadde  en  klar  rettvinklet  avgrensning
i vest,  men  var  mer  utflytende og flatet  ut  mot  øst.
Øverst var tappeslaggen porøs og knust.  Lenger ned
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lå  fragmenter av bevarte plater av tappeslagg  z.# j.z.ø.
Slaggen antydet i form av sin plassering, tapping i to
retninger, øst og vest.

Sentralt i tapperenna ble det under slagglaget
påvist en oval nedgravning som målte 0,9 x 0,6 m. En
sirkulær steinsatt grop, tolket som ovnsgrop lå i senter
av denne. O`msgropa målte 27 cm i indre diameter og
var 60 cm dyp.  I overflata lå det fiagmenterte bunn-
skoller og knust tappeslagg. Innenfor steinforingen var
det lagget en vegg av trevirke. Trebordene som hadde
kvadratisk tverrsnitt, var vertikalt tettstilte, forkullete
og skråkuttet i nedre del. Kun den nederste delen av tre-
veggen var bevart.  Slagg hadde rent ned mellom
steinene og treveggen.  Gropa var i øvre del ftlt med
mørk brun slagg- og malmblandet humusholdig jord.
Mot bunnen av gropa lå en større tappekjegle. Under
slaggblokka  var  det  et  hulrom  ned  til  bunnen  av
gropa. Tappekjegla var tydelig lagt der bevisst, trolig
for å Slle opp nedre del av gropa.

Oun2

Sør  for  SH2  lå  en  rund  forhøyning  bestående  av
slagg og sand,  tolket som ovnsområde.  Denne målte
2,3  x  1,5  m  og hadde  en  høyde  på 20  cm.  Massen
besto  av knust tappeslagg,  sjaktmateriale  og kull,  og
forhøyningen  tolkes  som  akkumulerte  masser  rundt
ovnsområdet.

Under denne massen ble det påtruffet en oval
nedgravningen med mål på  1,5 x 0,8 m. En sirkulær
steinforing, tolket som ovnsgrop, var konstruert sentralt
i  nedgarvingen.  I  toppen  av  og  over  gropa  lå  en
kompakt  blokk  av  jernholdig  slagg,  tolket  som
en bunnskolle z.72 j¢.Ø. Bunnskollen som målte 50 cm,
dekket hele gropas diameter og var 20 cm tykk. Over
og  innsintret  lå  også  større  fragmenterte  svartbrente
stykker av sjaktveggen.  På bakgrunn av bunnskollens
utflytende utstrekning og innsmelting av sjaktmateriale,
er det trolig at  sjakta har kollapset,  eller at den  har
blitt revet for å få ut jernluppen som var dannet direkte
over  skollen.  I  ytterkant  av  gropa  i  øst  og  vest  ble
det påvist fragmenter av tappeplater som kan antyde
mulig uttapping i disse retningene.

Ovnsgropa var likt bygd opp som ovn 1, med
steinforing  og  en  indre  lagget  trevegg som  bare  del-
vis var bevart i nedre del av gropa. Tappeslagg hadde
rent  mellom  steinforingen  og  treveggen,  mens  selve
gropa. var Slt av en mørk brun slagg- og malmblandet
humusholdig masse. Indre diameter var på 30 cm, og
dybden var 34 cm.

Mulig oun 3

Vest i tapperenna tilknyttet SH 1 ble det påvist ytter-
ligereenovalnedgravning.Massenbestoavfragmen-
terte bunnskoller, noe knust tappeslagg, sjaktmateriale
og kullblandet sand. I toppen lå det en konsentrasjon
av knust sjaktmateriale i et kompakt lag. Massen i ned-
gravningen virket omrotet. Nedgravningen målte 1,3 x
0,7 m og hadde en dybde på 0,2  m. Nedgravningen
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er tolket som mulig rester etter en ovn i form av ovns-
grop der kun bunnen kan spores.

Slagghauger og slaggkonsenuasj oner
SH 1 lå sør for produksjonsområde 1 og ovn 1. Haugen
var avlang, orientert øst-vest og toppet. Tre atskilte lag
kunne skilles  ut i  profil.  Det  nederste laget  besto  av
et sterkt kullblandet slagglag med mindre jernholdige
slaggstykker, deretter lå et rent tappeslagglag og øverst
et  sandblandet  ta.ppeslagglag,  iblandet  knust  sja.kt-
materiale. SHl  lå delvis over SH2 i øst.

I tilknytning til SHl  ble det påvist en slagg-
voll  som  lå  tilnærmet  vinkelrett  på  haugens  vestre
ende. Denne målte 3,5 x 3,0 m og hadde en høyde på
12 cm. Massen i vollen besto av et slaggblandet sand-
lag, iblandet noe sjaktmateriale, malm og kull. Slaggen
i vollen besto av noe tappeslagg, men av til dels mye
fragmenterte bunnskoller og jernholdig porøs slagg og
skilte seg fra slagghaugene.

SH2 lå sør for produksjonsområde 2, og øst
for og delvis under SH 1. Formen var sirkulær, og den
var forholdsvis lav og flat. I øst var haugen utflytende i
skråningen ned mot myr. Som i SHl besto haugen av
tre atskilte lag. I bunnen lå et kullblandet slagglag med
mindre slaggbiter, deretter fiilgte et rent tappeslagglag
og i toppen et sandblandet slagglag med store mengder
sjaktmateriale.

Begge  haugene  ble  digitalt  volumberegnet
samtidig som 1/4 m3 masse ble tatt ut, såldet, separert
i  slagg  og  sjaktmateriale  og  veid.  Slaggmengden  var
sammenlagt  nesten   12  tonn,  mens  mengden  sjakt-
materiale  ble  a.nslått  til  rundt  550  kg.  Det  siste  må
imidlertid sies å være misvisende da det lokalt var store
konsentrasjoner av sjaktmateriale i haugen.

Spor etter bygningskonstruksj oner
Nord for produksjonsområdene ble det påvist et ovalt
ildsted. Massen i ildstedet besto av kullblandet mørk
brun humusholdig sand og skjørbrent stein,  blandet
med mindre biter slagg. Det ble fiinnet fragmenter av
brente bein der to fragmenter trolig var fra bever og
et fragment stammet fra storfe  (Hufthammer 2004).
Større flate stein var brukt som kantstein. Det kunne
ikke påvises andre konstruksjonsspor i tilknytning til
ildstedet.

I  produksjonsområdene  ble  det  påvist  åtte
mindre  hull  i  undergrunnen,  tolket  som  staurhull.
Disse hadde en sirkulær form, og de målte s cm i dia-
meter. De var plassert tilnærmet på en øst-vest gående
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rekke under malmlager 1, kullager 1, røsteplass/malm-
lager  3  og  kullager  2.  Alle  var  ftlt  av  masser  fra  de
overliggende råstofflagrene. Det at de var gjenSlte kan
væreårsakentilatdeerbevart,dadetipodsolprofilermed
stadig utvasking og jordsig er særs vanskelig å gjenfinne
anleggsspor på denne størrelsen.

Staurhullene kan trolig ha tilknytning til en
konstruksjon  med  større  utstrekning  enn  det  som
kan  spores  i  dag.  Om  det dreier seg om  en  konstruk-
sjon  eldre eller samtidig  med kull-  og  malmlagrene,
er derimot vanskelig å avgjøre. Ser man stolpehullene
i  sammenheng  med  den  klare  rette  avgrensningen
av  råstofflagrene  i  nord  (fig.  46,  stiplet  linje),  kan
de representere en konstruksjon til et overbygg over
råstofflagrene.   Den  rette  avgrensningen  er  slik  et
resultat av at råstoffene har blitt lagret inntil en vegg
i nordre del, og at konstruksjonen har vært åpen i sør
mot ovnsområdene. I så tilfelle må det være sekundært
i forhold til røsteplassen.

mgropcr
15  kullgroper ble undersøkt, en  ny registrert i tillegg
til de  14 de fiorten registrert av NIKU.  Sett ut i fra
produksjonsmengde  er  antall  tilknyttede  kullgroper
for stort, og to groper bør, ut fra beliggenhet, knyttes
opp mot den nyregistrerte produksjonsplassen Jfp.35
som ligger 500 m sørvest for Jfi).6.

Seks av kullgropene ble undersøkt maskinelt,
mens  det  ble  tatt  prøvestikk  i  ni  av  gropene.  Alle
gropene ble tolket som kvadratiske, og en rektangulær
ble slik omdefinert i forhold til registreringsresultatene.
Stokkenes stableretning kunne påvises i åtte tilfeller. I
fem av kullgropene var tømmeret krysslagt, mens det
i tre var stablet i en retning.

Treart og datering
Det er utført treartsbestemmelse på 22 prøver, der ni
er fra jernftamstillingsplassen  og  13  fra kullgropene.
På Jfp.6 er gran og fiiru benyttet i tilnærmet lik grad.
I  kullgropene  er  det  derimot  overveiende  gran  som
er brukt,  med to  unntak der furu er benyttet.  Furu
forekommer også som innsla.g sammen med gran i fire
tilfeller.

21  av prøvene  er  datert.  Alle  prøvene,  med
to  unntak (ildsted og kullager  1),  ligger innenfor en
ramme der de samlet sett antyder en kontinuitet i drif-
ten  på jernframstillingsplassen.  Ut  i  fra  dateringene
både fra Jfp.6 og kullgropene, er det mest sannsynlig
at oppstarten har vært en gang på midten av 1 1 00-tallet,

SH1 SH2 SH1 SH2
Mål 7,1  x 3,1  m 5,4 x 4,8 m Vekt siaktmaterialel /4 m3 9,8 kg 13,9 kg

Høvde 0,5m 0,3m Volum SH 7,l  m3 5,O m3
Volum 1 /4 m3 3201 2801 Vekt SH 12,5 tonn 7,4 tonn
Vekt 1 /4 m3 440 kÅ 370 kg Vekt slajH totalt 7'6 to- 4,8 tonn

Vekt slagf{ 1 /4 m3 271  kg 239 kg Vekt siaktmateriale totalt 278 kg 278 kg

Tabell 12: Jfb.6. Volum og vekt på slagghauger.
Table 12: Volume and dimensions of slag heaps from iron production site Jfp.6.
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Konstruksion/lag Prøve Konstmksion/lag Prøve Konstmksjon/lag Prøve
Oun 1 , treuem F''T1' KJ,llc'g!er 3 Gran KJ4llpjroDlfD.6-12 Gran
Om 2, treueÆ Gra'' KJillp!ro|) 1 f b.6-3 F uru, Æmf i Kwlp!rop Jh.6 -2 FI'n'

Ildsted F''n, KJJllfl]roD lfl).6 -6 Gr,]'l Kwllp]roD Jfi].6-1 3 F„r''
PJØSieplas / malmla2!er 3 Gran KjwllÅ!rop m>.6-1 5 F ,`rø,, grøn KJdllp]rof) Jh.6-14 Gra,I

SH1, bunn F''rl' Jhllg]rop ".6 -8 Gr(]'' KJwllp!roD|f|).6-5 F„m, 2]mn
SH2, b"m F„rl' Jhllg]pD lfi.6-9 F„" KiJllp]rof) 1fD.6 -1 Gru''

.', F:uru,fl]rcm Fb/lløroD Jfi).6-10 F"", 2!mm
Kullager 2 Furu, gran KiJllp]roD |fi.6-11 Gran

Tabell 13: Jfp.6. Prøver som er treartsanalysert. Daterte prøver i kursiv.
Table 13: Identified tree species from charcoal samplcs, datcd samples are shown in italics.

og at produksjonen har pågått til midten av 1200-tallet.
Enkelte dateringer antyder dog at en ikke kan utelate
en tidligere produksjonsfase.

Seksprøver,firekullgroperogenfradetoovns-
gropene, er dendrokronologisk analysert. To hadde for
få årringer for analyse, mens det på tre prøver av gran,
bare var mulig å gjøre €n relativ datering. En prøve av
furu  fra  kullgrop Jfp.6-2  har sikre  årringssekvenser
innen perioden ADl 128-1207 +  1, med fellingsår
etter  sommeren  AD1208   (Zetterberg  2005),  og
har slik et godt samsvar med [4C-dateringen.

"r-r-
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_    ---   ___----_
- -JII-  _

rs(ttla|.\|.                    |t" ti\ i )                   135l). wu )                   i 5I)l.t uu )
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_---_
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J__   J^^
250C€LAD               500CalAD              750CaLAD             1000C€LAD            1250CaLAD            1500CaLAD            1750CalAD

Figur  47:  Jfp.6.  Dateringsresultatcr  fra  jernframstillings-

plassen og tilhørende kullgroper.
Figiire 47: Results of dates from production site Jfb.6 and
associated charcoal pits.
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Fum
Det ble gjort fiinn av en jernkrok, tolket som slagg-
krok  i ytterkant  av  SH1.  Slaggkroken  er  skjeftet  og
brukt til å dra slaggen ut og rense veggen i ovnsgropa
(Englund  2002: 130  etter J.  Sjefstr6m).  Gjenstanden
hadde en lengde på 19 cm og bredde på 1 cm. Et jern-
fragment,  tolket  som  et  fragmentert  blad,  muligens
fra en kniv, ble fiinnet under graving av grøft rett nord
for SH1. Lengde:  5,5 cm, bredde 2,5 cm. I tillegg ble
det fiinnet brente bein i ildstedet. To fragmenter ble
bestemt til mulig bever og et fragment til mulig storfe.
57 fragmenter ble bestemt til pattedyr (Hufthammer
2004).

TOLKNINGER AV FRAMSTILIJNGSPIASSEN

Ut i fra slagghauger, ovner og organisering, er anlegget
tolket  som  å  bestå  av  to  produksjonsområder,  der
området i øst trolig er det eldste. Dette besto av ovn 2,
SH2, kullager 2 og 3 samt malmlager 3. Plasseringen
av ovnen  i forhold til slagghaugen og tappeområdet,
indikerer  at  aktivitetsområdet  med  blåsebelgen  har
vært  plassert  nord  for  ovnen.  Produksjonsområde  1
i  vest,  besto  av ovn  1,  SH1,  kullager  1  samt  malm-
lagrene  1  og 2.  Som ved ovn 2  kan komponentenes
plassering antyde driften av ovnen samt plassering av
blåsebelg.

Organiseringen  av  produksjonsområdene  er
lik,  med plassering av råstoffla.grene i hellingen  nord

på produksjonsplassen,  ovnsområdene beliggende på
flaten  og  deponering  av  slaggen  mot  sør.  Den  rette
avgrensningen av råstofflagrene mot nord samt staur-
hullene, antyder også plasseringen av et overbygg over
råstofflagrene.

To  plasser  for  framstilling  behøver  imidler-
tid  ikke å  representere  et  brudd  i produksjonen.  Ut
fra datering er det mer  nærliggende å tro  at  ovnene
er  drevet  parallelt,  eventuelt  overlappende.  Størrelse

på slagghauger tilsier det samme da de ikke er av den
størrelsesorden  at  en   flytting  har  vært  nødvendig.
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Figiir 48: Jfp.6. Slaggkrok funnet ved slagghaug SH 1  (Foto: M. Teigen, Kulturhistorisk museum).
Figurc 48: Iron hook for dragging slag out of the fiirnace, found by slag heap SH 1.  (Photo: M. Teigen, Museum of Cultural
History).
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Figur 49: Jfp.6. Oversiktsbilde over jernframstillingsplassen sett mot øst.
Figure 49: View of iron production site Jfb.6 secn from the east.
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JERNFRAMSTILLINGSPLASS JFP.7

NIKU ID 1023888, C.53346
Gnr./bnr.: Deset Mellem/Melgaarden, 37/ 1
Feltleder: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh
Tidsrom:  18.08-04.09.2003
Ukeverk: 7,5, undersøkt areal: 289 m2

I-DMNG
Jernframstillingsplassen  ble  registrert  i  2000  og
tolket  som   et  jernvinneanlegg/smie.   Området   ble
påvist med magnetometer, og det ble deretter foretatt
prøvestikkfortypebestemmingavanlegget.Forekomst
av smiælagg og slaggperler i prøvestikket og den romlige
organiseringen, gjorde at lokaliteten ble tolket som en
smie. To voller på lokaliteten ble tolket som del av en
smietuft.  Plasseringen  i  utkanten  av  Deset  Østseter,
Melgårdsetra og tett ved vei bidro til tolkning om en
smie  knyttet  til  seteraktiviteten.  Nordvest  for  jern-
framstillingsplassen  lå  en  kullgrop  tolket  som  til-
hørende smia (Risbøl ef ø/. 2001).

Framstillingsplassen  ble  maskinelt  avtorvet,
og  hele  det  avdekte  området  ble  renset  opp  før
gravingen  videre  ble  gjennomført  etter  en  strati-
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grafisk metode. Anlegget lå på en liten terrasse med
helling mot sørøst der et slaggutkast ble påvist. På flaten
lå et ovnsområde mot terrassekanten  samt kull-  og
malmlagre  inne  på  flaten  i  vest.  Ovnsområdet  ble
snittet,  og det ble gravd en  grøft  gjennom  slaggut-
kastet. Under graving kom det fram at den registrerte
smia var en mindre jernframstillingsplass.

TopoGlm
Jernframstillingsplassen lå på den nordøstre delen av
setervouenMdgårdsetra.5mnordvestforanleggetgårvei
til en moderne jakthytte nord på vollen.  Lokaliteten
lå  på  en  liten,  ujevn  terrasse  med  en  regulert  bekk
7  m  mot  sørvest  og  et  drenert  myrområde  i  øst.
Vegetasjonen  besto  av gress  og einer.  Undergrunnen
var typiske morenemasser bestående av sand og grus
med lite stein. Kullgropa lå rett nord for veien i samme
type terreng.

RESUTÅT
Allerede   ved   avtorving   ble   tolkningen   som   smie
avkreftet gjennom fiinn av tappeslagg og røsta malm.
Vollene  tolket  som  deler  av  en  tuft  viste  seg  å  være
naturlige moreneavsettinger.

FiguLr 50: Jfp.7. Flybilde av Deset Østsetcr, Melgårdssetra. Jernframstillingsplassen og kullgropa avdekket midt på bildct.
Figiuc 50: Aerial photo taken ovcr Deset Østseter, Melgårdsetcr. 'Ihe iron production site Jfp.7 and charcoal pit is located in
the cleared area seen in the middle of the photo.
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Figur 51: Jft).7. Plantegning av jernframstillingsplassen.
Figure 51: Plan drawing of iron production site Jfb.7.

Råstofflagre og produksj onsområde

Malmlageret

Et malmlager som lå nordvest på produksjonsplassen
og besto av et tynt lag røstet finkornet malm samt noe
urøstet kornmalm, var bare spettvis bevart, og utflytende
i  alle  retninger.  Avgrensningen  av  laget  var  derfor
diffust,  men ble beregnet til å ha en  utstrekning på
1,9 x 2,1  m. På det tykkeste var malmlageret 4 cm.

Kullageret

Et kullager ble lokalisert 2,5  m sørvest  for malm-
lageret.  Laget  var  varierende  i  tykkelse  og  bestod
av  kullstøv iblandet enkelte kullbiter.  Utstrekningen

på kullageret var tilnærmet sirkulært med en diameter
på 3,5 m, men med utflytende kanter.

Ovn og ovnsområde
Øst  for  råstofflagrene  mot  terrassekanten  ble  ovns-
området påvist.  Det kom etter opprensing fram som
en  3,9 x  1,3 m stor konsentrasjon av mørk slagg-og
kullblandet masse.  Området var lokalisert mellom de
to  naturlige  vollene  tolket  som  tuftvegger.  Massen
besto  av  fragmenter  av  bunnskoller  og  tappeslagg.
Konsentrasjonen  er  tolket  som  et  aktivitetslag  etter

produksjonen. I kant med og sørvest for aktivitetslaget
kom det fram en nedgraving som i plan framsto som
en rund konsentrasjon av mørk omrotet masse, med
fragmenterte  bunnskoller  og  slagg  med  treavtrykk.
Det ble ikke funnet spor etter noen sjakt, men sjakt-
fragmenter ble påvist i en mindre konsentrasjon 2,0 m
nord for ovnen samt i slaggutkastet.

I bakkenivå kom det fram en steinsatt grop,
tolket som en ovnsgrop. Steinene var nedsatt med flate
sider inn  mot gropa og dannet slik rette vegger.  Ytre

diameter  på  nedgravingen  var  70  cm,  og  diameter
innenfor steinsettingen målte 33 cm.  Steinene var varme-
påvirket og oppsprukket. Innenfor steinsettingen sto stedvis
restene  etter  en  lagget  trevegg  som  hadde  fiilgt  hele
gropas dybde. I nordvestre del av gropa hadde det rent
ned slagg menom steinene og treveggen. Treveggen  var
her borte, men avtrykk ble påvist i den størkna slaggen.
Mot  bunnen  var  bordene  spisset og stukket  ned  i  et
påSlt sandlag. I toppen av gropa lå en masse bestående
avtrekullogknusttappeslaggsomvarnoesammensintret.
Et mellomsjikt besto av forkullet treverk etter en eldre
treve88.

Slaggutkast
Slaggen var deponert i den svakt hellende skråningen
øst for ovnsområdet. Utkastet var tynt og ikke mulig å
erkjenne før avtorving. Utstrekning på utkastet var til-
nærmet sirkulært og målte 3 m i diameter. En grøft ble
gravd gjennom  utkastet,  og i profil ble to atskilte lag
dokumentert.  Gjennomgående  besto  massen  hoved-
sakelig av fragmentert tappeslagg og tappekjegler, men
også noe slagg med treavtrykk og biter av bunnskoller.
Bare  enkelte  biter sjaktmateriale  lå spredt  i  utkastet.
Lagene skilte seg fra hverandre i farge da det nederste
var mer kullblandet og mørkere. Tykkelsen var på det
meste 25 cm.

Massen i grøfta ble tatt ut i bøtter i et område
som tilsvarte 1/4 m3. Dette ga 32 bøtter å 10 liter, totalt
412  kg.  Massen  ble  ikke  såldet,  men  en  volum-
beregning anslo  utkastet  til  1,5  m3,  og vekt på hele
konsentrasjonen blir så beregnet til 2,4 tonn.

Kullgroper
Kullgropa ved jernframstillingsplassen ble snittet med

gravemaskin.   Øverste  del  av  gropa  var  omrotet,
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Figur 52: Jfp.7. Dateringsresultater fra jernframstillingsplassen og kullgrop Jfp.7-1
Figure 52: Results of dates from production site Jfp.7 and charcoal pit Jfb.7-1.

sannsynligvis  etter  aktivitet  på  setervollen.   Bare  et
tynt kullag lå igjen i bunnen av gropa, og bare €n fase
kunne skilles ut. Ut fra kullmengden på vollen ser det
ut som om kullet ble tømt i retning produksjonsplassen,
noe som sikrere knytter komponentene sammen.

To   kullgroper,  Jfp.7-2   (Kg.17)   og  Jfp.7-3
(Kg.18),  er  gravd  i  forbindelse  med  undersøkelsene
på setervollen (Amundsen 2007). Begge er kvadratiske
med en fåse og er tømt mot øst. Flere andre kullgroper
ligger tett ved setervollen og kan knyttes opp mot Jb.7.

Treart og datering
Fem prøver, fire fra produksjonsplassen og en fra kull-
gropa, er treartsbestemt. Både gran og furu er benyttet
i produksjonen,  og gran er brukt til konstruering av
treveggen i ovnsgropa.

Dateringene  på  anlegget  mqnder  en  sanns)mlig
bruksfise til slutten av 1100-tallet eller fbrste del av 1200-
tallet.Kullgropaharennoetidligeredateringmenligger
innenfor grensesonen for hva en kan tolke som sam-
svarende.  En kullprøve fra Jfp.7-2  (gran)  er datert til
AD1040-1245  (T-17431, 880±75).  Dateringen sam-
svarer godt med Jfp.7, men den kan også tilhøre jern-
framstillingsplass ID  1023825 beliggende rett ved vei-
krysset til Søgårdsvollen ca 300 m nordøst for denne.
I  forbindelse  med  planlegging  av  Gråfjellprosjektet
ble  det  i  2001  da.tert  en  prøve  av  fiiru  fra anleggets
slagghaug  til  AD1160-1275   (Tua-3265,  845±65).
Kullgrop ID 1023823 tett ved dette anlegget er datert
av  samme  grunn   med   resultat  AD1025-1225
(T-15468,  910±75)  (Stene 2001).  Prøven er av gran
og passer godt inn i produksjonsmønsteret. I henhold
til   produksjonsmengde   og   dateringsresultater   kan
kullgropene tilhøre begge anlegg, og en må derfor se
på kvantiteten på produksjonen for å få utdypet dette
bildet (se under).

Metallurgi
Jernframstillingsplassen ble prioritert undersøkt av to
grunner. For det første på bakgrunn av tolkningen om
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smievirksomhet gjennom fimn av angivelig smieslagg og
slaggperler i  prøvestikk.  Anlegget med sin beskjedne
størrelse ble også regnet som et godt objekt for studie
av  prosessleddene.  De  metallurgiske  analysene  ble
utført av GAL, og målsettingen var å få informasjon
om mulig smievirksomhet,  produksjonsmengde og
utbytte,  forhold  malm/slagg/jern  samt  jernkvalitet.
Totalt 9 prøver ble analysert (Grandin ef ø/. 2004).

Resultd;t

Det ble gjort analyser av prøver av klumper med urøsta
malm fiinnet i malmlager med røsta malm. Klumpene
var ikke forurenset,  noe som ellers  er vanlig i  malm-
prøverfrafiamstillingsplassene,ogrepresenterermalmens
sammensetting godt.  Malmen  bærer preg av å ha et
godt samsvar med den undersøkte slaggen (se under).

Analyser av tappeslagg viser på både makro-
og mikronivå en slagg som har blitt tappet ut av ovnen.
Slaggen har størknet i overflaten før en ny uttapping
har fiinnet sted. Imidlertid viser analysene at kjernen
av sla.ggen i mange tilfeller fortsatt har vært flytende,
og at den nye slaggstrømmen i noen tilfeller har trengt
gjennom den ytre størknede hinnen.  Slaggen har en
finkornetoverflatebeståendeavvnnesoneravmagnetitt,
noe som indikerer rask størknetid i et syrerikt miljø,
det vil si luft.

Et  stykke  slagg  med  treavtrykk  størknet  i
gropveggen har grovere kornstørrelse og har en  lang
størknetid i et syrefattig miljø.  Slaggen er mer tykt-
flytende, men bærer rent kjemisk mange likhetstrekk
med tappeslagg.

Analyser  av  en  bunnskolle  viser  en  langsom
størknetid.   Sammensettingen   viser   at   forholdet   i
denne delen av ovnen har vært varierende i forhold til
materialtilførsel, tilførsel av luft og stegvis avkjøling.

Sju   slaggperler   funnet   i   slaggutkastet   er
analysert.  Bestanddeler og yttersjikt er lik slagg som
er  tappet  ut  av  ovnen.  Funn  av  tilsvarende  slagg-
perler er gjort på  flere tappekjegler.  Begge  faktorer
tilsier at slaggperlene er dannet under uttapping av
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en tynnflytende slagg.
Analysene  av  metallprøver  viser  at  det  ble

produsert  mykt  jern.  To  metallprøver  hadde  også
et  så  høyt  innhold  av  karbon  at  det  karakteriseres
som  støpjern,  noe  som  antyder  en  høy  temperatur.
Produksjon av støpjern har ikke vært intensjonelt, og
har sannsynligvis skjedd ved et uhell enten ved for høy
temperatur eller ved bruk av for manganrik malm.

Kvantifisering  av  produksjonen:   Analysene
på malm og slagg viste enhedighet i innslag av mangan.
Utbytteberegningene  utført  på  materialet  er  derfor
representativt for hvor mye jern det ble produsert. Tre
analyser ga et resultat på 0,2-0,5 kg jern per kg slagg.
For å tilvirke 0,5 kg jern, har det vært behov for  1,5
kg malm. Beregnet gir dette en produksjon på fra 250
kg til ett tonn jern om en bruker snittall fra masse-
beregning på framstillingsplassene.

Fum
Ved finrensingen av lokalitetens sentrale område, ble
det funnet keramikk.  Funnet er et fragment av salt-
glasert, middelalderkeramikk, med bevart innside og
avskallet ytterside.

ToimiiNGERAv]ERNFRAMSTiLLiNGspiAssEN

Jernframstillingsplassensomliggerinnepåsetervollen,
er en av de minste av de undersøkte i Gråfiellområdet.
Likevel har den en teknologi og organisering som er
felles med de øvrige. Et malm- og kullager var plassert
side ved side med noen meters avstand, og med fram-
stillingsovnen framskutt mellom seg. Slaggutkastet har
blitt lagt på motsatt side av ovnen. Ved undersøkelse
av ovnen ble det ikke fiinnet spor etter uttapping, men
et lag med avsatte masser nordøst for ovnen antyder
uttappingspunkt.  Det vil  si at en ved dette anlegget
bare har spor etter tapping i en retning.  Plassering av
blåsebelgen tolkes til å ha vært nordvest for ovnen, i
rommet mellom lagrene. En annen mulighet er i sør-
vest,  men  helling  i  terrenget  i  denne  retningen  gjør
dette mindre trolig.

Registrering  som  utmarkssmie  ble  gjort  på
bakgrunn av to faktorer: Spor etter en smietuft i form
av to voller som senere viste seg å være naturlige,  og
fiinn av smieslagg og slaggperler. På jernframstillings-
plassene  i Gråfiellområdet finnes  mye slagg av typen
karakterisert som smieslagg, der smieslagg er forstått
som ruglete rustbrune biter (etter Narmo  1997: 153).
Denne typen slagg kan lett foweksles med slagg dannet
inne  i  ovnen,  enten  rundt  blesteråpning  eller  mot
bunnen.  Funn av slaggperler i slagghauger men også
smeltet fast i overflaten på en rekke ta.ppekjegler, viser
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at disse dannes ved uttapping av tyntflytende slagg og
kan ikke relateres til smievirksomhet alene.

Det ble  ikke  fiinnet spor etter opphold ved
selve produksjonsplassen. Ved undersøkelsen av seter-
området  viser  to  dateringer  fra  veggriller  i  tuft  1  en
samtidighet    med    jernproduksjonen    (Tua-5085,
AD1030-1165   og  Tua-4455,  AD1240-1285).   De
øvrige tuftene og aktivitetssporene fra setervollen viser
en  brukstid  fra   1400-tallet  og  framover.  Det  ble
funnet enkelte biter av slagg i tuft 1, men spredning
av disse kan ha sammenheng med senere a.ktivitet. En
pollenanalyse  under  vollen  til  kullgrop Jfp.7-1  viser
at området er benyttet forut for kullproduksjonen, og
trolig må jernproduksjonen sees i sammenheng med
seterdriften (Amundsen 2007).

Kvantifisering av produksj onen
Ved  å  bruke  resultatene  fra  utgravingene  sammen
med  GALs  arkeometallurgiske  analyser,  (Grandin  cf
ø/.  2004),  er  det  mulig  å  reflektere  over  jern-
produksjonen  på Jfb.7.  Slaggvekten  basert på snitt-
verdier fra anlegg med såldete slagghauger, er 1145 kg

per  1  m3 masse  (se kap.8).  340  og 850 kg produsert
jern blir her brukt som  grunnlag på basis av et jern:
slagg forhold på 0,2:1  og 0,5:1. Videre estimeres det
at produsert jern per kjøring er lik vekten på funn av
jernlupp C.5444l  (=19  kg).  En har dermed foretatt
henholdsvis  ls eller 45 brenninger i form av uttak av
jernlupper for å produsere jernet på Jfp.7.

Malmforbruk er av GAL antydet  til  å ligge
på rundt  1,5 kg malm per 0,5 kg jern, et forhold på
3:1  (Grandin €f ø/.  2004),  noe som gir et forbruk på
1020-2550 kg røsta malm. Med utgangspunkt i massen
på den utømte røsteplassen Rp.18, som veide 652 kilo,
har det vært nødvendig med 1,5-4 røstebål for å dekke
behovet.

Hvorstortkimforbruketharværtiproduksjoneni
Gråfienområdet,erusikkert,ogtallfiaEvenstadtradisjonen
kan være mest nærliggende å bruke.  Det er beregnet
at minimum kullforbruk per kilo jern er 29,5 liter og
maksimum er 59 liter, men der forbruket sannsynligvis
har ligget nærmere minimum enn maksimum (Narmo
1996a:146,1997:129).

19   kilo   jern   gir   et   forbruk   på   560-1121
liter  kull  pr  kjøring.  Volumet  på  kullgrop  Jfp.7-1
er  beregnet  til  5,8  m3.  Med  bakgrunn  i  diskusjon
om  utregning av løst og fast volum i kap.  4, der  1,0
m3 i fast mål etter uttak av kull, tilsvarerer 1520 liter,
vil  det  være  behov  for  1,2-5,6  kullgroper  av  denne
dimensjonen,  for  å  dekke  behovet  om  kullgropene
har en  bruksfase.  Utregnet har de  undersøkte kull-

Produsert jem ihtall kjøringer Forbruk av kull pt.kiøring(min/maks) Kdlforbruk (min/maks) Malmforbruk

340 kg (0,2:1) 18 560/1121 10 030/20 060  liter 1 020 kg
850 kg (0,5:1) 45 560/1121 25 075/50150 liter 2550 kg

Tabell 14: Jfb.7. Utbytte og råstofforbruk basert på forholdstall jern:slagg, 0,2: 1  og 0,5: 1.
Table 14: Figures for total iron produced from Jfp.7 based upon a ration of slag:iron 0,2: 1 and 0,5: 1.
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gropene Jfp.7-2  og Jfp.7-3  et volum  på henholdsvis
6,5 m3 og 6,9 m3. Forskjell i volum har sammenheng
med dybden på gropene og ikke tverrmålene.  Det er
ikke  undersøkt  ytterligere  groper  i  nærheten,  men
flere ligger innenfor en sone på 300 m.

På Jfp.7 får en store variasjoner fra minimums
til maksimumsverdier.  Differansen  i kullforbruket er
alene  over  40  m3,  noe  som  omtrent  vil  tilsvare

produksjonen  i  s  kullgroper.  Viktig  er  det  også
å huske at det her er regnet med et lavt utbytte, helt
nede i 0,2 kilo jern per kilo slagg. Et vanlig tall å bruke
er  1:1  som  igjen vil  gi  et betydelig høyere behov for
kull og malm.

Uansett om produsert mengde jern ikke har
overskredet  ett  tonn,  er  det  lite  trolig  at  det  her  er

iiT|ae¥nfe?g:t:oÅ:i:jpor:åilesi5tnfiår:rbua:eor:sgån::ttdseot:e
et minimum på bakgrunn av hypotesen om at en ikke
har brukt mindre kull enn det som tilsvarer produk-
sjonen  i en grop da denne ville vært gjort mindre
(Narmo  1997:126). Med bakgrunn i produsert kull i
Jfi).7-1 (5,8 m3), gir dette en årlig minimumsproduksjon
på 299/149 kg jern per år (29,5/591 kull), som vil si
kun  16/8 kjøringer i sesongen.  Om en bruker en til-
svarende utregning på de store anleggene, vil en få en
brukstid på flere hundre år, et svært usannsynlig tall
på en så liten produksjonsplass. Årlig produksjon må
derfor i mange tilfeller være langt høyere enn det som
tilsvarer en enkelt kullgrop (se kap.8, tab.  59).

JERNFRAMSTILLINGSPIASSJFP.8

NIKU ID  1023397, C.53975
Gnr./bnr.: Deset Søndre/Deifiellstøkket, 38/28
Feltleder: Hege Damlien
Tidsrom: 25.05.-21.06. og 14.07.-15.07.2004.
Ukeverk:  16, undersøkt areal: 712 m2

HEGE DAMLIEN

INNLEDNING

Jernframstillingsplassen  ble  registrert  av  i  1999  og
tolket  som  et  uspesifisert  anlegg  med  to  parallelle
slagghauger. I tilknytning til anlegget ble det registrert
syv  kullgroper  (Risbøl  cf ø/.  2000).  Tre  av  disse  var
registrert som kvadratiske, tre som rektangulære og en
var definert som  uspesifisert.  Kullgrop Jfp.8-4 var lå
rett nordøst for a.nlegget.

Området ble avtorvet med maskin, inkludert
vollene  til  kullgrop Jfp.8-4.  Produksjonsområdet ble
renset, mens det avdekte området for øvrig ble sjekket
ut for mulige strukturer og funn.  Undersøkelsen ble
gjennomført med en kombinasjon av flategraving og
ved bruk av to grøfter lagt ut i produksjonsområdet.

Undersøkelsen   viste   at   jernframstillings-
plassen  besto  av  tre  slagghauger  og  ett  slaggutkast.
Den søndre slagghaugen  (SH1)  var oval og orientert
nord-sør.  Både den østre  (SH2)  og den vestre  (SH3)
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slagghaugen var avlange og lå parallelt med en avstand
på  2,3  m.  Slaggutkastet  (SH4)  lå  i  en  skråning  i
feltets nordre del. Tre ovner ble påvist i tilknytning til
slagghaugene og slaggutkastet.  I produksjonsområdet
mellom  slagghaugene  lå  et  kullager  mot vest  og  et
malmlager i øst.

På  bakgrunn  av  slagghaugenes  og  ovnenes
plassering samt stratigrafiske relasjoner, er produksjons-
plassen tolket til å bestå av to bruksfaser.

TOPOGRAFI

Jernframstillingsplassen lå 613 moh., ca 100 m øst for
et sideløp til elva Deia og ca 200 m øst for enden av
bilvei rundt foten av Deifjellet. Anlegget lå på en smal
tørrlendt øst-vest-gående  rygg mellom  Fjellmyra  og
Tørråskjølen. Anlegget var anlagt på en flate som helte
svakt mot nordvest. Området var bevokst med gran og
noe bjørk,  undervegetasjonen besto av mose og lyng.
Undeigrunnenernæsteinlendtogbestoavsandoggrus.

RESUTAT

Produksj onso mråde og råstofflagne

Khllager

1 produksjonsområdets vestre del ble det påvist et ovalt
kullag som målte 5,0 x 4,0 m og hadde en tykkelse
på  opptil  15  cm,  og  som  ble  tolket  som  kullager.
Avgrensing  var  tydelig,  og  massen  var  homogent,
kompakt og besto av større trekullbiter.  Laget hadde
flere  faser som  var synlig  i  form  av  to  deponeringer
både under (1)  og over SH3  (2).  I  øst lå laget under
malmlageret og ovn 2.

Malmlager

Et  utflytende  malmlag  i  produksjonsområdets  østre
del,  ble  tolket  som  malmlager.  Formen  var  avlang
med  mål  på  7,0  m  x  6,5  m,  og  det  var  tynt  og
spettet,  beståcnde av mørk rustrød finkornet malm.
I.aget var tykkest i den vestre delen og hadde her en
tykkelse  på  opptil  10  cm.  Konsentrasjoner  av  brent
leire lå flekkvis over laget.

Cher og ovnsområder

Oun1

Inntil SH 1 s nordøstre ende ble det påvist en oval mørk
forsenkning, tolket som ovnsområde.  Forsenkningen
var delvis  dekket  av utras  fra slagghaugen  og besto  i
overflaten  av  fragmenterte  bunnskoller,  knust  sjakt-
materiale og porøst tappeslagg. Ved fierning av dette
ble det påvist en oval nedgravning som målte 1,2 x 0,9
m. En sirkulær steinsatt grop, tolket som ovnsgrop lå
i nordre del av nedgravningen.  Ovnsgropa hadde en
indre diameter på 40 cm og var 45 cm dyp. I toppen
av gropa var det bevart rester av sjaktveggen og brent
leire som antydet plasseringen av sjakta. Sjakta hadde
vært sirkulær. Inntil gropa i vest og til dels i øst ble det
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Figur 53: Jfp. 8. Plantegning av jernframstillingsplassen.
Figure 53: Plan drawing of iron production site Jfp.8.

påvist lagvise plater av tappeslagg som var størknet på
stedet.  Renne-  og  størknestrukturen  i  slaggen  vitner
om avtapping mot øst og vest samt at dette har skjedd
i flere omganger, der slaggen har størknet mellom hver
tapping.

Steinforingen var tykk og besto av til dels stor
stein, men steinene var skjørbrente og utrast i søndre

del. Innenfor steinforingen var det plassert en sirkulær
lagget trevegg der trevirket var forkullet og skråkuttet
i den ene enden. Bordene hadde et rektangulært tverr-
snitt og var ca 9 cm brede og 4 cm tykke.  De var til
dels ubrente i bunnen. Treveggen synes å ha Slt hele
gropas  dybde,  da  det var  avtrykk  i  slaggen  i  grop-
kanten.  Noe slagg hadde  rent  ned  i gropa mellom
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Figur 54: Jfp.8. Ovn 1  ctter tømming av ovnsgropa.
Figure 54: Furnace 1  from iron production site Jfb.8 after thc fiirnacc pit was emptied.

Figur 55: Jfp.8, ovn 2. Til venstre: Den bevarte leirsjakta sett ovenfra. Over til høyre: Snitt gjennom sjakt og ovnsgrop med
deler av cn bunnskolle liggende tilbake. En kan skimte treavtrykk fra den laggede treveggen på innsiden av sjakta. Under til
høyre: Nærbilde av flisvegg på sjaktas utside. Flislaget som her er dokumentert er lagt horisontalt.
Figure 55:  FLmace 2 fiom JP.8 - From the left: meserved cLay shaft scen fiom above, an imprint of the lagged woodwork wall cm
be seen in the inside of the shaft. Below to ridt dose up of splinter wall on the outside of he shaft, the splinter wdl seen here was laid
horizontdly.
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Figiir 56: Jfp.8, ovn 2. Ovnen ligger i scntcr og påSlte sandlag på to sider. Tappekjegle in situ ligger i forkant av ovnen.
Figiirc 56: Iron production site Jfb.8, fiirnace 2 can be seen in the centre and the sand layers border it on two sides. A slag cone
in situ can be seen in front of the fiirnace.

steinforingen og treveggen.
Gropa var i toppen omrotet og ftlt med mørk

brunslagg-ogmalmblandetløssandiøvredel.Slaggen
besto  av  biter  av  ulike  typer  porøs,  sammensintret
slagg og var tydelig sekundært oppvarmet. I nedre del
av gropa var det Slt på et kompakt sandlag.

Oun2

I  vestre  del  av  SH2  var  det  en  sirkulær  forhøyning
bestående av knust tappeslagg,  slagg med treavtrykk
og sand, tolket som ovnsområde. Forhøyningen som
målte 10 cm stra.kte seg over 2,0 x 1,6 m. Laget tolkes
som akkumulerte masser rundt og over ovnsområdet.
I  toppen  av forhøyningen  ble det påvist en  sirkulær
mørk forsenkning som var avtrykk etter ovnen.

Deler  av  leirsjakta  sto  igjen  i  vest,  og  den
gjenstående høyden var opp mot 25 cm. Restene viste
tydelig at den  hadde vært sirkulær.  Sjakta hadde  en
indre diameter på 38 cm, og på innsiden mot bunnen
var deler av bunnskollen med treavtrykk faststørknet.
Rester av bunnskollen lå også z.# Jz.Ø i nord og sør. På
utsiden  av sja.kta i  nordvest sto det igjen deler av en
tappekjegle.  Slaggen flatet ut horisontalt til en tappe-
plate mot undergrunnen. Også sørøst for ovnen lå det
lagvise Plater av tappeslagg z.7ø f;.Ø.

På sjaktas utside ble det påvist en tynn vegg
av treflis, lagt i tre lag med tynne sandsjikt imellom.

Flisene  var  lagt  lagvis  vannrett  og  loddrett,  der  de
loddrette var rektangulære med avspissete ender med
mål på ca s x 4 cm, mens de vannrette var kvadratiske
og målte ca 7 x 7 cm. Tykkelsen var 3 mm.  Utenfor
flisveggen var det lagt et tynt trebånd, trolig av kvist.
Denne kan ha hatt som fiinksjon å holde flisveggen på
plass. Ytre diameter målt utenfor flisveggen var 57 cm.

Direkte  under  leirsjakta  var  det  anlagt  en
steinforet   grop.   Ovnsgropa   lå   i   vestre   del   av
en    rektangulær   nedgravning,   orientert   nord-sør.
Nedgravningen målte 1,1 x 0,8 m og var ftlt med rød-
brun  malm-  og slaggblandet sand.  Det var rester av
grå leire i nordre del, og brent sand i søndre del.

I-agavpåfirltsandlåikantmednedgravningens
langsider i øst og vest. De hadde en utstrekning på 2,0
x 0,8 m og hadde en tykkelse på opptil 10 cm inn mot
ovnen. I toppen av sandlaget vest for ovnsgropa lå en
større stein som målte 30 cm i diameter. Det var tappet
direkte ned på det påftlte sandlaget der det begynte å
bli avtagende. Trolig har de flere fiinksjoner, da de har
fiindamentert for aktivitet og blåsebelg, samtidig som
den er lagt for å styre slaggen som  blir tappet, vekk
fra ovnen. Steinen som lå i toppen av sandlaget i vest,
har også trolig hatt en  fiinksjon for fiindamentering
eller støtte for blåsebelgen.  Sanden vest for og inntil
ovnen, dekket flisveggen, og var sannsynligvis bevart
på grunn av dette.
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Figur 57: Jfp.8. Ovnsområde 2 i plan.
Figure 57: Furnace area 2 from Jfp.8 seen in plan

Steinene i ovnsgropa var sterkt skjørbrente, og
ved snitting kom det fram at leirsjakta sto direkte på
steinforingen. En lagget trevegg var satt ned innenfor
steinforingen, og i mellomrommet var det rent ned til
dels mye slagg i flere omganger. Øverst i gropa lå et lag
med grå leire, kull og slaggfragmenter, og under dette
fiilgte  ett  rødbrunt  malm-  og  slaggblandet  sandlag.
Helt i bunnen av gropa lå et tynt malmlag. Ovnsgropa
målte 40 cm i indre diameter, og dybden var 50 cm.

Oun3
IkantmedSH4motnordbledetpåvistytterligenovns-
konstruksjon. Denne ble ftinnet under snitting av SH2
og kom først fram som et kompakt lag knust sjaktma-
teriale nord for selve ovnen.  Dette er trolig rester etter
den siste leirsjakta. Sørvest for sjaktlaget kom det fram
en oval nedgraving som målte 1,2 m, og som var omgitt
av store mengder tappeslagg. Ved opprensing viste det
seg at det  under det øverste slagglaget lå godt bevarte
lagvise  plater  av  tappeslagg  som  hadde  rent  ut  over
undergrunnen  i  øst og vest.  I  øst  hadde  slaggen  rent
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opp mot 1,0 m før den hadde størknet. Undergrunnen
rundt nedgravningen var varmepåvirket (fig. 58).

En sirkulær steinsatt grop lå i sørvestre del av
nedgravningen, tolket som ovnsgrop. Rester av sjakta
lå i toppen, og det ble funnet treflis lik den som omga
ovn  1.  En hel,  men brukket bunnskolle dekket deler
av gropa i  toppen. Ved snitting kom  det fram  at en
trevegg som hadde stått innenfor steinforingen, hadde
kollapset, gropa var Slt med slagg. Den var i toppen
porøs, svartbrent og sandblandet, men i bunnen lå en
kompakt blokk av svart tappeslagg som tydelig hadde
rent  inn  fra  sidene.  Blokka  Slte  hele  gropas  nedre
sjikt,  og  den  hang  sammen  med  den  overliggende
bunnskollen via en  slaggstreng.  Ovnsgropa målte 25
cm i indre diameter og hadde en dybde på 40 cm.

Slaggblokka  i  gropa er som  et resultat av en
feil i brenningsprosessen da fenomenet ikke er påvist
tidligere. Trolig har treveggen i gropa kollapset og ført
til at slagg har rent inn  fra gropveggen og inn  i selve

gropa og 7lt den opp. At slaggen i gropa er av typen
tappeslagg, underbygger denne tolkningen.
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Figur 58: Jfb.8, ovn 3. Til venstre sees ovnen i senter og uttapping i to retninger. Til høyre nærbilde av det nederstc tappelaget
som har strekt seg 1  m fra ovnen. Undergrunnen er tydelig varmepåvirket.
Figure 58: Furnace 3 from Jfb.8. From the left: 1he fiirnace can be seen in the centre with tapping in two directions. To the
right close up of the lowest tapped layer that has spread out over 1  m from the fiirnace. 1he ground shows clear indication of
having been heated.

Bearbeidingavjemet
Rett øst for ovn 2 ble det påvist en rektangulær ned-
gravning,  bestående  av  porøs,  svart,  asfaltlignede,
sammensintret slagg og noe mer kompak og jemholdig
slagg. Nedgravningen målte 1,1 x 0,7 m og hadde en
dybde  på  0,2  m.  Bunnen  var  dekket  med  stein,  og
på en av steinene var det fastsintret slagg.  Gropa er
tolket som et primærbearbeidingsområdet for jern-
luppen etter uttak av ovnen. Nærheten til ovn 2 gjør
det sannsynlig at nedgravningen har forbindelse med
produksjonen her.

Øst  for ovn  3,  delvis  under  og  i  kant  med
SH4, ble det påvist ytterlig et avlangt lag med samme
typesammensinuetslagg.Utstrekningenvar1,2x0,5m,
og laget hadde en tykkelse på opptil 30 cm. Også dette
er tolket som et bearbeidingsområde.  Direkte sørvest
for  laget lå  tre  større  stein.  Trolig  har  disse  hatt
funksjon  i  tilknytning  til  laget.  Bearbeidingsplassen
relaterestilprodiLksjonenvedovn3gjennomlokahsering
og stratigrafi.

Slagghauger og §laggkonsentrasj oner
SH l  lå sør for produksjonsområdet med utstrekning
utover skråning i sør. Haugen var oval og forholdsvis
flat.  I  profil  kom  det fram  tre  atskilte  lag  samt  flere
lommer med knust sjaktmateriale.  Massen  i haugen
besto  hovedsakelig  av  tappeslagg,  non  fragmenterte
bunnskoller,  kullblandet  sand  og  mye  knust  sjakt-
materiale.   I  hovedtrekk  dreier  skilnaden  mellom
lagene  seg om  gra.d  av sand-  og  kullblanding.  Det
var forholdsvis mye deponert sjaktmateriale i slagg-
haugen. Massene så i profil ut til å ha blitt deponert
fra sør mot nord.

SH2 lå i produksjonsområdets nordøstre del,
med en avstand fra SHl  på 6,2 m. Den var forholds-
vis  problematisk  å  avgrense  i  plan  da  akkumulerte
masser over ovn  3  lå  under haugen  i  nord.  Haugen
var avlang, orientert øst-vest og toppet. Massen var
humusblandet og bestående a.v knust tappeslagg og
sjaktmateriale.  Volumet  på  haugen  ble  beregnet  til
å  inneholde  6,5  m3.  Tdlet er  noe  høyt  da  det  også
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Figur 59: Jfp.8. Profil av SH2, masser over ovn 3 og SH4.
Figure 59: Section drawing of SH2 from Jfb.8, showing the material built up over furnace 3 and SH4.

inkluderer store deler del av SH4. 1/4 m3 masse ble tatt
ut fra haugens sørøstre del. Dette tilsvarte 423 kg. 0g
utregnet veide massen i SH2/4  11  tonn.

Nord for og inntil SH2  lå slaggutkast SH4.
Avstand  fra SHl  var 9,6 m  Utkastet var vanskelig å
skille fra SH2 og ovn  3 da den  i toppen besto av et
lag  med  sjaktmateriale  som  trolig  representerer  den
siste ovnssjakta til ovn 3.  Laget hadde en  utstrekning
på  3,0  x 2,0  m  og en  tykkelse  på  opp  mot  40  cm.
Et  underliggende  slagglag  inn  mot  ovn  3  er  tolket
som  akkumulerte  masser  rundt  ovnen  og  er  således
ikke  en  del  av  slagghaugen  i  henhold  til  definisjon
om  utkastet  masse.  Selve  SH4  lå  utover  skråningen
i nord.  Slaggutkastet hadde en  uregelmessig form og
var tykkest i nord. Massen besto av et kompakt lag av
humusblandet slagg.  Det lå flere tappekjegler,  bunn-
skoller og knust sjaktmateriale i overflaten.

SH3  lå  nordvest  for  produksjonsområdet  på
kanten av skråning mot nordvest og var utflytende mot
vest. Slagghaugen var avlang, toppet, orientert nord-sør
og bcsto  i  overflata overveiende av tappeslagg og jord.
Haugen hadde to atskilte lag som begge besto a.v knust
tappeslagg,menderdetitoppenvarenstørreinnblanding
av sand og humus. I tillegg forekom flere lommer med
knust sjaktmateriale.  Haugen var deponert fia nord-
øst  mot  sørvest.  Eldste  fase  av  kullageret  lå  under
haugen, mens en yngre overlappet i sør. Volumet ble
målt til 2,9 m3.

SH1 SH2 og SH4 SH3
Mål 5,6 x 4,4 m 3,0 x 2'0 +5'1x6,0m 5,3 x 4,8 m

Høvde 0,6m 0,2-0,3 m 0,4m
voium '/4 m3 2851

Vekt '/4 m3 423 kg
Volum SH 4,7 m3 6,5 m3 2,9 m3
Vekt SH 8 tonn 11  tom 4'9 to-

Tabell 15: Jfp.8. Mål og volum på slagghauger. Totalvekt i
SHl  og SH3 er basert på veid masse i SH2/4.
Table  15:  Jfp.8.  Dimensions  and  volumes  of slag  heaps.
The total weight of SHl  and SH3  is based upon weighed
masses in SH2/4.
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mgroper
Alle  de  syv  tilknyttede  kullgropene  ble  undersøkt,
derav ble tre snittet, mens det ble tatt prøvestikk i dc
øvrige.  Alle  ble  klassifisert  som  kvadratiske,  og  fire
groper  ble  omdefinert  i  forhold  til  registreringene.
Stokkenes stableretning kunne påvises i fem tilfeller. I
to kullgroper var tømmeret krysslagt, mens de i tre var
stablet i en retning.

Treart og datering
18  prøver er treartsbestemt,  11  fra jernframstillings-

plassen  og  syv  fra  kullgropene.  Overveiende  er  det
fiiru  som  er benyttet.  Unntaket er kullager  1  under
SH2, som inneholdt gran samt kullager 2 i produksjons-
området som ble bestemt til  gran  og fiiru.  Gran var
benyttet i fire av kullgropene og fiiru i en. I et tilfelle
var også gran og fiiru blitt benyttet sammen.

14   av  prøvene  er  datert,   syv  fia  jernfram-
stillingsplassen  og  en  fi.a  hver  av  de  syv  kullgropene.
Dateringene antyder en oppstart tidlig på 1000-tallet,
og at produksjonen  har pågått til  midten av  1200-
tallet, sannsynligvis med et opphold i siste halvdel av
1 100-tallet.

To sannsynlige bruksfaser kan skilles ut, med
ovn  3  i  en  tidlig  fase  og  ovn  2  i  siste  periode.  Ovn
1  faller overveiende  innenfor dateringene  til  den
eldste bruksfasen på anlegget, men man kan imidler-
tid ikke se bort i fra at ovnen representerer en egen
mellomfase.   Dateringene  av  kullgropene  tilknyttet
anlegget  underbygger også tolkningen  om to  bruks-
faser. To prøver fra kullgrop JS.8-3 ble forsøkt datert
dendrokronologisk,  men  prøvene  som  var  av  gran
hadde ingen samsvar med de øvrige (Zetterberg 2006) ,
trolig ut fra deformering under kullbrenningen.

MetåLlurgi
Jernframstillingsplassen ble prioritert for metallurgiske
analyser.  Disse  ble  utført  av  GAL.  I  henhold  til
gjeldende problemstillinger ble prøver av forskjellige
typer slagg, metall og sjaktmateriale analysert. Det ble
tatt utgangspunkt i ovn 2 og 3 der det var sikre funn-
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Figiir 60: Jfb. 8. Dateringsresultater fra jernframstillingsplassen og tilhørende kullgroper.
Figiire 60: Results of dates from production site Jfp.8 and associated charcoal pits.

kontekster  for  de  aktuelle  prøvene.  Eva  Hjårthner-
Holdar,  Svante Forenius og Annika Willim fra GAL
deltok i felt med uttak av prøver og utgraving av ovns-
gropa til ovn 3 (Grandin cf ø/. 2005, Andersson cf Æ/.
2006).

Resultat

Fra ovn  2  er det analysert  ti  prøver av slagg,  metall
og  sjaktmateriale. To  fragmenter  fra  bunnskoller  fra
ovnen  der  den  ene  var  størknet  fåst  til  sjaktveggen,
hadde samme oppbygging og kan relateres til samme
kjøring.  Begge  er  dannet  suksessivt  og  har  kjølnet
langsomt.  Mot slutten av prosessen etter at skollen  i
senter har fått en størknehinne, har mindre slaggdråper
dryppet ned og brutt hinnen. Skollen i sjaktveggen er
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bygd opp av to hovedlag.  Mot veggen sees spor etter
en slagg som har størknet raskt,  trolig før ovnene er
skikkelig oppvarmet. Et senere slaggvolum har så lagt
seg  over  det  eldre,  og  har  størknet  langsomt  under
prosessens gang.

Under   bunnskollen   lå   en   sammensintret
masse bestående av tappeslaggstrenger som sekundært
er oppvarmet og sintret sammen med kull, malm og
sand. Den lå z.# fz.Ø og har rast ned tidlig i prosessen,
før bunnskollen har blitt dannet.

Tappeslaggen fra ovnen er tatt ut på utsiden
av sjakta i samme nivå som fastsmeltede bunnskollen.
Bare et  10 cm tykt leirelag skiller disse slaggprøvene,
men ta.ppeslaggen har en helt annen sammensetning,
bestående av finere korn, og morfologi. Den er oppbygd
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av mange slaggstrenger med kort størknetid i et syre-
rikt  miljø.  Mineralinnholdet  i  slaggen  er  imidlertid
likt bunnskollen, og er sannsynligvis av samme opp-
komst og prosess.

En metallprøve fra ovnen er analysert. Denne
består hovedsakelig av slagg med klare likheter til de
øvrige. En mindre konsentrasjon av metall var gjennom-
gående mykt og homogent. Ytterligere fire metallprøver
fra bearbeidingsgrop  rett ved ovnen  har den  samme
jernkvaliteten.

Tilsvarende er det undersøkt fem slaggprøver,
to  metallprøver og  to  prøver  av leirsjakta  fra  ovn  3.
Ovnsgropa var delvis ftlt opp av slagg likt tappeslagg,
og det ble i felt tolket som en feilkjøring, der grop-
veggen i form av den laggede treveggen har rast inn i
gropa. Tappeslaggen var dog blandet med noe annet
materiale,  som  trolig  allerede  har  vært  til  stede  da
ovnen  røk.  Slagganalysene  støtter  opp  om  dette  da
tappeplater  j.7ø  J¢.fø£  utenfor  ovnen  har  klare  likhets-
trekk med slaggen som ftlte gropa. Bunnskollen som
lå i overgangen mellom sjakt og grop, viser at slaggen
ikke har ftlt gropa denne veien, men at veggene må ha
kollapset.  Skollen er av samme karakter som i ovn 2,
og dannet over et gitt tidsrom, men på bakgrunn av
tykkelse har ikke prosessen foregått over så lang tid. Et
annet element som tilsier feilslått prosess, er at sjakt-
materiale  i  form  av  større  biter,  ligger  blandet  med
fragmentene av bunnskollen,  og ikke bare over eller
ved siden av denne.

Tre metallprøver, alle hovedsakelig bestående
av  slagg,   har  metallinneslutninger  bestående  av  et
mykt jern.  I en av prøvene finnes dog sekvenser med
noe mer karbonrikt jern.  Prøven er tatt ut fra en  av
sjakta,  og variasjon  i jernkvaliteten  har  en  sammen-
heng  med  kontakt  med  kullstykker som  ble  kapslet
inne slaggstykket.

Analyser  av  malmen  fra  det  felles  malm-
lageret viser  et genetisk slektskap  til  slaggen  i  begge
ovnene  selv  om  manganinnholdet  i  slaggen  varierer
noe  mellom  ovn  2  og  3,  og  derav  også  utbyttebe-
regningene.  For ovn 2 med noe høyere verdier er det
utregnet produsert jern per kilo slagg 0,4-0,7. For ovn
3 er tallet 0,2-0,6 kg.

Slagg fra det som er tolket som bearbeidings-
områder for ovnene, viste seg å være svært jernholdig og
ha samme kvalitet som det øvrige jernet. Det ble ikke
påvist  noen  mekanisk  bearbeiding  på  fragmentene,
men  tolkningen  om  rensing av luppen  støttes  i  for-
hold til slaggtypen som er dannet i nærhet til denne.

Sjaktmaterialet på begge ovnene  bærer klare
likhetstrekk,   og  leiren  er  trolig  skaffet  fra  samme
området. Denne er finkornet og bærer preg av å være
vasket,  og  er  trolig  hentet  ved  en  bekk  eller  annen
vannkilde med gjennomstrømming. Men på grunn av
den fine leiren har det vært nødvendig med en opp-
magring. Materialet som er benyttet til dette er knust
leirstein/leirskifer.   Denne  leirsteinen   har  imidlertid
dårlige termiske egenskaper,  og sjaktkonstruksjonene
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i begge ovnene har trolig ikke vært optimale, da disse
begynner å smelte allerede godt under  1250 °C.  Det
dårlige godset kan slik ha en  sammenheng med hva
som tolkes som en kollaps i ovn 3.

TOLKNINGER AV FRAMSTILLINGSPIASSEN

Produksjonsplassenertolketåbeståavetproduksjons-
område der en har foretatt en forflytting i et tilfelle.
Ovn  1  lå rett nordøst for SHl  og knyttes naturlig til
denne.  Ovn  2  lå  delvis  under SH2  i  produksjons-
område mellom ovn 1 og ovn 3, og den var skåret ned
i nordre del av kull- og malmlageret. Ut fra plassering
er ovnen knyttet til SH2 og SH3, men med bakgrunn i
dateringene må i hvert fall nederste del av SH2 trolig
sees i sammenheng med den eldre ovn 3. Det samme
gjelder  SH4  som  lå  helt  nord  på  produksjons-
plassen.  Plasseringen av kull- og malmlager har vært
den samme gjennom hele produksjonsperioden, men
kullageret er trolig flyttet noe mot sør etter ovn 3 ble
tatt i bruk, og slagg ble deponert i SH3.

Med bakgrunn i dateringene kan en se for seg
en parallell  eller overlappende drift i  ovn  1  og 3,  og
etter et brudd på flere tiår er produksjonen tatt opp
igjen i ovn 2. Flere forhold kan imidlertid tale i mot
dette. Det finnes ingen tendenser eller spor i råstofflagre
som viser et lengre opphold, og kunnskapen om deres
plassering må ha vært kjent da en returnerte. Den feil-
slåtte prosessen i ovn 3 kan ha ført til at en har oppgitt
driften, men mer trolig er det at en umiddelbart har
forflyttet ovnen noe inn på plassen.  Sett i forhold til
organisering får en da et "normalt" bilde sett opp mot
øvrige produksjonsplassene i Gråfjellområdet.

JERNFRAMSTIILINGSPIASS JFP. 9

NIKU ID  1024762, C.53946
Gnr./bnr. : Rødsberget/Tørråsteigene, 30/2
Feltleder: Siv Anita Lundø
Tidsrom: 25.05.-02.07. og 13.10.2004
Ukeverk: 22, undersøkt areal:  1040 m2

INNLEDNG
Jernframstillingsplassen  ble  registrert  i  2001  som  et
anlegg  av  695-  typen  med  to  parallelle  slagg-
hauger  orientert  øst-vest.  Slagghaugen  (SHl)  i  sør
målte 9,6 m x 5,5  m og var  1,2  m høy.  Slagghaug i
nord  (SH2)  var 7,2  m x  3,4  m  og hadde en  høyde
på 0,4 m. Avstanden mellom slagghaugene var 6,2 m.
Inntil begge slagghaugene i området mellom dem var
det tydelige nedsenkninger tolket som ovnsområder.
En mindre slagghaug ble påvist rett øst for den sørlige
slagghaugen.  Denne målte 3,2 x 3,5  m og hadde en
høyde på 0,2 m.  12 kullgroper lå innenfor en sone på
500 m og ble tilknyttet anlegget. 10 av disse var registrert,
og to ble påvist ved utgravningen. De fleste lå vest for
jernframstillingsplassen, og samtlige var registrert som
kvadratiske.

Før  utgravingene  startet  ble  det  gjennom-
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Figiir 61 : Jfp.9. Ivrige skoleelevcr dokumenterer kullgropprofiler.
Figure 61: Kcen school pupils documenting a chaLrcoal pit section from JS.9.
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Figiir 62: Jfp.9. Produksjonsplass 1 til venstrc og produksjonsplass 2 til høyre inn mot skogkanten.
Figure 62: Iron production site Jfb.9 production area 1  to the left, and production area 2 to the right towards the trees.
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Figiir 63: Jfb.9. Plantegning av jcrnframstillingsplassen mcd produksjonsplass  1  til venstre på tegningcn.
Figiire 63: Plan drawing of iron production site Jfi.9 showing production area 1  to the left of thc drawing.

ført en formidlingsgraving for skoleelever fra 6. klasse
ved Rena,  Deset og Osen barneskole,  der deler av
anlegget samt fire av de omkringliggende kullgropene
ble  undersøkt.  I  alt 30  elever og to  lærere deltok på

gravingen under ledelse av feltleder Siv Anita Lundø.
I opplegget inngikk registrering, graving av kullgroper
samt graving i utlagte grøfter og slagghauger på jern-
framstillingsplassen.  Faglige hensyn ble lagt til grunn
for hvor gravingen skulle foregå, samtidig som elevene
fikk utfordringer i å grave kulturminner.

Anlegget lå på en hogstflate rett ved Nysætra,
og  et  stort  felt  ble  avdekket  maskinelt  for  å  påvise
eventuelle  bosetningsspor.  Bare  områder  der  det  ble
påvist mulige strukturer ble renset.  I den  forbindelse
ble en mindre produksjonsplass (2) påvist 20 m sør for
det NIKU-registrerte anlegget (1). Produksjonsplass 1
besto  av  to  store  avlange  sla.gghauger,  SHl  i  sør  og
SH2  i nord.  Mellom disse lå flere malm- og kullagre
samt  to  ovnsområder.  Flere  røsteplasser  lå  omkring
produksjonsplassen. Produksjonsplass 2 var mye mindre
og hadde to  små slagghauger der SH3  var kastet  ut
over  helling  og  ned  mot  myr i  sørøst.  SH4  i  nord-
vest var bare to mindre voller.  Mellom produksjons-
plassene  lå  også  et  ildsted  og  et  belte,  bestående  av
et tynt lag med kullstøv, tolket som et tråkk mellom
produksjonsplassene.

TOPOGEAFI

Jernframstillingsplassen  lå 480  moh.  på  en  nord-sør
gående rygg,  ca  100 m nordvest for nedrast bygning
på Nysætra og 1 50 m sørvest for bru over Vestre Æra.
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Mulig har området blitt benyttet  til  slått da det var
aktivitet  på  setervollen.  Terrenget  heller  svakt  mot
sør der det er mer myrlendt.  I øst blir terrenget mer
kupert,  og  fiiruskog  tar  over.  Området  er  i  dag  et
hogstfelt  med  vegetasjon  bestående  av  gresstorv  og
småbusker.  Undergrunnen var svært steinholdig over
hele området, men produksjonsplassene lå på tydelige
ryddede flater.

RESUTAT

Produksjonsplass 1
Produksjonsplassen besto av to ovrie slagghauger orientert
øst-vest med en avstand på 5 m. I produksjonsområdet
mellom haugene ble det påvist flere råstofflagre samt to
ovnsornråder.

Råstofflagrc og produksj onsområde

Ku[ldgre

To kullagre lå på den vestre delen av produksjons-
området.  De overlappet hverandre delvis  der lageret
mot  nord  (1)  var stratigrafisk eldre enn  lageret  i  sør
(2).  Kullager  1  var  tilnærmet  rektangulært  med  en
utstrekning på 3,1  x 2,3 m og en tykkelse på opp til
10  cm.  Massen  var  homogen  bestående  av  mindre
stykker og kullstøv. Kullager 2 lå bare delvis over den
sørlige delen av det eldre. Dette hadde en usymmetrisk
form med en utstrekning på 2,7 x 2,5 m og en tykkelse
på 12 cm. Ijageret var homogent bestående av kullbiter
08 -Støv.
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Figur 64: Jfb.9, ovn  1. Foto av ovnsgropa etter påbegynt snitting. En bunnskollc in situ ligger i overgangen mellom grop og
sjakt, og antyder jernluppens plassering og nivå for blesterhull og tappehull.
Figiire 64: Jfp.9. Photo showing fiirnace  1  from iron production site in plan during sectioning of the fiirnace pit. jh in situ
bottom crust is seen between the pit and the shaft, and suggests the location of the iron bloom and the level of the bellows
opcning and tapping hole.

Mdlmhgre
1 produksjonsområdet lå også to malmlagre,  et i øst-
lig del (1) og et sentralt (2). Lagrene var overlappende
der lager i øst var stratigrafisk eldst. Lageret i senter lå
også delvis  over kullager 2.  Formen  på  malmlager  1
var tilnærmet sirkulær med en diameter på  1,5 m og
en  tykkelse på s  cm.  Massen var homogen  og besto
av rødbrun puddemalm.  Malmlager 2  hadde større
utstrekning og målte 3,1 x 2,6 m. Tykkelsen på lageret
var 10 cm, og massen besto av rødbrun puddermalm
men var iblandet noe jernholdig slagg.

Ovner og ovnsområder
Malmlageret  sentralt  lå  midt  mellom  to  ovnsområder
som  begge  var  synlige  som  avlange  forsenkninger
i  terrenget  før  graving.  Forsenkningene var dypest  i
midten, der ovnene ble påvist.

Oun1

0vnsområdet lå sør for malmlager 2  og besto  av en
avlang nedgraving, orientert øst-vest, som løp parallelt
medogtettinntiltilhørendeslagghaug.Nedgravingens
avgrensing kom tydelig fram ved opprensing og målte
4,9 x 0,9 m.  Massene var i endene sammenblandede
av  sand,  grus,  kull,  knust  tappeslagg  og  jernholdig
slagg.  I  bunnen  av  nedgravningen  mot  nordøst  og
opp  mot selve produksjonsområdet,  lå et opp  til  11
cm  tykt  ovalt lag sjaktmateriale  med  en  utstrekning
på  1,4  x  0,6  m.  Et  tilsvarende  men  noe  mindre  lag

med sjaktmateriale lå i vest.  Utstrekning på leirelaget
var 0,6 x 0,4 cm og med en tykkelse på 9 cm. Begge
konsentrasjonene er tolket som utkast av sammenraste
sjakter, mulig med gjenbruk som formål. Mot midten
av renna var massen mer homogen  og besto av tap-
peslagg. Nedgravingen ble derfor tolket som en tappe-
renne. I øvre del var slaggen ftagmentert, men mot bun-
nen  kom  det  fram  to  plater  av slagg  ¢.7ø Jz.fø/.  Platene
var atskilt av et område bestående av mørkere og mer
kullblandet  masse  av jernholdig  slagg.  Plassering  og
tydeligstnilmirettertapperetningangaovnensbeliggen-
het og viste at det var tappet  mot øst og vest  ned  i
renna.. Tappeplaten  i øst hadde en avlang form med
en utstrekning på 33 x 25 cm og en tykkelse på 5 cm,
mens den i vest var oval med mål på 30 x 46 cm Det
var ikke bevart rester etter noen ovnssjakt. Tapperenna
hadde etter tømming en dybde på l 5 cm. Ved fierning
av ta.ppeplatene kom det tydelig fram at de var del-
vis tappet ned i en nedgraving som også besto av en
underliggende  grop  under  leirsjakta.  Nedgra.vingen
va.r bevisst gjort så stor for å muliggjøre tapping ned i
denne utenfor ovnssjakta og ovnsgropa. Sjakta som var
fjernet, hadde stått rett over gropa, og konstruksjonen
var som helhet senket ned i forhold til bakkenivå.

Ved undersøkelsen av gropa kom det fram en
bunnskolle z.# fz.ø£ i overgangen mellom grop og sjakt.
Denne ga informasjon om sjaktas diameter, forholdet
mellom  grop  og  sjakt,  masseinnhold  i  den  under-
liggende gropa,  jernluppens  plassering i  ovnen,  nivå
for slagguttappingen samt nivå for inntak av luft fra
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blåsebelg.  Diameter  på  bunnskollen  var  33  cm,  og
den dannet på oversiden en bolleform som var til dels
jernholdig.  Undersiden  av  skollen  er  interessant  da
tappeslagg fra tidligere produksjoner er delvis sintret
sammen.  Slagg  kan  derfor  være  sekundært  benyttet
tidlig i brenningssyklusen.

Gropa var steinforet og hadde en indre vegg
bestående  av  lagget  trevirke.  Under  bunnskollen  lå
en sammenblandet masse bestående av humus, kull,
malm  og  knust  tappeslagg.  Denne  massen  må være
deponert ved startfasen av den  siste  brenningen,  før
gropa ble "låst" ved dannelse av bunnskollen. Ytre dia-
meter på nedgravingen inkludert tappegropene var 9 5
cm. Indre diameter innenfor treveggen var 30 cm, og
dybden var 50 cm.

Oun2

0`m 2 hadde tilsvarende plassering nord på produksjons-
området,  i  en  nedgraving parallelt  med SH2,  tolket
som  tapperenne.  Renna  målte  4,5  x  1,6  m.  Massen
var sa.mmenblandet i ytterkantene og  mer homogen
bestående  av  tappeslagg  inn  mot  midten.  En  ovns-
grop kom tydelig fiam allerede før opprensing som en
sirkulær forsenkning, og tappeslagg omkranset denne.
Renna var på det dypeste ved ovnen med et mål på 10
cm. Direkte øst for og i kant med renna lå et lag brent
leire og sjaktmateriale med mål på  1,8 x  1,1  m og en
tykkelse på  12  cm.  Leirelaget er tolket som lager for
magring av sjakter på anlegget.

Det sentrale ovnsområdet ble undersøkt med
hjelpegrøfter,  en i nord og en  i sør.  I  kant med tappe-
renna ble det i begge grøftene påvist påftlte lag av sand,
tolket som utkast i forbindelse med graving av ovns-
grop  og  renne.  Oppkastet  sandlag  nord  for  tappe-
renna følger dennes orientering og relateres direkte til
denne. Imidlertid ser dette ut til å være påført sekundært
da slagg, sjaktmateriale og kull lå som et tynt lag under.
Renna  kan  se  ut  til  å  være  resultat  av  en  langvarig
produksjon  der  slitasje  og  fierning  av  slagg  rundt
ovnen, har senket denne i terrenget. Det påSlte laget
i sør var sirkulært og sannsynligvis plassert for å lage
en plattform til arbeidet, mulig som et fimdament for
blåsebelgen. Sandlaget målte 1,2 x 0,9 m og var 15 cm
tykt. Det ble fiinnet konsentrasjoner av glassert sjakt-
materiale, noe som antyder sterk varme. Dette virker
naturlig i forhold til bruk av blåsebelg og lufttilførsel i
dette området. Begge de oppkastede/påSltc lagene var
også hardpakket, og kan være resultat av aktivitet og
nedtråkking ved ovnsområdet.

Ved opprensing i det sentrale området ble det
påvist tappeslagg z.7z Jz.fø¢. Rennestrukturen viste tappe-
punk[er og renneming. Som fi)r ovn 1 var dg[ tappet nd i
rennamotøstogvest.Viderehaddeslaggenrentlangsmed
sjakta og dannet et sirkulært avtrykk. Tappeslaggen i
øst dannet en plate med en utstrekning på 0,8 x 0,3
m og en tykkelse på  18 cm.  Strukturen besto av flere
lag som  delvis var smeltet sammen.  I  alt ble det talt
18  ta.ppinger, og mellom tapping åtte og ni lå et 2-4
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cm tykt sandlag. Tappeplaten i vest var oval med mål
på 0,7 x 0,4 m og en tykkelse på 12 cm. Tre separate
tappefaser kunne skilles ut, men slaggen var her mer
porøs enn øst for ovnen. Likevel kan det se ut som det
var tappet større volum mot vest, mens det var flere,
mindre uttappinger i øst. Utstrekning på slaggen viser
at den har rent nesten en meter før den størknet.

Innenfor tappeslaggen sto stedvis sjakta fortsatt
bevart i  en  høyde på opp  mot 20  cm.  Den var del-
vis  smeltet sammen  med slaggen.  Ved Serning av
tappeslaggen  kom  det  i  sør og  nordøst  også  fram
rester etter en tynn vegg av bark (gran og fiiru) som
omsluttet  deler  av  den  bevarte  delen  av  ovnssjakta.
Barken  var  lagt  horisontalt  mot  sjaktveggens  ytter-
side  i  flere  lag,  nærmest  som  et  flettverk.  Utenfor
barkveggen  ble  det  påvist  gråbrent  leire.  Leira  kan
tolkes som ras/avskalling fra produksjonen, og dette har
gjort at barkkonstruksjonen er bevart. Om veggen har
omgitt hele sjakta,  er uvisst da den var fraværende i
tappeområdene.  En eventuell vegg her ville i alle til-
feller være brent opp ved uttapping. Veggen var best
bevart i området under sannsynlig inntak av blåsebelg,
der det ikke hadde rent slagg.

Direkte under sjakta kom det fram en ring av
stein som var toppen av en steinforet grop. Denne var
benyttet som  fundament  for sjakta.  Innenfor stein-
veggen var det bevart rester av en lagget trevegg som
var  delvis  forkullet,  men  råtnet  bort  mot  bunnen.
Brent  leire  ble  påvist  stedvis  innenfor  treveggen,  og
fiinn  av samme  type  leire  med avtrykk etter treverk
antyder  en  sekundær  foring  av  gropa.  Hele  ovns-
konstruksjonen   hadde   en   gjennomgående   indre
diameter på 40 cm.  Gropas ytre diameter var 84 cm
og dybden 68 cm. De øvre deler av gropa var tømt, og
massen i dette nivået var sekundært påSrlt. Mot bunnen
lå en fetere masse bestående av sand, malm, kull og knust
slagg.  Dette er trolig  rester etter produksjonens  siste
fise da denne var varmepåvirket og delvis sammensintret
til et porøst stykke.

Slagghauger
To   ovale,   toppete,   paralleltliggende   slagghauger
orientert  øst-vest  med  en  avstand  på  5  m,  samt
et  mindre  slaggutkast,   lå  på  produksjonsplassen.
Slagghaug SHl  var anlagt i svak skråning mot sør, i
sørlig del av produksjonsplassen,  tett inntil ovn  1  og
tapperenne. Massen besto hovedsakelig av tappeslagg.
Lite  sammenblanding  av  sand  gjorde  avfallshaugen
løs.  Det  kunne  ikke  utskilles  separate  slagglag,  men
det forekom lommer som var mer kullblandet. I nord-
lige  del  kom  det  i  profil  også  fram  et  kullag  mot
bunnen av haugen.

Et mindre sirkulært slaggutkast øst for SH 1 lå
i skråning mot øst. Dette hadde en utstrekning på 4,5
x 5,0 m, og det hadde en høyde på 35 cm.  Massene
besto gjennomgående av sandblandet tappeslagg sted-
vis iblandet knust sjaktmateriale og trekull. I bunnen
ble det påvist samme kullag som i nordlige del av SH 1.
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SH1 SH2 SH3 SH4
Mål 9,8 x 5,5 m 6,0 x 3,8 m Mål 5,2 x 5,5 m 2,5 x 2,3 m og2,4x1,7m

Høvde 1,Om 34cm Høvde 35cm 15cm
Volum 1/4 m3 3201 Volum 1/4 m3
Vekt 1 /4 m3 500 kjz Vekt 1/4 m3

Vckt slajzg 1/4 m3 338 kg Vekt slafH 1 /4 m3
Vekt si.materialel /4 m3 6,7 kg Vekt sj.materialel /4 m3

Volum SH 14,3 m3 4,8 m3 Volum SH 3,O m3 = 0'5 m3
Vekt SH 28'6 to- 9,6 tonn Vekt SH 6,0 to- 1000 kg

Vekt slag3= totalt 19,3 tonn 6'5 tonn Vekt slaff totalt 4'1  tonn 676 kj?
Vekt si.materiale totalt 383 kg 129 kg Vekt si.materiale totalt 80,4 kg 13,4 kg

Tabell 16: Jfb.9.  Mål og volum på slagghauger på produksjonsplass  1  og 2. Vekt utregnet på SH2-SH4 er basert på tall fra
SH 1. SH4 er bare anslått volum.
Table 16: Jfp.9. Dimensions and volume of slag heaps from production area 1  and 2. The calculated weights of sH2-SH4 are
based upon SH 1. The volume of SH4 is only an estimatc.

Utkastet var stratigrafisk eldre enn SH 1 og tolkes som
en tidlig avfallshaug fra produksjonen i ovn 1.

SH2 nord for ovn 2 var oval og klart mindre
enn  SH1.  Haugen  ruvet  i  terrenget,  men  under
graving viste det seg at den lå på en naturlig forhøy-
ning.  Ingen  klare  lagdelinger  ble  påvist,  og  massen
besto hovedsakelig av sandblandet slagg iblandet kull-
biter og med lommer av knust sjaktmateriale. Haugen
var fastere enn SH 1 da iblandingen av sand og humus
var større.

Produksjonsplassen har hatt en storstilt fram-
stilling, og % av massen er deponert i SHl. Totalt er
det i de to haugene anslått en slaggvekt på 26 tonn,
slaggutkast ved SH l ikke inkludert.

Røsteplasser euer lagringsplasser for malm
Utenfor   produksjonsområdet   lå   flere   malm-
konsentrasjoner.  Ut fra beliggenheten samt faktorer
for klassifisering (se kap. 5, s. 283), er disse tolket som
røsteplasser. Røsteplass 1 lå rett vest for SH 1, og røste-

plass  2  lå 3  m vest  for SH2.  Et større område med
fem konsentrasjoner  (3a-e)  røsta malm 2  m  nordøst
for SH2, er trolig spor etter flere røstebål. Disse lå på
en ryddet flate.

Bare ved røsteplass 2 kunne det spores varme-
påvirket undergrunn, som er et sikkert kriterium for
røsting.  Ingen hadde entydige kullag i bunnen,  men
alle hadde et høyere innslag av iblandet kull enn hva
som er vanlig i malmlagrene. Bakken under røsteplass-
felt3varryddet,ettrekksomellerseruvanligpårøste-
plassene i Gråfiellområdet. Ytterligere to kriterier for å
foretaentolkning,erplasseringpåproduksjonsplassen
samt form og tykkelse på malmkonsentrasjonene. Ut i
fradettekarakteriseresrøsteplass1og2somsikrerøste-
plasser.Røsteplass1utfrakvadratiskformogtiltakende
tykkelse  mot  senter,  og  røsteplass 2  med  basis  i  den
varmepåvirkede undergrunnen. Malmkonsentrasjonene
3a-e  er  mer  usikre  og  kan  ha  en  kombinert  bruk
som  røsteområde  og  mellomlagringsplass  for  malm.

Produksjonsplass 2

Produksjonsplassen var liten med et lite slaggutkast i
sørøst samt to slaggansamlinger i nordvest. Avstanden
mellom  disse var på  5  m.  En  ovn  lå  i  tilknytting til
begge konsentrasjonene og dannet en linje nordvest-
sørøst.   Produksjonsområdet  lå  mellom  utkastet  og
ansamlingene, og det ble her påvist råstofflagre.

Røsteplass Mål/fom Tykkelse Malmtype Km Vamepåvirketstein/undergrunn
Faser

1
1,6 x  1,5 m

7cm Mørk brun til svart Kullbiter og
Nei 1a[vadratisk) pudder- og kom kuustøv blandet

2 2,8 x 3,2 m
8cm

Mørk rødbrun Enkelte kullbiter
Ja 1(utflvtende) puddemalm iblandet

3a 0,6 x 0,8 m(sirkulær)
12cm Mørk bmn kornmalm Enkelte kullbiteriblandet

Nei 1

3b
1,7 x 3,7 m(rektangulær)

6cm
Lys rødbrun puddemalm,enkeltelommermedmørkerekornmalm

Kullspettet Nei 1

3c
2,3 x 1,4 m(utflytende)

6cm Mørk kornmalm Enkelte kullbiteriblandet
Nei 1

3d 1 '0 xl ,0 m0[vadratisk)
7cm

Mørk brun til sortkornmalm
Kullstøv iblmdet Nei 1

3e
1.0 x 0,8 mævadratisk)

7cm Mørk brun kormalm Kullspettct Nei 1

Tabell 17: Jfb.9. Røsteplasser på produksjonsplass  1.
Table 17: Jfb.9 Roasting places from production area 1.
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Råstofflagre og pro duksj onso mråde
Råstofflagrene lå alle tett inntil slaggansamling i nord-
vest, men må sees som felles lagre for begge ovnene da
ingen øvrige er påvist.

KÅlldger

Et kullager lå i den  nordøstre delen av produksjons-
området.  Det hadde tilnærmet kvadratisk form, med
en utstrekning på 1,6 x 1,4 m og en tykkelse på 4 cm.
Massen var homogen bestående av kull, men iblandet
enkelte biter tappeslagg. Laget var noe utflytende mot
øst.

Mdlmlagcr
Malmlageret  lå  i  midtre  del  av produksjonsområdet
og delvis over den vestlige delen av kullageret. Formen
var uregelmessig og hadde en utstrekning på 2,9 x 2,9
m og en tykkelse på  10 cm. Fra lageret gikk en tunge
av malm  mot ovn  3  og slaggutkast.  Malmen  var av
typen mørk brunrød puddermalm, men mer kornete
og kullblandet i den nordre del.

Leireldg

Et lag knust brent leire ble påvist i kant med og delvis
under kullageret i sørøst. Laget hadde en uregelmessig
form med en utbredelse på 2,7 x 2 m og en tykkelse
på 7 cm. Leiren er tolket som knust sjaktmateriale og
med mulig fiinksjon til å magring av sjakter.

Slaggkonsenuasjoner og ovner
Slaggutkastet  (SH3)  i  hellingen  mot  sørøst  lå  delvis
ned  i  myra.  Undersøkelsen  ble  gjort  manuelt ved  å
legge  en  grøft  gjennom  utkastet.  Ingen  entydige  lag
kunne skilles ut i profil,  og massen var atypisk ved å
bestå av mye sand og småstein og hadde et mye mindre
prosentvis innslag av slagg, sjaktmateriale og kull enn
den generelle normalen.

Under den nordlige delen av slaggutkastet ble
det påvist  rester  etter en  ovn  (3)  i  form  av en  ovns-

grop.  Denne kom fram som en  mørk brun  sirkulær
nedgraving.   Fragmenterte  tappeplater  i  nordøst  og
sørvest antydet to uttappingspunkter fra en sjaktovn.
Ovnsgropa var konstruert med en steinvegg, og en lagget
trevegg var satt ned innenfor denne. Den var tømt og
massene var lik den  i slaggutkastet.  Gropa hadde en
ytre diameter på 80 cm og en indre på 40 cm. Dybden
ble målt til 42 cm.

Nordøst   på    produksjonsplassen    lå    en
konsentrasjon av slagg (SH4)  som før opprensing
dannet  en  hesteskoformet  voll  med  åpning  mot
nordøst.  I  senter lå  en  konsentrasjon  knust sjakt-
materiale  som  antydet  ovnens  (4)  plassering.  Ved
opprensing kom det fiam at den hesteskoformede vollen
besto  av to  slaggkonsentrasjoner,  en  i  nordøst og en
i sørvest.  I sørøst besto vollen av sjaktmateriale samt
malmlageret.  Snitt  ble  lagt  igjennom  begge  konsen-
trasjonene og ovnsområdet.  Konsentrasjonene  tolkes
som tappeområder på bakgrunn av beliggenhet, men
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også siden bunnivåene besto av bevarte tappeplater.
Vollen i nordøst var uregelmessig, og massen

besto av knust tappeslagg,  men i toppen lå rustbrun
slagg og fragmenter fra en  bunnskolle,  sannsynligvis
fra siste  uttak av jernlupp  fra ovnen.  Den  under-
liggende tappeplaten lå inntil ovnsområdet og målte
0'6 x 0'7 m.

Sørvestre  voll  hadde  samme  uregelmessige
form, men var noe mindre i utstrckning. Bestanddelen
var de samme; hovedsakelig knust tappeslagg,  men i
toppenlånoenbunnskollefragmenterogslaggmedtre-
avtrykk, trolig fra ovnens siste tømming. Tappeplaten
mot bunnen  av konsentrasjonen  målte 41  x 67 cm,
hadde tydelig  rennestruktur  og  lå  i  kant  med  ned-
skjæringen for ovnsgropa.

Ovnsområdet ble  renset  opp,  og stedvis  ble
rester  etter  ovnssjakta  i  form  av  knust  brent  leire
påvist,  og  ovnens  plassering  ble  derav tolket.  Under
sjaktmaterialet   kom   ovnsgropas   nedgraving   og
konstruksjon   fram.   Endene  på   forkullede   bord
etter  en  nedsatt  trevegg  samt  deler  av  en  bunn-
skolle  med bolleformet overside,  avgrenset gropas
indre diameter.

I tillegg til den laggede treveggen som var satt
ned i undergrunnen, kom det også fram enkelte for-
kullede trebord i senter av gropa.  Stein var benyttet
bare  stedvis  for  fundamentering  av  veggene.  Gropa
hadde en ytre diameter på 77 cm, en indre diameter
på  38  cm  og  en  dybde  på  30  cm.  Ut  fra  bunn-
skollens  plassering  ¢.7Ø fz.f#,  va.r gropa  trolig  tømt,  og
massen som  besto  av en  sammensintret blanding av
kull, malm, knust slagg, både tappeslagg og slagg med
treavtrykk, samt noe sand har kommet dit i en tidlig
fase av produksjonen.

Spor etter opphold
Detblepåtruffetetildstediområdetmeuomproduksjons-
plassene, 4 m sør for SH1.  Ildstedet var rektangulært
med  mål  på  1,9  x  1,6  m  og  med  en  tykkelse  på  11
cm.   Massen   bestod  av  sandblandet  humus,   skjør-
brente steiner, noe kull, enkelte biter knust tappeslagg
og brente bein.  24 fragmenter av de brente beina er
analysert. Fire er bestemt til sau/geit, ytterhgere 9 er sann-
synligvis  fra samme  art,  mens  de øvrige  ikke  kunne
artsbestemmes  utover å være pattedyr  (Hufthammer
2005).   Det  ble  ikke  påvist  andre  strukturer,   i
forbindelse med ildstedet,  som kan  tolkes  som even-
tuell  huskonstruksjon.  Imidlertid  ble  det  fiinnet  et
belte av sand og kullstøv i retning produksjonsplass 2,
tolkgtsomettråldcmenomproduksjonsplassenogildstedet.

mgroper
Av de 12 undersøkte gropene ble seks undersøkt med
maskin mens det i de øvrige kun ble tatt prøvestikk.
Gropene var alle registrert som kvadratiske, noe som
også stemte med utgravingsresultatene. En av gropene,
Jfp.9-4, er tolket å ha to bruksfaser på bakgrunn av to
gjennomgående kullag i hele gropas bunnplan (kap.4,
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fig.  197).  Snittet ble lagt for om mulig å studere om
kullet er tatt ut i retning produksjonsplassen, noe som
ble påvist i fem tilfeller. I kullgrop Jfb.9-11  som lå på
et høydedrag vest for anlegget, var kullet tatt ut mot
nord.  Dette er imidlertid naturlig da det skrår bratt
mot øst, og det er mer fiinksjonelt å ta ut kullet for
opplasting på flaten i nord. Stabling kunne dokumenteres
sikkert i fire groper der to hadde tømmeret krysslagt,
mens det i de andre to var stablet i en retning.

Trcart og datering
1 1 kullprøver fra framstillingsplassen samt to fra kull-

gropene Jfp.9-11  og Jft).9-12 er treartsbestemt.  Furu
er i all hovedsak benyttet i produksjonen,  men både
fiiru og gran er brukt til konstruksjon av treveggen i
ovnsgropa til ovn 4.  Barkveggen påvist utenpå sjakta
til ovn 2 hadde innslag av både fiiru og gran.

Åtteavprøveneogenprøveavbrentebeinfraildstedet,
er ]4C-datert. Flere antyder en oppstart i første halvdel
av  1000-tallet,  og en produksjon som  har pågått  til
langt ut på  1200-tallet. To bolker skiller seg ut der de
fire første dateringene kan representere en  tidlig fase
og de fire nederste en senere syklus. Kullager 3 ligger
i  et  mellomsjikt  og  binder  produksjonen  sammen.
Produksjonsplassene kan slik ha vært i bruk samtidig,
men da med en senere oppstart på den minste.  Mer

\iui.)si)hcr[`.  dm  lr.m  R`-iii`.`r  r`  d  (_|"),()<(,<J  ` 310  Br(  i`L.  Rmi`sc.`   [2.Ili),  aih  rs  sd  1=  +`T, .t`  usi}|rlir` m|

T-17294,O`'n  l    1015±8081'

'1'-17289, Rostqtlass 3n  975±60BP

'1`-17290, ()`.n  3   965±65BP

'l'-17288, SII1920±60BP

'1`-17292, KullagL`r 3   880±65BP

'rua-5315, Ildsted   845±35Bl.

'1.-17291, ()`'n  2   835±75BP

'r-17287,jfil.9-12   790±70Bl>

'1'-17293, ()`.n 4   765±75BP
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sannsynlig er  det  at  produksjonen  her  er  kommet  i
gang etter avslutningen på produksjonsplass 1.

I  forhold  til  eventuelle  bruksfaser  kan  det
se  ut som ovn  1  og ovn  3  er tatt  i  bruk først,  noe
som  stemmer med  de stratigrafislæ forholdene på pFo-
dukjonsplass 2, ved at ovn 3 var dekket av et slagglag. På
produksjonsplass  1  er det størst sannsynlighet for at ovn
2 er benyttet på  1200-tallet, men en kan ikke utelukke
en samtidighet med ovn 1 om en trekker denne godt ned
på 1 l oo-tallet. Ildstedet representerer i så fill samsynligvis
produksjonsplass 2, med en mulig topp rundt AD1200.
"klæt fia ildstedet går også i retning produksjonsplass 2
og støtter dette. En kan imidlertid anta at også det samme
området er brukt til opphold også under den tidligere
produksjonen i nord. Kullgrop Jfp.9-12 ser ut til å ha
en sammenheng med produksjonsplass 2.

MetåLlurgi
Anlegget ble  prioritert  for  metallurgiske  analyser,  og
disse ble foretatt av Espelund med bidrag fia metallugi-
student Johanna Wåsjø (Espelund 2004).  Målsetting
var  å  få  informasjon  om  mulig  smievirksomhet,
produksjonsmengde   og   utbytte,   forhold   malm/
slagg/jern samt jernkvalitet.  I  tillegg er spørsmål om
en mulig totrinns prosess tatt opp av Espelund etter
resultater  fra  kjemiske  analyser  av  slagg  fra  Sjøholt
på  Sunnmøre  (Espelund  &  Johannesen  2005).  Til
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Figur 65: Jfp.9. Dateringsresultater fra jernframstillingsplassen og kullgrop Jfp.9-12.
Figure 65: Results of dates from production site Jfp.9 and associated charcoal pits Jfp.9-12.
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sammen  13  prøver  av  malm  (3),  slagg  (4),  metall-
holdig slagg  (5)  og leire  (1)  ble analysert.

Resultat

Malmprøvene som var hovedsaklig i pulverform, var
alle forurenset av sand. Noe innslag av klumper antyder
imidlertid mdmens opprinnelige form. Flere av prøvene
viser  likevel  en   tilfredsstillende  sammensetting  for

produksjon.  Mangan  og  fosforinnhold  er  høyt,  noe
som også kommer til utrykk i at noe av malmen ikke
ble rødlig ved røsting.

Slaggprøver av både tappeslagg og en bunn-
skolle  er  analysert  og  viser  reduksjonsslagg,  men  i
hovedsak såkalt "sinter", et mellomprodukt som kan
brukes som tilsats for lettere slaggdanning. Espelunds
tolkning  er  at  en  på  denne  framstillingsplassen  har
produsert  dette  mellomproduktet,  og  at  jernfram-
stilling  i  vanlig  forstand  ikke  har  forekommet  her
(Espelund 2004) (se kap. 7 for diskusjon om "sinter").

Metallprøvene utdyper dette synet da de ikke
kan  stamme  fra  normal  reduksjon  (z.4¢.Ø,  og jernet  i

prøvene er utskilt ved moderat reduksjon og dannelse
av sinter. Bare €n prøve hadde store nok områder for
kjemisk analyse. Denne viste et lavt karboninnhold.

Utregningavutbytteerpågrunnavtolkningene
over,vanskeligeåforeta.Deneneprøvensomerrelatert
til normal framstilling, kunne dog brukes. Imidlertid
var samsvaret med de analyserte malmene så dårlig at
de ikke kan stamme fra den samme produksjonen.
Bare hypotetiske utbytteberegninger er derfor foretatt,
og ikke benyttet ved utbytteberegninger.

Fmn
Det ble gjort flere fiinn på jernframstillingsplassen. På
produksjonsplass  1  lå det i kuuager 2 en del av en heste-
sko  og et  fragment av jern  tolket som  mulig meisel.
På hesteskoen  var  bare  den  ene  grenen  bevart.  Tre
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rektangulære sømhull samt en bølget ytterkant daterer
hesteskoen til middelalder. To fiagmenter av jembeslag
ble påvist under fierning av slagghaug 1  og ved opp-
rensing av mul€ tråkk mellom ildsted og produksjons-
plass 2. På produksjonsplass 2 ble en hank av jern påvist i
den slaggvoll nordøst for ovn 2. Hanken har ring i den
ene enden og en krok i den andre. I tillegg ble et avslag
av flint fiinnet i malmlageret.

TOLKNINGER AV TERNFRAMSTILLINGSPIASSEN

Jfp.9 med sine to produksjonsplasser ser ut til ha to
produksjonsfaser,  sannsynligvis  med en  overlappende
bruk  der  produksjonsplass   1   er  tatt  i  bruk  først.
Produksjonsplass  1  har om  en  ser på  kull  og malm-
lagre,  to  bruksfaser  med  mindre  forflytting  av  disse.
Problematisk med tolkningen er den sene dateringen
av ovn 2 som ikke samsvarer med resten av anlegget.
Her må det imidlertid påpekes at råstofflagrene ikke er
datert, og en eventuell sluttfase fra disse ikke kan taes
med i beregningen.  Denne spesifikke dateringen  har
også som nevnt mindre sannsynlighetstopp som sam-
svarer med de øvrige, og denne velges ut i fra helheten
på anlegget,  som  mulig bruksperiode.  Med dette til
grunn  er  anlegget  organisert  med  to  ovner benyttet
samtidig eller ved en overlappende bruk. En forflytting
av råstofflagrene heller mot det siste.

Uansett tolkning vil den indre organiseringen
på produksjonsplassen være den samme. Plassering av
ovner,  uttappingsretninger,  samt  plassering  av  både
råstofflagre   og   slagghauger   klargjør   blåsebelgenes

posisjon  inne  på  produksjonsområdet,  og  når  det
gjelder ovn  1  også  i  hvilken  høyde  luftinntaket  har
vært.  Området mellom malm- og kullagrene har slik
vært forbeholdt disse, og påSlling har pågått på hver
sin side av blåsebelgene.  Belgene synes å ha hatt ulik

posisjon når det gjelder høyde. Ovn  1  lå delvis nede i
tapperenna, og både utappingshull og blesterinntaket

Figur 66: Jfp.9. Hengscl/hank fiinnet ved ovn 4 (Tegning: 1. Karlbcrg).
Figiire 66: Jfp.9. Hinge/mounting found at fiirnace 4 (Drawing: 1. Karlberg).
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har vært i bakkenivå.  For ovn 2  er det konstruert et
fiindament for å heve blåsebelgen opp fra bakkenivå.
En mindre og dyp renne samt tappeslagget som omga
ovnen, viser at nivå for tapping har vært  10 cm over
bakkenivå. Ovn  1  er altså mer nedsenket enn tilfellet
er  med  ovn  2.  En  større  slagghaug  som  tilsier  en
mer langvarig eller intensiv produksjon, kan være for-
klarende,daproduksjonsmetodenfbrertilenkontinuerlig
fieming av masse over tid ved oppkasting av slagg, noe
mengden grusblanding i slagghaugene også antyder.
Med  slaggen  følger også deler av undergrunnen,  og
ovnen vil over tid bli naturlig senket om det ikke hele
tiden blir påftlt nye masser.

Produksjonsplass 2 som også besto av to ovner,
ser imidlertid ut til å ha hatt en noe annen organise-
ring. Ovn 3 lå klart under et slaggutkast, noe som kan
ha to årsaker; enten ved at ovnen etter endt produksjon
er blitt tildekket, eller ved at slagg fra produksjon i en
annen ovn har blitt kastet på det samme utkastet. Ingen
av alternativene kan utelukkes, men det siste antyder i
så ffll et brudd eller overlapping i produksjonen. Ovn
3 er også eldre enn ovn 4 i henhold til dateringene, noe
som kan antyde nettopp et slikt brudd.

Ett  kull-  og  malmlager  betyr en  felles  bruk
av råstofflagre, og et eventuelt brudd vil ikke ha vært
av  langvarig  karakter  da  ingen  andre  råstofflagre  er
påvist.  Råstofflagrene ligger tett inntil ovn 4 og med
en større avstand til ovn 3, men med en malmtunge
fra malmlageret til denne.

En  mulig  tolkning kan  ut  fra  dette  være  at
ovn  3  ble  tatt  i  bruk først,  men  avsluttet etter  kort
tid. Bakgrunn for dette kan sees ut i fra ovnens topo-
grafiske plassering. Ovnsområdet er lagt i helling mot
myr, og oppkomme av fiikt må ha vært et problem i
produksjonen. Råstofflagrene var da allerede bestemt,
og en ny ovn ville naturlig nok bli lagt høyere oppe
nord for disse.  På bakgrunn av deres lokalisering blir
plassering av blåsebelg gitt. Den må ha stått nord for
ovnen, altså på motsatt side av råstofflagrene, noe som
igjen viser en annen organisering enn ved produksjons-
plass1.Tolkningenimplisereratkun6novnerplanlagt
brukt, og at råstofflagre må ha vært av en viss størrelse,
da flytting fant sted slik at den  nye ovnen  med sine
komponenter er plassert ut fra dette.  Funksjonelt er
denne løsningen ikke optimal da av£dlet fra produk-
sjonen ikke fikk en naturlig avsettingsplass, men måtte
bli transportert ut fra produksjonsområdet. En natur-
lig avfållsplass vil være det allerede etablerte utkastet,
og ovn 3 er blitt tildekket.
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JERNFRAMSTILLINGSPLASSJFP.10

NIKU ID 1023806, C.54047
Gnr./bnr.: Deset Mellem/Melgaarden, 37/ 1,
Deset Søndre/Deset Skog, 38/5
Feltleder: Per Ditlef Fredriksen
Tidsrom: 02.06.-09.07. og 19.07.2004
Ukeverk: 20, undersøkt areal: 843 m2

I-DNING
Jernframstillingsplassen  ble  registrert  i  2000  som  et
anlegg av 300-typen med en slagghaug der form ikke
er beskrevet. Haugen ble målt til å ha en diameter på
4,6 m og en høyde på 25-35 cm. Fem kullgroper ble
på bakgrunn av nærhet tilknyttet anlegget (Rjsbøl ø
ø/.  2000). Tre av disse var beskrevet som kvadratiske
og to rektangulære.

Området ble avdekket med maskin. Bare selve
produksjonsområdet og et område nord for dette ble
renset.  Anlegget  ble  hovedsakelig gravd  stratigrafisk,
men  en  hjelpegrøft  med  orientering  nordvest-sørøst
ble lagt gjennom hele anlegget, inkludert slagghaugen.
I tillegg ble fire konsentrasjoner med skjørbrent stein
utenfor   produksjonsplassen   undersøkt.   I   området
nordvest for anlegget ble det påvist en kvadratisk ned-
graving  på  størrelse  med  en  kullgrop.  Nedgravingen
var  imidlertid  grunn,  og  med  jordbor  ble  det  ikke
påvist kull. Nedgravingen var svært tydelig, men sann-
synligvis ikke registrert av NIKU av denne grunn. Ved
avtorving  kom  det  fram  at  dette  dreide  seg  om  en
gjenSlt kullgrop, sannsynligvis gjenbrukt som et lite
grophus umiddelbart etter kullproduksjonen.

Anlegget  lå  på  en  liten  rygg  og  besto  av  et
slaggutkast i slak skråning mot nord. Mot sør fiilgte så
et ovnsområde, videre et malm- og kullager og derpå
en mulig røsteplass.  I tillegg ble det helt sør på feltet
påvist en kokegrop, datert til romertid.

TOPOGEffl

Jernframstillingsplassen  lå  660  moh.,  500  m  sørvest
for Deset Østseter, Meldgårdsetra. Terrenget er relativt
kupert med morenerygger og mye store steinblokker.
Et stort område rundt anlegget og videre mot øst er
bevokst  av  gress  og  bringebærkratt  etter  hogst.  Det
er ikke foretatt nyplanting,  og vegetasjonen er holdt
nede  av  beiting.  50  m  mot  vest  ligger  skogsgrensen
bestående   av   blandingsskog   med   hovedtyngden
på  gran.  Kjerrevei  fra  enden  av  Vestre  Jernskallveg
til  Deset  Østseter  går  15  m  øst  for  anlegget.  Selve
anlegget lå  på  den  nordlige  enden  av  en  nord-sør
gående  høgderygg  som  heller  i  nord,  sør  og  vest.
Terrenget som helhet stiger svakt mot nordøst og øst
mot Jernskallen. Bringebærkratt dekket store deler av
anlegget,ogslagghaugenvarutydeligdadenvarlavog
nærmest gikk i ett med moreneryggen. Undergrunnen
bestod av sand, grus og mye knyttnevestor til stor stein
og var godt drenert. Det så ikke ut til å ha vært foretatt
noe rydding av stein før anlegget ble tatt i bruk.

105



Gråøellprosjektet -Bind 1 Vdria 63

Figur 67: Jfp.10. Plantegning av jernframstillingsplassen.
Figure 67: Plan drawing of iron production sitc Jfb.10.

RESULTAT

Råstofflagre og produksjonsområde
Produksjonsområdet var lagt helt nord på høyderyggen
med et kullager i vest og et malmlager i øst. Nord for og
mellområstofflagrenelåovnsområdetsomisørvaromslut-
tet av et aktivitetslag relatert til transport av malm og kull.

Malmldger

Laget  var  tilnærmet  rektangulært  i  plan,  orientert
nord-sør med mål på 4,2 x 3,6 m. Malmen var i nord-
lig del  lagt  ned  i  en  naturlig  forsenkning i  terrenget
og hadde en  dybde  på opp  til  20  cm.  Mot  sør var
laget mer spettet, og et større sår i laget var klart syn-
lig. Malmen var i hovedsak av typen rødbrun pudder-
malm, men med innslag av en del mindre eller større
korn  og  klumper,  også  disse  rødbrune.  Massen  var
homogen,menitoppennoesandblandetutmotkantene.
Malmlageret lå delvis over kullageret i vest og i  kant
med mulig røsteplass i sør.

Kulhger
Et stort tilnærmet rektangulært kullag orientert nord-
sør,  med mål på 9,5  x  5,0  m  er tolket som kullager.
Tykkelse på lageret var 5 cm sentralt, men avtakende
og delvis spettet utover. Massen var i det store homo-
gen, men sterkt malmblandet i østlige del.

Ovn og ovnsområde
Ovnsområdet framsto i overflaten som et tykt lag rød-
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brent leire. Laget hadde en avlang form orientert øst-
vest og målte 2,8  x  1,3  m.  Sentralt var tykkelsen  på
10-15 cm, og denne avtok mot kantene. Leirelaget var
hovedsakelig finkornet, men besto også av noen større
stykker sjaktmateriale. I.eiren kunne i noen tilfeller se
ut til å ha vært sekundært brent. Laget tolkes som en
nedrast sjakt fra den siste ovnen på plassen, muligens
revet intensjonelt da laget lå direkte sørøst for ovnens
opprinnelige  plassering  som  i  overflaten  var  synlig
som en svak forsenkning

Ved  graving  av  hjelpegrøfta  som  gikk  tvers
over  hele  anlegget,  kom  det  i  ovnsområdet  fram
tappeslagg som  lå ¢.7z fz.fø4.  Forsenkningen besto av en
oval  nedgraving orientert  øst-vest  med  mål  på  1,4  x
0,7 m. Nedgravingen er tolket som en ovnsgrop med
to  faser.  Over  østlige  del  ble  to  tappeplater  påvist.
Platene lå z.72 fz.fø4,  og en av dem dekket deler av ned-

gravingen.   Mål  på  tappeplaten  som  delvis  lå  over
gropa, var  1,8 x 0,8  m.  En mindre tappeplate lå øst
for nedgravingen og målte 80 x 65 cm.  Det var ikke
mulig å skille ut flere tappefaser.

I sørøstre ytterkant av nedgravingen gild£ en
rand av brent leire, og i tillegg lå det et større stykke av
sjaktveggen  som  har utgjort nedre del av ovnssjakta.
Nedgravingen ble snittet, og det kom fram to separate
groper der det så ut som det var foretatt en flytting fra
øst mot vest. Gropene har hatt en felles oppkonstruert
vegg  mellom  seg,  en  vegg  bestående  av stein  inn-
kapslet i slagg, men var tydelig bygd opp flere ganger.
Begge  gropene var steinforet,  og fiinn  av slagg med



Grtiellprosjektet - Bind 1

treavtrykk viser at trevegger hadde blitt satt ned mot
steinforingene.  Steinene i den delte veggen var svært
varmepåvirket, noe som ikke var tilfelle med veggene
for øvrig.  Grop i øst er tolket som eldst da den delte
veggen i utgangspunktet synes å være knyttet til denne
konstruksjonen.  Stratigrafien  tilsier  det  samme  da
tappeplatcne lå delvis over denne delen av gropa. Det
samme området var også dekket av et lag tappeslagg
og annet knust slagg iblandet sjaktmateriale og kull,
en masse som er typisk rundt ovnene og tolket som
et aktivitetslag. Den eldste gropa var således dekket av
et lag knyttet til produksjonen i den senere ovnsfasen.
Ovnsgropa var Slt opp av et heterogent lag bestående
av mye kull og fragmentert slagg, både fra tapping og
bunnslagg.  Diameter på gropa  innenfor steinveggen
var 35 cm og dybden var 40 cm.

Den yngre gropa er relatert til den sammen-
rastesjaktavedatdettelagetogsålådirekteoverdenne.
Veggene  i  gropa  var  delvis  sammenrast  og  omrotet,
noe  som  antyder  at  gropa  har vært  tømt  etter  siste
kjøring.  Fyllmassen  under  leirelaget  forøvrig  var  av
samme karakter som i den eldre gropa. Klart definert
mål var her vanskelig å ta på grunn av nedrasing men
den yngre gropa var noe smalere, mulig rundt 30 cm i
diameter og med en dybde på bare 20 cm, der den ble
avsluttet mot en stor jordfast stein mot bunnen.

Slaggutkast
Nord  for  ovnsområdet  var  slagg  kastet  ut  over  den
slake helningen. Utkastet var ovalt, orientert øst-vest,
med mål på 7,0 x 4,5  m. Tykkelsen var sentralt opp
mot 50 cm. Utkastet ble undersøkt ved å bruke hjelpe-
grøfta for studie av profil. Her kom det fram tre klart
atskilte  lag:  I  toppen  et  homogent  lag bestående  av
tappekjegler  og  knust  tappeslagg iblandet  mye  kull.
Under dette fiilgte et lag brent leire og sjaktftagmenter,
hovedsakelig sentrert i haugen, og i bunnen lå et rent
slagglag,  bestående  overveiende  av  tappeslagg,  men
også  enkelte  bunnskoller  og  slagg  med  treavtrykk.
Grunnen  under  slagghaugen  var  svært  steinrik  og
besto også av mellomstor til stor rundkamp, kastet dit
ved rydding av grunn i ovnsområdet.

Utkastet  lå over en  naturlig  knekk i  under-
grunnen og framsto som større enn først antatt. Volum
ble målt til 5,0 m3. Massen i grøfta ble i sin helhet tatt
ut og veid.  Ma.ssen ble målt til 0,4 m3 og veide totalt
722,3 kg. Den totale massen i utkastet ble anslått til å
være 9 tonn.

Røsteplass
Et avlangt lag røsta malm iblandet mye kull lå sør for
produksjonsområdet.  Malmlaget  var  orientert  øst-
vest  og målte 4,8  x  1,1  m.  Tykkelsen  var opp  mot
opptil  5  cm sentralt og i østre halvdel,  og ble grad-
vis tynnere ut mot ytre avgrensing. Malmen var rød-
brun og grovkornet,  men var til dels svært sand- og
grusblandet.  Med  bakgrunn  i  plassering,  tiltakende
tykkelse  mot  senter  samt  innblanding  av  kull,  tol-
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kes dette som en røsteplass. ImidJertid antyder lagets
utstrekning flere separate røstebål, uten at det kunne
påvises lagskiller.

Spor etter opphold
Den  nyregistrerte kullgropa Jft).10-6  5,0  m  nord for
slaggutkastet  er  tolket  som  gjenbrukt  til  opphold.
Dette bygger på flere fåktorer. Under avtorvingen kom
det fram en lav, men tydelig oval voll orientert nord-
sør  med  mål  på  8,4  x  6,3  m.  Vollen  var  forstyrret,
men besto av grus, sand og mye mindre stein, samt en
del kull, og omsluttet en kvadratisk nedgraving med
sider på 2,8 m. Nedgravingen var grunn, hadde svakt
avrundede sider og flat bunn. Nedskjæringskanten var
markert med en rekke av store og mellomstore stein,
som sammen dannet en tilnærmet kvadratisk ramme.
Topplaget   hadde   store   konsentrasjoner   skjørbrent
stein sentralt og mot nordvest. I tillegg besto topplaget
i gropa av et tykt påftlt grus- og sandlag. Med jordbor
ble det påvist et kullag under det påølte gruslaget.

På bakgrunn av disse elementene som tilsa en
mulig  tuft,  ble  det  besluttet  å  undersøke  gropa ved
å  legge  to  grøfter  vinkelrett  på  hverandre  inn  mot
senter av gropa.  Kvadranten  mellom  grøftene ble  så
flategravd.

Ved  graving  kom  det  fram  at  vollen  besto
av et  grus-  og  sandlag,  og at  miledekket var  fiernet.
Massene er tolket som utkast i forbindelse med kon-
struering  av  selve  kullgropa.  Under  sandlaget  lå  et
kullholdig  lag,  først  definert  som  kull  fra  brenning
i  gropa.  Stratigrafien  tilsier  imidlertid  at  dette  er  et
brannlag  forut  for  kullbrenningen.  Laget  ble  dessu-
ten påvist over store deler av det avtorvede området
nord og øst  for gropa.  Utenfor vollen  ble det påvist
flere konsentrasjoner med skjørbrent stein.  Disse lå i
all hovedsak nord og vest for gropa,  både rett inntil
ytre vollgrense,  men også flere meter unna.  Steinene
varierte i størrelse og grad av varmepåvirkning.  Den
største konsentrasjonen lå 5,5 m nordvest for gropa og
hadde en oval utstrekning på 3,9 x 1, 8 m. Sentralt i
laget ble det påvist til dels mye kull, og et snitt ble lagt
gjennom dette. Tykkelsen viste seg å være opp til 20
cm og besto av til dels svært skjørbrent stein med stør-
relse på 5-20 cm. Innslaget av kull avtok utover. Også
enkelte biter tappeslagg ble påvist i dette laget. Tanken
var i utgangspunktet at det kunne være en kokegrop,
men fravær av nedgraving og enhetlige kullag avkref-
tet dette.  Utflytende lag antyder heller at dette er et
utkast av skjørbrent stein varmet opp et annet sted.

Ytterligere   to   konsentrasjoner   med   skjør-
brent stein, også tolket som utkast, ble påvist i samme
område.  I tillegg ble to tilsvarende mindre konsentra-
sjoner påvist helt sør på  feltet.  De to  siste har trolig
ingen  sammenheng  med  de øvrige  med  bakgrunn  i
avstand,  men  må  muligens  heller  sees  i  relasjon  til
kokegropa sør for røsteplassen.

Massen   i   gropa   innenfor   den   kvadratiske
steinsettingen  besto  av  fire  klart  atskilte  lag,  der  de
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Figur 68: Jfp.10.  Flybilde av kullgrop/groptuft Jfb.10-6.  Kvadratisk steinsetting og skjørbrcnt stein i gulvlaget framkommer
tydelig.
Figiire 68: Aerial photo of charcoal pit/pit house JS.10-6. Quadratic stone setting and fire cracked stone in the floor level are
clearly scen.

tre øverste er relatert til boligfasen, og det nederste til
kullbrenningen. Topplaget var brungrått og hadde
relativ  fet  konsistens  grunnet  innblanding av  kull.  I
laget lå konsentrasjonen av skjørbrent stein.  Laget var
tilnærmet kvadratisk med klart definerte hjørner i sør
og øst. Dette framkom ikke i nord og vest da hjelpe-
grøftene ble lagt her før definering av konstruksjonen.
Utstrekning var 2,6 x 2,6 m og dekket slik hele gropas
areal. Tykkelsen varierte og var i hovedsak under 10 cm,
men med en maksimumstykkelse sentralt på omkring
15 cm, der den skjørbrente steinen utgjorde store deler
av de øverste 5 cm.

Konsentrasjonen av skjørbrent stein dekket et
område på 2,1  x  1,4 m i øst-vestlig retning i vestlige
del av nedgravingen.  Størrelsen på steinen varierte, og
de var i stykkerbrent og hadde  rødlig farge.  Enkelte
slaggstykker ble funnet sammen med dem. Et stykke
tappeslagg  ble  også  fiinnet  i  topplaget.  Laget  er  på
bakgrunn  av  type,  konsistens  og  skjørbrent  stein
tolket som et gulvlag.

Under dette fiilgte et rødbrunt sandlag med
til dels mye stein. Steinmengden tiltok nedover i laget.
Vollmassen  som  stedvis  gikk  ned  i  gropa,  hadde  en
glidende overgang mot dette laget. Konsistens og inn-
hold  minnet  også om vollmassen og stammer sann-
synligvis  fra  vollen  ved  konstruering  av  bygningen.
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Innblandingen  av stein  i laget antyder at dette laget
kan knyttes til en utplanering av gulvet. Laget dekket
hele nedgravingens utbredelse og hadde en tykkelse på
15-25 cm.

Klart  atskilt  fra  dette  fiilgte  et  kullblandet
sandlag.  Det  ble  også  påvist  enkelte  skjørbrente  og
ubrente steiner her, blant annet en del kvarts og kvartsitt.
Også  to  fragmenter  av  tappeslagg  ble  påvist.  Laget
dekket hele gropas areal og hadde en kvadratisk form.
Tykkelsen var rundt 20 cm sentralt, men avtok gradvis
ut mot kantene.  Laget var påfi7lt og er relatert til det
manglende miledekket i vollen, noe som stratigrafisk
samsvarer med overliggende lag.

Bunnlaget  besto  av  et  svært  kullholdig  lag,
karakteristisk for kullgroper. Laget var dog noe sand-
blandet, med en del stein, brent og ubrent sa.mt a.t det
ble funnet en bit tappeslagg. Også dette laget var klart
kvadratisk med en lengde på ca 2,5 m. Tykkelsen var
på det meste 7 cm. Toppen av laget var omtrent 30
cm under bakkenivå, og kullgropa har vært forholds-
vis grunn. Mot kantene var laget oppbrutt av flere små
sandlinser, tolket som innrast sand mellom stokkene i
mila. Under kullaget var grunnen klart varmepåvirket
med rødbrent sand og stein.

Gropa som helhet tolkes ut fra dette til å ha
ha.tt to bruksfaser, en for brenning av kull til framstil-
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Undergrunn

Stein

Brungul sand med større steiner,
vollmasse.

Brunt grått lag med relativt fet konsistens,
bestående av swørbrent stelner, fln sand og noe kull.
Tolket som gulvlag.

Rødbrun sandmasse lblandet stein av ulik størrelse.
Tolket som utplaneri ngslag.

Mørk brun sandholdig lag med en del kull og
skjørbrente stelner (gammelt mlledekke).

Kompakt kullag, milebunn.

Kornete kullholdlg masse lblandet humus og fin sand
Eldre brannlag.

Figur 69: Jfp.10. Profil av kullgrop/groptuft Jfb.10-6.
Figure 69: Section drawing of charcoal pit/pit house Jfb.10-6.

ling av jern, og deretter dette til oppholdsformål. Baiie
en brenning kunne påvises, og store deler av vouen var
kastet  ned  i  gropa for å bygge opp denne samt pla-
nere ut et gulv. Bare topplaget tolkes som aktivitetslag
i forbindelse med oppholdet. Den kvadratiske stein-
settingen i gropas nedskjæring var konstruert i samme
forbindelse.  Dette  kan  blant  annet  sees  ved  at  den
utgjorde en klar avgrensing for de påSlte lagene, sam-
tidig som det lå delvis i og over sandlinser fra den eldre
oppkastede vollen.

Hvordan bygget er konstruert er vanskelig å
bestemme ut fra disse resultatene alene, men typen har
enkelte likhetstrekk med groptuftene på Rødsmoen,
og tross den store tidsforskjellen blir disse benyttet som
komparativt materiale. I tufta er det spesielt to aspekter
som må være med i en diskusjon om konstruksjonen,
den   kvadratiske   steinsettingen   i   nedskjærings-
kanten og utbredelsen av skjørbrent stein i gulvlaget
og  utenfor  tufta.  I  groptuftene  R37a  og  R112  sør
på  Rødsmoen  ble  det  påvist  ildsteder  sentralt  (Boaz
1997:48-49).  En slik plassering av ildsted er naturlig

på  bakgrunn  av konstruksjonen  (se  under)  og var-
meeffektivitet. Både ildstedet i seg selv og mengden
skjørbrent stein utenfor grophuset forteller om en
liknende tanke ved denne tufta, og utbredelsen av den
skjørbrente steinen i gulvlaget sier ikke nødvendigvis
noe om ildstedets utstrekning, da denne kan være fra
flere  faser.  Steinenes  lokalisering  i vestlig del  kan  ha
en sammenheng med utkastene utenfor tufta, og om
plassering av utgangsparti og retning for utkasting av
avfall.

Groptufta  kan  karakteriseres  som  en  grunn
tuft med en dybde på omtrent 40 cm. Vdget av en
grunn grop har vært bevisst da en har gjen4lt kull-
gropa.  Dette har også gitt bygningen  et større areal
enn om bare det som tilsvarer milebunnen skulle blitt
benyttet.  Den steinsatte gropveggen har ut fra dette
to fimksjoner. Enten som fiindament for en vegg/tak
eller  som  fiindament  for  benkerader.  Uansett  tolk-
ning var ftindamenteringen viktig for å hindre  inn-

rasing.  På ba.kgrunn av diskusjonen om konstruksjo-
nens areal, er den siste tolkningen mest nærliggende.
Steinrekken kan ha dannet en oppbygging for benke-
plasser som har vært gjennomgående. Arealet i tufta
vil  ut  i  fra  dette  bli  forstørret.  Selve  gulvarealet var
i  underkant av s  m2,  mens det totale bruksområdet
kan måles til omtrent 13 m2 om en ser for seg en ben-
kebredde på 50 cm.

Kokegrop
Direkte  sør  for  røsteplassområdet  ble  det  påvist  en
struktur som i plan besto av en mørk kullholdig sand-
blandet  sirkulær  nedgraving,  først  tolket  som  et  ild-
sted  på  bakgrunn  av  påvisning  av  skjørbrent  stein.
Diameter  på  nedgravingen  var  ved  nedskjærings-
punktet 1,4 m. Ved snitting ble nedgravingen målt til
en dybde på 35 cm. I profil hadde gropa skrå sider og
en  tilnærmet  flat bunn.  Massen  besto  av mye skjør-
brent  stein  som  i  hovedsak  lå  i  ytterkant  og  mot
bunnen.  Steinene varierte  i størrelse fra små til  nær-
mest hodestore.  Mot hele gropas  bunn  lå et tydelig
kullsjikt.  Over  dette  laget  lå  et  usammenhengende
lag kullholdig brent sand.  Steinene i den undersøkte
delen av gropa veide 43,5 kg. Gropa ble tolket som en
kokegrop på bakgrunn av innholdet, og den er datert
til    førromersk   jernalder,    390-225BC    (Tua-4913,
2275±35BP). Kokegropa har ingen sammenheng med
jernproduksjonen og bør sees i sammenheng med den
NIKU-registrerte kokegropa  100  m nordnordøst for
anlegget.  Rester  etter  denne  ble  påvist  i veiskjæring,
men er i dag ikke mulig å finne igjen. 2 kokegroper
med  datering  til  romertid  og  folkevandringstid  er
ellers påvist ved Løsset Nordseter (Amundsen 2007).

Kullgroper
Alle  fem  kullgropene  samt  den  nyregistrerte  kull-
gropa/groptufta ble undersøkt. Tre groper ble snittet,
og det ble tatt prøvestikk i  to.  Groptufta ble gravd
med en kombinasjon av flategraving og profilgraving.
I forhold til registreringene beholdt kullgropene den
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Figur 70: Jfp.10. Dateringsresultater fra jernframstillingsplassen og tilhørende kullgroper.
Figure 70: Results of dates from production site Jfp.10 and associated charcoal pits.

statusen de hadde som rektangulære og kvadratiske. I
to kvadratiske groper ble det påvist at stableretningen
hadde vært ensartet. Kullgropene Jfp.10-3 og Jfp.10-
4  lå  tett  inntil  hverandre  og  delte  voll  (kap.  4,  fig.
203).

Treart og datering
10 prøver fra jernframstillingsplassen og kullgropene
er  treartsanalysert  og  videre  [4C-datert.   Primært  er

gran benyttet,  men  furu ble påtruffet i kullageret og
stemmer dateringsmessig  overens  med den  ene  kull-
gropa der kullet ble bestemt til fiiru. Treveggen i ovns-
gropa. ser ut til å ha vært bygd opp av fiiru.

Jernframstillingsplassen har ut fra dateringene
to  mulige  bruksfaser.  Ovnsgropa som  er  tolket som
den  stratigrafisk  eldste,  og  kullgropfasen  i  kullgrop
Jfp.10-6  hører  til  en  eldre  fase  enn  de  øvrige
dateringene,  som  alle  er  entydige  med  en  hoved-
brukstid fra midten av  1100-tallet.  Den første bruks-
fasen  kan  ha fiinnet sted  så  tidlig som  før AD1000.
Treveggen i ovnsgropa som er bygd opp av fiiru, kan
ha en høy egenalder, men dette er mindre sannsynlig
meddateringenavkullgropa(gran).TuftfaseniJfp.10-
6 relateres til siste produksjonsfase.  Dateringene viser
imidlertid at det her ikke nødvendigvis trenger å være
et langt avbreld€ i produksjonen.
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Fum av jeriupp
1  forbindelse med Smekalovs  magnetometersøk etter
røsteplasseriområdetnordforJernskallen,bledetgjort
fiinn  av en jernlupp,  C.54441  (Smekalovs  2005:10).
Luppen lå rett under torva rett ved hulvei Hv.1  som
går mellom  Fjellsliseter og Deset Østseter,  ca  100  m
nordøst for framstillingsplassen.  Luppen som veier ca
19  kg har  form  som  en  halv sylinder der den  buete
siden sannsynligvis er formet etter sjaktveggen. Det er
på overflaten spor etter bearbeiding i form av banking
og sammenpressing. Sannsynligvis er slagg som sintret
fast  i  den ytre flaten,  banket  av direkte etter at  lup-
pen ble tatt ut av ovnen.  Det er ikke spor etter bruk
av harde gjenstander på luppen og det er samsynligvis
brukt treklubber til dette formålet. En arkeometallur-
gisk analyse av luppen, viser at jernet er homogent og
hovedsakelig bestående av et mykt jern  (se også  kap.
7)

TOLKNINGER AV ]ERNFRAMSTILLINGSPIASSEN

Både  undersøkelsen  av  ovnsområdet  og  dateringer
viser at  anlegget har  to  bruksfaser.  Ovnen  i  seg  selv
forteller  ikke  om  brudd  i  produksjonen,  men  sett  i
sammenheng med resultatene for øvrig er dette sann-
synlig. Imidlertid tyder det ikke på langvarig opphold
da lokalisering av råstofflagrene har vært den samme i
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Figur 71: Jernlupp  fiinnet ved hulvei  Hv.1.  ca  100 m  fra
Jfp.10.  Den avrundete siden samt diameter antyder sjaktas
størrelse (Foto: M. Teigen, Kulturhistorisk museum).
Figure 71:  Iron  bloom  found ncxt  to  the holloway Hv.l
ca  100  m  from Jfb.10.  The  rounded  edgc  represents  the
shaft's  diameter  (Photo:  M.  Teigen,  Museum  of Cultural
History).

hele driftsperioden.
Plassering av ovn,  råstofflagre og slaggutkast

antyder videre organiseringen. Plassering av blåsebelg
har med stor sikkerhet vært mellom råstofflagrene og
på motsatt side av slaggutkastet.  Det ble bare funnet
tappeslagg vest for ovnen, og området i øst kan derfor
være et annet alternativ. Denne tolkningen er imidlertid
ut i fra terrengets helling mindre sannsynlig.

Kullgropene  som   er   undersøkt,   kan   alle
knyttes  til  produksjonen  ut  fra  datering.  Imidlertid
kan  det  ikke  avskrives  at  enkelte  i  området  vest
for   anlegget,   kan   tilhøre  jernframstillingsplass   ID
1023825 på Deset østseter. Kullgrop Jft).10-5 knyttes
både gjennom treart og datering direkte til anleggets
siste fase, mens kullgropfasen i JS.10-6 tolkes som til-
hørende den tidligere fasen.

I siste bruksfase ble grophuset tatt i bruk. Det
ble ikke påvist andre ildsteder som med sikkerhet kan
knyttes direkte til produksjonen. Konsentrasjonene av
skjørbrent  stein  som  ble  påvist  sør  for  produksjons-
plassen,   er   tolket   å   tilhøre   den   eldre   kokegrop-
fasen,  men  det  kan  ikke  utelukkes  en  kopling  til
jernframstillingen.

Varia 63

JERNFRAMSTILLINGSPLASSJFP.11

NIKU ID 1024922, C.53983
Gnr./bnr.: Melhagen/Nordre Moen skog, 34/55
Feltleder: Hege Damlien
Tidsrom: 22.06-08.07, 24.08-25.08.2004
Ukeverk: 8, undersøkt areal: 610 m2

HEGE DAMLIEN

INNIÆDMNG

Jernframstillingsplassen   ble  registrert   i  2001   og
tolket som et uspesifisert anlegg med to parallelle slagg-
hauger.  Anlegget  ble  også  tolket  som  en  smie.  I  til-
knytning til anlegget ble det registrert  12 kullgroper,
der  ni  ble  klassifisert  som  kvadratiske,  to  som
rektangulære og en som uspesifisert. Den uspesifiserte
va.r utømt (Risbøl et al. 2002a). Ytterligere en kullgrop
Jfi.11-8 ble registrert i forbindelse med undersøkelsen
avJfi).11.

Anlegget  ble  avtorvet  med  maskin,  og selve
produksjonsområdet ble renset. Det avdekte området
for øvrig ble sjekket ut for mulige strukturer og fiinn.
Undersøkelsen ble gjennomført med en kombinasjon
av flategraving og ved bruk av hjelpegrøfter. I alt ble to
grøfter lagt ut i produksjonsområdet.

Jernframstillingsplassen  besto  av  en  avlang
slagghaug (SH 1)  og tre mindre slaggkonsentrasjoner.
Parallelt med slagghaugen og slaggkonsentrasjonene lå
to rektangulære tapperenner. Disse var orientert nord-
øst-sørvest og lå med en avsta.nd på 3,2 m. I senter av
tapperennene ble det påvist to ovner.  I produksjons-
området mellom slagghaugene lå et kullager i sørvest
og en røsteplass og malmlager i nordøst.

TOPOGFLAFI

Jernframstillingsplassen  lå  415  moh.,  ca  500  m  øst
for  Nyseterveien  ved  myra  Storkjølen.  Anlegget  lå  i
en slak skrent i østre utkant av et ma.rkberedt hogstfelt
ned mot liten bekk i øst.  Hogstfeltet strekker seg på
en nord-sør gående rygg med myr i vest. Området var
bevokstmedgranognoebjørk,mensundervegetasjonen
besto av gress, mose og lyng.  Det var flere rotvelte på
anlegget. Undergrunnen besto av sand og grus.

HÆSuTAT

Pro duksj onso mråde og råstofflagne

Kulldger

1 produksjonsområdets sørvestre del ble det påvist et
tilnærmet kvadratisk kullag, tolket som kullager. Laget
målte 2,5 x 2,5 m og hadde en tykkelse på 3 cm. Laget
var svært  tynt og  spettet  og  besto  av spredd  trekull
og hovedsakelig sot. Kullageret var noe ødelagt av rot-
velte i øst og nord.
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Figiir 72: Jfp.11.  Plantegning av jernframstillingsplassen.
Figure 72: Plan drawing of lron production site Jfp.11.

Malmlciger/røsteplass

Et    rektangulært   malmlag    i   produksjonsområdets
nordøstre del, er tolket som røsteplass og malmlager.
Laget målte 3,3 x 2,0 m og hadde en tykkelse på opp-
til  15  cm.  Laget  var  kullblandet  i  bunnen  og  hadde
tydelige rester etter brente stokker orientert nordvest-
sørøst.  Over lå et kompakt lag med  rustrød pudder-
malm, iblandet mindre malmklumper. I.aget var tydelig
avgrenset,  men  noe  utflytende  mot  sør og  mot  ovn
1. Undergrunnen var noe varmepåvirket mot ytter-
kantene av laget.  Tolkningen  som  røsteplass  er gjort

på bakgrunn av formen, de bevarte brente stokkene og
en varmepåvirket undergrunn. Da det ikke ble påvist
andre malmlag på produksjonsplassen,  er det sannsyn-
lig  at  laget  også  har  blitt  benyttet  som  malmlager.
Den utflytende avgrensningen mot ovn  1, antyder at
malmen har blitt fiaktet direkte fia røsteplassen til ovnen.
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Ovner og ovnsområder

Oun1

Parallelt   med,   og   inntil   SHl   i   nordvest,   mot
produksjonsområdet,  ble  det  påvist  en  rektangulær
delvis gjenSlt nedgravning som målte 4,0 x 2,0 m, og
med en dybde på 0,4 m, tolket som tapperenne. I plan
fremsto denne som en mørk forsenkning.  Renna var
tydelig konstruert i sørvest i form av nedspadde skarpe
kanter,  mens  den  i  nordøst  var  utflytende.  Massen
besto  overveiende av knust  tappeslagg,  malmblandet
sand og store mengder knust sjaktmateriale.  Laget er
tolket som søl etter påftlling av råstoff i ovnen, samt
slagg akkumulert rundt ovnen. Øverst var tappeslagget
porøst  og  knust,  men  lengre  ned  lå  derimot  lagvise
bevarte tappeplater z.72 j.z.Jø£ i en  tykkelse på opp til 30
cm.  Rennestrukturen  i  slaggen  viste  at  det  var  blitt
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Figiir  73:  Jfp.11,  ovn  2.  Plantegning  etter  ovnsgropa  er  tømt.  Med  gropas  oppbygging  samt  område  med  tapping  og
tappekjegler.
Figure 73: Plan drawing of fiirnace 2 from Jfb.1 1  after emptying, showing the fiirnace pits build and tapping area, and slag
Cones.

tappet mot nord og sør.  Under tappeplatene ble det
påvist  mindre  forsenkninger  konstruert  nettopp  for
tappingen.

I midten av tapperenna ble det under slagg-
laget påvist en oval nedgravning som målte 0,9 m. En
sirkulær steinsatt grop, tolket som ovnsgrop lå i senter
av nedgravningen. Ovnsgropa målte 0,3 m i indre dia-
meter og var 50 cm dyp. I toppen av gropa i nord lå en
fragmentert bunnskolle z.7ø j.z.Ø.

Gropa  var  steinforet  med  neve-  til  middels
stor rundkamp. I toppen av gropa, spesielt i vest, var
det  bevart  rester  av  sjaktveggen  og  brent  leire  som
antydet plasseringen av sjakta. Sjakta har hatt en indre
diameter på 33 cm. Ved nedre del av sjaktas utside ble
det fiinnet rester etter en ytre vegg av forkullet treflis.
Disse  var  kvadratiske  med  mål  på  6,0  x  6,0  cm  og
hadde en tykkelse på 2  mm.  Innenfor steinforingen
sto rester av en lagget trevegg. Trebordene var vertikalt
tettstilte, forkullet og skråkuttet i rotenden. Gropa var
Slt med mørk rødbrun sand og biter av heterogen
sintret slagg.

Oun2
Parallelt  med,  og  5  m  vest  for  SHl  og  tilhørende
tapperenne, lå ytterlig en rektangulær gjenftlt nedgrav-
ning, tolket som tapperenne. Denne målte 6,0 x 1,8 m,
hadde en dybde på opptil 40 cm og var ftlt med store
mengder tappeslagg, noe sand- og kullblandet.  Laget
var 30 cm tykt. I søndre del av renna ble det påvist søl
av malm og knust sjaktmateriale, mens det i midtre del

i overflaten lå et kompakt lag med knust og pulverisert
sjaktmateriale, tolket som rester etter den siste sjakta.
Slagglaget i tapperenna ble først snittet, før renna ble
tømt i sin helhet. Ut i fra en volumberegning av slagg-
laget, er massen beregnet til 2,1  m3. Laget tolkes som
akkumulerte masser rundt ovnen.

I  senter  av  renna,  under slagglaget,  ble  det
påvist en oval nedgravning som målte 0,9 m. Vest for
denne lå et kompakt lag bestående av knust sja.kt-
materiale.  Dette laget tolkes som  rester etter en leir-
sjakt. En sirkulær steinsatt grop, tolket som ovnsgrop
lå i senter av nedgravningen. Ovnsgropa målte 30 cm
i indre diameter og var 70 cm dyp. I vest lå det bevart
tappeplater i  flere lag,  og firlte  renna opp  til kanten.
I  tillegg sto  en  tappekjegle  z.72 Jz.fø¢.  Denne var 34  cm
høy og  hadde  tydelige  spor etter  å ha størknet  mot
sjaktveggen  som var fiernet.  Rester av en  tilsvarende
tappekjegle   var   også   bevart   i   nordvest.   Denne
hadde en høyde på 20 cm og flatet ut mot bunnen av
tapperenna.

I toppen av ovnsgropa, spesielt i øst, var deler
av sjaktveggen bevart. I sørøstre del lå et påSlt sand-
la.g inntil leirsjakta.  Sandlaget kan ha fiingert som et
fiindament for blåsebelgen. Gropa var steinforet med
neve til middels stor rundkamp. I nedre del av gropa
sto en lagget trevegg lik den ved ovn  1 innenfor stein-
foringen.  Bordene i treveggen var 25  cm høye og 5-
8  cm  brede.  Gropa var innenfor treveggen  4rlt med
mørk brun slagg- og malmblandet sand.
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Figur 74: Jfp.11, ovn 2. Ovnsgrop med tappekjegler in situ. Sjaktveggen var fraværcnde med rester som var størknet fast på
innsiden av kjeglenc, som også antyder sjaktas form som sirkulær.
Figure 74: Furnace 2 from Jfp.11, fiirnace pit with slag cone in situ.1he wall of the shaft came away with slag that had har-
dened on the inside of the cone that suggested a circular shaft.

Bearbeiding av jemet
Nordøst  i  tapperenna  lå et  kompakt kullblandet lag
bestående   av   store   mengder   asfaltlignende   porøs
sammensintret  slagg  og  fragmenterte  bunnskoller.
Dette  området  tolkes  som  et  primærbearbeidings-
område direkte etter uttak av jernluppen. Laget målte
2,5 x 1,2 m og hadde en tykkelse på 5-10 cm.

Slagghauger og §laggkonsentrasj oner
SHl  lå sørøst  for produksjonsområdet.  Slagghaugen
lå som en avlang noe bananformet forhøyning og var
spredd  utover  flata.  Haugen  målte  6,7  x  2,5  m  og
hadde en høyde på 0,3 m. I profil kunne flere vertikale
lag skilles ut. Den sentrale delen besto av et sjikt med
sandblandet slagg,  iblandet mye knust sjaktmateriale.
Rundt  dette  lå  et  rent  slagglag  bestående  av  knust
tappeslagg og -kjegler.  I toppen og bunnen var
slaggen  mer  sandblandet.  Under  slagghaugen  lå  opp-
kastede sandmasser, trolig fia graving av tapperenna. En
volumberegning beregnet massen til 1 ,7 m3.

To  mindre forhøyninger av slagg lå sørøst for
haugen. Forhøyningene var lave og tynne med overvekt
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av knust tappeslagg og bevarte tappeplater i overflata. De
var forstyrret av rotvelte i sørvest og sør. Volumberegning
med totalstasjon anslo massen til 1/2 m3.

Vest  for  tapperenna  nondvest  i  produksjons-
området   lå   to   runde   konsentrasjoner   av   deponerte
tappeplater,    tolket   som    en   påbegynt   slagghaug.
Slaggkonsentrasjonene lå ca 40 cm vest for ovn 2 og
delvis under leirelaget.  De var noe kullblandet i østre
del. Konsentrasjonen i sørøst målte 2,0 x 0,7 m med
en tykkelse på 15 cm, mens den i nordvest målte 2,0 x
1,5 m og hadde en tykkelse på opptil 10 cm.

mgroper
Alle de tilknyttede kullgropene ble undersøkt,  derav
åtte med maskin og en med prøvestikk Fire ble kun
overflatedokumentert. Undersøkelsen viste at ti av kull-
gropene var kvadratiske, mens tre kunne defineres som
rektangulære.  Stokkenes  stableretning  kunne  påvises
i fem kvadratiske groper. I tre var tømmeret krysslagt,
mens de i to var stablet i 6n retning. Ut fra produksjons-
mengde på jernframstillingsplassen  må  flere  av  kull-

gropene ha tilhørighet til andre anlegg i nærheten.
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Figur 75: Jfp.11. Dateringsresultater fra jernframstillingsplassen og tilhørende kullgroper.
Figiire 75: Results of dates from production site Jfp.11  and associated chaJ.coal pits.

En kullgrop, Jfi.11-6, var utømt. Denne ble
flategravd.  Undersøkelsen  viste  at  kullgropa  hadde
stokker  stablet  lagvis  i  samme  retning  i  en  indre
kvadratisk kasse.  I veggene av gropa var det derimot
stablet  stokker  som  en  ytre  ramme.  Stokkene  var
stablet opp til toppen av nedskjæringskanten (Se kap.
4' fig.  210,.

Treart og datering
24  prøver er treartsbestemt,  hvorav fire er  fra Jfp. 1 1
og 20 fra kullgropene. Hele 19 av prøvene var fra den
utømte  kullgropa.  Alle  prøvene,  med  unntak  av  €n
(gran), ga fiiru som resultat.

Fem  av prøvene  ble  [4C-datert.  Dateringene
ligger    innenfor    tidsrommet    AD1025-1285    og
antyder  kontinuitet  i  driften.  Ovn  2  faller  innen-
for en noe senere periode enn de øvrige dateringene.
Produksjonen har trolig startet etter AD 1050 og blitt
avsluttet en gang rundt AD 1250. Dateringen fra ovn
2 kan imidlertid tilsi en produksjon fra AD1150, da
den ikke bryter med de øvrige.

En kullprøve fra kullgrop Jfp.11-6 ble sendt
til  vurdering  av  potensial  for  dendrokronologisk
analyse  ved  Terje  Thun,  NTNU.  Prøven  ble  ikke
analysert. Fem prøver fra samme grop ble også sendt
til dendrokronologisk analyse ved Thomas Bartholin,
Scandinavian  Dendro  Dating,  Hamburg  (Bartholin
2005). Stokkene ble regnet å være i for dårlig forfaming
samtidig som et større materiale, minst ti stokker, var
nødvendig for en mulig datering. Årringene i stokkene
ble imidlertid målt.  Ni prøver ble så sendt til Pentti
Zetterberg, Joensuu.  Disse er alle datert,  men har et
sprik   i   fellingstidspunktet   mellom   AD1150-1269
(Zetterberg 2006).  Dette blir tatt opp til diskusjon i
kapittel 6. Ytterligere to  prøver er dendrokronologisk
datert. Dette gjelder en prøve fra trevegg i ovn 1, som
hadde  130 årringer +, og som er felt etter sommeren

T,ø„'ø 6j

AD1258.  I  tillegg er en  stokk  med  170  årringer  fra
kullgrop Jfp.11-4  datert  til  å  ha  et  fellingstidspunkt
etter AD1286  (z.4¢.c/.).  Ovn  1  ligger  helt  i  øvre ytter-
kant  av  kurve  for  t4C-dateringen.  Jfp.11-4  er  ikke
radiologisk datert.

Fum
Det  ble  fiinnet en  hakke  av jern  i  bunnen  av SH1.
Hakken  hadde  rektangulært  skafthull  med  knopper
på skafthullfliken.  Hakken var svakt buet,  med smal
nakke og bred egg. Det var spor etter slitasje på eggen.
I.engden er 19,5 cm og bredden 5,5 cm.

TOLKNINGER AV FRAMSTILLINGSpljASSEN

Ved en av ovnene ble det påvist rester av en  flisvegg
som omkranset nedre del  av sjaktveggen på €n  side.
Det er uvisst hvilken fiinksjon flisveggen kan ha hatt.
Enmuligtolkningeratdenkanhatjenttilenisolerings-
fiinksjon i overgangen mellom grop og sjakt. Den kan
også   ha   hatt   fiindamenterings-/forskalingsfiinksjon
ved konstruering av leirsjakta. Flisveggen ble påvist på
den siden av sjakta hvor det ikke ble påvist tapping, og
har trolig stått under inntaket til blåsebelgen.

Ovn  1  lå  like  nordøst  for  SHl  og  knyttes
direkte opp  mot denne.  Ovnen var plassert i midtre
del av tapperenna, og rennestrukturen i slaggen rundt
ovnen viser at det ble tappet i to retninger, mot nord-
øst og sørvest.  Pla.ssering av ovnen i forhold til slagg-
haug  og  tapperenne  samt  i  forhold  til  råstofflagre,
indikerer at blåsebelgen har vært plassert på kanten av
renna i nordvest.

Ovn 2 lå sørvest for to slaggkonsentrasjoner,
tolket som en påbegynt slagghaug. Ovnen lå i en dyp
og  tydelig spadd tapperenne som var Slt med store
mengder tappeslagg. Rennestrukturen i slaggen rundt
ovnen viser at det er tappet mot vest. Trolig har det
også vært planlagt tapping i øst. Som ved ovn 1 indikerer
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Figur  76:  Jfp.11.  Redskapshakke  av  jern  fiinn€t  i  bun-
nen  av  slagghaug  SH1  (Foto:  M.  Teigen,  Kulturhistorisk
museum).
Figure  76:  Jfb.11.   Iron  tools   found  at  the  bottom   of
slag  hcap  SHl   (Photo:  M.  Teigen,  Museum  of Cultural
History).

ovnens  plassering  i  forhold  til  den  påbegynte  slagg-
haugen  og  tappeplatenes  beliggenhet,  at  blåsebelgen
har vært plassert på kanten av renna i sørøst. Slagglaget
nordøst i tapperenna tolkes på bakgrunn av slaggtypen
som et område for viderebearbeiding av jernluppen.

I produksjonsområdet mellom slagghaugene
lå  et  kullager  i  sørøstre  del  og  en  konstruksjon
tolket som både røsteplass og malmlager,  i nordøstre
del.  Råstofflagrene  knyttes  til  produksjonen  i  begge
ovnene. På bakgrunn av sambruken, samt organisering
og dateringer, kan det bare skilles ut €n sikker bruks-
fase på lokaliteten, men ut i fra de gravde rennene og
organiseringen  generelt,  ser anlegget  ut  til å ha vært
klargjort for en stor produksjon. Det ser imidlertid ut
som om driften ble avsluttet i en tidlig fase før renna
ble tømt og dannelsen av slagghaugen i nordvest har
startet,  noe som også kan ha sammenheng med den
utømte kullgropa.
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JERNFRAMSTIILINGSPIASSJFP.12

NIKU ID  1024346, C.53959
Gnr./bnr.: Alme/Østre Oskjølen, 31 /20
Feltleder: Siv Anita Lundø
Tidsrom: 05.07.-06.08. og 23.08.2004
Ukeverk: 20, undersøkt areal: 859 m2

INNUDNING

Jernframstillingsplassen   ble   registrert   i   2001   som
anlegg  av  695-typen  med  mer  enn  to  slagghauger.
På anlegget ble det registrert fem slagghauger der fire
dannet et rektangel med en tydelig blestertuft. I senter
av rektanglet ble spredte slaggforekomster tolket som
mulig ovn eller steinpakning.  Haug  1  og haug 3 var
avlange, orientert nordvest-sørøst og er karakteristiske
for  Gråfiellområdet.  Haug  1  målte  7,3  x  5,0  m  og
hadde en høyde på 1,0 m. For haug 3 var tilsvarende
mål  10,2  x  5,3  m,  og  høyden  var  1,3  m.  avstand
mellom haugene ble målt til 8,8 m. Haug 2 lå nord-
øst for haug 1  i slak skråning mot myr, mens haug 5
lå  sørøst  for  den  samme  haugen.  Haug 2  var  til-
nærmet sirkulær med mål på 4,2 x 3,8 m, og en høyde
på 0,7 m. For haug 5 som var avlang med orientering
sørvest-nordøst, var målene 6,8 x 3,2 og høyden 0,8
m. Sør for dennes sørvestre ende lå ytterligere en liten
utstikker med slagg.  Haug 4  som var en  forlengelse
av haug 3 mot sørøst, målte 5,3 x 3,7 m og hadde en
høyde på 0,6 m (Risbøl ef ø/. 2002a:49).

Anlegget lå i et miljø der kullgroper og fram-
stillingsplasser forekommer svært tett.  Det var derfor
umulig å anslå et eksakt antall sikkert tilhørende,  og
kun de 1 1  nærmeste gropene ble prioritert for under-
søkelse.  Det  må  imidlertid  påpekes  at  en  på  bak-
grunn  av anleggets størrelse  må anta at også flere av
gropene  har  en  tilknytting  til  dette.  De  undersøkte
gropene ligger alle innen  en  radius på 250 m øst for
produksjonsplassen.

Det  ble   foretatt   maskinell   flateavdekking,
og opprensing  ble  foretatt  på  produksjonsplassen,
samtidig som det ble sett etter mulige strukturer uten-
for  selve  området.  I  alt  ble  det  påvist  fire  faser  for-
delt  på  tre  separate  produksjonsområder.  Anlegget
besto av fire slagghauger og tre konsentrasjoner/ukast
med  slagg.  Seks  ovner  ble  påvist,  en  av  disse  uten
den karakteristiske ovnsgropa,  og en ovn  der gropa
er tolket som oppbygd i påSlte masser. To ildsteder lå
sørvest på feltet, og det ene var omgitt av et tynt
kulturlag.  Det ble også foretatt søk med magnet-
ometer   i   terrenget   rundt   framstillingsplassen,
og  en  mulig røsteplass omkring 200  m  nordøst for
anlegget ble påvist.

TOPOGRffl

Jernframstillingsplassen  lå  496  moh.   i  svakt  vest-
lig hellende terreng,150 m vest for Trøbekken og ca
1,4 lm nordvest for Bjørnbekkens utspringspunkt fra
Østre Æra. Feltet var bevokst av middels tett granskog
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Figur 77: Jfb.12. Oversiktsbilde etter avtorving. Trc slagghauger omslutter produksjonsområdc 1 med kullager sentralt. SH2
i front.
Figure 77: Jfb.12 after surface stripping. 1hree slag hcaps define production area 1 with a central charcoal store. SH 1  can be
seen in the foreground.

med  fiirumo  sør og øst  for anlegget.  Anlegget lå på
en terrasseflate som i nordvest skrånet ned mot et lite
myrområde. Undergrunnen var svært steinholdig, men
produksjonsplassen lå på en tydelige ryddet flate.

RÆSUILTAT

Anlegget var som  NIKU  beskrev,  bestående av flere
slagghauger og må knyttes til flere bruksfaser. På grunn
avkompleksitetenpresenteresherproduksjonsområdene
etter de tolkninger som er gjort i forhold til faser. I alt
dreier deg seg om fire separate fiser med gjenbruk av
produksjonsområde og råstofflagre.  Under gjennom-
gangen  av  anlegget  blir  slagghauger  og  råstofflagre
nevnt før de er beskrevet og pla.ssert.  Dette gjøres da
anlegget er komplisert, og det av praktiske årsaker er
nødvendig for å plassere dem rett i tid og rom.

Produksjonsområde 1 - fase I

Produksjonsområde 1 besto av arealet mellom NIKUs
slagghauger 1, 2 og 3. Haug i sørvest er videre omtalt
som SH1, haug i nordvest som slaggutkast og haug i
nordøst som  SH2.  Et kildekritisk problem her er at
en  har  benyttet  seg  av  det  samme  området  i  flere
omganger, og at det i noen tilfeller er vanskelig å fast-
slå hvilke bruksfaser som er eldst med hensyn til ovner

og  slagghauger.  Dateringene  har  i  ettertid  ikke  gitt
noe  utSllende  svar,  og  tolkningene  er  derfor  basert
på  iakttakelser  i  felt  som  kan  antyde  en  tidsrekke.
Slagghaugene og slaggutkastet hadde alle en  ovn  til-
knyttet seg,  men  i to  av tilfellene lå ovnene i en slik
avstand at de  stratigrafisk ikke  hadde en  relasjon  til
det  som  er  tolket  som  tilhørende  avfallsplasser  for
slaggen.

Råstofflagre
Flereråstofflagreblepåvistitilknyttingtilproduksjons-
området.  Flere av disse  lå helt eller delvis  over hver-
andre  og  tydeliggjør  flere  bruksfaser,  men  kan  ikke
sikkert settes i en tidsmessig relasjon utover at de må
tilhøre området.

Mdlmlagre

To tilnærmet sirkulære malmlagre lå sentralt i pro-
duksjonsområdet og overlappet delvis hverandre, slik
at de sammen hadde en nordvest-sørøstlig orientering.
Malmlager1inoidvestvarstratigrafiskeldst.Utstrekning
på laget var 2,7  x  2,4  m,  og  det var  7 cm  på det
tykkeste.  Malmen  var  av  typen  lys  rødbrun  korn-
malm.  Malmlager 2 lå mot sørøst og var stratigrafisk
yngre.  Ijaget var noe større med en diameter på 3 m
og hadde en tykkelse på opp til 5 cm. Malmen var av
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Figur 78: Jfp.12. Plantegning av jernframstillingsplassen.
Figure 78: Plan drawing of iron production site Jfp.12.

typen mørk brun puddermalm og skilte seg slik fra det
eldre også i konsistens.

Kullager 1

Et rektangulært kullager med utstrekning 3,1 x 2,2 m
lå i sin helhet under malmlager 2 og skar så vidt under
malmlager  1  i nordvest. Det var i det store homogent
og hadde en tykkelse på 10 cm, men ispedd lå enkelte
biter svært jernholdig slagg. Dette knyttes til konsentrasjon
med  slagg  tolket  som  et  område  der jernluppen  har
blitt renset etter uttak av ovnen (se under).

Kullager 2

Et  kullager  ble  påvist  ved  snitting  av  slagghaugene
SH2  og  SH3  i  nordøst.  Lageret  lå  under  begge  og
knyttes  til  en  tidlig  fase  på  anlegget.  Formen  var
uregelmessig og hadde en  utbredelse på 2,3  x  1,0  m
og en tykkelse på 5 cm.

Kullager 3

Kullageret  ble  påvist  ved  opprensing  og  viste  seg  å
ligge delvis  under kullager  5  og  rett inntil slagghaug
SH4. Det var tilnærmet sirkulært med en diameter på
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2  m og en  tykkelse på  6 cm.  Massen var kullholdig,
men var iblandet enkelte varmepåvirket stein og knust
tappeslagg i sørøst.

Kulldger 4

Et kullager ble påvist i profil ved undersøkelse av SH4
helt sør i produksjonsområdet. Dette lå under SH4 og
rett ved kullager 5.  Formen var sirkulær med en dia-
meter på 2,4 m og en tykkelse på s cm. Massen besto
av kullbiter og kullstøv og var noe sandblandet.

Chner og ovnsområder

Oun1

Direkte sørvest for kullager  1  og malmlager 2 ble det
ved opprensing påvist et kompakt sand- og slagglag.
Laget var i konsistens et typisk aktivitetslag som virket
sterkt  omrotet  og  hardt  nedtråkket.  Ved  fierning  av
aktivitetslaget  kom  det  fram  en  sirkulær  nedgraving
på  85  cm.  Nedgravingen  ble  tømt  og  besto  i  senter
av en ovnsgrop. Øst og vest for dennc kom det fram
to mindre groper.  Disse er på bakgrunn av plassering
tolket som tappegroper. Ovnsgropa hadde steinforede
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vegger, og det var innenfor denne satt ned to sirkulære
laggede  vegger  innenfor  hverandre.   Den   indre
veggen sto 6,0 cm lavere enn den ytre. Indre diameter
på gropa va.r 45 cm, og den hadde en dybde på 40 cm.
Gropa var tømt og gjenftlt med knuste bunnskoller
som til dcls var svært jernholdige.  Bunnskollene kan
være deponert der for gjenbruk.

Oun2

En konsentrasjon av brent leire ble påvist sørvest for
ovn  1.  Massen  besto  overveiende av knust  rødbrent
leire men også av en del fragmenter av sjaktmateriale.
Laget hadde en uregelmessig form med en utstrekning
1,8 x 1,5 m og en tykkelse på 15 cm.

Ved fieming av leirelaget ble det lokalisert en
avlang nedskjæring orientert nordvest-sørøst med mål
på 2,4 x  1,3  m. Nedgravingen besto hovedsakelig av
knust tappeslagg som var sand- og noe malmblandet,
tolket som en tapperenne. Maksimum dybde i renna
var 25  cm.  Rett nordvest for senter av nedgravingen
lå  et  lag  med  knust  sjaktmateriale  og  stykker  av en
bunnskolle. Laget dekket delvis en sirkulær grop med
diameter på  60  cm,  tolket som  ovnsgrop,  og sjakt-
materialet er sammen med det overliggende leirelaget
trolig rester etter ovnssjakta.  Bunnskollefragmentene
stammer  sannsynligvis  fra  siste  produksjon.  I  renna
rundt gropa tiltok tettheten av tappeslagg. Slaggen var
fragmentert og relateres til uttapping på stedet.
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Hele ovnsgropas konstruksjon ble framgravd.
Veggen  var  bygd  opp  av stein  av  forskjellig størrelse
som dannet en stødig konstruks/.on. Slagg hadde rent
ned i steinforingen og støpt den sammen (fig. 79). En
lagget trevegg var satt ned på innsiden av steinveggen.
Gropa synes tømt i toppen og besto av en  blanding
av sand og slagg. Midt i gropa lå også et 5 cm tykt lag
knust sja.ktmateriale som  må ha rast eller blitt kastet
ned.  Indre diameter målte 38  cm,  og den  hadde en
dybde på 45  cm.  Som en del av steinveggen var det
tydelig lagt opp en utstikker mot nord. Denne dannet en
plattform som relateres til produksjonen, mulig som
et fiindament for plassering av blåsebelg.

Oun3
På  motsatt  side  av  kull-  og  malmlagrene  og  delvis
under malmlager 2,  ble et tredje ovnsområde påvist.
Dette  besto  i  plan  av  en  oval  nedgraving  orientert
nordvest-sørøst som målte 2,5 x 1,6 m, tolket som en
tapperenne. Massen var i toppen svært mørk og under
opprensing ble to avgrensede strukturer påvist. Begge
ble i første omgang tolket som toppen av ovnsgroper,
men ved snitting ble dette avkreftet.  Strukturene var
kullholdige og innholdt mye brunsvart delvis magne-
tisk slagg og en del sjaktfragmenter. Slaggen er typisk
for dannelse i nedre del av ovnen, og begge konsentra-
sjonene  tolkes  som  avfhl  fra  rensing av ovn.  Renna
bestod for øvrig av sandblandet knust tappeslagg og

Figiir 79: Jfb.12. Ovnsgropa til ovn 2 framgravd. En kan tydelig se slaggen som har rent ned på innsiden og mellom steinene.
Flere lag med stcin til høyre i bildet antyder en fiindamentering for blåsebelg.
Figiire 79: Emptied pit from fiirnace 2, Jfp.12, showing the slag that had run down inside the stones. Several laycrs of stones
to the right suggest a foundation for the bellows.
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noe  røstet malm.  Mot  nordvest var den  tydelig noe
forstyrret etter senere aktivitet i form av oppgravd og
påSlt sand.

Som for ovn 2 ble en ovnsgrop med en ytre
diameter på 44  cm,  påvist nordvest i  tapperenna.  I
toppen av gropa lå en  tildels svært magnetisk, svart/
brun  slagg,  som  relateres  til siste produksjon  og kan
være   avslag   fra  jernluppen.   Sjakta  var   fraværende
og ser ut til å være bevisst fiernet.  Det samme gjelder
bunnskollen. Ovnsgropa var bare oppmurt med stein
i  nedre  halvdel.  Innenfor  denne  sto  rester  etter en
lagget  trevegg.  I  bunnen  av  gropa  lå  også  trepinner
som  stammer  fra  en  eldre  vegg  da  den  stående  var
komplett.  Noe  slagg  hadde  rent  ned  på  yttersiden
av treveggen og dannet en sterk forskaling.  Massen  i

gropa  besto  av sand  iblandet  noe slagg av forskjellig
karakter.  I toppen var slaggen mer entydig med spor
etter treveggen.  Denne slaggen  kan  komme fra øvre
del  av gropa,  mens  massen  lengre  ned  synes  påftlt.
Indre diameter målte 34 cm og dybde var 46 cm.

Bearbeiding av jemlupp
En avgrenset konsentrasjon bestående av en kompakt
sammensintret svart masse av slagg,  kull og sand ble
påvist delvis under og delvis sørvest for malmlager  1.
Konsentrasjonen var sirkulær med en diameter på ca
60 cm og en tykkelse på 6 cm. Ut fra plasseringen har
den sannsynligvis en tilknytting til ovn  1  og videre-
bearbeiding av blesterjernet produsert i denne.

En tilsvarende konsentrasjon, tolket som plass
for rensing av jernlupp, ble påvist under malmlager 2
mot nordøst og i kullager  1.  Konsentrasjonen hadde
uregelmessig form med en utstrekning på 1,4 x 1,7 m
og en tykkelse på  10  cm.  Massen var kompakt, del-
vis sammensintret bestående av røsta malm, blåfarget
porøs og jernholdig slagg, trekull og noe sand. I nord-
lige del var det utskilt et lag bestående av større stykker
til dels svært magnetisk slagg.  Slaggen dannet en opp
til 6 cm tyld€ plate, tydelig sammensintret ved stadig
oppvarming.  Utstrekningen  på slaggplaten  målte 70
x 75 cm.  På bakgrunn  av plassering er området til-
knyttet produksjonen i ovn 3.

Slagghauger og slaggutkast
Slaggutkastet  i  skråning  mot  nordvest  er  knyttet  til
ovn  1  mens  SHl  og SH2  har sannsynlig tilhørighet
til henholdsvis ovn 2 og ovn 3. For SH2 er tolkningen
sikker. For de to øvrige er avstand fra ovn til slagghauger
mer enn det normale, men konteksten regnes likevel
som sannsynlig ut fra de respektive ovnenes lokalisering
i produksjonsområdet, samt stratigrafi.

Slaggutkast

Slaggutkastethaddeentilnærmetsirkulærform,ogdet
ble  undersøkt med snitting slik at lengdeprofil samt
profil mot SH 1 i sør ble dokumentert. Lengdeprofilen
viser i toppen et lag bestående av sjaktmateriale og er

12,0
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ellers homogent bestående av tappeslagg iblandet noe
sand og grus. Relasjon til SHl var i pla.n usikker, men
profil mellom avffllshaugene antyder en sammenheng
dem imellom. Slaggutkastet kan være en voll i en for-
lenget produksjon der også en ny ovn kan være tatt i
bruk.

ShgghdugSHI
Slagghaugen var anlagt sørvest på produksjonsplassen
og avgrenset produksjonsområde 1 i denne retningen.
Formen på SH 1 var avlang og toppet, med orientering
nordvest-sørøst,  samme  retning  som  tapperenne  til
ovn 2, og relateres til denne tross en avstand på 2,0
m.  Massen besto overveiende av tappeslagg iblandet noe
grusogsand.Midtihaugenlåimidlertidflereavgrensede
lommer med kull, sjaktmateriale og rene konsemasjoner
av  tappeslagg.  Et  lag  bestående  av  mer  kullblandet
slagg ble påvist mot bunnen.

Shggbdug SH2
Nordøst  på  produksjonsplassen  lå  SH2.  Avstand  til
SH 1 var 10,0 m. Denne knyttes direkte opp mot ovn
3 som lå direkte inntil i sørvest. Fasongen var oval med
samme orientering som SH1,  og den  hadde et klart
toppunkt. Et mindre ukast lå vest for ovnen i nordvestre
skråning.  Denne var  mye mindre  enn  slaggutkast  1,
er trolig knyttet til SH2 og er tolket som en slaggvoll.
Sørøst for SH 1 lå ytterligere en haug, SH3, tolket som
en forlengelse av SH2. Haugene hadde ikke en direkte
relasjon, men et omrotet sandlag lå over begge. Dette
laget kan relateres til det omrotete sandlaget i sørøstre
del av tapperenna til ovn 3.

Massen  i  haugen  var  som  i  SHl  homogen
beståendeavtappeslaggiblandetnoegrusogsandsamt
kull og fragmenter av sjaktmateriale, og uten klare lag-
skiller. I toppen lå et opp til 20 cm tykt lag med brent
leire og sjaktfragmenter.  Dette er sannsynligvis rester
av den  fiernede  sjakta  til  ovn  3.  Flere  diagonale  lag
med konsentrasjoner av sand, kull eller sjaktmateriale,
antyder en akkumulering fra senter og ut mot sidene.

Produksjonsområde 2 - Fase 11

Dette produksjonsområdet ligger i forlengelse av SH2
mot sørøst  og  er tolket  som  sekundær i  forhold til
produksjonsområde  1.

Råstofflagre

Malmhger 3
Et lag røstet malm med stor og utflytende utstrekning
ble  påvist  langt  sør  på  produksjonsplassen.  Laget  lå
øst for SH4, og var klart avgrenset fra aktiviteten på
produksjonsplass 1. Laget målte 4,0 x 2,0 m og hadde
en tykkelse på 5 cm. Malmen var av typen mørk rød
puddermalm og var iblandet noe kull. Laget ble tolket
som et malmlager.
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Slaggutkast SH1 SH2 SlaggutkastvedSH2
SH3 SH4 Slagg-konsentr.

Mål 4'0 x 3'5 m 8,7 x 4,3 m 92 x 5,7 m 3,0 x 2,2 m 6,6 x 5,2 m 6,4 x 3,5 m 3,1  x 2,2 m
Høvde 25cm 0,8m 0'9m 0'3m 0,5m 32cm 10cm
Volum 1,5 m3 1 1 ,6 m 17,6 m3 1,O m3 10,6 m3 6,7 m3

Tabell 18: Jfp.12. Mål og volum på slagghaugene.
Table 18: Jfp.12. Dimension a.nd volume of slag hcaps.

Kulhger 5
Vest for og delvis over kullager 3 ble det påvist et kullag
tolket som kullager.  Lageret lå under SH4 og var til-
nærmet  rektangulært,  med  en  utstrekning  på  2,7  x
2,0 m og en tykkelse på  10 cm.  Laget var homogent
bestående av kullbiter og kullstøv. Påført sand og grus
lå både over og under laget,  og også røsta malm ble
påvist stedvis under dette. De påførte massene tolkes
som tidligere og senere aktivitet og har ingen direkte
relasjon til kullageret.

Oun4
Et  ovnsområde  ble  påvist  nordøst  for  råstofflagrene
delvis under søl fra slagghaug SH3 mot nord, og ble
derforsynligførstvedsnittingavdenne.Ovnsområdet
ble gravd ftam i plan, og det ble påvist en nedgraving
med diameter på 0,4 m tolket som en ovnsgrop. Rett
nordvest for gropa lå en jordfast flat stein med mulig
fiinksjon å danne et fundament for blåsebelg.  Sørøst
for gropas nedskjæring lå en porøs tappeplate z.# Jz.Ø.
Denne hadde uregelmessig form og målte 90 x 45 cm.
Tykkelsen  var  på  det  meste  6  cm.  Steinen  og  plata
sammen   antyder   arbeidsorganiseringen   ved  denne
ovnen.  Det  ble  ikke  fiinnet  spor  etter  leirsjakta,  og
denne må derfor være fiernet i sin helhet.

Ovnsgropa ble undersøkt ved tømming. Det
kom  her  fram  at  denne  ikke  hadde  steinforede
vegger som de øvrige i produksjonsområde 1. Derimot
var en lagget trevegg med spissede bord stukket ned i
bunnen av gropa slik at denne dannet en indre vegg.
Mellom denne og undergrunnen var det påSrlt masser,
sannsynligvis etter at treveggen var plassert. Gropa var
forholdsvis  liten  og  hadde  en  indre  diameter  på  32
cm og en dybde på 16 cm. Massen i gropa besto av en
blanding av knust tappeslagg, sand, malm og kull som
synes sekundært varmepåvirket.

ShgghøugSH3
SH3 lå som en forlengelse av SH2 mot sørøst, og var
noe uegelmessig i form, men mcd lik orientering som
SH2.Entungeellervollstakkutfiahaugenmotsørvest
slik at den fikk form som en vinkel som omga ovns-
området. Haugen besto gjennomgående av tappeslagg
iblandetslaggmedtreavtrykk,sa.nd,trekullognoesjakt-
materiale.ProfilgjennombådesH2ogsH3viseratdet
mellom haugene va.r oppkastet et sandlag. Sandlaget er
lagt der etter produksjonen var avsluttet og må knyttes
tilseneredrift,troligryddingiforbindelsemedfase111.
Kullager 2 lå i sjiktet mellom og under begge haugene.

Produksjonsområde 1 - Fase 111

Produksjonsområdet er det samme som ble benyttet i
første fase,  men er på grunn av stratigrafiske forhold
tolket som gjenbruk etter flytting fra produksjonsom-
råde 2.  Malmlager 2 og kullager 4 tolkes derfor også
i relasjon  til denne produksjonen som har foregått i
ovnsområde sørøst for ovn  1  og 2, og der SH4 er til-
knyttet denne fasen.

0„„j
Ovnsområdet  ble  påvist  rett  sørøst  for  tapperenne
tilhørende  ovn  2,  og  framsto  i  overflaten  som  en
konsentrasjon av brent leire og sjaktfragmenter. Laget
hadde en sirkulær form med mål på  1,5 x  1,3  m og
en tykkelse på 7 cm. Leirelaget lå over kullager 5. Ved
fierning av dette kom det fram en avlang nedgraving
orientert nordøst-sørvest med mål på 3,2 x 1,9 m, tolket
som en tapperenne.

Massen i renna var i endene omrotet, bestående
av knust slagg,  hovedsakelig med flytestruktur,  men
også  fragmenter  av  bunnskoller  og  slagg  med  tre-
avtrykk,  iblandet sand,  røstet malm,  biter av knust
sjaktmateriale og trekull. Inn mot senter ble det påvist
to konsentrerte områder med fragmentert tappeslagg
og til dels tappeplater. Tappeslaggen sammen med en
konsentrasjon av sjaktmateriale og brent leire, antydet
ovnens plassering. Dette viser at det under produk-
sjonen har blitt tappet både mot nordøst og sørvest.
Konsentrasjon i nordøst var uregelmessig i form med
en utbredelse på 1,0 x 0,8 m og en tykkelse på 24 cm.
Konsentrasjon  i  sørvest  hadde  noe  større  utbredelse
med mål på 2,2 x 1,4 m og en tykkelse på 10 cm.

Etter  fierning  av  leire  og  sjaktla.get  mellom
tappeplatene kom det fram et 18 cm tykt lag sand og
kullsomvartydeligomrotet.I.agethaddeenutstrekning
på 0,4 x 0,5 m, og det lå i øst opp mot en oppmurt
steinrekke som var svakt avrundet. Det ble ikke påvist
noen underliggende ovnsgrop, men steinrekka og den
påftlte omrotete sanden antyder at ovnen har hatt en
form for oppbygd grop eller et fiindament som sjakta
har hvilt på.

Sldgghaug SH4

Tilhørende slagghaug SH4 lå direkte sørøst for ovns-
området.  Den var oval og svakt toppet med en  sør-
vest-nordøstlig orientering, og lå slik vinkerett på SH I
og  SH2  som  lå  henholdsvis  i  vest  og  nord.  Disse
tre  haugene  sammen  med  slaggutkastene  i  nordvest
dannet et tilnærmet kvadrat.  SH4 besto av to tydelige
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atskilte slagglag i sørvest, men bare ett i nordvest, der
det underste slagglaget var erstattet av et tykt, omrotet
lag  bestående  av  utvasknings-  og  anrikningsmasser,
småstein og biter av trekull.  Det omrotede laget
stammer sannsynligvis fra utgraving av tapperenne
før  anlegging  av  ovn.  Det  eldste  slagglag  i  sørvest
ligger  delvis  over  sandlaget  slik  at  dette  tolkes  som
dannet forut for produksjonen i ovn 4. Massen besto
generelt av knust tappeslagg med noe iblandet sjakt-
materiale og sand.

Under  slagghaugen  lå  to  kullagre.  I  sørvest
kullager 4,  og i  nordøst kullager  5,  der det første er
tolket som tilhørende en tidlig fase i produksjons-
område1,ogdetsisteerknyttettilproduksjonsområde2.
Under slagghaugen ble det også påvist et lag bestående av
blåsvart fragmentert,  men sammensintret,  slagg ispedd
noe  kull,   tolket  som   et  bearbeidingsområde.   Laget
hadde en utstrekning på 75 x 58 cm og en tykkelse
på  6  cm.  En  konsentrasjon  av  brent  leire  lå  under
slagghaugen lengst mot nordøst.  Dette lå også under
kullager 5  og knyttes til en tidligere fase på anlegget,
trolig  fase  111.  Konsentrasjonen  hadde  uregelmessig
form  og  en  utstrekning  på  1,0  x  0,7  m,  med  en
tykkelse på  10 cm. Laget besto hovedsakelig av brent
leire og fragmenter av sjaktmateriale, men var iblandet
noe røsta malm og kullbiter.

Produksjonsområde 3 - Fase IV

Området ble påvist helt sør på produksjonsplassen  i
form av en  mulig sjaktovn  med slaggavtapping.  Når
det gjelder råstofflagre,  er det nærliggende å regne at
malmlager  3  er  benyttet  også  her.  Alternativene  for
kull er flere, og det nærmeste er kullager 4. Imidlertid
lå et mindre kullag helt sørøst på feltet, som tross lang
avstand kan knyttes opp mot produksjonen her.

Khlldger 6

Kullageret var anlagt i østre ytterkant av produksjons-
plassen.   Lageret  hadde  uregelmessig  form  med  en
utstrekning på 2,5  x  1,9  m og en  tykkelse på 9  cm.
Kullaget var homogent.  Det forekom enkelte varme-
påvirket, steiner i massen, og tolkes derfor som mulig
kullager. Alternativt kan det være en oppvarming på
plassen i form av et ildsted.

Slaggkonsentrasjon

Direkte   sør   for   sørvestre   ende   av   SH4   lå   en
oval    konsentrasjon    av    slagg,    orientert    øst-vest.
Konsentrasjonen  lå  i  kant  med  haugen,   men  en
stratigrafisk relasjon var ikke mulig å fastslå.  Massen
besto overveiende av tappeslagg iblandet noe sand og
sjaktmateriale.

Oun6

Ved   opprensing   av   slaggkonsentrasjonen   ble   det
påtruffet  to  fragmenterte  tappeplater  som  lå  hen-
holdsvis øst og vest for en konsentrasjon av pulverisert

122

Varia 63

og  knust  sjaktmateriale,  samt  rester  a.v  knust  bunn-
skolle  tolket  som  rester  etter  en  sjaktovn.   Ovnen
fiamstod i plan med en sirkulær form med diameter
på  0,6  m.  Undergrunnen  var  varmepåvirket  under
tappeplatene.

Tappeplatene  var  svært  fragmenterte,   men
ut fra rennestrukturen så de ut til å ligge z.7ø Jz.Ø.  Det
ble gjort fiinn av flere slaggperler i tilknytning til den
vestre tappeplaten.  Bunnskollen som lå fragmentert
i  bunnen av laget med brent leire, hadde på enkelte
stykker  spor  etter  vertikalt  stilte  trebord,  noe  som
antyder en underliggende grop. Noen ovnsgrop kunne
imidlertid ikke påvises her.  Imidlertid lå flere steiner,
jordfaste og tilførte, og da.nnet en sirkel rundt skollen.
Trolig  har  disse  dannet  en  form  for  fundament  og
støtte for leirsjakta. Både tappeplatene, sjaktmateriale
og vamepåvirket undergrunn indikerer at en ovn har
stått her  tross  mangelen  på  en  underliggende  ovns-
grop.  Bunnskollen derimot med sine treavtrykk,
vanskeliggjør  tolkningen.  Et  alternativ er at  det  har
vært en  form  for oppbygd grop  som  tilfellet var  for
ovn 5. Imidlertid ble det ikke påtruffet en slik mengde
masse som denne type konstruksjon ville trenge.

Røsteplæser
Helt sør på feltet lå et malmlag tolket som røsteplass.
Formen var uregelmessig og hadde en utstrekning på
3,5 x 3,0  m.  Det var svært tynt med en  tykkelse på
bare  1  cm. Malmen var av typen lys rødbrun pudder-
malm, og den var iblandet enkelte biter av trekull og
noe  skjørbrent  stein.  Utover  de  skjørbrente  steinene
kunne  det  ikke  påvises  vamepåvirkning  i   under-
grunnen. Tolkningen som  røsteplass er på bakgrunn
av beliggenhet og innslag av kull samt varmepåvirket
stein, men strukturen kan også ha vært en mellom-
lagringsplass  for  malm.  Rett  øst  for  røsteplassen  lå

ytterligere et tynt lag røstet malm med utstrekning på
1,0 x  1,2 m.  Malmtypen var den samme som i røste-
plassen, men uten innslag av kull. Heller ikke her ble
det påvist noen varmepåvirkning. Tolkning er usikker,
men størrelse tilsier en røsteplass.

Samtidig   som   gravingene   pågikk,   ble   det
gjort frisøk etter røsteplasser med magnetometer. Her
ble det påvist en mulig røsteplass 200 m nordøst for
jernframstillingsplassen. Det ble foretatt et prøvestikk
med graveskje, og røsta malm ble påvist. Røsteplassen
er ikke ytterligere undersøkt, men et detaljkart produsert
etter magnetometerpåvisninger, viser at området har
en utstrekning på 6,0 x 4,5 m med tre klare topper i
anomaliene. Sannsynligvis er det utført flere røstinger
på plassen. Alternativt kan det dreie seg om en røste-
plass med mellomlagringsplass før transport.

Spor etter opphold
To  ildsteder ble påvist sør for SH1.  Ildsted  1  som lå
mellom slagghaugen og ildsted 2, var omgitt av et tynt
kulturlag, mens ildsted 2 helt i sør lå uten tilsvarende
kontekst.
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Figur 80:  Magnetometerkartlegging  av  røsteplass  200  m
nordøst for Jfp.12.  Figuren viser trc mulige røstebål  (utar-
beidet av Smekalovs 2004).
Figure  80:  Magnetometric  mapping  of a  roasting  place
200  m  north  of Jfp.12.1he  figure  shows  three  possible
firing sites (prepared by Smekalovs 2004).

Kultufldg og ildsted 1

Et lag bestående av røstet malm, biter av trekull, skjør-
brente steiner, slagg og brente bein tolket som kultur-
lag, lå rett sør for og delvis under SH1. Laget var ure-

gelmessig av form med en utbredelse på 4 x 3 m og en
tykkelse på 4 cm. I sørlige del av laget lå et ildsted (11)
med oval form og mål på 2,5 x 1,6 m. På det tykkeste
var ildstedet 12 cm, og massen var av samme type som
i kulturlaget, men mer kullblandet samt at det hadde
et  høyere  innslag  av  brente  bein.  Kulturlaget  tolkes
som aktivitet rundt ildstedet, og avgrensingen stammer
sannsynligvis fra en konstruksjon uten at denne kan
spesifiseres ytterligere.

IHsted 2

Ildstedet 12 hadde sirkulær form med en utstrekning
på  1,1  x 0,9  m og en tykkelse på  10 cm.  Massen var
tydelig  varmepåvirket  og  bestod  av  rødbrun  sand
iblandet  røsta  malm,  skjørbrente  steiner  og  brente
bein.  Brente  bein  ble  også  påvist  i  området  mellom
ildstedene.

mgroper
Kulturmiljøet  rundt  framstillingsplassen  besto  av  et
stort antall kullgroper, og innen en radius på 500 m

T4aria 63

er det reristrert mer enn 70. Innen samme distanse hgger
bare  ett  annet  anlegg.  Imidlertid  ligger  flere  anlegg
med en avstand mer enn 700 m.  11  kullgroper ble
valgt for undersøkelse,  men sannsynligvis må antallet

groper  minimum  dobles  sett  i  lys  av  produksjons-
mengde  på  plassen.  Gropene  øst  for  anlegget  ble
valgt ut da Trøbekken i vest vanskeliggjorde passering
med maskin. Seks av gropene ble snittet mens det ble
foretatt prøvestikk i de 5 øvrige. Bare kullgrop Jfp.12-
7 er datert.

Alle de undersøkte gropene var registrert som
kvadratiske, noe som ble bekreftet ved snitting. Også
de  som  ble  undersøkt  med  prøvestikk,  synes  klart
kvadratiske.  Undersøkelsen  ga  ingen  indikasjon  på
gjenbruk da samtlige av de maskinelt undersøkte kull-
gropene bare hadde €n bruksfase.

I  kullgrop JS.12-4 kom det tydelig fram at
stokkenevarstabletparallelt.Tilmotsetningvarstokkene
i Jfp.12-2 krysslagt. Ved flategraving av milebunnen i
kullgrop Jfb.12-5  ble  det  påvist  forkullede  stokker  i
ytterkant  i  nord,  vest og øst,  tolket  som  rester etter
gropas ytre ra.mme.  I sørlige hjørne ble det påtruffet
en  kløyvd  stokk  som  var  satt  ned  diagonalt  langs
gropveggen.

Treart og datcring
15 kullprøver,14 fra jernframstillingsplassen samt €n
fra kullgrop Jfp.12-7, er treartsbestemt. Alle med fiiru
som resultat.13 av disse er videre datert i tillegg til en

prøve av brente bein fra ildsted 2. Hovedbrukstid ser
heruttilåværefraAD1000-1150oganleggetetavde
tidligst daterte i Gråfjellområdet. To dateringer skiller
seg ut med tidligere resultater. Det er prøve fra ildsted
12 som er kalibrert til AD685-780, og bunnen av SH I
som  er kalibrert  til AD885-980.  For  SHl  sin del så
kan dette antyde en oppstart av produksjonen allerede
tidlig på 900-tallet. I forhold til datering av tilhørende
ovn  gir  dette  imidlertid et  dårlig samsvar da  denne
sannsynligvis  har  en  sluttdatering  mot  slutten  av
l loo-tallet.   Tolkninger   av   produksjonsområder
og  faser  blir  verken  styrket  eller  svekket  ut  i  fra
dateringene.  Imidlertid ser det ut som produksjonen
ikkebærerpregavbrudd.Enflyttingavproduksjonene
tolkes derfor å ha grunn i størrelse på slagghauger og
fiinksjonalitet.

Fum
Det ble gjort tre gjenstandsfimn på framstillingsplassen.
Under  opprensing  av  tapperenne  tilhørende  ovn  3,
ble en jernhank påtruffet. Et beslag av jern ble også
funnetunderopprensingavshggutkastet.Vdildsted1ble
det påvist et lite avslag brent flint tolket som ildflint.
I tillegg ble det i og mellom ildstedene funnet brente
bein. Et utvalg er artsbestemt, men kun ett fragment
kunnes  sikkert  bestemmes  til  sau/geit,  og ytterligere
12  bein  er  sannsynlig  av  samme  kategori  med  bak-
grunn i størrelse. Alle beina er for øvrig fra pattedyr,
og tre er bestemt til klovdyr (Hufthammer 2005).
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TITa-5317,  Ildsted  1    1275±30BP

'l'-17647,SII11135±50BP

'1.-17654, O`-n  5   1000±75BP

T-17651,11dstcd 2   990±75BP

T-17645,S112   985±75BP

'1`-17655, ()`-n  3   945±658]'

T-17650, O`-n 2   925±75BP

T-17653, Kullagcr 5   925±65BP

'1'-17649, ()`-n 4   890±6581'

'1'-17652, O`'n  6   885±50BP

'1'-17648, O`.n  1    870±50BP

T-17646, .ShgL"tkast  865±65BP

'l'Ua-5316,  Ildsti.d 2, br.bi`in   815±35BP

'l'-17644,.|qi.12-7   1035±7581'
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(:alibratcd datl.

Figur 81: Jfp.12.  Dateringsresultater fra jernframstillingsplasscn og kullgrop Jfp.12-7.
Figure sl: Results of.dates from production site Jfp.12 and charcoal pit Jfb.12-7.

TOLKNING AV FRAMSTILLINGSPI.ASSEN

Undersøkelsen av Jfp.12 frambringer flere diskusjons-
momenter.  I  det  følgende vil  problematikken  rundt
produksjonsfaser  diskuteres  mer  i  detalj.  Et  annet
interessant  emne  som  ikke  blir  videre  berørt  her,  er
mulige ulikheter i ovnsmorfologi og derav produksjons-
metode.  Denne tråden vil imidlertid bli tatt opp i et
senere kapittel.

I  presentasjonen  er  det  pekt  ut  fire  atskilte
bruksfaser     fordelt     på     tre    produksjonsområder.
Stratigrafien kan bare i noen grad benyttes for hjelp,
og tolkninger er gjort på bakgrunn  av observasjoner
i  felt.  Unntaket  er  fase  1  som  i  felt  er  delt  opp  i  to
separate faser med ovn  1  og slaggutkast som den eldste,
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og ovn 2 og 3 som en sekundær fise. I ettertid er alle
tre ovnene satt i en tidsmessig sammenheng på bak-
grunn  av  lokalisering  av  råstofflagre  og  slagghauger.
Problemet ligger i sammenhengen mellom ovn  1  og
ovn 2. Disse kan av plass- og organiseringsårsaker ikke
ha vært i drift samtidig, og en ser her for seg en for-
flytting fra ovn  1  til ovn 2. Grunnen til dette er trolig
av hensyn til plass i et organiseringsperspektiv.  Dette

gjelder både  i  forhold til  råstofflagre og slagghauger.
Både  SHl  og  slaggutkastet  ligger  uvanlig  langt  fia
ovnsområdene sammenliknet med andre framstillings-
plasser i Gråfiellområdet. Dette kan ha sammenheng
med organiseringen for øvrig der blåsebelg og uttapping
av  slagg  krever  plass.  Kort  avstand  mellom  ovn  1
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Figur 82: Jfp.12. Hank eller beslag av jern fiinnet ved ovn
3 (Tegning: 1. Karlberg).
Figure 82:  Iron handle or mounting found by fiirnace 3,
Jfp.12 (Drawing: 1. Karlberg).

og  råstofflagre  sammen   med  de  to   tappegropene,
sannsynliggjør blåsebelgens plassering sør for ovnen.
Funksjonelt  er dette  ingen  optimal  løsning da slagg
nødvendigvis  måtte  transporteres  et  stykke  bort,  og
flytting  av  ovnen  noen  meter  mot  sørvest  har  løst
problemet.  Spørsmålet  en  må  stille  er  likevel  hvor-
for dette ikke var gjort i første instans. Et mulig, men
langt fra sikkert svar, er anleggets tidlige datering, noe
som kan antyde en ikke fiillt utviklet organisering som
en senere ser på andre anlegg.

Et  element  som   underbygger  dette  er  de
mange  kullagrene  som  må  knyttes  til  denne  fisen.
Kullager 1  som ligger stratigrafisk under både malmlager
1 og 2, er trolig eldst og knyttes til produksjonen i ovn
1 sammen med malmlager 1. Ved flytting av produk-
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Figiir 83: Jfb.12. 3D-modell av framstillingsplassen.
Figiire 83: Jfp.12. 3D-model of thc iron production site.

sjonen til ovn 2 er også muligens kullageret blitt for-
flyttet mot sørøst. En må regne med at produksjonen
har foregått parallelt i ovn 2 og 3. Muligens har de her
hatt felles malmlager, men separate kullagre. Det vil si
at kullager 2 er knyttet til ovn 3, og kullager 4 er knyt-
tet til ovn 2. Kullager 2 ligger imidlertid under deler av
SH2 slik at det nødvendiggjør en forflytting av denne.
SH2 viser også som nevnt at massene bærer preg av å
bli  akkumulert  fra  senter  og  ut  mot  sidene.  Både
kullagrene 3 og 5 kan da ha blitt tatt i bruk. Kullager
5  er imidlertid knyttet til den senere produksjonen i
ovn 4 da dette er smtigrafisk yngre enn kullager 3.

Produksjonsområde 2 er tolket som en senere
fase. Dette begrunnes spesielt med at kullager 2 ligger
under store deler av SH3. Størrelsen på SH2 har også
muligens ført til at en forflytting må ha fiinnet sted. Et
indisium på dette er at slagg fra haugen ser ut til å ha
rast over ovnsområdet til  ovn  3.  Produksjonsplassen
er tolket som  bestående  av kullager  5,  malmlager  3
og ovn  4.  Det stratigrafisk eldre kullager 3  kan  også
ha vært brukt her i en tidlig fase. Organiseringsmessig
er dette mindre sannsynlig da en ville fått en aktivitets-
messig  konflikt  lik  den  en  ser ved  ovn  1.  I  forhold
til den vinklede slagghaugen samt slagguttapping mot
sørøst, er det mest nærliggende at blåsebelgen må ha
vært  plassert  vestsørvest  for  ovnen.  Et  noe  tilbake-
trukket kullager vil derfor være sannsynlig.

I  fase  111  er  igjen  produksjonen  flyttet  til

produksjonsområde 1, da i ovn 5. Tolkningen bygger
på en stratigrafi som er entydig på en senere bruk enn
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de  øvrige  ovnene  i  produksjonsområdet.  Malmlager
2  knyttes  til  denne  fasen,  mens  det er  mer  usikkert
hvilke  kullager som  er  benyttet  da  alle  ligger  under
eller delvis under SH4 som knyttes til denne produk-
sjonen. Mest sa.nnsynlig er det at kullager 4 er benyttet
også her.  Ut  fra  tapperetning og plassering av slagg-
haug virker det sannsynlig at blåsebelgen har stått inne
på   produksjonsområdet   vinkelrett   på   tapperenna.
Råstofflagrene kommer da på hver sin side av denne.

Produksjonen i ovn 6 regnes her som den siste
fasen etter observasjoner i felt, imidlertid kan den være
tidligere, da den ikke har noen stratigrafiske relasjoner
til  de  andre  fasene.  Produksjonen  har vært  liten  og
trolig  kortvarig  med  bakgrunn  i  slaggansamlingen.
Plasseringsmessig kan ovn 6 og ovn 4 ha en lik orga.ni-
sering som ovn 1-2 og 3. Da med felles bruk av malm-
lager 3 og kullager 5.  Forskjell i produksjonsmengde,
men også metoder ovnene imellom er her et ankepunkt.
Malmlager 3 er uansett brukt i begge fasene, men både
kullager 4 og kullager 6 er mulige alternativer om en
ser på ovnen som den siste produksjonsfasen.

I  forhold  til  bosetning  kan  ildsted  1   med
kulturlag  ha  vært  brukt  i  en  tidlig  fase  da  deler  av
dette laget lå under SH 1. Imidlertid er det mulig slagg
har  blitt  kastet  inntil  en  mulig  vegg  og  senere  rast
når bygningen ramlet sammen. Det ble ikke gjort for-
søk på å oppklare dette. Kulturlaget tolkes som akku-
mulert masse og sees derfor på som opphold over en
viss tid. Tolkningen min er derfor at dette området er
hovedoppholdsplassen under produksjonen. Om ild-
sted 2  er tidligere,  senere eller samtidig,  er vanskelig
å anslå.  Dateringene fra dette er tidlig  (kull)  og sein
(brente bein),  og kulldateringen  kan  sees  i  sammen-
heng med bruk av gammel tørr fiiru. Spredte fiinn av
bein  mellom  ildstedene  tilsier heller en  samtidighet,
og det er ikke  umulig at dette sørligste representerer
en utendørs bålplass.

JENFRAMSTIILINGSPIASSJFP.13
NIKU ID  1023478, C.54054
Gnr./bnr.: Deset Søndre, Deset Mellem/Jernskallen,
Deset Mellem/Deset skog, 37/3, 38/3, 38/17
Feltleder: Per Ditlef Fredriksen
Tidsrom: 01.07.-05.08.2004
Ukeverk:  14,5 ukeverk, undersøkt areal: 672m2

INmDNING
Jernframstillingsplassen  ble  registrert  i  2000  som  et
anlegg av 695-typen med to parallelle, avlange slagg-
hauger  med  orientering  øst-vest.  Haug  i  sør  målte
5,1  x 4,0  m  og hadde  en  høyde på  90  cm.  Haug i
nord målte 3,9 x 3,1  m og med en høyde på 60 cm.
Avstand mellom haugene var 7,7 m og en uift var tyde-
lk markert i  dette rommet,  men var dekket av stort
vindfall. Anlegget lå godt atskilt fra de øvrige,  og  15
kullgroper ble sikkert knyttet til produksjonsplassen.
(Risbøl Gf ø/.  2001 :224).
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Området  ble  maskinelt  avdekket,  og  det
sentrale området ble renset samtidig som mulige lag
og strukturer ble sjekket ut. Gravingen forgikk videre
med  flategraving.  Slagghauger  og  ildsted  ble  snittet
henholdsvis  med  maskin  og  manuelt.  Det  ble  ikke
benyttet hjelpegrøfter.  Både digital og manuell plan-
tegning ble foretatt.

Jernframstillingsplassen   besto   av   to   slagg-
hauger, slagghaug i sør (SH 1) var oval med orientering
øst-vest,  og  haug  (SH2)  i  nord  var  tilnærmet  sirku-
lær. Avstanden mellom haugene var 8,0 m, og her lå
et kullager og  to  malmlagre.  Et ovnsområde  lå  i  til-
knytting til hver slagghaug.  I  tillegg ble det påvist to
røsteplasser og et ildsted vest for produksjonsområdet.
Under transport fra veien til anlegget ble ytterligere en
jernframstillingsplass, Jfp.15,  påvist.  Dette lå  500  m
mot sørøst, rett ved kullgroper relatert til Jfp.13. Flere
av disse ble etter nyregistreringen knyttet opp til det
nyregis trerte anlegget.

TOPOGRffl

Jernframstillingsplassen  lå  720  moh.  på  en  svakt
hellende flate mot sør. Toppen av ryggen Jernskallen
ligger rett i nord, og terrenget som helhet heller ned
motVestreJernskallvegogMalmmyra.Inordognord-
øst har terrenget en tydelig knekk, sannsynligvis dan-
net ved isforflytting, og er senere muligens utgra.vd av
vannsig.  Rett sør for flaten skrår terrenget kraftigere,
og slagghaugen i sør lå på kanten og delvis nedover
skråningen. Høyvegetasjonen besto av delvis tett ung
granskog  og  spredt  bjørkeskog.  Undergrunnen  var
dekket av blåbærlyng og gress. Nord for framstillings-
plassenlåettildelssværtvåttmyrområde.Undergrunn
var morenemasser av alt fra sand til meterstor kamp,
men dominert av grus og konsentrasjoner av mindre
stein.

RESUTÅT

Produksjonsområde og råstofflagre
To  malmlagre  lå  inne  i  produksjonsområdet.  Disse
lå uten noen stratigrafisk relasjon med malmlager  1  i
vestlige del og malmlager 2 i øst.

Malmhger 1
Et  malmlager  i  vest  hadde  en  tilnærmet  kvadratisk
form og målte 4,8 x 4,8 m.  Det var delvis forstyrret
av en  stor  rotvelte  i  nordøst  inn  mot  ovnsområdet.
Tykkelsen var på opp til 5 cm sentralt og mot nordøst,
og ble gradvis tynnere utover. Malmen var av typen lys
rød til burgunderrød puddermalm iblandet mye sand.
Det var en flytende overgang til de mer kullblandede
malmlagene i sør, tolket som røsteplasser.

Mdlmldger 2

Malmlager øst på produksjonsplassen var mer uryddig
i formen og målte 5,0 x 3,4 m.  Et rotvelte forstyrret
avgrensing  mot  kullager  i  sørøst,  og  var  samtidig
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Figur 84: Jfp.13.  Plantegning av jernframstillingsplassen.
Figure 84: Plan drawing of iron production site Jfp.13.

preget  av  mye  stor  stein  i  undergrunnen.  Laget  var
tykkest mot nord der det målte 5-10 cm. Malmen var
av typen burgunderrød puddermalm med noe innslag
av kvartskorn og små stein. Innslag av kull tiltok i sør-
øst mot kullageret.

Kulldger

Kullageret  sør for  malmlager 2  var  avlangt  og  målte
4,0 x 1,4 m. Laget målte 10 cm på det tykkeste og var
homogent bestående av kullbiter av forskjellig størrelse.
Undergrunnen var steinete,  men det ble påvist stein-
opptrekk gjenSlt med kull, noe som antyder en viss
rydding.

Ovner og ovnsområder

Oun1

Et ovnsområde sør for råstofflagrene ble påvist i form
av  et  omrotet  lag  samt  et  lag  brent  leire  og  til  dels
store sjaktfragmenter, henholdsvis tolket som aktivitets-
lag i forbindelse med produksjonen og rester etter en
leirsjakt.  Leirelaget var rektangulært med orientering
nordvest-sørøst, og målte  1,4 x  1,1  m. Tykkelsen var
2-5  cm.  Restene av sjakta lå over det omrotede laget
som hadde en avlang form, orientert øst-vest og med
en  utstrekning  på  6,8  x  4,6  m.  Sentralt  i  dette  like

nordøst  for  leirelaget,  ble  ovnen  påvist  i  form  av  et
lag bestående av sjaktfragmenter og jernholdig slagg,
trolig fra bunnen av ovnssjakta. Ved fierning av dette
kom  det  fram  en  oval  nedgraving  orientert  sørvest-
nordøst som i nedskjæringspunkt målte 89 x 78 cm. I
dette nivået ble det også påvist fragmenter av tappeslagg
som så ut til å stamme fra uttapping i vestlig retning.
Dette begrunnes blant annet av varmepåvirket sand.
Nedskjæringa var også markert ved varmepåvirkning.
Nedgravingen, tolket som en ovnsgrop, ble tømt, og
i  toppen  av  denne  lå  en  bunnskolle  z.72  j`z.fø¢.  Skollen
hadde en tykkelse på 20 cm, men var porøs i bunnen
da to sirkulære laggede trevegger sto opp i dens under-
side.  Utenfor  disse  var  veggen  oppmurt  med  stein.
Mellom  steinene  og  treveggene  hadde  det  rent  ned
mye  slagg,  og  hele  konstruksjonen  var  svært  kom-
pakt. Treveggen hadde en ytre diameter på 35 cm og
en  indre  på  bare  20  cm.  Bunnen  av  gropa  besto  av
fragmenterte  bunnskoller,  men  også  noe  tappeslagg
og synes  å  være  plassert  der  før  siste  produksjon,
eventuelt  før  bunnskollen  var  blitt  dannet.  Gropa
hadde en dybde på 45 cm fra nedskjæringspunktet.

Oun2

0vnsområdet  ble  påvist  nord  for  råstofflagrene,  og
som  ovn  1  bestod  det  i  toppen  av  et  lag  brent  leire

12,7
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med  sjaktfragmenter.  Laget  hadde  en  avlang  form,
orientert øst-vest, og målte 3,4 x  1,7 m. Tykkelsen på
laget var opp til  15  cm.  Svært metallholdig slagg var
sammensmeltet mot bunnen av sjakta. Ileirelaget dekket
over et omrota lag bestående av malm, kull, sand og
slagg av forskjellige typer,  tolket som et aktivitetslag.
Laget var avlangt med orientering vestsørvest-østnord-
øst og hadde en utstrekning på 2,7 x 0,7 m, der det var
bredest i sørøst. Tykkelsen varierte mellom 1-4 cm.

Ved fierning av disse viste det seg at begge lå
direkte sør for en øst-vestlig oval nedgraving på  1,1  x
0,9  m,  tolket  som  ovnsgrop.  Både  størrelse  og  fiinn
av fragmentert tappeslagg i østlig del antyder at gropa
også har blitt benyttet for tapping av slagg. Gropa ble
tømt, og den var oppbygd som ovn 1 med steinforede
vegger  og  med  en  sirkulær  lagget  trevegg  innenfor.
Treveggen ble synlig på 20 cm dybde. I tillegg til stein
var  det  også  brukt  slagg,  både  bunnskoller  og
tappeslagg i  foringen.  Rommet mellom  steinforinga
og treveggen var delvis  ftlt opp av slagg som  hadde
rent  ned  og  størknet  i  mange  omganger.  Massen  i
gropa synes omrotet med en blanding av kull,  brent
leire  og  slagg.  Den  tolkes  derfor  som  tømt.  Gropa
hadde en dybde på 40 cm, og indre diameter innenfor
steinsettingen var 35 cm.

Bearbeiding av jemlupp
2,0 m vest for ovnen ble det påvist en oval fordypning
på opp til  s  cm  som  gikk øst-vest og målte  85  x  50
cm.  Undergrunnen  synes  varmepåvirket.  Massen
i  fordypningen  besto  hovedsakelig av slagg som  kan
relateres til bearbeiding av jernet etter uttak fra ovnen
og tolkes som et bearbeidingsområde.

Slagghauger
En slagghaug lå i tilknytting til hver ovn henholdsvis
sør (SH 1) og nord (SH2) for disse, og rammet slik inn
produksjonsområdet.

SlagghaugSH1haddeentilnærmetovalform,
orientert øst-vest med mål på 6,3 x 4,7 m og en høyde
på 60 cm. Haugen lå over en knekk i terrenget og lå
delvis nedover skråning der flere store tappekjegler
hadde  rullet  ned og  dannet  en  sørlig  avgrensing.  I
sørvest var haugen skadd etter en rotvelte.  Haugen
besto  overveiende av tappeslagg med  forskjellig grad
av innblanding av annet materiale. Mot bunnen i vest
lå en større konsentrasjon av tappeslagg og helt i øst
et kompakt kullag. Bunnsjiktet besto ellers av til dels
omrotet  sand,  muligens  etter  rydding  før  produk-
sjonen startet. Tynne  kullinser under dette kan  tyde
på en skogbrann  forut for produksjonen.  Dette kul-
laget strakte seg innover mot ovnsområdet og hadde
et tydelig brudd i nedskjæringspunktet til ovnsgropa.
Haugen er volumbestemt til 5,3 m3.

SH2 lå  1,5 m fra ovn 2, var tilnærmet sirku-
lær med en diameter på 3,6 m og hadde en høyde på
0,8  m.  Massen besto av to atskilte tappeslaggslag der
det øverste var mer sandblandet. Gjennomgående for
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haugen  var  at  det var  til  dels  tykke  konsentrasjoner
med sjaktfragmenter. I nedre del lå det bevart mange
tappeplater og tappekjegler. Under haugen lå et sand-
lag  som   synes  varmepåvirket.   En   volumberegning
anslo massen i haugen til 2,9 m3.

Røstcplasser
Sørvest for malmlager 1 lå et større område med røsta
malm.  Det  er  her ingen  brudd,  men  mengden  kull
tiltar mot dette området, og det ble derfor utskilt fra
malmlageret. To lag kunne også utskilles fia hverandre
her på bakgrunn av malmtype, sandblanding og kull-
innhold. Begge strukturene tolkes som røsteplasser der
lagene er tykkest i senter og avtagende mot kantene.

RØsteiJhss  1

Malmkonsentrasjonen    lå    nærmest    malmlager    1.
Lageret  var  heterogent  med  lommer  av  mer  eller
mindre kullholdig malm der noe var urøsta. Formen
var rektangulær med en orientering vestsørvest-øst-
nordøst, men en større rotvelte i vest brøyt opp laget
i noen grad.

RØstei]hss 2

Laget skilte seg ut da malmen var mer rødlig og synes
sterkere oppvarmet.  Innslag av sand var også mindre.
I.aget var tynt, og det var ikke mulig å si noe om større
kullblanding mot bimnen eller ikke. Røsteplassen lå paral-
lelt med røsteplass 1 , men var noe utflytende i fi)rmen.

Spor etter opphold
4mvestforrøsteplassenebledetpåvistenovalstruktur
tolket som ildsted. Mål var 2,4 x 1,6 m, og det hadde
en tykkelse på opp mot s cm. En rotvelte hadde revet
opp det sørøstre hjørne.  Massen besto av kull,  skjør-
brent  stein,  sand,  og  fragmenter  av  tappeslagg.  Det
ble også funnet et fragment ildflint og brente bein. I
bunnen lå et kullag som hadde en utstrekning på 90
cm.  Kullaget  angir  muligens  ildstedets  opprinnelige
størrelse. Det ble ikke påvist andre lag eller strukturer
rundt ildstedet.

Kugroper
15  kullgroper  ble  på  grunn  av  jernframstillings-
anleggets  isolerte  plassering,  knyttet  til  anlegget,  og
disse  ble  undersøkt  da  de  ble  sett  på  som  et  svært
viktig  bidrag  til  kunnskapen  i  forhold  til  produk-
sjonsomfang. Topografien tilsa at det ikke var mulig å
undersøke alle groper maskinelt, da flere lå på øyer ute
på myrkjøler.  Kun 2 groper ble derfor snittet.  Under
transport til gropene ble ytterligere den mindre jern-
framstillingsplassen  Jfp.15  påvist  bare  50  m  sør  for
disse to. Med bakgrunn i dette måtte en omdefinisjon
på  kullgropene  foretas.  Dette  ble  gjort  slik at  kull-
groper beliggende høyere opp i Jernskallia enn Jfp.13,
ble knyttet til denne (8 kullgroper). Kullgropene som
lå lavere i terrenget ble på samme vis knyttet til Jfp. 15
(7 kullgroper).
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Røsteplass Mål Tykkelse Malmtype Kull Vamepåvirketstein/under~ Faser

1 2,1  x  1,1  m 0'5-3 cm
Lys rød puddemalm, Noe kuublandet,

Nei 1sandblandet lommer
2 1,9 x  1,7 m 0'5-3 cm Mørk rød puddemalm Kuublandet, lommer Nei 1

Tabeu 19: Jfi.13. Røsteplasser med mål, konstruksjonsdetaljer og bestanddeler.
Table 19: Jfp.13 Roasting places with dimensions, construction details and components.

Alle de åtte gropene viste seg ved overflate-
dokumentasjon å være kvadratiske. Ved prøvestikk var
det ikke mulig å spore mer enn 6n fase, og det var ikke
mulig å si noe sikkert om stableretning.

Treart og datering
Bare  prøver  fra  jernframstillingsplassen  ble  trearts-
bestemt og datert. I alt dreier det seg henholdsvis om
seks og fire. I tillegg er en prøve av brente bein datert.
Fire  av  prøvene  ble  bestemt  til  bare  fiiru,  mens  en
hadde i tillegg innslag av gran og en annen av bjørk.

Dateringen  på anlegget spriker  noe.  Spesielt
gjelder dette kullprøven fra ildstedet.  Det er imidler-
tid  et  gjennomgående  fenomen  med  tidlige  daterte
ildsteder, og bruk av uproduktiv tørrved kan være en
årsak  til  dette.  Bunnlaget  i  SHl  ligger  tidligere  enn
ovnene,  og en  kan  tolke en drift som har pågått fra
slutten av  1 loo-tallet og til langt inn på  1200-tallet.
Ovnene er trolig drevet parallelt vurdert ut fra deres
innbyrdes datering.

Metallurgi
Jernframstillingsplassen  ble  prioritert  undersøkt  på
bakgrunn  av  at  anlegget  kan  karakteriseres  som  et
standardanlegg,  det vil  si  med to  ovner og to  slagg-
hauger,  og  ellers  bestående  av  malmlagre  og  røste-
plasser. Tilknytting og fordeling er derfor tolket som
relativt sikre når det gjelder uttak av prøver. Analysene
er foretatt av GAL der målsetting var å se på produk-
sjonsmengde  og  -metode,   utbytte,   forhold  malm/

`tm.+spl`<  rK  d  i`.i  i[.>in  R` uimi  .t   al   (3lm);O`(  nl  `J   10  Br<>i`k  Rji.`s{ `   i2lJll;);  t``i\.   r  S  s{11!  iv`>l)  usi.|..)mi   |

'1`-17631,  Ildstcd   1135±65BP

Tua-5307, Ildsti`d, br. bc`in   975±3581'

T-17634, SI [1   890±4581'

•1'-17633, ()`'n 2   800±45BP

T-17632, ()`.n  1   720±75BP

slagg/jern samt jemkvalitet. Tre prøver av sjaktmateriale
ble også  tatt  ut  for studie  av  leirtype,  blanding  og
varmepåvirkning (Grandin c£ ø/. 2005, Andersson eJ
ø/. 2006).

Resultdt

To  malmprøver ble  forsøkt analysert,  men  prøve fra
malmlager  1  viste seg å være for forurenset til en god
analyse.  Resultatene  baserer  seg  derfor  på  malm  fra
malmlager  2.  Denne  er  undersøkt  med  røntgen-
diffraksjon,  og den har kjemisk slektskap med slagg
tatt ut fra ovn 2,  men skiller seg fra slaggen i ovn  1
som har høyere manganverdier.

Analyser av tappeslagg viser på både makro-
og mikronivå en slagg som har blitt tappet ut av ovnen
da den er finkornet, og har størknet raskt i et syrerikt
miljø, dvs. luft. Den har størknet i overflaten før en ny
uttapping.

Prøver av slagg med rennestruktur størknet i
gropvegg har samme sammensetting som tappeslagg,
men som plasseringen tilsier, mangler den magnetitt-
sonen på overflaten som karakteriser størkning i luft.

Analyser   av   bunnskoller  er  homogene   og
bærer  preg  av  en  langsom  størknetid.  En  prøve  av
slagg fimnet i ovnsgropa under bunnskollen inneholder
i  nedre  del  materiale  fra  gropa  som  er  sintret  fast  i
denne tidlige slaggen. Slaggen er ellers lik bunnskollene
i henhold til sammensetting, men bærer preg av å være
mer jernholdig enn disse. Dette må sannsynligvis sees
på bakgrunn av at denne slaggen er dannet tidlig, før
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Figiir 85: Jfb.13. Dateringsresultater fra jernframstillingsplassen.
Figure 85: Results of dates from production site Jfb.13.

1500Cal,'\D              1750Calr\D

129



Grtiellpro]jektet -Bind 1

reduksjonen fra jernoksid til metallisk jern er stabili-
sert,  og det meste av malmens  materiale  er samlet  i
slaggen.

Tre prøver av sjaktmateriale er analysert der
to er fra SH2  tilhørende ovn,  og den siste er tatt ut
fra ovn 2. En tynnslip viser at leira er av sa.mme gods
som  er  grovt.  Den  består  av  kvarts  og  feltspatkom
med innslag av granitt og sandstein.  Magring er ikke
benyttet. I et av sjaktfragmentene finnes innslag av små
slaggbiter. Disse ligger ikke jevnt i godset og kan ikke
relateres til magring. Trolig er det heller et tegn på at
sjakta er konstruert på plassen etter at produksjonen
er kommet i gang, og at slaggrestene har blitt en del av
sjakta under konstruksjonen.

Forskjell  i  antall  korn  og  kornstørrelsen  til-
sier to, muligens tre forskjellige ovner. Prøven fra ovn
2 awiker fra de to øvrige med klart grovere gods. Det
finnes også awik mellom prøvene i SH2, men det kan
med disse like gjerne være et tegn på reparering enn to
separate ovner. Tolkningen om reparasjon baserer seg
også på funnkontekst da de lå tett inntil hverandre i
samme nivå.

Termiske  analyser  viser  at  sjaktmaterialet  i
alle tilfeller hadde god motstandskraft for varme-
påvirkning. Ved oppvarming til 1300 °C holdt fortsatt
materialet,  uten tegn på å begynne å smelte.  Prøvene
fra SH2 er ut fra fargeforandring bedømt til å ha hatt
en  temperatur på 8-900  °C  på  utsiden.  Vanskeligere
vardetåbestemmeindretemperaturpågrunnavlangt
sintringsintervall. En av prøvene er likevel bedømt til
å ha hatt en  maksimumstemperatur på  minst  1150-
1200 OC.

Analysene av metallprøver viser at det i hoved-
sakbleprodusertetmyktjem.Tounntakfinnesderjernet
har et høyere karboninnhold.  I et av tilfellene hadde
slaggen  som omga stålet,  et høyt manganinnhold,
noe som forenkler opptaket av kull. Om dette er inten-
sjonelt eller tilfeldig, er derimot ikke mulig å avgjøre.
Metallprøvene  bærer  også,  med  ett  unntak,  preg  av
å være  avfåll  fra  produksjonen  i  ovnen,  og  er  etter-
latt da utsmiing ikke har vært lønnsomt. Unnta.ket er
fimnet i bearbeidingsområdet tilknyttet ovn 2.  Dette
må  sees  på  som  avslag  fra  en  primærbearbeiding  av
jernluppen.

Når  det  gjelder  utbytte  og  effektivitet  var
analysene på malm og slagg enhetlig bare for ovn 2.
Det høye manganinnholdet i slagg fra ovn 1, tilsier at
en  annen malm må ha blitt benyttet for de prøvene
som er analysert (siste produksjonsfase). Utbyttet viser
seg å være forholdsvis lavt med 0,2-0,4 kg produsert
jern per kilo slagg.

Funn
Det ble funnet en slipestein av sandstein like ved ild-
stedet.  Den  har  en  rødbrun  farge  med  til  dels  stor
kornstørrelse. Formen er som et kakestykke uten spiss,
og det er tydelig slipespor på flere sider. Typen sand-
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FigLir 86: Jfp.13. Slipestein av sandstein fiJnnet ved ildste-
det (Foto: M. Teigen, Kulturhistorisk museum).
Figure  86:  Whetstone  made  from  sandstone  found  at  a
hearth on Jfp.13  (Photo:  M. Teigcn, Museum of Cultural
History).

stein er ikke påvist i Gråfiellområdet, men kan ha sitt
opphavsted  ved  Rena  elv  der  den  finnes  langs  elve-
bredden.  I  ildstedet  ble  det  funnet et  avslag  ildflint
samt  brente  bein.  Et  utvalg av beina  er  artsbestemt
til både svin og sau/geit. Alle ikkebestembare bein er
pattedyr (Hufthammer 2005).

TOIÆCNINGER AV FRAMSTIIHNGSPIASSEN

Framstillingsplassen er av den  mest vanlige typen  en
finner i området bestående av to slagghauger med et
produksjonsområde  mellom.   Haugene  er  sirkulære
eller  ovale  og  har  ikke  den  karakteristiske  avlange
formen  som  ofte  forekommer.  Dette  må  trolig  sees
ut i  fra produksjonsmengde,  men også topografi.  Et
annet  trekk  som  savnes  er  de  karakteristiske  tappe-
rennene som ofte følger slagghaugenes lengderetning.
Rennene er tolket som både primære og som resultat
av lengre drift og stadig oppkasting av slagg på haugen.
Innslaget av sand og  grus  i  haugene  forholdsvis  lite
sammenliknet med andre produksjonsplasser og kan
ha en sammenheng med dette.  Gropenes ovale form
tilsier  at  de  har vært benyttet også for tapping.  Det
ble  bare påvist spor etter  tapping  i €n  retning,  men
det er ikke fastslått at tappingen ikke har foregått i to
retninger.

I forhold til organisering og bruksfaser tilsier
kullageret  en  kontinuitet  med parallell  drift  eller  en
ren overlappende bruk. At det finnes to malmlagre på
plassen, trenger ikke tyde på det motsatte. Det som er
noe spesielt er at i en  fase er både malm og kullagre

plassert på samme side av produksjonsområdet.
Dateringen på plassen kan i noen grad bidra

da  driften  i  ovnene  ser  ut  til  å  ha  pågått  tilnærmet
parallelt,  men  at ovn  1  har  en  noe  lengre  brukstid.
Ved  å  trekke  inn  de  metallurgiske  analysene  kan
bildet  utdypes noe.  Her er det tydelig at malmlager
2 har de samme kjemiske "fingeravtrykk"  som slagg-
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prøvene fra ovn 2, og at disse har en klar tilknytting.
Den mer manganholdige slaggen ved ovn  1  er videre
ikke et resultat av det samme malmlageret, og må da
enten være tidligere eller ha en tilknytting til malm-
lager  1  som  var for  forurenset  for  analyse  (Grandin
cf ø/. 2005). Hvorfor malmlager 2 er plassert mellom
kullageret  og  ovn  2,  er  uklart.  Organiseringsmessig
blir dette tyngre da kullet må fraktes over eller rundt
malmlageret.

Råstofflagrenes    avgrensing    sammen    med
ovnenes og bearbeidingsområdets plassering tilsier at
blåsebelger må ha stått tilnærmet vinkelrett på slagg-
haugene.  Enhver annen  løsning gir problemer i  for-
hold til aktivitet i produksjonen.

]ERNFRAMSTiniNGspiAss]Fp.14
NIKU ID  1036556, C.53992
Gnr./bnr.: Melhagen/Melhagen skog 34/10,  11
Feltleder: Hege Damlien
Tidsrom: 09.07.-20.08.2004
Ukeverk: 24, undersøkt areal:  1314 m2

HEGE DAMLIEN

INNUDNING

Jemframstillingsplassen  ble  registrert  i  2001  og  tolket
som  et  typisk  695-anlegg  med  to  parallelle  slagg-
hauger med en avstand på 7,0  m.  19  kullgroper ble
under registreringen knyttet til anlegget (Risbøl ø ø/.
2002a).  Fem  kullgroper var  anlagt  rett ved produk-
sjonsplassen.  En  kullgrop,  Jfp.14-20,  ble  registrert  i
forbindelse med undersøkelsen av Jfp.14.

Anlegget ble maskinelt avtorvet, og produk-
sjonsområdet ble renset, mens det avdekte område for
øvrig,  ble  sjekket  ut  for  mulige  strukturer  og  fiinn.
Undersøkelsen ble gjennomført med en kombinasjon
av flategraving og ved bruk av hjelpegrøfter. I alt ble to
grøfter lagt gjennom liggemila og kullhuset.

Undersøkelsen viste at j ernframstillingsplassen
besto  av to avlange paralleltliggende slagghauger ori-
entert  nord-sør  (den  vestre  SHl,  den  østre  SH2),
samt  en  mindre  oval  slagghaug  SH3.  SHl   hadde
slaggvoller i sør og nord, SH2 i noiid. Avstand mellom
SHl  og  SH2  var  6,7  m.  Tre  ovner  lå  i  tilknytning
til  slagghaugene.  I  produksjonsområdet  mellom  de
avlange slagghaugene lå et kullager (1) i søndre del og
et malmlager i nordre del. Ved snitting av SHl  kom
det fram et kullager (2) under slagghaugen. Et malm-
lag,  tolket  som  rester  etter et  malmlager  (2)  lå  også
vest for produksjonsområdet.

Utenfor  produksjonsområdet  ble  det  påvist
flererøsteplasserogettstørreområdemedrøstetmalm,
samt  to  konsentrasjoner med skjørbrent stein  tolket
som bålplasser.  Det ble også påvist et ildsted anlagt i
et rektangulært kulturlag tolket som tuft. Nordvest for
jernframstillingsplassenlåkullgropJS.14-17somhar

Varia 63

hatt en sekundær funksjon til opphold.  Det ble også
påvist en liggemile og et kullhus fra nyere tid.

På   bakgrunn   av   antall   slagghauger   og
organisering,   er  produksjonsplassen   tolket  å  bestå
av  to  produksjonsområder  -  et  vestlig  og  et  østlig.
Produksjonsområdeneknyttestiltobruksfasergjennom
en forflytting fra vest mot øst. I tillegg kan det påvises
en yngre fase knyttet til kullbrenning på lokaliteten.

TOPOGRffl
Anlegget lå 395 moh., ca 600 m nord for Osenveien/
KjølstadmellomNyseterveienogVestreÆra,ogca40
m vest for skogsvei. Anlegget lå på en flate i fiirumo i
sørøstre del av hogstfelt. Hogstfeltet strekker seg på en
nord-sør gående rygg med myr i  nordvest.  Området
var bevokst med furu, lyng og mose.  Undergrunnen
besto av sand, grus og stein.

RESUTAT

Produksjonsområderogråstofflagre
På bakgrunn av antall slagghauger og organisering, er
produksjonsplassen tolket å bestå av to produksjons-
områder, et vestlig og et østlig.

Kulhger 1

Et  tilnærmet  ovalt  kullag  i  det  østre  produksjons-
områdets søndre del mellom SHl  og SH2, ble tolket
som kullager. Utstrekning var 4,5 x 4,3 m, og tykkelse
var på opptil 20 cm. Massen var kompakt og besto av
større  trekullbiter.  Kullageret  lå  både  under  og  over
slaggvoll til SHl  og har derfor flere faser.

Kulhger 2
I  det vestre produksjonsområdet under SHl  ble det
påvist  ytterligere  et  kullager,  som  var  tilnærmet
rektangulært, målte 3,5 x 2,5 m og hadde en tykkelse
på opptil 20 cm.  Kullaget var homogent og besto av
større trekullbiter.

Malmlager 1

Et  rektangulært  malmlag  i  det  østre  produksjons-
områdets  nordre del  mellom  SHl  og SH2,  er tolket
som malmlager. Laget målte 6,0 x 4,0 m, og var kom-
pakt med en tykkelse på opptil 20 cm.  Malmen va.r
av typen  mørk rustrødt  fin-  til grovkornet malm,  og
var kullblandet mot bunnen, spesielt i sør.  Mot slagg-
haugme var malmen blandct med bnsentrasjoner av lmust
sjaktrmteride.

Mdlmlager 2
Et tynt spettet malmlag lå i det vestre produksjons-
området, vest for SHl.  Laget målte 4,0 x 3,0 m, og
hadde en tykkelse på opptil 5 cm. Avgrensing var noe
vanskelig malmlaget det var tynt og spettet. Malmen
var lys rød og finkornet, og blandet med brent leire.
Ijaget ble tolket som malmlager.
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Figur 87: Jfp.14. Plantcgning av jernframstillingsplassen.
Figure 87: Plan drawing of iron production site Jfp.14.

Ovner og ovnsområder

Oun1

Pårallelt med, og øst for SHl  ble det påvist en oval ned-

gravning  som  målte   1,6  m,  tolket  som  ovnsområde.
N6dgravningen var dekket av et kompakt lag bestående
av  knust  sjaktmateriale  og  tappeslagg.   I   senter  av
nedgravningen  lå en sirkulær steinsatt grop, tolket som
ovnsgrop.

Rundt gropa, spesielt i sør, var det bevart lag-
vise  tappeplater  i  en  tyld[else  på  opptil  15  cm,  som
var størknet  på  stedet.  Rennestrukturen  viste  at  det
har blitt tappet ut fra ovnen fra to sider, mot nord og
sør. Tappeslaggen vitner om at utappingen har skjedd
i  flere  omganger,  og  at  slaggen  har  størknet  mellom
hver tapping. Over gropa og innenfor tappeplatene, i
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sørøst, var deler av sjaktveggen bevart. Sjakta var tydelig
sirkulær og hadde en indre diameter på 38 cm.

Gropa  var  foret  med  neve-  til  middels  stor
rundkamp, og i nedre del innenfor steinsettingen, var
det satt ned en lagget trevegg. Trebordene var vertikalt
tettstilte,  forkullete  og  skråkuttet  i  den  ene  enden.
Bordene var 28  cm høye og 3-7 cm brede.  Massen  i

gropa besto av mørk brun sintret jernholdig slagg- og
malmblandet sand. Tappeslagg hadde rent ned mellom
treveggen og steinforingen.  Ovnsgropa målte 0,4 m i
indre diameter, og den var 0,5 m dyp.

Oun2
Parallelt med, og inntil SH2 i vest, lå en rektangulær

gjenftlt  nedgravning  som  målte  3,2  x  1,8  m,  tolket
som  tapperenne  med  en  dybde  på  10  cm.  Massen  i
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Tappekjegle/tappeplate

Sja ktfrag menter 1 stykker

Ovnssja kt/brent lelre

Fllsvegg sjakt

Ovnsg rop tømt

Påfylt sand

Nedgravlng

Dryppepunktog
slaggens renneretning

50cm

Figiir 88: Jfp.14, ovn 2 i plan. Dryppepunkter viser at slaggen har blitt tappet ut av ovnen under trykk, og ikke rent ned langs
sjaktveggen.
Figure 88: Furnace 2 from Jfp.14 in plan, drip points show that the slag was tapped under pressure and did not run down the
shaft wdl.

renna besto av et kompakt lag av knust sjaktmateriale i
toppen og knust tappeslagg mot bunnen. Sjaktrestene
ertroligetterdensisteovnssj.akta.Tappeslaggensomlå
undersjaktfiagmentenevarpoiiøsogknustitoppen.Mot
bunnen  av  renna var de  derimot svært  godt bevart,
slik at uttappingssted med dryppepunktene på nord-
og sørsiden av den raste ovnen, kom klart fram. Over
gropa var deler av leirsjakta bevart.  Den hadde vært
sirkulær med en indre diameter på 32 cm.  På sjaktas
utside mot vest, sto det også igjen rester av en tynn flis-
vegg av bark. Formen på disse var kvadratiske, og de
var forkullet av strålevarme. Vest for dette lå et påSlt
sandlag  inntil  leirsjakta.  Sandlaget  dekket  flisveggen
på utsiden, og sanden var her varmepåvirket. Trolig er
dette et fundament/utplanering for blåsebelgen.

Under fieming av leire- og slagglaget kom det
i midtre del av tapperenna, fiem en oval nedgravning.
Denne målte 1,3 m, og i senter var det konstruert en sir-
kulær steinsatt ovnsgrop. Innenfor steinforingen var det
laggetentrevegglikdeniovn1.Boideneitreveggenvarca
20 cm høye. Massen i gropa besto av mørk brun malm-

blandet  sand  iblandet  mindre  slaggbiter.  Ovnsgropa
målte 29 cm i indre diameter og var 32 cm dyp.

Oun3
Under snitting av SH 1 ble det under den vestre delen,
påvist ytterlig en oval nedgravning, Nedgravningen lå
inntil og nordøst for SH3, og målte 1,3 m. I senter lå en
sirkulær steinsatt grop, tolket som ovnsgrop, og i over-
flata ble det påvist fra.gmenterte bunnskoller og knust
tappeslagg.  Tappeslaggen  var  hovedsakelig  knust  og
porøs, i nord og sør fantes enkelte spor av tappeplater
z.# Jz.£ø¢.  Noe av leirsjakta var bevart og antydet sjaktas

plassering.
Innenfor  steinforingen  var  det  plassert  en

lagget trevegg lik den ved de øvrige ovnene. Bordene
i treveggen var ca 20 cm høye.  Det var lite bevart av
treveggen.  Gropa i øvre del var Slt med mørk brun
malmblandet  sand  iblandet slaggbiter.  I  bunnen  var
det på4rlt et lag med sand. Sandlaget var blandet med
slagg mot bunnen og var 35 cm tykt. Ovnsgropa målte
29 cm i indre diameter og var 0,4 m dyp.

133



Gråtiellprofjektet - Bind 1 T/aria 63

Figur 89: Jfp.14. Profiltegning av SH 1  og SH3. Kullager 2 vises i profilens søndre del.
Figme 89: Section drawing of sH 1  and SH3 from Jfb.14 showing charcoal store 2 at the south of the section.

Slagghauger og slaggkonsentrasj oner
SHl    lå   vest   for   det   østre   produksjonsområdet.
Slagghaugen  var avlang og til dels  krummet,  toppet
og orientert nord-sør.  I profil var det tydelig at slagg-
haugen har blitt dannet fra sør mot nord. Haugen besto
av flere tappeslaggslag atskilt av lag bestående av knust
sjaktmateriale. Et slagglag i bunnen av haugens søndre
del tilsvarer SH3 som lå delvis under haugen. Kullager
2 lå også delvis over dette laget.  Haugen lå over SH3
og ovn 3. Volum på slagghaugen ble beregnet til 23,3
m3. 1/4 m3 masse ble veid, og utregnet ga dette en total-
vekt på 46 tonn.

I tilknytning til SHl  lå to voller av slagg til-
nærmet vinkelrett  på  haugen,  orientert  nordøst-sør-
vest.  Vollen  var  toppet  og  besto  av  et  brunt  sand-
blandet ta.ppeslaggslag,  iblandet knust sjaktmateriale.
Slaggvollen lå både over og under kullager 2, og under
slagghaug SH 1.

Slaggvollen i nord fremsto i plan som en rund
flat forhøyning.  Massen i vollen besto overveiende av
et  sandblandet  tappeslagglag,  noe  kullblandet  mot
bunnen. Vollen lå delvis under SH 1 s nordre ende.

SH2 lå øst for det østre produksjonsområdet og
var avlang til  krummet,  orientert nord-sør og målte
8,0 x  5,5  m.  Den var toppet og hadde en høyde på
opptil  1,0  m.  Haugen  var delvis  ødelagt  av rotvelte
i nordvest.  I  profil kom  det fram  fire atskilte lag.  I
toppen et lag av tappeslagg iblandet noe sand. Deretter
fiilgte et kull- og sandblandet slagglag, etterfiilgt av et
slagglag som var noe sandblandet. I bunnen av haugen
lå  et  slaggblandet  sandlag.  Konsentrasjoner av sjakt-
materide skilte lagene, og deponeringen i haugen syntes
å ha foregått fra nord mot sør.  I tilknytning til SH2
lå rester av en slaggvoll i dens nordlige ende, men den
var sterkt forstyrret av en rotvelte.

SH3   lå   i   det  vestre  produksjonsområdet,
inntil  og  delvis  under  SH1.  Bredden  på haugen  var
problematisk å avgjøre da deler av den var dekket av
SH1.  Massen  besto  hovedsakelig av tappeslagg,  sand
og knust sjaktmateriale.

Røsteplasser
Nord og vest for produksjonsplassen lå det tykke lag
med røsta malm.  Det ble her utskilt 4 enkle røstebål

SH1 SHl voU i S SHl voll i N SH2 SH3
Mål 11,0 x 6,0 m 6,2 x 2,0 m 3,3 x 2,7 m 8,0 x 5,5 m 5,3 m x 3,5

Høvde 0,9m 0,4m 0,3m 1,Om 0,5m
voium '/4 m3 2851

Vekt 1/4 m3 502 kg
Volum SH 23,3 m3 3,O m3 1,4 m3 1 1 ,6 m3 4,O m3

Vekt SH 46 tom 6,0 to- 2,8 to- 23,3 to- 8,0 tonn

Tabeu 20: Jfp.14. Mål og volum på slagghauger og slaggvoller. Sifrcnc "vekt SH" på slagghaugene SH2 og SH3 og slaggvol-
lene er basert på vekt i SH 1.
Table 20: Jfp.14. Dimensions and volume of slag heaps and slag banks. The figures "vekt SH" on slag hcaps SH2 and SH3 and
thc slag banks are based upon weights from SHl .

Røstebål Mål Tykkelse Malmtype Ku Vamepåvirketstein/undermm Faser

1 2,1  x  1,6 m 10cm Rustrød finkornet Kullblandet i bunn Ja 1

2 2,4 x 1 ,9 m 10cm Rustrød fmkomet Kullblandet i bum Ja 1

3 3'0 x 2,0 m 10cm Rustrød fmkomet Kullblandet i bum Ta 1

4 2,3 x 1,5 m 10cm Rustrød finkomet Kunblandet i bum Ja 1

5 10,5 x 5,5 m 10cm Rustrød finkomet Kullblandet i bum Ta ?

Tabeu 21: Jfb.14. Røstebål ved jernframstillingsplassen.
Table 21: Roasting firc from iron production site Jfp.14.
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Figiir 90: Jfp.14. Tufta etter snitting og graving av vestre del. Sett mot øst.
Figurc 90: Building platform from Jfb.14 seen from the west after partial excavation and sectioning.

samt et større område der gjentakende røstinger har
fiinnet sted.

RØstebål  1

Røsteplassen  hadde  rektangulær  form,  orientert  øst-
vest,oglådelvisoverrøsteplass2.Malmlagetvartykkest
mot midten, med tiltakende kullblanding mot bunnen.
Sanden  rundt var tydelig vamepåvirket og rødbrent.
Steinene under røsteplassen var skjørbrent. Tolkningen
som  røsteplass  er  gjort  på  bakgrunn  av  plasseringen
samt vampåvirkning av undergrunnen og stein i laget.

RØstebål 2

Røsteplassen     som     lå     delvis     under     røsteplass
1,     var     rektangulær    med     orientering    øst-vest.
Malmlaget   var   tykkest   mot   midten   og   ble   tyn-
nere  mot  ytterkantene  men  var  tydelig  avgrenset.

RØstebål 3

Røsteplassen  lå  delvis  under  den  nordre  slaggvollen
tilhørende SH 1 og var til dels ødelagt av rotopptrekk.
Form var tilnærmet rektangulær med en  orientering
nordvest-sørøst.  Laget var klart  avgrenset mot nord,
men vanskeligere å avgrense under slaggvollen i sør.

RØstebål 4

Ytterligere  en  røsteplass  lå  vest  for  produksjons-
områdene og delvis under utras fra SH 1. Røsteplassen
var tilnærmet rektangulær og orientert nord-sør, men
noe forstyrret av rotvelte og stubber.

RØstephss 5

Etspettetogtilnærmetrektangulærmalmlagstrakteseg
over et større område og hadde sin  beliggenhet nord
for det østre produksjonsområdet og inn mot malm-

Figur 91: Jfb.14. Ildstedcnc etter snitting i tuftas vestre del. Sett mot øst.
Figure 91: Jfb.14. Hearths uncovered in the building's western part, secn from the west.
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Figur 92: Kullgrop Jfp.14-17.  Profil av kullgropa/groptufta. Store mengder masse er påftlt etter kullgropfasen for opphøying
og utplanering.  I toppen lå mye stein, skjørbrent og ikke varmepåvirket.  I vest dannet disse en ytre kant som gikk i flukt med

gropveggen.
Figure 92: Section drawing of charcoal pit Jfp.14-17 through pit/pit house. After use charcoal production the pit was partially
back fillcd and leveled out, large amounts of stonc including fire cracked stone was found in the top layers, to the west of the

pit thcse formed an edgc flush with the pit wall.

lager  1.  Røstebål  1  og  2  lå  inntil  laget  i  vest.  Ut  i
fra  plassering og  spredning har  området  trolig  blitt
brukt  til  røsting  og  består av  flere  røstebål.  I  tillegg
er  det  tydelig  malmsøl  forbundet  med  fiakting  til
produksjonsområdet og malmlager  1.  Undergrunnen
var  flekkvis  varmepåvirket  og  besto  av  mye  mindre
stein,  der  noen  var  skjørbrente.  Det  var  imidlertid
ikke mulig å skille ut enkelte røstebål. Laget var delvis
skadd av  rotopptrekk.  Laget  målte  10,5  x  5,5  m  og
hadde en tykkelse på opptil  10 cm.

Spor etter bygningskonstruksjoner
Rett  sørvest  for  SH3  ble  det  påvist  et  rektangulært
blandet  lag  orientert  nordvest-sørøst,  tolket  som  en
tuft.   Laget  var  orientert  nordvest-sørøst,  målte  4,3
x 3,4  m  og hadde en  tykkelse på  10-15  cm.  Massen
besto  av påført sand  iblandet  trekullbiter,  skjørbrent
stein,  slaggbiter  og  knust  sjaktmateriale.   Laget  var
kompakt og  hadde  klare  rette avgrensninger  i  nord,
sør og øst, men var mer utflytende i vestre del. I vestre
ytterkant av laget ble det  påvist  to  ildsteder.  Det ble
gjort  funn  av  ildflint,  skiferbryne  og  en  jernkrok  i
laget.  Laget  er  tolket som  rester etter gulvflaten  i  en
konstruksjon for opphold.

I gulvlaget ble det påvist to ildsteder som til dels
overlappet hverandre. De var tilnærmet ovale og målte
til sammen 2,8 x 1,1  m med en tykkelse på opptil  10
cm.  Massen besto av kullblandet mørk brun humus-
holdig sand  og  skjørbrent stein.  Massen  var  blandet
med slaggbiter.

To  konsentrasjoner  med  skjørbrent  stein  ble

påvist   i   det   østre   produksjonsområdets   nordlige
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del,   henholdsvis   ved   slagghaugene   SHl   og   SH2.
Konstruksjonene tolkes som ildsteder/bålplasser med
uviss  funksjon.  Ildstedet  i  nordvest  (2)  lå  ved  SHls
nordre ende.  Strukturen  var oval og målte  1,5  x  0,8
m med en tykkelse på  16 cm.  Massen besto av rødlig
leireblandet sand og skjørbrent stein >10 cm. Steinen
lå til dels  i  overflaten  og til dels  i  et  kull-  og  malm-
blandet sandlag.  Det lå en del slagg i  massen.  Under
snitting ble det fiernet 14 liter skjørbrent stein fra den
ene halvdelen av strukturen. Ildstedet i nordøst (3)  lå
ved SH2s  nordre ende.  Strukturen var oval og målte
1,6 x  1,5  m  med en  tykkelse på  10  cm.  Steinene var
skjørbrente,  >10 cm og lå hovedsakelig på overflaten
og til dels i et malmblandet kullag.  Kullaget besto av
mindre  trekullbiter  og  kullstøv.  En  del  slaggbiter  lå
mellom steinene. Ut i fra innhold er det sannsynlig at
strukturene  er  ildsteder.  Plasseringen  i  produksjons-
området kan imidlertid tale i mot en slik tolkning da
ildsted på andre anlegg overveiende er anlagt utenfor
selve produksjonsområdet. Det ble ikke fiinnet brente
bein.  Ildstedene kan dermed ha hatt en annen funk-
sjon enn de på oppholdsplassene.

Kullgrop  Jfp.14-17   har   hatt   en   sekundær
fiinksjon til opphold som er tolket som en groptuft. I
plan kom det frem at kullgropas vestre voll var fiernet.
Dette kan  markere tuftas  inngangsparti.  I  selve kull-
gropnedgravningen var det påført et tykt lag med noe
kullblandet sand.  Over sandlaget lå mindre stein i et
tynt lag. Noen av steinene var skjørbrente. Dette la.get
lå hovedsakelig i vestre og nordre del. En kvadrant av
tufta  ble  flategravd  stratigrafisk  ned  til  milebunnen,
og  begge  profilene  ble  dokumentert.  Det  ble  så  lagt
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Below left: Section from the south. Below right: Timbers observ€d at lhe

Figur93:Groptuft/kullgropJfp.14-17.Øversttilvenstre:Planetteravtorving.Høyre:Profiletterflategraving.Nedersttilven-
stre: Lengdeprofil sett mot sør. Høyre: Stokker i bunnen av kullgrop.
Figure 93:  Pit house/charcoal pit Jfb.14-17,  from top left:  Seen  in plan after cleaning,  top right:  Section after excavation.

bottom of the pit
ET+          1+   ___= -`.

en grøft videre gjennom tuftas østre del, så hele leng-
deprofilen ble dokumentert.  Profilen viste at sandla-
get var opptil 40 cm tykt og var påført over milebun-
nen.  Sandlaget var  tykkere  i vestre del  og har  trolig
fiingert som  utplanering.  I  øvre  del  av laget sto  det
større stein på rekke langs kanten av nedgravningen. I
nordvestre hjørne var det også påSlt flere større stein.
Steinen fiilgte avgrensningen på kullgropnedskjærin-
gen. Gulvlaget i tufta målte 3,0 x 2,2 m, og sandlaget
hadde en tykkelse på opptil 40 cm.

mmile
En yngre bruksfase knyttet til kullbrenning, i form av
en liggemile og ett kullhus ble påvist i feltets nordøstre
del inntil jernframstillingsplassen.

Rett vest for kullgrop Jfp.14-17 ble det påvist
en rektangulær flatmarksmile som målte 10,0 x 8,Om,
hadde en tykkelse på opptil 20 cm, og ble tolket som
liggemile.  Mila  var  orientert  øst-vest  og  sto  i  plan
frem  som  en  hesteskoformet  forhøyning,  bestående
av  et  tykt  sandblandet  lag  med  trekull.  Det  ble
lagt grøfter i kryss gjennom mila, og profilene ble
dokumentert. Profilen viste at sandlaget var hetero-
gent  og  varierte  fra  et  lyst  grått  kompakt  aske-
aktig sandlag i øvre del, til et renere mindre kompakt

Figiir 94: Jfp.14. En nycre tids kullmile med kullhus lå rett
ved jernframstillingsplasscn.  Øverst:  Ryddet flatc for kull-

produksjon. Nederst: Syllstokkene til kullhuset. Hjørnet på
kullhuset lå også delvis oppe i SH2.
Figiire 94: JS.14. Remains of a post reformation charcoal
kiln and charcoal store house found beside the iron produc-
tion site. Above: An area cleared for charcoal  production.
Below: Foundation timbers from the store house. One cor-
ner of the house was built up on top of slag heap 2.
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kullag bestående  av  større  trekullbiter  mot  bunnen.
Undergrunnen under laget var ryddet for stein. Rundt
mila i vest, nord og øst lå et belte med neve til hode-
stor ryddingstein. To større røyser med rydningsstein
lå også sør for mila. Mila var omgitt av grøfter på tre
sider.  Grøftene  har  trolig  sammenheng  med  uttak
av sand  til  miledekke.  Mila hadde  i ytterkant tykke
sandblandede  voller  som  var  dannet  av  miledekke.
I  bunnen  av mila kom  det  frem  brente stokker lagt
øst-vest  og  nord-sør  som  et  fiindament  under  mila.
Undergrunnen  var  ikke  varmepåvirket.  Mot  sør var
mila  utflytende  med  mye  kullsøl.  Liggemila  er  ]4C-
datert til etter-reformatorisk tid, yngre enn AD 1690
(T-17205,115  ±55 BP).

Rett sør for mila ble det påvist en kvadratisk
tuft som målte 5,0 x 5,0 m, tolket som kullhus eller en
kullbrennerkoie. Tufta lå delvis over SH2  i øst. Tufta
hadde  bevarte  ubrente  syllstokker  med  lafteknuter.
Inne i tufta lå et homogent kompakt kullag bestående
av større trekullbiter, som var noe sandblandet i toppen.
I,aget tolkes som kull fra liggemila. Kullaget lå innen-
for syllstokkene i øst og vest,  men strakte seg til dels
utenfor  i  nord.  Over  kullaget  lå  rester  av  ubrente
planker, orientert nord-sør. De ubrente plankene over
kullaget kan antyde et gulv i tufta. Syllstokkene hadde
en bredde på 0,2 m og kunne dokumenteres i to lag
hvor de underste stokkene består av kortere stokker,
muligens  brukt  som  utplanering  for  lengre  stokker.
Syllstokkene i øst og vest var lagt ned før syllstokkene
i nord og sør.  De østre og vestre var lagt ned i under-
grunnen,  mens  syllstokken  i  nord  lå  ned  i  kullaget.
På grunnlag av dette kan det virke som om laftingen
og deponeringen av kullaget har vært en samtidig
prosess.  Rett utenfor tufta i nordøstre hjørne var det
et platå med påSlte sandmasser som målte 2,5 x 2,2
m.  Dette  er  tolket  som  bygningens  inngangsparti.
Tufta må sees i sammenheng med produksjonen ved
liggemila,  og  er  ]4C-datert  til  etterreformatorisk  tid,
yngre enn AD1690 (T-17204, 85±55 BP).

mgroper
Alle de 1 9 registrerte kullgropene samt den nyregistrerte
ble undersøkt. Fem av kullgropene var anlagt direkte
på  jernframstillingsplassen.  Tolv  ble  undersøkt  med
maskin hvorav ti ble snittet, en flategravd og en gravd
med en kombinasjon av kryssgrøfter og flategraving.
Flategraving av kullgropene ga verdifiill informasjon

å:eobpl:buyngå::sgø:tg::åb;er:vaetsitffiTrundtbrukfaser.
Undersøkelsen   av  kullgropene   viste   at   18

av kullgropene var kvadratiske,  mens to  kunne defi-
neres  som  rektangulære.  Dette  gjelder  en  som  ved
registreringene  ble  karakterisert  som  rektangulær,
samt en som ble omdefinert fra å være kvadratisk.
Stokkenes  stableretning kunne påvises i syv tilfeller.
I tre kullgroper var tømmeret krysslagt, mens de i fire
var stablet parallelt, blant annet i en av de rektangulære
8ropene.
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Flategraving  av  kullgrop  Jfi).14-13   ned  til
nedskjæringens  begynnelse  viste  at  kullgropa  hadde
skråstilte stokker plassert i hjørnene. Dette ble påvist i
to hjørner.

Treart og datering
21   prøver  er  treartsbestemt,   og  alle  ga  fiiru  som
resultat.  Flisveggen  i  ovn  2  ble  analysert  til  å  være
bark.  18  a.v prøvene  ble  datert,  inkludert  den  nyere
kullmileperioden.

Alle   dateringene   ligger   innefor   perioden
AD1020-1300ogbarekullgropJfp.14-16hareneldre
datering.  Kullprøvene viser at det er stor sannsynlig-
heten  for  kontinuitet  i  driften.  Det er  ikke  mulig å
finne noe klart brudd. Dateringene faller innenfor to
grupper som underbygger en tolkning om to bruks-
fiser på jernftamstillingsplassen. Ovn 3 har en tidligere
datering  enn  de  øvrige,  noe  som  er  naturlig  da
denne lå under SH 1. Hvor lenge produksjonen har
pågått,  er  vanskelig  å  fastslå,  men  de  fleste  har  en
ytre  datering  oppad  i  tid  til  tidlig  på  1200-tallet.
Bortsett fra den tidlig daterte kullgropa, kan nedre
datering  settes  til  omkring AD1050.  En  prøve  av
treveggen    er    dendrokronologisk   datert   (181+20
årringer)  til  å være  hugd  etter AD1260  (Zetterberg
2006). Den har et samsvar med '4C-dateringen, men
ligger helt i ytterkant. Tross dette er det heller tvilsomt
at produksjonen, om den har vært kontinuerlig, skal
ha foregått i en periode på 200 år. Trolig bør en regne
med at  1100-tallet og første halvdel av  1200-tall har
vært kjerneperioden for produksjonen.

Mikromorfologi
Mikromorfologi er i liten grad benyttet ved jemvinne-
undersøkelsene.  I  to  tufter  er  det  tatt  ut  prøver  for
analyse  Ufp.   14  og  Jfi).28).  Analysene  er  utført  av
Barbara Sageidet ved Arkeologisk mus6um i Stavanger
(Sageidet 2007).

Det ble tatt ut to prøver fra de påSlte sand-
lagene i kullgropa/groptufta på Jb.14. En i overgangen
mellom  kullaget og sandlaget  (prøve  1),  og en  i  over-

gangen  mellom  sandlaget  og  det  øvre  kulturlaget
(prøve  2).  Prøve  1  viser  en  flytende  diffiis overgang
mellom lagene, noe som bekrefter tolkningen om en
påftlling og utplanering. I prøven ble det fiinnet tre-
kull,  brent  sand  og  slagg,  og  påFllingen  kan  trolig
relateres  til  driftsperioden.  Prøve  2  har  et  stort  inn-
slag av nedbrutt organisk materiale og synes omrotet.
Det ble fiinnet flere små klumper som er tolket som
mulige koprolitter.

Resultatene  kan  ikke  bekrefte  om  tufta  er
benyttet  til  opphold.  De  øvre  lagene  er  lite  kom-
pakte  og  bærer  ikke  preg  av  menneskelig  opphold.
De mulige ekskrementene antyder en avfållsplass eller
utedo (Sageidet 2007). Dette må trolig sees i sammen-
heng   med  den   senere   kullbrenneraktiviteten.   Det
påSlte sandlaget og steinene viser imidlertid også en
tidligere bruksfase, trolig i form av en bygning.
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Figur 95: Jfb.14. Dateringsresultater fra jernframstillingsplassen og tilhørende kullgroper.
Figure 95: Dates from iron production site Jfb.14 and associated charcoal pits.

Funn
Det ble fiinnet en hestesko av middelaldertype i malm-
lageret. Hesteskoen hadde korrodert overflate, bølget
ytterka.nt etter utslåtte sømmer og seks rektangulære
nedsenkede  sømhull,  tre  på  hver  arm.  På  armenes
ytterste ende var det haker  (forhøyning).  Lengde  10
cm, totalbredde 10 cm, indre bredde 4,5 cm, tykkelse
0,5 cm.

1500Cal.,\l)

Varia 63

Flere  gjenstander  lå  i  tufta.  Et  jernbeslag/-
hengsel med korrodert overflate lå i gulvlaget. Den var
svakt krummet, hadde krok i den ene enden og hull i
andre. Lengde:  17 cm, bredde: 2 cm, tykkelse: 0,2 cm.
Et bryne av lys gulbrun finkomet skifer ble fiinnet i over-
gang mellom ildstedet og gulvlaget. Brynet som har tre-
kantet tverrsnitt er av Eidsborgtypen og var brukket
i  begge  ender.  Lengde:  11,5  cm,  bredde:  3-3,5  cm,
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tykkelse: 0,5-1,6 cm. Tre fragmenter av flint ble påvist
i ildstedet. To mindre var varmepåvirkete og en større
hadde tydelige knusespor. Også 7,8 g brente bein ble
fiinnet i ildstedet. 29 beinfragmenter (16,7 gram) ble
analysert, og tre fragmenter ble bestemt til svin, ett til
sau/geit og 26 til pattedyr (Hufthammer 2005). I ild-
sted 2/ansamling med skjørbrent stein, lå et fragment
av en jernkrok.

TOLKNINGER AV FRAMSTILLINGSPIASSEN

Ut  i  fra  slagghaugens  antall  samt  organiseringen,  er
produksjonsplassen tolket å bestå av to produksjons-
områder, et vestlig og et østlig. Produksjonsområdene
knyttes  til  to  bruksfaser  gjennom  en  forflytning  av
produksjonen  fra vest  mot  øst.  Produksjonsområdet
i vest besto av SH3 med ovn 3, kullager 2 og mulig
malmlager 2. Kull-og malmlageret kan ut ifia beliggen-
het og stratigrafiske relasjoner knyttes til produksjonen
i ovn  1. Både slagghaugen, ovnen og kullageret lå strati-

grafisk  under  SH1.  Produksjonsområdet  er  organi-
sert ved at råstofflagre ligger øst og vest for ovnen,
mens slaggen er deponert mot sør.

Produksjonsområdet  i  øst,   besto  av  de  to
avlange  parallelle  slagghaugene  SHl   og  SH2  med
ovnsområder,  kullager   1   og  malmlager   1.   Under
driften  av ovn  1  og 2  har råstofflagrene hatt samme
plassering i produksjonsområdet mellom slagghaugene,

Figur 96: Jfp.14.  Hestesko funnet i  malmlager  1  på jem-
framstillingsplassen    (Foto:    M.   Teigcn,    Kulturhistorisk
museum).
Figme 96:  Horse  shoe  found  in ore  store  1  at  iron  pro-
duction site Jfp.14 (Photo: M. Tcigen, Museum of Cultural
History).
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med kullageret i søndre del og malmlageret i nordre.
SHl  og ovn  1  lå 7 m vest for og parallelt med SH2
i   produksjonsområdets   vestre   del.   Slagghaugen
hadde tilhørende slaggvoller i nordlig og sørlig ende.
Slaggvollene tolkes ut i fra massen og slaggtypen som
utkast i forbindelse med produksjonen. Ovn  1  lå øst
for og inntil SH1. Tappingen mot nord og sør samt
slagghaugens  plassering  på  motsatt  side  av  ovnen,
antyder plassering for blåsebelgen øst for ovnen.

SH2  og  ovn  2  var  anlagt  i  produksjons-
områdets  østre  del.   Slagghaugen  hadde  tilhørende
slaggvoll i nordre del. Slaggvollen tolkes på bakgrunn
av massen og slaggtypen som utkast i forbindelse med
produksjonen.  Ovnen  var satt  ned  i  en  tapperenne.
Tapperenna lå vest for og parallelt med slagghaugen,
og ovnsområdet  var  anlagt  i  den  midtre  delen.  Det
var tappet i to  retninger,  mot nord og sør.  Som ved
ovn  1  kan slagghaugens plassering på motsatt side av
ovnen, samt spor etter utapping i en forsenket renne,
antyde plasseringen for blåsebelgen. Sandlaget vest for
tapperenna tolkes som et fundament for blåsebelgen
ved planering av undergrunnen.  Det ble påvist rester
etter en flisvegg som omkranset nedre del av sjakta på
€n  side  av  ovnen.  Sandlaget  dekket  flisveggen  på
utsiden. Flisveggen sto igjen på den siden av sjakta
hvor det ikke var spor etter uttapping.  Det er uvisst
hvilken  fiinksjon  flisveggen  kan  ha  hatt,  en  mulig
tolkning er at den kan  ha hatt en  isoleringsfiinksjon
i overgangen mellom grop og sjakt. Den kan også ha
hatt  støttefiinksjon  under  oppbygning  av  leirsjakta.
Flisveggens plassering kan også indikere blåsebelgens

plassering.
Av  dette  kan  to  bruksfaser  skilles  ut.  Disse

behøverimidlertidikkeårepresentereetbruddiproduk-
sjonen. En forflytting av produksjonsområdet er trolig
et  resultat av omorganisering  på produksjonsplassen.
Fase 1 er representert ved det vestre produksjonsområdet
(ovn 3 og SH3). Resultatene fra dateringene indikerer
at også røsteplass 2, samt kullgrop Jft).14-1  og Jfp.14-
16 kan knyttes til denne fasen.

I  fase  2  har  størsteparten  av  produksjonen
foregått,   og  fasen   er  representert  ved  det  østre
produksjonsområdet.  I  denne  fasen  har ovn  1  og 2
blitt tatt  i  bruk,  og dateringene indikerer at ovnene
har blitt drevet parallelt. Røsteplassene lå rett nord for
produksjonsområdet.  Malmsøl  mellom  røsteplassene
og  malmlageret  antyder  at  malmen  har  blitt  fraktet
fra røsteplassene til lageret etter røsting.  Røsteplass  1
og ildsted 2 og 3 kan trolig knyttes til denne bruksfisen.
Kullgropen   Jfp.14-18,   kullgrop/groptuft   Jfp.14-17
samt ildsted  1  og tufta kan trolig også knyttes til siste
del av bruksfase 2. Ut i fra stratigrafiske forhold samt
innbyrdes  plassering  kan  røsteområdet  5  trolig  også
knyttes til fasen.

Rett  vest  for  SH3  ble  det  påvist  spor  etter
bosetting eller opphold i  form av et kulturlag tolket
som tuft og to ildsteder. Siden det ble påvist ildsted i
tufta og fimnet brente bein i ildstedene tolkes bygningen
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som oppholdssted. To konsentrasjoner med skjørbrent
stein, tolket som ildsteder/bålpla.sser med uviss fiink-
sjon, ble påvist i det østre produksjonsområdets nord-
lige del. Plasseringen kan antyde en fiinksjon knyttet
til selve produksjonen.

Det ble påvist en  liggemile,  sa.mt et kullhus
øst for produksjonsplassen. Mila og kullhuset er datert
til  nyere  tid.  Plassen  vitner  dermed  om  å  ha  en
tradisjon for produksjon.  Først med jernutvinning i
middelalder, og senere kullbrenning i nyere tid.

JERNFRAMSTILLINGSPIASSJFP.15

C.54063
Gnr./bnr. : Deset Søndre, Deset Mellem/Jernskallen,
Deset Mellem/Deset skog, 37/3, 38/3, 38/17
Feltleder: Per Ditlef Fredriksen
Tidsrom: 22.07.-29.07.2004
Ukeverk: 5 ukeverk, undersøkt areal: 403 m2

INUDMNG
Jernframstillingsplassen   ble   registrert   under  arbeid
med kullgroper tilhørende Jft).13. Den ble fiinnet ved
at slagg lå oppe  i dagen  etter hogst og kjøring med
skogsmaskiner.  Anlegget  var  forholdsvis  lite  og  lå  i
hellende terreng slik at avffllshaugene lå som  utkast
uten tydelig forhøyninger. At anlegget ikke ble fiinnet av
NIKU, har trolig sammenheng med at området ikke
var hugd ved registreringstidspunktet samt at den var
lite markert.

Tidspress  gjorde at anlegget i  sin  helhet ble
undersøkt  på  bare  en  uke.  Det  ble  utført  ved  at
gravemaskin   og   innmålingspersonell   jobbet   paral-
lelt. Området ble avtorvet, og lag ble definert og målt
inn  fortløpende  uten opprensing,  før de  ble fiernet
manuelt.  Slagghaugene ble snittet og dokumentert i
profil.

Produksjonsplassen besto av to ovale slaggut-
kast,  et i  sørøst og et i  nordvest,  som  ble  relatert  til
hver sin ovn. Avstand mellom haugene var 6,0 m, og i
dette området lå begge ovnene samt et kull- og malm-
lager.  Nordvest  for  produksjonsplassen  ble  det  også
påvist en røsteplass.

TopoG"
Jernframstillingsplassen   lå   i  vestre  Jernskallia,   678
moh.  i terreng som heller slakt mot sør.  En  brattere
skråning ligger rett øst for østre slagghaug. Anlegget lå
inne på et hogstfelt der spredt garn og bjørk sto igjen.
Undervegetasjonen besto av blåbærlyng og spredte felt
med gress. Undergrunnen besto av morenemasser fra
sand til større stein

RESUTAT

Pro duksj onsområde og råstofflagre
1   produksjonsområdet   ble   det   påvist   et   malm-
lager     i     nordøst     og     et     kullager     i     sørvest.

Varia 63

Mdlmhger
Malmlageret  hadde  en   ujevn   avgrensing  og  besto
muligens av to faser. Det var orientert sørvest-nordøst
hadde en lengde på 6,0 m, og det var på det bredeste
3,0 m.  Omtrent midt i malmlageret sett i lengde-
retning, snevrer laget inn slik at det kan dreie seg om
to  faser  med  en  forflytting  fra  sørvest  mot  nordøst
eller omvendt.  Det var  ikke  mulig  å  se  noe  skille  i
innsnevringen, men i et organiseringsperspektiv virker
dettenødvendigifbrholdtilovnenesplassering.Lagetvar
i sin helhet tynt med maksimum tykkelse på 2 cm. I
sørvest lå malmlageret inntil kullageret uten at det var
mulig å avgjøre noen stratigrafiske forhold.

K4lldger
Kullageret var tilnærmet kvadratisk med mål på 4,5 x
4,2 m. Avgrensingen var tydelig i sør men mer diffiis
mot malmlageret i nord. En rotvelte hadde forstyrret
laget  sentralt.  Massen  var  kompakt  og  homogen
med kullbiter, spesielt i sør, der tykkelsen var på 4-8
cm. Kullageret lå under slagghaugen i sørøst og under
ovnsområdet i nordvest.

Cher og ovnsområder
To ovnsområder lå henholdsvis nordvest og sørøst for
råstofflagrene,  med kullageret  i  sør og malmlageret i
nord.

Oun1

0vnsområdet  framsto  i  plan  som  et  ovalt  omrotet
lag  orientert  nordøst-sørvest  med  mål  2,7  x  1,8  m.
I  nord gikk laget  under tilhørende slagghaugs nord-
østre  ende.  Hovedsakelig  besto  laget av  fragmentert
tappeslagg,  noe  kull  samt  pulverisert  sjaktmateriale.
Tykkelsen varierte mellom 5 og 10 cm. Laget er tolket
som et aktivitetslag, og ved fierning av dette kom det
fram en nedgraving tolket som tapperenne.  Massen i
nedgravingen var til dels vanskelig å skille fra det over-
liggende aktivitetslaget. Tapperenna hadde en tilnærmet
L-form  orientert  nordøst-sørvest  og nordvest sørøst,
med vinkel i vest.  Lengde nordøst-sørvest var 2,7 m
og nordvest-sørøst 2,9  m.  På det  bredeste var renna
1,1  m, og den hadde en dybde på opp mot 20 cm. I
grøfta lå i tillegg til massen beskrevet over, også en del
stø rre tappeslagsstykker.

Et kompakt lag tappeslagg tolket som ta.ppe-
plate z.# J¢.}ø¢,  ble påvist i rennas knekk.  Denne hadde
formsomenhalvsirkelogentydeligrennestrukturmot
sør. Ved graving kom det fram to lag med tappeslagg,
atskilt av et tynt lag med omrotete masser.  Slaggen lå
videre  i  en  fordypning  i  tapperenna,  som  også viste
seg å bestå av en ovnsgrop rett nord for tappeplatene.
Total tykkelse på tappeplatene var 20 cm.

Fordypningen  hadde en  oval  form  orientert
nordøst-sørvest,  med  mål  på  1,5  x  0,9  m.  Mot vest
var  avgrensingen  utydelig,  og  virket  noe  sammen-
rast.  Massen  besto  i  toppen  av  et  større  stykke  av
en  bunnskolle sentralt, omgitt av fragmenter av den
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Figur  97:  Jfp.   15.  Avtorving  av  jernframstillingsplasscn.   Fra  venstre:   Ellen   M.   Storrusten,   Mildri   E.   Eide,   feltleder
Per Ditlef Fredriksen og Torbjørn Skavern.
Figure 97: Surface stripping and clean up in progress at Jfb.  15. From the lcft: Ellen M. Storrusten, Mildri E. Eide, excavation
leader Per Ditlef Fredriksen and Torbjørn Skavern.

samme skollen og mye kull. Ut mot sidene og spesielt
mot  sør lå til  dels  mye tappeslagg.  Massen  besto  for
øvrig av en del sjaktmateriale og brent leire som trolig
stammer fra avskallinger under produksjonen. Enkelte
biter sjaktmateriale lå også spredt rundt nedgravingen,
men et klart definert lag knyttet til leirsjakta,  kunne
ikke  påvises.  Nedskjæringen  skrådde  svakt og bar  ut
mot sidene  preg av å være varmepåvirket  i  bunnen.
Dette tolkes som område hvor slagg er blitt tappet.

Sentralt i nedskjæringen direkte under bunn-
skollefragmenter, var massen til dels mørkere,  og det
lå  her  en  steinforet  ovnsgrop  med ytre  diameter  på
74 x 57 cm med samme orientering som nedskjærin-
gen den lå i.  I  nordøst var steinforingen noe innrast.
Innenfor steinforingen  fantes  forkullede  trebord tol-
ket som en oppsprukket og innrast trevegg. Dybde på
gropa var 33 cm.  Massen i gropa besto av tre atskilte
lag der det underste tydelig var påSlt og besto av kull-
biter,  fragmenterte bunnskoller,  brent sand og sjakt-
fragmenter.  I midtsjiktet lå et lag av mer porøs delvis
sintret slagg,  men også enkelte kullbiter.  I  toppen  lå
den sammenraste treveggen.  Gropa tolkes med dette
som tømt  i øvre del.  Dette har etter alt å dømme å
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gjøre med at bunnskollen etter siste produksjon ofte
er  sammensintret  med  massene  en  finner  øverst  i
ovnsgropene, og er tatt ut. Et tegn på dette er også at
treveggen har rast i dette området.

Oun2

0vnsområdet  framsto  som  en  sirkulær  nedgraving,
tolket som ovnsgrop, samt et område med tappeslagg
og tappeplater nordøst  for nedgravingen.  Ingen klar
renne  ble  avdekket  i  tilknytting  til  ovnen,  men
tappeplatene lå i en fordypning på 5  cm som hadde
en diameter på  1,2  m. Til  dels  store  fragmenter av
tappeslagg i form av tappekjegler, enkelte med sjakt-
rester innsmeltet, lå spredt i fordypningen. Mot bunnen
hadde  tappeslaggen  rent  ut  horisontalt  og  dannet
en plate på  1,3 x 0,6 m. Tappeplaten lå delvis under
slagghaugen i øst.

Ovnen  sør  for  tappeslaggen  framsto  i  plan
som en steinforet grop med en diameter på 90 cm. På
innsiden av steinforingen, i nedre del av gropa ble det
påvist to laggede trcvegger satt ned innenfor hverandre.
Treveggene  var  i  dette  nivået  godt  bevart  da  de  var
nærmest forseglet av slagg som hadde rent ned i gropa
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Figur 98: Jfb.15. Plantegning av jernframstillingsplassen.
Figiire 98: Plan drawing of iron production site Jfb.15.

fra yttersiden og mellom steinforingen og treveggen.
Størknestrukturen viste tydelig renneretning. Slaggen
hadde ikke rent videre inn i gropa. I øvre del av gropa
sto  det slagg med treavtrykk z.7ø J¢.fø£,  noe som viser at
treveggen har fiilgt gropas dybde.

Massen  i  ovnsgropa besto  i  toppen  av både
tappeslagg og bunnskollefragmenter samt kullbiter og
kullholdig brent leire og sand,  i tillegg til  noe skjør-
brent stein. Laget var 15 cm tykt og må sees på som et
omrotet materiale etter at produksjonen ble avsluttet,
muligens i forbindelse med uttak av jernluppen og
eventuelt  riving  av sjakta.  Direkte  under dette  laget
lå også en større stein. Denne stammer nødvendigvis
fra steinforingen og har rast dit som en del av samme
aktivitet.  Under steinen lå en halv bunnskolle som  i
felt ble tolket som stratigrafisk eldre enn massene over,
og har derfor ikke  noe med  den  siste  tømmingen  å
gjøre. Imidlertid kan det ikke avskrives at bunnskollen
er en del av siste produksjon selv om den ikke ligger z.Ø
f¢.føf, og at den som massen over har rast i forbindelse
med  avslutningen  av produksjonen.  Massen  i  gropa
besto for øvrig av rødbrent leire, noe slagg av forskjellig
karakter samt kull.  Diameter innenfor treveggen var

30  cm  i  toppen,  men var  innsnevret  til  15  cm  mot
bunnen.

Slagghauger
Slagghaug  SHl  i  sørvest  tilknyttet  ovn  1  var  svært
ødelagt, både av skogsdriften og en stor rotvelte. Den
framsto som to mindre ansamlinger nordvest og vest
for  ovnsområdet.  Opprinnelig  har  haugen  hatt  en
oval  form orientert  nordøst-sørvest  med  mål  på 6,6
x 2,3  m.  Et snitt ble  lagt i sørvestre haug som synes
å være den best bevart delen.  Høyden på haugen var
her  46  cm.  Gjennomgående  besto  haugen  av  frag-
mentert  tappeslagg  som  var  iblandet  kull  og  sand.
Volumberegning anslår massen til å være 0,7 m3.

SH2  lå  helt  nordøst  på  produksjonsplassen
delvis nedover en knekk i terrenget, og så uanselig ut
ved første øyekast. Haugen var oval, orientert nordøst-
sørvest, målte 5,0 x 3,8 m og besto av to forhøyninger,
en  i vest og en  i  øst.  Snitt ble  lagt slik at  reLasjonen
mellom  forhøyningene  kunne studeres  i  profil.  Den
østlige  delen  av  haugen  ble  tolket  som  stratigrafisk
eldst og besto av porøs tappeslagg og kull som var lite
sandblandet. I vest hadde haugen tre klart atskilte lag.
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Figur 99: Jfp.15. Toppen av ovnsgropa til ovn 2 som er dekket av en knust bunnskolle. Uttapping i form av cn tappeplate ble

påvist nord for ovnen.
Figure 99: Jfp.15. Top of fiirnace pit 2 shown covered by crushed bottom crust. Tapping was identified from a plate of tapped
slag to the north of the furmce.

Underst  i  vest  lå  et  lag  tilsvarende  den  østlige delen
av haugen.  Delvis  over  dette  og videre  østover  lå  et
tykt lag brent leire og sjaktmateriale. Leirelaget hadde
ingen kontekst med slagglaget i øst. Øverst lå et sand-
og torvblandet slagglag som strakte seg delvis over det
østre slagglaget.  Haugen var mye større enn  SHl  og
hadde et volum på 2,5 m3.

Røsteplass
5,0  m  nordvest  for SHl  lå et  rektangulært lag med
røsta  malm  tolket som  røsteplass.  Laget  målte  3,7  x
2,3  m og var relativt tynt,  med en tykkelse på 4 cm

sentralt. Undergrunnen var ikke ryddet og flere større
stein  stakk opp  av laget,  som var  av  typen  rødbrun
puddermalm  ispedd  enkelte  grovere  korn.  Det  ble
foretatt  et  snitt  nordøst-sørvest,  og  i  profil  ble  det
observert at malmen mot bunnen var iblandet et tynt
lag sot og trekull, spesielt i nordlig del.  Både jordfast
stein og mindre stein i overflaten synes varmepåvirket.
I sørvest var laget mer sandblandet og mulig utdratt.
Det var ikke mulig å avgjøre om det er foretatt en eller
flere røstinger, men trolig er ikke et så stort område som
malmlaget strekker seg over, resultat av kun €n røsting.

Figur 100: Jfp.15. Slagghaug SH2 bestående av to mindre hauger.
Figure 100: Profile drawing through SH2 from Jfp.15, shown as two smaller heaps.
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Figur 101 : Jfp.15. Dateringsresultater fra jernframstillingsplassen.
Figure 101: Dates from iron production site JS.15.

mgroper
Som nevnt under J4.13 ble syv kullgroper knyttet til
dette nyregistrerte anlegget med bakgrunn i plassering
i terrenget. I ettertid kan det, ved å se på anleggenes
produkjonsmengde,imidlerddgmessomomdefineringen
er skeiv, der det på Jfp. 13 er utregnet et volum på 8,0
m3 mens tilsvarende tall for Jfp.15 er 3,0 m3. Samtidig
ble en av de to kullgroper undersøkt ved snitting rett
nord for Jfp.15, anslått til å ha to faser. De syv kull-
gropene blir  likevel  presentert  her,  da  anleggs-
benevnelser allerede er produsert i årsrapporter.

To  av  syv  kullgroper  ble  undersøkt  ved
snitting, mens det ble foretatt prøvestikk i de øvrige.
Seks er definert som kvadratiske og en som rektangulær.
Bare €n er tolket til å ha to faser. Dette på bakgrunn
av to klart atskilte gjennomgående kullag der et brunt
humuslag skiller lagene. Det kunne ikke fastslås stable-
retning i noen av gropene.

Treart og datering
Tre kullprøver, en fra kullageret og to fra treveggene i
beggeovnsgropene,ertreartsbestemttilgran,ogvidere
datert.  Dateringer på kullager og ovn 2 er identiske,
mens  ovn  1  er noe senere.  Størst  sannsynlighet er
det tross dette at også ovn  1  er benyttet samtidig som
ovn 2, og at det her er en bruksfase der blestringen har
foregått på  1200-tallet.  Ovnene på JS.13 som angir
siste blestring, har samme datering, og anleggene kan
slik sees som  samtidige.  En  alternativ tolkning er at
Jfp.15  er  tatt  i  bruk  umiddelbart  etter  arbeidet  på
Jfp.13 er avsluttet.

F-
Det ble gjort fiinn av to hestesko i malmlageret inne
på produksjonsplassen.  Begge er trolig av yngre dato
enn framstillingsplassen og sannsynlig av gammeltysk
type,1500-1600-tall, eller nyere (Gansum 2002:31).
Interessanterdetatskoeneeravforskjelligstørrelseog
at en har tre sømhull på hver side mens den andre har

fire, og at de derfor ikke stammer fra det samme dyret.
Hvordan og ikke minst hvorfor de er havnet i denne
konteksten, er uvisst.

TOLKNING AV FRAMSTILLINGSPIASSEN

Jernframstillingsplassen  er karakteristisk for området
og har likhetstrekk med Jfp.13  som er den  nærmest
liggende av undersøkte produksjonsplasser. Imidlertid
har anlegget en liten produksjon sammenliknet med
de  fleste  andre  framstillingsplassene  i  området,  noe
som reflekterer en relativ kortvarig drift. I henhold til
dateringene er ovnene trolig drevet parallelt, alternativt
at ovn  1  er tatt i  bruk umiddelbart etter ovn 2.  De
stratigrafiske forholdene og lagenes utstrekning tilsier
imidlertid at ovn 2 er yngst. Dette baseres på to fiktorer.
Kullageret sør på produksjonsplassen ligger delvis over
ovnsområdet knyttet  til  ovn  1  og  under SH2.  I  seg
selv er dette et stratigrafisk element som ikke alene er
godt nok, men ved å se på malmlageret i forhold til
arbeidsorganisering, kan dette støttes. Dette bygges på
atsørligedelavmalmlageretsomliggertettinnpåovn
2, også er tolket å ligge delvis under ovnens tappe-
område.  I  et organiseringsperspektiv kan  ikke sør-
lige del av malmlageret være benyttet under produk-
sjonen i ovn  1  om det er benyttet blåsebelg. Samtidig
er det lite trolig at et malmlager intensjonelt ville blitt
lagt direkte inntil en ovn, noe som ville ført til dårlig
effektivitet og nedtramping. Nordlige del av malm-
lageret knyttes av den grunn til ovn 2, og sørlige del til
ovn  1. Kullageret er benyttet til produksjonen i begge
ovnene, og dens stratigrafiske relasjon under SH2 og
over ovnsområdet til ovn  1, antyder at siste bruksfase
kan knyttes til ovn 2.

Om  tolkning  med  to  malmlager  godtas,
finnes  ytterligere  en  likhet  med  Jfp.13.   En  mulig
tolkning disse imellom, og som er nevnt tidligere, er en
forflytting fra Jfp.13 til Jfi)  15 med mulig grunn i at
skogsressursene  har  tatt  slutt  rundt Jft).13,  og  at  en
flytting nedover er lettere enn  transport av kull opp
Jernskallia.
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JENFRAMSTIllINGSPLASSJFP.16
NIKU ID  1024044, C.54071
Gnr./bnr.: Rødsberget/Rødsæteren, 39/ 13
Feltleder: Per Ditlef Fredriksen
Tidsrom: 03.-20.08.2004
Ukeverk: 9 ukeverk, undersøkt areal:  1135 m2

INmDNING
Jernframstillingsplassen  ble  registrert  i  2000  som  et
uspesifisert anlegg der slagghaugen var gjennomskåret
og skjult under oppgravd masse fra grøftegraving på
1980-tallet,  da anlegget første gang ble  påvist.  Slagg
ble  fiinnet  i  grøfta  men  det  var  ved  registreringene
ikke  mulig  å  si  noe  mer  om  form  og  organisering
(Risbøl cf ø/. 2001). Produksjonsplassen lå rett sør for
Rødsetra og er det eneste som ligger innen en radius

på  2  km.  Det  ble  foretatt  en  magnetometerkart-
legging av anlegget i 2001  (Risbøl GJ ø/. 2002a: 13-15,
Smekalova 2001). Anlegget var i seg selv, tross mulige
skader,  særs  interessant  i  forhold  til  undersøkelsene
på Rødsetra og datering av aktiviteten på setervollen
(Amundsen 2007).

Med bakgrunn i anleggets beliggenhet ble det

gjort et omfattende søk etter andre aktivitetsspor, og
et stort område ble flateavdekket. Utgravingen forgikk
videre med flategraving, og det ble lagt en hjelpegrøft
gjennom  slagghaugens  lengderetning.  Anlegget  viste
seg å bestå av en  slaggha.ug som var delvis gjennom-
skåret av den moderne grøfta. Et produksjonsområde
besto av et malm- og kullager, og mellom slagghaugen
ogdisselåetovnsomåde.Noenmetersørforfiamstillings-
plassen  lå en  fangstgrop/kullgrop  som  ble undersøkt
i  2001   (Bøckman  &  Bergstøl  2001),  og  som  må
relateres til produksjonen her.

TOPOGRffl

Jfp.16 lå 250 m sør for Rødsetra, 410 moh. 7 m sør-
øst for anlegget går den gamle innfartsveien til setra,
og  hovedvei  inn  til  skytefeltet  går  75  m  mot  sør.
Selve  anlegget  lå  utenfor  dagens  eiendomsgrense  og
ikke i dyrket mark. Området var hogd og bare spredt
blandingsskog,   med   overvekt   av   gran,   sto   igjen.
Lawegetasjonen  besto  av  tett  kratt  og  gress.   Den
moderne grøfta lå direkte nord for produksjonsområdet
og hadde ødelagt noe av slagghaugen, samt at masser
fra gravingen lå delvis over haugen. For øvrig var ikke
anlegget skadd.  I  sørvestre  kant  av produksjonsområ-
det lå en nord-sør orientert høyderygg naturlig skapt
av morenemasser, og den undersøkte kullgropa lå på
toppen av denne ryggen. Selve jernframstillingsplassen
lå på en flate som hadde en slak helning mot nordøst
og med moreneryggen  som en  naturlig avgrensing i
sørvest. Undergrunnen besto av sand- og siltblandede
morencmasscr med innslag av grus samt små til stor
stein.
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RESUTAT

Pro duksj onso mråde og råstofflagøe
Området  som  i  vest var  avgrenset  av  moreneryggen,
besto  av  et  kullager  i  nord  og  et  malmlager  i  sør.
Mellom og øst for disse lå ovnsområdet. I tillegg besto
området av flere strukturer som kan knyttes til drift og
organisering på plassen.

Kullager

Kullageret  var  tilnærmet  kvadratisk,  og  målte  4,0  x
4,0 m, men hadde en utstikker mot sør. Det lå delvis
undermodernemassetroligkastetderiforbindelsemed
anleggelse/utbedring av vei til Rødsetra, og ble delvis
skadd under avtorving. Avgrensingen ble derfor delvis
utført på bakgrunn av fargeforskjeller i utvaskingslaget.
Kullageret besto ellers bare av enkelte kullflekker med
tykkelse på opp til 5 cm, men hadde imidlertid en klar
avgrensing mot morenerygg i vest.  Inn mot morene-
ryggen  ble  det  påvist  et  avtrykk av en  liggende  tre-
stokk som fiilgte ryggens orientering. Avtrykket målte
1  m  og hadde en  tykkelse på  10  cm.  Stratigrafisk lå
kullageret i kant med og delvis over et leirelag i øst.

Malmlager

Malmlageret lå sør for og inntil kullageret. Formen var
rektangulær, orientert nord-sør, og målte 2,9 x 2,0 m.
En tunge strakte seg fra malmlageret og inn mot ovns-
området i nordøst. Laget lå bare flekkevis og var til dels
utydelig i midten. Største tykkelse var 2 cm. Malmen
var av typen burgunderrød til rødbrun finkorna malm.
Inn mot moreneryggen ble det også her påvist avtrykk
etter en trestokk,  og masse fra ryggen har glidd del-
vis  ned  og  over  avtrykket.  Ytterligere  et  avtrykk  av
stokk dannet en  vinkel  på  90°  i  sørvestre hjørne av
malmlageret. Et mulig spor etter et hjørne fantes også
i  sørøst.  Gjennomsnittlig bredde  på  avtrykkene var
10  cm. Avtrykkene hadde ved kull-og malmlagrene
samme orientering og må sees i sammenheng.

Leirelag 1

I.aget med brent leire som lå øst for og delvis under
kullageret, hadde en rektangulær form og målte 3,1 x
1,3  m.  Det var tykkest sentralt der det målte  10 cm.
Ijeira var i hovedsak rødbrent og finkornet og sann-
synligvis oppvarmet flere ganger. I felt var tolkningen
at  leira  trolig  var  brukt  som  utplanering  eller
fundamentering for en eventuell konstruksjon i for-
bindelse med kullageret.

Leirehg 2
Et lag brent leire ble også påvist øst for og i kant med
malmlageret.  Laget var  ovalt  og  målte  1,0  x  0,8  m.
Sentralt  var  tykkelsen  15  cm,  og  den  avtok  gradvis
utover  mot  sidene.  Leira  var  oransje  til  rød  og  fin-
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Figur 102: Jfp.16. Plantcgning av jernframstillingsplassen.
Figure 102: Plan drawing of iron production site Jb.16.

korna, iblandet noen større biter sjaktmateriale. Som
leirelag 1 er dette i felt tolket som mulig fimdamentering
for eventuell konstruksjon ved malmlager.

I seg selv må begge lagrene nødvendigvis ha
en  sammenheng  med  leirsjakter.  Leirelag   1  da  det
er tolket som sekundært brent og derfor må ha vært
brukt til produksjon mer enn en gang.  Leirelag 2 da
det fantes innslag av sjaktmateriale i laget.

Under leirelag 2 lå et avlangt omrota lag med
sand, grus og brent leire. Laget lå som leirelaget i kant
med  malmlageret  i  vest,  og  dannet  slik  en  tydelig
avgrensing.  Lagbruddene  som  var  skarpe  kan  tolkes
ut i fia at en kassekonstruksjon har omgitt malmJageret.
Muligens  stemmer denne  omrota  massen  fra plane-
ring av undergrunnen under malmlageret.  Under det
oppkastete  laget  ble  det  påtruffet  en  tynn  kullinse
som  fiilgte  lagene  over  i  henhold  til  avgrensing,  og
som er tolket som gammel markoverflate eller brann
etter rydding  før jernframstillingspla.ssen  er lagt der.
Kullinsen er bevart da massen over har blitt kastet dit
tidlig i produksjonsfasen.

Ovn og ovnsområde
lnn   mot   slagghaugen   øst   for   råstofflagrene   lå   et
omrotet  lag  relatert  til  aktiviteten  i  dette  området.
Aktivitetslaget var avlangt og strakte seg fra leirelag  1
i nord til leirelag 2 i sør som det også lå noe over. Mål

på laget var 2,2 x  1,6 m og hadde en tykkelse på  10-
20 cm. Massens besto av sand, grus, malm, kull, sjakt-

materiale og noe fragmentert tappeslagg. Et avgrenset,
men  tilnærmet likt omrota lag,  lå i  kant  mot nord-
øst. Dette var tilnærmet sirkulært med en diameter på
1,4 m.  Forskjellen på de to aktivitetslagene va.r at det
i nordøst hadde et større innslag av tappeslagg,  både
fiagmenter og tappekjegler, samt at det var mindre kull-
og malmblandet. I nordøstre del av hjørnet sto blant
annet en tappekjegle som hadde en høyde på 38 cm og
en bredde nederst på 67 cm. Den var svært fragmen-
tert,menbletattoppogveidtfl21kg.Påbaksidenhadde
rcster etter ovnssjakta størknet fast i slaggen. Slaggen og
sjakta har dermed hatt en direkte kontakt.

I  den vestlige kanten  av aktivitetslaget stakk
det fram en dråpeformet konsentrasjon av brent leire.
Dette  lå  i  relasjon  til  leirelag  2,  men  var  atskilt  av
malmtungen fra malmlager mot ovnen.  Laget hadde
mål på  1,2 x 0,9 m og tykkelse på  1-5 cm.  Laget var
mørkt rød og besto av mye sjaktfragmenter i tillegg til
knust brent leire, og relateres til en tidlig produksjons-
fase da det lå ned mot undergrunn.

Delvis under aktivitetslaget i øst kom det ved
graving fram en oval forsenkning orientert nord-sør,
og med mål på 2,0 x  1,3 m. Sentralt i denne utskilte
det seg en mørk oval struktur med mål på  1,0 x 0,7
m tolket som en ovnsgrop. Nedgravingen som omga
gropa  har  trolig  fimgert  som  en  tappegrop/renne.
Ovnen skilte seg fia den omkringliggende nedgravingen
ved at massen besto av mye slagg typisk oppsamlet i
ovnen,  samt  kullholdig brent leire og sjaktmateriale.
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Figur 103: Kullgrop Jfp.16-1  med flere fascr. Til høyre sees tydelig et brent sandlag mellom kullsjiktene.
Figure 103: Charcoal pit Jfp.16-1  showing scveral phases. A clear layer of heated sand can be between the two charcoal layers
on the photo to the right.

Samtidig var den  klart avgrenset i hele sørlige halvdel
av  en  rand  med  brent  sand.  Massen  utenfor  var
grålig og besto overveiende av fragmentert tappeslagg
som var til dels sandblandet. Mot den brente sanden
i  sør  tiltok  mengden  tappeslagg og  helt  inntil  ovns-
gropas ytre vegg lå det en kompakt plate z.# f¢.f#.  Det
samme  kunne  ikke observeres  mot  nord,  men  form
på renna og aktivitetslaget med tappekjeglen nord for
denne,  antyder at en også har brukt denne siden  til
avtappin8.

Det  ble  ikke  påvist  rester  etter  ovnssjakt
i  nærhet  av  ovnen  bortsett  i  fra  enkelte  fragmen-
ter som lå i toppmassen beskrevet over.  Ovnsgropa
besto av en vegg bygd opp av stein og bunnskoller.
En  lagget  trevegg  innenfor  steinforinga  kom  fram
på 15 cm dybde. Denne var sammensatt av 12 bord
og hadde en diameter på 25  cm.  Både steinforinga
og  til  dels  treveggen  var  innkapslet  av  slagg  som
hadde  rent  ned  fra  utsiden.  Massen  i  gropa  besto
gjennomgående av en blanding av sand, kull, malm
og  slagg  som  var  sekundert  sammensintret.  Gropa
hadde en dybde på 35 cm fra toppen av steinforinga,
mens  hele  nedgravingen  fra  nedskjæring  i  under-
grunn målte 65 cm.

Slagghaug
Slagghaugen lå rett øst for ovnen. Skaden av drenerings-
grøfta var  ikke  omfattende,  og  den  har  hatt  en  til-
nærmet sirkdær form med mål på 5,5 x 5,1 m og med en
høyde på 30 cm sentralt. En tunge av slagg lå også sør
for ovnen,  og  kan  sees  i  sammenheng  med  oppkast
fra tapperenna. Haugen ble gravd manuelt ved å legge
en grøft tvers gjennom i retning nordvest-sørøst. Den
vestlig delen av haugen ble så fjernet manuelt, og profil
ble dokumentet. Slagghaugen var homogen bestående
overveiende  av  knust  tappeslagg  iblandet  noe  sand/
grus.  Enkelte lommer av sjaktmateriale og brent leire
forekom.  Mot bunnen  lå  et kullag som  kan  knyttes
til tidligere aktivitet, eventuelt rydding av plassen før
produksjonen tok til.

1/4   m3  masse  ble  tatt  ut  under  graving  av
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grøfta gjennom  slagghaugen.  Denne  ble  såldet  for
masseberegning av slagg og sjaktmateriale. Den totale
massen  veide  før  sålding  406  kg.  Av  dette  var  151
kg slagg og 7  kg sjaktmateriale.  En  volumberegning
anslo  massen  i  haugen  til  3,5  m3.  Utregnet gir dette
anslagsvis  2,1  tonn  slagg og  98  kg sjaktmateriale  på

produksjonsplassen.   For   sjaktmateriale   kan   ikke
tallet sies å være relevant med bakgrunn i leirelagene
og konsentrasjonene med brent leire og sjaktmateriale
i slagghaugen.

mgroper
Tre kullgroper ble undersøkt i forbindelse med jern-
framstillingsplassen.  En  av  disse  (ID   1023558)   ble
avskrevet da fordypningen var resultat av en stor rot-
velte.  To  kullgroper,  Jft}.16-3  og  Jfp.16-4,  ble  også
undersøkt  i  2001   med  bakgrunn  i  utbedring  av
administrativ vei (Bøckman & Bergstøl 2001). Begge
er tolket som fangstgroper sekundært benyttet til kull-
produksjon.  Alle gropene  er tolket som  kvadratiske.
En av kullgropene, Jfp.16-1, har hatt flere brenninger.
Massenevarnoeomrotetmentogjennomgåendeatskilte
kullag, med mellomliggende brent sand, kunne spores i
milebunnen. Mulig kan det være snakk om enda flere
faser  i  denne  gropa.  I  forhold  til  produsert  mengde
og antall kullgroper registrert i området, virker dette
sannsynlig.  I de to øvrige gropene kunne det bare
spores  €n  fase.  Jfp.16-2  hadde  trolig  parallelt  lagte
stokker.

Kullgropa Jfp. 16-3 var svært sa.mmenrast, og
det var vanskelig å avklare skiller foruten at den var
gjenbrukt  til  kullproduksjon.  Forsøk  på  datering  av
fangstgropfasen  ble  gjort  ved  å  ta  ut  en  prøve  fra
gammel markoverflate under vollen. Prøven er datert
til  ADO-110   (T-15829,1965±50BP),   og  stemmer
dårlig med øvrige dateringer av fangstanlegget på
Rødsetra,   som   er  yngre  enn  jernproduksjonen.
Sett  bort  fra  den  sistnevnte  så  viser  flere  dateringer
av gammel markoverflate sprik i alle retninger,  og er
problematisk å benytte  (Bøckman  &  Bergstøl 2001,
Amundsen 2007).
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Figur 104: Jfb.16. Dateringsresultater fra jernframstillingsplassen og tilhørendc kullgroper.
Figiirc 104: Dates from iron production site Jfb.16 and associated charcoal pits.

Treart og datering
10  prøver er  treartsbestemt  inkludert  tre  fra Jfp.16-
3.  Furu er overveiende benyttet,  men det er innslag
av bjørk både i prøve fra avtrykk under malmlager og
fra kullag under voll relatert til kullgrop Jfp.16-3. Ni
prøver derav tre fra Jft).16-3, er datert, der prøve fra
gammel markoverflate er inkludert, men ikke tatt med
i den videre diskusjonen.

Dateringene   på   framstillingsplassen   ligger
innenfor  to  bolker  og  må  ha  en  grunn  i  to  atskilte
aktiviteter.  Dateringene  fra  bunnen  av  kullager  og
slagghaug må sees på som en tidligere brann/rydding,
og  har  med  det  sammenheng  med  kullinsen  under
oppkastet  lag  ved  malmlager,  tolket  som  spor  etter
rydding. Dette tilsier imidlertid at aktiviteten om den
er menneskeskapt,  ikke har noen sammenheng med
jernproduksjonen, men kan knyttes til en tidlig bruk
av  setervollen  der  spor  etter  beiting  og  åkerbruk  er
datert tilbake til vikingtid (kap. 7, s. 325, Amundsen
2007).

Jernframstillingsplassen   som   er   forholdsvis
liten,  er  noe  problematisk  å  datere  på  grunn  av de
lange kalibreringskurvene. Dateringer fra kullgropene
Jfp.16-2ogJb.16-3tilsieratsannsynlighetenerstørst
for en drift på 1200-tallet, og da trolig i første halvdel
av denne perioden.  Dateringer  fra  Rødseterområdet
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viser en  kontinuerlig aktivitet fra vikingtid, og jern-
framstillingsplassen må nødvendigvis sees i sammen-
heng med dette, blant annet da det ikke finnes andre
på denne siden av Deifiellet/Tørråskjølen.

Fum
Det ble gjort et funn av et fragment av en  flat jern-
gjenstand.  Den  hadde  en  størrelse  på  7,0  x  7,0  cm
og var noe bøyd opp på en  side der det også fantes
et naglehull og to  mulige nagler.  Stykket er vanskelig
å  bestemme,  men  kan  stamme  fra  en  spade  eller
liknende. Gjenstanden lå rett ved ovnen i overgangen
mellom  aktivitetslaget  og  tapperenna.  I  fangstgrop/
kullgrop Jfp.16-4  ble det  i  kullaget  fiinnet  en  belte-
spenne av bronse  (Bøckman  & Bergstøl 2001).  Ut i
fra fiinnkonteksten stammer denne fra kullbrennings-
fasen, men gropa er ut fra dateringer og konstruksjon,
ogsåtolkettilåhaenfingstgropfaseetterkullbrenningen
(Amundsen  2007),  og en  kan  ikke  utelukke  at den
kan ha en tilhørighet til denne.

ToimiiNGAVTERNFRAMSTiuiNGspiASSEN
Tross skade var det mulig å hente ut mye informasjon
fia jernfiamstillingsplassen. Interessant er det at området
synes ryddet flere hundre år før en startet å produsere
jern, og at det sett i sammenheng med resultatene fra
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Figur 105: Beltespenne av bronse fiinnet i kullaget i fangst-

grop/kullgropJfp.16-4.
Figure 105: Bronze belt buckle found in charcoal lay€r in

pit fåll trap/charcoal pit Jfp.16-4.

seterundersøkelsene, kan tyde på en samtidig aktivitet.
En må påregne at det er menneskene som har virket
her, som har stått for produksjonen, men at det tross
anleggets lille produksjonsmengde har vært en fram-
stilling til ekstern bruk. Sett i et produksjonsperspektiv
med bakgrunn i andre anlegg, ligger produksjonen et
sted mellom  1,1  tonn og 2,9 tonn.

Organiseringsmessig  er  anlegget  forholdsvis
enkelt å tolke ved plassering av hovedkomponentene
råstofflagre,   ovn  og  slagghaug.   Selve  framstillingen
med påfi7lling  av kull  og  malm  samt drift av blåse-
belg,  syntes  å  ha  foregått  i  området vest  for ovnen,
og  mellom  råstofflagrene.   Dette  blir  også  bekreftet
av  aktivitetslaget  og  malmtungen  fra  lager  til  ovn.
Aktivitetslaget  nord  for  ovnen  antyder  samtidig  at
området er brukt til  bortraking av masser,  muligens
under produksjonen og før slaggen har kjølt seg ned
for oppkasting på avffllshaugen.

Etinteressanttrekkeratvedbeggeråstofflagrene
er det påvist awrykk av stokker i kant med og  under
disse.  I  felt ble stokkene tolket som en  bygnings-
konstruksjon  muligens  i  form  av en  kasse  for  opp-
bevaring av råstoffene.  På vestsiden av lagrene går de
også i tilnærmet rett linje, og en kan derfor ikke ute-
late  tolkningen   om  en   felles  overbygning  over
produksjonsområdet. Leirelagrenes plassering direkte
øst  for  lagrene  har  trolig  en  sammenheng  med  de
respektive lagrene og er tolket som en fiindamentering.
Spørsmål må stilles om dette er rett da det av natur-
lige årsaker burde vært mer hensiktsmessig å bruke
masser fra undergrunnen.  Leirelag  1  bærer også preg
av å være sekundært oppvarmet, og må ha blitt benyttet
i flere ovnssjakter.  Interessant er uansett plasseringen
til disse lagrene  som  syntes  å danne  en  grense  mot
råstofflagrene.   Lagskillene  bør  sees  i  sammenheng
med stokkene, som til sammen indikerer en kasse-
liknende konstruksjon, eventuelt en binge i en bære-
liknende  konstruksjon.  Leirelagene  kan  slik  secs  på
som lagre som er lagt inn  mot kassene for gjenbruk
som magring i senere ovner.

150

Varia 63

JERNFRAMSTILLINGSPLASSJFP.17

NIKU ID  1036967, C.53971
Gnr./bnr.: Deset Mellem/Vangen, 38/76
Feltleder: Siv Anita Lundø
Tidsrom: 09.08.-18.08.2004
Ukeverk: 5,5 ukeverk, undersøkt areal: 258 m2

INNLEDMNG

Jernframstillingsplassen  ble  registrert  med  magneto-
meter i 2001,  og tolket som en smie med bakgrunn
i fiinn av en slaggklump under oppsetting av hytte i
1972,  prøvestikk  med  fiinn  av  smieslagg  og  slagg-

perler  samt  dens  beliggenhet  tett  ved  tverrvei  som
forbinder  Deset  Østseter  med  Slemdalen.  Anlegget
var bare så vidt synlig og framsto  med noen  rufsete
hauger jordblandet slagg. I tillegg ble det registrert en
røsteplass,  Rp.2  (ID  1036968),15  m  nord for smia.
Lokaliteten ble regnet som særs interessant da en her
hadde  spor  etter  flere  aktiviteter  knyttet  til jern-
produksjon.  I  miljøet  rundt  ble  det  også  påvist  to
kullgroper  som  ble  knyttet  til  denne  produksjonen
(Rjsbøl €f ø/. 2002a: 13, 54).

Området  ble  avdekket  med  maskin.   Den
videre  gravingen  foregikk  med  stratigrafisk  flategra-
ving med hjelp av grøfter som ble lagt inn mot ovns-
området og gjennom slagghaugen. Anlegget viste seg
å være en  framstillingsplass  for jern  bestående av en
blesterovn med en liten slagghaug. Et kull- og malm-
lager lå inntil ovnen på motsatt side av slagghaugen,
og en røsteplass lå 20 m nord for produksjonsplassen.
To kullgroper lå sør og sørvest for anlegget innen en
radius på 200 m.

TOPOGRffl
Både  jernframstillingsplassen  (710  moh.)  og  røste-

plassen  lå på en  nord-sør  gående  flate  der terrenget
generelt hellet mot Deia som renner 200 m mot vest.
100 m øst for lokaliteten er myrkanten til Eldmyrene
som strekker seg østover mot Raudfjellet.  Den gamle
tverrforbindelsenmellomDesetØstseterogSlemdalen
passerer 50 m mot vest, og mellom veien og anlegget lå
hytta der slaggklumpen ble påvist. Utedoen var videre
strategisk  plassert  mellom  anlegget  og  røsteplassen.
Anlegget  er  et  av  de  nordligste  og  høyestliggende.
Vegetasjonen  er preget  av glissen  og småvokst gran-
og  bjørkeskog.  Undervegetasjonen  besto  av  lyng  og
mose, og undergrunnen var typiske morenemasser, fra
sand til mellomstor kamp.

RESUTAT

Pro duksj onso mråde og råstofflagre
På  den  sørlige  delen  av lokaliteten  ble  produksjons-
området påvist i  form av ett kull- og ett malmlager.
Lagrene  hadde  overlappet  hverandre  og  lå  på  en
linje gående øst-vest med kullager i vest og malm-
lager i øst.
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Figur 106: Jfb.17. Plantegning av jernframstillingsplassen.
Figure 106: Plan drawing of iron production sitc JS.17.

Malmhger
Malmlageret   hadde   uregelmessig   form,   men   med
avrunding mot vest,  og  målte  1,2  x  1,5  m.  Malmen
var  av  typen  rødbrun  puddermalm  og  hadde  en
tykkelse  på  opp  til  9  cm.  Malmlageret  lå  delvis
over kullageret i vest og inn mot ovnsområdet.

K4llager

Kullageret hadde tilnærmet rekta.ngulær form orientert
nordøst-sørvest, med mål på 2,0 x 1,7 m, men var noe
utflytende mot ytre avgrensing. Tykkelsen var bare 2
cm  og syntes  godt  tømt.  Kullinsen  som  lå  igjen,  var
likevel homogen bestående av kullbiter og kullstøv.

Ovn og ovnsområde
O`men ble påtruffet nord for og mellom råstofflagrene
og framkom mot disse som et omrotet lag tolket som
et  aktivitetslag  knyttet  til  produksjonen.  Nord  for
og  delvis  over  dette  laget  lå  en  konsentrasjon  knust
leire og sjaktfragmenter. Laget var ovalt og strakte seg
også over slagghaugen nord for ovnen. Utstrekningen
var  80  x  45  cm  og  hadde  en  tykkelse  på   15  cm.
Trolig  er  dette  rester  etter  den  siste  ovnssjakta  på
produksjonsplassen.

Sjaktrestene  lå  delvis  i  en  nedsenkning  som
var synlig etter avtorving,  og som viste seg å være en
ovnsgrop. Ved opprensing rundt denne kom det både
i øst og vest fram tappeplater som  begge lå z.7ø Jz./øf og
var relativt godt bevart. Tappeplaten  i øst hadde oval
form med mål på 19 x 30 cm og en tykkelse på 4 cm,
mens  tappeplate  i  vest  hadde  en  uregelmessig  form
med en mål på 33 x 42 cm og en tykkelse på s cm.
Rennestruktur og retning klargjorde ovnens plassering

i området mellom platene.
Ovnsgropa   ble   tømt  før  tappeplatene  ble

fiernet,  og det kom tydelig fram  at denne har ligget
direkte  under  ovnssjakta  i   forhold  til   uttappings-
punkt.  Deler av sjakta sto også igjen mot sør.  Denne
hadde  en  høyde  på  15  cm,  var  tydelig avrundet og
viser at sjakta har vært sirkulær med en indre diame-
ter  på  38  cm.  Den  gjenstående  delen  av  sjakta  var
svært  sintret  på  innsiden,  og  varmepåvirkningen  i
dette området har vært stor.  På utsiden var leira rød-
brent,  og  den  var  forskalet  av en  ytre  trevegg bestå-
ende av bark fra gran og furu som var satt lagvis inn
mot  leirsjakta.  Denne  veggen  var  bare  bevart  i  sør,
og  kan  relateres  til  at  det  her  ikke  er  tappet  eller
flytt  ut  slagg i  bakkenivå.  I  overgangen  sjakt-grop
var  det  tydelig  at  bunnskollen  var  tatt  ut,  både  i
form av en synlig forsenkning,  men også på basis av
massens konsistens som besto av sand iblandet knust
tappeslagg og brent leire. Gropa ble tømt, og det kom
fram en sirkulær forkullet lagget trevegg i nedre del
av gropa.  Utenfor denne var gropveggen  foret med
rundkamp som var tydelig varmepåvirket.  I øvre del
av gropveggen var det rent ned noe slagg fra utsiden.
Gropa hadde en ytre diameter på 65 cm, en indre dia-
meter på 45 cm og en dybde på 45 cm.

Bearbeiding av jemlupp
Delvis  under slagghaugen  rett  nordvest  for  ovnen  lå
en  oval  konsentrasjon  på  80  x  55  cm  som hadde en
tykkelse  på  6  cm,  bestående  av  slagg  som  var  svært
porøs og jernholdig, blandet med sand, kull og malm.
Massen  var  sammensintret sekundært,  i  gjentakende
prosesser,  og  er  trolig  resultat  av  utbanking  av slagg
direkte etter at jernluppen ble tatt ut av ovnen.
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Figur 107: Jfp.17. Ovnssjakt og grop. Til vcnstre bevartc deler av cn ytrc vegg av bark fra fiiru og gran.
Figure 107: Furnacc shaft and pit from Jfp.17, the photo to the left shows preserved parts of the outer wall made up of bark
from spruce and pine.

Slagghaug
Slagghaugen   lå   helt   nord   på   produksjonsplassen.
Formen var uregelmessig, og den hadde en utstrekning
på  5,1  x  4,2  m.  Tykkelsen  varierte,  men  var  på det
høyeste 15 cm. Profilen i grøfta gjennom haugen viste
en homogenitet, og massen besto overveiende av frag-
mentert  tappeslagg  iblandet  sand  og  kull.  Enkelte
fragmenter  av  bunnskoller  og  slagg  med  treavtrykk
forekom spredt rundt i hele haugen.  En volum-
beregning  med  totalstasjon  var vanskelig å  foreta  da
det tynne slagglaget lå på svært steinrik undergrunn.
Massen er på bakgrunn av utbredelse og høyde anslått
til å ha et volum på <1  m3.  Under nordre del ble det
påtruffet  en  konsentrasjon  mørk  rød  røsta  pudder-
malm innen en avgrensing på 60 x 65 cm. Tykkelsen
var bare  1  cm. Tolkningen på laget er usikkert,  men
det kan dreie seg om søl fra transport mellom  røste-
plass og produksjonsplass.
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Røsteplass
Røsteplassen lå 20 m nord for produksjonsområdet og
besto foruten selve røstebålet også av et malmlager samt
malmsøl  mellom  dem.  Røsteplassen var tilnærmet
kvadratisk i formen med en utstrekning på 2,8 x 2,4
m. På det tykkeste sentralt var malmlaget s cm tykt, og
det avtok jevnt ut mot sidene. Malmlaget var homo-
gent bestående av mørk rød puddermalm iblandet noe
trekull og skjørbrente steiner. Undergrunnen var svært
steinrik, og det var ikke tegn til at denne var ryddet.

Malmlaget,  tolket  som  en  mellomlagrings-
plass  etter  røstingen,  lå  rett  nordøst  for  røste-
plassen. Dette hadde en avlang form med utbredelse
på 2,1  x  1,2  m og var utflytende i sør. Tykkelsen var
på det meste 4 cm. Malmen var av samme type som på
røsteplassen, men uten spor etter oppvarming i form
av  skjørbrent  stein.  Dog  fantes  noe  kull  i  malmen.
Tolkningen som mellomlagringsplass har bakgrunn i
mangel av indikasjoner på vamepåvirkning, men også
av rester etter malm mellom dette laget og røsteplassen,
som relateres til forflytting av masse.---
-_-

750Cal.,\D                            1000Calf\D                          1250Calt\l)                          1500Cal.,\D

Calibratc`d dati.

Figiir 108: Jfb.17. Dateringsresultater fra jernframstillingsplassen, kullgropa og røsteplassen.
Figure 108: Dates from iron production site Jfp.17, charcoal pit and roasting place.
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mgroper
De to kullgropene ble snittet, og begge var kvadratiske.
Imidlertid yncs det som at bare Jfi).17-l  var benyttet
da  det  ikke  ble  påvist  kull  i  Jfp.17-2,  verken
i  bunnen  eller  i  vollene.  Kullgropa  var  anlagt  i  et
område med svært steinholdig undergrunn, og det var
vannsig i gropa, noe som kan ha resultert i at den ikke
ble tatt i bruk.

Treart og datering
Fem prøver, der tre er fra produksjonsplassen, en fra
røsteplassen  og  en  fra  kullgrop Jfp.17-1,  er  trearts-
bestemt.  Kullgropa fikk gran som  resultat,  mens det
på anlegget ble påvist både fiiru og gran i kullageret.
For begge prøvene ble 40 biter analysert. Både til tre-
veggen i ovnsgropa. og på røsteplassen var det benyttet
fiiru.  I den tynne forskalingsveggen som omga ovns-
sjakta i sør, var det benyttet bark fra både furu og gran.
Kullet i kullgropa og kullageret har bare delvis et sam-
svar i treart, noe som kan sies å være problematisk da
dette tilsynelatende er den eneste benyttede kullgropa.
Tre mulige  forklaringer finnes på dette:  1)  Kull kan
være  hentet  fra en  kullgrop  som  ikke er påvist eller
regnet som tflknyttet anlegget. 2) Det har blitt produsert
kull av både gran og fiiru i  samme omgang.  3)  Det
er  blitt produsert  kull  med  forskjellige  råstoff i  flere
omga.nger i en og samme grop. Ingen av alternativene
er mer eller mindre sannsynlig enn de andre.

Fire  dateringer  har  et  godt  samsvar  i  alder.
De  tre  første  dekker  alle  et  langt  tidsrom.  Ut  i  fra
dateringen av kuuageret kan imidlertid anlq3gets bruks-
tid innsnevres noe.  I følge denne som er kalibrert til
AD1215-1290  i  forhold til de andre  dateringene,  er
anlegget  brukt  på  1200-tallet,  og  da  sannsynligvis  i
midtre del av århundret. En prøve av lagget fra ovns-
gropaerogsådendrokronologiskdaterttilåværehugd
etter AD1266 (79 årringer +).

TOLKNING AV FRAMSUIIJNGSPLASSEN

Jernframstillingsplassen  framsto  som  svært  liten  og
utydelig før graving, og tolkning som smie kan ha en
sammenheng  også  med  dette,  i  tillegg  til  fiinnet  av
slaggklumpen som hadde likheter med smieslagg samt
antagelsen om slaggperler = smie.

Anlegget   er  det  minste   av  dem   som   er
undersøkt og har en produksjon som tilsvarer omtrent
75 % av produksjonen på Jfp.7 på Deset Østseter. Sett
i  dette  perspektivet  er  det  mulig  at  den  produserte
massen  tilsvarer  produksjon  a.v  kull  i  en  enkelt
kullgrop.  Med bakgrunn i de samme tallene kan det
estimeres at antall brenninger ligger mellom 10 og 35.
Som postulert under Jfp.7 tilsvarer dette ikke mer enn
et års  drift.  Det vil si  at det trolig bare har vært en
produksjonssesong på JS.17, og sannsynligvis da en
gangmellomAD1215-1245.

Sett i et organiseringsperspektiv virker fram-
stillingsplassen    strømlinjeformet.    Kullager   i   vest,
malmlager i øst og ovnen  nord for og mellom disse,
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Figur   109:  Jfb.17.   Magnetometerkartlegging  som  viser

godt   samsvar   m€llom   magnetometcrundersøkelsenc   og
plantegning fra utgravningen  (se fig.106)  (utarbeidct av T.
Smekalova).
Figiire 109: Map showing magnetom€tric results from iron
production  site Jfb.17  that  shows  a  high  correlation  bet-
ween  magnetic  anomalies  and  the  excavation  results  (see
fig.106)  (prepared by T. Smekalova).

tydeliggjør  aktivitetsområdet.  Uttappingsområde  ble
også påvist øst og vest for ovnen.  Dette tilsier at sør
for uttappingen,  det vil si i området mellom ovn og
råstofflagre, har blåsebelg vært plassert, noe som også
indikeres av den delvis bevarte treveggen i bunnen av
sjakta i dette området.

Ved  å  se  på  kartet  utarbeidet  av  Smekalova
(2001)  og plantegningen,  ser en  klare  likheter i  for-
hold  til  plassering  av  ovn,  slagghaug,  malmlager  og
røsteplass.  Interessant  er  det  også  å  se  på  styrke  og
utstrekning på anomalier, da for eksempel ovnsområdet
fikk et kraftigere utslag enn malmlageret.
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JERNFRAMSTIILINGSPI,ASSJFP.18

C.54074
Gnr./bnr. : Rødsberget/Tørråsteigene, 39/9
Feltleder: Per Ditlef Fredriksen
Tidsrom: 24.08.-06.10.2004
Ukeverk: 6 ukeverk, undersøkt areal: 385 m2

INNI,EDNING

Jernframstillingsplassen  ble  registrert  med  magneto-
meter i 2004 og først antatt å være en røsteplass med
mye malm da anomaliene var svært sterke (Smekalovs
2004). Ved avtorving viste det seg å være en produk-
sjonsplass  for jern. Anlegget var svært  utydelig siden
området er svært tuete. At det ikke ble påvist under
NIKUs registreringer, er derfor naturlig. Foruten jern-
framstillingsplassen  ble  det  innen  en  radius  på  300
m  påvist  ytterligere  en  jernframstillingsplass  og  60
røsteplasser.

Området ble maskinelt avtorvet, og anomalien
tolket som en røsteplass, viste seg å være et ma.lm-
lager med store mengder ubrukt malm. Flere mindre
anomalier rundt  stammet  imidlertid  fra  røsteplasser.
Selve  framstillingsplassen  besto  foruten  malmlageret
av et kullager, et ovnsområde samt et lite slaggutkast.
Etter opprensing ble både råstofflagre og ovnsområdet
snittet.  Det samme gjaldt også for røsteplassene som
lå sør for anlegget. To grøfter ble gravd med maskin.

Vdria 63

Den ene ble lagt inn mot et område tolket som malm-
tekt, den andre mot bekk i sør for å studere malmfor-
holdene der.

TOPOGRAFI

Jernframstillingsplassen  lå  630  moh.,  i  terreng  som
heller slakt fra en høyderygg i nord og ned mot bekk
15 m mot sør. Bekken renner mot sørøst og Jfi).1  som
lå  100 m  unna.  Mot nord og vest ligger Merramyra/
Tørråskjølen,    mens    terrenget   skrår   nedover   mot
Malmmyra i øst og nordøst. Høyvegetasjonen besto av
til dels tett granskog med innslag av noe bjørk. Bakken
var bevokst med  blåbærlyng og mose,  og var  til  dels
svært  tuete.  Undergrunnen  var  sammensatt  av  sand,
grus og stein.  Området rundt hadde flere våtområder
på bakgrunn  av vannsig mellom  myrkjølene,  og rike
malmavsettinger ble  påtruffet  flere  steder.  Rett  nord-
vest for anlegget lå et slikt område med en forsenkning
med rette vegger og tydelig kvadratisk form tolket som
malmtekt.

RESUTAT

Pro duksj onsområde og råstofflagre
Råstofflagrene lå nordøst på produksjonsplassen, ved
siden av hverandre på en linje gående nordvest-sørøst.
For begge gjaldt det at store mengder råvarer fortsatt
lå lagret.

Figur 110: Jfp.18. Profil gjennom malmlageret.
Figure 110: Scctioned ore store from iron production site Jfp.18.
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Figur 111: Jfp.18. Plantegning av jernframstillingsplassen med røsteplasser.
Figiire 111: Plan drawing of iron production site Jfp.18 and roasting places.

Malmlager
Malmlageret  som  lå  lengst  nord  på  framstillings-

plassen,  hadde  tilnærmet  oval  form  orientert  nord-
øst-sørvest med  utstrekning på 2,1  x  1,6  m.  Lageret
var  toppet og hadde  en  tykkelse  på  27  cm  sentralt.
Malmen var av typen rødbrun til burgunderrød grov-
kornet malm, var homogent uten  lagskiller og synes
plassert der i €n operasjon. Volum er målt til >0,4 m3,
og massen ble videre målt og veid. Dette tilsvarte 338
liter i løst mål og 392 kg.

Kullager

Kullageret  lå  sørøst  for  og  delvis  under  malmlageret.
Det hadde en  oval form,  orientert nordvest-sørøst og
målte 3,0 x 2,1  m.  Laget var homogent,  bestående av
fra små til store kullbiter, og hadde en tykkelse på opp
mot 30 cm. Volumet er målt til  | ,0 m3.

Aktiuitetsområde

Sørvest for råstofflagrene lå en tynn kullinse direkte mot
undergrunnen. Laget var traktformet med den bredeste
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Figur 112: Jfp.18. Røsteplasser ved framstillingsplasscn.
Figure 112: Plan drawing of roasting places from Jfp.18.

delen inn mot kullaget der det målte 2,5 m, og det ble
gradvis smalere mot sørvest og det som er tolket som
ovnsområdet.

Ovn og ovnsområdc
Ovnsområdet  ble  påvist  2,5  m  sørvest  for  råstoffla-

grene  og  framsto  som  et  tilnærmet  rektangulært lag
bestående  av  store  mengder  brent  og  ubrent  leire.
I,eirelaget målte 3,8 x 2,0 m og hadde en tykkelse på
40 cm i nordøst der det Flte en naturlig forsenking.
Leiren var hovedsakelig rødbrent, men lommer av grå
leire forekom. Denne var til dels varmepåvirket, men
uten å ha vært i kontakt med luft. Enkelte kullinser lå
i  leirelaget  som  også hadde  innslag av tappeslagg og
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bunnskollefragmenter.  Tettheten  av slagg  tiltok mot
sør. Det var bare enkelte biter bevarte sjaktfragmenter
i laget. Leirelaget ble snittet, og i profil var det tydelig at
den brente leira var blandet med kvartskorn og til dels
mye kull i enkelte sekvenser. Mot bunnen av leirelaget
ble det påtruffet en tappeplate tolket som liggende ¢.7ø
Jz.Ø med bakgrunn i varmepåvirket undergrunn rundt
og under denne.

Leirelaget er tross mangel på store sjaktfrag-
menter, tolket som del av sjaktovn med slaggavtapping.
Støme biter av sjakta lå sør for ovnsområdet, og er trolig
kastet dit ved riving og uttak av jernlupp. Bortsett fra
tappeplaten fantes ingen klare indisier på ovnenes nøy-
aktige plassering, bortsett fra at leirelaget var tykkest
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Figur 113: Jfb.18. Røstebål  1  i profil. Malmen har klare morfologiske likheter med malmen i malmlageret.
Figiirc 113: Roasting place from Jfb.18 in section. The ore shows clear morphological similarities with the ore from the ore
Store.

i  dette  området.  Det  ble  ikke  påvist  noen  under-
liggende grop,  men en har her sannsynligvis med en
form  for  oppbygd  grop  å  gjøre.  Både  massen  som
hadde  et volum  på  1,4  m3,  og  fiinn  av bunnskoller
med  treavtrykk fra  en  lagget  trevegg,  antyder dette.
Likeså gjør mangelen  på  sjaktfragmenter  i  leirelaget.
Tappeslagg viser tapping fra en høyde på omtrent  15
cm, og tappenivået må være oppbygd da det ikke ble
påvist tapperenne eller tappegrop på plassen.  Ovnen
har i sin helhet ligget over opprinnelig bakkenivå, og
har  en  parallell  til  ovn  6  på Jfp.12.  Aktivitetslaget
mellom råstofflagrene og ovnsområdet lå under leire-
laget.  Dette  tolkes  som  at  leirelaget  er  blitt dratt  ut
under eller etter produksjonen.

Sl"tkast
Produksjonen  på anlegget har vært  beskjeden,  og et
slaggutkast sør for ovnsområdet besto av bare enkelte
større  stykker  tappeslagg  og  bunnskoller,  samt  noe
fragmentert slagg i tillegg til en del sjaktmateriale. Det
var en forholdsvis stor andel bunnskolleslagg i forhold
til  tappeslagg.  Utkastet  var  avlangt,  orientert  nord-
sør og dekket et område på  2,7  x  1,5  m,  men  var
noe spettet. I nordnordvest var mengden av knust
sjaktmateriale størst, noe som har sammenheng med
ovnens  plassering  direkte  nord  for  dette.  I  tillegg  til
slagg besto utkastet av noe utkastet sand, grus og stein
som  trolig  stammer  fra  opprensking  rundt  ovns-
området. Volumet på utkastet er anslått til 0,4 m3.

Røsteplass
Sør  for  framstillingsplassen  lå  flere  konsentrasjoner
røsta malm tolket som en røsteplass med seks røstebål.

Røstebålene lå delvis over hverandre, og de ble atskilt
i plan og gjennom snitting med bakgrunn i malmtype
og  innslag av  kull.  Røsteplassområdet  har  i  nord  to
røstebål der ett er tilknyttet anlegget. Sør for disse ligger
fire røstebål på en nordøst-sørvest gående linje.

RØstebål  1

Det  nordligste  av røstebålene var klart atskilt fra de
andre gjennom malmtype og mengde. Røstebålet var
kvadratisk, men noe utflytende, og målte 2,0 x 2,0 m.
Malmenvaridentiskmedmalmlageretpåproduksjons-
plassen  og bør  relateres  direkte  til  dette. Tykkelsen
sentralt var på  15  cm,  men  avtok utover.  I  bunnen
kom  det  fram  et tydelig kullag som  på det tykkeste
målte 4 cm. Grunnen under malmlaget var ikke synlig
varmepåvirket og besto av mye stor stein, både jord-
faste og tilførte. I tillegg lå et større stykke tappeslagg
i det samme nivået i nordlige del av bålet. Steinene og
slaggen da.nnet en konstruksjon, mulig med formål å
løfte og planere ut for bålet.

Sør  for  røstebål  1  lå  et  tilsvarende  område
med rektangulær form først tolket som et eget røste-
bål med spetter av røsta malm lik malmen i røstebål
1. Konsentrasjonen var orientert øst-vest. Under bålet
lå jordfaste og påftlte steiner,  og malmlommene lå
mellom disse.  De tykkeste konsentrasjonene var opp
til  17  cm,  også  her  med  underliggende  kullsjikt.  I
profil  kunne  det  ikke  skilles  fra  røstebål  1.  Likheter
i  malmtype  og  konstruksjon  viser også en  samtidig-
het, men det er ikke mulig å avgjøre om det her har
foregått  en  eller  to  røstinger.  Det  som  hovedsakelig
støtter det siste alternativet er lagets forholdsvis store
utstrekning sett under ett.  Det som synes sikkert er
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Rø§tebål Mål Tykkelse Malmtype Kull Vamepåvifketstein/undergrmn Faser

1
2,0 x 2,0 +2,1x1,3m

15cm Rødbrun grovkornet malm Kullsjikt i bunn Nei 1(2)

2 2,7 x 1,0 m 3cm Rød til lilla finkomet malm Kullsjikt i bunn Nei 1

3 2,3 x 1,9 m 4cm Rus trød puddemalm Tiltakende mot bunnen Nei 1

4 4,2 x 2,5 m 10cm Lys til mørk rød fmkornet malm Spredt i laget. Nei 1

5 3,3 x 2,0 m 3-4 cm Mørk rød finkomet malm Spredt i laget Nei 1

6 1,7 x  1,2 m 5cm Rød finkornet malm Spredt i laget Nei 1

Tabell 22: Jfb.18. Røstebålene sør for jernframstillingsplassen.
Table 22: Roasting fires south of production site Jfp.18.

at den sørligste konsentrasjonen er tømt helt ned til
steinlommene,  noe  som  ikke  er  tilfellet  med  laget  i
nord.

RØstebål 2

Rett sørøst for og inntil røstebål  1  lå et rekta.ngulært
malmlag med en øst-vest orientering. Laget skilte seg
ut fra bålet i nord da malmen her var mer rødlig og
hadde en  finere konsistens.  I  nordøst var konsentra-
sjonen  av  malm  størst,  mens  utstrekningen  i  sør-
vest  ble  definert  ut  i  fra  et  kullag  med  noe  spredt
malm i overflaten. Avgrensingen er i hovedsak basert

på beskrivelse i plan, da det ikke var relasjon mellom
malm- og kullaget i profil. Røstebålet var delvis skadd
av et  rotopptrekk  i  sørvest,  og  avgrensing  i  denne
retningen er noe uviss.

RØstebål 3

Røstebålet lå lengst vest av de  fire  røsteplassene som
dannet  en  linje  sør  på  feltet.  Laget  var  tilnærmet
kvadratisk og besto av en finkorna rødlig malm som
var tykkest sentralt. Det var forholdsvis lett å avgrense
i plan. I sør var det mye stein med diameter opp til 30
cm som delvis lå i og delvis under malmlaget. I denne
delen  var  også  malmlaget  kullblandet.  Kullet  tiltok
mot bunnen av malmlageret, men det var ikke mulig
å skille ut noe entydig kullsjikt mot bunnen.

RØstebål 4

Øst  for  og  i  kant  med  røstebål  3  lå  et  tilnærmet
rektangulært malmlag orientert nordøst-sørvest. Også
dettevarklartavgrensetiplan.Isørveststakkenmalm-
tunge ut slik at laget ble noe uregelmessig. Malmlaget
varierte i farge og innslag av kull, og var klart tykkest
sentralt. I nord var fargen skarpt lys rød, mens den ble
mørkere mot sør, der laget også var mer kullblandet.
Både jordfaste og påført stein lå i og under malmlaget
og konsentrert ut mot kantene.  Mot nord var røste-
bålet skadd av samme rotvelte som røstebål 2. En kan
derfor ikke utelukke en relasjon mellom disse to.

RØstebål 5

Røstebålet  lå  øst  for  og  inntil  røstebål  4,  og  ble
avgrenset fra dette på grunn av tynnere malmlag sam-
tidig som  steinene under var mindre.  Malmlaget var
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rektangulært  med  en  nordvest-sørøstlig  orientering,
og  framsto  som  tynt  og spettet og  noe  kullblandet.
Enkelte mindre stein lå i og under malmlaget. Typen
var finkornet med enkelte innslag av grovere korn som
hadde en tilnærmet lilla farge.

RØstebål 6

I nordøst lå en minde rektangulær malmkonsentrasjon,
med orientering øst-vest,  som ble tolket som et eget
røstebål på bakgrunn av en noe lysere malm samt et
større innslag av kull enn i røstebål 5. Det var for øvrig
ingen  skiller  mellom  disse.  Mulig rest etter en  stoldc
ble påvist under malmlaget. I profil var det ikke mulig
å bekrefte eller avkrefte relasjonen mellom lagene, men
en velger på bakgrunn av de to lagenes avgrensing og
form å tolke dem som to separate røstebål.

Sjakring etter fersk malm
15  m  nordvest  for  ovnsområdet  ble  det  påvist  en
kvadratisk  forsenkning  i  terrenget.  Forsenkningen
målte 4,0 x 4,0 m og hadde skarpe nedskårede kanter.
Med bakgrunn  i  de registrerte  røsteplassene  i  nær-
miljøet, ble nedskjæringen tolket som et malmtekt,
og det ble tatt et snitt  med maskin  for få en  profil
gjennom  malmtektet.  Klare  brudd  i  podsolprofilen
antyder  en  utspaing.  Et  10  cm  tykt  malmlag bestå-
ende av mørk brun kornmalm, ble påvist. Malmen bar
morfologiske likhetstrekk med typen i malmlageret,
men  har  ikke  samsvar  med  denne  i  henhold  til  de
kjemiske analysene (se under).

Det ble også lagt en sjakt ned mot en bekk sør
for framstillingsplassen. Også her ble det påvist malm,
men da i form av rød puddermalm. Sjakta ble imidlertid
raskt oversvømt på grunn av mye nedbør, og det ble
ikke  fastslått mengde eller eventuelle  uttak fra dette
området.

mgroper
Da  anlegget  ikke  var  registrert,  er  ingen  kullgroper
tilknyttet dette.  Imidlertid må det vært brent kull til
produksjonen. Det lå bare en kullgrop i nærområdet,
Jfp.1-4,  som  i  utgangspunktet  ble  tolket  som  til-
hørende Jfp.1.  En  kullprøve  ble  sendt  inn  sammen
med prøvene fra Jft).18,  men det viste seg at de ikke
har noe tidsmessig relasjon (se under).
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Tua-5311, Rostcbåll   1700±25BP

'1'-18466, Kullagi`r tt.r>p   1470±50BP

T-17642, Kullagcr bunn   1460±65BP

T117641, O`'nsområdc`   1345±75BP

•l+Ua-5483, Rostc`bål4   500±35BP
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Figur 114: Jfb.18. Dateringsresultater fra jernframstillingsplassen.
Figure 114: Dates from iron production site Jfp.18.

Treart og datering
Fem  prøver  inkludert  kullgrop Jfp.1-4,  er  trearts-
bestemtogdatert.Alleprøvenepåproduksjonsplassenga
fiiru som resultat, mens kullet i kullgropa ble bestemt
til gran. I forhold til hvor kullet er tatt i fra, er dette
problematisk da analysene fra kullgropa innebefatter
30 biter og kullageret 40 biter.

Dateringene mellom kullgropa og fiamstillings-
plassen har heller ikke samsvar. Tre dateringer fia anlegget
har  en  datering  innen  ytterpunktene  AD550-770,
menskullgropaliggerinnenforAD1165-1275(Jfp.1,
fig. 26). Framstillingen på dette anlegget har slik fore-

gått forut for den ekstensive driften  i  tidlig middel-
alder, noe som også blir reflektert gjennom forskjell
i  ovnstype.  Et problem  er dog  hvor  kullet  har  blitt
produsert. En rekke kullgroper er ut i fra beliggenhet
tilknyttet til de nærliggende anleggene, Jfp.1, Jfp.2,
Jfp.3,  Jfp.6  og  Jfp.8.  Dateringsresultatene  viser  at
alle også er benyttet i middellader.  Det virker derfor
som kullmila for denne produksjonen iklæ er  fiinnet,
mulig da den kan være mindre, eventuelt ha en min-
dre eller annen utforming enn det som var normen
i middelalder. Et annet alternativ er at €n av gropene,
også har en  tidligere  bruksfase  som  ikke  er  fanget
opp  ved  graving.  Røstebål  1  har  samme  morfologi
samt  samme  kjemiske  sammensetting  som  malm-
lageret,  og har trolig samme  opphav  (se  metallurgi
under).  Slagg ble også fiinnet i og under malmlaget,
og konteksten virker klar,  selv om dateringen ligger
tidligere.  Røstebål  5  er  datert  til   1400-tallet,  noe
som også er problematisk sett opp mot framstillingen
i  Gråfiellområdet.  Dette  blir  tatt opp  til  diskusjon  i
kapittel 5, Røsteplasser.

MetåLlugi
Anlegget  ble prioritert  for  metallurgisk analyse,  fore-
tatt  av  GAL,  da  både  ovnstype  og  alder  var  av  en
annen  karakter enn vanlig.  Samtidig ble det tolket at

røstebål  1  og  malmlageret  bestod  av  sa.mme  malm-
type,  og at påvisning av fersk malm  i sjakt nord for
anlegget var lik i konsistens. Om dette var riktig kunne
malm følges fra fersk malm til slagg. Andre problem-
stillinger   en   ville   belyse,   var   produksjonsmengde
og  -metode,  utbytte,  samt  jernkvalitet.  Totalt  fem
prøver ble innsendt for analyse, derav to slaggprøver
og tre malmprøver.

Resultd;t

En     slaggprøve     ble     undersøkt     med     tynnslip.
Morfologisk  har  denne  form  som  bunnskolle  med
treavtrykk  og  er  dannet  inne  i  ovnen.   I  mikro-
skala  har  slaggen  imidlertid  et  utseende  som  kom-
binerer  tappeslaggen  og  bunnslaggen.  Den  er opp-
bygd  av  flere  horisontaltliggende  slaggstrenger  som
har kjølnet  langsomt.  Innholdet  av jern  er  høyere
enn  for  tappeslagg  generelt  og lokalt høyt karbon-
innhold  skyldes  innesluttet  kull  i  slaggen.  Slaggen
har  sikkert  størknet  inne  i  bunnen  av  ovnen,  men
har  trolig  størknet  noe  raskere  enn  bunnskoller  i
Gråfjellområdet  for  øvrig,  noe  som  kan  ha  en
sammenheng  med  en  annerledes  konstruksjon  og
fravær av underisolering.

I tillegg er et stykke slagg med rennestruktur
undersøkt med totalkjemisk analyse. Denne viser både
på makro- og mikronivå en slagg som har blitt tappet
ut av ovnen. Avtappingen har skjedd i flere omganger
der slaggen har størknet før den har blitt overflommet
av et nytt lag.

En prøve av fersk malm med samme morfo-
logi  som  malmlager  og  røsteplass  1,  ble  tatt  ut  ved
malmtektet  nord  for  anlegget.   Denne  hadde  ikke
kjemisk samsvar med den røsta kornmalmen i lager og
røsteplass, og ut i fra lite jerninnhold, har ikke denne
malmen vært brukbar til produksjonen.  Malmen fra
røsteplass og lager har imidlertid store likhetstrekk, og
en kan med stor sikkerhet si at malmen i malmlageret er
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røstet på røsteplass  1.  Slaggen på framstillingsplassen
bærer også preg av å harmonere med denne malmen.

TOLKNING AV FRAMSTILLINGSpljASSEN

Jernframstillingsplassen  utmerker  seg  som  egenar-
tet med bakgrunn i mangel på ovnsgrop.  Imidlertid
tyder funn av slagg på at en aller annen form for ned-
graving må ha forekommet. Tykke bunnskoller, noen
med treavtrykk på sidene, vitner om det. Tappeslagg
både  z.72 Jz.fø¢  og  i  slaggutkast  viser  at  også  uttapping
har  funnet  sted  i  samme  ovn.  En  sikker  tolkning
på ovnens  oppbygging  er vanskelig å  komme  med,
men antakelser kan foretas.  Store mengder sjaktma-
teriale  i  utkastet  viser  at  det  har  stått  en  sjaktovn,
trolig med sirkulær form,  på stedet.  Slaggenes mor-
fologi  kan  også  gi  opplysninger  i  denne  sammen-
hengen. Tykkelse på bunnskollene er målt opp til 20
cm. Deres underside viser videre a.t de ikke har stør-
knet direkte mot en sandundergrunn,  hvilket betyr
at  et  rom  må  ha  forekommet  under.  Tappeslaggen
på plassen bærer preg a.v å være tappet fra lav høyde,
neppe over 20  cm.  Dette vil  i prinsippet si at bun-
nen på ovnen må ha vært noe nedsunket i forhold til
bunnivå på  uttappingsstedet.  Rett øst for tappepla-
ten  z.72 Jz.£ø4 ble det lokalisert en  naturlig forsenkning
som  trolig er benyttet  til  dette  formålet.  Den  store
mengden  leire  må  også  sees  i  denne  sammenheng.
Den naturlige forsenkningen har blitt foret med leire
samtidig som  den  har blitt brukt til  å delvis  bygge
opp gropa over bakkenivå. Gropa på ovnen har trolig
vært bolleformet og ikke dypere enn 30 cm. Det ble
ikke påvist noen steinforing, men treavtrykk antyder
at det har stått en  lagget trevegg mot de oppbygde
veggene. På grunn av den bolleformede bunnen kan
ikke  høyden  på  denne  veggen  ha  oversteget  10-
15  cm.

Organiseringsmessig     følger    plassering     av
råstofflagre  og  ovn  en  noe  uvanlig  praksis.  Kull-
og  malmlager  er  lagt  helt  inntil  hverandre.  Videre
viser  kullinsen  aktivitetsområde  for  påSrlling  i  ovn.
Derav kommer at blåsebelg ikke har blitt lagt mellom
råstofflagrene,  noe som  ellers  er et vanlig trekk.  Med
bakgrunn i det lille slaggutkastet og uttappingspunktet
synes det derfor sannsynlig at denne er plassert nord for
ovnsområdet.

Forholdet   mellom   røsteplasser  og  jern-
framstillingsplassen  er  sikker  i  tilfellet  røsteplass
1.  De øvrige har trolig ingen direkte relasjon til dette
anlegget,menbørseesisammenhengmedrøstingensom
har blitt utført i stort monn i lia mellom Merramyra
og Malmmyra. Slik må arealet på anlegget sees på som
gjenbrukt, men om dette er tilfeldig eller et utrykk for
kontinuitet, kan ikke sies sikkert. Flere røsteplasser ligger
bare titalls meter unna og antyder en intensiv bruk av
hele området.

16o

T,ø„'ø 63

JERNFRAMSTILLINGSPLASSJFP.19

NIKU ID  1023904, C.54013
Gnr./bnr. : Deset søndre, Deset Mellem/Jernskallen,
3;713,381L7
Feltleder: Hege Damlien
Tidsrom: 06.09.-17.09.2004
Ukeverk: 6, undersøkt areal: 543 m2

HEGE DAMLIEN

I-DNING
Jernframstillingsplassen ble registrert i 2000 og tolket
som et 695-anlegg med to parallelle slagghauger.  Syv
kullgroper ble  under  registreringen  knyttet til anleg-
get,  hvorav  to  var anlagt  direkte  på anlegget.  To  av
kullgropene var registrert med sidegrop  (Risbøl €f ø/.
2001).

TiJ sammen ble et areal på aworvet med maskin.
Produksjonsområdet  ble   renset,   mens  det  avdekte
område   for   øvrig   ble   kontrollert   for   mulige
strukturer og fiinn.  Undersøkelsen  ble  gjennomført
ved flategraving.

Undersøkelsenvisteatjernframstillingsplas-
sen besto av to paralleltliggende avlange slagghauger
orientert  nordøst-sørvest  (den  nordvestre  SH1,  sør-
østre SH2).  Avstanden mellom slagghaugene var 6,5
m. SHl  hadde en slaggvoll i sørøst, mens SH2 hadde
en påbegynt slaggvoll i nordvestre ende. Det ble påvist
to ovner i tilknytning til slagghaugene. I produksjons-
området mellom slagghaugene lå et kullager i sørøst og
et malmlager i nordvest. Utenfor produksjonsområdet
i  nordvest ble det påvist to ildsteder anlagt i et rek-
tangulært kulturlag tolket som tuft.

TOPOGRffl

Jernframstillingsplassen lå 555 moh., ca 180 m sørøst
for skogsvei mot Fjellsliseter ved Jernskallen. Anlegget
lå  på  en  flate  i  et  hogst-/plantefelt  på  en  nord-sør
gående terrasse. SH2 lå på kanten av terrassen utover
en skråning mot sør.  Området var bevokst med gran
og noe småbjørk, og undervegetasjonen besto av gress
og lyng. Undergrunnen besto av fin sand.

RESUTAT

Produksj onsområde og råstofflagre

K4lhger
Et  rektangulært  kullag  i  svak skråning  mellom  slagg-
haugene i produksjonsområdets sørvestre del, er tolket
som kullager. Ijaget var klart avgrenset, orientert nord-
vest-sørøst og målte 4,5 x 2,8  m med en tykkelse på
opptil  15 cm.  Massen besto av mindre trekullbiter og
var noe sandblandet. Det lå inntil malmlageret i nord.
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Figur 115: Jfp.19. Plantegning av jernframstillingsplassen.
Figure 115: Plan drawing of iron production site Jfp.19.

Mdlmlager

Utflytende malmlag i produksjonsområdets nordøstre
del, er tolket som malmla.ger. Laget målte 6,0 x 3,0 m
og hadde en tykkelse på s cm. Massen besto av mørk
brunrød  finkornet  malm,  iblandet  enkelte  kullbiter.
I  nord  var  massen  noe  lysere  og  blandet  med
konsentrasjoner av knust sjaktmateriale.

Ovner og ovnsområder

Oun1

Parallelt  med,  og  inntil  SHl  i  sørøst,  ble  det  påvist
en  15 cm dyp rektangulær gjenftlt nedgravning som
målte 5 x  1  m, tolket som tapperenne.  I plan fremsto
tapperenna som en mørk struktur. Nordøst og sørvest
i renna lå tykke konsentrasjoner av knust sjaktmateriale
som målte ca 2,0 x 1,6 m. Massen besto overveiende av
et sandblandet tappeslagglag med noe malm og kull.
Laget var opptil 20 cm tykt og er søl etter påSlling

av  råstoff  i  ovnen  samt  rester  etter  produksjonen.
Tapperenna var forholdsvis dyp omkring ovnsom-
rådet og flatet ut mot nordøst og sørvest. Inn mot
senter tiltok andelen av tappeslagg, og ved opprensing
kom  det  mot  bunnen  av  renna  fram  to  konsentra-
sjoner av tappeplater z.72 fz.fz/. Rennestrukturen antydet
tapping mot nordøst og sørvest, og bakken under var
varmepåvirket.

I  midten  av tapperenna ble det under slagg-
laget påvist en oval nedgravning som målte 1,5 m. En
sirkulær steinsatt grop, tolket som ovnsgrop lå i senter
av nedgravningen. Ovnsgropa målte 28 cm i indre dia-
meter og var 0,5 m dyp. I overflata lå det fragmenterte
bunnskoller og  knust  tappeslagg.  Noe  sjaktmateriale
i  toppen  av gropa  indikerte  plassering  av ovnssjakta
direkte over ovnsgropa. Den hadde vært sirkulær med
en indre diameter på 33 cm.

Gropa  var  foret  med  neve-  til  middels  stor
rundkamp.  Bunnskoller var også  brukt  som  foring  i
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Figur 116: Jfp.19. Ildsted  1  og 2 i plan. Sett mot sørvest.
Figure 116: Hearth 1  and 2 from Jfp.19 from the north east.

gropa. Innenfor steinforingen var det plassert en lagget
trevegg av vertikalt tettstilt trevirke. Bordene hadde et
kvadratisk tverrsnitt, var ca 20 cm høye og s cm brede.
Tappeslagg hadde rent mellom steinforingen og tre-
veggen. I gropas øvre del lå det en kompakt slaggkake
som var størknet fast i treveggen.  Gropa var Slt med
mørk brun slagg- og malmblandet sand.

Oun2
Inntil og parallelt med SH2 i nordvest ble det påvist en
liknende rektangulær gjenSlt tapperenne som  målte
5,7 x  1,6 m og hadde en dybde på opptil  15 cm. Vest
og sørvest i renna lå konsentrasjoner av knust sjakt-
materiale.  Lagene  målte  ca  1,0  x  0,6  m  og  er  trolig
rester etter deponerte sjakter fra ovnen. Massen i renna
var lik den i sørvest. En ovn i form av tappeplater, noe
sjaktmateriale z.# fz.Ø samt en underliggende ovnsgrop,
lå midt i tapperenna.  Lokaliseringen av slaggen samt
varmepåvirket   undergrunn  antyder  uttapping  mot
sørvest. I motsatt retning var det ikke bevart slagg som
direkte viste tapping, men konstruksjon og mengden
omrotet tappeslagg viser at det sannsynlig også er blitt
tappet i denne retningen.

Ovnsgropa var sirkulær og steinsatt med mål
på 27 cm i indre diameter og dybde på 45 cm. I over-
flata  lå  det  fragmenterte  bunnskoller  og  knust  tap-

peslagg. De bevarte sjaktrestene i toppen av ovnsgropa
antyder en sirkulær grop med diameter på 30  til  35
cm. Utenfor leirsjakta helt ned mot ovnsgropa sto det
igjen rester etter en tynn vegg av enten treflis eller bark,
bestående av kvadratiske tynne forkullede stykker.

Gropa  var  i  tillegg  til  stein,  også  foret  med
bunnskoller.  I  gropas  nordøstre  del  utgjorde  en  stor
jordfast stein,  med  50  cm  i  dia.meter,  del  av veggen.
En lagget trevegg med høyde på opp mot 38  cm og
bredde  på  s  cm,  var  satt  ned  innenfor  steinveggen,
og noe slagg hadde rent mellom de konstruksjonene.
Gropa var Slt med  rødbrun  slagg-  og malmblandet
sand i øvre del,  mens bunnen var dekt av  10 cm lag
med brent leire og grus.

Bearbeidingavjemet
Nordøst i  tapperenna til  ovn 2  lå et kompakt kull-
blandet  lag  bestående   av  plater  av  asfaltlignende,
porøs,  sammensintret jernholdig  slagg  iblandet  kull.
Laget målte 2,0 x 0,7 m, og hadde en tykkelse på opp-
til  15 cm. Området tolkes som et viderebearbeidings-
område for jernluppen direkte etter uttak.

Slagghauger og slaggkonsentrasj oner
SH 1 lå nordvest for produksjonsområdet. Slagghaugen
var avlang, toppet, orientert nordøst-sørvest og målte

Konstmksjon/lag Prøve Konstmksion/lag Prøve Konstmksjon/lag Prøve
Oun 1 , muem F''n' Ildsted 2 Gtsn, f„" Sidej¥op, Tfp.19-4 Gr(''I

Owi  2,  treueÅÆ F''n' Tuf[ Furu Kullgrop, Tfb.19-5 Crz7#, fun]
SH1, bum Fur„ Kullgrop, Tfb.19-2 G/zz#, fi]ru Kullgrop, Jfp.19-6 Gra''
SH2, bum G,,l'' Kuugrop, Tft>.19-3 F''r,' Kullgrop, Tfp.19-7 G,z#„,  fi]ru
Kullager Gran, fiiru Sidegrop, Tfp.19-3 F''T,'

IHkted 1 Gtan, f"" Kullgrop, Tft>.19-4 G,u''

Tabell 23: Treartsanalyserte prøver. Daterte prøver i kursiv.
Table 23: Specics identified charcoal samples. Dated samples shown by italics.
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'l.Ua-5302, Ildstcd 2
1640±40BP

'l`Ua-5298, SI I  1, bunn   1205±40BP

'1'-17626, ()\.n  1   945±75BP

'I`Ua-S301, lldsti`d  1   945±40BP

'1.-17625, O`.n 2   775±50BP

Tua-5299, SI-I 2, bunn  695±40BP

T-17623,jfl`.19-3   1200±50BP

T-17624,Jft.19-3, s.grop   880±75BP

'l'-17618,jq>.19-4   875±40BP

'l`-17622,jq].19-7   865±65B1'

'r-17620,jÅ..19-6   855±6581>

'l`-17619,Jft.19-4, `s.grop   850±60BP

Tua-5300,.|fl).19-5   785±40BP

T-17621,.|fit.19,2   750±50BP
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Figiir 117: Jfp.19. Datcringsresultater fra jernframstillingsplassen og tilhørende kullgroper.
Figure 117: Dates from iron production site Jfb.19, associated charcoal pits.

7,5 x 4,5 m med en høyde på  1,0 m. Massen i slagg-
haugen var gjennomgående homogen og besto hoved-
sakelig  av  et  tappeslagglag,  iblandet  sand.  Det  ble
påvist lite sjaktmateriale i haugen.  Volum på slagg-
haugen ble med totalstasjon målt til å være 10,3 m3.

I  tilknytning til  SHl  lå  en  voll  av  slagg  til-
nærmet vinkelrett på haugens sørvestre ende, orientert
nordvest-sørøst. Vollen målte 2,6 x 2,5 m og hadde en
tykkelse på 30 cm. Vollen var flat og lå i en svak skrå-
ning. Massen i vollen besto av et rødbrunt sandblandet
slagglag av knust tappeslagg og sjaktmateriale, og mot
bunnen,  noe sand- og kullblandet. Volum på slagg-
vollen ble med totalstasjon målt til å være 0,3 m3.

SH2 lå parallelt med og 6,4 m  nordvest for

1500Cal.'\D
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SHl  sørøst  på  produksjonsområdet.  Slagghaugen  lå
på  kanten  av  terrassen  og  delvis  utover  skråningen
i  sørøst.   Slagghaugen  var  avlang,  toppet,  orientert
nordøst-sørvest og målte 7,2 x 5,2 m med en høyde
på 70 cm. Massen i slagghaugen besto hovedsakelig av
et sandblandet tappeslagglag i øvre del.  Mot bunnen
var massen  mer  bla.ndet  med  bunnskollefragmenter,
sjaktmateriale og kull. Volum på slagghaugen ble målt
til å være 4,9 m3.

I tilknytning til SH2 lå et omrotet slagglag til-
nærmet vinkelrett på haugens nordøstre ende, tolket
som en slaggvoll.  Laget målte 4,1  x  1,4  m  og hadde
en tykkelse på opptil  15 cm.  Massen besto av påført
sand  i  nedre del  og malm,  pulverisert sjaktmateriale
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og bunnskoller i øvre del. Laget dekket delvis nordøs-
tre del av tapperenna og lå utover skråningen øst for
denne.

Spor etter bygningsko nstruksj oner
s m nordøst for SHl ble det påvist et rektangulært lag
som målte 3,6 x 3,0 m, tolket som tuft. Tufta var ori-
entert nordøst-sørvest og hadde en  tykkelse på opp-
til  5  cm.  Laget var tynt og spettet,  men hadde klare
rette  avgrensninger  i  nordøst,  øst  og  sør.  I  nordvest
var avgrensningen mer diffus, men en naturlig kant i
terrenget kan antyde avgrensningen her. Massen besto
av mørk rødbrun, noe kullblandet, sand. Massen var
blandet med mindre skjørbrent stein, brente bein og
spredte slaggbiter. Laget er tolket som rester etter gulv-
flaten i en lett konstruksjon.  I nordre del av laget ble
det påvist to ildsteder.

Ildstedene  var  tilnærmet  sirkulære  og  målte
0,9 x 0,8 m med en tykkelse på opptil  14 cm. Massen
besto av skjørbrente stein >15 cm og mørk brun kull-
blandet  sand,  iblandet  mindre  slaggbiter  og  brente
bein.  Undergrunnen  under  ildstedene var varme-
påvirket i form av rødbrent sand.

mgroper
Alle  kullgropene  ble   undersøkt.   Fire  med  maskin
hvorav tre ble snittet og en ble flategravd. De tre øvrige
ble  undersøkt  med  prøvestikk.  Alle  kullgropene  ble
som  under  registreringen,  definert  som  kvadratiske.

Varia 63

Figiir   118:   Hestesko   fra  jernframstillingsplassene  Jfp.9
(til  venstre)  og  Jfp.19  (Foto:  M.  Teigen,  Kulturhistorisk
museum).
Figure 118: Horsc shoes from iron production sites Jfp.9
(to the left) and Jfp.19 (Photo: M. Teigen, Muscum of
Cultural History).

Stableretning kunne påvises i ett tilfelle der tømmeret
var lagt parallelt.

Kullgropene   Jfp.19-3    og   Jfi).19-4    hadde
sekundære sidegroper gravd ned i vollen. Sidegropene
lå  diagonalt  mot  ett  av  kullgropenes  hjørner.   De

Figur 119: Jfi).19. Oversiktsbilde over jernframstillingsplassen etter avtorving. Sett mot nordøst.
Figurc 119: Iron production site Jfp.19 after surface stripping. Seen from thc south wcst.
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hadde samme kvadratiske form som hovedgropa, men
var  betydelig  mindre  i  både  utstrekning  og  dybde.
Begge sidegropene var sekundære da de var gravd ned
i hovedgropenes voll, og massen fia gravingen var kastet
ned i denne. Begge sidegropene hadde tykke kullag og
er brukt til  brenning av kull.  Sidegropene er begge
tolket å ha hatt to faser med gjennomgående varme-
påvirkede sandlag som skiller fasene. For begge gjelder
det at det i den første fasen har vært flat bunn mens
det i den andre fasen var avrundet bunn.

Treart og datering
16 prøver er treartsbestemt, åtte fra jernframstillings-
plassen  og  åtte  fra  kullgropene.  Furu  og  gran  har  i
tilnærmet lik grad  blitt  benyttet,  og  finnes  ofte  i
kombinasjon.  14 av prøvene er datert.

Dateringene fra jemframstillingsplassen  spri-
ker, og det er problematisk å gi entydig bilde for opp-
start og slutt.  Dateringene fra en kullgrop samt fra
SHl  viser at en kan ha hatt en oppstart allerede på
800-tallet. En ser da bort i fra at dateringen av ildsted
2  (AD395-440),  kan  ha sammenheng med produk-
sjonen. Stratigrafisk lå begge ildstedene i gulvlaget, og
ikke under. Datering av ildsted 1 ligger i kontekst med
produksjonsfasen, og det er mest trolig at tufta i sin
helhet har en sammenheng med denne.  Om det har
vært en produksjon på 800-tallet, så er anlegget sett
bort i fra Jfp.18, det eldste undersøkte, og er slik i en
særstilling. I tillegg kan muligens to faser utskilles, €n
gjennom ovn 1 i siste bruksfase tidlig på 1000-tallet, og
6n på 1200-tallet, representert ved ovn 2 og shgghaug 2.

Fum
1 østre del av tufta ble det fimnet en fragmentert heste-
sko av middelaldertype. Den har bølget ytterkant der
sømmene  er  utslått.  Sømhullene  er  rektangulære  og
nedsenkete,  og  hesteskoen  er knekt  ved  et  av  disse.
Typen  har vært  i  bruk på  1000-1400-tallet  i  Norge
(Gansum 2002:31).

18,7 g brente bein ble funnet i  ildsted  1.  21
fragmentererbestemttilpattedyr,troligsau/geit,mens
1 1 fragmenter ble bestemt til pattedyr. Fra ildsted 2 er
19 beinfragmenter analysert, der to ble bestemt til svin
og  17 fragmenter til pattedyr (Hufthammer 2005). I
tillegg ble det fiinnet noe brente bein i tuftas gulvlag.

TOLKNINGER AV FRAMSTILLINGSPIASSEN

Undersøkelsen  viste  at jernframstillingsplassen  besto
av  to  avlange  parallelle  slagghauger.  Begge  slagg-
haugene   hadde   paralleltliggende   tapperenner   der
ovnen var plassert sentralt i renna.

Ovn  1  lå  rett  sørøst  for  SHl  og  knyttes  til
denne. Tappingen  samt plasseringen av ovnen  i  for-
hold  til  slagghaugens,  indikerer  at  blåsebelgen  har
vært plassert på kanten av renna i sørøst. Slagghaugen
haddetilhørendeslaggvollisørvestreende.Slaggvollen
tolkes ut i fra massen og slaggtypen som utkast i for-
bindelse med produksjonen.
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På samme måte er det en sammenheng mellom
SH2 og ovn 2. Som ved ovn 1 indikerer tappingen og
ovnens plassering i  forhold til  slagghaugen,  at blåse-
belgen har vært plassert på kanten av renna i nordvest.
Slagglaget nordøst i tapperenna tolkes på bakgrunn av
slaggtypen,  som  et  område  for viderebearbeiding av
jernluppen. Også SH2 hadde et slagglag tolket som en
påbegynt slaggvoll i nordøstre ende. Vollen tolkes ut i
fra kriteriene nevnt over, også som utkast i forbindelse
med produksjonen.

I  produksjonsområdet  mellom  slagghaugene
låetkuuagerisørvestredelogetmalmlagerinordøsuedel.
Råstofflagrene knyttes  tfl produksjonen  i  begge ovnene.
Tross felles bruk av råstofflagrene, kan det på bakgrunn
av dateringene trolig skilles ut flere faser på lokaliteten,
der den eldste er representert ved ovn  1  og SH1.

Utenfor  produksjonsområdet  i  nordvest  ble
det  påvist  spor  etter  bosetting  eller  opphold  i  fom
av et kulturlag tolket som  tuft og to ildsteder.  Siden
det ble påvist ildsteder i  tufta og funnet brente bein
i ildstedene, er det sannsynlig at bygningen har vært
benyttet   som   oppholdssted.   Ildstedet   og   tufta
knyttes på bakgrunn av dateringene til en tidlig fase
på anlegget.

JERNFRAMSTILLINGSPIASSJFP.20

NIKU ID  1024010, C.5402l
Gnr./bnr. : Deset søndre, Deset Mellem/Jernskallen,
57 13 , 38117
Feltleder: Hege Damlien
Tidsrom: 21.09.-13.10.2004
Ukeverk:  15, undersøkt areal: 461  m2

HEGE DAMLIEN

I-DNING
Jernframstillingsplassen  ble  registrert  i  2000  som  et
695-anlegg  med   to  parallelle  slagghauger.   Ifølge
registreringsrapporten   var   en    blestertuft   mellom
slagghaugene tydelig markert av voller bygd av sand
og  rydningstein  i  øst.  Tufta  hadde  trolig  vært  åpen
mot vest.  Femten kullgroper ble under registreringen
knyttet til anlegget. En av kullgropene hadde sidegrop
(Risbøl c' ø/.  2001 ).

Framstillingsplassen ble avtorvet med maskin,
og produksjonsområdet ble renset. Det avdekte område
for øvrig ble kontrollert for mulige strukturer og fiinn.
Undersøkelsen ble gjennomført med en kombinasjon
av flategraving og hjelpeprofiler

Undersøkelsen  viste  at  anlegget  besto  av  to
avlange  parallelt  liggende  slagghauger  orientert  øst-
vest,  SHl  i  nord  og  SH2  i  sør.  Begge  hadde voller
av slagg som  forlengelse av haugene i  østre og vestre
ende.  Avstanden  mellom  slagghaugene  var  6,5   m.
Det ble påvist to ovner i tilknytning til slagghaugene.
I  produksjonsområdet  mellom  slagghaugene  lå  fire
råstofflagre, to malmlagre i vest samt et kullager og et
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Figur 120: Jfp.20. Plantegning av jernframstillingsplassen.
Figure 120: Plan drawing of iron production site Jfp.20.

malmlager i østre del.  Utenfor produksjonsområdet i
øst ble det påvist to ildsteder anlagt i et rektangulært
kulturlag, tolket som tuft, og i sørvest en røsteplass.

TopoGRJH
Jernframstillingsplassen  lå  547  moh.,  ca  140  m  sør
for    tverrforbindelsen    mellom    Jernskallevegen    og
Nysetervegen.  Østre Æra  renner  ca  500  m  mot  øst.
Anlegget lå på en flate i svakt sørlig hellende terreng.
Området  er  preget  av  nyere  grøfting,  hogst  og  myr.
Flere rotvelte hadde forstyrret anlegget.  Området var
bevokst med ung gran, furu og gress.  Undergrunnen
besto av sand og grus, og var svært steinrik.

166

RESUTAT

Produksjonsområde og råstofflagre

Kullager

Et  tilnærmet  ovalt  kullag,  tolket  som  kullager,  ble

påvist i produksjonsområdets østre del.  Massen besto
av trekullbiter og svart humusholdig sand. Laget målte
6,9  x  2,3  m  og  hadde  en  tykkelse  på  opptil  13  cm.
Det var tykkest i nordøstre del og var her blandet med
malm  og  fragmenterte  bunnskoller.  Kullageret  besto
trolig av to faser.  Det lå under malmlager 3  og bear-
beidingsområde tilknyttet SH2.
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Figur 121: Jfb.20, ovn  1. I plan ettcr tømming og snitting ned til steinforingen.
Figiirc 121: Furnace 1  from Jfb.20 shown in plan after being emptied and sectioned down to the stone lining.

Malmldger 1
Et  malmlager  lå  i  produksjonsområdets  vestre  del.
Formen  var tilnærmet  kvadratisk med  mål  på  3,8  x
4,2 m og tykkelse på opptil  10 cm.  Massen besto av
lys rødbrun, finkornet røstet malm, som var noe kull-
og leireblandet. Malmlageret lå under de vestre slagg-
vollene og over malmlager 2, og var forstyrret av rot-
velte i nord.

Malmhger 2
Et utflytende malmlag som lå sentralt i produksjons-
området, er også tolket som malmlager. Det var svært
kompakt, bestående av mørk brun svært kullblandet
puddermalm, og målte 4,5 x 4,7 m med en tykkelse
på opptil 30 cm. Malmlageret var forstyrret av rotvelte
i nordøst, og relasjonen mellom laget og malmlager 3
er derfor usikker.

Malmhger 3
Ytterligere et malmlager som var ovalt,  lå  i  produk-
sjonsområdets  østre  del.  Laget  besto  av  lys  rustrød
puddermalm  og  hadde  varierende  tykkelse.  Det  lå
delvis over kullageret og under bearbeidingsområdet
tilknyttet SH2. Utstrekning var vanskelig å avgjøre da
det var forstyrret av flere rotvelte, men størrelsen ved
undersøkelse var 4,0 x 3,8  m  og tykkelsen opp mot
20 cm.

Ovner og ovnsområder

Oun1

Parallelt  med,  og  inntil  SHl  i  sør,  ble  det påvist  en
20  cm  dyp  rektangulær  gjenftlt  nedgravning  som
målte 5,6 x 1,3 m, tolket som tapperenne. I plan frem-
sto den som en mørk struktur. Massen var overveiende
et kompakt lag med knust tappeslagg,  kull og knust
sjaktmateriale. I sørvestre del var massen løsere og mer
sand- og malmblandet. Renna var dypest sentralt inn
mot ovnsområdet som kom fram i form av tappeslagg
z.# j.¢.fø¢,  samt enkelte sjaktrester.  Slaggen viser tapping
i to retninger, og sjaktmaterialet antyder en rund sjakt
med diameter på noe over 30 cm.

Under slagglaget og sjaktfragmentene ble det
påvist en oval nedgravning med en sirkulær steinsatt
ovnsgrop som målte 27 cm i indre diameter og hadde
en dybde på 51 cm. Innenfor steinveggen sto det rester
etter  en  lagget  trevegg  i  to  lag.  De  var  bare  bevart  i
nedre del, og øvre del hadde enten brent opp, eller var
fjernet ved uttak av jernluppen. Gropa var øverst firlt
med mørk brun slagg- og malmblandet humusholdig
sand, mens det i bunnen lå et 10 cm tykt lag med rød-
brun røstet malm.

Oun2
Inntil og parallelt med SH2  i nord lå en tapperenne
som  målte  6,0  x  1,2  m.  I  vestlig  del  av denne  lå  et
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tykt lag av knust sjaktmateriale som trolig må relateres
til den siste ovnssjakta. Tapperenna var opptil 20 cm
dyp, og massen besto av et relativt kompakt lag med
knust tappeslagg, blandet med sand, malm og knust
sjaktmateriale.  Laget  var  i  sørvest  svært  kullblandet
mot bunnen. Tapperenna var dypest i senter og flatet
ut mot øst og vest. Noe tappeslagg antydet uttapping
i to retninger fra en ovn sentralt i renna. Lite av sjakta
sto igjen, men trolig har indre diameter vært på rundt
30 cm.

En ovnsgrop ble påvist under hva som ble defi-
nert som sjaktas plassering. Den var steinsatt og hadde
en  indre  lagget  trevegg som  bare var  bevart  i  nedre
del. En fragmentert bunnskolle i sørvestre del av ovns-
gropa sto trolig z.7ø J¢.fø¢. Ovnsgropa målte 25 cm i indre
diameter og var 60 cm dyp. Tappeslagg hadde rent ned
mellom steinene og treveggen i flere omganger slik at
den hadde horisontal størknestruktur. Gropa var som
ovn 1 trolig forstyrret da deler av treveggen var borte
i  toppen.  Samtidig  tilsier  rester  av  bunnskollen  at
massen under denne trolig lå z.7ø Jz.fø¢. Denne besto av
sammensintret slagg, malm, kull og sand. I bunnen lå
imidlertid et 25 cm tykt lag røsta malm, iblandet noe
slagg i øvre del.

Slagghauger og slaggkonsentrasj oner
SH 1 lå nord for produksjonsområdet. Slagghaugen var
avlang, orientert øst-vest og målte 7,2 x 5,0 m med en
høydc på 1  m. Massen i slagghaugen var homogen og
besto hovedsakelig av tappeslagg,  noen  fragmenterte
bunnskoller  og sand,  spesielt  i  sørvestre del.  Massen
var noe torvblandet i toppen. I bunnen av haugen var
det lommer med knust sjaktmateriale og kull. Det ble
fiinnet en  halv ubrent dyrekjeve av svin  midt i østre
profil  av  slagghaugen.  En  volumberegning  av  slagg-
haugen anslo massen til  17 m3.

I  tilknytning til SHl  lå to voller av slagg til-
nærmet  vinkelrett  på  haugens  østre  og  vestre  ende.
Vollen  i vest målte 2,8  x 2,8  m  og hadde en  høyde
på 22 cm.  Slaggvollen var tilnærmet rund, og massen
besto  av  et  brunt  sandblandet  slagglag  av  knust
tappeslagg.  Massen  var  mer  sand-  og  leireblandet
mot  bunnen.  Slaggvollen  var  skadet  av  rotvelte  i
østre del.
Vollen i øst var avlang og målte 3,2 x 3,1  m med en
høyde på 25 cm. Massen besto av et mørkt brunt kull-
blandet slagglag av fragmenterte bunnskoller og porøs
grusblandet   sammensintret   slagg.   Massen   var   noe
sand-  og  malmblandet,  og  det  ble  påvist  skjørbrent
stein i laget.  Det var ikke tappeslagg i massen. Vollen
var ødelagt av rotvelte i sørøst og lå delvis under SH 1 i
noi.d. Trolig var dette et bearbeidingsområde for rensing
avjemluppen.

SH2 lå parallelt med, og 6,5 m sør for SHl.
Slagghaugen  var  avlang,  orientert  øst-vest  og  målte
7,9  x  5,4  m.  Den  var  toppet med en  høyde på  0,8
m. Slagghaugen lå på kanten av en svak sør hellende
skråning.   Massen   i  slagghaugen  var  heterogen  og
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besto i øvre del av et brunt sand- og kullblandet slagg-
lag med overveiende tappeslagg. I haugens midtre del
var det større innslag av knust sjaktmateriale og frag-
menterte bunnskoller, mens det mot bunnen var over-
veiende tappeslagg og kull.  Massen var torvblandet i
toppen. Haugen ble målt til å ha en masse på 10 m3.

Også  i  tilknytning til  SH2  ble det påvist  to
voller av slagg ved haugens østre og vestre ende. Vollen
i vest var tilnærmet rund og målte 3,1  m i diameter
med en høyde på 17 cm. Massen var lik den i den vestre
vollen tilknyttet SH 1, og besto av et brunt sandblandet
slagglag av knust tappeslagg. Massen var mer kull- og
malmblandet mot bunnen. Slaggvollen lå over malm-
lager l.

Vollen i øst var oval, målte 2,2 x 4,0 m og var
0,3  m høy.  Massen  i vollen  besto  av et  mørk brunt
kullblandet  slagglag  av  fragmenterte  bunnskoller  og
porøs  grusblandet  sammensintret  slagg.  Massen  var
noe  sand-  og  malmblandet,  og det  ble påvist  skjør-
brent stein i laget.  Det var ikke tappeslagg i  massen.
Vollen var ødelagt  av rotvelte i  nordvest og lå over
kullageret og malmlager 3. Massen er lik den i østre
vollen tilknyttet SH 1, og har samme tolkning.

Røsteplass
Det  ble  påvist  en  rektangulær  røsteplass  beliggende
utenfor produksjonsområde i sørvest. Røsteplassen lå
i  svakt  hellende  terreng  og  målte  5,6  x  2,5  m  med
en  tykkelse  på  5  cm.  Massen  besto  av  rødbrun  til
lys  rød  kullblandet puddermalm.  Avgrensingen  mot
sør var særlig markert av relativt store stein  liggende
tett på rekke. Undergrunnen inneholdt mye stein, og
under graving viste det seg at noen av steinene også lå
i laget. Malmen var noe sand-og kullblandet i midten.
Tolkningen  som  røsteplass  er  gjort  på  bakgrunn  av
plasseringen samt varmpåvirkning av stein i laget.

Spor etter bygningskonstruksj oner
5,0 m øst for produksjonsområdet ble det påvist et til-
nærmet kvadratisk lag bestående av skjørbrent stein og
lys gråbrun kullblandet sand, tolket som tuft. Steinene
lå i konsentrasjoner i øst, og i et øst-vest orientert belte
i nord. Steinene varierte i størrelse fra 2 til 30 cm, med
en overvekt på rundt  10 cm i diameter.  De var depo-
nerte og ikke varmepåvirket på stedet. Steinene lå i og
over et spettet lyst gråbrunt noe malm- og kullblan-
det  sandlag.  Laget  inneholdt  flere  slaggbiter,  med
særlig konsentrasjon i sørøst. Steinene og sandlaget lå
innenfor linjene mellom tre større flate stein på ca 60
cm i diameter, som utgjorde en rett vinkel, øst-vest og
nord-sør.  Trolig  er  dette  hjørnesyllstein.  Det  sør-
vestre hjørnet manglet, men det må bemerkes at under-
grunnen  i  dette  området var  ødelagt  av  flere  stein-
opptrekk etter avtorving. Steinene og sandlaget tolkes
som rester etter gulvflaten i en kvadratisk bygning, der
den skjørbrente steinen lå overveiende i ytterkanten av
lagEt,ogtolkæsomavfillsoptellerkastetutmotveggene.
Undergrunnen  under laget virket ryddet i forhold  til
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Figiir 122: JS.20. Plantegning av tufta med ildsteder.
Figure 122: Plan drawing of building platform with associated hearths from Jfp.20.

den ellers svært steinrike undergrunnen. Tufta målte
5,8  x  6,0  m.  I  laget  ble  det  fiinnet  et  fragment  av
hestesko, og to ildsteder ble påvist sentralt i laget.

Ildstedet i nord ( 1 ) var ovalt og målte 1,2 x 1,1
m med en tykkelse på  15 cm. Massen besto av mørk
brun humus- og kullblandet sand og skjørbrent stein
<10 cm.  Massen var iblandet brente bein og mindre
slaggbiter. En del større stein var brukt til kantstein i
ildstedet. Sanden under og rundt ildstedet var varme-
påvirket. Ildstedet var noe forstyrret av steinopptrekk
i vest.

20 cm sør for ildsted 1  ble det påvist ytterligere
en oval struktur tolket som ildsted (2). Ildstedet målte
1,1  x 0,8 m og hadde en tykkelse på  15 cm.  Massen
besto  av mørk brun humus-  og kullblandet sand og
skjørbrent stein  <10  cm.  Massen var iblandet brente
bein  og  mindre  slaggbiter,  samt mye  knust  sjakt-
materiale i  sørøst.  En del større stein var brukt som
kantstein i ildstedet som var anlagt i en naturlig dump
i  terrenget.  Sanden  under  og  rundt  ildstedet  var
varmepåvirket. Ildstedet var noe forstyrret av stein-
opptrekk i vest.

mgropcr
Alle  de  tilknyttede  kullgropene  ble  undersøkt,  syv
med  maskin  og åtte med prøvestikk.  Undersøkelsen
av kullgropene viste at alle var kvadratiske,  noe som
stemte  med  NIKUs  observasjoner.  Stokkenes  stable-
retning  kunne  påvises  i  fem  tilfeller.  I  fire  kull-

groper  var  tømmeret  stablet  i  en  retning,  mens  €n
hadde krysslagte stokker.

Undersøkelsen  av kullgrop Jfp.20-15 viste at
kullgropa hadde en sekundær funksjon som bygning.
En  liten  laftet  tømmerkoie var satt  ned  i  kullgropa.
Der ble påvist ildsted og moldbenk i tufta.  Kullgropa
har  dermed  blitt  gjenbrukt  til  oppholdsformål.  På
bakgrunn  av  fiinnene  kan  tufta  dateres  til  omkring
AD1800.   Da  det  er  registrert  flere  flatmarksmiler
langs  Østre Æra  (Rjsbøl cf ø/.  2002b:77-79),  der de
nærmeste bare  ligger  250  m  unna  koietufta.,  ble  det
søkt etter flere flatmarksmiler i umiddelbar nærhet av
koia. Søket var negativt, og koia kan på bakgrunn av
fiinn  av en  buløks,  lik den  som  ble  fiinnet på Jfp.1,
tolkes til å være en tømmerhuggerkoie.

Kullgropa hadde i tillegg to sidegroper. De to
sidegropene var av forskjellig karakter. Sidegropa mot
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Figur 123: Rester av koie satt ned i kullgrop. Til vcnstre: syllstokk til venstre i bildet, moldbenken i bakgrunnen. PåSlt gulvlag
vises over milebunnen. Til høyrc: Rester etter laftckonstruksjonen med lafteknuter. Under målestaven liggcr en frakk direkte
over den eldre milebunnen.
Figure 123: Remains of a shed built into the charcoal pit. From the left cdge timber, and in the background the earthen
bank. A back filled floor can be seen over the charcoal pit's base. Right: Rcmains of jointed timber construction, under the
survey polc are a coat that in turn lies over the base of thc charcoal pit.

nordøstvarliksidegropenepåJfp.19,skåretnedivollen,
og med et tykt kullag i bunnen, etter kullbrenningen.
Sidegropa i sørvest var derimot uten spor av kull eller
annetorganiskmateriale.Trolighardennesinbakgrunn
ibehovformassetilkonstrueringenavdensenerekoia.

Treart og datering
Åtte prøver er treartsbestemt. Alle prøvene ble bestemt

t\iii```i.liuir(Liij  lf`ni`  R.iuw   u   a)  /.Y");()`(   \l   |)   IrJl}mnlRmn`,`   (!(`t;),ililHS+(11:i)./\luit,i  |   )           |

•l.-1762911dsti`d  2   980±75BP

•l.Ua-5305,  llilsted  1    955±35BP

Tlh-5303, Bi`arbi.idingsoinrådc, SI 11   950±40BP

'1`-17630, O`..i 2   930±4081'

T-17627, R.,StL`rthss   915±80BP

'l'Ua-5304, Ildsti`d  1, br.bcin   890±40BP

'l'Ua-5306, 'I`uft   840±408]'

'l'-17628,O`.n  1735±75BP

til fiiru. Syv av prøvene er datert. I tillegg er det datert
en prøve av brente bein fra ildsted 1.

Alle    dateringene    ligger    innenfor    perioden
AD1050-1300, samtidig som de antyder en kontinuitet
i driften. Ovnene indikerer imidlertid to bruksfaser
eller at ovn  1  er blitt benyttet over et lengre tidsper-
spektiv enn ovn 2. En kan trolig innsnevre dateringene
til en oppstart etter AD1050, og at produksjonen har
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Calibratc`d dati`

Figur 124: Jfp.20. Dateringsresultater fra jernframstillingsplassen.
Figiire 124: Dates from iron production site Jfb.20.
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Figiir 125: Slaggkrok fiinnet på Jfb.20 (Foto: M. Teigcn, Kulturhistorisk muscum).
Figure 125: Slag hook found at iron production site Jfb.20 (Photo: M. Teigcn, Museum of cultural History).

pågått til slutten av 1200-tallet. En kan på bakgrunn
a.v ovn 1 ikke utelate et brudd rundt AD 1150, men da
det er siste produksjon som belyses i ovnene, kan dette
ikke sies sikkert.

Funn
En  jernkrok  ble  funnet  nordøst  for  produksjons-
området   under  opprensing.   Den   var  avlang  med
avrundet krok i ene enden. Tverrsnittet var firkantet,
og den hadde en avspisset tange. Total lengde 23 cm,
bredde 1  cm og tykkelse 1  cm. Lengde tange: 8,5 cm.
Gjenstanden er tolket som en slaggkrok lik de som er
fiinnet på Jfi).6 og Jfp.30.  (f.eks.  Englund 2002:130
etter  J.   Sjefstr6m).   Kroken  er  forslagget  og  delvis
avbrutt (fig.  125), og er trolig forkastet av den grunn.

Et fragment av en hestesko, venstre arm, ble
fiinnet i tufta. Hesteskoen er av middelaldertype med
bølgetutsideetterutslåttesømmerogtrerektangulære
nedsunkede  sømhull.  Armen  smaler  av  mot  enden
og en hake (forhøyning)  på ytterste ende. Typen har
vært  i  bruk  på  looo-1400-tallet  i  Norge  (Gansum
2002:31).

I tillegg ble det fiinnet brente bein i begge ild-
stedene. 2 fragmenter ble bestemt til storfe og 1  bein-
fragment til svin. 44 fiagmenter ble bare bestemmes til
pattedyr.  (Hufthammer 2005).  I  tillegg ble det midt
i SHl  fiinnet en ubrent dyrekjeve med tenner, som
trolig er svin  (Mansrud pc#.  77øcc/.).

TOLKNINGER AV FRAMSTIIJ"GSPIASSEN
Undersøkelsen  viste  at jernframstillingsplassen  besto
av  to  avlange  parallelle  slagghauger.   Begge  slagg-
haugene   hadde   paralleltliggende   tapperenner   der
ovnen var plassert sentralt i renna. Ovn 1 lå rett sør for
SHl  og knyttes direkte opp mot denne. Tappingen
samt  plassering  av ovnen  i  forhold  til  slagghaugens
beliggenhet,  indikerer at blåsebelgen har vært plassert
på  kanten  av  renna  i  sør.  Slagghaugen  hadde  til-

hørende slaggvoll  i vestre ende.  Slaggvollen tolkes ut
i fra massen og slaggtypen som utkast i forbindelse
med  produksjonen.  Øst  for  slagghaugen  lå  en  voll
av slagg tolket som bearbeidingsområde for rensing av
jernluppen.

Ovn 2 lå rett nord for SH2 og knyttes dermed
direkte  opp  mot  denne.  Som  ved  ovn   1   indikerer
tappingen samt ovnens plassering i  forhold  til slagg-
haugen, at blåsebelgen har vært plassert på kanten av
renna i nord. Også SH2 hadde to voller av slagg i østre
og vestre ende.  Vollen i vest tolkes ut i fra kriteriene
nevnt over som  utkast i  forbindelse med produk-
sjonen, mens den i øst tolkes som bearbeidingsområde
for rensing av jernluppen.

På bakgrunn av dateringene kan to bruksfaser
muligens skilles ut. Selv om ikke lagmessige relasjoner
mellom de to ovnsområdene kan gi informasjon om
en  eller  flere  faser,  har ovnene  to  atskilte  bruksfaser.
Bunnen  av slagghaugene  er  derimot  ikke  datert,  og
en kan derfor ikke si noe om oppstarten av produk-
sjonen.  I  produksjonsområdet  mellom  slagghaugene
lå et overlappende kullager og malmlager i østre del,
og to  malmlagre i vestre del. Antall malmlagre samt
flere faser i kullageret underbygger tolkningen om to
atskilte  bruksfaser på anlegget.  Kullageret  knyttes  til
produksjonen i begge ovnene.

Fase  1  er representert ved ovn 2 og SH2 med
tilknyttede  slaggvoller.  Eldste  fase  av  kullageret  kan
trolig også knyttes til driften i ovn 2. På bakgrunn av
dateringene ffller også ildstedene med stor sannsyn-
lighet innenfor denne fasen. Fase 2 er representert ved
ovn  1  og SHl  med tilhørende slaggvoller. Yngste fise
av kullageret knyttes til denne fisen. Ut i fra stømelsen
på slagghaugen ser det ut til at produksjonen har vært
størst  i  denne  fasen.  Da de tre malmlagrene  ikke er
datert, er det vanskelig å knytte dem opp mot enkelte
faser.  Malmlager 2  kan  imidlertid  ut  ifra  de  strati-
grafiske forholdene, trolig knyttes til den eldste fasen
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Figur 126: Jfp.21. Plantegning av jernframstillingsplassen.
Figure 126: Plan drawing of iron production site Jfp.21.

da det lå under malmlager  1. Gulvlaget i tufta har en
datering til en sen fise, mens ildstedet er datert tidligere,
og området må trolig sees på som benyttet gjennom hele
driftsperioden.

JERNFRAMSTILLINGSPIASSJFP.21

NIKU ID  1023637, C.54037
Gnr./bnr.: Deset søndre/Deset skog, 38/8
Feltleder: Hege Damlien
Tidsrom: 25.08.04
Tidsforbruk:  5 timer

INNLEDNING

Jernframstillingsplassen  ble  registrert  i  2000  som  et
695-anlegg med en avlang slagghaug med mål på 6,7
x 2,6  m  og høyde på 0,6  m.  Videre er det beskrevet
at  blestertuften   ligger  sørøst  for  slagghaugen.  Åtte
kullgroper ligger tett opptil  anlegget og kan  trolig
knyttes  til dette.  En  av disse, Jfp.21-1,  er undersøkt
med bakgrunn  i dens dimensjon, der dybden var på
hele  1,6 m.

TopoGRAFI

Jernframstillingsplassen   ligger   i   bunnen   av   Vestre
Jernskallia rett vest for sørlige del av malmmyra. Vestre
Jernskallveg går 70  m  mot øst.  Beliggenhet er på en
nord-sør gående rygg i hogstfelt med svak helling mot
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myr i vest. Anlegget er bevokst med gress og tett små-
bjørk og bærer preg av beiting.

RESUTAT
Anlegget  ble  bare  overflatedokumentert,  og  det  ble
foretatt  et  prøvestikk  i  kullager  for  datering.  Ved
stikking  med  jordbor  ble  det  registrert  to  avlange

paralleltliggende  lave  slagghauger  orientert  nordøst-
sørvest med en  avstand på 6  m  med SHl  i  nordvest
og  SH2  i  sørøst.  SH2  ble  registrert  som  to  mindre
hauger, men et tynt lag slagg mellom disse antyder en
og samme haug.  SHl  er størst med en høyde på 60
cm og mål på 6,0 x 2,5 m. SH2 er lav og flat med mål
på 7,0 x  3,0  m.  Ut over helling sør  for SHl  ble det
påvist et tynt slaggutkast. Slaggutkastet tolkes som en
slaggvoll  og avgrenser produksjonsområdet  i  sørvest.
Utstrekning på slaggvollen er 5,0 x 4,5 m.

I  produksjonsområdets  nordlige  del  ble  det

påvist tykke avsetninger med malm samt et tykt kullag.
Et tynnere kullag ble også påvist mot slaggvollen i sør-
vest.  Det ble tatt ut kullprøve fra begge kullagene.  Et
blandet lag av brent leire og sjaktfragmenter, malm og
slagg ligger på innsiden av slagghaugene i produksjons-
området. Dette tolkes som aktivitet knyttet til produk-
sjonen,  og  antyder  ovnenes  plassering.  En  kullprøve
fra kullager i nordøst er treartsbestemt til gran/fiiru og
datert (fiiru) til AD1225-1300 (T-17613, 755±80BP).

Kullgropa Jfp.21-1  lå  15  nord  for  jernfram-
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stillingsplassen. Den sto lå på en kolle der vollene fiam-
sto som en forhøyning av denne. Ved graving kom det
fram at vollen var opp til 65 cm høy og at kollen var
mye lavere enn først antatt.  Gropa var kvadratisk og
målte 5,5 m i toppen, mens bunnkassa var 3,5 x 3,5
m. Dybden ble målt til  1,6 m.  Selve veggene var noe
innrast på grunn av de høye vollene, og det var bare
mulig å fastslå en fase. Tykkelsen på vollmassene må
sees på bakgrunn av gropas areal, og har trolig ingen
sammenheng med flere brenninger.  Milebunnen  var
20 cm tykk, og det var mulig å anslå at gropa har hatt
tømmeret  stablet  i  en  retning.  En  kullprøve  er  tre-
artsbestemt til gran/fiiru, og har samsvar med produk-
sjonsplassen.  Det  er  ikke  foretatt  noen  datering  av
kullgropa.

TOLKNINGERAV]ERNFRAMSTII.IINGSPIASSEN

Jernframstillingsplassen framstår etter overflatedoku-
menteringsometanleggderdeterprodusertitoovner
med hver sin slagghaug tilknyttet.  Ovnsområdene er
anslått  på  bakgrunn  av  omrotede  lag,  mens  malm-
og kullagre kom tydelig fram med jordbor.  I sørvest
ligger et slaggutkast tolket som en slaggvoll.  Dette er
gjort da det ikke ble påtruffet et tilsvarende ovns-
område  i  forbindelse  med  denne.  Et  kullager  ligger
også  i  området  ovnen  bør  være  plassert  ut  i  fra  de
topografiske forholdene.  En kan imidlertid ikke helt
utelate  tolkningen  om  ytterligere  en  ovn  da  denne
kan ligge under kullageret. To kullager tilsier ofte en
omorganisering av bruken på plassen når det gjelder
rom, uten at det nødvendigvis trenger å bety tidsmessige
brudd i produksjonen.

I  henhold  til  NIKU  ble  en  mulig  blestertuft
påvist  sørøst  for  den  registrerte  slagghaugen,  som
trolig er  SH1.  Det er ikke beskrevet hvordan  tufta
framstår, men ut fra undersøkelsen er det nærliggende
å tro at slaggvollens  nordøstlige rette avgrensing til-
svarer blestertufta.

Flere plasser rundt anlegget ble det med jord-
bor  påvist  kullflekker.  Om  disse  har  en  relasjon  til
anlegget eller om de kan knyttes til andre aktiviteter
som skogbrann, er dog usikkert

JERNFRAMSTILLINGSPIASSJFP.22

NIKU ID  1023786, C. 54039
Gnr./bnr. : Deset søndre, Deset Mellem/Jernskallen,
3;713,381L]
Feltleder: Hege Damlien
Tidsrom: 20.09.04
Tidsforbruk: 3 timer

INNUDNING

Jemframstillingsplassen  ble  registrert  i  2000  som  et
anlegg  av  695-typen  med  to  parallelle  slagghauger
orientert  øst-vest,  og  med  en  avstand  på  7,6  m.
Slagghaug i nord måler 5,7 x 4,2 og har en høyde på

Varia 63

0,7  m.  Slagghaugen  i  sør  måler  5,0  x  3,0,  er  0,8  m
høy og ligger i kant av skråning. 3,0 m sørvest for den
nordlige slagghaugen ligger det synlige slaggblokker i
overflaten. Anlegget er videre beskrevet med en tydelig
blestertuft. Tre kullgroper kan knyttes til anlegget. Tre
kullgroper ligger i nær tilknytting til anlegget,  mens
en rekke ligger mer perifert og kan dermed relateres til
også andre anlegg i Jernskallia.

TOPOGEAFI

Jernframstillingsplassen  ligger  75  m  vest  for  Vestre
JernskallvegogtilsvarendeøstforMalmmyra.Anlegget
er anlagt på en flate på toppen av en liten kolle med
utstrekning  nedover  skråning  i  nord.   Området  er
preget  av nylig skogsdrift,  og  lawegetasjonen  består
hovedsakelig av gress og noe lav granskog samt sprede
bjørketrær.

RESUTAT
Anlegget ble overflatedokumentert, og det ble foretatt
et prøvestikk i kullager for datering. Ved stikking med
jordbor ble det påvist to  ovale slagghauger orientert
øst-vest med en avstand på 7,5 m. Slagghaugen i nord,
SH1, ligger på kanten av en skråning. Haugen måler
6,0 x 4,5 m og er flat med en høyde på 60 cm. Et belte
av slagg på  5  m  strekker seg  fra haugens  østre ende
og bortover langs skråningen. Slagghaugen i sør, SH2,
var skadet av skogsbilvei  og  skogdrift  i  sør.  Den  ble
anslått til å ha vært 5,0 x 3,0 m og hadde en nåværende
høyde på 0,8 m.

Slaggen i haugene besto i overflaten hoved-
sakelig av tappekjegler og knust tappeslagg, men også
fragmenter av bunnskoller og slagg med treavtrykk er
påvist.  Slaggansamlingen  øst  for  SHl  best  derimot
av mye bunnskoller og jernholdig slagg, og skiller seg
således ut.

Produksjonsområdet  lå  mellom  slagghaugene,
og  det  ble  her  påvist et  tykt  malmlag  i  nord og  et
kullager inntil SH2 i sør.  Plassering av ovner ble ikke

påvist.  Det  ble  tatt  ut  kullprøve  fra  kullageret  som
er  treartsbestemt  til  gran/fiiru  og  datert  (gran)   til
AD1050-1225  (T-17617, 880±50BP).

ToimiiNGERAvTERNFRAMSTiiiiNGspiAssEN

Jernframstillingsplassen    har    ut    i    fra   slagghauge-
nes  antall og plassering,  hatt produksjon  i  to  ovner.
Produksjonsområdet  er  i  henhold  til  malm-  og
kullagre, samt topografien, mellom slagghaugene, og
da  med  en  ovn  inn  mot  slagghaugene.  Nøyaktig
plassering av ovnsområdene er imidlertid vanskelig å
anslå  på  grunn  av  råstofflagrenes  beliggenhet.  Trolig
er  deler  av  disse  aktivitetsmasser  i  forbindelse  med
produksjonen.  Råstofflagrenes  plassering er også noe
uvanligjernframstillingsplasseneiGråfiellområdetsett
under ett. Slaggbeltet øst for SHl  kan sees på som en
voll  i  forbindelse med opprensking av ovnsområdet.
Den forholdsvis store mengden bunnskoller og slagg
med treavtrykk, antyder videre en sortering, mulig for
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Figu 127: Jfp.22. Plantegning av jernframstillingsplassen.
Figure 127: Plan drawing of iron production site Jfb.22.

gjenredusering i en senere fase.
Det var ikke mulig å påvise noen tydelig blester-

tuft slik den var beskrevet av NIKU. Tuete terreng samt
slaggvollen kan imidlertid være tolket som del av dette.

]ERNFRAMSTmiNGspLAsSJFp.23

NIKU ID  1023538, C.54040
Gnr./bnr.: Deset søndre, Deset Mellem/Jernskallen,
3;713,381L]
Feltleder: Hege Damlien
Tidsrom:  14.06-06.07.2005
Ukeverk:  12, undersøkt areal: 925 m2

HEGE D"LiEN

INNLEDNING

Jernframstillingsplassen   ble   registrert   i   2000   og
tolket  som  et  695-anlegg  med  en  avlang  slagghaug.
Slagghaugen  målte  6,4  x  4,9  m  og  hadde en  høyde
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på  1,4 m.  Et anlegg av 300-typen lå 6,0 m sørøst for
695-anlegget. Anlegget besto av en sirkulær slagghaug
med diameter  3,1  m  og høyde 0,4  m.  En  mulig sir-
kulær  slagghaug  av  300-typen  lå  4  m  vest  for  695-
typen med diameter 2,8 m og høyde 0,4 m Anlegget
ble  registrert med en  blestertuft vest for den  avlange
slagghaugen.  To  kullgroper,  Jfp.23-1  og Jfp.23-2,  lå
sør  på  produksjonsplassen.  I  tillegg  kommer  s  kull-

groper som ut fra nærhet også er knyttet til anlegget.
Alle  kullgropene  ble  karakterisert  som  kvadratiske
(Risbøl ,, ø/.  2000).

Jernframstillingsplassen    ble    overflatedoku-
mentert i 2004.  Det ble da påvist en  mulig tuft vest
for produksjonsområdet.  På bakgrunn  av resultatene
fra overflatedokumenteringen ble det besluttet å total-

grave anlegget i 2005.
Anleggetogkullgropenebleavtorvetmedmaskin.

Hele det avdekte området ble renset.  Undersøkelsen
foregikk ved en  kombinasjon  av flategraving og ved
at en grøft ble lagt ut gjennom produksjonsområdet.
Slagghaugene og en av ovnsgropene ble snittet.



Gråf f ellprosjektet -Bind 1 L,ø„'ø 6j

Figur 128: Jfp.23. Plantegning av jernframstillingsplassen.
Figure 128: Plan drawing of iron production site Jfp.23.

Undersøkelsen  viste  at  anlegget  besto  av  tre
avlange slagghauger, alle orientert nord-sør.  I  nord lå
en  stor  oval  slagghaug,  SH1,  og 4  m  sør  for  denne
to  pa.ralleltliggende  avlange  hauger  med  SH2  i  sør-
øst  og  SH  3  i  sørvest.  Avstand  mellom  de  parallelle
haugene var 9  m.  På bakgrunn av antall slagghauger
og organiseringen,  er produksjonsplassen  tolket  til  å
bestå av to produksjonsområder,  et nordlig  (1)  og et
sørlig (2),  med SHl  i nord og SH2 og SH3 i sør. To
kullgroper,  Jfp.23-l  og Jfå.23-2,  lå  inntil  hverandre
rett sør for SH2 og SH3,  og avgrenset produksjons-
plassen mot sør. Det ble påvist til sammen tre ovner i
tilknytning til slagghaugene. Et tykt kullag stra.kk seg
fra  kullgropene  og  inn  over  produksjonsområdene.
To malmlag ble påvist, ett i produksjonsområde  1  og
ett i søndre del av produksjonsområde 2.  I  nordvest,
utenfor  produksjonsområdene,  ble  det  påvist  et  ild-

sted anlagt i et rektangulært kulturlag tolket som tuft.
Produksjonsområdene knyttes til to eller tre bruksfaser

gjennom en forflytting fra nord mot sør.

TopoGm
Jfp.23 var anlagt på en  nordøst-sørvest-gående smal
rygg som følger det stigende terrenget mot Jernskallia
i nordøst. Terrenget heller svakt fra Jernskallia og vest-
over mot Malmmyra, og består av granskog og myr-
sletter med våtområder. Anlegget lå 160 m nordøst for
VestreJernskallvegigranplantefelt.Anleggetvaranlagt

på en flate 650 moh. og avgrenses i øst av skråning ned
mot gressvokst fiiktig flate. Anlegget var bevokst med
smågran og bjørk,  undervegetasjonen besto av mose,
gress og blåbærlyng. Undergrunnen besto av sand.  50
m  sørøst  lå  jernframstillingsplass  Jfp.36  (C.54360)
som ble registrert med magnetometer i 2005.
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Figur 129: Jfp.23, ovn  1. 0le Tvciten foretar framrcnsing av ovnsgrop med tappeplater z.ø j.z.f#.
Figure 129: Ole Tveiten cleans up the pit from fiirnace  1  at Jffi.23 showing tapped slag plates z.# J;.føf.

Figur 130: Jfp.23, ovn 2. Nedre del av sjakta og ovnsgropa i plan ettcr tømming og fremrensing av flisvegg.
Figure 130: Jfp.23, fiirnace 2. Lower part of the shaft and fiirnace pit shown in plan after emptying, the splinter wall is
clearly shown.
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RESULTAT

Produksj onsområde og råstofflagre

Ku[hger
Et 9 cm tykt utflytende kullager strakk seg fra vollen
av kullgrop Jfp.23-l ,  innover  produksjonsområde  2
og  utover  skråning  i  øst  og  vest.  Laget  hadde  en
utstrekning på 10,0 x 10,0 m, men tykkelsen varierte,
og i nord var laget mer spettet.  Massen var kompakt
og besto av større trekullbiter og kullstøv. Laget lå del-
vis under malmlager 1 og 2 og har trolig vært benyttet
i flere bruksfaser.

Malmldger 1

I  produksjonsområde  1  nordre  del  ble  det  påvist et
stort  utflytende  malmlag  med  utstrekning  utover
skråning  i  øst.  Laget  målte  8,5  x  6,0  m  og  hadde
en tykkelse på 2-7 cm. Utstrekningen var vanskelig
å  fastslå  mot sør der det lå over kullageret.  Laget er
tolket som malmlager.  Malmen  besto  av mørk rød
kornet  røsta  malm  ispedd  mindre  kullbiter.  Massen
var noe sand- og slaggblandet.

Mdlmløger 2
0gså i produksjonsområde 2 søndre del ble det påvist
et   utflytende   malmlag   med   utstrekning   utover
skråning  i  vest.  Massen  besto  av  mørk  rød  kornet
røsta malm ispedd mindre kullbiter. Malmen varierte
noe  fra  lys  rød  finkornet  malm  til  mørk  rød  grov-
kornet. Laget målte 9,0 x 5,0 m, hadde en tykkelse på
5-20 cm og er tolket som malmlager. Malmlageret lå
delvis under voll til Jfp.23-1  og over kullageret.

Chner og ovnsområder

Oun1

0vn 1 ble påvist i produksjonsområde 1 parallelt med,
og inntil SHl  i øst. Ovnsområde fremsto i plan som
en rektangulær gjenfirlt nedgravning som målte 3,3 x
2,1  m,  tolket  som  tapperenne.  Nordøst  for  tappe-
rennalåettkompaklagbeståendeavknustogpulverisert
sjaktmateriale. Dette er trolig rester etter den siste leir-
sjakta som har rast.

I  plan  fremsto  renna som en  mørk struktur.
Tapperenna  var  forholdsvis  dyp  omkring  ovns-
området (20 cm) og flatet ut mot nord og sør. Massen
irennabestoinordredeloverveiendeavknusttappeslagg
samt fragmenterte bunnskoller, kull og knust sjakt-
materiale.  Laget er tolket som søl etter påSlling av
råstoff i ovnen samt rester etter produksjonen. I søndre
del besto massen  hovedsakelig av tappeslagg.  Øverst
var tappeslaggen  porøs og knust.  Lenger ned lå lag-
vise godt bevarte plater av tappeslagg i en tykkelse på
opptil 30 cm som var størknet på stedet. Tappeplatene
omsluttet en sirkulær nedgravning,  tolket som ovns-
grop.  Ovnen besto i toppen av sjaktfragmenter samt
en    fragmentert   bunnskolle.   Tappeplatene   var
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størknet  mot  sjaktveggens  utside.  Både  de  bevarte
restene av sjaktveggen samt bunnskollen indikerte at
sjaktas form hadde vært rund.

Ovnsgropa var anlagt direkte under sjakta og
fremsto som en rund nedgravning som målte 1,3 m i
ytre diameter. Veggene i gropa var steinforet med neve
til  middels  stor  rundkamp.  Bunnskoller og  tappe-
kjegler var også brukt som  foring i  gropa.  Innenfor
steinforingen  var  det  plassert  en  sirkulær  lagget  tre-
vegg. Ovnsgropa målte 40 cm i indre diameter innen-
for treveggen, og var 70 cm dyp. Trebordene hadde et
kvadratisk tverrsnitt,  var vertikalt  tettstilte,  forkullet
og  skråkuttet  i  nedre  del.  Treveggen  var kun  beva.rt
i øvre del  av gropa og hadde en dybde på  12  cm.  I
toppen av gropa ble det også påvist en kompakt slagg-
kake med avtrykk etter treveggen. Negative avtrykk i
slaggen tyder på en dobbel trevegg. Gropa var innen-
for treveggen 6rlt med omrota mørk brun kullholdig
slagg- og malmblandet løs sand. Undergrunnen rundt
gropa og under tappeplatene var svært varmepåvirket.

Oun2
0vn  2  ble  lokalisert  i  produksjonsområde  2  inntil
SH2  i vest.  Ovn  2  var også anlagt  i  en  tapperenne.
Tapperenna fremsto som en oval gjenSlt nedgravning
som  målte  3,0  x  1,6  m.  Massen  i endene av tappe-
renna  var  omrotet  og  besto  hovedsakelig  av  knust
tappeslagg,  fragmenterte  bunnskoller,  sand,  kull  og
knust sjaktmateriale. I midten var massen mer homo-
gen  og  besto  av tappeslagg.  I.aget var  opptil  20  cm
tykt og tilsvarte dybden på renna. Laget var tykkest i
senter av tapperenna og ble tynnere ut mot sidene der
renna ble grunnere.

Vestfortapprennalåetkompaktlagbestående
av knust og pulverisert sjaktmateriale.  Dette er trolig
rester etter den siste leirsjakta som har rast. Under laget
lå en forhøyning av påført sand. Sandlaget planerte
ut hellingen vest for ovnsområde og kan ha fungert
som et fundament for blåsebelgen.

Sentralt  i  renna  under  slagglaget,  ble  ovnen
påvist i form av rester etter en sjaktvegg, samt en rund
nedgravning  som  i  toppen  besto  av  en  fragmentert
bunnskolle samt slagg med pinneavtrykk. Øst og vest
for denne lå tappeplater z.ø f¢.Ø. Nedgravningen målte
0,9 m i ytre diameter. En tynn vegg av avlange stykker
med treflis i tre lag med tynne sandsjikt i mellom, var
bevart og omkranset nedre del av sjaktveggen i øst og
vest.  Flisene var lagt lagvis horisontalt som et belte,  i
stykker på opptil 35 x 4 cm. Flisene hadde en tykkelse
på 3 mm. Kun toppen av flisveggen var synlig i plan
da på4lt sand fra nedgravningen dekket flisveggen på
utsiden. Veggen var forkullet av strålevarme fra ovnen.
Flisveggen  ble  påvist  på  de  sidene  av  leirsjakta  hvor
det ikke er påvist avtapping av slagg.  Direkte under
den bevarte sjakta og flisveggen var det anlagt en sirku-
lær  grop,  tolket som  ovnsgrop.  Veggene  i  gropa var
steinforet,  og det var innenfor denne  rester etter en
lagget trevegg lik den ved ovn  1 . Stein med flate sider
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var  plassert  inn  mot  gropa  og  dannet  en  rett  vegg.
Bunnskoller og tappekjegler var også brukt som foring
i gropa. Treveggen var forkullet og kun bevart i øvre
del av gropa. Ovnsgropa hadde en diameter på 40 cm
innenfor treveggen og var 45 cm dyp. Flisveggen, samt
bevarte rester av leirsjakta i toppen av ovnsgropa, viser
at sja.kta har vært sirkulær.

Massen i gropa besto av omrotet mørk brun
kull-,   slagg-   og  malmblandet   løs   sand.   Under
tømming av gropa ble det påvist flere plugger av leire i
gropa. Pluggene hadde et rundt tverrsnitt, var 2-7 cm
lange og 1-2 cm i diameter. De tynneste pluggene ble

påvist mot ytterkanten i gropas topp, mens de tykkere
ble påvist mot bunnen.  Det ble fiinnet flere slaggbiter
med  negative  avtrykk  tilsvarende  pluggene  i  gropa.
Noe slagg av typen renneslagg med horisontal renne-
struktur hadde rent inn og størknet mellom steinene
og treveggen i gropa.

Oun3

0vn 3 ble påvist 1,5 m øst for SH3, i produksjonsom-
råde 2. Ovnsområde fremsto i toppen av et kompakt
lag, 20 cm tykt, bestående av knust tappeslagg,  fiag-
menterte bunnskoller, sand og knust sjaktmateriale. Laget
relateres til aktiviteten rundt ovn 3.  Under slagglaget
ble ovnen  påvist i form  av rester etter en  sjaktvegg i
vest,  samt  en  rund  gjenSlt  nedgravning  med  dia-
meter på 0,9 m. I motsetning til de andre var ovnen
ikke omgitt av en tapperenne. Nedgravningen var del-
vis gravd ned i skråning i øst. Sand fra skråningen var
rast ut og dekket deler av ovnen. Nord og sør for ovns-
gropa ble det påvist fragmenterte lagvise tappeplater
som hadde størknet på stedet.

Direkte   under   den   bevarte   sjakta  var   det
anlagt en grop, tolket som ovnsgrop. Veggene i gropa
var  steinforet  med  neve  til  middels  stor  rundkamp.
Stein  med  flate  sider  var  plassert  inn  i  gropa  og
dannet en  rett vegg.  Bunnskoller og tappekjegler var
også brukt som foring i gropa. Innenfor steinforingen
var det plassert en sirkulær lagget trevegg lik den i ovn
1.  Bordene målte 9  x  5  cm og var kun  bevart i øvre
del av gropa. I øst synes treveggen å ha kollapset. Slagg
hadde her rent inn i gropa og størknet som en blokk
mot gropveggen, samt i bunnen av gropa. I bunnen av
gropa hadde slaggen lagt seg som en 2 cm tykk plate
inntil  treveggen.  Massen  i  gropa  besto  av  omrotet
mørk  brun  kull-,  slagg-  og  malmblandet  løs  sand.
Ovnsgropa hadde innenfor treveggen en diameter på
35 cm og var 42 cm dyp.

Slagghauger og slaggkonsenuasj oner

SHI

SHl  lå i produksjonsområde 1. Haugen var den klart
største, og var hele  1,4 m høy. De var anlagt på kanten
av  ryggen  med  utstrekning  utover  skråning  i  vest.
Slagghaugen var oval,  toppet og orientert nord-sør.  I
profil  besto  haugen  av  tre  atskilte  lag.  Lagene  besto
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SH1 SH2 SH3
Mål 7,6 x 5,8 m 6,1  x 5,7 m 6,1  x 3,1  m

Høvde 1,4m 0,3m 0,6m
Volum SH 8,4 m3 2,O m3 1 ,9 m3

Tabeu 24: Jfp.23. Mål og volum på slagghaugene.
Table 24: Dimensions and volume of slag heaps from
Jfp.23.

hovedsa.kelig  av  tappeslagg,  både  knust  og  i  kjegler.
Slagg  med  avtrykk  etter  treveggen  og  fragmenterte
bunnskoller  ble  påvist  hovedsakelig  mot  bunnen  av
haugen. Bortsett fra slagg besto massen av kullblandet
sand og mye knust sjaktmateriale. Det øvre laget besto
i hovedvekt av et jordblandet tappeslagg med lommer
av  knust  sjaktmateriale.  Laget  i  midten  av  haugen
besto  av  renere  tappeslagg,  mens  laget  mot  bunnen
besto av kullblandet sand.

SH2

SH2 var vesentlig mindre og lå i østre del av produk-
sjonsområde 2, parallelt med og 9,0 m vest for SH3.
Slagghaugen lå på kanten av ryggen med utstrekning
utover  skråning.   Haugen  var  lav,   flat  og  orientert
nord-sør.  I profil besto slagghaugen av to atskilte lag.
I.agene besto hovedsakelig av tappeslagg, både knust og
i kjegler. Bortsett fra slagg besto massen av kullblandet
sand  og  lommer  med  knust  sjaktmateriale.  Massen
var mer torvblandet i toppen, mens mot bunnen av
haugen ble massen  mer kullblandet.  Haugen lå over
kullageret og vollen til kullgrop Jfp.23-1.

SH3

SH3    lå    i   vestre   del    av   produksjonsområde   2.
Slagghaugen lå på kanten av ryggen med utstrekning
utover skråning i vest. Haugen var lav, flat og orientert
nord-sør. I profil besto slagghaugen av tre atskilte lag.
I toppen besto haugen av sandblandede tappeslaggslag
etterfulgt  av  et  sandlag  blandet  med  knust  sjakt-
materiale.  I  haugens  nordre  del  var  slagglaget  mer
kullblandet. Haugen lå delvis over kullageret.

Spor etter bygningsko nstruksj oner
Et rektangulært lag beliggende i svakt sørvest hellende
terreng,  ble  påvist  10  m  nordvest  for  produksjons-
plassen. Laget målte 4,6 x 3,4 m med en tykkelse på
opptil  5  cm, og er tolket som en mulig tuft.  Massen
besto av rødbrun kull- og malmblandet sand, brente
bein,  skjørbrente stein og biter av slagg.  I.aget var for-
styrret av rotvelte i sør og var noe utflytende i sørvestre
del. Laget er trolig spor etter aktivitet i en bygning.  I
midten av laget ble det påvist et ildsted.

Ildstedet var ovalt og målte  1,5 x  1,1  m med
en tykkelse på 12 cm. Massen besto av mørk brun kull-
og malmblandet jord, skjørbrente stein og jernholdige
slaggbiter. Strukturen hadde en konsentrert kullstripe
i bunnen, og sanden under var rødbrent. Massen i ild-
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Figiir 131: JS.23. Jernframstillingsplassen  med kullgropene Jfb.23-l  og Jfi.23-2  i  front.  Den store slagghaugen SHl  sees
tydelig bak kullgropene.
Figiire 131: Iron production site Jfb.23 showing charcoal pits Jfp.23-1  and Jfp.23-2 in the foreground. The large slag hcap
SH 1  can clearly be seen behind the charcoal pits.

stedet ble vannsåldet,  og det ble gjort fiinn  av store
mengder  brente  bein,  nagler,  fragment  av  beinkam,
synål, fragment av ildflint og flere jernfragmenter.

ihdre strukturer
12 m sørvest for produksjonsområde 2 ble det påvist
en avlang voll. Vollen lå på en flate og målte 9,4 x 3,0
m med en høyde på opptil 35 cm. Vollen var toppet,
orientert nordvest-sørøst og besto av hvit til lysebrun
sand.  Vollen  var  registrert  av  NIKU  og  tolket  som
rester etter en blestertuft.

Inntil vollkanten i nord ble på påvist et rek-
tangulært lag som besto av brunsvart kullblandet sand
og j.ernholdige slaggbiter.  Masse  fra vollen  var delvis
rast over laget. Laget var avgrenset i nord av en natur-
lig kant i terrenget. I vest var laget noe spettet og ut-
flytende. Laget målte 4,0 x 2,2 m og hadde en tykkelse
på 2-6 cm. I kant med vollen i nord gikk en ca 50 cm
bred forsenkning. Det er usikkert om vollen er natur-
lig, det vil si en rotvelte,  eller om den er et resultat
av  menneskelig  aktivitet.  Er vollen  oppspadd  kan
forsenkningen i nord antyde at massen er tatt ut her.
Vollen ka.n tolkes som en mulig moldbenk, og det rek-
tangulære laget som gulvlag til en lettere konstruksjon.
Det ble gjort fiinn av en nagle av jern i laget.

mgroper
Alledetitilknyttetekullgropeneblegravd.Itilleggble
det registrert en ny som også inngikk i undersøkelsen.
Fem av gropene ble undersøkt maskinelt, mens det ble
tatt prøvestikk i de seks øvrige. Ti groper ble betegnet
som kvadratiske, mens en var rektangulær. Denne ble
av NIKU dokumentert som kvadratisk.  Stokkenes
stableretning kunne påvises i ett tilfelle. Stokkene var
her krysslagt.

Kullgrop   Jfp.23-1   og  Jfp.23-2   var   anlagt
direktepåjernframstillingsplassen.Kullgropenehadde
felles voll  og betegnes  som  "tvillinggroper".  Snitting
av kullgropene viste at kullgrop Jfp.23-2 trolig er den
eldste (se også kap. 4).

Enkullgrop,Jfp.23-4,haddesidegropisøndre
voll.  Sidegropa var gravd ned i kullgropas voll og var
sekundær. Flategravning av milebunnen viste at side-
gropa  i  motsetning  til  kullgropa var sirkulær.  Gropa
hadde avrundet bunn og besto av ett tykt kullag.

Trcart og datering
Totalt 20 prøver ble treartsbestemt, åtte fra jernfram-
stillingsplassen og 12 fra kullgropene. Overveiende er
det gran som er benyttet.  Innslag av fiiru finnes også
sammen med gran. Dette gjaldt i slagghaug SHl  og i
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Figu 132: Jfb.23. Dateringsresultater fra framstillingsplassen og tilhørende kullgroper.
Figure 132: Dates from iron production site Jfb.23 and associated charcoal pits.
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Figiir 133: Gjenstander fiinnet på Jfb.23. Til venstre: Et hengscl/oppheng av jern, funnet rett ved ovn  1. Til høyre: øvcrst en
synål,nederstetbrentbeinfragment/fragmcntavbeinkammcdengjennomgåendebronsestift(Foto:M.Teigen,Kulturhistorisk
museum).
Figure 133: Objects recovered from Jfb.23. From the left: A hinge/hook of iron found beside fiirnace 1. Above right a
needle, below right a burnt fragment of a bone comb with a bronze rivet through it (Photo: M. Teigen Museum of cultural
History).

kullgrop Jfp.23-9.
18 av prøvene i tillegg til en prøve av brente

bein  fra  ildstedet,  er  datert.  En  stokk  fra  kullgrop
Jfp.23-1 1 er også dendrokronologisk analysert. Denne
var i for dårlig forfatning for datering, men årringene
ble talt til 88 + ca 10 (Bartholin 2005).

Alle   dateringene   ligger   innenfor   perioden
AD 1000-1400, og de underbygger tolkningen om en
forflyttning av produksjonsområder med to/tre bruks-
faser.  De  ligger  imidlertid  innenfor  en  ramme  som
sannsynliggjør kontinuitet i driften.

I  følge  t4C-dateringene  kan  ovn  1  og 3  knyt-
tes   til   den   eldste   fasen   på   anlegget.   Dateringene
er  sammenffllende  og  indikerer  en  samtidig  bruk.
Dateringene  faller  imidlertid  innenfor  et  langt  tids-
rom, og de stratigrafiske forholdene viser at ovn  1  er
eldre enn ovn 3, og representerer trolig to ulike/over-
lappende bruksfaser. Ovn 2 kan knyttets til en yngre
fase. Organiseringen av ovn 2 og 3 med felles malm-
og kullager, tyder på at ovnene tross noe sprik i date-
ringene  kan  ha  blitt  drevet  parallelt/overlappende.
Det er  imidlertid  problematisk å avgjøre om anleg-
get har hatt to eller tre bruksfaser, og hvorvidt ovn 3
representerer en egen mellomfase.

Ser  man  dateringene  av  kullgropene  i  for-
hold  til  jernframstillingsplassen,  så  ligger  også  disse
i  to  grupper  som  tilsier  en  lang  brukstid  med  to
bruksfaser.

MTALLURGI

Jernframstillingsplassenbleprioritertformetallurgiske
analyser som  er utført av GAL.  Det er ikke  foretatt
noen helhetlig analyse, men prøver av metall og sjakt-
materiale samt leirplugger fimnet i ovnsgrop til ovn 2,
er analysert for å få større kunnskap på jernkvalitet og
ovnskonstruksjon og leiretyper.  Også to gjenstander,

ett beslag og 6n hesteskosøm er analysert som et ledd
i proveniensstudier.  Gjenstandsanalyser er beskrevet i
kapittelet om metallurgiske analyser (Andersson cf ø/.
2006, Grandin eJ ø/. 2006).

Resultat

Metallprøven er tatt ut av ovn 2, og var en slagg med
enkelteområdermedkonsentrasjoneravmetall.Jernet
var homogent og mykt, men kun små konsentrasjoner
av jern  har  gjort  til  at  emnet  ikke  er  blitt  forsøkt
bearbeidet.

Et sja.ktfragment fra SHl  ved ovn  1  består av
til dels en mellomgrov leire med naturlig kvartskorn
på  opp  til  0,9  mm.  Godset  er  dårlig  homogenisert
med  innsalg  av  sandkorn.  Tross  dette  har  det  gode
termiske  egenskaper  og  smelter  ikke  før   1350  °C.
Temperaturen  har  imidlertid  ikke vært  så  høy,  men
innsiden  har fargenyanser som  antyder en varme på
mellom   1200-1250  grader,  mens  utsiden  muligens
har vært utsatt for en temperatur på 1000 °C.

Leiren i de brente pluggene er av samme type,
men en noe finere leire er benyttet. Dette gir dårligere
egenskaperiforholdtilvarme.Varmepåvirkningenhar
heller ikke vært så høy, muligens bare 800-900 grader.
En kan derfor si at pluggene ikke har blitt brent inne
i  den  mye varmere ovnen,  og kan  trolig relateres  til
ovnsgropa, men med usikker fiinksjon.

FUNN
Et  hengsel/oppheng av jern  ble  fiinnet i  tapperenna
vest for ovn  1.  Hengselet  består av en jernring med
leddet stang.  Stangen  har vært  festet til  ringen  i  ene
enden. I motsatt ende er det en krok. Ringen målte s
cm i ytre diameter og 5,5 cm i indre diameter. Stangen
er totalt 24 cm lang og  1  cm bred.  Leddet festet til
ringen var 10 cm langt og det andre 14 cm. Overflaten
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svært korrodert. Minner noe om hestebisselmunnbitt
lik R567, men stangen synes å være for lang til å være
hestebissel.  Gjenstanden kan være et leddet oppheng
til f.eks. blåsebelgen.

To hengsler/beslag av jern ble fiinnet på fram-
stillingsplassen.  Ett  lå  inne  på  produksj.onsområdet
mens  det  andre  ble  påtruffet  i  ildstedet.  Begge  var
svakt krummet og har en krok i den ene enden. I det
samme  ildstedet  med  tilhørende  kulturlag  ble  også
gjort andre fiinn.  En  synål av jern ble fiinnet under
sålding av massen fra ildstedet. Nålen har rundt tverr-
snitt med avlangt smalt nålehull. Noe korrodert over-
flate. Synålen hadde en lengde på 3,5 cm og var 2 mm
bred.

Et mulig kamfragment av bein lå i ildstedet.
Stykket  har  gjennomgående  bronsestift,  og  er  bruk-
ket  i  ene  enden.  Til  sammen  syv jernnagler/-spiker,
tre med bevart hode lå i ildstedet og i vollen sørvest på
anlegget. Et hult rør av jern lagd av en flat jernplate ble
fiinnet i ildstedet under sålding av massen. Også fire av
flint ble fiinnet under sålding av massen fra ildstedet.
To  var varmepåvirkede  og  to  hadde  tydelige  knuse-
spor. Trolig er  dette  ildflint.  I  tillegg ble det funnet
fem ubestembare fragmenter av jern i ildstedet.

I alt 136,5 g brente bein ble tatt ut av ildstedet.
Deler av prøven (36,2 g) ble sendt til osteologisk ana-
lyse.Tofragmenterblebestemttilfisk(troligharr),tretil
sau/geit mens 33 ble bestemt til pattedyr (Hufthammer
2006). Noe av beinmaterialet er også datert.

TOLKNING AV FRAMSTILLINGSPIASSEN

Anlegget  besto  av  to  avlange  parallelle  slagghauger
beliggende  sør  på  produksjonsplassen,   og  en  oval
slagghaug  mellom  disse  i  nord.  Produksjonsplassen
synesåfølgetendenseneiorganiseringensomervanlig
i  undersøkelsesområdet.  Råstofflagrene ligger i begge

produksjonsområdene ved siden av hverandre i bak-
kant av ovnene, mens slaggen er deponert på motsatt
side. Ut i fra slagghaugens antall samt organiseringen,
er produksjonsplassen tolket til å bestå av to produk-
sjonsområder  og  virker  omorganisert  under  driften.
Produksjonsområdene   knyttes   til   to/tre   bruksfaser
gjennom en forflytting av produksjonen fia nord mot sør.

Produksjonsområdet i nord, besto av SH l med
ovn  1. Klill-og malmlager 1  kan ut i ffa beliggenhet og
stratigrafiske  forhold knyttes  til produksjonen  i ovn  1.
Slagghaugen var svært høy, og det er sannsynlig at pro-
duksjonen har blitt flyttet mot sør da størrelsen på slagg-
haugen har gjort det problematisk å deponere mer masse
uten fare for at denne ville rase tilbake over ovnen.

Produksjonsområdet i sør besto av de to paral-
lelle avlange slagghaugene SH2 og SH3 med ovnsom-
råder og kullageret,  og malmlager 2  beliggende mel-
lom slagghaugene.  Under driften  av ovn  2  og 3  har
malmlageret  hatt  samme  plassering.  De  to  kullgro-
pene som lå på anlegget ka.n også ha blitt benyttet som
kullagere under produksjonen.

Ut fra dateringene og de stratigrafiske forhol-
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dene kan tre bruksfaser skilles ut på lokaliteten. Uten
at de sikkert representerer et brudd i  produksjonen.
En forflytting av produksjonsområdet er et resultat av
omorganisering på produksjonsplassen,  som følge av
produksjonsmengde og plassmangel.

Fase1errepresentertvedovn1,SH1,malmlager
1  og kullageret.  Størsteparten av produksjonen har
foregått  i  denne  fasen.  En  stor slagghaug og tyde-
lig langvarig bruk av ovnsområdet indikerer dette.
Fase  2  er  representert  ved  ovn  3,  SH3  malmlager
2  og  kullageret.  I  denne  fasen  har  det  foregått  en
forflytting av produksjonen  mot sør.  Kullageret er
imidlertid det samme som i fase  1 . Dateringsmessig
faller bruken av ovnen innenfor produksjonen i fase
1,  og ovnene kan ha blitt drevet parallelt.  De stra-
tigrafiske  forholdene  indikerer  imidlertid  at  ovn  3
representerer  en  egen  mellomfase.  I  fase  3  er  ovn
2  tatt  i  bruk.  SH2  hører  inn  under  denne  fasen.
Malmlageret og kullageret er det samme som i fase
2.  Dateringen av ovnen overlapper kun delvis med
de  to  foregående  fasene.   Det  er  derfor  sannsyn-
lig at produksjonen  representerer den yngste fasen
på  produksjonsplassen.  Da  dateringene  av  ovnene
representerer siste bruksfase, kan det være at ovn 2
er brukt noe lengre enn ovn  3,  men  at oppstarten
kan ha vært i det samme tidsrommet.  Dateringene
av kullgropene sett i forhold til ovnene,  underbyg-
ger  også  tolkningen  om  flere  bruksfaser.  De  ligger
imidlertid  innenfor en  ramme  som  sannsynliggjør
kontinuitet i driften.

Anlegget  var   registrert   med   en   blestertuft
vest  for slagghaugene.  Da produksjonsområdene  ble
påvist øst for slagghaugene, ble tolkningen om blester-
tuft på produksjonsplassen avskrevet.  Det er usikkert
om vollen tidligere tolket som blestertuft, er naturlig
eller kan knyttes til opphold i form av en tuft. Det ble
imidlertid påvist klare spor etter bosetting eller opp-
hold i form av en tuft med ildsted nordvest på pro-
duksjonsplassen.  Datering  av  ildstedet  sammenfaller
med dateringene fra produksjonsplassen.

JERNFRAMSTILLINGSPIASS JFP. 24

NIKU ID  1023632, C.  54041
Gnr./bnr.: Deset søndre/Deset skog, 38/5
Feltleder: Hege Damlien
Tidsrom: 26.08.04
Tidsforbruk: 4 timer

INNIÆDNG
Jernframstillingsplassen  ble  registrert  i  2000  som  et
anlegg av 695- type med en avlang slagghaug orientert
vestsørvest-østnordøst.  Haugens utstrekning ble målt
til  4,2  x  5,0  m,  og  den  hadde en  høyde  på  1,0  m.
Ni  kullgroper  ligger  nært  opptil  anlegget,  men  flere
andre jernframstillingsplasser innen en radius på 400
m, blant annet Jb.23 og Jft).27, gjør det problematisk
å knytte kullgropene direkte til dette anlegget.
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TOPOGRffl

Jernframstillingsplassen  ligger  rett  sørvest  for Vestre
Jernskallveg  og  er  delvis  preget  av  dette  i  form  av
påSlte masser.  Også en skogsbilveg er lagt tett inntil
anlegget og delvis over malmlageret. Sekserkoia ligger
15  m  sørvest  for  produksjonsplassen.  Plassering  i
terrenget er på et flatt parti på en  nord-sør gående
rygg. Vegetasjonen er preget av nærhet til vei og
sekserkoia,  og det er lite  undervegetasjon  i  området.
Et stort grantre står midt i slagghaugen.

RESULTAT

Jernframstillingsplassen   består  av  en   avlang  slagg-
haug,   med   en   vestsørvest-østnordøst   orientering.
Sla.gghaugen   er  delvis   skadd  ved  anleggsarbeid  på
Vestre Jernskallveg i nord, men er målt til 6,0 x 4,0 m,
og den har en høyde på 80 cm. Et tykt malmlager ble
påvist øst for slagghaugen. Lageret var sterkt skadd av
skogsbilvei og anleggsarbeid. Et flekkevis bevart kullag
nordvest for slagghaugen antyder mulig plassering av
kullager (her stiplet inn i ettertid for å vise beliggen-
het).  Det ble tatt  ut kullprøve  fra det mulige  kul-
lageret  som  er  treartsbestemt  til  gran  og datert  til
AD1020-1180  (T-17616,  945±65BP).

TOLKNINGERAV]ERNFRAMSTILIJNGSPLASSEN

Framstillingsplassen  var  svært  skadd  av  anleggs-
virksomhet og er vanskelig å sette i et større system,
men trolig dreier det seg om et anlegg med en slagg-
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haug.  Det kan  imidlertid ikke sies sikkert om ytter-
ligere  en  haug  ligger  under  eller  er  fjernet  ved
anleggelse  av Vestre Jernskallveg.  Grunnen  til  dette
ligger i plassering av malmlager og det mulige kul-
lageret,    og   derav   produksjonsområdet.   Naturlig
plassering av ovnen i forhold til disse komponentene
samt slagghaugen, er direkte nord for den sistnevnte.
Ovnsområdet ble dog ikke påvist, og organiseringen
må  derfor  sees  på  som  en  syntese  basert  på  øvrige
anlegg i Gråfiellområdet.

JERNFRAMSTILLINGSPIASS JFP. 2 5

NIKU ID 1023648, C. 54042
Gnr./bnr.: Deset søndre, Deset Mellem/Jernskallen,
37/3, 38/17
Feltleder: Hege Damlien
Tidsrom: 26.08.04
Tidsforbruk: 5 timer

INNIÆDNING

Jernframstillingsplassen  ble  registrert  i  2000  som  et
anlegg av 695-typen med to parallelle slagghauger ori-
entert nord-sør. Slagghaugen i øst måler 5,7 x 4,0 m
og har en  høyde på  0,9  m.  Slagghaugen  lengst mot
nord ligger på vollen av kullgrop Jfb.25-1,  måler 5,2
x 2,1  m og har en høyde på 0,6 m. Avstand mellom
haugene er 6,5 m. Kullgropa er registrert som kvadra-
tisk og beliggende delvis  under jernframstillingsplas-

Figur 134: Jfb.24. Plantegning av jemframstillingsplasscn.
Figure 134: Plan drawing of iron production site Jfp.24.
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sen. Ytterligere tre kullgroper ligger nært opptil fram-
stillingsplassen på østsiden av veien.

TOPOGRAFi

Jernframstillingsplassens   beliggenhet   er   50   m  vest
for  Vestre  Jernskallveg  ved  Fjellstad.  Den  er  anlagt

på kanten av en øst-vest gående rygg som skrår slakt
mot Malmmyra, 50 m mot vest. En mindre bekk ren-
ner 25 m vest for lokaliteten. Høyvegetasjonen består
av  hovedsakelig  granskog,  og  undervegetasjonen  er
tuete  bestående  overveiende av blåbærlyng  og  mose.
Kullgropa JS.25-1  nordøst  for jernframstillingsplas-
sen ligger tett inntil et mindre myrparti i øst.

RESULTAT

Jernframstillingsplassen  består  av  to  ovale  slagghauger
orientert sørøst-nordvest med en avstand på 6,5 m. SH 1
inordøstliggerovervollenpåkullgropeJb.25-l,ognoe
slagg har rast ned og er synlig mot bunnen av kullgropa.
Slagghaugen måler 7,0 x 3,5 m og har en høyde på 60
cm.  SH2  i sørvest ble målt til 6,0 x 4,5  m og med en
høyde på hele 1,3 m. Haugen strekker seg delvis ut over
skråning i vest. I produksjonsområdet mellom slagghau-
gene ble det påvist et kullager med opp til 20 cm tyk-
kelse i nordvest, og et malmlager i sørøst. Kullageret lig-

ger delvis i helning mot nord der noe kullsøl ble påvist.
En  kullprøve  fra  kullageret  er  trærtsbestemt  til  gran/
fiuu  og  datert  (fiiru)  til  AD1230-1285  (Tua-5297,
780±40BP).

Kullgropa Jb.25-1  framsto med en klar toppet
voll og med innraste gropvegger. Milebunn synes Vnn
og godt tømt. Gropa hadde ytre mål på 9,0 m, indre mål
på 5,0 m og en dybde på 90 cm. Verken faser eller stable-
retning kunne påvises.

Slaggensomliggerigropaeravtypentappeslagg
og bunnskoller. Det er dermed sikkert at anlegget består
av sjaktovner med slaggavtapping. Enkelte bunnskolle-
fiagmenterbærerogsåpregavåhasporettervertikaltstilt
trevirke, noe som antyder en underliggende grop der en
lagget trevegg danner den indre delen av gropveggen.

TOLKNINGER AV ]ERNFRAMSTILI.INGSPIASSEN

Jernframstillingsplassen  kan   ut  fra  a.ntall  slagghau-
ger samt plassering og antall råstofflagre antas å ha to
ovner der produksjonen har foregått. Ovnsområder er
ikke  påvist,  men  de  har  sannsynlig  plassering  i  pro-
duksjonsområdet inn mot slagghaugene.  Det er ikke
mulig å fastslå eventuelt flere faser, men kullgropa som
ligger delvis under SH1, må komme fra en tidlig fase
på anlegget,  før anleggelse av slagghaugen.  Kullet fra
gropa  kan  tross  dette  ikke  knyttes  til  produksjonen
ved en av ovnene da den kan være anlagt direkte før
produksjonen ved SHl  ble påbegynt. Med bakgrunn
i slagghaugenes størrelse har produksjonen vært anse-
lig. Antallet kullgroper bør i så fåll være større enn de
fire  som  klart kan  knyttes  til  anlegget.  Mot vest  lig-

ger det ingen flere groper, og kullgroper høyere oppe i
Jernskallia i øst er derfor alternativet her.
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JERNFRAMSTIILINGSPLASS JFP. 26

NIKU ID  1023690, C. 54044
Gnr. /bnr. : Deset søndre, Deset Mellem/Jemskallen,
9713,38117
Feltleder: Hege Damlien
Tidsrom: 25.08.04
Tidsforbruk: 5 timer

INNIÆDNING

Jernframstillingsplassen  ble  registrert  i  2000  som  et
anlegg av 695-typen med to slagghauger, en i øst og
en i vest, orientert sørsørøst-nordnordvest. Slagghaug
mot øst måler  6,0 x 4,1  m  og har en  høyde på  1,2
m. Slagghaugen i vest måler 7,8 x 3,0 m og er 0,5 m
høy. Avstanden  mellom  haugene ble målt til  8,5  m.
Anlegget ligger på kanten av en skråning mot sør, og
slagg ble påvist i denne.

TOPOGRAFI

Anlegget ligger 150 m vest for Vestre Jernskallveg, 500
m  nord  for krysset ved Nysetervei  og 350  m  sørøst
Tiertjern. Området er kupert og vanskelig tilgjengelig.
Beliggenhet er på en øst-vest gående morenerygg med
skråning i sør. Slagghaug i vest lå delvis nedover denne
skråningen.  Høyvegetasjon  er  hovedsakelig  gran,  og
undervegetasjonen  består  av  blåbærlyng.  Lokaliteten

;r.:åudf;.a:s:nms.kåod%s,bå|geå:nn::?,,r:gs|tJ;ug`åå:;åå:åt::
kullgroper kan knyttes til anlegget. To kullgroper lig-
ger tett inntil anlegget og en rekke andre ligger innen-
for en radius på 500 m.

RESUTAT
Produksjonsplassen består av to slagghauger, SHl i øst
og SH2 i vest. SH 1  er svakt oval og klart toppet. Mål
på haugen er 5,5 x 4,5 m og høyde 1,3 m. SH2 er vin-
kelformet med to topper, der den sørøstre toppen tro-
lig er en slaggvoll, men som her framstår som en for-
lengelse av haugen. Haugen måler 8,0 x 4,0 m og har
en høyde på 70 cm, mens slaggvollen har en bredde på
4 m og høyde på 30 cm. Avstand mellom haugene er
målt til 8,5 m, og i produksjonsområdet mellom disse
ble det påvist et malmlager i nord og et kullager sen-
tralt sør for malmlageret. I vinkel ved SH2 ligger slagg
spredt i overflaten.  Sannsynligvis er dette rester etter
aktiviteten  i  en  ovn  beliggende  i  dette området.  En
kullprøve  fra  kullageret er  treartsbestemt til  furu  og
datert til AD1160-1280 (T-17614, 835±75BP).

TOLKNINGER AV JENFRAMSTILLINGSPIASSEN

Jernframstillingsplassen  cr  delvis  skadd  av  skogsbil-
vei  og  skogsdrift.  Tross  dette  kommer  organisering
og  bruksmønstre  godt  fram.  To  slagghauger  med  et
produksjonsområde i området mellom, tilsier produk-
sjon i to ovner. Sannsynlig plassering for ovn ved SH2
er tolket på bakgrunn av tappeslagg i vinkel mellom
haug  og  voll.  Ovnens  plassering  ved  SHl  kan  med
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Figiir 136: Jfp.26. Plantegning av jernframstillingsplassen.
Figure 136: Plan drawing of iron production site Jfb.26.

bakgrunn  i  råstofflagrene  regnes  å  være  tilsvarende.
Produksjonenpåanleggetvirkeråhaværtomfattende,
og med bakgrunn i de forholdsvis store slagghaugene,
må en rekke kullgroper ha en tilknytting til dette.

]ERNFRAMSTmiNGspLAssJFp.27
NIKU ID 1023758, C. 54045
Gnr./bnr. : Deset søndre, Deset Mellem/Jernskallen,
I713,38117
Feltleder: Hege Damlien
Tidsrom: 27.08.04
Tidsforbruk: 4 timer

IN"DNING
Jernframstillingsplassen  ble  registret  i  2000  som  et
anlegg  av  695-type  med  en  slagghaug.  Slagghaugen
hadde en øst-vestlig orientering og lå på vollen til kull-

grop Jfi).27-1.  Mål ble anslått  til 4,0  x 2,7  m og en
høyde til 30 cm. To forhøyninger er tolket som blester-
tuft øst for slaggha.ugen.  Nordre gavlvegg ble videre
tolket  som  fiernet  av  skoggrøft.  Flere  kullgroper  og
produksjonsplasser  ligger  tett  opp  til  anlegget  og
vanskeliggjør en definering i henhold til tilknytting.

TOPOGEffl
Anlegget lå 20  m  vest  for Vestre Jernskallveg.  En
dreneringsgrøft med orientering øst-vest går gjennom
og  har  trolig  ødelagt  store  deler  av  anlegget.  En
skogsbilvei  gikk  rett  sør  for  anlegget.  Beliggenheten
var  på  en  flate  på  en  øst-vest  gående  morenerygg.
Vegetasjonen  besto  av  lav  granskog  og  en  del  kratt
og  var  tydelig  nedbeitet.  Etter  dokumenteringen  er
anlegget  i  sin  helhet  fjernet ved  utbygging av vei  og
grøftegraving.

RESUTAT

Jernframstillingsplassen  var  sterkt  preget  av  øde-
leggelser   i   forbindelse   med   dreneringsgrøfting   og
besto ved undersøkelsen av en avlang slagghaug orien-
tert øst-vest.  Haugen som  målte 3,5  x 2,5  m lå på
vollenavkullgropJfp.27/J-1.Høydenbleanslåtttil30
cm. Noe slagg hadde også rast ned i kullgropa. 2,0 m
nord for slagghaugen ble det påvist et malmlager som
var  gjennomskåret  av dreneringsgrøfta.  Malmlageret
kunne også sees  i  grøftekanten.  Det ble  ikke fiinnet
spor av noe kullager på anlegget, og mulig har kull-
gropa hatt fiinksjon også som dette. Det ble imidlertid
også  fiinnet  slagg  på  nordsiden  av  dreneringsgrøfta,
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noe  som  antyder  ytterligere  en  slagghaug.  Av  den
grunn kan et eventuelt kullager også være fiernet.

Anlegget ble registrert med blestertuft. Denne
er svært uklar,  og mulige voller synes kun på enkelte
punkter  som  svake  forhøyninger  av  stein  og  sand.
Nordlige  voll  er  tydeligst  og en  rekke  med  stein  er
trolig  anlagt  i  vollens  bakkant.  Forhøyningene  kan
imidlertid  være  naturlige  da  liknede  strukturer  er
synlig flere steder i terrenget rundt anlegget.

Kullgropa Jfp.27-1  er tolket  som  kvadratisk.
Den  hadde  klar  voll  og  tydelig  innraste  gropvegger
gjorde  at  den  i  nedskjæring  fikk  en  sirkulær  form.
Milebunn var 20 cm tykt, men det var ikke mulig å si
noe  om  stableretning og/eller faser.  En  kullprøve  fra
gropa er treartsbestemt til gran/fiiru, og datert (gran)
til AD1025-1165 (Tua-5296, 940±40BP).

TOLKNINGER AV ]EFNFRAMSTILLINGSPIASSEN

Anlegget var svært skadd, og det er usikkert hvordan
det opprinnelig har framstått. Funn av slagg nord for
dreneringsgrøfta kan indikere to hauger, men frakting
av masser kan også være en årsak til dette. Tolkninger
kan dermed gjøres med bakgrunn i to hypoteser: En
eller to  slagghauger. Ved første hypotese er det trolig
at kullgropa har vært benyttet også som lager.  I hen-
hold  til  plassering  av malmlager er det  rimelig å  tro
at ovnen har ligget nord for haugen. Dette med bak-
grunn  i  bruksmønster og funksjonalitet.  Dette sam-
svarer  imidlertid  dårlig  med  den  registrerte  blester-
tufta da malmlageret ville ligge utenfor denne.  I  det
hele virker plassering av komponenter i et organiserings-

perspektiv etter denne hypotesen, svært rotete og har
ingen paralleller til de øvrige anleggene.

Hypotese  2  virker  for  meg  mer  sannsynlig
organiseringsmessig både på et mikro- og makroplan.
En vil med en slik løsning ha to  slagghauger med et
produksjonsområde mellom seg.  Plassering av malm-
lageret 2,0  m  fra slagghaugen støtter også hypotesen
med ytterligere en slagghaug nord for denne.  Ovnen
tilknyttet  den  registrerte  slagghaugen  vil  ha  samme
plassering  som  for  hypotese  1,  og  den  mulige  tufta
blir dermed avskrevet som en naturlig formasjon.  På
et  makroplan  er  organiseringen  mye  lik  den  som
virker vanlig for området som helhet.

JENFRAMSHLLINGSPIASSJFP.28
NIKU ID  1024446, C.54395
Gnr./bnr.: Øgle/Teig nr.2, N. Oskjølen. Ø, 39/9
Feltleder: Siv Anita Lundø/Unni Grøtberg
Tidsrom:  09.-11.05.,18.05-24.06.,
27.07.-01.08.2005
Ukeverk:  19,5, undersøkt areal: 350 m2

INNIÆDNING

Jernframstillingsplassen  ble  registrert  i  2001  som  et
anlegg av 300-typen.  Anlegget ble beskrevet  med en
stor  sirkulær  slagghaug  med  diameter  på  5,5  m  og
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høyde på  1,0  m.  En halv meter sørvest for denne lå
en mindre sirkulær slagghaug med diameter på 3,3 m
og høyde på 0,5 m. På en flate 3,0 m nordøst for den
store slagghaugen lå en mulig tuft/kullager. Tolkningen
ble gjort på bakgrunn av påvisning av kull (Risbøl ef
ø/.  2002a).  17 kullgroper er  undersøkt i  forbindelse
med jernframstillingsplassen. Flere titalls groper og en
rekke anlegg (blant annet Jfp.12, se over) ligger innen-
for en radius på 600 meter.

Før undersøkelsen startet ble anlegget benyttet
til en skolegraving for elever i 7. klasse på Rena og 6.
klasse på Deset og Osen barneskole.  Som under for-
midlingsgravingen på Jfp.9, var ansvarlig feltleder Siv
Anita Lundø. Deler av anlegget samt flere kullgroper
ble benyttet til dette.

Området  ble  avdekket  med  maskin,  og  den
videre  undersøkelsen  foregildc  overveiende  med  strati-

grafisk  graving,  men  enkelte  strukturer  ble  snittet.
Produksjonsplassen  viste  seg  i  sørøst  å  bestå  av  to
ovale  slagghauger  liggende  noe  overlappende  på  en
nordøst-sørvest gående linje.  I  nordvest lå ytterligere
en mindre slaggkonsentrasjon tolket som en påbegynt
slagghaug. Det ble påvist €n ovn ved slagghaugene og
€n ovn ved slaggkonsentrasjonen.  I  området mellom
ovnene lå malm- og kullagre, og nordøst for slagg-
konsentrasjonen lå en røsteplass. Nordvest for produk-
sjonsområdet,  delvis  gravd  inn  i  et  høydedrag,  ble
det påvist to lave voller, et kulturlag og et ildsted, som
sammen danner restene etter en mindre bygning.

TOPOGBffl

Jernframstillingsplassen  lå  500  moh.,  50  m  vest  for
Jernskallevegen.  140  m  øst  for  anlegget  renner  elva
Østre Æra.  Rett  øst  for  anlegget  går  en  høyderygg
nordøst-sørvest.  I  denne  er  tufta  delvis  innskåret.  I
kant med og vest for anlegget ligger et stort hogstfelt.
Røsteplassen som danner feltets ytre avgresning mot
nordøst, ligger i svak helling mot myr og bar preg av
å være svært fiiktig. Området var bevokst med enkelte
mellomstor  fiiru  mens  lawegetasjonen  hovedsakelig
besto av lyng og gress. Rett nord for a.nlegget så det ut
som det var ryddet en flate, av NIKU tolket som tuft/
kullager. Denne skilte seg klart ut vegetasjonsmessig da
den var bevokst med mose. Under a.vdekkingen ble det
imidlertid ikke påtruffet aktivitetsspor bortsett fra noe
malmsøl. Undergrunnen besto av fin hvit sand, og det
var lite stein i produksjonsområdet. Rundt selve produk-
sjonsområdet var det mye stein i undergrunnen.

RESUTAT

Produksjonsområde og råstofflagre

K4llager

Et tykt kullag sørvest på produksjonsplassen ble tolket
som et kullager. Laget hadde uregelmessig form med
mål på 3,7 x 3,0 m. Laget var homogent bestående av
kullbiter og kullstøv og målte på det tykkeste  10 cm.
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Figur 137: Jfp.28.  Plantegning av framstillingsplassen.
Figure 137: Plan drawing of iron production site Jfp.28.

Stratigrafisk  lå  det  over  en  mindre  konsentrasjon  av
rustbrun jernholdig slagg i nordvest.

Malmlctgre

To  malmlagre som  overlappet hverandre lå  nord  for
kullageret sentralt i produksjonsområdet. Malmlager i
toppen (1) hadde en oval form med mål på 4,0 x 5,0
m. Tykkelsen varierte mellom 4-5 cm. Malmen var av
typen rødbrun puddermalm med lommer av kornete
rødbrun og svart malm. Malmlageret lå delvis inn mot
ovn  1  i vest, og var noe utflytende her.

Under  dette  og  delvis  stikkende  ut  mot  sør,
lå  et  mindre  men  tykkere  malmlager  (2),  atskilt  fra
malmlager  1  ut fra malmtypen. Laget målte  1,6 x  1,4
m og var tykkest sentralt der det ble målt til  11  cm.
Det  hadde  klare  avgrensinger  mot  sør  og  øst,  men
var noe mer utflytende i nord og vest. Malmen var av
typen mørk brunsvart røstet puddermalm, og den var
iblandet en del kull.

Leireldg

Sørøst for og  under malmlager  1  lå et 7 cm  tykt lag
med  knust  brent  leire  tolket  som  et  leirelager  for
magring til nye ovnssjakter. Formen var oval med mål

på 2,7 x 2,3  m.  Leirelaget lå  under omrotete masser
ved ovn 2.

Aktiuitetsldg

1 produksjonsområdene ble det i tillegg til råstofflagrene,

påvist  aktiviteter  knyttet  til  driften.  Et  tynt  avlangt
lag av kullstøv går fra kullageret og mot ovnsområdc
i nordøst,  og representerer sannsynligvis frakt av kull
hit. Malmlager 2 som gikk noe inn i dette laget, er
tolketsomeldre.Itillegglåtykkenedtrampedeblandings-
lag i tilknytting til begge ovnsområdene.

Ovner og ovnsområder

Oun1

0vnennordvestpåproduksjonsområdetblepåvistsom
et omrotet lag i en naturlig forsenkning, samt som et
tynt spettet lag av slagg, brent leire, sjaktmateriale og
kull.  Det omrota  laget var orientert tilnærmet nord-
sør og målte 0,8 x 1,7 m. Massen besto av flere bunn-
skollefragmenter  sentralt  og  knust  tappeslagg  nord
og sør for denne. Tykkelsene varierte mellom 5-30
cm. Tappeslaggen er tolket som rester etter uttapping.
Forsenkningen  i terrenget har da trolig blitt benyttet
som en tapperenne for slaggen.

Sentralt  under  bunnskollefragmentene  kom
det fram en sirkulær nedgraving med diameter på 0,5
m. Mot nordvest sto det igjen rester etter en leirsjakt,
og  utenfor  denne  ble  det  påvist  enkelte  fragmenter
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av  bark,  tolket  som  rester  etter  en  flisvegg  som  har
omgitt sjakta.  Nedgravingen  er tolket  som  en  ovns-
grop. Gropa hadde rette vegger, og det var satt ned en
sirkulær lagget trevegg med en ytre diameter på 0,4 og
indre diameter på 0,3 m. I sørvest var 15 cm av treveg-

gen bevart i høyden. Rester etter en forkullet trevegg
lå også som  et  lag mot bunnen  av gropa.  Den  siste
veggen var satt delvis direkte over og delvis innenfor
den eldre. Det var ikke brukt stein i gropveggene, men
det var ftlt på løsmasser i rommet mellom treveggen
og gropveggen. Dybden på gropa ble målt til 38 cm.

I  toppen  av  gropa  lå  en  kullholdig  masse
iblandet   rustbrun   jernholdig   slagg   og   slagg   med
avtrykk etter trevirke.  Under dette lå et sandlag som
virket påSlt og låste den eldre treveggen i bunnen til
en eldre fase.  Sandlaget virker imidlertid påført etter
den siste treveggen var satt ned da denne var forkullet
også under dette nivået.

Oun2

0vnen som lå sørøst i produksjonsområdet, kom fram
i og under et stort omrota aktivitetslag bestående av
malm,  kull,  slagg,  og  sand/grus.  Aktivitetslaget  som
målte 5,0 x 3,5 m, orientert nordøst-sørvest, var hardt
og kompakt og bar tydelig preg av å være nedtråkket.
Et  lag bestående  av  brent  leire  og  sjaktma.teriale  lå  i
toppen  av  aktivitetslaget  mot  sørvest.  Leirelaget  er
tolket som rester etter den siste ovnssjakta. Utstrekning
var 1,0 x 0,5 m og tykkelsen inntil 4 cm. Etter fierning
av disse massene kom det fram en oval nedgraving Flt
med knust tappeslagg samt noe malm, sjaktmateriale og
kull. Nedgravingen er tolket som en tapperenne/grop.
Orientering på  renna var nordøst-sørvest,  og den  ble
målt til 2,4 x 1,8 m. Dybden var på det meste s cm.

Vedopprensingbledetinnmotsenteravrenna
påvist  to   områder  med  tappeslagg  z.7ø  jG.Jø¢.   Slaggen
representerer   tappeområder,   og   størknestrukturen
samt   helningsgraden   på   slaggen   viser   ovnssjaktas
plassering mellom disse, der slagg har blitt tappet ut
mot nordøst og sørvest. Tappeplatene hadde uregel-
messig form, og plate i nordøst var tilnærmet horisontal
med  mål  på  0,4  x  0,3  m.  Tappeplaten  i  sørvest var
bedre  bevart,  og  en  tappekjegle  sto  igjen  og dannet
et avtrykk av ovnssjaktas yttervegg.  Slaggen  flatet  ut
og var mer oppsprukket lengre fra ovnen. Ved måling
viste det seg at slagg hadde rent hele 75 cm bort fra
ovnen  før den størknet.  Utstrekning var på 40 x 75
cm, og høyden innerst mot ovnen var 25 cm.

Ovnens  plassering  ble  delvis  definert  ut  fta
av tappeplatene,  delvis av et lag brent leire og påftlt
sand i nordvest. Massene må trolig sees på som de ytre
lag av leirsjakta som har skalet av og etter hvert blitt
akkumulert.  Mot bunnen av dette laget som var opp
til s cm tykt, ble det inn mot senter av produksjons-
området  påvist  rester  etter  en  tynn  flisvegg  av bark.
Flisveggcn  kunne forøvrig  ikke påvises.  I  det samme
området  ble  det  påvist  et  ftllskifte  formet  som  en
skrånet kanal inn mot ovnen. Dette er trolig et avtrykk
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etter munnstykket til blåsebelgen.  Fyllskiftet som ble
formtømt, var 1 s cm langt og hadde en sirkulært snitt
med en diameter på 6 cm. Sett i forhold til sannsynlig
uttappingspunkt med bakgrunn i den bevarte tappe-
kjeglen  i  sørvest  samt  deler av bunnskolle  z.# Jz.f#  (se
under), er luftinntak i rett nivå.

En  nedskjæring med diameter på 55  cm  ble
påvist  under  laget  med  brent  leire.  Nedskjæringen
besto  av  en  grop  tolket  som  ovnsgrop.  Gropa  var
steinforet, og diameter innenfor foringen var 40 cm.
I sør og øst sto det innenfor foringen igjen rester av
trevirke som hadde dannet en trevegg. For øvrig hadde
treveggen  rast  ut  i  gropa  og lå som  kullbiter.  I  over-
gangen til ovnsgropa sto det inn mot veggen i sørvest,
igjen deler av en bunnskolle, sintret fast til sja.ktrester
og tappekjeglen. Bunnskollen hadde avtrykk etter den
understående  treveggen.  At  sjaktveggen  var  bevart
i  dette området,  har  trolig en  sammenheng med  at
bunnskollen ikke ble tatt opp.  Massen i gropa besto
for øvrig i øvre del av slaggfragmenter, malm, kull og
sand/leire.   Massen   var   varmepåvirket   og   noe
sammensintret. I bunnen lå et påSlt sandlag. Dybden
ble målt til 60 cm.

Bearbeiding av jemct
Både sørvest og  nordøst  for ovn  2  ble det påvist to
strukturer tolket som mulige områder for rensing av
jernluppen  etter  uttak  av  ovnen.  Området  i  nord-
øst besto av en porøs "plate" av sammensintret slagg,
sand og kull med blågrå farge. Lagets utstrekning var
1,3  x  0,9  m  og  tykkelsen  varierte  mellom  3-10  cm.
Sørvestlige del av strukturen lå under den nordøstlige
tappeplaten.  En  liknende struktur sørvest  for ovnen
med mål på 0,9 x 0,8 m og tykkelse på 3 cm kan tolkes
til samme type aktivitet.

Slagghauger og slaggkonsentrasj oner

SH1

1,5  m nord for ovn  1  lå et tynt slagglag bestående av
tappekjegler, knust tappeslagg og enkelte fiagmenter av
bunnskoller. Slaggkonsentrasjonen er relatert til driften
i ovn 1 og er tolket som en påbegynt slagghaug.

Shggkonsermasjon

En minde sirkulær slaggkonsentrasjon lå vest på produk-
sjonsplassen   rett   nord   for   kullageret.   Ut   fra
beliggenhet kan det trolig knyttes til ovn  1.  Massen
besto hovedsakelig av jernholdige bunnskoller og rust-
brun  slagg  sa.mt  noen  sjaktfragmenter.  Tolkning  er
uviss, men mulig er slaggen på bakgrunn av sitt høye
jerninnhold, påtenkt for omsmelting.

SH2 og SH3

Slagghaugene  SH2  og  SH3  lå  sør  for  ovn  2  og
dannet  en  østnordøst-vestsørvest  gående  linje  med
SH2  lengst mot vest og SH3  i  øst.  Avstand til  SH1
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Figur 138: Magnus  Helstad og feltleder Siv Anita Lundø

graver ut ovn  1 .
Figure 138: Magnus Helstad and excavating leader Siv
Anita Lundø excavating fiirnacc 1 .

var 9,0 m. Haugene lå tett inntil hverandre med noe
overlapping. Det var ikke mulig å fastslå noen strati-
grafiske forhold dem i mellom.

SH2 hadde en oval form og var klart toppet.
Ingen  klare  lagskiller  kunne  skilles  ut  i  profil  bort-
sett enkelte lommer med sjaktmateriale samt et tynt
kullag som gildc under store deler av haugen. Massen
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besto  overveiende av knust tappeslagg,  men  også en
del større tappekjegler. I tillegg lå det gjennomgående
fragmenter av bunnskoller samt slagg med treavtrykk.
Gjennom volumberegning og veiing er det anslått at
mengden slagg er 12,8 tonn. Tilsvarende er det beregnet
at 270 kg var sja.ktmateriale. For det siste er tallet mis-
visende  da  sjaktmateriale  lå  som  konsentrerte sjikt  i
haugen.

SH 3 var mindre og toppet og hadde en oval
til sirkulær form.  Massen var lik SHl  uten klare lag-
skiller.  Det  var  forholdsvis  lite  sjaktmateriale  her.  I
sørvest lå det under slagglaget et 5 cm tykt kullag.

Shggkonsenftdsjon

Nordøst for ovn 2 lå et tynt slagglag med til dels svært
jernholdig  slagg.  Laget  var  en  del  av  aktivitetslaget
knyttet  til  driften  i  ovn  2.  Det  ble  utskilt  fra  dette
på grunn av det høye innholdet av jernholdig slagg,
muligens oppsamlet for omsmelting.

Røsteplass
En røsteplass lå helt nord på feltet i svak helning mot
et våtområde. Røsteplassområdet var svært vasstrukket,
og  trolig  har  myra  vokst  etter  aktiviteten  tok  slutt.
Avgrensingen va.r uregelmessig med mål på  1,9 x  1,5

Figur 139: Jft).28. Ovn 2 utgravd. Til venstre står flere tappekjegler z.ø j.¢.f#. I bakkant sees Sllskiftet tolket som avtrykk av blå-
sebelg. Ovnsgropa er tømt, og deler av leirsjakta var bevart mellom tappekjeglene og dcler av en bunnskolle (skimtes i toppen
avgropa).
Figiire 139: JS.28. Furnace 2 after excavation. To thc left several slag cones can be seen z.ø fz.fø¢. The change in fill material
seen in the background has been interpreted as an imprint madc by the bellows. The fiirnace pit is empty and parts of the
shaft were preserved between the slag cones, parts of the bottom crust can be seen at the top of the pit.
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SH1 Slaggkonsentr. SH2 SH3 Slaggkonsentr. ved
ved ovn 1 ovn2

Mål 1,9 x 1,7 m 6,0 x 3,8 m 6'0 x 4,5 m 3,0 x 2'9 m 2,2 x 1,8 m
Høyde 13cm 34cm 0,8m 0,4m 7cm

Vekt 1 /4 m3 475,5 kg
Vekt slagg 1 /4 m3 355 kg

Vckt siaktmaterialel /4 m3 7,5 kg
Volum SH 9,O m3 1m3

Vekt SH 465,5 kg 17,1 to- 1,9 to-
Vekt slagg totalt 12,8 tonn 1 ,4 tonn

Vekt siaktmateriale totalt 270 kÅ 30kg

Tabell 25: Jfb.28. Mål og volum på slagghauger og slaggkonscntrasjoner. Tdl for SH3 er beregnet ut i fra SH2.
Table 25: Volumcs and dimensions of slag heaps and slag concentrations from Jfp.28. The figures for SH3 are based upon
those from SH2.

m,  men  trolig  har  røstebålet vært  kvadratisk.  Laget
hadde en tykkelse på opp til 7 cm. Røstebålet besto av
et rødlig finkornet malm iblandet enkelte større korn,
i en tykkelse på 5 cm.  I malmen lå også enkelte kull-
biter.  Under dette lå et usammenhengende kullag på
0-2  cm.  Undergrunnen  besto  av  til  dels  mye  skjør-
brent stein.  I  vest lå  flere  påførte større stein,  mulig
med fiinksjon å utplanere og/eller skaffe lufttilførsel til
røstebålet. Direkte øst for og delvis under røstebålet lå
et omrota lag bestående av ubrent og skjørbrent stein.
Det var bare spredt  malm  i laget,  og det kan  tolkes
som et utkast etter tidligere røsting.

Spor etter opphold
Rett øst for produksjonsområdet ble det lokalisert ei
rektangulær tuft, delvis gravd inn i høyderyggen i sør-
øst. Tufta som var orientert nordvest-sørøst,  framsto
først med to lave voller liggende vinkelrett på høyde-
ryggen som den var delvis innskåret i.  Høyderyggen
og  vollene  dannet  slik  en  tuft  med  tre  vegger  der
vollene dannet langsiden.  Nordøstlige voll var lengst
med mål på 2,8 m og en bredde på 0,6 m. Høyden var
opp til  15  cm. Voll i sørvest var bare bevart inn mot
ryggen og målte  1,4 x 0,6 m. Trolig har denne vært
noe  lengre  da  det  under  avtorvingen  ble  fiernet  noe
masse her. Likevel har den vært noe kortere enn mot-
stående voll, da et kulturlag tolket som tråkk i et inn-
gangsparti,  lå i  enden  av langveggen.  Målet  på tufta
inkludert vollene, var 3,9 x 3,5 m.

Vegger av trevirke har ligget innenfor vollene
ut fra et kulturlag bestående av ett leirelag tolket som
utplaneringslag,  samt  ett  overliggende  aktivitetslag.
Leirelaget dannet et rektangulært lag som målte 3,3 x
2,4 m.  Laget var varierende i tykkelse, opp til  12 cm
og jevnet ut den steinholdige undergrunnen. Ileira er
lagt rett på bakken i  nordvest,  men  inn  mot ryggen
var det tydelig at noe masse var fiernet forut da det lå
direkte på anrikningslaget.

Over leirelaget lå et rektangulært aktivitetslag
bestående av en mørk brun fet masse av kull og mulig
organisk materiale.  Laget er tolket som et aktivitets-
lag akkumulert under opphold. Laget hadde omtrent
samme utstrekning som leirelaget,  og angir slik tuftas
indre  flate.  Tykkelsen  varierte  mellom  0,1-0,5  cm.
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Som en fortsettelse strakk laget seg ut fia tufta og dannet
en tunge mot jernframstillingsplassen. Trolig er dette
inngangspartiet.

I   nordvestlige  del  av  tufta  lå  et  forholds-
vis  stort  sirkulært  ildsted  med  diameter  på  1,3  m.
Massen besto av kullstøv, enkelte kullbiter, skjørbrent
stein  og  sand  samt brente  bein.  Ved  fjerning av ild-
stedet viste det seg at undergrunnen var svært varme-
påvirket  og leira  hadde  en  nærmest  signalrød  farge.
Varmepåvirkningen var størst i sørvest.

Over tuftas nordøstre voll og delvis i toppen
av  aktivitetslaget,  lå  et  lag  skjørbrent  stein  iblandet
sand.  To  tilsvarende  konsentrasjoner  lå  rett  nordøst
og  sørvest  for  tufta.  Trolig  er  begge  disse  utkast  fra
ildstedet.

Kullgroper
Det ble  undersøkt  17 kullgroper.  Da anlegget lå i et
kulturmiljø  med  flere  jernframstillingsplasser  (blant
annet  Jfp.12)  inkludert  en  rekke  kullgroper,  er  til-
knytting problematisk.  I  forhold  til  utregnet volum
på slagghaugene er det trolig at antallet groper er noe
høyt. Metodisk ble ni groper snittet. Den gjenstående
halvdelen av €n kullgrop ble videre flategravd. Det ble
tatt prøvestikk i de øvrige.

Alle  kullgropene  ble  tolket  som  kvadratiske.
Stableretning kunne kun påvises i tre kullgroper der
en  hadde  paralleltliggende  stokker  og  to  krysslagte
stokker. Flere bruksfaser kunne spores i en grop i form
av gjennomgående kullag i milebunn.

Kullgrop  Jfi).28-11  ble  påvist  med  en  eldre
mindre  grop  vest  for  vollen.  Den  mindre sidegropa
var  utømt  og  Slt  opp  av  til  dels  store  forkullede
stokker.  Formen var uregelmessig både i nedskjæring
og i bunnplan.  Største mål var på omkring  1,0 x 0,8
m, men toppen av gropa var da fjernet med maskin,
og tverrmålet har vært noe større enn dette.

Trcaft og datering
1 alt 1 1 kullprøver ble treartsbestemt til furu, inkludert
fire fra to av kullgropene.  Prøvene av den ytre flett-
verksveggen på ovnene var begge bark fra fiiru.  Seks
prøver er datert, der fire er fra framstillingsplassen og
2 fra kullgrop Jfp.28-11  med sidegrop. I tillegg er det
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Figur 140: Jfp.28. Tuft med ildsted. Til venstre: Gulvlaget som viser tuftas avgrensing sett fra høyderyggen (mot NNV). Til
høyre: Gulvlag og ildsted er fiernet og sanden under ildstedet er sterkt rødbrent (mot SSØ).
Figure 140: Jfb.28. Building platform with hearth. To left: The floor layer defining the building's form as secn from the
north east. To the right: after removal of the floor layer and hearth an area of burnt sand was observed.

datert en prøve av brente bein fra ildstedet i tufta.
Sidegropa  til  kullgrop  Jft).28-11   ble  påvist

utenfor  vollen  og  ble  tolket  som  stratigrafisk  eldst.
Dateringene viser det samme, og trolig kan det være
snakk om to atskilte faser.  Sidegropa er sannsynligvis
bnik på 900-tallet, førJft).28 ble tatt i bruk. Dog finnes
det en liten overlapping tidlig på 1000-tallet, men ser

en på dateringene under ett, er det lite trolig at gropa
kan knyttes til dette anlegget.

Der er gjort dendrokronologiske analyser på
fem prøver,  en  fra lagget trevegg i ovn  1,  og fire fra
kullgroper. Tre av disse ga en  datering til midten av
l100-tallet  mens  en  prøve  har  et  sikkert  hogst-
tidspunkt til tidlig sommer AD1247.  Prøven som er

Figur 141: Jfi.28. Plantegning av tufta og ildstedet.
Figiire 141: Jfb.28. Plan drawing of the building platform and hearth.
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Ahæphenc dala ffom Remer el al (2C04):Oxcal \4.10 Bronk Rarnsey (2005): cub r5 sd:12 prob usp[chm]

T-17947,Jfp.28-11,s.grop  l095±75BP                      -L. -       _`L

Tua-5805,  lldsted(br.b)   1055±35BP

T-17948, Jfp.28-11950±75BP

T-17946,Kullager  940±75BP

T-18194,  lldsted(kull)  870ftoBP

T-17949, Ovn  1   840±80BP

T-18193, Ovn 2  790±65BP

_^__

-^-
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250CalAD                  500CalAD                  750CaLAD                 1000CaLAD                1250CalAD                1500CaLAD

Calibrated date

Figur 142: Jfp.28 Dat€ringsresultater fra jemframstillingsplassen og kullgrop Jfp.28-11.
Figurc 142: Dates from iron production site Jft).28 and charcoal pit Jfb.28-11.

fra kullgrop Jfp.28-17, er den eneste i materialet som
hadde  bevart  bark.  Analysene  viser  at  årsveksten  så
vidt var i gang ved hugging,  og trolig kan tidspunkt
spisses til mai eller tidlig juni (Zetterberg 2006).

Jernframstillingsplassen     er    problematisk
å   datere   ut   fra   de   lange   [4C-kalibreringskurvene.
Dateringer  av brente  bein  fra  ildstedet  i  tufta viser
at  bygningen  er  benyttet  allerede  rundt  AD1000.
Kull fra det samme ildstedet har en senere datering
og lengre kurve,  og produksjonen  kan  således antas
å ha pågått over en lengre tidsrom.  Imidlertid tyder
alle  andre  dateringer  på  en  senere  hovedbrukstid.
Dateringene  av  ovnene  antyder  en  samtidig  bruk
etter  AD1150.  Ved  å  trekke  inn  de  dendrokrono-
logiske  resultatene,  får  en  et  klart  dateringsmessig
tyngdepunkt  fra AD1140-1250,  og med stor  sann-
synlighet har store deler av produksjonen foregått en
gang i denne perioden.

Metållurgi
Treslaggprøvermedinneslutningeravjern,eranalysert
for å belyse spørsmål rundt metallkvalitet. Analysene
ble foretatt av GAL (Andersson cf ø/. 2006). En prøve
er fra område tolket som bearbeidingsområde ved ovn
1. En prøve er tatt fra SH1, mens en prøve er tatt ut
fra aktivitetslaget i tufta.

Resultat

Prøven fra bearbeidingsområdet er homogen og består
av mykt jern med lite innslag av karbon. Jernet opp-
trådte som små lommer i slaggen og har vært vanskelig
å utskille. Morfologien tyder på en sammenslåing, og
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tolkning om bearbeiding kan således støttes.
Metallprøven fra gulvlag i tufta er også homo-

gent bestående av mykt jern. Trolig har klumpen blitt
dannet i nærheten av luppen uten at jernet har konso-
lidert seg med denne.

Mikromorfilogi

En  prøve  fra  gulvlaget  i  tufta  er  mikromorfologisk
analysert (Sageidet 2007). Analysen viser et kompakt
bunnlag, mens topplaget er mer porøst og heterogent.
Det nedre laget tolkes som ett gulvlag som er tydelig
er lagt på ut  i  fra  forskjell  i  mineralenes  orientering.
I.aget er preget av forurensing ovenfra. Det øvre laget
inneholder   mer   organisk  materiale.   Noe  mangan-
malm  og brent leire lå i  laget.  Det er gjort søk etter
glødeskall, uten at dette ble påvist.

Analysen bekrefter tolkningen om en bygning
med et utplanert gulvlag, og over dette et aktivitets-
lag. Ut fra mangel på spor etter aktiviteter knyttet til
produksjon  eller  bearbeiding,  støttes  teorien  om  en
oppholdsplass.

Fum
Det  ble  gjort  tre  fimn  på  framstillingsplassen,  alle  i
tufta. Helt i toppen av gulvlaget, sentralt i tufta, lå et
skiferbryne med tydelige slipespor på en side. Brynet
var knekt og tilspisset i en ende. Brynet er 9,0 cm lang
og hadde et rektangulært tverrsnitt på 1,4 x 0,7 cm. I
detsammelagetbledetpåtruffetetfragmentavlysgrå
flint,  trolig  ildflint.  I  ildstedet  lå  flere  fragmenter av
brente bein. Beina er ikke artsbestemte da fiagmentene
var for fragmenterte for analyse.
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Anleggsm./kontekst Lab.ref Tfeart Egenalder Datering Hogsttidspurkt

jfp.28/ovn 1 NOH0158 Furu 134 år + AD 1040-1174 Etter AD 1 174

Jfp.28-11 NOH0159 Funl 125 år + AD1023-1148 Etter AD 1 148

Jft).28-14 NOH0160 Furu 100 +1-20 år AD1041-1141 Mellom AD 1141 -1161

Jfi).28-15 NXH0161 Ikke analysert <30 år For få for datering

Jfp.28-17 NOH0162 Furu 1 53 år AD1094-1247 Tidlig sommer AD 1247

Taben 26: Jfp.28. Dendrokronologiske analyser på jernframstillingsplassen og tilhørende kullgroper (Zetterberg 2006).
Tablc 26: Dendrochronological analysis from Jfp.28 and associated charcoal pits (Zetterberg 2006).

TOLmNGER Av FRAMSTII,LINGspl,AssEN
Framstillingsplassen  viste  seg  ved  graving  å  bestå  av
to ovner med tilhørende slagghauger/konsentrasjoner.
Produksjonen i ovn  1  syntes imidlertid bare å være så
vidt påstartet før arbeidet ble lagt ned.  Dette i mot-
setning til ovn 2 der produksjonen har foregått over
et lengre tidsrom. Organiseringen på anlegget følger
normene  for anlegg både  med  €n  eller to  ovner,  og
årsakentilforskjelleniproduksjoneneruviss.Etmoment
kan være at det opprinnelig bare er produsert i en ovn,
men at en har forflyttet seg da det har blitt problemer
med deponering av slagg. Deponeringsproblemet kan
også være årsak til  den  mindre slagghaugen  i sørøst.
Sett  i  forhold  til  dateringene  stemmer  dette  bildet.
Derimot ser det ikke ut til å være brudd i produksjonen,
og en forflytting har trolig foregått umiddelbart etter
endt produksjon i ovn 2.

Tufta med inngravd gulv og vouer er egenartet
i Gråfiellområdet, om en ser på spor etter opphold på
jernframstillingsplassene.   Ofte  finnes  bare  ildsteder
eller svake spor etter aktivitet i denne sammenhengen.
Byggets  størrelse  og  form  bærer  likevel  likhetstrekk
med andre som er påvist, og sett på bakgrunn av dette
er den ment for 2-3 personer. Topografien er her brukt
for å legge bygningen i le, et naturlig valg sett ut i fra
rent fiinksjonelle aspekter.

]ERNFRAMsmiNGspLAssTFp.29
NIKU ID 1036536, C.54339,
Gnr./bnr.: Øgle/Skog, 29/3, Kilde/Kllde, 32/ 1
Feltleder: Hege Damlien
Tidsrom: 24.05.-14.06., 01.-02.08. og  18.08.2005
Ukeverk:  11, undersøkt areal: 863 m2

HEGE DAMLIEN

I-DNING
Jernframstillingsplassen  ble  registrert  i  2001  som  et
anlegg  av  695-typen  med  to  parallelle  slagghauger
orientert nord-sør.  Den vestre slagghaugen målte 6,1
x 4,3 og hadde en høyde på 0,5 m.  Den østre slagg-
haugen målte 4,7 x 4,3 og hadde en høyde på 0,6 m.
Avstanden mellom haugene var 9,5 m. 1 m sør for den
vestre haugen lå enda en slagghaug. Anlegget lå isolert,
og 14 kullgroper i nærområdet ble alle tolket som til-
hørende dette (Rjsbøl eJ ø/. 2002a).

Anlegget  samt et større område  ble  avtorvet
med maskin.  Kullgropa Jfp.29-4  ble også avdekket i
plan. Det avdekte området ble renset. Undersøkelsen
foregikkvedenkombinasjonavstratigrafiskgravingog
ved hjelp av grøfter gjennom produksjonsområdet.

Undersøkelsen  viste  at  anlegget  besto  av  to
paralleltliggende  avlange  slagghauger,  SHl  i  øst  og
SH2  i vest,  samt en slaggvoll.  En slaggvoll lå vest på

produksjonsplassen  sør  for  SH2.  Det  ble  påvist  til
sammen fire ovner i tilknytning til slagghaugene. Tre
avdisselåinntilsH2,mens€nlåvedsHl.Iproduksjons-
området ble det påvist et kullager i nordre del og ett
malmlager i søndre. I tillegg lå et kullager under SH 1.
Et lag med brent leire lå i utkanten av produksjons-
plassen. Utenfor produksjonsområdet i sørvest ble det
påvist en røsteplass.

TOPOGRAH

Jfp.29  lå 421  moh.  ved  myra  Storkjølen,  ca  900  m
øst  for  enden  av  bilvei  mot  Syttenbua.  Terrenget
i  området  er  flatt  og  består  av  myrsletter  med  våt-
områder  og  enkelte  lave  tørre  rygger  og  "holmer".
Anlegget  lå  på  en  øst-vest gående  rygg  på  en  tange
omgitt av myr.  Anlegget var anlagt på  en  flate  som
helte svakt mot sør. Området er steinlendt og bevokst
med gran og noe bjørk. Undergrunnen besto av sand
og grus. Jfp.29 lå ca 480 m nord for jernframstillings-
plass  Jfp.37   (C.5436l)   som   ble   registrert   med
magnetometer i 2005.

RESUTÅT

Produksj onsområde og råstofflagbe

Kullager 1

Et tilnærmet rektangulært kullag beliggende i produk-
sjonsområdets nordre del, er tolket som kullager. Laget
målte 5,0 x 4,0 m og hadde en tykkelse på opp mot 10
cm.  Massen var homogen og besto av trekullbiter og
kullstøv. Laget lå delvis under malmlageret.

Kulhger 2
Ytterligere et rektangulært kullag tolket som kullager
ble påvist delvis  under  og øst  for  SH1.  Laget  målte
5,5 x 4,0 m og hadde en tykkelse på opp mot 5 cm.
Massen  besto  av  trekullbiter  og  kullstøv  og  var  noe
malmblandet.
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Malmlager

1  søndre  del  av produksjonsområdet  mellom  slagg-
haugene ble det påvist et malmlag, tolket som malm-
lager.  Laget hadde en utflytende form og målte  10,0
x 4,0 m med en tykkelse på opp mot 15 cm. Malmen
var mørk rødbrun og finkronet. I lagets søndre del var
malmen mer kullblandet og grovkornet.

Leireldger

Sørvest for produksjonsområdet delvis under SH2 og
slaggvollen, lå et kompakt lag,  bestående av rosa fin-
til grovkornet brent leire og rester etter knuste  leir-
sjakter.  Massen var iblandet slagg i  nordøst.  Det ble

påvist  flere  leirestein  i  lagets  nordøstre  del.  I  sørvest
besto laget av ren fin leire. Laget var tilnærmet kvadratisk,
målte 4,5 x 4,5 m og hadde en tykkelse på opp mot 15
cm. På bakgrunn av lagets plassering og sammcnsetning,
er laget tolket som et lager for brent leire benyttet til
magring i sjakta.

Chner og ovnsområder

Oun1

0vn 1 ble lokalisert parallelt med, og inntil SH 1 i vest.
Øst for og delvis over ovnsområdet lå ett kompakt lag
bestående  av  knust  og  pulverisert  sjaktmateriale.
Dette er trolig rester etter den siste leirsjakta som har
rast.  Ovnsområdet fremsto som en rektangulær gjen-
ftlt nedgravning som målte 2,0 x 0,9 m, tolket som en
tapperenne. Den var opp mot 40 cm dyp. Renna var
forholdsvis dyp mot midten og flatet ut mot nord og
sør.  Massen  i tapperenna besto overveiende av knust
tappeslagg  samt  fragmenterte  bunnskoller,   kull  og
store  mengder  knust  sjaktmateriale.  Laget  er  tolket
som rester etter aktivitet knyttet til driften av ovnen.
Sentralt under slagglaget og midten av renna ble selve
ovnen påvist i form av rester etter en sjaktvegg i nord-
vest,  samt en  nedgravning som  i  toppen  besto  av en
fragmentert bunnskolle samt slagg med pinneavtrykk.
Nord og sør for denne lå bevarte plater av tappeslagg
z.7ø Jz.f%. Rennestrukturen i tappeplatene viste at det var
blitt tappet mot nord og sør.

I nedgravningen under sjakta var det anlagt en
ovnsgrop som målte 1,0 x 0,6 m i ytre diameter. Den
var steinforet med neve til  middels stor rundkamp  i
deler  av  veggen.   Innenfor  steinforingen  var  det
plassert  en  sirkulær  lagget  trevegg.  Trebordene  som
hadde et kvadratisk tverrsnitt, var vertikalt tettstilte,
forkullet  og skråkuttet  i  den  ene  enden.  Ovnsgropa
målte  0,4  m  i  indre  diameter.  Gropa  var  Slt  med
omrotet mørk brun kullholdig slagg- og malmblandet
løs sand.  Deler av treveggen syntes å ha rast, og store
mengder slagg som hadde rent ned i gropas nordre del,
mellom  treveggen  og  steinforingen,  hadde  størknet
som en blokk i gropveggen. Gropa hadde en dybde på
0,3 m.
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Ounsområde (oun 2-4)

Ovn 2 ble påvist inntil, og øst for SH2. Ovnsområdet
fremsto  i  toppen  som  en  rektangulær gjenSlt  ned-
gravning, også tolket som en tapperenne.  Den målte
4,4  x  1,8  m  og  fremsto  i  plan  som  en  forsenkning
med  en  konsentrasjon  av  slagg  med  treavtrykk  og
knust tappeslagg. Tømming av renna viste at den var
forholdsvis dyp rundt midten, ca 30 cm, og flatet ut
mot nord og sør. Massen i tapperenna besto i hoved-
vekt av knust tappeslagg, bunnskollefragmenter, sand
og  knust  sjaktmateriale.  Laget  var  sterkt  malm-  og
kullblandet.

Om2
Rundt senter av tapperenna ble det under slagglaget
påvist  tre  nedgravninger  liggende  på  rekke orientert
øst-vest,  tolket  som  ovnsområder.  Den  midterste  av
ovnene (ovn 2) var anlagt i senter av tapperenna, mens
de to øvrige lå på hver sin side av renna.

Ovnsområdet fremsto i plan som rester etter
en sjaktvegg samt en oval nedgravning som besto av
en fragmentert bunnskolle og slagg med pinneavtrykk
Nordogsørfordennelåbevarteplateravtappeslaggsom
var størknet på stedet. Rennestrukturen i tappeplatene
viste at det var blitt tappet mot nord og sør.  Direkte
under sjakta var det anlagt en grop som målte  1,5  x
0,9 m i ytre diameter, tolket som ovnsgrop. Gropa var
steinforet med middels til store rundkamp.  Innenfor
steinforingen  var det satt  ned en  sirkulær lagget tre-
vegg lik den ved ovn  1.  Ovnsgropa målte 0,3  i indre
diameter innenfor treveggen, og var 40 cm dyp. Gropa
var Slt  med omrotet mørk brun  slagg-  og malm-
blandet løs kullholdig sand. Deler av treveggen syntes
også  her  å  ha  rast,  og  store  mengder  slagg  hadde
rent inn i gropas nordre del, samt mellom treveggen
og steinforingen og størknet som en slaggblokk mot
gropveggen. Negative avtrykk i slaggen kan tyde på en
dobbel trevegg.

Oun3

På  kanten  av tapperenna  i vest,  inntil  ovn  1  ble  det
påvist en rund nedgravning, tolket som ovnsområde.
Nedgravningen lå som ved ovn 2 direkte under bevarte
deler av sjaktveggen samt en fragmentert bunnskolle.
Rundt  ovnsgropa  i  nord,  sør  og  øst  lå  tre  mindre
groper med rester av fragmenterte tappeplater,  trolig
anlagt nettopp for tapping av slagg. Gropene målte ca
40 x 20 cm og var opp mot  12 cm dype. Ovnsgropa
målte  0,7  x  0,8  m  i  ytre  diameter  og var steinforet
med neve til middels stor rundkamp i deler av gropa.
Innenfor  steinforingen  var  det  satt  ned  en  sirkulær
lagget trevegg. Gropa målte 0,3 m i indre diameter og
var 0,4 m dyp.

Gropa  var  Slt  med  mørk  brun  slagg-  og
malmblandet løs kullholdig sand. Et opp mot  10 cm
tykt gult sandlag var 4lt på i bunnen av gropa innen-
for treveggen.  Deler av treveggen syntes å ha rast, og
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Figur 143: Jfp.29. Plantegning av jernframstillingsplassen.
Figure 143: Plan drawing of iron produc[ion site Jfb.29.

slagg  var  rent  inn  og  størknet  i  gropas  vestre  del,
mellom treveggen og steinforingen.

Oun4

På motsatt kant av tapperenna i øst, og  10 cm øst for
ovn 2, var ytterligere en rund ovnsgrop.  I overflata lå
en fragmentert bunskolle, røsta malm og store meng-
der knust sjaktmateriale. Rundt gropa i sørvest ble det
påvist rester av lagvise tappeplater. Ovnsgropa var del-
vis gravd ned i nedskjæringskanten av tapperenna, og
målte 0,8 m i ytre diameter. Den hadde steinsatte veg-
ger, og en sirkulær lagget trevegg var satt ned innenfor
denne. Gropa målte 27 cm i indre diameter og var 45
cm dyp.

Gropa var Slt med omrotet brun kullblandet
slagg- og malmblandet løs sand i toppen. Et opp mot
10 cm tykt gult sandlag var også her Slt på i bunnen.
Deler av treveggen syntes å ha rast, og slagg hadde rent
inn  og størknet i  gropas  nordøstre del,  mellom  tre-
veggen og steinforingen.

Bearbeiding av jemet
lnntil SHl  i nordvest og i tapperennas nordre del, lå
en  liten  rund  slaggvoll.  Massen  i  vollen  besto  av lys
brun  sand  iblandet  større  kullbiter  og  jernholdige
asffltlignende fragmenterte plater av slagg. Laget tolkes

på  bakgrunn  av  slaggtypen  som  et  bearbeidings-
område  for jernluppen.  Laget  målte  1,7  x  1,3  m  og
hadde en tykkelse på  15 cm.

I   tilknytning  til   SH2   lå  en   voll   av  slagg.
Vollen  lå ved slagghaugens  sørlige ende og var utfly-
tende utover skråningen i vest.  Et tynt omrota slagg-
lag  delte  slagghaugen  og  vollen.  Vollen  var  ori-
entert  nordøst-sørvest  og  rammet  inn  tapperenna
tilknyttet  ovn  2,  3  og  4.  Vollen  var  lav  og  flat,  og
målte  3,2  x  3,0  m  med en  høyde på  0,4  m.  I  profil
besto vollen av tre atskilte lag som overveiende besto
av jernholdig sintret slagg og fragmenterte bunnskol-
ler.  Massen  i  vollen  skilte  seg  fra  massen  i  slagghau-

gene ved å være mer sand- og kullblandet og bestå av
en mer jernholdig slaggtype. To større firkantete stei-
ner lå i vollens nordre ende. Rundt disse lå et lag med
svart porøs asfaltlignende svært magnetisk slagg, tolket
som  bearbeidingslagg.  Steinene kan  ha blitt benyttet
som  amboltsteiner.  Det  er  imidlertid  ikke  spor  etter
direkte slag mot steinene, men det er sannsynlig at en
stubbe eller lignende har blitt plassert oppe på steinen.
I.eirelageret lå under vollen.

Slagghauger og slaggko nsentrasj o ner
SHl  lå i produksjonsområdets vestre del. Haugen var
oval, toppet, orientert nord-sør og målte 7,6 x 4,3 m
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Figur 144: Jfb.29. Ovn 2 i plan og profil.
Figure 144: Furnace 2 from Jfp.29 in plan and in section.
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Rbsteplass
Det ble påvist en rektangulær røsteplass utenfor produk-
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Figur 145: Jfb.29. Oversiktsbilde over ovn 2, 3 og 4 etter tømming og snitting. Tatt mot nord.
Figurc 145: Jfb.29. Furnaces 2, 3 and 4 shown after excavation and sectioning. Photo taken from the south.

bestoavettyktnoesandblandetkullag.Undergrunnen
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var det derimot stablet stokker som  en ytre ramme.
Stokkene var stablet opp til toppen av vollen (se også
kap. 4, fig. 214).

Treart og datering
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T-1793(>,  ku]lagcr  l    1115±70BP

T-17937, kullagcr 21030±65BP

T-17941, O`'n 2   1000±rt5BP

'1.-1794(),  0`'n  1    loo()±(.5BP

T-17`J39, (-)`.n 4  900±75BP

'1'-17938, ()`.n  3   815±65BP

T-17tJ87, j fp.2tJ-41055±80BP

T-17tJ82,jfp.2`J-1    1050±7SBP

T-17tJsl , jfp.2tJ-5   1060±ft5BP

T-17tJ`JO, j fp.29-8, s.grop   1010±fi5Bl'

T-17tJ`14, jfp.29-2   985±75BP

T-17tJ80, j fTt.29-9   tJ55±45BP

T-17989,Tfp.29-8   885±75BP

T-17988,.| fiTt.2tJ-7   845±6581'

•l'-17tJ83,j fi..2tJ-6   840±65BP

_Ir----
-^-
J-,L-

250(`,al AD                      500Cal AD                      750CalAl)                     1000Cal ^D                    1250CalAl)

Calibrated date

Figur 146: Jfp.29. Dateringsresultater fra framstillingsplassen og tilhørendc kullgroper.
Figiire 146: Dates from iron production site Jfb.29 and associated charcoal pits.

Resultat

To  tappeslagger  og  en  slagg  fra  bearbeidingsområde
sør for SH2 inngikk i slagganalysen.  Begge er typiske
i  morfologien  med  slaggstrenger.  I  forhold  til  fiinn-
kontekst er begge også funnet som tappeplater rundt
ovnene.  De  petrografiske  analysene  viser  derimot  at
slaggen  til  motsetning  fra  den  vanlig  tappeslaggen,
mangler  de  typiske  magnetittsonene  som  indikerer
kontakt med luft.  Dette kan ha årsak i flere forhold,
men  dct  er  her  nærliggende  å  tro  at  slaggen  tross
plasseringen  rundt  ovnen,  ikke  er  tappet  der.  For
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15()()C,al^l)

begge de gjeldene ovnene, ovn 2 og 3, er tolket som
kollapset og sammenrast.  Dette kommer blant annet
til utrykk i at slagg har rent inn i gropene fia yttersidene.
I  en  slik situasjon  må  en  regne  med  en  omroting  i
materialet og slaggen kan ha rent ut i gropa. For prøve
tilknyttet ovn 2 kan et alternativ være at den har størknet
i overgangen mellom sjakt og grop i tapperenna, der
lufttilgangen er dårlig.

Slagg fra området tolket plass for bearbeiding
sør for SH2 er trolig dannet i tilknytning til jernluppen.
Det finnes dog ingen spor etter mekanisk bearbeiding,
og trolig har slaggen sittet løst fast i luppen ved uttak.
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Avfallsslagg fra en primærbearbeiding støtes således.
Sja.ktfragmentene som er undersøkt er hentet

fra  begge  slagghaugene,  men  har  klare  likhetstrekk.
De er begge sammensatt av en grov usortert leire som
er rik på silt finsand samt en del sandkorn. Godset er
hardt brent i begge, men temperaturen har vært for-
skjellig. Prøve fra SHl  har på innsiden vært usatt for
rundt  1250  °C,  mens  det tilsvarende  for  prøven  fra
SH2 er  1100-1150 °C. Varmepåvirkningen på utsi-
den har for begge vært på ca 1000 grader. De termiske
egenskapene er brukbare, men godset begynner å smelte
ved  1250  °C,  og  flere  feilkjøringer  kan  ha  hatt  en
sammenheng med dårlig bestandige sjakter.

En  prøve  av  leire  fra  leirelageret  sørvest  for
SH2,  har samme  karakteristikk som  sjaktmaterialet,
men er noe forurenset av jernfragmenter, og har derav
noe  dårligere  termiske  egenskaper.  Forurensingen  er
naturlig  da  leirelageret  ligger  i  tilknytning  til  et
bearbeidingsområde i øst.

FUNN
Et fragment av en hestesko, venstre arm,  ble fiinnet
sør  for  produksjonsområdet.  Armen  smaler  av  mot
enden  og  har  en  kileformet  hake  (forhøyning)  på
enden. Trolig er dette en middelaldertype. Et hengsel/
beslag ble fiinnet under opprensing av produksjons-
området. Formen er krummet, og den har en krok i
ene enden.

TOLKNINGER AV FRAMSTILLINGSPIASSEN

Undersøkelsen   av   jernframstillingsplassen   viste   at
anlegget  besto  av  to  avlange  parallelle  slagghauger
samt to slaggvoller. Anlegget er av den klassiske typen
i  undersøkelsesområdet,  men  det  ene  ovnsområdet
virker omorganisert i løpet av driften da det ved SH2
ble  påvist  tre  ovner.  Den  midterste  av  ovnene  til-
knyttet SH2, var anlagt i midten av tapperenna mens
de to øvrige lå på hver sin side av denne renna. De tre
ovnsområdene tilknyttet SH2  er trolig et resultat av
feil i produksjonen ved to av ovnene, som har ført til
at det har vært nødvendig å bygge nye. Plasseringen av
ovnene samt resultatene fra dateringene, gjør det lite
sannsynligatdeharblittdrevetsamtidig.Sannsynligvis
er ovn 2 den eldste da den var anlagt midt i grøfta.
Plasseringen i forhold til ovn 1 indikerer at de to ovns-
områdene er de primære og trolig har blitt drevet sam-
tidig. Ovn 3 og 4 lå derimot på nedskjæringskanten av
tapperenna og er trolig sekundære.

I  produksjonsområdet  mellom  slagghaugene
lå det et forholdsvis stort malmlager i søndre del og
et  kullager  i  nordre.  Råstofflagrene  har  trolig  hatt
samme plassering under hele perioden.  Det ble også
påvist et kullager under SH2. Dette kullageret kan ut
i fra plassering trolig knyttes til en tidlig fase i produk-
sjonen  rundt ovn  1  og/eller  som  etter  mellomlager
for kull fra kullgropa i nordøst. Ut i fra slagghaugens
antall,  organiseringen  og  datering,  er  produksjons-
plassen tolket til å bestå av 6n bruksfase.
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JERNFRAMSTII,I.INGSPIASS JFP. 30

NIKU ID 1036957, C.54390
Gnr./bnr.: Kilde/Kilde, 32/1
Feltleder: Per Ditlef Fredriksen
Tidsrom: 30.05.-08.07.2005
Ukeverk: 24, undersøkt areal:  1776 m2

I-DMNG
Jernframstillingsplassen  ble  registrert  i  2001  som  to
anlegg  av  695-typen,  med  to  og  to  slagghauger  lig-
gende parallelt med orientering nord-sør. Haug i nord-
øst målte 9,6 x 5,8 m og hadde en høyde på  1,0 m.
Nordvestre haug  10,0  m  mot vest,  målte  11,3  x 6,8
m og hadde tilsvarende høyde. Det ble påvist slagg og
kull mellom haugene.

Sørøstre haug var  6,5  x 4,6  m  og hadde  en
høyde på 0,7 m, mens haug i sørvest målte 9,7 x 6,6
m og hadde en høyde på  1,4  m. Avstanden mellom
haugene var 10,4 m. Et mulig kullager lå inntil den sør-
vestre haugen, samt at slagg og kull ble påvist mellom
haugene. Haug i sørøst syntes skadd da den hadde et
dypt søkk senualt. Opp mot 100 kullgroper er registrert
i området rundt anlegget.

Et stort område rundt anlegget ble avdekket
med  maskin  for  om  mulig  å  påvise  bosetningsspor
samt  for å avgrense  feltet.  Det viste  seg at  en  rekke
røsteplasser lå rundt i terrenget tett ved produksjons-
plassen og ikke alle disse ble framgravd. Anlegget ble
videre undersøkt med overveiende stratigrafisk graving,
men  slagghauger  og  enkelte  røsteplasser  ble  snittet
henholdsvis med maskin og manuelt.

På   jernframstillingsplassen   lå   fire   avlange
slagghauger,   alle  var  orientert  nord-sør.   Haugene
dannet  to  paralleltliggende  men  noe  sideforskyvede
produksjonsplasser.  En  ovn  ble  fiinnet  i  tilknytting
til  alle  haugene  og  råstofflagre  lå  i  området  mellom
ovnene. I alt  18 røsteplasser ble påvist utenfor produk-
sjonsplassen.  Det  ble  ikke  påvist  spor  etter  opphold
ved   framstillingsplassen.    Etter    undersøkelsen   var
avsluttet registrerte Smekalovs området,  og en  rekke
røsteplasser,  både  enkeltliggende  bål  og  større  røste-
områder, ble fiinnet (Smekalovs 2006).

TOPOGFLAFI

Anlegget lå 272 moh.,  1400 m i luftlinje nordøst for
Flåtåstøa og rett øst for Flåtåstømyra. Terrenget som
helhet heller svakt mot vest, mens anlegget var belagt
påenflate.Områdeterbevokstmedtettgranskogoger
til dels vanskelig å orientere seg i.  Undervegetasjonen
var lav og besto av hovedsakelig mose og noe blåbær-
lyng.   Undergrunnen  besto  av  finkorna  sand,  men
større blokker av stein sa.mt deler av grunnfiellet staldc
opp øst for anlegget.  Myrkjøler i vest og øst gjør at
det  stedvis  er  stor  gjennomstrømning  av vann.  Små
bekkefar  og  våtområder  lå  spesielt  sør  for  produk-
sjonsplassen.  I en skogsbilvei inn til anlegget, ble det
i  gravemaskinsporet  påvist  store  områder  med  fersk
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malm  og flere  røsteplasser.  Også på  anlegget var det
tett skog med flere rotvelte som hadde revet opp store
sår i slagghauger og undergrunn.

RESULTAT

Anlegget med sine fire slagghauger besto av to produk-
sjonsplasser der produksjonsplass 1 lå i nord og produk-
sjonsplass 2 i sør.

Produksjonsplass 1

Pro duksj onsområde og råstofflagre
1 produksjonsområdet mellom ovnene ble det påvist
et  lite  kullager  og  et  malmlager  som  besto  av  flere
faser/malmtyper.

Kullager 1

Et kullag rett  nord  for ovn  1  er tolket som  kullager.
Lageret  avgrenset  ovnenes  tapperenne  og  tilhørende
aktivitetsområde  mot  sør.  Formen  var  uregelmessig,
men avlangt orientert øst-vest. Mål på kullageret var 2,6
x1,4m,ogdethaddeenmakstykkelsepå10cm.Massen
var homogen bestående av biter og støv i nordøst, men
mer utblandet mot ovn  1  og tilhørende slagghaug.

Malmhger 1

Etkvadratiskmalmlagmedbeliggenhetsenudtiproduk-
sjonsområdet, tolkes som malmlager.  Utstrekning på
lageret var 4,6 x 5,0 m, og tykkelsen var inntil 3 cm.
I.aget  ble  tynnere  og  mer  kullblandet  mot  kantene,
spesielt mot nord og sør.  Malmen var av typen  rød-
brun til mørk rød puddermalm.  Under malmlageret
lå et tynt kullag med samme avgrensing.

Som en del av laget lå to konsentrasjoner med
en  tilnærmet  sort  malm.  Konsistensen  på  malmen
var i  hovedsak fin,  men  den  hadde et større  innslag
av  kornmalm  enn  malmlageret  for  øvrig.  Begge
konsentrasjonene var  tykke  med  mål  på  opp  til  15
cm. I forhold til malmtyper ble det i felt stilt spørsmål
om malmen var av en annen type beregnet for blanding
i  prosessen.  Fargen  tilsa  et  mulig  høyere  innhold  av
mangan. Mot bunnen av laget tiltok innblandingen av
kull, men det er tvilsomt at dette har hatt en firgemessig
påvirkning på malmen.

Ovner og ovnsområder

Oun1

Vest for og delvis under malmlager 1 og direkte sør for
kullager  1, ble det påtruffet et sammenblandet lag av
malm, kull, sjaktmateriale/brent leire og slagg, tolket
som aktivitet rundt en blesterovn. Laget var ovalt, ori-
entert nord-sør, med mål på 6,0 x 2,0 m, og lå inntil
slagghaug SHl  i vest.  I  sørlige del  lå det et lag med
brentleireogsjaktfiagmenteroveraktivitetslaget.Dette
dannet en halvmåne, men har trolig vært større da en
stor rotvelte hadde revet opp massen. Laget målte 3,4
x 2,1  m og hadde en tykkelse på opp til 20 cm. Laget
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er tolket som rester etter den siste ovnssjakta.
Aktivitetslaget  lå  delvis  over  og  delvis  i  en

nedgraving med omtrent samme utstrekning. Massen
var av samme type i toppen, men mot bunnen tiltok
mengden  av tappeslagg.  I  senter kom  det også fram
rester etter uttapping i  form av tappeplater inn  mot
senter. Nedgravingen som hadde en dybde på opp til
13 cm, ble tolket som en tapperenne.

Under  tappeplatene  ble  det  påvist en  sirku-
lær  nedgraving  på  1,0  m,  tolket  som  en  ovnsgrop.
Ved framrensing kom nedre del av sjaktveggen tyde-
lig  fram  i  øst,  vest  og  nord.  Denne  var  sirkulær  og
hadde en ytre diameter på 75  cm og en tykkelse på
15 cm. Nedgravingen skrådde inn mot en steinforing
som lå direkte under sjaktveggen.  I  rommet mellom
steinforingen  og  nedgravingsveggen,  lå  fragmentert
tappeslagg,  og undergrunnen var tydelig varmepåvirket.
Dette indikerer at slagg er tappet i dette rommet. Da
det var Slt opp hadde det videre rent ut i selve renna
og tatt form og størknet som plater.  Innenfor stein-
foringen  sto  rester  etter  en  lagget  trevegg,  og  det
var stedvis rent inn slagg mellom treveggen og stein-
foringa,  trolig  fra  det  ytre  rommet  utenfor.  Gropa
var gravd ned til grunnfjellet som dannet bunnivået.
Dybde på gropa var 60 cm fra bunnen av tapperenna.
Massen  i  gropa  virket  omrotet  og  besto  av  samme
masse  som  aktivitetslaget over,  men  med  større  inn-
slag av kull og bunnskollefragmenter.

Gropa  ble  snittet  og  i  profil  kom  en  eldre
steinforing fram i sørøstlige del. Denne tolkes som del
av en tidligere ovnskonstruksjon. I vest sto grunnfjellet
opp, og trolig er denne benyttet som vegg i den første
gropadafielletvaroppsprukketogvarmepåvirket.Bare
fragmenter av steinforinga sto igjen, men den sammen
medgrunnfielletantyderensirkulærformmedenytre
diameter på 60  cm.  Også  rester av en  lagget trevegg
ble påtruffet innenfor steinforinga.  Hvorfor gropa er
blitt  flyttet,  er  uvisst,  men  mulig  kan  det  ha  en
sammenheng med grunnfjellet og plassmangel.

Oun2

Øst for og delvis over malmlager 1  lå et lag med sjakt-
materiale og brent leire.  I.aget hadde en  utstrekning
3,7  x  1,2  m,  og  tykkelsen  va.r  på  det  meste  15  cm.
Leirelaget  lå  over  et  omrotet  lag  likt  aktivitetslaget
rundt ovn  1 , og har samme tolkning. Laget var ovalt,
orientert nord-sør, med en utstrekning på 4,0 x 2,0 m.
Under aktivitetslaget kom  det fram  en  avlang  ned-
graving  med  samme  orientering,  tolket  som  tappe-
renne. Mål på renna var 4,6 x 2,4 m. Overgangen til det
overliggende laget var utflytende, men massen i renna
besto mot bunnen overveiende av omrotet tappeslagg.
Dybde var inn mot sentrum 30 cm, og den avtok grad-
vis i rennas lengderetning.

I  senter  av  renna  ble  det  påvist  en  sirkulær
nedgraving med diameter på 1,1 m. En ovnsgrop med
ytre  diameter  på  50  cm  lå sentrert  i  nedskjæringen.
Det ble ikke påtruffet noen steinforing, men en lagget
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Figur 147: Jfp.30. Plantegning av framstillingsplassen.
Figure 147: Plan drawing of iron production sitc Jfp.30.

trevegg i vest samt forskjell i massene, antydet gropas
utstrekning.  Gropa hadde en dybde på 45 cm fra
bunnen  av tapperenna.  Vest for gropa  inn  mot
produksjonsområdet var det lagt  ned  flere stein  som
virket  varmepåvirket.   Disse  hadde  trolig  ikke  noe
med gropkonstruksjonen  å gjøre, men må heller sees
på som en  fundamentering for aktiviteten i området
der blåsebelgen sannsynligvis har vært plassert. Fravær
av  tappeslagg  z.7ø  Jz.fz£  gjør  til  at en  ikke  sikkert  kan  si
hvor uttapping har foregått, men trolig har det skjedd
i nedskjæringen utenfor ovnsvegg/grop og ut i renna.
Massen i gropa var som i ovn  1  svært omrotet. Trolig
er den tømt da den besto av knust tappeslagg, bunn-
skollefragmenter, slagg med pinneavtrykk, kull, sjakt-
fragmenter og grus.

Slagghauger

SHI

Slagghaugen lå vest for og parallelt med tapperenne til
ovn  1 . Masse fra haugen som lå delvis over aktivitets-
laget  rundt  ovnen,  er  trolig  rast  ned  i  ettertid

grunnet høyden og bratte sider. Haugen besto av flere
klart atskilte lag. I toppen lå et jordblandet slagglag og

under dette flere slagglag, både rene tappeslagglag og
mer blandete med større eller mindre innhold av kull.
Også  lommer  av  sjaktmateriale  forekom  i  haugen.
Mot bunnen i nord lå et kompakt kullag bestående av
biter og kullstøv. Dette kan ha en sammenheng med
kullageret som lå nordøst for haugen.

SH2

Vest for og parallelt  med  tapperenne til ovn 2,  lå en
tilsvarende  slagghaug.  Avstand  til  SHl   var  9,2  m.
Haugen var høy og hadde bratte vegger som var noe
utsklidd.   Også   denne   haugen   hadde   gjennomgå-
ende klart atskilte lag der det er tydelig at haugen er
blitt  akkumulert  fra  senter  og  ut  mot  sidene.  I  top-
pen  ble  det  påvist  et  torvblandet  tappeslaggslag.  De
øvrige  lagene  besto  også  hovedsakelig  av  tappeslagg,
men   innhold  av  sjaktmateriale,   kull  og  bunnskol-
ler  varierte.  Lommer  av  brent  leire  og  kull  forekom
også. Topplaget besto i tillegg av flere store tappekje-

gler,  mens  slaggen  i  de  nedre  delene  av  haugen  var
mer fragmentert.  I  bunnen av haugene lå et tynt lag
bestående av kullstøv.  Laget hadde samme konsistens
som  kullaget under malmlager  1,  og kan stamme fra
samme prosess. Øst for og delvis under haugen lå også
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en røsteplass, og ytterligere en røsteplass lå delvis over
haugens sørlige ende.

Produksjonsplass 2

Produksj onsområde og råstofflagre

Kulldger 2

Nord i produksjonsområdet, opp mot og delvis over
SH 1, lå et tykt kullager. Formen var rektangulær med
orientering nord-sør og mål på 5,8 x 4,4 m. Laget viste
seg å være tykt,  opp til  30 cm  rett sør for SHl  der
terrenget dannet en fordypning. Massen var homogen
og  besto  av  til  dels  store  stykker  og  stokkerester,
spesielt i bunnen av laget. På bakgrunn av beliggenhet
og stratigrafi,  sekundert  i  forhold  til  SH1,  er lageret
knyttet opp til produksjonsplass 2.
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Mdlmlager 2

Sørsørøst for kullageret lå et malmlager som var tynt
og  til  dels  spettet.  Laget  stra.kte  seg  over  store  deler
av  produksjonsområdet  og  målte  5,3  x  4,4  m.  Det
var tykkest mot senter der det målte opp mot 2 cm.
Malmen var av typen dyp rød til rødbrun puddermalm
i henholdsvis sørvest og nordøst.  Mot øst og vest ble
det påtruffet enkelte tappeslaggsbiter,  noe som trolig
har sammenheng med  tiltakende  nærhet  til  ovnene.

Produksj onst)las8 1 Produksionsplass 2
Slaffhauger SH1 SH2 SH3 SH4

Mål (m) 8,5 x 6,5 12 x 6,5 9,8 x 6,0 8,5 x 3,6
Høyde 1'3m 1,Om 1'5m 0,6m

Volum m3 12, 5  m3 12,4 m3 19m3 4'4 m3

Tabell 27: Jfb.30.  Mål og volum på slagghaugene på pro-
duksjonsplass 1  og 2.
Table 27: Volume and dimensions of slag heaps from pro-
duction areas  1  and 2, Jfp.30.

Figur 148: Jfb.30. 3D-modell av jcrnframstillingsplassen der lyse og grønne topper angir slagghaugene.
Figure 148: Jfp.30. 3D-model of the iron production site.

2,02,
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Under hele malmlageret lå et tynt lag av kullstøv til-
svarende hva som ble påvist under malmlager 1 .

I  malmlagerets  østlige  del  ble  det  skilt  ut  et
område  med  til  dels  svært  kullblandet  malm.  Dette
målte  1,0 x 1,0 m og lå opp mot en trestubbe. Laget
var  inn  mot  stubben  hele  20  cm  tykt.  Malmen  er
muligens farget på grunn av stort innslag av kull, men
også  konsistensen  var  grovere,  og  det  kan  som  for
malmlager 1, være forskjeller i malmtypen.

Ovncr og ovnsområder

Oun3
Et ovnsområde vest for malmlager 2 ble påvist i form
av to større områder med brent leire og sjaktmateriale
med et omrotet slagdag i mdlom. Det omrotete knyttes
til  aktiviteten  ved  blesterovnen  med leirelagene  i  sør
og  nord.  Sjaktmaterialet  i  sør  lå  delvis  i  og  over
aktivitetslaget, og er trolig rester etter den siste ovns-
sjakta.  Laget  med  sjaktmateriale  lå også  delvis  over
malmlager 2  i  nordøst.  Det dannet en  halvmåne og
målte 4,0 x 3,0 m med en tykkelse på opp til 25 cm.

Leirelager i  nord lå delvis  i  aktivitetslaget,  og
stratigrafien  tyder på flere deponeringer. Trolig er den
brente leiren kastet dit intensjonelt og i motsetning tfl
leirelag i  sør kan  det her være snakk om  et lager for
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magring av sjakter.  Leirelaget målte 3,1  x  1,1  m med
orienteringøst-vest,qgdetvarinorieddheLe40cmtykt.

Aktivitetslaget  mellom  konsentrasjonene  av
brentleirebestoavknusttappeslagg,malm,kull,sjakt-
materiale og  noe grus/sand.  Mengden  sjaktmateriale
tiltokbådeisørognordmotlageneavbrentleire.Laget
er ovalt med en orientering nord-sør med mål på 3,0 x
2,0 m. Det lå delvis over og i en underliggende avlang
nedgraving  med  samme  orientering.   Nedgravingen
som målte 4,5 x 2,2 m, ble tolket som en tapperenne
på bakgrunn av større mengde tappeslagg, både frag-
mentert og i form av tappekjegler mot senter og mot
bunnen. Dybden på renna var 40 cm sentralt.

Inordrehalvdelavtapperennabledetpåtruffet
en tilnærmet sirkulær nedgraving på 90 cm. I denne lå
enovnsgropmedsteinforedevegger.Ytrediametervar60
cm. Innenfor steinforingen ble det i nordvest påtruffet
fem vertikalstilte trebord som utgjorde restene etter en
lagget trevegg som hadde gått fra toppen til bunnen
av gropa.  Gjennomgående hadde det rent ned slagg
mellom  steinforinga  og  treveggen,  der  bare  slaggen
sto igj.en og dannet avtrykket etter treveggen. Dybden
på gropa ble målt til  50 cm der den  delvis støtte på
grunnfjellet.  Massen i gropa var delt da det i toppen
besto  av  bunnskollefragmenter  og  slagg  med  tre-
avtrykk blandet med mørk kull- og malmholdig grus

Figur 149: Jft).30. Kullager 2 i produksjonsområde 2. Lageret var tykt og besto av til dels store stokker, spesielt mot bunnen.
Figiirc149:Charcodstore2fromproductionarea2,Jfb.30.mestorewasthickandtowardsitsbasewasmadeupoflarger
timbers.
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og sand.  Under  dette  lå  et lag  bestående  av  mange
fragmenterte  trestykker iblandet kull  og sand, som
trolig var rester etter treveggen som har rast inn under
produksjonen.

Oun4

Øst for malmlager 2 lå to konsentrasjoner med brent
leire/sjaktmateriale  med  et  aktivitetslag  mellom  seg.
Leirelaget  i  nord  lå  i  kant  med  aktivitetslaget,  mens
lagetisørlåstratigrafiskoverdetsamme.Avdengrunn
kan  det sørlige laget tolkes  som rester etter den siste
ovnssjakta, mens lag i nord var eldre. Konsentrasjon i
sør var tilnærmet trekantet med innsnevring inn mot
ovnsområdet.  Mål  på  laget  var  2,2  x  1,2  m,  og
tykkelsen  var  15  cm.  Leirelageret  i  nord var  avlangt
med en sørvest-nordøst orientering, og mål på 3,4 x
1,1  m. Tykkelsen var på det meste 10 cm.

Akivitetsområdet mellom leirekonsentrasjonene
med en nord-sør orientering, målte 4,0 x 1,7 m og lå
delvis  over en  underliggende  nedgraving  tolket  som
tapperenne.  Massen besto av mye tappeslagg, enkelte
bunnskollefragmenter,   noe  knust  sjaktmateriale  og
kull  samt  grus  og  sand.  Tapperenna  hadde  samme
orientering som aktivitetslaget og målte 4,6 x  1,8 m.
Dybden var på det meste 30 cm sentralt.  Delvis i og
i kant med denne i nord, ble det påvist tykke tappe-
platerz.#j:z.Ø.Tilsammenåtteavtappingerkunneskilles
ut fra hverandre. Det ble ikke påvist tilsvarende av-
tapping mot sør.  I  nedgravingen som hadde en dia-
meter på  1,0  m,  ble  det  sentralt  påvist  en  slagg-og
steinforet grop med ytre diameter på 60 cm. Steinene
i   gropa  var   svært  varmepåvirket   og   oppsprukket.
Innenfor steinforingen sto en godt bevart lagget tre-
vegg med tykkelse på opp til 6 cm.  Direkte over tre-
veggen og steinforingen i vest, sto det igjen rester etter
en leirsjakt som hadde en tykkelse på  15 cm.  Denne
kunne ikke sees andre steder, og form kan derfor ikke
anslås. Tykkelse på gropa var 45 cm.

Massen  i  gropa var i  toppen  løs og porøs og
virket  omrotet.  Trolig  var  den  tømt,  og  masser  fra
aktivitetslaget hadde rast ned. Nedre halvdel var deri-
mot mer kompakt og besto av en mørk sa.mmensintret
masse svart og rustbrun slagg iblandet kull og malm.

Bearbeidingavjemet
Sørvestforogikantmedtapperennatilovn3,låensam-
mensintret masse bestående av overveiende fiagmenterte
bunnskoller, og mørk til rustbrun slagg som stammer fia
nedredelavovnen.Ogsånoekull,sjaktmaterialeogsand
lå i laget som fiamsto som en 7-8 cm tykk porøs plate
med en djameter på 80 cm. I+aget er på bakgrunn av en
sekundær  sammensintring  tolket  som  bearbeidings-
område for jernluppen etter uttak fra ovnen.

Slagghauger

SH3

Slagghaug  tilknyttet  ovn  3  lå  vest  for  og  tett  inntil

2,04
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ovn  3  med  tilhørende  tapperenne.  Orientering  var
nord-sør. Haugen var høy og hadde bratte sider. Noe
av massen  fra haugen hadde rast ned over aktivitets-
laget.  Massen i haugen besto av flere atskilte lag som
var  dominert  av  tappeslagg  med  mer  eller  mindre
komponenter  av  kull,  sjaktmateriale,  grus  og  sand.
Fragmenter  av  bunnskoller  forekom  i  hele  haugens
tykkelse.  En  større  lomme  med  brent  leire  og sjakt-
fragmenter lå i midten av haugen og representerer trolig
en sjakt som er kastet på haugen. Massene var akkumu-
lering fia senter og ut mot sidene. I bunnen av haugen
ble det flere steder påtruffet et tynt lag med kullstøv.

SH4

Rett øst for ovn lå 4 lå SH4, som syntes skadd av et
større  rotvelte  da  den  var  delt  og  hadde  to  topper.
Avstand til SH3 var 9,3 m. Haugen løp parallelt med
tapperenna  til  ovn  4.  Både  høyden  og  avgrensing  i
sør var usikker på grunn av rotvelte.  Massen var også
tydelig  omrotet  i  plan.  Tverrprofil  øst-vest  ble  lagt
nord for rotsåret og viser et  korrekt gjennomgående
bilde.  Massen  besto  av tre  atskilte  lag  der  massen  i
toppen var mer humus og torvblandet. I midten lå et
mer  kullblandet  slagglag  bestående  av  noen  sjakt-
fragmenter og  brent  leire.  Bunnlaget var  mer  sand-
blandet og hadde et forholdsvis stort innslag av store
tappekjegler.  Mot  bunnen  i  vest  lå  et  tykt  lag  røsta
malm tolket som del av en røsteplass som en også finner
igjen vest for haugen. Også i bunnen av denne haugen
ble det påvist et tynt lag bestående av kullstøv.

Røsteplasser
En  rekke  røsteplasser omga anlegget.  Det ble  utskilt
totalt  18 der ett er et røsteområde med flere røstinger.
Trolig  har  også  flere  røsteplasser  flere  faser  uten  at
dette kunne påvises sikkert. I tillegg til de undersøkte,
ligger flere røsteplasser rett utenfor det avdekte området
og  i  skogen  rundt,  spesielt  mot  sør.  Da det  ikke  er
registrert andre anlegg i  nærområdet,  er det trolig at
røstingen har sammenheng med Jfb.30. Bare enkelte
av røsteplassene ble totalgravd. De fleste ble fiamrenset
og avgrenset i plan, samt at det ble tatt prøvestikk for
å finne tykkelse og eventuelle lagskiller.

Røsteplasseneharstorelikheternårdetgjelder
malmtype,  form  og stratigrafi.  Dog ha.r enkelte ele-
menter det er verdt å nevne i denne sammenhengen.

RØ§tephss 4

Røsteplassen  lå  delvis  under  SH2  og  er  stratigrafisk
tidlig. Sentralt i malmlaget stakk det opp en større til-
ført stein.  Denne var klart varmepåvirket.  Steinen er
trolig intensjonelt lagt dit,  mulig for å få luft inn  i
røstebålet under prosessen.

RØstei)hss 6

Røsteplass  liggende  under  SH2.  Forskjell  i  farge  og
konsistens reflekterer ulik temperatur under røstingen,
eventuelt flere separate røstinger. Malmen går over fia
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Figur 150: Jfp.30. Slagghaug SH3 i profil. Haugen hadde cn høyde på 1,5 m og sidene var bratte. Merk det tynne kullsjiktet i
bunnen. En treartsanalyse av dette fikk som resultat fiiru sammen med selje, vier/osp, og er ut fra en tidlig ]4C-datering, trolig
et brannlag rett forut for anleggelsen av haugen.
Figure 150: Jfi).30. Slag heap SH3 after scctioning. The slag heap had a height of 1,5 m and steep sides. Notc thc thin char-
coal horizon at the bottom. A species analysis taken from the layer showed that it was made up of willow and aspen, gave an
early date and represents a possible clearances phase at the site.

å være mørk rødbrun puddermalm i vest og til å ha en
grovere konsistens med lillaskjær i øst og under haugen.

RØstephsser  11  og 12

Røsteplassene overlappet hverandre, men de ble skilt
som to separate røstebål da malmen på røsteplass  12
hadde  en  skarpere  rød  farge  samtidig  som  det  ble
påvist en kullinse under malmen på røsteplass 1 1.

RØstphss  13

Røsteplassen tolket som området med 2-3 røstebål, lå
tett inntil  11  og  12.  Røsteplassen  er  utskilt  fra disse
da malmen her var mer spettet. Tolkningen om flere
røstebål  er  basert  på  sammenhengende  avgrensinger
av kull og malm.

RØstq]las$  14

0ver og i malmlaget lå til dels brente stokker og røtter.
Det er lite trolig at disse har sammenheng med røste-
plassen, og de må heller sees på som yngre.  Malmen
var stedvis urøstet.  Dette kom fram som forskjeller i
fargenyanser  da  urøstet  malm  var  mørkere  enn  den
røsta malmen.

RØsteplass  16 og 17

Røsteplassene overlappet hverandre,  men ble skilt fra

hverandre da  malmen  i  røsteplass  16  var mer grov-
kornet og hadde en mørkere fargenyanse. Malmen var
herogsåmerkullblandetenntilfelletvarforrøsteplass17.

RØstephss  18

Malmlaget  var  i  nord  og  sør  avgrenset  av  steiner.
Disse var tilført og har trolig en konstruksjonsmessig
sammenheng.

RØstephsser i)åvist med ri!iagi!ietometer og metd[lsøher

Det ble benyttet metallsøker fi)r å lokaliseiie røsteplasser
utenfor det avdekte området.  Arbeidet ble  utført  av'Ihomas   Mosveen   fra  Norges   Metallsøkerforbund.

Søket ble utført i et 5-10  m tykt belte rundt anlegget
og   langs   skogsbilveien   inn   til   produksjonsplassen.
For sammenlikningens skyld ble metallsøkeren brukt
på synlige røsteplasser.  Utslaget på disse var svakt og
noen  ganger  fraværende.  Tross  dette  ble  flere  røste-
plasser påvist, og metallsøker kan være et redskap til å
finne røsteplasser om en har kjennskap til hva en søker
etter og hvilke utslag de gir.

Det ble også utført frisøk med magnetometer
i  det  samme  området,  blant  annet  for  å  utdype
bildet en fikk med metallsøkeren. I tillegg ble et større
område  gått  over,   og  det  ble  påvist  i  alt  44
områder med et eller flere røstebål innen en omkrets
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Røstepl. Mål Tykkelse Malmtype Ku Vamepåvirketstein/underg- Ant. røstinger

1
Rektangulær3,0x1,5m

5cm Dyp rødbrun puddemalm Tiltakende motbunn

2
Rektangulær

10-15 cm
Sterk rød til rødbrun Tiltakendc mot Vamepåvirket stein

3,4 x 2,4 m puddemalm, delvis urøsta bunn og sand

3
Rektangulær2'0x1,5m

5cm Dyp rødbrun puddemalm Tiltakende motbum

4
Rektangulær

10cm Dyp rød puddemalm Kuuinse i bunn En større
2,6 x 1,8 m mot nord vamepåvirket stein

5
Rektangulær

4-5 cm
Rødbrun puddemalm, Sammenhengende Størrelsc tilsier

5,2 x 3,4 m enkelte kom kuuag i bunn flere røstinger

6
Rektmgulær

10cm
Mørk rødbnmpuddemalmtillillakornmalm

Tydelig kullag mot Vamepåvirket sand Størrelse tilsier
5,2 x 2,0 m bunn flere røstinger

7
Rektangulær

6cm
Rustrød puddemh, mer Sammenhengende Størrelse tilsier

4,6 x 32 m grovkomet mot bunn kunag i bunn flere røstinger

8
Rektangulær2,0x1,5m 7cm Rødbrun puddemalm

Kunblandet,tiltakendemotbum

9
Kvadratisk 8cm Rød puddemalm Kuublandet

Størrelse dsier
4'0 x 4,0 m sentralt flere røstinjzer

10
Sirkulær 5-7 cm Rødbrun til burgunderrød

Kullblandet,sammenhengendekullagibunn Størrelse tilsier

diam, 4,0 m sentralt puddemalm flere røstinger

11
Rektangulær4,0x2,0m 20cm

Rødbrun til burgunderrødpuddemah
Kullblandet,sammenhengendekuuagibunn

12
Rektangulær

4-5 cm
Til dels skarp rød Kuuag mot bunn

Størrelse tilsier

6,0 x 4,0 m puddemalm flere røstinger

13
Rektangulær6,0x4,0m

4-5 cm
Rødbrun puddemalm,spettetogsandblandet Kuuag mot bunn 2_3

14
Rektangulær 5cm

Lys rød tfl rødbrun Enkelte kull flekker Vamepåvirkede
3,4 x 1,6 m puddemalm, noe urøstet i bunn steiner

15
Rektangulær 5cm

Rødbrun puddemalm til Enkelte kullbiter Vamepåvirket sand
Størrelse tilsier

4,0 x 3,0 m svart kornmah mot bunn flere røstinger

16
Kvadratisk 8-9 cm Rødbrun d burgunderrød

Tiltakende motbunn,spesieltsentralt

2,0 x 2'0 m sentralt puddemalm

17
Rektangulær 5-7 cm Rødbrun tfl skarp rød Tiltakende mot
3'0 x 2,0 m sentralt puddemalm bunn

18
Rektangulær2,0x1,5m

10-12 cm Rødbrun puddemalm
Tiltakende mot, oggjennomgåendeibunn

Tabell 28: Jfp.30. Røstplasser utskilt på framstillingsplassen.
Table 28: Roasting places from Jfp.30 separatcd from the iron production site.

på 200 meter (Smekalovs 2005). I det samme området
som metallsøkeren hadde gått, ble det også registrert
enkelte røsteplasser som i første omgang ble oversett.
Disse  hadde  forholdsvis  tynne  malmlag og  unngikk
utslag med metallsøkeren.

mgroper
1  området  rundt framstillingsplassen  er det  registrert
opp  mot  100  kullgroper.  Disse  ligger  i  all  hovedsak
øst for anlegget. Foruten Jfp.30 er det kun registrert et
anlegg 1,5 km mot øst. De fleste ligger rundt J?.30.

Bare fire groper ble undersøkt, to med prøve-
stikk og to ble flategravd med maskin. Alle gropene var
kvadratiske.  For  gropene  undersøkt  med  prøvestikk
var det  ikke  mulig  å  få opplysninger om  eventuelle
faser  og  stableteknikk.  Ved  flategraving  av  de  to
øvrige kom det imidlertid fram en rekke detaljer som
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hjalp  til  å  utdype  både  konstruksjon  og prosessledd
(se s.  266).

Trcart og datering
Det er treartsbestemt  18  kullprøver fra framstillings-
plassen og fra de fire kullgropene. Alle med ett unn-
tak, er fiiru. Unntaket er en prøve tatt fra bunnen av
SH2, som også har innslag av selje, vier/osp (3 biter)
i  tillegg  til  fiiru  (17 biter).  Et  interessant  trekk er at
vegetasjonen rundt framstillingsplassen i dag består av
granskog, mens kullgropene i hovedsak ligger i øst der
fiirumoene dominerer. Topografien og geologien rundt
anlegget er en typisk lokaliseringsfaktor for granskog
i  lavere  del  av  Gråfjellområdet.   Fuktig  jordsmonn
og vannsig med vegetasjon av mose, gress og tuer, er
typisk for dette,  i motsetning til de tørre fiirumoene
med  lite  undervegetasjon.  To  kullprøver  fra  røste-
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T-18184,  Ovn 21185±65BP

T-18187,  Ovn  3   1085±65BP

T-18183,  Kullager 1    1085±75BP

T-18188,  Ovn  1, fase  1   1050±75BP

T-18190,  Jfp.30-2   1020±70BP

T-18181,  SH4   1005±65BP

T-18189, Jfp.30-1985±75BP

T-18180,  SH1   910±80BP

T-18182,  Kullager 2   895±75BP

T-18179,  SH2   850±70BP

T-18186,  Ovn  1, fase 2  825±70BP

T-18185, Ovn 4   800±60BP

1

| T-18192, Jfp.304  745±60BP
1

{ T-18177,  Røsteplass  14   725±50BP
)

i T-18191,  Jfp.30-3   700±65BP
1

1

T-18178,  Røsteplass 4   150±60BP

J.^-JL.-

r--_+_--__-
_ _JIL

J--,
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CalBC/CalAD    250CalAD        500CalAD        750CalAD       1000CalAD     1250CalAD     1500CalAD     1750CalAD     2000CalAD

Calibrated date

Figur 151 : Jfb.30. Dateringsresultater fra framstillingsplassen og tilhørcnde kullgroper.
Figiire 151: Dates from iron production site Jfb.30 and associated charcoal pits.

plasser på selve anlegget er også bestemt til fiiru. Tross
dette er det lite trolig at omgivelsene som helhet har
vært bevokst med furu, da typiske malmområder og
fiiruskog ikke ser ut til å ha. samsvar i henhold til lokali-
sering. En kan med dette antyde at fiiru er foretrukket
her som en har kunnet velge råvareprodukt.

17  kullprøver  er  datert.  Disse  viser  at  pro-
duksjonsplassene  er  tatt  i  bruk  før  år  1000,  trolig  i
løpet  av  900-tallet.  Prøve  fra  ovn  2  viser  en  mulig
bruk allerede på 800-tallet, men sett sammen med de

andre dateringene, er dette lite sannsynlig.  I  forhold
til tolkningene  om  en  flytting av produksjonsplass
fra  nord mot sør,  gir dateringene et noe annet bilde
da ovn 3 i tillegg til ovn 2, er eldst. Men også Ovn  1-
fase 1, ligger innen det samme intervallet. Ovn 1, fase
2 og ovn 4 har begge en yngre datering. Problematisk
blir det  når en  trekker dateringene fra slagghaugene
inn i diskusjonen. Alle prøvene er tatt fra bunnivået i
slagghaugene og skal representere den eldste produk-
sjonsfasen i de respektive hauger. Når det gjelder SH4
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og ovn  4  finnes  et  samsvar.  Bunnivåene  i  SH  1  og
SH  2  er derimot datcrt yngre enn  ovnene som  bør
representere siste produksjonsfase. Høy egenalder på
fiirua kan her være et kildekritisk element.  Når det
foreligger  flere prøver fra 900-tallet,  inkludert kull-

gropene Jfp.30-1  og Jfp.30-2, er det likevel sannsyn-
lig at det finnes en produksjon i dette tidsrom, og at
produksjonen har foregått over et langt tidsrom,  til
ut på 1200-tallet.

Når  det gjelder  røsteplass  4  så  foreligger det
her  en  datering  yngre  enn  AD1690.  Røsteplassen
ligger stratigrafisk delvis under SH2 og er således eldre
enn denne. Prøven er tatt ut av kullag under den røsta
malmen, men en kan ikke avskrive at prøven sta.mmer
fra røtter fra en yngre skogbra.nn.

Metallurgi
Anlegget ble  ikke prioritert  for metallurgisk analyse,
men  en  malmprøve  fra  røsteplass   14  er  analysert.
Dette for å se på malmtype og kvalitet og eventuelle
forskjeller innen undersøkelsesområdet. Analysene ble
foretatt av GAL (Andersson e} ø/. 2006).

Resultat

Malmen var av typen rødbrun puddermalm, men den
var noe forurenset av kvartskorn og organisk materiale.
Malmen var likevel god for en representativ analyse og
hadde et Feo-innhold som var noe lavt, men likevel
høyt nok for en  lønnsom produksjon.  Interessant er
det  at REE-inneholdet  (se  kap.  5)  var  rikt  i  denne
malmen.  Slik sett slekter den ikke på verken malmer
eller slagger for øvrig i skytefeltet.
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FtLm
Det ble fiinnet et skiferbryne  mot bunnen  av SH3.
Brynet er av typen lys gråbrun skifer med lengde på 8,
3 cm og tykkelse på 1,4 x 0,4-1,0 cm.

En jernkrok tolket som slaggkrok for rensing
av sja.kt/tappehull/blesteråpning, ble fiinnet i lag med
brent leire sør for ovn 4. Jernkroken er 13,0 cm lang,
1,0 cm bred og 0,9 cm tykk, med en 2,6 cm lang, relativt
rett avrundet krok i den ene enden.  Flere av samme
type er fiinnet i Gråfiellområdet Ufi).5 og Jfp.20), og
tilsvarende  kroker  finnes  i  blestbruklitteraturen  på
1600-1700-tallet  (f.eks.  Englund  2002: 130  etter  J.
Sjefstr6m).

TOLKNINGER AV FRAMSTILLINGSPIASSEN

Anlegget som er av de største som er undersøkt, har to
separate produksjonsområder der ovn  1  og ovn 2 har
hattfellesråstofflagre.Detsammegjelderforovn3og4
som stratigrafisk ble tolket som yngst. Organiseringen
virker å ha vært lik på produksjonsområdene, og tross
en intensiv og langvarig drift har teknologien vært av
samme art, trolig over flere århundrer.

Dateringene  samsvarer  bare  delvis  med  den
stratigrafiske alder, og SH2 kan ha hatt en tidlig fase
forut for SHl og SH3. Samtidig er det mulig at produk-
sjonen i ovn 1 der det ble påvist to overlappende ovner,
kan ha et tidsmessig brudd, og at andre fase da har et
tidsmessig samsvar med ovn 4.

Anlegget  er  som  et  av  få  i  Gråfjellområdet
anlagt i et område der en også har hatt uttak av myr-
malm. Røsteplassene som omga anlegget sammen med
andre rundt om i nærområdet, reflekterer således også

Figur 152: Jfp.30. Slaggkrok funnet rett ved ovn 4.
Figiire 152: Slag hook found by fiirnace 4, Jfb.30.

2o8



Gråøellprosjektet -Bind 1

en storstilt produksjon. Malmen bærer i all hovedsak
preg på  en  likhet  i  type,  bortsett fra  de  mørke  mer
kornete  malmlagene  inne  på  produksjonsområdene.
Det  er  ikke  prioritert  større  metallurgiske  analyser
på Jfp.30, og spørsmålet er derfor uavklart om denne
malmen har større bestanddeler av komponenter som
mangan, eller om malmen har tatt til seg farge da det
lå sammen med masser med relativt høyt innhold av
kull og kullstøv.

TERNFRAMSTimNGspiAss]Fp.31
NIKU ID  1023170, C.54413
Gnr./bnr.: Viken, Sønsthagen, Deset S.,
Målliskogen/Jøsaasen sko g,
28/6, 33/4, 38/1,13, 93/1
Feltleder: Øystein Dahle
Tidsrom: 24.06.-22.07.2005
Ukeverk:  12,5, undersøkt areal: 431  m2

INmDNING
Jernframstillingsplassen  ble  registrert  i  2000  som  et
anlegg  av  695-typen  med  to  parallelle  slagghauger
orientert nordøst-sørvest. Slagghaug i vest målte 4,4 x
3,9 m og hadde en høyde på  1,1  m.  Den østre slagg-
haugen målte 4,6 x 4,4 m, og hadde en høyde på 0,8
m. Avstand mellom haugene var 6,6 m. Ti kullgroper
var  tilknyttet  anlegget,  der  flere  ble  beskrevet  som
rektangulære (Risbøl cf ø/. 2001 ) .

I   tillegg   til   selve   anlegget   ble   et   mindre
område rundt avdekket med maskin for om mulig å
påvise  bosetningsspor.  Metodisk  foregikk  gravingen
med stratigrafisk fierning av lag,  men slagghauger og
ovnsgroper   ble   snittet.   Produksjonsplassen   besto
av  to  tilnærmet  runde  slagghauger  med  et produk-
sjonsområde bestående av to kullagre og et malmlager
i mellom.  Begge haugene var tilknyttet hver sin ovn
som lå på hver sin side av råstofflagrene.  I  tillegg ble
det avdekket et nedgravd ildsted 5  meter sørvest for
anlegget.

Vedundersøkelseavkullgropenebledetpåvist
ytterligere 6n,  slik at antallet undersøkte kom opp i
1 1  totalt.  Det ble også utført søk med magnetome-
ter for å avdekke eventuelle røsteplasser. Det ble ikke
påvist noen i umiddelbar nærhet, men flere ble regis-
trert i lia ned mot Halvfarbekken i sørvest (Smekalovs
2006).

TOPOGRAH

Jfp.31  lå  687  moh.  og  ca  900  meter  fra  enden  av
bilvei  som  går  på  vestsiden  av  Hallfaråsen.  Vestre
Skjæråsen  ligger  mot  øst  og  Hallfaråsen  i  sørøst.
Anlegget   var   beliggende   på   en   tørr   morenerygg
svakt  hellende  mot  øst og  mer  skrånende  mot  sør.
Myrkant av en  kjølmyr ligger noen  meter mot øst.
Området er i dag kun  bevokst med småbjørk,  men
stubber viser at barskog har stått her, dog noe spredt.
Undervegetasjonenbeståravmose,blåbærlyngoglav,
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og bærer som helhet preg av høyden. Undergrunnen
er  typiske  morenemasser  bestående  av  store  stein-
blokker til fin sand.

HbuLTAT

Produksjonsomåde og råstofflagøe
1 produksjonsområdet ble det påvist flere råstofflagre
som i noen grad overlappet hverandre, slik at det var
mulig å studere organiseringen i tidsperspektiv.

Kullager  1

Et  kullag  liggende  sentrert   i   produksjonsområdet,
er  tolket  som  kullager,   trolig  fra  anleggets  tidlige
brukstid,  da det er det stratigrafisk eldste på plassen.
Lageret  hadde en  uregelmessig  form  og  målte  1,7  x
1,8 m. Tykkelsen var på det meste 3,0 cm.  Massen
i  kullageret  besto  i  hovedsak  av  kull,  men  massen
var  noe  blandet  med  røsta malm  samt enkelte biter
sjaktmateriale.

Kullager 2

Ytterligere et kullager ble påvist sørvest for kullager 1.
Formen på lageret var tilnærmet kvadratisk med mål
på 2,3 x 2,4  m.  Massen var homogen  bestående av
kullbiter  og  kullstøv,  og  hadde  en  tykkelse  på  opp
til 4,0 cm.  Sørøst for kullageret lå et mindre kullag
tolket som en  del  av det samme,  da det lå en  tynn
kullinse mellom dem. Alternativt kan dette være søl
etter  aktivitet  på  plassen.  Kullageret  lå  delvis  over
malmlager 3.

Mdlmlager 1

Nord for og i kant med kullager  1  lå et rektangulært
malmlager med mål på 2,5  x 3,9 m.  Malmen var av
typen lys rødbrun kornmalm.  I malmlaget lå enkelte
kullbiter. Den noe lyse rødfargen kommer trolig av en
innblanding av kvartskorn.  I  tillegg lå enkelte kull-
biter spredt i malmlaget. På det tykkeste målte laget 5
cm, og det avtok gradvis mot kantene.

Mdlmhger 2
Et  større  malmlag lå  over malmlager  1,  leirelager og
delvisoverkullager1.Lageterstortiutstrekning,4,0x
4,0m,ogdetstrekkersegoverstoredeleravproduksjons-
området  og  inntil  slagghaug  1  i  nordvest.  Tykkelsen
varierer men er på det meste 3 cm. Trolig dreier dette
seg ikke bare om et lager men også fra.kt og søl i for-
bindelse med produksjonen. Tolkningen om malm-
lager kommer av en forholdsvis jevn tykkelse sentralt.
Malmen var overveiende brun puddermalm, men var
til dels mye sand- og kullblandet.

Malmhger 3
Et mindre malmlager lå sørvest på produksjonsplassen
delvis under kullager 2. Formen på laget var ovalt, og
det målte  1,8 x 2,0 m. Tykkelsen var opp til 2,0 cm.
Malmen va.r av typen mørk brun puddermalm.
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Figur 153: Jfi.31. Plantegning av framstillingsplassen.
Figure 153: Plan drawing of iron production site Jfb.31

Leireldger

Et ovalt lag av brent leire  og knuste  sjaktfragmenter
orientert nord-sør, ble påvist under malmlager 2 og i
kant med malmlager  1 .  Massen består trolig av sjakt-
materiale fia en tidlig produksjonsfase og kan knyttes
til  malmlager  1  da de virker avgrenset av hverandre.
Tolkes som lager med brent leire da det på grunn av
plassering  2  m  nord  for  ovn   1  virker  intensjonelt
deponert her. Mål på laget var 1,6 x 0,9 meter.

Ovner og ovn§områder

Oun1

0vn  1  som lå nordvest i produksjonsområdet, kom i
overflaten fiam som et omrotet lag tolket som aktivitets-
lag. Dette målte 2,0 x 2,0 m og besto av malm, kull,
slagg og sjaktmateriale iblandet sand og grus. Vd graving
av dette opp til 7,0  cm  tykke  laget,  kom  ovns-
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området fram som en mørkere oval avtegning på  1,4
x 0,6 m. Dette tilsvarte nedgravingen til den under-
liggende  ovnsgropa.  Massen  besto  i  toppen  av sjakt-
fragmenter samt en delvis knust bunnskolle i tillegg til
kullblandet sand og malm. I nordlige del sto det igjen
noen  sjaktrester,  og  sjaktas  form  kunne  anslås  som
rund, noe som ble støttet opp av bunnskollens form.
Vestsørvest  for ovnen  lå  noe  fragmentert tappeslagg
tolket som en  fragmentert tappeplate.  Det ble i til-
legg påvist at undergrunnen var svært varmepåvirket
både her og nord for den bevarte sjaktveggen.

Nedgravingen direkte under sjaktovnen besto
av en ovnsgrop med steinforede vegger. De var i hoved-
sak nevestore,  men var konstruert med større stein i
nordøst, inn mot råstofflagrene. Forkullede rester ettcr
en lagget trevegg sto igjen innenfor steinforinga i vest
og nord. Inn mot senter av gropa ble det påvist pinner
fra den  samme veggen som hadde kollapset fra øst.
Den delen av trevirket som sto ned mot bunnen, var



Gråf jellprosjektet -Bind 1

Figur  154:  Jfb.31.  Fcltleder  Øystein  Dahle  under  utgra-
ving av ovn 2.
Figure 154: Excavation leader Øystein Dahle seen cxcava-
ting furnace 2.

skårkuttede,  og  de  hadde  alle  et  kvadratisk tverr-
snitt.  Mellom  steinene  og  delvis  inn  mot  treveggen
hadde det rent inn slagg som hadde horisontal størkne-
struktur. Massen i gropa besto i øvre del av et porøs
sammensintret  stykke  av  malm,  kull,  sand,  brent
leire  og knust  tappeslagg.  Disse  omga treveggen,  og
det var  enkelte  hulrom  etter  denne  i  massen.
Mot bunnen var massen løsere og mer sand-og grus-
blandet. Ovnsgropas ytre diameter var 80 cm utenfor
steinforinga og 40 cm innenfor treveggen. Diameteren
har samsvar med restene etter ovnssjakta over. Gropas
dybde ble målt til 40 cm.

Oun2
0vn 2 ble lokalisert sørøst for og i kant med kullager
1. Ovnsområdet framsto i toppen av et lag med knust
tappeslagg  og  sjaktmateriale/brent  leire.  Laget  var
orientert nordøst-sørvest, målte 2,0 x 3,0 m og tolkes
som aktivitet knyttet til driften av ovnen. Delvis under
og rundt dette slagglaget lå et omrotet lag bestående
av en blanding av mørk humus, jord, knust slagg og
sjaktmateriale,  samt biter av tappekjegler.  Laget
relateres  til  aktiviteten  rundt  ovn  2.  Sentralt  under
slagglaget  ble  ovnen  påvist  i  form  av  rester  etter  en
sjaktvegg  i  vest,  samt  en  nedgraving  som  i  toppen
besto  av en  fragmentert  bunnskolle samt sla.gg  med
pinneavtrykk.  Nord og sør for denne lå det tappe-
plater ¢.# f;.fzf,  som antydet uttappingspunkt og tappe-
retning. Ut mot råstofflagrene sto det i nedskjærings-
kanten igjen rester etter en tynn vegg av flis, trolig bark.
Veggen var oppbygd av stående fliser som var støttet
opp av liggende bånd som fiilgte hele nedskjæringas
vestre  omkrets.  Tykkelse  på  flisene/barken  var  2-4
med mer, og den bevarte høyden var 2,5 cm.

Direkte under sjakta var det anlagt en ovns-
grop med en diameter på  1,0  m. Veggene var stein-
foret med nevestor rundkamp, og det var innenfor denne
en lagget vegg av vertikalstilte trebord. Treveggen var
forkullet og skråkuttet mot bunnen.  Hele omkretsen
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Figur 155: Jfp.31. Detaljbilde av flisvegg utenfor nedre del
av sjaktveggen på ovn 2. Ytterst er flisene ståcnde, mens det
indre laget er liggende.
Figurc 155: Jfp.3l , fiirnace 2. Dctail of a splinter wall on
the outsidc of the lower shaft wall.  The outer splinters are
standing whilst the inner splinters lay.

på treveggen var bevart, men enkelte bord løsnet ved
graving.  Indre diameter var 0,4  cm.  Det hadde rent
ned store mengder slagg mellom steinforingen og tre-
veggen og helt ned til bunns av gropa der det hadde
rent inn under veggen. Dette tydeliggjorde at slaggen
hadde kommet inn utenfra og ikke direkte ned i gropa
fra ovnssjakta. Massen i gropa virket til dels omrotet,
og den var trolig tømt.  Slagg med treavtrykk,  malm
og kull iblandet mørk sand ftlte gropa som hadde en
dybde på 40 cm.

Slagghauger

SHI

Slagghaugen SHl var toppet og lå tett inntil og nord-
vest for ovn 1. Den var i overflaten oval orientert nord-
øst-sørvest, med en tunge inn mot ovnsområdet, målte
5,2 x 4,4 m og hadde en høyde på 60 cm. I toppen lå
mange tappekjegler med rennestrukturen opp.  Ut fra
plasseringenvirketdeintensjoneltlagtpådennemåten,
slik at haugen fikk en  flat overflate.  Gjennomgående
besto haugen av mange tappekjegler og mindre knust
tappeslagg.   Det   kunne   ikke  spores   lagskiller,   men
enkelte lommer med sjaktmateriale forekom. I bunnen
kom det fram en større stein slik at volumet virket noe
større enn det var. Massen er volumberegnet til 4,6 m3.

SH2

SH2  lå  6,6  m  sørøst  for  SH1,  tett  inntil  ovn  2  og
parallelt med aktivitetslaget som dekket ovnsområdet.
Haugen var oval med mål på 5,3 x 3,9 m, og som SH 1
lå  det  i  overflaten  flere  tappekjegler  med  renne-
strukturen opp. Høyden va.r 90 cm. Det kunne ikke
utskilles lag i profil, og gjennomgående besto massen
av mange hele kjegler, men også mye knust tappeslagg.
Itilleggfantesflerebunnskollerogslaggmedtreavtryldc
samt lommer med sjaktmateriale. Mot bunnen i nord-
vest lå et kullag. Volum er beregnet til 4,8 m3.

•;¥J,"
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'l'-181`J5,  S112134(J±75B1'

T-18196, S]I11055±65BP

'1'-18197, O`-n  1   945±75BP

'l.-181tJ8, O`'n 2   780±ftoBP

'1.-182()2,  Ildstcd   770±75BP

'l.Ua-580(i, lldstcd,br b.   755±35BP

T-1819t),jfp.31,81115±fi5BP

T-18209,jff`.31-5   1095±45BP

T-18203,jfT`.31-11    1055±5081'

T-18204, jff>.31-21()05±(.5BP

T,18205,jfrt.31-1    1ttott±75BP

T-182o7, jfrt.31-4  tj7(t±75Bp

'1'-18208,jfp.31-6   tJ50±(>5Bl'

'l'-18201. jfp.31-tJ   {J30±75BP

'1'-1820(., jfp.31-7   835±65BP

'l'-18200, jff).31-10   8(JO±75BP
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Calibratc`d datc

Figur 156: Jfp.31. Dateringsresultater fra framstillingsplassen med tilhørende kullgroper.
Figme 156: Dates from iron production site JS.31  and associated charcoal pits.
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Funn
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albuebein  er  bestemt  til  sau/geit,  alternativt  rådyr
(Hufthammer 2006).

Treart og datering
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synlig er at ovn 2 er brukt noe lengre enn ovn 1, men
oppstarten kan likevel være i samme tidsrom. Et aspekt
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som tilsier en felles bruk over tid er slaggmengden sett
opp mot kullgroper. Bare to groper dateres til den siste
fasen  mens  åtte  er  tidligere.  Produksjonmessig  har
slagghaugene en jevn  fordeling av avfållet og driften
i ovn 2 må derfor også knyttes til kullgroper som er
datert tidligere.

Spor etter opphold ble påvist i form av et ild-
sted og et tynt lag nordøst for dette. Ildstedet er datert
til slutten av 1200-tallet og representerer slik sluttfåsen

på anlegget.  I kulturlaget lå skjørbrent stein og brent
sand som er utkast fra ildstedet.  Både akkumulering
av masser rundt ildstedet og ukastet antyder en bruk
som  går  over  en  lengre  periode,  og  oppholdsplassen
har muligens vært av en mer varig karakter.  Det ble
ikke påvist noe entydig gulvlag.

]ERNFRAMSTiniNGspiAss ]Fp. 3 2
NIKU ID  1023238, C.54349
Gnr./bnr.: Viken, Sønstehagen, Deset Søndre,
Målliskogen/Jøsaasen skog, Fjellslit. , Målliskogen,
28/6, 33/4, 38/1,13, 93/1
Feltleder: Hege Damlien
Tidsrom: 30.06, 07-21.07,19.08, 22.08.2005
Ukeverk: 9, undersøkt areal: 619 m2 + 658 m2
flatmarksmile

HEGE DAMLIEN

INNmDNING

Jernframstillingsplassen  ble  registrert  i  1999  og  er
tolket  som  et  695-anlegg  med  to  ovale  slagghauger
orientert øst-vest,  og en  mindre  rund slagghaug rett
sør  for  den  nordlige.  Slagghaugen  i  nord  målte  6,0
x  3,8  m  og hadde  en  høyde  på  1,1  m.  Slagghaugen
i sør målte 6,5 x 3,8 m og hadde en høyde på 0,9 m.
Avstanden mellom haugene var 7,0 m. Den runde slagg-

Åaftuegånuu?r:tpee:,b4|exu2:ZeTrågishuaedrfneg::h#eetpå,oi6|£:
get. En av kullgropene, Jfi).32-3, var anlagt ca 20 m sør-
øst for produksjonsplassen (Risbøl Gf ø/. 2000).

Jernframstillingsplassen og området rundt ble
avtorvet med maskin.  Da det ble påvist en liggemile
æ 45 m øst for anlegget, ble det avtorva område utvidet.
Produksjonsområdet   ble   renset,   mens   det  avdekte
området for øvrig ble sjekket ut for mulige strukturer
og fimn. Undersøkelsen foregild< ved en kombinasjon
avflategravingogvedhjelpavgrøftergjennomproduk-
sjonsområdet og liggemila.

Jernframstillingsplassen  besto  av to  parallelt-
liggende avlange  slagghauger,  SHl  i  nord  og SH2  i
sør. Begge slagghaugene hadde voller av slagg som for-
lengelse av haugene i øst. Det ble påvist to ovner i til-
knytning til slagghaugene. I produksjonsområdet ble
det påvist til sammen  fire  råstofflagre,  to kullagre og
to malmlagre. I vest lå et kullager under et malmlager,
og i øst lå et malmlager  under et kullager.  Lagrene
antyder en  endring eller stopp  i produksjonen,  men
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det er  usikkert  om  dette  dreier seg om  kortere eller
lengre opphold.

Utenfor produksjonsområde i nordvest, ble det påvist
et  ildsted  anlagt  i  et  rektangulært  kulturlag  tolket
som tuft.  50 m øst for jernframstillingsplassen ble det
påvist   en   tilnærmet   rektangulær   flatmarksmile,
tolket  som  liggemile,  samt  to  nedgravninger  tolket
som melkekjøler.

TOPOGRAFI

Jfp.32   lå   555   moh.,   i   Mårlia,   ca   15   m   øst   for
Mårliveien.  Utsikt mot Osensjøen  i  sørøst.  Anlegget
lå på en flate svakt hellende mot øst. Anlegget avgrenses
i øst av skråning mot bekk og i vest av bilvei.  Moen
var bevokst med furu, lav bjørk og smågra.n, og under-
grunnen  med  gress  og  blåbærlyng.   Undergrunnen
besto av sand og noe stein. Anlegget var noe skadd av
markberedning.

RESUTAT

Produksj onso mråde og råstofflagøe
1 produksjonsområdet ble det påvist flere råstofflagre
som overlappet hverandre. Det var derfor mulig å studere
organiseringen i et tidsperspektiv.

Kullager 1

I  produksjonsområdets  vestre  del  ble  det  påvist  et
tilnærmet  rektangulært  kullag,  tolket  som  kullager.
Laget målte 5,5 x 3,0 m og hadde en tykkelse på opp
mot 6 cm. Massen besto av trekullbiter og kullstøv og
var noe malm- og sandblandet. Laget lå delvis under
malmlager 1 og utras fra SH2, og knyttes på bakgrunn
av stratigrafiske forhold til anleggets tidlige brukstid.

Khlhger 2
Øst i produksjonsområdet lå ytterlig et tilnærmet rek-
tangulærtkullagermedmålpå6,0x4,0mogentykkelse
på  10 cm. Massen besto av trekullbiter og kullstøv og
var noe malm- og sandblandet. Det ble gjort fiinn av
en nagle av jern i laget. Den lå delvis under malmlager
1 og slaggvollen, og over malmlager 2 og SH2.

Malmlager 1

I  produksjonsområdets  midtre  del  ble  det  påvist  et
utflytende   malmlag,   tolket   som   malmlager.   Laget
målte 8,0 x 3,5 m og hadde en tykkelse på opp mot
10  cm.  Malmen  besto  av rødbrun  pudder-til  fin-
kornet  malm og var noe kull-  og sandblandet.  I øst
var malmen mørkere og pudderaktig, mens den i vest
var noe lysere og grovkornet. I.aget lå delvis over kullager
1  i vest og kullager 2 i øst.

Mdlmldger 2

Under  kullager  2  lå  et  tilnærmet  kvadratisk  malm-
lag, tolket som malmlager. Laget målte 4,0 x 3,5 m og
hadde en tykkelse på  10 cm. Malmen besto av skarp
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Figur 157: Jfb.32. Kvadrantvis snitting av slagghaug SH 1.
Figiire 157: Jfi).32. Sectioning slag heap SH 1  in quadrants.

rød til mørkere rød pudder- til finkornet malm, og var
noe  kullblandet.  Variasjonen  i  malmtypen  kan  være
resultat  av  flere  faser,  men  den  flytende  overgangen
gjør avgrensning vanskelig.  Laget lå under kullager 2
og delvis under slaggvollen, og knyttes som kulla.ger 1,
til anleggets tidligste brukstid.

Cher og ovnsområder

Oun1

Parallelt  med,  og  inntil  SHl  i  sør,  ble  det  påvist  et
omrotet  lag  bestående  av  knust  tappeslagg,  kull-
blandet sand og store mengder knust sjaktmateriale.
Laget var opp  mot 25  cm  tykt.  I.aget er tolket som
søl etter påSlling av råstoff i ovnen samt rester etter
produksjonen. Nord for og delvis over slagglaget lå et
kompakt lag bestående av knust og pulverisert sja.kt-
materiale.  Dette  er  trolig  rester  etter  den  siste  leir-
sjakta som har rast. Ved fierning av slagglaget kom det
frem en rektangulær nedgravning som målte 5,0 x 1,9
m,  tolket som en  tapperenne. Tapperenna hadde en
dybde på 25 cm, og den var tydelig konstruert i vest i
fom av nedspadde skarpe kanter, mens den i øst var
utflytende. I senter av tapperenna ble det påvist rester
etter en sjaktvegg, en fragmentert bunnskolle samt en
konsentrasjon av tappeslagg. Øverst var tappeslaggen
porøs og knust. Lenger ned lå derimot lagvise bevarte

tappeplater  z.7¢  j`z.fø¢.   Rennestrukturen  i  tappeplatene
viste a.t det var tappet fra ovnen mot vest og nordøst.

Direkte  under sjakta og bunnskollefragmen-
tene  ble  det  påvist  en  oval  nedgravning  som  målte
0,9  m  i  ytre  diameter,  tolket  som  ovnsgrop.  Deler
av veggene  i  gropa  va.r  steinforet  med  neve  til
middels  stor rundkamp.  Innenfor denne va.r  det
pla.ssert  en  sirkulær  lagget  trevegg.  Trebordene  var
vertikalt tettstilte, forkullet og skråkuttet i nedre del.
Bordene hadde et kvadratisk tverrsnitt og var bevart i
hele gropas dybde. Ovnsgropa målte 35 cm i diame-
ter innenfor treveggen, og var 35 cm dyp.

Gropa  var  Ølt  med  mørk  brun  kullholdig
sla.gg- og malmblandet løs sand i øvre del, og i bun-
nen av gropa lå et kompakt lag av leireblandet sand.
Deler av treveggen syntes å ha rast i vest og nord-
øst,  og store tappeslagg var rent inn  i gropas  nordre
del,  mellom  treveggen  og  steinforingen.   Slaggen
hadde størknet som en blokk i gropveggen.

Oun2
0vn 2 ble lokalisert parallelt med SH2 i nord. Ovnen
var  som  ovn  1  anlagt  i  en  tapperenne,  Slt  med  et
omblandet  slagglag  bestående  av  knust  tappeslagg,
jernholdig slagg, malmblandet sand og knust sjaktma-
teriale.  Laget var opp  mot 20  cm  tykt.  Nordøst  for
og delvis over slagglaget lå et kompakt lag bestående
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Figur 158: Jfp.32. Plantegning av jernframstillingsplassen.  Ildstedet ligger utenfor tegningen, fem meter nord for SH 1.
Figure 158: Plan drawing of the iron production site Jfp.32. The hearth is 5 m north of sHl  and not shown in the drawing.

av knust og pulverisert sjaktmateriale.  Dette er trolig
rester  etter  den  siste  leirsjakta  som  har  rast.  Ved
fjerning  av  slagglaget  kom  tapperenna  frem  i  form
av en  rektangulær  nedgravning.  Renna  var  tydelig
konstruert i vest  i  form  av nedspadde skarpe  kanter,
mens den  i øst var utflytende. Tapperenna målte 4,9
x  1,6  m  og  fremsto  i  plan  som  en  forsenkning  med
rester av en sjaktvegg, en fragmentert bunnskolle samt
konsentrasjon av knust tappeslagg i østre del.  Øverst
var tappeslaggen porøs og knust. Lenger ned lå derimot
lagvise bevarte plater av tappeslagg  som  var størknet
på stedet. Rennestrukturen i tappeplatene viste at det
var tappet fra ovnen mot øst og vest.

216

Direkte under bunnskolleftagmentene ble ovns-
gropa påvist i form av en oval nedgravning som målte
1,3miytrediameter.Veggeneigropavarsteinforetmed
neve til middels stor rundkamp, og innenfor denne var
det plassert en sirkulær lagget trevegg lik den ved ovn 1.
Treveggen var bevart i deler av gropa. Ovnsgropa målte
innenfor treveggen 0,4 m og var 0,5 m dyp.

Tappeslagg med horisontal  rennestruktur var
rent inn i mellom treveggen og steinforingen. Slagget
var  lagt  seg  som  en  slaggblokk  i  gropveggen.  Gropa
var Slt med mørk brun kull- og malmblandet sand i
øvre del. Bunnen av gropa var Slt med et kompakt lag
av varmepåvirket sammensintret malm og sand.
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SH1 SH2 Slaggvou SH1 SH2 Slaggvoll
Mål 7,8 x 4,6 m 9,0 x 5,6 m 3,8 x 2,2 m Vekt sj.materiåle 1/4 m3 17,7 kg

Høyde 0'9m 0,7m 0'5m Volum SH 7,5 m3 8,O m3 2,l  m3
Volum 1/4 m3 2851 Vekt SH 14,9 tonn 15,9 tonn 4,2 tonn
Vekt '/4 m3 497 kg Vekt slagg totalt 11  tom 1 1 ,7 tonn 3,1  tonn

Vekt slagg 1/4 m3 366 kg Vekt sj.materiale totalt 531  kg 566 kg 149 kg

Triell29:Jfp.32.Målogvolumberegningpåframstillingsplassensavfillshauger.VolumogmasseiSH2ogslaggvollvedSH1
er beregnet ut fra SH 1.
Table 29: Volume and dimensions ofwaste heaps from JS.32. Volume and mass of sHl  and SH2 are based upon SH 1
figures.

Slagghauger og slaggkonsentrasj oner

SHI

SHllåiproduksjonsområdetsnordredel.Slagghaugen
var toppet,  orientert øst-vest og besto  i plan  over-
veiende  av tappeslagg,  jord  og knust  sjaktmateriale.
Det var bevart mange tappesøyler og knust sjakt-
materiale i overflaten, spesielt i nordre del. I profil var
det tydelig at slagghaugen har blitt dannet fra vest mot
øst og besto  av tre atskilte lag.  Massen  besto hoved-
sakelig  av  tappeslagg,  mer  sand  og  kullblandet  i
toppen av slagghaugen og mer iblandet knust sjakt-
materiale mot bunnen. En volumberegning ble fore-
tatt ved sålding og veiing av [/4 m3 masse. Dette ga en
slaggmengde på 11  tonn.

I tilknytning til SH 1 lå en slaggvoll tilnærmet
parallelt med haugens østlige ende, orientert øst-vest.
Vollen  var avlang og  toppet  og  besto  i  profil  av  tre
atskilte lag.  Lagene besto hovedsakelig av tappeslagg.
Det øvre laget var svært torvblandet.  Laget i midten
var mer kullholdig og besto av store mengder knust
sjaktmateriale.  Det  nedre  sjiktet  besto  av  et  sand-
blandet slagglag.  Ut i fra massen knyttes  utkastet til
den ordinære produksjonen i ovn  1.

SH2

SH2 lå parallelt med, og 7,0 m sør for SH1. Haugen
var avlang, orientert øst-vest og toppet.  I plan lå det
overveiende tappeslagg, mold og knust sjaktmateriale.
I profil kom det fram at slagghaugen var blitt dannet
fra øst mot vest, bestående av tre vertikalt atskilte lag.
Haugens østre del besto av to sandblandede slagglag
av knust tappeslagg.  Kullager 2 går inn i slagghaugen
og skiller de to slagglagene. Laget i midten av haugen
var mer jord og torvblandet. Også konsentrasjoner av
knust sjaktmateriale skiller lagene.  Deretter i vest og
til dels over følger et kullblandet slagglag bestående av
tappeslagg. Vest for dette fulgte så et jord- og malm-
blandet slagglag.

Bearbeidingavjemet
1 tilknytning til SH2 lå en lav voll av slagg, nord for
og parallelt med haugens  østlige ende.  Vollen  målte
3,0 x 1,4 m og hadde en tykkelse på opp mot 15 cm.
Massen  besto  av  fragmenterte  bunnskoller,  mindre

biter  sammensintret  asfaltlignende jernholdig  slagg
og kullblandet sand. Laget lå delvis under kullager 2.
Vollen er ut i fra slaggtypen tolket som et bearbeidings-
område for rensing av jernluppen.

Spor etter opphold
På  flaten  5  m  nord  for produksjonsområdet  ble det
påvist et rektangulært lag, tolket som mulig tuft. Laget
målte 5,5 x 3,5 m og hadde en tykkelse på opp mot
3 cm.  La.get va.r spettet og besto av rødbrun kull- og
malmbla.ndet sand,  brente bein,  skjørbrente stein  og
slaggbiter.  Laget  tolkes  som  rester  etter  gulvet  i  en
lettere  konstruksjon.  Det  ble  gjort  fiinn  av et jern-
fragment i laget.

I midten av tufta ble det påvist et ildsted som
var  tilnærmet  kvadratisk og  målte  1,5  x  1,0  m  med
en  tykkelse på opp  mot  s  cm.  Massen  besto  av lys-
brun  malm-  og  noe  kullblandet  sand,  slaggbiter  og
skjørbrente stein. Det ble gjort fiinn av store mengder
brente  bein  i  massen.  Massen  ble  noe  tynnere  mot
ytterkantene,  og  det  var  ikke  tegn  til  lagskiller  i
massen.  Massen i ildstedet ble tørrsåldet med 4 mm
såld. Det ble gjort fiinn av et skiferbryne, hesteskosøm
og diverse jernfragmenter.

Nyere tids kultuminner
Ca 50 m øst for produksjonsplassen ble det påvist en
tilnærmet  rektangulær   flatmarksmile,   tolket  som
liggemile. Mila lå i svakt hellende terreng mot sør og
var bevokst med gran, blåbærlyng og mose.  Den var
orientert øst-vest og besto av en hesteskoformet voll
av sand og trekullbiter med åpning mot øst. På flaten
innenfor vollen  lå  et  sandblandet kullag og  ubrente
stokker  stablet  øst-vest.  Stokkene  fiilgte  hele  flatens
lengde og var  15-20 cm brede.  Undergrunnen under
mila var ryddet for stein  og var ikke varmepåvirket.
Langs  kanten  av mila i  nord og nordvest lå to dype
grøfter  ftlt  med  større  stein.  Grøftene  er  trolig  et
resultat av uttak av masse til miledekket, og steinen er
trolig ryddingstein. Mila målte 10,7 x 9,5 m og hadde
en høyde på opp mot 0,7 m.  Den kan knyttes til en
yngre bruksfase knyttet til kullbrenning, og er datert
til nyere tid.

Ca  20   m  øst  for  liggemila  ble  det  påvist
to    kvadratiske    nedgravninger    Slt    med    stein.
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Figur 159: Bryner ftinnet i Gråfjellområdet. Fra venstre: Jfp.5, Jb.14, Jfp.28, Jfp.30, og Jfb.32.  Foto: M. Teigen, KHM
Figure 159: Vmetstoncs found in the Gråfiell area. From the left Jfi).5, Jfi.14, Jfi).28, Jfb.30, and JS.32. Photo: M. Teigen, KHM

Nedgravningene målte 2,0 x 2,0 m og var anlagt inn-
til en bekk med en  avstand på 2  m.  Veggene i  ned-
gravningene virket oppmurte. Konstruksjonene tolkes
som melkekjøler og kan sannsynligvis knyttes til den
yngre kullbrenning.

mgroper
Alle de åtte kullgropene tilknyttet Jfb.32  ble  under-
søkt.  Fire  av  kullgropene  ble  undersøkt  maskinelt,
mens det ble tatt prøvestikk i fire. En kullgrop var rek-

Figur 160: Jfp.32. Sålding og veiing av masse fra slagghaug
SH1.
Figure 160: Jff.32. Sieving and weighing material from
SH1.

2,18

tangulær, og de øvrige var kvadratiske. Stokkenes stable-
retning kunne påvises i fire tilfeller, de var krysslagt i
tre og i ett tilfelle stablet i €n retning.

Treart og datering
Seks  prøver  ble  treartsbestemt,  alle  med  fiiru  som
resultat. De ble alle datert, og i tillegg er det utført en
]4C-datering  på brente  bein  i  fra  ildstedet. Tolkning

av brukstid er problemSlt da alle kalibreringskurvene
spenner over lange tidsrom.  Unntaket er  dateringen
av brente bein fra ildstedet. Trolig har produksjonen
kommet i gang en gang rett etter ADlooo, og den er
avsluttet før AD 1200, muligens allerede før AD 1150.
Produksjonen bærer preg av en kontinuitet i driften,
og ovnene er høyst sannsynlig drevet parallelt eventuelt
noe overlappende.

Metuurgi
GAL har som  et ledd  i  problemstillinger om  ovns-
konstruksjon  og metallkvalitet,  utført analyser på to
sjaktfragmenter og to metallprøver.  Metallprøvene er
tatt ut i kontekst med ovn  1, mens sjaktmaterialet er
hentet fra slagghaugene (Andersson cf ø/. 2006).

R€sultd;t

Metallkvaliteten  varierer  da  prøve  fra  ovn   1   er  et
homogent mykt jern som er innsuttet i slagg og gått
tapt under produksjonen. Metallprøve fiinnet i tappe-



Gråtiellprosjekiet - Bind 1 L,cz„`ø 6j

Figur 161: Jfp.32. Lengdeprofil av SH2.
Figure 161: Jfb.32. Profile drawing of sH2.

grøfta ved den samme ovnen, er derimot et godt kon-
solidert stål som er omgitt av slagg.

Sjaktstykkene som er fra begge slagghaugene,
er  like  i  godset,  og  består  av  en  grov  usortert  leire.
Når det gjelder innblanding av andre komponenter,
så er det variasjoner i sandinnhold og leirsteinskorn.
Godsets termiske egenskaper er gode, og de tåler fint
en  temperatur  på   1350-1400  grader.  Temperaturen
inne i  ovnen  har også trolig vært opp mot  i300  °C,
mens yttersiden  har hatt temperaturer på rundt 800
og  1000 OC.

Fum
1 produksjonsområdet ble det gjort fiinn av en jern-
nagle med et flatt, rundt hode. Den hadde en lengde
på 5,5 cm, og naglehodet hadde en bredde på 1,6 cm.
I  ildstedet  ble det gjort  flere fiinn.  Dette gjelder fire
hesteskosøm av jern med rektangulært hode og spiss
stilk, samt en stilk. På en av disse er det utført et inn-
grep  for  arkeometallurgisk  analyse  (se  kap.  7).  Alle

`ini`>ci))i. rii   d  iij   ir`iiii   Rt iii`{  r  ( i   d  C:("),Ox(:al   \')   11)  I}rniik  Rmns`}'  (:ml5).  `.`ib   rs  `<112  i)r. ,1.  iui)|`  lw.`n|

'l.Ua-5804, ildstcd br.  Bcin   1045±35BP

'1'-18002, ()`.n  1   980±75BP

•1.-18332, hllagcr 1   950±65BP

'I`Ua-5574, ildsti.d   930±3581'

T-18003, O`-n 2   915±65BP

'1`-18331, kulhgcr 2   880±6581'

T-18004, liggcmilc.   140±55BP

1hadde en lengde på 3,6 cm. Det ble også fiinnet et

bryne i lys gulbrun finkronet skifer. Det har et trekantet
tverrsnitt og smalner av mot midten  og var brukket
i den ene enden.  Lengden var på  5,6 cm og på det
bredeste målte den 1,7 cm. I tillegg ble det fiinnet fire
fragmenter av jern i ildstedet og i gulvlaget i tufta.

Detbletattopp324,2gbrentebein.42frag-
menter  er  osteologisk  analysert  der  et  fragment  ble
bestemt til rødrev og seks til svin.  35  fragmenter ble
bestemt til pattedyr (Hufthammer 2006).

TOLKNINGER AV FRAMsmllNGSPI[ASSEN

Det kunne spores to tydelige bruksfaser på plassen. En
fase forbundet med jernframstilling og en yngre med
kullbrenning.

Anlegget med to ovner og tilhørende parallelt-
liggende  slagghauger,  følger  den  klassiske  organi-
seringen i undersøkelsesområdet. Produksjonsplassen
virker  omorganisert  under  driften  da  det  ble  påvist
to kull- og malmlagre.  Organiseringen på anlegget

r-
JIIL_-
JILLJL-    I J-

250CalJ\l)            500Cal,L\l)            750Calr\l)           1000Calr\D          1250Cal,\ l)          1500Cal,\l)          1750Cal f\l)         2000Cal,'\D

Calibratc`d datc`

Figiir 162: Jfp.32. Dateringsresultater fra jernframstillingsplassen og nyere tids kullmile.
Figure 162: Jfp.32. Rcsults of dating from iron production site and the post reformation charcoal kiln.
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skiller seg i så måte fra den generelle normen med et
felles malm- og kullager i produksjonsområdet mellom
slagghaugene.

De fire råstofflagrene lå mellom ovnsområdene.
I vest et kullager (1) under et malmlager (1), og i øst et
malmlager (2)  under et kullager (2). Sannsynligvis har
kullager 2  og malmlager  1  vært  i  bruk samtidig,  tro-
lig i tilknytting til produksjonen ved ovn  1. Kullageret
lå  over  SH2  og  tolkes  derfor som  yngre.  Malmlager
2  og kullager  1  kan  derimot  trolig knyttes  til  ovn  2.
Organiseringen   antyder   dermed   to   bruksfaser   der
produksjonen  rundt ovn  2  er den  stratigrafisk eldste.
Malmlageret  har  i  denne  fasen  vært plassert  i  øst  og
kullageret i vest. Senere har man byttet plasseringen av
malm- og kullagre, og anlagt malmlageret i vest og kul-
lagret  i  øst.  Selv om  lagrene  antyder en  endring eller
stopp i produksjonen, er det usikkert om dette dreier
seg om et kortere eller lengre opphold.

Dateringene viser ingen tegn til brudd, og ut
fra disse må en heller se for seg en bruksfase der ovnene
harblittdrevetsamtidig/overlappende.Destratigrafiske
forholdene i SH2 indikerer også dette, da slagghaugen
har blitt deponert fra øst mot vest. Kullager 2 lå over
haugen i øst, og stratigrafien har således samsvar med
dateringene.

SlaggvollensørøstforSH1tolkesutfraatmas-
sen  overveiende  besto  av  tappeslagg,  til  å  represen-
tere  en  sen  bruksfase.  Ofte  består tilsvarende voller
av  bunnskollefragmenter  og  jernholdig  slagg,  tol-
ket som depot for gjenbruk, og representerer slik en
samtidighet med slagghaugen. Dette kan ha en sam-
menheng med SHl  størrelse, der det etter hvert har
blitt  mindre  arbeidskrevende å  frakte  avfallet  ut til
sidene.

JERNFRAMSTILLINGSPIASSJFP.33

NIKU ID  1023178, C.54425
Gnr./bnr.: Viken, Sønsthagen,
Deset Søndre, Målliskogen,
28/6, 33/4, 38/1, 38/13, 93/1
Feltleder: Øystein Dahle
Tidsrom: 25.07.-12.08.05
Ukeverk: 8, undersøkt areal:  1217 m2 (inkl. ]S.34)

I-DNING
Jernframstillingsplassen  ble  registrert  i  1999  som  et
anlegg  av  695-typen  med  to  parallelle  slagghauger,
orientert øst-vest.  Slagghaugen i sør hadde en lengde
på 4,3 m og en høyde på 60 cm. Slagghaugen i nord
var 5,5 m lang og 70 cm høy. Haugenes bredde er ikke
oppgitt. Den nordligste haugen var i følge beskrivelsen
skadet av eldre spadestikk i kanten. Avstand mellom
haugene var 7,3  m  (Risbøl  cf ø/.  2000).  Anlegget  lå
25 meter vest for Jfp.34 (se under), og disse bør sann-
synligvis sees i sammenheng. Produksjonsplassene har
fått  hvert  sitt  anleggsnummer da  begge  er  registrert
med  unike  ID  nr.,  samtidig  som  to  forskjellige  lag

22,0
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utførte gravingene parallelt.
15  kullgroper ble tilknyttet Jfp.33 og Jfp.34.

Alle  ble  undersøkt  under  dette  anlegget  av  rent
organiseringsmessige grunner. Hvilke kullgroper som
kan knyttes til det enkelte anlegg, var vanskelig å fast-
slå. De fleste kullgropene i området var registrert som
rektangulære, noe som er spesielt i den nordøstre delen
hvor jernvinna er påvist.

Hele  arealet  rundt  og  mellom  produksjons-
plassene, ble maskinelt avdekket. Området ble under-
søkt  for  mulige  strukturer,  men  bare  nærområdene
rundt   anleggene   ble   videre   undersøkt.   Arealet
mellom lokalitetene var funntomt bortsett fra en stor
tappekjegle  (>30  kg)  som sto  midt  mellom produk-
sjonsplassene.  Jfp.33  ble  i  sin  helhet  undersøkt med
stratigrafisk graving,  bortsett fra slagghauger som ble
snittet.

Produksjonsplassen  besto  av  to  ovale  slagg-
hauger  orientert  nordvest-sørøst.  I  rommet  mellom
og tett  opptil  haugene,  lå  to  ovner.  Mellom  ovnene
ble det påvist flere råstofHagre. Nordvest for produk-
sjonsområdet lå flere røsteplasser.

TOPOGRAFI

Jfp.33  lå  654  moh.  og  700  meter  sør  for enden  av
vei som går på vestsiden av Hallfaråsen. Østre Æra
renner 200 meter vest for anlegget. Området består av
typiske morenemasser med høye smale  rygger avsatt
av  isen.  De  fleste  kullgropene  er  lagt  oppe  på  disse
ryggene. Vegetasjonen består hovedsakelig av smågran
og bjørk. Undervegetasjonen er tuete og består av mye
blåbærlyng.  Enkelte  gressbevokste  myrpartier  ligger
spredt  rundt,  spesielt  i  sørvestre helning  av morene-
ryggene.  Undergrunn  består  av  mye  stein  fra  større
blokker  til  småstein  samt  fin  sand.  Grunnvannet
sto  forholdsvis  høyt,  og  under graving  måtte  ovns-
gropene stadig tømmes for vann.

RESUTAT

Produksj onso mråde og råstofflagre

Ku[lager

1  produksjonsområdets  nordre  del  lå  et  kullag  med
stor utstrekning. Det var rektangulært med mål på 3,0
x 5,0 m og en dybde på 6 cm sentralt. Trolig har selve
kullageret  trolig  ligget  sentralt  der  laget  er  tykkest.
Ut mot  kantene  ble  det gradvis  tynnere,  og  dette
representerer trolig søl og aktivitetsspor. Kullageret lå
kant i kant med malmlager  1  i sør og malmlager 2  i
nordøst. Over sørlige del av lageret lå et tynt lag med
malmsøl, og det er trolig at dette området av kullageret
er det eldste, og at det er blitt flyttet noe mot vest i en
senere fase.

Malmlager 1

Et malmlag tolket som malmlager lå i kant med og sør
for  kullager  1.  I.ageret  hadde  en  rektangulær  form
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Figur 163: Jfp.33. Plantegning av jernframstillingsplassen.
Figure 163: Plan drawing of the iron production site Jfp.33.

orientert nord-sør, med mål på 4,0 x 2,6 m. Malmen
varhomogenogavtypenrødbrunpuddermalmispedd
små malmklumper.

Malmldger 2

Nordøst  for  og  inntil  kullager  1  og  nord  for  SHl,
lå  et  malmlag  med  avlang  form  orientert  nord-sør.
Laget som  er tolket som  malmlager,  målte 2,0 x 2,8
m.  Malmen besto av både pudder- og kornmalm, og
fargen  varierte  fra  mørk  lilla  til  rødbrun.  Malmsølet
over sørlige del av kullageret kommer trolig fra dette
lageret sett  i  bakgrunn av både plassering,  men  også
malmtype.

Leirehg 1

Et lite tilnærmet rundt lag med rødbrent leire lå over
malmlager 1  inn mot kullageret. Laget hadde diameter
på 1,0 m og tykkelsen var 3 cm. Leira stammer fra en
ovnssjakt  da det  ble  påvist  enkelte  fragmenter  sjakt-
materiale. Funksjon er uviss, men trolig dreier det seg
om utkast fra en sen fase.

Leireldg 2

Delvis over og inn mot ovn 2 og SH2, ble det påvist et
lag med knust sjaktmateriale og brent leire.  Laget var
ovalt med mål på  1,0 x  1,8 m og var på det tykkeste
6,0  cm.  Plassering,  mengde  og  størrelse  på  sjakt-
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fragmentene tilsier en revet eller rast sjakt.  Muligens
er dette rester etter den siste sjakta fra ovn 2 som da
har rast mot nord.

Leirelag 3

Ytterligere  et  lag  med  brent  leire  og  sjaktmateriale
ble påvist rett nordøst for kullageret.  Laget var ovalt
med  orientering  nord-sør  og  mål  på  2,0  x  1,4  m.
Sjaktmaterialet  ligger  flere  meter  fra  ovnene  og  er
deponert i dette området. Mulig dreier det seg om et
lager til bruk for magring av nye sjakter.

Cher og ovn§områder

Oun1

Et langt omblandet lag bestående av knust tappeslagg,
fragmenter  av  bunnskoller,   røstet  malm  og  knust
sjaktmateriale,   fiilgte  råstofflagrenes  orientering  øst
for  disse.  Mot  øst  var  det  avgrenset  av  SHl.  I]aget
som  målte  6,0  x  3,0  m  på  det  bredeste  i  sør,  er
tolket  som  et  aktivitetslag  knyttet  til  produksjonen
ved SH 1. Tykkelsen var opp mot 12 cm på det meste,
og ved fierning av dette kom det fram en avlang ned-
graving  orientert  som  aktivitetslaget.  Massen  besto
overveiende av samme type som aktivitetslaget,  men
mengden bunnskoller og svært jernholdig slagg tiltok
inn mot senter. Nedgravingen er tolket som en tappe-
renne da det mot bunnen nordnordvest for den jern-
holdige slaggen, ble funnet en konsentrasjon av knust
tappeslagg, samt en smal tappeplate mot sør. Mot vest
låetlagmedbrentleireogsjaktmaterialeinnmotproduk-
sjonsområdet. Leirelaget lå mot bunnen av aktivitets-
laget, og er trolig fra en tidlig produksjonsfase.

Under bunnskollefragmentene ble det i bunnen
av tapperenna påvist en oval nedgraving på  1,2 x 0,9
m. Ovnen ble lokalisert i midten av denne i form av
brent  leire  som  i  nord  dannet  rester  av  en  leirsjakt.
Mye  omrotet  knust  sjaktmateriale  lå  innenfor  leir-
randen,  og  det  var  tydelig  at  deler  av  sjakta  hadde
rast inn, uolig etter opptak av jernluppen og bunnskouen
som lå over leirelaget. En underliggende ovnsgrop var
foret med rundkamp, og det var innenfor denne reist
en lagget  trevegg.  Deler  av  sjakta  hadde  rast  ned
mellom  steinforingen  og treveggen.  Treveggen  besto
av  rektangulærc   forkullede  tilkuttede  bord  som
var skråkuttet  mot bunnen.  Diameter innenfor tre-
veggen var 40 cm, innenfor steinforingen var den 45
cm.  Gropa hadde en dybde på 40 cm fra bunnen av
tapperenna.  Øvre del av gropa var tømt da det også
her  lå  store  mengder  sjaktmateriale  samt  rustbrun
jernholdig slagg og slagg med treavtrykk som ikke sto
inn mot treveggen. I bunnen var massen hovedsakelig
kull- og malmblandet sand.

Oun2

0vn  2  lå  vest  for  råstofflagrene  og  inn  mot  SH2.
Ovnsområdet ble først påvist som et aktivitetslag, som
mellom  malmlager  1  og  SH2.  Aktivitetslaget  var  et
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bandingslag  bestående  av kull,  malm,  tappeslagg  og
sjaktmateriale, men ble klart tynnere mot sør der det
ble påvist en avlang nedgraving tolket som tapperenne.
Renna var orientert nord-sør og målte 4,0 x  1,2 m. I
nordvest lå leirelag 2 delvis over renna som hadde en
masse hovedsakelig av tappeslagg.  På det dypeste inn
mot senter målte den 15 cm. Her ble det påvist en oval
nedgraving på  1,2 x 0,9  m hvor det var konsuuert en
stein- og slaggforet grop med en indre kvadratisk trevegg.
Detvariklæbevartresteretternoenleirsjakt,menenkelte
sjaktftagmenter lå spredt rundt. I toppen av gropa lå en
knust bunnskolle i en svart kull- og malmholdig masse
ispedd enkelte jernholdige slaggstykker. Massen i gropa
besto av samme mørke malm- og kullblanding, men mot
bunnen var massen mer sandblandet.

Slagghauger

SHI

Slagghaugen  øst  for  ovn  1  var  avlang  med  samme
orientering som  ovnens  tapperenne.  Mål  på haugen
var 5,7 x 3,1  m, og den var toppet med en høyde på
50 cm. Det var ingen klare lagdelinger i slagghaugen,
som   gjennomgående   besto   av   sandblandet   knust
slagg iblandet litt knust sjaktmateriale. I tillegg var det
enkelte lommer med rene lag av brent leire og sjakt-
materiale. Volumet i haugen er beregnet til 3,0 m3.

SH2

SH2 lå vest for og parallelt med tapperenna rundt ovn
2.  Avstand til  SHl  var 6,0  m.  Haugen var oval  og
orientert tilnærmet nord-sør med mål på 6,0 x 4,0 m.
Denvartoppetoghaddeenhøydepå40cm.Detkunne
ikke påvises lagskiller i profil, og massen besto hoved-
sakelig av knust tappeslagg, bunnskolleftagmenter, kull og
sjaktmateriale. Også her fantes flere lommer med rene
sjak[materialelag. Volum ble beregnet til 3,4 m3.

Røsteplasser
1  alt  fire  avgrensede  områder  med  røsta  malm  ble
påvist  nord  for  produksjonsplassen.  Alle  har  enkelte
kriterier til  stede for å defineres  som  røsteplasser,  og
de er tolket deretter. Røsteplassene lå i utkanten av det
avtorvede området, og det kan være ytterligere røste-
plasser videre mot nord.

Tre røsteplasser lå tett ved hverandre, og røste-
plass 2 og 3 hadde en tynn malmlinse som bandt dem
sammen.  Røsteplass  2  var  i  sør avgrenset av en  ikke
jordfast steinrekke som kan ha hatt en konstruksjons-
messig fiinksjon.  Noe liknende ble ikke påvist på de
øvrige.

mgroper
15  kullgroper  ble  tilknyttet  Jfp.33  og  Jfp.34  belig-

gende 25 meter mot øst. Alle kullgropene lå innenfor
en radius av 500 meter fra anleggene. Alle bortsett fra
en  var  registrert  som  rektangulære.  Åtte  av  kull-
gropene ble undersøkt med maskin, og de resterende
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Røstepl. Mål Tykkelse Malmtype Kuu Vamepåvirketstein/underg- Jht. tø§tinger

1
Kvadratisk1,6x1,5m

3cm
Rødbrun kornmalm (øst)ogpuddemalm(vest)

Litt kuu 1

2
Rektangulær

6cm
Mørk rustrød

Noe kullblandet
Mye stein, de minstc

12,2 x 1,6 m puddemalm skiørbrente

3
Rektangulær

5cm
Lys rød finkomet malm Lte kuublandet Enkelte skjørbrente

1
1,5 x  1,0 m og puddemalm steiner

4 Kvadratisk0,8x1,0m
4cm Rødbrun kornmalm Ltt kull 1

Tabell 30: Jfp.33. Mål, oppbygging og bestanddeler i røsteplasser på framstillingsplassen.
Table 30: Dimensions, build, form and component parts of roasting places around Jfp.33.

sju ble undersøkt med prøvestikk.
Alle    kullgropene   ble    etter    undersøkelsen

omtolket til  å være kvadratiske.  Ved de kullgropene
som  ble  snittet  og  flategravd,  må  tolkningen  sies  å
være  sikker,  men  også  de  øvrige  så  klart  kvadratiske
ut.   Denne  divergerende  tolkningen  av  kullgropene
skyldes trolig ulik praksis når det gjelder hvordan
de aktuelle målene skal tas samt tolkninger på hvor
grensen mellom kvadratisk og rektangulær skal ligge
(mer om dette i kap. 4).

Av de åtte maskingravde kullgropene ble fem
snittet ned til milebunnen som ble tegnet inn på plan-
tegningen.  Deretter ble også milebunnen snittet.  De
tre  øvrige  ble  snittet  ned  til  milebunnen  før de  ble
flategravd    slik    at    hele    milebunnen    sto    igjen.
Milebunnen ble til slutt snittet for å få mål av dens
tykkelse.  I en av gropene, Jfp.33-10, lot det seg gjøre
å påvise at stokkene var stablet pa.rallelt. Det ble i den
samme gropa påvist en stokk som var skråhugd og satt
diagonalt ned i det ene hjørnet. Den siste observasjonen
ble også gjort i kullgrop Jfp.33-12.

MetåLlugi
Det er analysert to prøver, en av slagg og en av sjakt-
materiale. Slaggprøven er undersøkt for å se på produk-
sjonsforhold og kvalitet.  Prøven av sjaktmateriale ble
valgt ut  for å se på leiretype,  blandingsforhold samt
konstruksjonsdetaljer.  Analysene  er  foretatt  av  GAL
(Andersson cf ø/. 2006).

R£sultdt

Slaggprøven ble fiinnet i bunnen av nedskjæring uten-
for  ovn  1  og  tolket  som  rester  etter  tappeplater,
trolig første tapping i en produksjon da den lå direkte
på undergrunn. Analysene bekrefter i noen grad dette
da slaggen er relativt grovkornet og viser en  ikke alt
for  hastig  avkjøling.  Slaggen  tyder  videre  på  ustabil
temperatur.  Nedgravingen  rett  utenfor  ovnen  svarer
til  denne  beskrivelsen  der  vekslende  lufttilgang  vil
forekomme.

Prøven av sjaktmateriale hadde en tykkelse på
3,5 cm der de 2 innerste cm er gråbrent, mens ytter-
siden  er  oksidert  og  rødbrent.  Godset  er  grovt  og

blandet med leirskifer på opp til 1,5 cm store stykker.
En  tynnslip  viser  en  uensartet  leire  rikt  på  silt,
fin sand og en del sand.  Sandkornene omfatter både
sandstein kvartsitt og leirsteinskorn. Temperaturen på
den  oksiderte  utsiden  har vært på 900-1000  grader,
og sannsynligvis har ikke temperaturen i ovnen over-
gått  1200 °C. Godset tålte en temperatur på 1350 °C
før den smeltet.

Trean og datering
Fem prøver fra framstillingsplassen er treartsbestemt
og  datert.  Gran  og  fim  syntes  brukt  om  hveran-
dre både i produksjonen,  men også til konstruerin-
gen av treveggen i ovn  1.  Dateringene viser en sam-
hørighet  i  tid  med  unntak av prøve  fra  bunnen  av
SH2.  Denne  dateringen  har  trolig  ikke  noen  sam-
menheng med jernproduksjonen på plassen.  Ovn 2
har en noe senere datering enn de øvrige,  men den
har en  overlapping som  viser en  kontinuitet i  drif-
ten. Driftsperioden har vært mellom AD 1050-1280,
men på bakgrunn av dateringen av ovn 2 er sannsyn-
ligheten  større  for en  produksjon  i  siste halvdel  av
denne perioden.

TOIJCNING AV FRAMSTII,LINGSPI£ASSEN

Jernframstillingsplassen   er  av  den   vanlige   typen   i
Gråfjellområdet   med   to   paralleltliggende  slagg-
hauger med et produksjonsområde i det mellom-
liggende rommet. Avstanden mellom haugene var 6 m
og sentralt lå det råstofflagre som har vært brukt felles.
Et avvik i organiseringen finnes i form av malmlager
2  som  antyder  en  forflytting.  Selv om  det  ikke  kan
påvises noen dateringsmessige brudd, har det vært en
omorganisering på plassen.

På bakgrunn av stratigrafi og beliggenhet,  er
malmlager  1  og den  søndre delen  av kullager tolket
å tilhøre en tidlig fase. En yngre fase kan slik bestå av
malmlager2ognordredelenavkullageret.Tolkningen
blir støttet av malmsølet over søndre del av det samme
kullageret, som trolig kan knyttes til frakt fra malm-
lager  2  og  inn  i  produksjonsområdet.  En  kan  tross
tolkningen ikke avskrive at malmlager 1 også er benyttet
i senere perioder.

11
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Figur 164: Jfp.33. Dateringsresultater fra framstillingsplassen.
Figure 164: Dates from iron production site Jfp.33.

]ERNFRAMSTmiNGspiAssTFp.34
NIKU ID  1023177, C.54358
Gnr./bnr.: Viken, Sønstehagen, Deset Søndre,
Målliskogen/Jøsaasen skog, Fjellslit. , Målliskogen,
28/6, 33/4, 38/1,13, 93/1
Feltleder: Hege Damlien
Tidsrom: 25.07., 27.07., 03.-09.08. og
15.-16.08.2005
Ukeverk: 4, Undersøkt areal:  1217 m2 (inkl. Jfb.33)

HEGE DAMLIEN

I-DNING
Jernframstillingsplassen ble registrert i  1999 og tolket
som et anlegg av 695-type med to  ovale slagghauger
orientert  øst-vest,  og  en  mindre  rund  slagghaug  rett
sør for den nordlige.  Slagghaugen i nord målte 6,0 x
3,8  m  og  hadde  en  høyde  på  1,1  m.  Slagghaugen  i
sør målte 6,5 x 3,8 m og hadde en høyde på 0,9  m.
Avstanden  mellom  haugene  var  7,0  m.  Den  runde
slagghaugen målte 2,4 x 2,7 m og hadde en høyde på
0,6 m. Anlegget lå 25 m sør for jernframstillingspla.ss
Jfp.33. Jernframstillingsplassens nærhet til Jfp.33 gjør
at disse sannsynligvis bør sees i sammenheng.  15 kull-

groper ble knyttet til anleggene.
Hele  arealet  rundt  og  mellom  produksjons-

plassene ble avdekket maskinelt.  Undersøkelsen fore-
gikk ved en kombinasjon av flategraving og ved hjelp
av snitting av slagghaugene og ovnsgropene.

Undersøkelsenvisteatjernframstillingsplassen
bestoenavlangslagghaugivest(SH1)orientertnord-sør
og en slaggkonsentrasjon i øst, tolket som en påbegynt
slagghaug (SH2). Avstanden mellom dem var 5,8 m.
Inntil SH 1 i sørøst lå en hesteskoformet slaggvoll med
åpning mot nord.  Det ble påvist til sammen to sikre
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og  to  mulige  ovner  i  tilknytning  til  slagghaugene.  I
produksjonsområdet meuom slagghaugene lå et kullager
i nordre del og et malmlager i søndre. I tilknytting til
undersøkelsene av Jft).33 og Jfp.34, ble det undersøkt
en  mulig  tuft  (ID   1023179)  ca  125  m  nord  for
produksjonsplassene. Denne ble avskrevet som natur.

TOPoGFffl
Jfp.34 lå 655 moh. på en bred nord-sør gående rygg
i Mårlia., æ 700 m vest for enden av vei som går på
vestsiden av Hallfaråsen. Østre Æra renner 200 m vest
for anlegget. Jernframstillingsplassen var anlagt på en
flat  steinete  mo  som  helte  svakt  mot  sør.  Moen  var
bevokst  med  gran  og  bjørk,  og  undervegetasjonen
besto av gress og blåbærlyng.  Undergrunnen besto av
sand og stein.

RESULTAT

Produksjonsområde og råstofflagre

Khllager

1  produksjonsområdets  nordre  del  lå  et  utflytende
kullag, tolket som kullager. Laget målte 5,0 x 3,0 m og
hadde en tykkelse på opp mot  10 cm.  Kullageret var
noe spettet og besto av trekullbiter og kullstøv.  Noe
skadet av rotopptrekk.

Malmhger
Utflytende  malmlag  beliggende  i  produksjons-
områdets  søndre  del,  tolket  som  malmlager.  Laget
målte 8,0 x 4,0 m og hadde en tykkelse på opp mot
10 cm. Malmen besto av rødbrun pudder-til finkornet
malm, ispedd noe kull. Ijaget lå spettvis over kuuageret og
under SH2.  Utstrekningen  på malmlaget tilsier også
søl inn mot ovnsområdene.
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Figur 165: Jfp.33 og Jfb.34. Jernframstillingsplass Jfb.34 i front. I bakgrunncn foretar Grundc Njøs innmåling på Jfp.33.
Figiire 165: Jfb.33 and Jfb.34. Iron production site Jfp.34 shown in the foreground. Grundc Njøs surveying the site  Jfp.33
can be seen in the background.

Ovner og ovnsområder

Mullg oun 1

Inntil, og parallelt med SH1, ble det påvist en heste-
skoformetvollavsandogslaggmedåpningmotnord-
vest. I senter av vollen lå en mørk forsenkning tolket
som  ovnsgrop.  Vollen  besto  av tappeslagg  og  tolkes
som  akkumulerte  masser  fra  produksjonen.  Under
vollen  i  sør,  øst  og  nordøst  kom  det  frem  bevarte
lagvise tappeplater som var størknet på stedet rundt
ovnsgropa.

Et  påSlt  sandlag  ble  påvist  rundt  ovnen.
Sandlaget målte 2,1 x 1,7 m. Laget var tykkere rundt
ovnen, opp mot 15 cm, og flatet ut i ytterkantene. Det
var  tappet  direkte  ned på  sandlaget.  I.aget  er  tolket
som en oppbygging for blåsebelgen, samtidig som det
har planert ut området slik at slaggen ble lett å styre
samt lett å fierne. I ytterkant av sandlaget i nordøst lå
fire flate steiner.  Steinene dannet et platå og har også
trolig fiingert som del av et belgfiindament.

Ovnsgropaframstoiplansomensirkulærned-
graving som besto av en svart kullblandet fet masse,
fragmenterte  bunnskoller  og  slagg  med  treavtrykk.
Ovnen  målte 35  cm i  indre diameter,  og var 25  cm
dyp og var omgitt av rester av en sjaktvegg samt slagg
med treavtrykk. Gropa ble tømt. Ovnsgropas form og

størrelse var vanskelig å avgrense da det ikke var noen
steinforing  eller  ble  påvist  noen  trevegg.  Massene  i
og rundt gropa var lik, og det virker som en bare har
gravd seg ned i eldre masser.  Mot bunnen av gropa i
25  cm  dybde,  ble  det påvist en  delvis  overlappende
lagget trevegg. Denne tilhørte en eldre ovnsgrop (ovn
2)  som lå ca 20 cm nord for og under ovn  1.  De to
ovnene var anlagt i en nedgravning som målte  1,3 m
i ytre diameter. Ovnsgropa tilhørende ovn 2 lå under
markoverflata, mens den til ovn  1  lå delvis over.

Det  er  usikkert  om  ovnsgropa  representerer
en yngre fase der  gropa er gravd ned  i  akkumulerte
masser  rundt  en  eldre  ovn  eller  om  det  kun  dreier
seg om en ovnsgrop som er omrotet/skadet i toppen.
Plasseringen  til tappeplatene i sør og massen  i gropa
tyder imidlertid på at det er to faser, og at ovnsgropa
har blitt forflyttet høyere opp og mot sør i en yngre
fase.

Oun2

Under ovn  1, 20 cm mot nord, ble det i samme ned-
gravning  påvist  ytterlig  et  ovnsområde.  En  sirkulær
steinsatt grop, tolket som ovnsgrop, lå i senter av ned-
gravningen. Denne hadde en indre diameter på 30 cm
og var 45 cm dyp.  I toppen av gropa i nordøst lå en
kompakt slaggblokk av jernholdig sammensintret del-
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Figur 166: Jfp.34. Plantegning av jernframstillingsplassen.
Figurc 166: Plan drawing of the iron production site Jfp.34.

vis redusert slagg. Denne dekket store deler av gropa i
overflaten. Blokken hadde en tykkelse på 30 cm. I top-
pen av gropa var det også bevart rester av sjaktveg-
gen og brent leire som antydet plasseringen av sjakta.

Innenfor steinforingen mot bunnen av gropa
var det plassert en sirkulær lagget trevegg. Trebordene
som hadde et  kvadratisk tverrsnitt,  var vertikalt tett-
stilte, forkullet og skråkuttet i den ene enden.  De var
10 cm lange og bevart i nedre del av ovnsgropa, ca 25
cm fra nedgravningskanten. Treveggen var kollapset i
øst, og tappeslagg var rent inn i gropa og størknet som
en blokk i gropveggen. Stein fra steinforingen var her
rast inn i ovnsgropa. Gropa var innenfor treveggen ftlt
med  mørk  brun  kull-  og  malmblandet  sand  i  nedre
del. I øvre del av gropa var massen mer omrotet.

Mulig oun 3

SH2  var  flat  og  noe  utflytende.  Den  framsto  som
en  nørdøst-sørvest-gående  forhøyning,  Det viste seg
imidlertid at sørvestre del av forhøyningen besto av et
ovnsområde, og at den påbegynte slagghaugen SH2 lå
nordøst  for  denne.  Mellom  slaggkonsentrasjonen  og
ovnsområdet  besto  forhøyningen  av et tykt lag med
brent leire, tolket som rester etter den siste leirsjakta.
Midt i forhøyningen  ble det påvist en sirkulær mørk
forsenkning,   tolket   som   ovnsgrop.   Forhøyningen
hadde form som en hesteskoformet voll rundt ovns-
gropa,  og  besto  av  knust  tappeslagg,  fragmenterte
bunnskoller,   sand   og   knust   sjaktmateriale.   Laget
tolkes  som  akkumulerte   masser  rundt  ovnsområ-
det.  Øverst var tappeslaggen porøs og knust.  Lenger
ned lå derimot lagvise bevarte av tappeplater som var
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størknet på stedet.
Ovnsgropa   var   forholdsvis   lett   å   avgrense

da det i  gropveggen  var påftlt  leireblandet grå sand.
Rundt  ovnsgropa  ble  det  også  her  påvist  et  på6rlt
sandlag,  og i sør,  øst og nordøst lå tappeplatene over
dette. Laget var noe kull-og leireblandet og målte 2,0
x 1,7 m. Det var tykkere rundt ovnene, opp mot 6 cm
og flatet ut i ytterkantene.

Rundt kanten av gropa var sto rester av sjakt-
veggen   bevart   og   slagg   med   treavtrykk.   Under
tømming ble avgrensningen av gropa mindre tydelig,
og  massen  i  gropa  virket  omrotet  mot  bunnen.
Gropa  var  anlagt  i  en  kvadratisk  nedgravning  gravd
ned i akkumulerte masser av sandblandet slagg.  Mot

gropveggen var det påSlt leireblandet grå sand, sann-
synligvis mot en trevegg som en bare så rester etter i
form  av brent  trevirke  og slagg med  treavtrykk.  Det
ble påvist  to  mindre stein  i  søndre del.  Gropa  målte
0,7 m  i ytre diameter,  35  cm i indre diameter og var
35 cm dyp.

Også denne  ovnen var delvis  gravd  ned  i  og

Slt på over en  eldre ovnsgrop  (ovn  4).  Mot bunnen
av gropa  i  35  cm dybde ble det påvist en  lagget tre-
vegg. Denne tilhørte treveggen til ovn 4 som lå ca 20
cm nord for ovn 3.  De to ovnene var anlagt i en ned-

gravning som målte 0,9 m i ytre diameter. Ovnsgropa
tilhørende ovn 4, lå under markoverflata, mens den til
ovn 3 lå delvis over.

Som ved ovn  1  er det noe usikkert om gropa
representerer en  yngre  fase  der  gropa  er  gravd  ned  i
akkumulerte masser rundt en eldre ovn, eller om det
kun  dreier  seg  om  €n  ovnsgrop  som  er  omrotet  i
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Figur 167: Jfb.34. Ovn 3 og 4 etter tømming av ovn 3 og fremrensing av ovn 4.
Figiirc 167: Furnace 3 and 4 after excavation from Jfb.34.

toppen.  Plasseringen til tappeplatene i  nord,  massen
i  gropa  samt  den  kvadratiske  nedgravningen  tyder
imidlertid på at det er to  faser,  og at ovnsgropa har
blitt forflyttet høyere opp og noe mot sør i en yngre
fase.

Oun4
Under  ovn  3,  og  noe  sideforskjøvet  mot  nord,  ble
det påvist  ytterlig  en  rund  nedgravning,  tolket  som
et ovnsområde. En sirkulær steinsatt grop, tolket som
ovnsgrop,  lå  i  senter  av  nedgravningen.  Ovnsgropa
målte  33  cm  i  indre  diameter  og var  52  cm  dyp.  I
toppen  av  gropa,  spesielt  i  nordvest,  var  det  bevart
rester av sjaktveggen  og  brent leire  som  antydet
plasseringen av sjakta. Massen i gropa ble fiernet før
gropa ble snittet.

Innenfor steinforingen var det plassert en sir-
kulær lagget  trevegg lik den  ved  ovn  2.  Bordene  i
treveggen var 35  cm lange og plassert i nedre del av
ovnsgropa. Treveggen var kollapset i vest, og tap-
peslagg var i denne delen rent inn i gropa og størknet
som  en  blokk  i  gropveggen,  og  mellom  treveggen
og steinforingen. I toppen av gropa lå en porøs slagg-
blokk med en tykkelse på  17 cm. Slaggblokka hadde
avtrykk etter treveggen på yttersiden.  Gropa var Slt
med mørk brun kull- og malmblandet sand, men var
mer leireblandet mot bunnen.

Slagghaugerogslaggkonsentrasjoner

SHI

SH 1 lå i produksjonsområdets vestre del. Slagghaugen
målte  5,6  x  3,6  m  og  hadde  en  høyde  på  0,6  m.
Haugen  var  toppet,  orientert  nord-sør  og  besto  i
plan overveiende av tappeslagg, sand og knust sjakt-
materiale. I profil besto slagghaugen av to horisontalt
atskilte lag.  Lagene besto hovedsakelig av tappeslagg,
mer sandblandet  i  toppen  og kullblandet  i  bunnen.
Massen var iblandet mye knust sjaktmateriale. Volum
på slagghaugen ble beregnet til 3,6 m3.

I tilknytning til SH l lå en slaggvoll vinkelrett
på haugens  østlige ende.  Vollen var hesteskoformet
med åpning mot nord, og lå delvis over og rundt ovn
1  og 2 og var flat og noe utflytende mot nord. Vollen
besto  i plan overveiende av tappeslagg,  sand og store
mengder knust sjaktmateriale.  I profil kom det frem
tre  atskilte  lag.  De  var  atskilt  horisontalt  og  besto  i
toppen av et tappeslagglag,  i midtre del av sand-
blandet knust sjaktmateriale og i bunnen av et kull-
blandet   sandlag.   Slaggvollen   tolkes   som   akkumu-
lerte masser rundt ovnsområdet, målte 2,3 x 4,0 m og
hadde en høyde på 0,3 m.

SH2

SH 2 lå i produksjonsområdets østre del, nærmest vin-
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Tappekjegler/plater

Sjaktmateiale

Oppkas{et sand, fundament for ovn 3.

Sekundær nedgraving -noe kullblandet sand og grus

Primær nedgravinng -gul sand og grus

Steinforing

Trevirke -lagget trevegg

Slagg med treavtrykk , omrotet

Ovnsgrop -slagg og kullblandet sar`d, noe sammensintret

N

:   LL   _  4
Figur 168: Jfp.34. Plan- og profiltegning av ovn 3 og ovn 4.
Figure 168: Plan and section drawing of furnacc 3 and 4 from Jfp.34.
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Figur 169: Jfp.34.  Dateringsresultater fra framstillingsplassen.
Figure 169: Dates from iron production site Jfp.34.
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kelrett på SH  1.  SH  2  framsto som  en nordøst-sør-
vest gående forhøyning. Hele forhøyningen målte 4,6
x 2,2 m og hadde en høyde på 30 cm. I profil viste det
seg imidlertid at sørvestre del av forhøyningen besto
av ovnsområdet, og at den påbegynte slagghaugen lå
nordøst for denne.  Mellom  slaggkonsentrasjonen og
ovnsområdet besto  forhøyningen av et tykt lag med
brent leire, tolket som rester etter den siste leirsjakta.
En  volumberegning  ble  beregnet  til   1,8  m3.   Selve
slaggkonsentrasjonen målte ca 2,0 x 2,0  m.  Haugen
lå over malmlageret.

Treart og datering
Tre prøver fra treveggene i ovnene ble bestemt til fiiru
og  ]4C-datert.  Trolig  har  oppstarten  vært  en  gang
etter AD1150  og avsluttet  i  siste  del  av  1200-tallet.
Dateringen av ovn 2 har en mulig produksjonsfase på
1300-tallet. Men ut fra de a.ndre dateringene på fram-
stillingsplassen samt det generelle bildet i området, er
sannsynligheten størst for at produksjonen må rela-
teres til den eldste dateringstoppen. Om en gjør denne
tolkningen, har det vært en kontinuitet, men med en
overlappende bruk av ovnene der ovn 3 og 4 er eldst.

Metmugi
Det er fra jernframstillingsplassen analysert prøver av
tappeslagg og metall samt en prøve av sjaktmateriale.
Disse ble utført av GAL med bakgrunn i prosessledd
og sammenheng slagg/jern, jernkvalitet og ovnskon-
struksjon (Andersson cf ø/. 2006).

Rcsultat

Tappeslaggen  er  av  den  vanlige  typen  i  makro  og
mikroskala.  Den  har  tydelige  slaggstrenger  som  har
størknet før en ny slaggflom har blitt tappet ut.

Metallprøven  er  heterogen  og  porøs  og  har
kullrester  samt  stein  og  sand  ismeltet  på  overflaten.
Slagg  og  jern  finnes  i  like  store  mengder.  Jernet  er
mykt,  men lokalt med noe kullinnhold.  Det er ikke
fiillstendig konsolidert, og en omsmelting har måttet
til om jernet skulle kunne benyttes. Det finnes ingen
tegn på bearbeiding, men biten er trolig dannet i nær-
heten  av jernproduktet  uten  å  konsolidere  seg  med
denne.

Leiren i sjaktmaterialet har likhetstrekk med
Jfp.32, men skiller seg derimot noe fra godset på den
nærliggende Jfb.33  med  mangel på leirstein  samt at
den er bedre homogenisert. Godset er grovkornet, og
det er rikt på silt, fin sand samt noe sand. Deler av
prøven  har en  mindre varmepåvirkning og glimmer
finnesidissepartiene.Determiskeegenskapeneergode
og  smeltetidspunkt  ligger  >1350  °C.  Temperaturen
har inne i ovnene vært mellom  1200-1300 °C, mens
yttersiden  kan  ha  hatt  en  temperatur  på  opp  mot
1000 OC.

TOLKNINGER AV FRAMSTILIJNGSPIASSEN

Jernframstillingsplassen   er  av  den   vanlige   typen   i
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Gråfjellområdet  og  besto  av  to  parallelle  slagg-
hauger med et produksjonsområde mellom disse. Det
er  imidlertid et  skille  da begge ovnsområdene  besto
av to  overlappende ovnsgroper, der den yngste så ut
til å være gravd ned i akkumulerte masser rundt og
delvis over en eldre. De eldste ovnsgropene hadde lik
oppbygging da de var steinforede med en indre lagget
trevegg. De sekundære gropene hadde derimot ingen
steinforing, men kun rester etter en trevegg i form av
brent trevirke og slagg med treavtrykk.

De sekundære ovnsgropene kan tolkes som en
feil i produksjonen, heller enn et brudd med opphold
i driften. På bakgrunn av dateringene er det sannsynlig
at ovn 2 er noe senere enn ovn 4, men med konti-
nuitet i driften.

Produksjonen har vært begrenset da anlegget
besto av en liten slagghaug samt en slaggkonsentrasjon,
tolket  som  en  påbegynt  slagghaug.  Begge  slagg-
haugene  hadde  i  søndre  del  hesteskoformete  slagg-
voller inn mot produksjonsområde med åpning mot
nord. Vollene omga ovnsområdet og er akkumulerte
masser fra produksjonen,  noe som  indikerer at
massene  etter  den  siste  brenningen  ikke  har  blitt
deponert i slagghaugene.

JERNFRAMSTILLINGSPIASSJFP.35

C.54359
Gnr./bnr. : Deset Søndre/Deifiellstøkket, 38/28
Feltleder: Hege Damlien
Feltassistenter:  1
Tidsrom: 22.07.2005
Tidsforbruk: 2 timer

I-DNING
Jernframstillingsplassen  ble  under  søk  etter  røste-
plasser,  påvist  med  magnetometer  frisøk i  2004,  og
det ble utarbeidet et detaljkart over plassen (Smekalovs
2004). Anlegget ble overflatedokumentert i 2005, og
det ble tatt ut en kullprøve for datering. Interessant for
anlegget er dens nærhet til det tidlige daterte anlegget
Jfp.18  som  lå  250  m  mot sør,  samt de  omkring-
liggende røsteplassene.

TOPOGFLAH

Jemframstillingsplassen  ligger  i  en  nord-sør  gående
li  med  Merramyra  i  sørvest  og  Malmmyra  i  nord.
Ny anleggsvei over malmmyra ligger 50  m  mot øst.
Området bærer preg av stort vannsig mellom myr-
kjølenemedfleretørreøst-vestgåenderygger.Anlegget
var anlagt på en flate i terrenget som er bevokst med
tett granskog og noe spredt bjørk. Undervegetasjonen
består av blåbærlyng og mose og er svært tuete slik at
anlegget var svært utydelig.

RESUTAT
Både    magnetometerkart    og    overflatedokumente-
ring viste at anlegget  besto  av en  avlang slagghaug i
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Figiir 170: Jfp.35. Magnetometerkartlegging av jernframstillingsplassen (utarbeidet av Smckalovs).
Figurc 170: Map showing magnetic anomalies from Jfi.35 (prepared by Smckalovs).

øst og et ovnsområde i vest.  I  følge magnetometer-
kartet harhaugen en utbredelse på 2,0 x  1,0 m med
en  nord-sør  orientering.  Sørvest  for  slagghaugen  er
et  område  med  svakere  anomalier.  Trolig  er  dette
malmlageret. Kullageret ble påvist nord for dette, og
det  ble  tatt  ut  en  kullprøve  fra  dette.  Prøvestikket
viste at kullageret var homogent bestående av et rent
kullag med en tykkelse på 5,0 cm. Det ble påvist tap-
peslagg i slagghaugen,  men også stykker med treav-
trykk.  Slaggtypene antyder ovnstypen som er vanlig
i Gråfjellområdet.

TOLKNINGER AV FRAMSTILLINGSPIASSEN

Kullprøvenfrakullagereterartsbestemttilgranogdatert
til AD 1165-1280 (T-18008, 820±70BP). Anlegget er
således yngre enn Jfp.18  og må sees  i  sammenheng
med  tre  kullgroper  som  lå  rett  nord  for  anlegget.
En av disse, kullgrop Jfp.6-3,  ble datert i forbindelse
med  undersøkelsen  av Jfp.6  i  2003.  Treartsanalysen
av denne viste innslag av både gran  og fiiru,  og den
er  kalibrert   til  AD1165-1280   (fig.   47).  Ytterligere
en  grop,  Jfp.6-4,  ble  undersøkt,  men  ikke  datert.

2,30

JERNFRAMSTILLINGSPLASSJFP.36

C.54360
Gnr./bnr.: Deset Søndre, Deset Mellem/Jernskallen,
g713,581LJ
Feltleder: Hege Damlicn
Tidsrom: 28.07.-29.07.2005
Ukeverk: 4 dagsverk, undersøkt areal: 315 m2

HEGE DAMLiEN

INNIÆDNING

Jernframstillingsplassen  ble  påvist  med  magnetome-
ter   under  utgravingene  i  2005   (Smekalovs  2005).
Anlegget lå  50  m  sørøst  for Jfp.23  og ble  fiinnet da
det  ble  søkt  etter  røsteplasser  i  nærheten  av  dette.
Detaljinnmålinger   med    magnetometer   viste    at
anlegget besto av en avlang og en sirkulær slagghaug.

TOPOGBAH
Anlegget lå  660  moh.,  øst  for Vestre Jernskallveg og
50 m sørøst for Jfb.23.  Den var anlagt på en flate på
en smal nord-sør gående kolle. En stridsvogntras6 gikk
over  deler  av  produksjonsplassen.  Høgvegetasjonen
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Figiir 171: Jfb.36. Kartlegging av mgnetiskc anomalier på framstillingsplassen. Se plantegning (fig.  172) for sammcnlikning
(utarbeidet av Smekalovs).
Figurc 171: Map showing magnetic anomalies from Jft).36 (prcpared by Smekalovs).
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besto av gran og bjørk, og undervegetasjonen av mose
og blåbærlyng. Kollen besto av mye fin sand og grus.

RESULTAT

Produksjonsområde og råstofflagre

Kulldger

1  produksjonsområdets  nordre  del  ble  det  påvist  et
tilnærmet  rektangulært  kullag,  tolket  som  kullager.
Laget målte 4,3 m og hadde en tykkelse på ca  10 cm.
Massen besto av trekullbiter og kullstøv og var dekket
av stridsvogntraseen i vestre del.

Malmlager

1  produksjonsområdets  søndre  del,  delvis  under  et
omrota slagglag og stridsvogntraseen, ble det påvist et
utflytende lag bestående av rødlig pudder til finkornet
røsta malm, tolket som malmlager.   Laget var mot sør
svært omrotet og tynt, og derfor vanskelig å avgrense.
Tykkelsen på laget var opp mot 5 cm.

Ovn og ovnsområde
2,5  m vest for SHl  ble ovnen påvist i form av rester
av en sjaktvegg med  10 cm i høyde samt en fragmen-
tert  bunnskolle.  Ovnen  var  dekket  av  stridsvogn-
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tras€en i vest og et kompakt lag av knust sjaktmateriale
i  øst.  Konsentrasjoner  av  knust  tappeslagg  lå  øst  og
vest for sjaktveggen. Øverst var tappeslaggen porøs og
knust.  Lenger  ned  lå  derimot  lagvise  bevarte  tappe-

plater  z.7ø  fj.fz¢.  Direkte  under  sjakta var  det  anlagt  en
oval nedgravning med diameter på 0,9 m, tolket som
en ovnsgrop. Undergrunnen rundt nedgravningen var
rødbrent. Veggene i ovnsgropa var steinforet.

Innenfor  steinforingen  var  det  plassert  en
sirkulær lagget trevegg. Trebordene var vertikalt tett-
stilte,  forkullet  og  skråkuttet  i  nedre  del,  men  kun
bevart  i  deler  av  gropa.  Ovnsgropa  hadde  innen-
for  treveggen  en  diameter  på  0,3  m  og  var  45  cm
dyp.   Gropa   var   67lt   med   mørk   brun   kullholdig
slagg-  og  malmblandet  løs  sand  i  øvre  del.  Ca  10
cm  over  bunnen  av  gropa  ble  det  påvist  en  bunn-
skolle.  Bunnskollen  dekket hele gropas diameter og
hadde i bunnen avtrykk etter en trevegg i ytterkant,
i  tillegg til  avtrykk av to  større tilhugde  bord  i  sen-
ter.  Bunnskollen  hadde  videre  mulig  avtrykk  etter
blesteråpningen.  Den  er  lagt  ned  sekundært,  sann-
synligvis  for å  Slle opp  gropa,  og over var det også
spor etter en senere lagget trevegg. Noe sand og slagg
var  sintret  fast  sekundært  i  toppen  av bunnskollen.
Tappeslagg med horisontal  størknestruktur var  rent
inn mellom steinene i gropveggen.

Figur 172: Jfp.36. Plantegning av jernframstillingsplassen.
Figure 172: Plan drawing of the iron production site Jfp.36.
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Figur 173: Jfb.36. Ovnsgropa i plan etter tømming.
Figiire 173: Furnace pit in plan after emptying from Jfb.36.

Slagghauger og slaggkonsemasj oner

SHI

SHl   lå   i   produksjonsområdets   østre   del   med
utstrekning  utover  skråning  i  øst.  Slagghaugen  var
avlang,  toppet,  orientert øst-vest og målte 4,4  x 3,5
m med en høyde på 0,3 m.  Massen i haugen besto i
plan  overveiende av tappeslagg, jord og knust sjakt-
materiale. I profil besto slagghaugen av to atskilte lag.
Lagene  besto  hovedsakelig  av  tappeslagg,  mer  eller
mindre jord- og kullblandet, og knust og pulverisert
sjaktmateriale.  Malmlageret  lå  delvis  over  haugen  i
Vest.

SH2
SH2 lå i produksjonsområdets sørvestre del, ca 1,5 m
sør vest for SHl  og med utstrekning utover skråning
i  sørøst.  Slagghaugen  var rund,  toppet og målte 2,3
x 2,0 m med en høyde på 0,3 m. I profil besto slagg-
haugen av to atskilte lag.  I toppen lå et moldblandet
tappeslagglag og knust og pulverisert sjaktma.teriale i
bunnen. Volum på slagghaugene ble beregnet til 1,5 m3.

Treart og datering
En  prøve  fra  treveggen  i  ovnen  ble  treartsbestemt
til   gran   og   datert   til   AD1065-1280    (T-18014,
840±75BP).  Dateringen spiller over et langt tidsrom,
men ut fra kalibreringskurven er det størst sannsynlig-

het for en drift mellom AD 1170 og AD 1280. Driften
har vært kortvarig og har trolig ikke pågått mer enn €n
til to sesonger. Sett i sammenheng med det nærliggende
anlegget Jb.23, så har den et direkte sammenffll i tid
med ovn 3.

TOLmlNGER Av FRAMSTILLINGsplAssEN

Jfp.36  besto  av  to   slagghauger  som  lå  tett  inn-
til  hverandre,  men  med  ovnen  i  forholdsvis  stor
avstand  fra  slagghaugene.  Store  mengder  slaggsøl
mellom  ovnsområde  og  slagghaugen  indikerer  at
slaggen  har  blitt  fraktet  fra  ovnsområdet  og  blitt
deponert   utover   skråningen.   Det   er   imidlertid
vanskelig på bakgrunn  av de  store ødeleggelsene å
dra  videre  slutninger  omkring  organiseringen  på
produksjonsplassen.

Jernframstillingsplassens   nærhet   til   Jfp.23
reiser  spørsmål  om  hvorvidt  anleggene  er  sam-
tidige eller representerer ulike faser? Det er gjort flere
fiinn av atskilte produksjonsplasser med en innbyrdes
avstand  på  rundt  20  m  i  undersøkelsesområdet.
Jfp.23 og Jfb.36 er anlagt med en noe større avstand
enn  ved  de  andre  tilfellene.  I  tillegg  skiller  de  to
produksjonsplassenes topografiske beliggenhet seg fra
de andre tilfellene, der produksjonsplassene er anlagt
på en større flate i terrenget. Her var derimot produk-
sjonsplassene anlagt på to smale atskilte høyderygger.
Dateringene    indikerer   at   jernfiamstillingsplassene

h:,':
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var  i  bruk  samtidig,  da  ovnen  ved Jfp.36  samsvarer
med den  eldste  bruksfasen  (ovn  1  og  3)  ved Jft).23.
Dateringene omfatter imidlertid ett langt tidsrom, og
det er vanskelig å avgjøre om produksjonsplassene har
blitt anvendt parallelt.

]ERNFRAMSTmiNGSpiASSJFP.37

C.54361
Gnr./bnr.: Kilde/Kilde, 32/ 1
Feltleder: Hege Damlien
Tidsrom:  18.08.2005
Tidsforbruk: 2 timer

INNLEDNING

Jernframstillingsplassen  ble  registrert  med  magneto-
meter i 2005  (Smekalovs 2005).  Bakgrunnen  for
registreringen var at antall kullgroper tilknyttet Jfp.29
var  for  høyt  sett  i   forhold  til  slaggmengden.   En
gruppe på fem  kullgroper lå  sør for Storkjølen,  500
m fra Jfb.29, og ved et søk rundt disse ble det påvist
en   mindre   framstillingsplass   med   tre   slagghauger.
Kullgropene ble ut fra beliggenheten tilknyttet dette
nyregistrerte anlegget.

TOPOGRAFI

Jernframstillingsplassenlå420moh.,sørforstorkjølen
og ca 480 m sør for Jfp.29. Kullgrop Jfp.37-4 lå 10 m
mot vest.  Det var anlagt på en øst-vest-gående rygg

TÅaria 63

som var bevokst med granskog og blåbærlyng.  Store
myrpartier ligger i nordvest, og terrenget heller svakt
mot øst. Terrenget var tuete og anlegget var ikke tyde-
lig med det blotte Øye.

RESUTAT

]emfimstillingsplassen
Jernframstillingsplassen    ble    detaljkartlagt    med
magnetometer.  I  tillegg ble det foretatt en overflate-
dokumentering, og en kullprøve ble tatt ut for date-
ring.  Tolkningene  om  organisering  er  hovedsakelig
foretatt  på  bakgrunn  av  magnetometerkartet,  men
også ut fia stikking med jordbor. Trolig består anlegget
av to produksjonsområder. I vest ligger en mindre oval
slagghaug (SH 1) med mål på 2,5 x 2,0 m. Denne var
ikke synlig på overflaten.   I øst lå to avlange parallelle
slagghauger (SH2 og SH3)  orientert nordvest-sørøst.
Avstanden mellom disse var på 7,5  m.  SH 2  som lå
lengst mot øst, måler 4,3 x 2,5 m. SH 3 måler 4,6 x 2,6
m. Begge hadde en høyde på 0,4 m. I produksjonsom-
rådet mellom SH 2 og SH 3 lå et kullager i nordvest og
et malmlager i sørøst.   SH  1  lå ca 3,0 m vest  for SH
3.  Nord for SH  1  ble det påvist ett kulla.ger og ett
malmlager. Kullageret var ca 5,0 cm tykt, og det er tatt
ut en kullprøve fra dette.  Det ble påvist  tappeslagg
i alle haugene.  Det ble med magnetometerkartleg-
ging påvist tre sikre ovner, to i rommet mellom SH2
og SH3 samt en nordvest for SH1.  Ovnen ved SH3

Figur174:Jfb.37.Magnetometerkartleggingavframstillingsplassen.Slagghauger,ovnerogorganiseringenkommcrgodtfram
(utarbeidet av Smekalovs).
Figure 174: Map showing magnetic anomalies from Jfp.37 (prepared by Smekalovs).

234
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500                                                                  1000 Meters             Å Jernframstillingsplass

1      Kul'grop

®      Røsteplass

Figiir 175: Jernframstillingsplassene Jfb.29 og Jfp.37 med tilhørende kullgroper. Oransje punkter viser røstcplasser registrert
avSmekalovs2005.Røsteplasseneblepåvistvedsøketterjernframstillingsplass,ogatdeterenkonsentrasjonrundtJfp.37må
sees på bakgrunn av dette.
Figure 175: Iron production sites Jfi.29 and Jfb.37 and associated charcoal pits. 1he orange points represent roasting places
identified by Smekalovs in 2005. 'Ihe roasting places were found by free search and the concentration around the iron pro-
duction site has likely a relation.
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Figur 176: Jfb.37. Dateringsresultater fra framstillingsplassen og tilhørende kullgropcr.
Figure 176: Datcs from iron production site Jfp.37 and associated charcoal pits.

framsto også som en liten forsenkning, og med jordbor
ble det her påvist brent leire.

mgroper
Kullgropene  ble  alle  undersøkt  med  prøvestikk,  og
det ble tatt ut prøve for datering. Alle var kvadratiske,
men da det var lite kull bevart i milebunnen,  kunne
ingen konstruksjonsdetaljer bestemmes.

Røsteplasser
Det er registrert flere røsteplasser i nærheten av Jfp.37
(Smekalovs   2005:13-14).   Røsteplassene   ligger   i   to
konsentrasjoner, €n ved framstillingsplassen og €n i en
klynge 350 m sør for denne. Røsteplassene ligger noe
utypisk til sett i forhold til de øvrige områdene der de
er påvist. Men rett sør for den sørligste klyngen er det
et  typisk myrområde hvor  malmutfelling ble  påvist.
Røsteplassene   ved   framstillingsplassen   må   sees   i
sammenheng  med  denne,  men  det  er  mer  usikkert
med relasjonen til den sørlige gruppen.

Treart og datering
Kullprøven   fia   kullageret   og   fia   kullgropene   er   all
bestemt til fiiru. Kullageret er kalibrert til AD985-1035
og  representerer  en  tidlig  bruksfise.  Klillgrop Jfi).37-5
som ligger nærmest anlegget, har en noe senere datering,
AD1020-1215, men overlapper, og kan trolig relate-
res  til denne  tidlige  fasen.  Det samme  gjelder kull-
grop Jfp.37-3.  Gropene Jfp.37-2 og Jfp.37-4 har en
brukstid på 1100-1200-tallet, mens Jfp.37-1 er enda
senere. Kullgropene indikerer tre faser. Det foreligger
ingen datering fra produksjonsområdet mellom SH2
og SH3, men muligens kan den relateres til en senere
bruksperiode.

2,36
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TOLKNINGER AV FRAMSTILLINGSpljASSEN

Jernframstillingsplassen  består  av  tre  slagghauger  og
sannsynligvis  tre  ovner.  To  kullagre  ble  påvist  med
jordbor,   og  magnetometerkartleggingen  antyder  to
malmlagre. Ut fia plasseringen av komponentene tolkes
anlegget som bestående av to produksjonsområder. I
vest ligger SHl  med tilhørende ovn, kull-og malm-
lager. Kullageret er datert til rundt AD 1000, og trolig
er  driften  her  den  eldste.  I  øst  ligger  to  parallelt-
liggende hauger, SH2 og SH3, med råstofflagrene og
ovnene mellom seg. Organiseringen følger den va.nlige
normen, og ovnene er trolig drevet parallelt eller over-
lappende.  Produksjonsområdet  er  ikke  datert,  men
ut  fra  kullgropene  kan  en  tenke  seg  en  noe  senere
driftsperiode.

JERNFRAMSTILLINGSPIASSJFP.38
NIKU ID  1023400, C.54367
Gnr. /bnr. : Rødsberget/Tørråsteigene, 39/39
Feltleder: Hege Damlien
Tidsrom: 05.10.05
Tidsforbruk:  1 time

INNIÆDNING

Jernframstillingsplassen  ble  registrert  i  1999  som  et
uspesifisert anlegg med €n slagghaug som målte 7,1  x
2,5 m og hadde en høyde på 0,3 m. Slagghaugen var i
vest gjennomskåret av en skogsmaskin. og anlegget ble
betegnet som svært skadd (Risbøl ef ø/. 2000). Det ble
av den grunn ikke prioritert totalgravd.
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TOPOGHAFI

Jfp.38 ligger i åssiden opp mot Tørråsen i sørøst. Flere
anleggsveier  og  stridsvogntras6er  har  gjennomskåret
området rundt. Sørlig del av Merramyra ligger 100 m
mot sørvest. Området er i dag et hogstfelt, og anlegget
er overvokst av småtrær og kratt.  Undervegetasjonen
består  av lyng,  gress  og  mose.  Terrenget  bærer  preg
av flere bratte morenerygger,  og det er til dels svært
fiiktig mellom disse. I området øst for anlegget er det
også påvist en rekke røstepla.sser, og malmutfelling var
synlig i våtområdene.

RESUTAT
I  2004 ble det gjort en  magnetometerkartlegging av
anlegget for blant annet å se på skadeomfang og mulig
organisering   (Smekalovs   2004).   Det   syntes   som
haugen  bare  var  delvis  skadd,  og  anlegget  forøvrig
ligger  godt  bevart.  Slagghaugen  ligger  i  nordvest  og
har en utbredelse på 4,0 x 4,0 m. Ovnsområdet ble
påvist  sørøst  for denne.  En svak anomali  ligger sør
for slagghaugen, og det ble med jordbor påvist malm
her. Et kullager ble påvist sørøst for ovnen, og det ble
tatt ut en datering fra dette.

Figiir  177:  Jfp.38.  Jernframstillingsplassen  kartlagt  med
magnetometer. Slagghaugen ligger i nordvest og ovnsområ-
det mot sørøst (utarbeidet av Smekalovs).
Figure  177:  Iron  production  site Jfi).38  as  mapped with
magnetometer. The slag heap lies to the north west and thc
fiirnace area to the south east (prepared by Smekalovs).
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TOUOIINGER AV FRAMSTII,LINGSPIASSEN

Anlegget består som Jfp.18 og Jfp.35, av kun en ovn
med  tilhørende  slagghaug.  Det  vil  si  at  tre  anlegg
innen  et  relativt lite  område  bærer likhetstrekk som
ellers   bare   finnes   spredt   enkeltvis   i   regionfeltet.
Produksjonsplassene ligger også i samme type terreng
der røsteplasser dominerer (Rundberget 2006).

Prøven fra kullageret er av gran og datert til
AD1285-1400 (T-18333, 660 ± 75BP), og er således
en av de senest daterte anleggene i området.  Slagg lå
oppe i dagen etter skogsdriften, og det ble påvist både
store tappekjegler og en  bunnskolle med treavtrykk,
og teknologien er tolket som lik Gråfiellområdet for
øvrig.

]ENFRAMsmLINGspLAss JFp. 3 9
NIKU ID  1023047, C.52708
Gnr./bnr.: Viken, Sønsthagen, Deset S.,
Målliskogen/Jøsaasen skog,
28/6, 33/4, 38/1,13, 93/1
Feltleder: Tina Amundsen
Tidsrom: 27.08.-24.09.2001
Ukeverk: 24, undersøkt areal: 685 m2

iNmDNING
Jernframstillingsplassen  ble  registrert  i  1999  som  et
anlegg av 695-typen med to paralleltliggende avlange
slagghauger med en avstand på 7,0  meter  (Risbøl  cf
ø/.   2000:32).  I  2001   ble  det  foretatt  en  magneto-
meterkartlegging der  flere  elementer  som  slagghauger,
ovner  og  malmlager  kom   fram   (Smekalova  2001,
Risbøl c£ ø/.  2002a:16).  I  forbindelse med utbygging
av  en  anleggsvei  som  tilknytter  Vestre  Jernskallveg
med  Mårliveien,  ble jernframstillingsplassen  utgravd
i  2001.  Resultatene  fra  undersøkelsene  er  publisert
av  Tina  Amundsen   (2005:155-173),   og  blir  bare
summarisk  gjennomgått  her.   Også  åtte  kullgroper
ble undersøkt i det samme tidsrommet (Bøckman &
Bergstøl2001).

TOPOGBffl
Anlegget var anlagt på en tørr flate sør i regionfeltet,
30 m øst for Østre Æra og 200 m nordøst for krysset
Fjellsliseterveg/Vestre Jernskallveg. Området består av
sandig  morene  og  steinblokker,  myrer,  granskog  og
småbjørk.

RESUTAT
Det  ble  påvist  to  paralleltliggende  avlange  slagg-
hauger,  orientert  nordøst-sørvest,  med  en  avstand
på  6,7  m.  En  slaggvoll  lå  i  nordøstre  del  av  pro-
duksjonsområdet,  en  i  tilknytting  til  hver  haug.
Mellom  haugene  lå  to  råstofflagre,  henholdsvis  ett
kullager i nordøst og ett malmlager i sørvest.  Begge
hadde  avlang  form.  To  malmkonsentrasjoner  ble
også påvist sør på produksjonsplassen, og et ildsted
lå vest for anlegget.

TF,_=-.
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Figur 178: Jfp.39 etter avtorving. Gravemetode er her utført med å sette igjen profilbenker. Disse krysser på toppen av slagg-
haugene. Sett mot sørvest (Amundscn 2005:159).
Figure 178: Jfp.39 after surface stripping seen from the north east. Profiles were left in placc as part of the excavation strategy
cross the tops of thc slag heaps.

Figur  179:  Jff).39.  Plantegning  av  framstillingsplassen.  Tegningen  følger  resultatcne  etter  utgravingene  (etter  Amundsen
2005:162).
Figme 179: Plan drawing of iron production site Jfp.39 aftcr excavation (after Amundsen 2005: 162).

2,38
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Cher og omsotnråder
1   alt   ble   15   strukturer   tolket  som   ovner,   åtte
sjaktovner med slaggrop,  seks sjaktovner med slagg-
avtapping   og   en   uspesifisert   ovn.   Slaggroper   ble
påvist i renner parallelt med slagghaugene, men også
under slagghaugene. De var konstruert med en stein-
og slaggforing,  og det var satt ned en  lagget trevegg
innenfor foringen.  Det ble ikke fiinnet slaggblokker,
i  gropene  men  større  og  mindre  biter av slagg  med
treavtrykk.

Sjaktovnene  med  slaggavtapping  ble  påvist
både ved kanten av rennene og som frittstående ovner.
De ble  tolket som ovner med bakgrunn  i  påvisning
av lag med sjaktmateriale og brent leire, og spor etter
varmepåvirkning eller fiinn av tappeslagg.

Slagghauger
Begge slagghaugene besto av hovedsakelig tappeslagg.
Slagghaug  (SH1)  i  sørøst var lagdelt med innslag av
brent  leire,  sjaktmateriale,  sand,  grus  og  noe  kull.
Dette  lå  spredt  rundt  i  haugen,  og  lagdelingen  var
ikke enhetlig for hele haugen. I tilknytting til haugen
mot nord, lå en mindre slaggvoll som også inneholdt
hovedsakelig  tappeslagg.  Under  SHl,  helt  i  sørvest,
ble det påvist en slaggrop.

Slagghaug   (SH2)   var   også   lagdelt   med
lommer  av  kull,  sand,  grus  og  sja.ktmateriale,  men
den var noe mer homogen enn SH1.  En slaggvoll lå
øst for haugen. Vollen hadde et større innhold av
slaggblokker og slagg med pinneavtrykk,  men  også
tappeslagg forekom.

T4aria 63

SH1 SH2
Mål 13,3 x 5,2 m 10,7 x 6,4 m

Høyde 0,6m 0,9m
Volum m3 0,6 m3 =  643 1 0,3 m3 = 320 1

Vekt m3 0,6 m3 = 975 kg 0,3 m3 = 533,5 kg

Vekt slagg m3 0,6 m3 =  544,5 kg 0,3 m3 = 392 kg

Volum SH 8,4 m3 1 1 ,2 m3

Vekt SH 12,8 tonn 1 9,4 tonn

Slaggvekt totalt 7,1 tonn 14,2 tonn

Taben 31: Jfp.39. Mål og volum på slagghauger.
Tblc  31:  Dimensions  and  volume  of slag  heaps  from
Jft,.39.

ndsted
Et  ildsted  bestående  av  slaggbiter,  brent  leire/sjakt-
materiale, skjørbrent stein og brente bein, lå 10 m vest
for SH2. Det ble ikke fiinnet andre spor etter opphold
rundt ildstedet.

Fum
Det ble gjort flere fiinn. I slaggha.ugene lå et bryne av
Brumundsandstein,  et hakkeblad av jem  og et jern-
rør som er munnstykket til en blåsebelg.  Røret var
formet av en rund jernplate, formet som en krumkake
og  sammenbanket  i  sømmen.  Det hadde  spor etter
sterk varme  i  den  smaleste  enden.  Mål:  minste  dia-
meter: 3,5 cm, største diameter: 4,5 cm og lengde: 21
cm.  Et munnstykke med tilsvarende form og mål er

Figur 180: Munnstykkc til blåsebelg fimnct i slagghaug på framstillingsplassen (Foto: M. Teigen, Kulturhistorisk muscum).
Figiue 180: Tuyere from a bellows found in a slag heap on iron production site Jfb.39 (Photo M. Teigcn Museum of cultural
History).
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avbildet i bygdeboken £z.7%ø ocÆ  rnø7#f7ø7ø/ (Matsson
1982:173),  men  er ellers  ikke  kjent.  Jernhakken  var
kraftig og hadde butt  egg.  Den  har skaftelapper  for
feste av treskaft,  og  noe av treet var korrodert fast i
hakkebladet.  Form og robusthet gjør at den trolig er
tenkt for grovarbeid.

En   hul   kremmerhusformet   jerngjenstand
fiinnet  i  et  lag  med  brent  leire  er  trolig  falen  på  et
malmspyd  (fig.  5).  Den  smalner  inn  til  en  firkantet
ende  der  spiddet  er  brutt  av.  Den  har  likhetstrekk
med   malmspydet   avbildet   i   Bondejern   (Espelund
1999:139). De brente beina i ildstedet er artsbestemt
til sau/geit, rovdyr og fugl (Bratbak 2001).

mgroper
De   undersøkte  kullgropene  hadde  alle   trolig  en
relasjon  til  framstillingsplassen.  Fem  ble  undersøkt
med  maskinell  snitting,  der  en  kvadrant  eller  halve
gropa  ble  flategravd.  Tre  groper  ble  undersøkt  med
prøvestikk  (Bøckman  &  Bergstøl  2001).  To  groper
ble  ved  graving  tolket  som  rektangulære  og de  seks
øvrige kvadratiske. Ut fra definisjoner beskrevet i kap.
4,  vil  imidlertid  alle  karakteriseres  som  kvadratiske.
Flere  faser ble  påvist  i  en  grop. Tømmer ble  påvist  i
en grop der de fleste lå parallelt orientert nord-sør. En
stokk lå øst-vest, mens noen lå diagonalt. Tømmeret
er tolket som omrotet, og stableretning var vanskelig
å definere.

Treart og datering
Av   14   [4C-daterte  kullprøver,   13   fra  framstillings-
plassen  og  en  fra  kullgrop Jfp.39-8,  ble  tre  bestemt
til  gran  og  11  til  furu.  Yttergrensen  for  dateringene
er AD1005-1300, og de ligger jevnt fordelt over hele
tidsrommet.  Det forligger ingen tegn som tilsier noe
opphold  i  driften.  Når  det  gjelder  ovnene  så  er
dateringer på slaggroper hovedsakelig yngre enn sjakt-
ovner med slaggavtapping.

Metauurgi
Det ble utført metallurgiske analyser på røsta malm og
slagg. Disse ble utført av Espelund (2001) . Resultatene
viser klare  sammenhenger i  den  kjemiske sammen-

2,40
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settingen   mellom   disse,   og   materialet  var   således
representativt  for  utbytteberegninger.  Disse  er  gode
og forholdet slagg:jern er satt til omtrent 1 : 1.

Malmen   har  høye  verdier  av  fosfor  og
mangan,  og  trolig  har  blestrene  vært  klar  over  hva
dette  gjør  med  jernkvaliteten,  og  en  blanding  av
malmtyper har vært foretatt for å lage det produktet
de etterstrevde.

TOLKNINGER AV FRAMSTIILINGSPLASSEN

Jernframstillingsplassen følger ut i fra slagghauger og
råstofflagre,  det vanlige  mønsteret  i  Gråfiellområdet.
Det  som  imidlertid  skiller,  er  typer  og  antall  ovner.
Amundsens   slutninger   baseres   på   resultatene   fra
Rødsmoen  der  ovnsgroper  er  tolket  som  slaggroper.
Sjaktovn  med slaggavtapping ble bare på Rødsmoen
gjenfiinnet som konsentrasjoner av brent leire eller i
form av tappekjegler rett på bakken  (Narmo  1997).
Med   bakgrunn   i   de   øvrige   resultatene   avskrives
sjaktovnene som raste eller dumpede sjakter, og bare
ovnsgropene  kan  defineres  som  ovnenes  plassering.
Befaringer på jernframstillingsplassen er gjort under
Gråfiellprosjektet,     og     leirekonsentrasjonene     på
Jfp.39 skiller seg ikke fra det en ellers ser i området,
der sjaktmaterialet er tolket som  revne/raste sjakter
og/eller  lagre  til  bruk av  magring ved  konstruering
av nye.

Jernframstillingsplassen  er  likevel  interessant,
da  det  er  påvist  hele  seks  ovnsgroper,  men  bare  to
slagghauger.   Dette  indikerer  en  omorganisering  på
plassen der en  ¢.ÆÆc har tatt i bruk nye slagghauger.  I
forbindelse med ovnsgropene som ligger under SHI
sør på feltet, er det påvist to malmlag. Disse ble under
graving ikke definert som røsteplasser, men kan ha en
sammenheng  med  en  tidlig  fase.  Ingen  ytterligere
kullagre  ble  påvist,  men  det  er  ut  fra  avstand  lite
trolig at en har benyttet kullageret mellom haugene til
ovnene i sør. Med bakgrunn i den store aktiviteten kan
imidlertid  dette  ha  forsvunnet.  Organiseringsmessig
bør det ikke ha ligget under slagghaugen, da en med
mangel på andre slagghauger, må regne at den nord-
østlige delen av SHl  er benyttet under denne tidlige
driften.
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sAMMENDmG

Jernframstillingsplassene     som      er      undersøkt     i
Gråfjellområdet  viser  store  likheter  i  form.  Likevel
finnes forskjeller, men da trolig med årsak i topografi
eller produksjonsmengde på den  enkelte plass.  I  det
følgende  vil  det  bli  foretatt  en  kort  oppsummering
og gjennomgang av de viktigste organiseringsmessige
forholdene.

Jernframstillingsplassene  på  Rødsmoen  som
det er mest nærliggende å sammenlikne med, ble etter
variasjoner i organisering, inndelt i 300-typen og 695-
typen  (Narmo  1997: 121-123).  Produksjonsmetoden
i  form  av  ovnstype  var  den  samme,  og  forskjell  i
organisering er basert på fire forhold;  produksjonens
størrelse, slagghaugenes form, plassering av blesterovn
og råstofflagre samt tilstedeværelse eller fiavær av blester-
hus (kap. 2, fig. 9). Ulikhetene i organiseringen er sett
som utrykk for forskjellige ideologier der organisering
og holdning til jernvinna som en stedfast installasjon
eller  som  en  mer  mobil  bruk  av  utmarka  (Narmo
1997:133),  var  de  to  viktigste.  300-typen  hadde  en
mindre  totalproduks/.on  enn  695-anlegg,  og  det  ble
ikke påvist blesterhus på de mindre anleggene.

NIKU benyttet under Gråfiellregistreringene
klassifiseringen  etter Rødsmoprosjektet  (Risbøl cJ ø/.
2000,  2001,  2002a,  2002b),  og  anlegg  innen  begge
tradisjoner er utgravd. I tillegg er det også undersøkt
anlegg  som  på  bakgrunn  av  utypiske  slagghauger,
lokalisering, organisering eller skade, er definert som
uspesifiserte.   Flere  av  anleggene  ble  også  registrert
med slagghauger av både  300-  og 695-typen.  Dette
ble tolket som produksjonsplasser med flere faser.

I  prosjektplanen  ble  det  klargjort  for  at
atypiske og små anlegg skulle prioriteres (Amundsen
2003:25-26)  da en  mente å ha en god kjennskap til
den   store   695-typen.   Undersøkelse   av  mindre  og
ikke definerte  anlegg  kunne  da  belyse variasjoner
i  organisering.  Prosjektet  så  det  også  som  verdifiillt
å starte  med  undersøkelser av små og  mindre kom-
plisere  anlegg  for  oppsamling  av  erfaring.  I  2003-
sesongenvardetderforenjevnfordelingnårdetgjelder

Anle£gstype (disp.) 2003 2004 2005 Totalt
695-tvpen (52) 3 13 8 24
300-wpen (4) 2(4) 1 1 4(6)

Uspesifisert (5) 1 3 1 J
Snrie (2) 1 1 2

Totalt (63) 7/9' 76 70 jJ
Tibell 32: Utgravde anlegg defincrt etter registreringstype.
Nyregistrertc anlegg (4 stk.) er ikke tatt med. Anlegg regis-
trert med slagghauger av bådc 300- og 695-typen står opp-
ført i parentes under 300-typen, da de primært er oppført
som 695-anlegg.
Table  32:  Excavated  iron  production  sites  listed  by  sur-
veyed type.  New surveyed sites  (4)  are not included.  Sites
surveyed with 300 and 695 type slag heaps are listed in bra-
ckets as 300 types, as they are primarily listed as 695 sites.
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utgraving av de forskjellige anleggstypene.  I 2004 og
2005  ble det derimot undersøkt hovedsakelig anlegg
av 695-typen.  Som  en  ser  i  tabell  32,  så  dominerer
anlegg  av  695-typen.  Alle  dispenserte  anlegg  innen
kategoriene 300-typen og uspesifiserte ble totalgravd,
Jfp.38 unntatt, mens et utvalg (50 %) av 695-typen er
utgravd eller overflatedokumentert.

Ved inkludering av de fire nyregistrerte jern-
framstillingsplassene og to nyregistrerte produksjons-
plasser på Jfp.3  og Jfp.12,  er 41  av 68  produksjons-
plasser  undersøkt,  noe  som  utgjør over 60  °/o  av de
dispenserte  (tabell  32).  Ni  av  disse  er  overflate-
dokumentert og 32 totalgravd. Det må også nevnes at
ytterligere  1 1  jernframstillingsplasser ligger i verne-
soner, slik at det totale registrerte antallet innen regio n-
feltet,  er  79.  Ut  i  fra  både  antall  og  plassering  er
det sannsynlig at resultatene vil være representative for
området som helhet.

TYPEBESTEMMEI,SER

Ved typebestemmelse av jernframstillingsplasser er det
primært lagt vekt på komponentenes innbyrdes plas-
sering.  Komponenter vil  her si  råstofflagre,  ovnsom-
råde samt slagghauger. Videre vil antallet komponen-
ter utdype dette bildet. Da ovnstype i hovedsa.k ser ut
til å være lik, er dette en faktor som ikke skaper skiller
i organiseringen. Ett element som kan bidra til varia-
sjoner i organiseringen, er den lokale topografi, og det
vil bli tatt høyde for dette i diskusjonen.

Grøø7ø/or77##  i  organiseringen  består  av  fire
komponenter;  en  ovn,  ett kullager og ett malmlager
samt  slagghaug.  Til  sammen  danner  disse  en  form

Figtir  181:  Skjematisk  framstilling  av  de  viktigste  kom-

ponentene  på  en   bruksfase  på  jernframstillingsplasser  i
Gråfiellområdet  (ikke  i  målestokk).  Formen  må  ikke  sees

på som standard, og plassering er ikke statisk. Det er ingen
fast standard for på hvilken side av ovnene kull- eller mdm-
lageret er anlagt.
Figiire 181: Schematic presentation of the most important
components found in one phasc from iron production sites
the Gråfjell area (not to scale) . The form must not been seen
as representing a standard, or as static. 1here is no standard
as to which side on the furnaces the charcoal or orc storcs
are placed.
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som  skjematisk  kan  framstilles  som  et  4øreJpor der
slagghaug og ovn  utgjør forlabbene og råstofflagrene
baklabbene. Formen har godt samsvar med 300-typen
i forhold til plassering av komponentene, men slagg-
haugene har ikke alltid sirkulær form. Organiseringen
må ikke sees på som statisk da det finnes variasjoner i
forhold til hvilken side av ovnen de ligger på, samtidig
som  avstand  mellom  disse  og ovnen,  men  også  inn-
byrdes avstand dem i mellom, varierer. Forholdet må
like fiillt være slik at det er plass til de arbeidsaktiviteter
som  er  nødvendig.  Det  gjelder  plass  for  blåsebelg,
område  for avtapping og et generelt  bevegelsesrom.
Råstofflagrene kan da ikke ligge tett inntil hverandre
om  de  er  plassert  tett  inntil  ovnen.  Er  de  mer  til-
bakketrukket vil derimot ikke dette by på problemer.
Forholdet er tatt opp til diskusjon på enkelte av anleggene
(f.eks. Jfp.15), der blant annet malmlageret ligger helt
inntil  en  av  ovnene.  Dette  kan  ha  to  forklaringer;
enten er malmen resultat av søl, eller malmlageret er
lagt  der  i  forbindelse  med  aktivitetene  i  motsatt
liggende ovn.

En variasjon i  organiseringen  finnes,  men er
bare påvist i ett sikkert tilfelle. Dette gjelder JS.18 der
begge råstofflagrene er lagt etter hverandre, på samme
siden  av  ovnen.  En  liknende  organisering  finner  en
trolig ved produksjonsområde  1  på JS.37. Anlegget
er ikke gravd, men både magnetometerkartlegging og
prøvestikk antyder dette (kap. 3, fig.174). Interessant
er det at begge anleggene har tidlige dateringer. Jfp.18
har  en  datering  innen  ytterpunktene  AD550-770,
mens  kullageret  på  produksjonsplass  1  på Jfp.37  er
datert til AD985-1035.  På Jfp.18 ble det også påvist
va.riasjon i ovnstype. Fravær av ovnsgrop og tykke lag
med brent leire, viser en annen konstruksjon enn hva
som var normen. Om det samme er tilfelle på Jfp.37,
er usikkert, men magnetometerkartleggingen antyder
en  likhet  med  de  øvrige  ovnene  i  Gråfiellområdet,
med mye slagg konsentrert i og rundt ovnsrestene. På
Jfp.18 ble det knapt påvist slagg der ovnene har stått,
og  trolig  er  det  en  forskjell  i  ovnens  utforming  ved
disse to plassene.

Sett bort i  fra Jfp.18  og produksjonsområde
1  på Jfp.37,  bærer  anleggene  preg  av  store  likheter.
Forskjellene en ser er helst i størrelse og ikke i  form.
Variasjonene må derfor sees ut i  fra at enkelte fram-
stillingsplasser  har  produsert  inntil  80  tonn,  mens
de minste har en totalproduksjon på under ett tonn
(Rundbergetz.7?p#p.).

Men variasjoner finnes, og disse må diskuteres
nærmere.  Variasjonene  er  her  utrykt  i  antall  ovner,
slagghauger og avstand mellom disse, samt råstofflagre

på  den  enkelte  produksjonsplass,  men  også  antall
produksjonsplasser på de enkelte anlegg.  Da det  i  så
godt som alle tilfeller er et samsvar mellom ovner og
slagghauger, vil det bli tatt utgangspunkt i de synlige
slagghaugene. Unntaket er Jfp.39, der det ble påvist to
slagghauger, men hele fire ovner.

Grøø7ø/or7%c7ø  med  €n  ovn  med  tilhørende
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komponenter,  er  utgravd  i  ni  tilfeller.  For  de  fleste
gjelder det at produksjonen har vært begrenset,
sammenliknet  med  anlegg  med  flere  slagghauger.
Størst  produksjon  har  det  vært  på Jft).4  der  avfflls-
mengden  er  beregnet  til  6,0  m3.  Men  også  Jfp.10
og  Jft).16  har  en  forholdsvis  stor  produksjon  med
avfdlsvolum   på   henholdsvis   5,0   m3   og   3,5   m3.
Lokaliseringsmessig lå anleggene med en  slagghaug i
regionfeltets nordvestlige del, der en finner jernvinne-
aktivitet, vest for Malmmyra.  Unntaket er Jfb.4 som
lå sør for Jernskallen. Anlegget er også spesielt ved sin
lokalisering på toppen av en kolle, med slaggutkast ut
over skråningen. Valg av plassering førte til at en ikke
hadde plass til mer enn 6n ovn.

Variasjoner   i   organiseringen   går   ut   i   fra
grunnformen, og den vanligste påviste organiseringen
blir her benevnt som Æocmø%777øc7ø. På disse fiamstillings-

plassene  finnes  to ovner med  tilhørende slagghauger
og  delte  råstofflagre.  Hovedformen  kan  sies  å  være
en  grunnform  med  speilvending  langs  senterlinjen
av  kull-  og  malmlagre,  slik  at  ovner  og  slagghauger
ligger direkte overfor hverandre,  på hver sin  side  av
råstofflagrene. 20 av de gravde anleggene hadde denne
formen. Formen er hva som er omtalt som 695-typen
(Narmo 1997), men slagghaugene er ikke nødvendig-
visavlangeogkanværesirkulære,buetellervinkelform.
Sett ut i fra hovedkomponentene er det skiller mellom
695-typen  og  Gråfiellmaterialet  da  ovnen  i  Gråfiell
sikkert  er  påvist  inntil  slagghaugene,  mens  ovnene
på Rødsmoen var plassert lengre inne i produksjons-
området  (kap.  2,  fig.  9).  Lokalisering av ovnen  på
695-anlegg må sees ut fra tolkningen om blesterhus,
og ut fra påviste rester av sjaktmateriale/tappeslagg.

En  variasjon  i  organiseringen  med  to  slagg-
hauger   ble   påvist   på  Jfp.6.   Her   var   det   anlagt
to   ovner   og   to   slagghauger   på   linje   (fig.   46).
Jernframstillingsplassen har også to sett med kull- og
malmlagre.  Innbyrdes plassering av komponenter og
ovnstype har samsvar med grunnformen.  Her finnes
enannenformforspeilvendingoverenlinjelagtvinkel-
rett på enden av slagghaugen. Organiseringsmessig er
dette mindre rasjonelt, da en med bakgrunn i avstand
til ovner trenger flere råstofflagre.

Produksjonsmengden   på   hovedformen   er
større  enn  på  anlegg  av  grunnformen,  noe  som  er
naturlig  med  flere  avffllshauger.  Imidlertid  er  også
slagghaugene  jevnt  over  større  på  anlegg  med  flere
ovner.  De største haugene finnes også i hovedsak på
anlegg med mer enn to ovner.

Anlegg av hovedformen er utgravd over hele
regionfeltet, og de ser ut til å ha en jevn spredning. Det
som synes klart er at de største anleggene ligger i den
sørlige delen, mens de er betydelig mindre i nord.

Anleggmedmerenntoslagghaugererutgravd
i  åtte  tilfeller.  Tre hauger er påvist på  fire jernfram-
stillingsplasser  Oft).1, Jfp.14, Jfp.23  og Jfp.37).  Med
ett  unntak  har  alle  en  organisering  med  en  hoved-
form  samt  en  grunnform.  Unntaket  er  Jfp.1   som
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Figur 182: Spredning av jernframstillingsplasser ettcr form.
Figiire 182: Dispersal of iron production sites in the landscape base aftcr form.
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Figur 183: Hakkeblad av jern funnet på Jernframstillingsplass Jfp.39. Hakka har ut fra dimensjon og tyngde, trolig vært benyt-
tet til grovarbeid. Blant annet kan den ha vært et redskap til å hakke løs og rense opp for slagg rundt ovnene (Foto: M. Teigen,
Kulturhistorisk museum).
Figure 183: Iron mattock head found on iron production site Jfb.39, based upon its size and dimcnsion the mattock was pro-
bably used for heavy work, such as removing slag from around the furnaces (Photo: M. Teigen Museum of Culturd History).

bare har €n stor slagghaug. Organiseringen er til stede
i  form  av to ovner,  og fravær av en andre slagghaug
kan sees på bakgrunn av kullgropa inne på produk-
sjonsområdet.   Kullgropa  har  trolig  vært  benyttet
til  lager,  og avfållsmassene  fra ovn  1  er trolig fraktet
ut fra produksjonsplassen og kastet øst for kullgropa
(fig.  21).  Produksjonen i denne ovnen var begrenset,
noe som kan sees i sammenheng med en lite effektiv
driftsmåte.

Anleggene som besto av hovedform og grunn-
form har noen ulikheter i organiseringen. På Jfp.14 lå
grunnformen  (slagghaug og ovn)  under en  av slagg-

haugene i hovedformen (fig. 89). På de andre lå grunn-
form  og  hovedform  ved  siden  av hverandre.  Jfp.37
er  ikke  gravd,  men  magnetometerkartleggingen
tydeliggjør denne  organiseringen.  På  både Jfb.14  og
Jfp.23   tolkes  grunnformen  som  stratigrafisk  eldst.
Interessant  er  imidlertid variasjonen  i  slagghaugene
innen grunnformen. På Jfp.14 va.r slagghaug SH3 for-
holdsvis liten, mens på Jfp.23 er SH 1 så stor at en etter
hvert må ha fått problemer med deponering av mas-
sen. En forflytting har trolig vært nødvendig. Hvorfor
en har avsluttet og forflyttet produksjonen på JftJ.14,
er mer usikkert, men trolig må det grunnes enten i et

Orgarisering Beskrivelse Jhtall anlegg

G"nnftrm Består av en ovn, ctt kull- og malmlager samt en slagghaug. Komponentene er anlagt som et
9

harespor der ovn oj= SH er forlabbcr og råstofflagre baklabber (fig.181).

Houedvom
Har grunnlag i grunnfom. men med to ovner og slagghauger plassert vcd spcilvending ut fra 20

en linie tvers riennom råstofflaj¥ene.
Grumform og En kombinasjon av grunn-og hovedfom, eventuelt en kombinasjon av to hovedfomer. Kan

8
houedf;om også være en hovedform og flere grunnfomer.

Vcriajong!"nrrf;orm
Består av de samme komponenter som grumforrn, men råstofflagrene er lagt på samme side

1av ovnsområdet. Trolig en eldre tradisjon da den bare er påvist på ett anlegg datert tidligere
em nomalen.

Varia,jonbouedftrm
Består av to grunnfomer der slagghauger, ovner og råstofflagre er lagt på linje. Grunnfomen

1er parallellforflyttet over cn tenkt linje lagt vinkelrett på enden av slagghaugen. En har dermed
hatt en separat bruk og dermed behov for fire råstofflagre.

Tabell 33: Organisering av jernframstillingsplasser i Gråfiell basert på fire komponenter; ovn, kull- og malmlagre samt slagg-
haug (se fig.10).
Table 33:  How iron production sites in the Gråfiell area were organized based upon 4 components - furnaces,  charcoal and
ore stores and slag hcaps (see figure  10).

2,44
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Figur  184:  Skjematisk framstilling av organiseringen  på gravde jernframstillingsplasser.  Alle  cr  tolket  å ha en  bakgrunn  i

grunnformen (fig.181).
Figure 184: Schematic presentation of thc organization of iron production sites, which have been interpreted as having the
basic form (grunnform).

opphold eller en organiseringsmessig endring som  da
har fordret en flytting. Det samme gjelder trolig også
for Jfi).37, med sine forholdsvis små slagghauger.

På   jernframstillingsplasser    med    fire    eller
flere  slagghauger  har  en  intem  forflytting  ofte  årsak  i
produksjonsstørrelsen.  Dog  finnes  unntak  også  her.
Jfp.8 hadde en stor og tre mindre hauger, og en for-
flytting  av  ovnen  kan  ha  årsak  i  en  feilslått  prosess.
Det kan også være snakk om et lengre opphold ved
denne plassen.  De tre øvrige anleggene, Jfb.6, Jft).12
og Jft).30, var alle anlegg med flere store slagghauger
som indikerer en intensiv drift.  For alle gjaldt det at
de besto av en eller flere hovedformer.  På Jb.5 finnes
i  tillegg  fire  grunnformer  som  tolkes  som  tidligere
enn  hovedformen  (fig.  45).  På Jfp.12  dannet  slagg-
hauger nærmest et kvadrat, samtidig som det anlegget

var utvidet med ytterligere to slagghauger (fig.  78 og
82).  Hovedformen som dannet to av slagghaugene i
kvadratet, er her dannet i en tidlig fise i produksjons-
intervallet.   Jft).30 besto av to hovedformer liggende
diagonalt (fig.  147 og  148).  På denne plassen har en
forflyttet seg noen meter og dannet en ny hovedform
da slagghaugene ble for store.

For  kort  å  sammenfatte  organiseringen,  er
jernframstillingsplassene  oppbygd  av  en  grunnform
bestående av ovn,  råstofflagre og  slagghaug.  Vanligst
er imidlertid hovedformen som vil si en speilvending
av grunnformen, slik at en får to ovner og slagghauger
liggende direkte overfor hverandre. Anlegg med flere
ovner og slagghauger består av grunnformer og hoved-
formerellerflerehovedformer,menalleharbakgrunni
en felles organiseringsmessig tanke. Det må imidlertid
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påpekes at verken grunnform eller hovedform må sees
på som statiske, og variasjon i plassering av de enkelte
komponentene er heller regelen enn unntaket.

I materialet finnes to awikende organiseringer.
På  Jfp.18  var  råstofflagrene  plassert  på  samme  side
av  ovnsområdet.  Anlegget  har  som  nevnt  en  tidlig
datering,  og  organiseringen  kan  ha  en  sammenheng
med dette.  Jfp.6 awiker også ved  at slagghauger og
ovner ligger på linje og ikke overfor hverandre.  Dette
er imidlertid enkeltunntak, og en må kunne fastslå at
grunnformen er det grunnleggende for organiseringen
i Gråfiellområdet. Den første lm sies å være en variåsjon
av  grunnformen,  og  den  sistnevnte  en  variasjon  av
hovedformen.

Sett   opp   mot   Rødsmoen   awiker   ikke
organiseringen nevneverdig. Det ble her skilt mellom
300-typen  og  695-typen  på  bakgrunn  av  størrelse,
form  og  antall  slagghauger.  Narmo  ser  i  ettertid  at
organiseringen  trolig  har  opprinnelse  i  den  samme
id€  (Narmo p€7\J.  #2€c/.).  Det samme  er også  foreslått
av Tina  Amundsen  (2005:168).  At  slagghaugene  er

2,46
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utrykk for varierende tradisjoner, ser således ikke ut til
å være tilfelle.   Haugenes form er betinget av arbeids-
rutiner (Englund 2002:22), og størrelse må heller sees
opp mot produksjonsforhold der avlange slagghauger
representerer en lengre og mer intensiv aktivitet. Profiler
på  slagghaugene viser  i  de  fleste  tilfellene en akku-
mulering fra midten og ut mot sidene. I enkelte tilfel-
ler, som SH 1 på Jfp.14 (fig. 89), er imidlertid haugene
akkumulert  fra  en  ende.  Dette  tilfellet  kan  ha sam-
menheng med den eldre SH4 og ovn 3. Ett element
somtroligviserdetsamme,ertapperennenesomligger
parallelt med slagghaugene.  Et gjennomgående feno-
men er at store avlange slagghauger har en sammenheng
med de lengste og dypeste rennene. For å fierne slaggen
rundt ovnen, er det trolig benyttet en krafte eller hakke,
uolig lik hakken fiinnet på Jft).39 (fig.  183). Slaggen er
blitt dratt ut fia ovnen, og ved store slagghauger er det
naturlig at en ved store hauger vil dra massen bort mot
endene av disse før de blir kastet opp. Flere anlegg har
også mindre hauger mot enden av rennene, noe som
tilsier en transport denne veien.
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4    KULLGROPENE i GRÅF]ELLOMRÅDET

Kullgroper  er den  kulturminnetypen  det er  registrert
flest av i Gråfiellområdet, og følgelig undersøkt i størst
antall.  Hovedsakelig er de  utgravd  i  forbindelse  med
jernframstillingsplasser,  men  noen  enkeltliggende  er
også undersøkt av andre årsaker. Det kan være fangst-
groper gjenbrukt som  kullgroper eller groper som på
grunn av sin  form eller beliggenhet virket interessant
for  undersøkelse.  Flere  som  under  registreringene  ble
bestemt som smiekullgroper, er blant annet undersøkt.
Itilleggbledetgravdenkeltegropersomlåidirektefare
for å bli fiernet i forbindelse med anleggsarbeid.

Kullgropene  tilknyttet  jernframstillingsplasser
er beskrevet meget generelt under gjennomgangen  av
disse. I det følgende vil det bli foretatt en mer detaljert
drøfting av resultatene der hovedelementer som form
og  oppbygging,  gjenbruk  og  organisering  blir  fram-
hevet.  Temaene  blir  i  hovedsak  presentert  ut  i  fra
kunnskapen som er framkommet ved de forskjellige
g;ia:werp;€¢odcne   pr.Øuestibb,   snitting  og  fløtegrav;rig
(spesifikt om metode, se kap. 2).
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REGlsTRERINGSREsuLmTER

Totalt ble det registrert 1740 kullgroper. De aller fleste
ble registrert som kvadratiske (1465 stk., 84 %) eller
rektangulære (238 stk.,  14 °/o). Ingen runde groper er
påvist  i  området,  men  37  groper  er  definert  som
uspesifiserte (Risbøl cf ø/. 2002b: 57). For registrerings-
sesongene   er   dette   forholdstallet   forholdsvis  jevnt
bortsett  fra  registreringssesongen  2000   da  prosent
rektangulære bare var 7,5  %  (Rjsbøl cf ø/.  2000:60),
og forholdstallet kan virke som normen for området.
På  Rødsmoen  som  er  mest sammenliknbar,  var  til-
svarende  fordeling  29  kvadratiske  (76,3  °/o)  og  9
rektangulære  (23,7  %)  (Narmo  1997,  Rjsbøl  cJ ø/.
2000:37).  Disse  tallene  er  basert  på  utgravde  kull-

groper, men samsvaret synes uansett godt.
Felles  for kullgropene sett ut i fra registrerin-

gen,  er at de framstår med  mer euer mindre  synlige
voller  og har  firkantede  nedgravinger  og/eller  bunn.
Indre  diameter  (der  nedskjæring  i  gropa  treffer

Figiir 185: Typisk beliggenhet for kullgroper på langsgående høyderygger.
Figure 185: Typical location of charcoal pits on top of linear ridgcs running through the landscape.
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•         Kullgrop -rektangulær

•         Kullgrop -kvadratisk

Figur 186: Registrerte kvadratiskc og rektangulærc kullgroper i Gråfjellområdet.
Figure 186: Dispersal of quadratic and rectangular charcoal pits in Gråfiell area.

tangenten mellom vollene) på kvadratiske groper har
et gjennomsnittsmål på 4,0  m,  mens tallet for de
rektangulære er noe høyere med 4,2 m målt i lengde-
retningen.  Bredden er her ikke dokumentert,  men må
antas  å være mindre enn  4,0  m.  Kullgropenes  indre
diameter er satt i grupper med måleintervaller på  1,0
m.  Den største gruppen groper ligger innen intervallet
3,1-4,0 m, men også det neste intervallet, 4,1 -5,0, rom-
mer et stort antall groper. Totalt ligger 1264 (72,6 %)
av  gropene  innenfor  disse  intervallene  (Risbøl  cf ø/
2002b).

Målene    indre    diameter   og   dybde   er
interessante  mål  for kunnskap  om  form  og volum-
beregning av kullgropene.  Registreringsresultatene er

Kullgroper Antall Ytrc Indre Dybdediameter diameter
Kvadratiske 1465 8,Om 4,Om 0'94 m

Rektanfplære 238 7,9m 4,2m 0,77 m
Uspesifiserte 37 6,6m 3,7m 0'75 m

SI'''' 1740 7'Jm 4,Om 0,8 ",

Tabell  34:  Snittmål  på  registrerte  kullgroper  (tallene  er
hentet fra NIKUs registreringsdatabase).
Table  34:  Average  dimension  of surveyed  charcoal  pits
(figures from NIKUs survey database were used).
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derfor viktige  sett opp  mot utgravingsresultatene da
bare et utvalg av gropene ble gravd. Ytre diameter har
i denne sammenhengen ikke samme betydning, men
er  sentralt  for  å  definere  kulturminnets  avgrensing.
Samtidig  kan  dokumentasjonen  bidra  med  å  belyse
konstruksjon  av groper i  skrått lende samt  utkasts-
retning for miledekke og uttak av kull.

ORGANISERING AV KULLGROPENE I TERNVINNA

Kullgropene  i  Gråfiellområdet  kan  på  ba.kgrunn  av
registreringene sies å ha tilsvarende oppbygging samt
være  organisert  etter  det  samme  mønsteret  som  på
Rødsmoen, og kan defineres under hva som blir kalt
Hedmark-tradisjonen.  Til  forskjell  fra  Dokkfløy  der
kullgropene  lå  tett  inntil  anleggene,  er  kullgropene
her påvist liggende som en  "sverm"  i området rundt
jernframstillingsplassene, som oftest med en radius på
opp mot 500-600 m. I enkelte tilfeller ligger gropene
også med større avstand. Andre typiske lokaliserings-
faktorer er at gropene ofte var lagt høyere i terrenget
enn  jernframstillingsplassene,  trolig  for  å  lette  trans-
porten. Likeledes er de med få unntak anlagt på flate
rygger og koller med tørr og godt drenert  under-
grunn.  Enkeltliggende kullgroper har samme lokali-
seringsfaktorer som de øvrige. Det er en tendens til at
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Kullgrop, Indre diameter
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Figur  187:  Oversikt  over  kullgropenes  indre  diameter  med  måleintervaller  på   1,0  m  (Risbøl  ø  ø/.   2002a  og  NIKUs
registreringsdatabase).
Figure 187: Graph showing the internal diameter from charcoal pits with intervals of 1  m  (Rjsbøl c'f ø/.  2002a and NIKU
surveydatabase).

disse ligger i nærhet til gamle veifar, og de er på grunn
av manglende kontekst  til  produksjonsplasser  i  flere
tilfeller,  tolket  som  smiekullgroper.  Konteksten  blir
nærmere beskrevet i eget kapittel.

Ut i fra et organiseringsperspektiv ble gropene
forsøkt  koplet  til  jernframstillingsplasser.  I  områder
med høy tetthet av anlegg og/eller kullgroper er dette
problemftlt, og en må ta høyde for feilvurderinger. Ut
fra beliggenhet er det utregnet at antall kullgroper per
anlegg  i  snitt  er  17,5,  og at  tallet varierer mellom  3
og 30 (Risbøl ef ø/.  2002a:55). For sesongen 2001  ble
snittallet satt til  23,  og det  ble  argumentert med  at
flere  av gropene  derfor kunne  knyttes  til  smiing,  at
årsproduksjonen var større i enkelte områder eller at
ikke alle  framstillingsplassene  ble påvist  (z.Gz.c/.).  Etter
utgravingene er det klart at det er store innbyrdes for-
skjeller på produksjonsmengde, også på jernframstil-
lingsplasser  innen  samme  områder,  og  at  anleggenes

størrelse er faktorer som må inkluderes når det gjelder
organiseringen av jernvinna.

UNDERSøKEI.SE AV KULLGROPER
Totalt  er  det  i  sesongene  2003-2005  undersøkt 258
kullgroper,  51  i 2003,  122  i  2004  og  85  i  2005. Av
disse er  107 snittet, det er tatt prøvestikk i  130, 4 er
flategravd,  13  er undersøkt  med en  kombinasjon  av
snitting  og  flategraving,  mens  4  kullgroper  kun  er
overflatedokumentert.  I tillegg kommer åtte kullgroper
som er registrert som tjærehjell eller tjæregrøfter. Alle
disse er undersøkt med prøvestikk.  20  kullgroper og
kullgroper/fangstgroper  ble  undersøkt  i  2001  i  for-
bindelse med bygging og utbedring av adkomstveier
til Regionfelt Østlandet (Bøckman & Bergstøl 2001).
Tre kullgroper ble  i  tillegg datert  i  2001  for å skaffe
mer informasjon om jernframstillingen  i  Gråfiell før

Undersøktekullgroper Antan
Undersøkelsesmetode - prosent i parentes

Snitt Prøuestihk, Flateg!-d Snitt/fl¢teg!raud Oueflatedokumentert

2003 51 28 (54,9 %) 23  (45,1  %)

2004 122 50 (41  %) 59 (48,4 °/o) 1  (0,8 %) 8 (6,6 %) 4 (3,3 0/o)

2005 85 29  (34,1  o/o) 48 (56,5 %) 3 (3,5 %) 5  (5,9 %)

2003-05 258 107  (41,5 0/o) 1 30 (50,4 o/o) 4 (1,6 %) 13  (5 %) 4 (1,6 %)

Tabeu 35: Undersøkte kullgroper ved Gråfiellprosjektet 2003-2005.
Table 35: Investigated charcoal pits from the Gråfjell project 2003-2005.
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Figur 188: Feltleder Hege Damlien foretar overflatedokumentering/prøvestikk av kullgrop.
Figme 188: Excavation leader Hege Damlien surface recording/test pitting a charcod pit.

Kulturhistorisk  museum  skulle  starte  utgravings-
prosjektet (Stene 2001). Det vil si at 22 °/o av de dis-
penserte  kullgropene  (1280)  i  regionfeltet  er  under-
søkt i en eller annen form.

PRøVESTIKK AV KUILGROPER

134kullgropererundersøktmedoverflatedokumentering
og prøvestikk, etter den terminologi som er utarbeidet av
prosjektet.  Det er omtrent halvparten  av alle under-
søkte kullgroper, men prosentvis fordeler de seg ulikt
på  de  forskjellige  anleggene  der  kullgroper  har  vært

en  del  av  undersøkelsen.  Hovedsakelig  er  metoden
også brukt på undersøkelse av enkeltliggende groper.
Variasjon  i  undersøkelsesmetode  er  grunnet  både  i
problemstillinger, tidsforbruk og topografi. De viktig-
ste problemstillingene har ut i fra metodens potensial,
vært  redegjørelse  av  form  og  konstruksjon,  størrelse
samt uttak av prøver til datering.

Av  kullgropene  undersøkt  med  prøvestild£/
overflatedokumentering   (134),   var   113   (84,4   °/o)
registrert   som   kvadratiske   og   18   (13,4   °/o)   som
rektangulære,  mens  3  (2,2  °/o)  var uspesifiserte.  Også

Jfi). Snitt Prøvestikk Annet Jfl,. Snitt Prøvestikk Annet

Tfp.1 2 3 Tfb.15 2 5

Tfp.2 3 1 Tfp.16 2

Jfb.3 10 5 Tfp.17 2

Tfp.4 1 Tfp.18

Jft).5 6 Tfi,.19 3 3 1

Tfb.6 6 9 Tfb.20 1 14

Tft).7 3 Tft}.23 5 6

Tfp.8 4 3 Tft).28 8 7 2

Tfp.9 6 6 'fi).29 4 4 1

Tft).10 3 2 1 Tfb.30 2 2

Tft).11 7 1 5 Tfb.31 3 8

Tfp.12 3 5 3 Tfb.32 4 4

Tfp.13 8 Tfp.33 8 7

Tfp.14 10 9 1 Tfi).34

Tabell 36: Jernframstillingsplasser med tilhørende kullgroper etter undersøkelsesmetode.  Bare utgravde anlegg er tatt med i
tabellen.
Table 36: Iron production sites with associated charcoal pits and method of investigation. Only selected sites ar€ shown in the
tablc.
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Figiir 189: Et utvalg av kvadratiske kullgroper undersøkt med prøvestikk.
Figure 189: A selection of quadratic chai.coal pits investigated with test pits.
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Figur 190: Et utvalg av rektangulære kullgroper undcrsøkt med prøvestikk.
Figure 190: A selcction of rectangular charcoal pits investigated with test pits.

tallene her ligger  innenfor  hva en  skulle  forvente  med
bakgrunn  i den  prosentvise typevariasjonen.  Når det

gjelder registreringene  er de problematiske å benytte
for sammenlikninger av rektangulære groper da  bare
lengdemål  er  gitt  på  de  fleste.   Kryssmål  finnes  på
34  (14  °/o)  av  de  rektangulære  gropene  (Risbøl pcrj.
ry,ed.).

Generelt  gjelder  det  at  de  aller  fleste  kull-

gropene  registrert  som  rektangulære,  er ved  snitting
omdefinert  til  kvadratiske.  Unntakene  er  for  de
gropene som ved utgravingene ble målt å ha en lengde
på  mer  enn  1,3  x  bredden.  Forholdstallet  er  satt  på
bakgrunn av firkanten 2,0 x  1,5 m, og her valgt for å

2, 5 2`

definere et skille mellom kvadratiske og rektangulære

groper.  Kvadratet  er  i  denne  sammenhengen  ikke  et
absolutt, noe som dog svært sjelden vil kunne bli målt

grunnet  senere  forstyrrende  elementer  som  jordras,
rotvelte  med  mer.  Alle  differanser  mindre  enn  dette
betegnes  som  kvadratiske,  mens  større  er  rektangu-
lære. Utregnet gir dette at lengden skal være minimum
1,3  ganger så  lang som bredden  om  gropa skal  defi-
neres som rektangulær.  Om tallet er for stort eller
for  lite  vil være en skjønnsmessig vurdering, men en
vil  uansett  forhold  slippe  utydelige  benevnelser  som
"tilnærmet eller trolig rektangulær/kvadratisk".

I   denne  sammenhengen  er  det   imidlertid
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viktig  å  poengtere  at  omdefinisjonene  ikke  er  gjort

på  bakgrunn  av  overflateregistreringene  alene,  men
de  bygger  også  på  ervervet  kunnskap  fra  kullgroper
undersøkt med maskin  (se under).  Totalt gjelder det
at av de ls undersøkte gropene registrert som rektan-
gulære,  har åtte beholdt denne statusen.  De øvrige er
omdefinert  til  kvadratiske,  noe  som  også  gjelder  de
uspesifiserte. Bare 6n kullgrop registrert som kvadratisk
har gått motsatt vei og er omdefinert til rektangulær.

De seks overflatedokumenterte kullgropene i
fig.  189 er alle tolket som kvadratiske på bakgrunn av
formogmål.Tolkningenebaserersegpåflereelementer
der form på bunnplan, forhold mellom bunnplan og
indre mål samt innrasing er de viktigste. Om bare et av
kriteriene er på plass, er dette ikke nødvendigvis nok
for en sikker tolkning.  Kullgropene Jfp.1-3 og Jfp.6-
3  skulle begge  ut i  fra kriteriet om lengde og bredde
på bunnplanet, være rektangulære. Men på bakgrunn
av indre mål,  som  i  disse tilfellene var klart definert,
er det imidlertid sannsynlig at gropene er kvadratiske.
En  gjennomgang  av  målene  på  gropene  har  avslørt
flere liknende tilfeller. Tolkninger av enkeltelementer
som bunnplan eller indre mål, er her unngått, og hel-
hetsvurderinger er gjort i hvert enkelt tilfelle.

Kullgropene i  figur  189  har tross tolkningen
som  kvadratiske,  innbyrdes  forskjeller.   Disse  kan
forklares  både  på  grunn  av  forskjellig  form  og  ytre
påvirkninger, men også på bakgrunn av registratorenes
øyne. Det som erfaringsmessig har gitt størst variasjoner,
er avgrensing og form hvor ytre mål er problematisk
å  definere.  Som  diskutert  er  det  ofte  tilsvarende
vanskeligheter med å definere topp voll. I de fleste til-
fellererderfortoppvolldokumentertmedfirepunkter.
I noen tilfeller er topp voll dog klart definert, og den
er da inntegnet med en strek Ufp.9-1).

På   figurene   er   målt   bunnplan   varierende.
Bakgrunn  for dette er graden  av veggenes  innrasing.
Kullgropene Jfp.9-1,  Jfp.14-14  og Jfp.37-5  har  alle
et bunnplan på mindre enn eller rundt  1,0  m2.  Med
bakgrunn  i  utgravde  kullgroper  er  det  ikke  påvist
groper med så små dimensjoner.  Ser en  på forholdet
mellom bunnplan og indre mål, er det også her et mis-
forhold sammenliknet med de øvrige. Ved tolkninger
av størrelse er dette forhold som alltid må være med i
en vurdering.

Når  det  gjelder  kullgroper  definert  som
rektangulære  ved  overflatedokumentasjon,  så  skiller
de  seg  fra  de  kvadratiske  nettopp  ved  at  forholdet
mellom  indre  mål  og  milebunn  er  mer  eller  mindre
konstant, samtidig som grad av innrasing er tilnærmet
lik i alle gropenes sider.  Dette gjelder også om en ser

på bunnplanets størrelse sett i forhold til indre mål. Et
problem  ved  tolkninger  av  rektangulære  groper,  er
målet av topp voll. Denne skulle da i teorien være oval,
men  framstår  ofte  som  sirkulær.  Ut  i  fra problemet
med  påvisning  av  topp voll  i  Gråfjellområdet,  er
imidlertid denne fåktoren  blitt vektlagt mindre som
kriterium på typer og form.
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Figur  191:  Profiler i  prøvestikk på overflatedokumenterte

groper.  Dc  to  øverste  profilene  viser  ved  gjennomgående
kullag at det trolig har været to brcnninger.
Figiire   191:   Profiles   of  charcoal   pits   observed   in   test

pits.  The  two  pits  above  display indications  of use  in  two
phases.

Prøvestikket   er  hovedsakelig   tatt   ut   mot
gropas vegger der kullagene erfaringsmessig er tykkest
(fig.190 og  191).  I dette området av gropene kan en
også  i  heldige  tilfeller  komme  over  konstruksjons-
messige detaljer. Et problem med å benytte prøvestikk
til  tolkning  av  eventuelle  faser,  er  at  sekvensen  som
framkommer er begrenset. Temaet vil bli berørt ytter-
ligere  under,  men det er klart at det i gropenes sider
kan  dannes  flere  kullag  uten  at  dette  nødvendigvis
trenger å bety flere bruksfaser.  Strenge krav til fase-
inndeling er derfor nødvendig,  og flere kullgroper
tolket med flere faser, er i ettertid omdefinert da bare
klart differensierte kullag er godtatt som sikre indika-
torer på dette (fig.191).

KULLGROPER SNITTET MED MASKIN

Somforkullgropeneundersøktvedprøvestikk,erkull-
groper snittet med maskin valgt etter faglige og topo-
grafiske  kriterier.  41,5  %  av  gropene  er  snittet  (tab.
35).  Alle er snittet  for å få  €n gjennomgående profil
der snittretningen ble forsøkt lagt parallelt med to av
kvadratets sider.  Samtidig ble snittet på bakgrunn  av

problemstilling  om  tilhørighet  og  uttak  av  masse,
rettet  mot  den  jernframstillingsplass  den  i  utgangs-

punkt var tenkt å tilhøre da uttaket og frakt kan obser-
veres ved kullag over vollene.

Milebunn
Ved  snitting  er  milebunn  en  viktig  kunnskapskilde,
og  denne  ble  varsomt  framrenset  med  maskin,
eventuelt  manuelt  med  krafse.  Dette  for  om  mulig
å  påvise  konstruksjonsdetaljer  om  vedstabling  og
stokkelengde.  Generelt sett gjelder det at det er det
nedre sjikt av milebunnen  som gir best informasjon,
og da spesielt ut mot kantene.  Selv om  godt bevarte
konstruksjoner sjelden  blir observert,  har en  her fått
verdifulle   opplysninger   om   konstruksjonsdetaljer   i
dette  nivået  (f.eks.  fig.  193, Jfp.9-12).  Milebunn  ble
i noen tilfeller prioritert flategravd i stedet for snittet i
tilfeller der konstruksjonen framkom tydelig (fig.192
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Figur  192:  Milebunn  i  kullgrop Jfp.11-1  flategravd.  De[  nederste  laget  av  den ytre  rammen  lå  tilbake  og var  bare  delvis
forkullet.
Figue 192:  Base of charcoal pit Jfp.11-1  excavatcd in plan. The lowcr layer of the outer frame remained and was partially
bumed.

Jfp.1l-1).  Arealmål  av  milebunn  ble  også  tatt  i  det
samme bunnsjiktet for å få et mest mulig korrekt mål.
Kullagene i bunnen har en tykkelse som varierer med
flere titalls centimeter, og mål tatt i toppen av dette er
en  feilkilde i  forhold til tømmerlengde og volum på
grunn av veggenes helningsgrad. Dette ble blant annet
påvist  på  Rødsmoen  der  milebunn  ble  målt  i  sjiktet
mellom 5-20 cm over bunnen, noe som kunne utgjøre
flere centimeter feilmargin (Narmo  1997:78).

Et vanlig og naturlig trekk er at milebunnens
areal  er  større  enn  det  overflatedokumenterte  bunn-
planet.  Differansen varierer med bakgrunn ved grad
av innrasing,  men tross dette og med få unntak kan
registratorenes  mål  av  bunnplan  gi  et  godt  bilde  på
den opprinnelige milebunnen  (fig.  193). I forhold til
diskusjon om volumberegning av ikke gravde groper,
er dette en viktig faktor. Ved å finne en middelverdi på
differansen mellom mål bunnplan og mål milebunn,
kan en med stor grad av nøyaktighet si noe om den
enkelte  kullgropas  volum.  En  forutsetning  er  at  det
må være utført graving av et større antall groper for at
tallet skal være representativt.  For Gråfjell gjelder det
at milebunn på de gravde kullgropene, i gjennomsnitt
er  1,7 ganger så stor som registrert bunnplan. Viktig
her  er  det  å  poengtere  at  i  de  fleste  tilfeller  er  bare
halve milebunn dokumentert da bare halve gropa er
gravd.

Hva massen i bunnen av gropene er resultat av,
er diskutert i  flere sammenhenger.  På Rødsmoen ble
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dette beskrevet som "tykke" kullag som ligger tilbake
i gropene (Narmo  1997:77). Profilene her indikerte
at  kullet er  utspadd  i  en  ende,  og at miledekket  er
kastet i denne delen som ble spadd først. Tolkninger
av  denne  aktiviteten  er  todelt:  Unngå  innrasing  fra
sidene  og  hindre  fe  fra  å  komme  til  skade  (z.4z.cJ.).
Tolkningene må sees på bakgrunn av Dokkaprosj ektet
der det i tillegg til kullaget i bunnen ble påvist tykke
lag av aur eller undergrunnsmorene over dette.  Disse
massene som bare var noe kullblandet, er tolket som
miledekket  kastet  ned  i  gropa  etter  at  kullet  er  tatt
ut   (Narmo   1996a:39-40).   Tilsvarende   kullblandet
undergrunnsmorene  ser  ikke  ut  til  å være  påvist  på
Rødsmoen (Narmo  1997: 76, fig. 44), og tolkningen
om gjenSlling for bevaring, kan sies å være usikker.

I  Gråfiellmaterialet finnes  også bare unntaks-
vis tilsvarende intensjonell deponering av miledekket i
bunnen av gropene. Kullet i gropa ligger som et tilnær-
met jevnt lag i hele gropas bunnplan, dog noe tykkere
ut mot kantene. Kullet som representerer milebunnen
består hovedsakelig av knuste kullbiter/støv ved uttak
av kullet, men også av masser fra miledekket som har
rast  under  brenningen,  tømmingen  og  senere  inn-
rasingen.  Ut mot veggene finnes ofte større kullstykker

:ådrs:tedrea:åt:o¥eåreb:viå::uEåsåea!:gåe:mÅorosta£ut:,neant
stokkene er  "gjenglemt"  kan ha bakgrunn  i  gropveg-
genes sammenrasing under brenning og tømming, noe
som vil gi en større grad av forurensing i kullmassene.
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Figur 193: Dokumentasjon av milebunn i plan.
Figure 193: Plan drawings of charcoal pit bases in plan
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Figur  194:  Kullgrop Jfp.21-1  i  profil.  De vanligste  lagfølger  kommer  godt  fram  da undcrgrunnen  besto  av fin sand.  Lcgg
merke til de tykk€ vollmassene som målte opp til 65 cm.
Figue 194: Charcoal pit Jfb.21-l  after sectioning. The normal layers found are clearly seen in the photo as the subsoil was
made up of finc sand. Note the thickness of the bank walls up to 65 cm.

Tolkningen  baserer  seg  dels  på  snitting  av

groper der stokker er bevart, dels på undersøkelse av
utømte groper der det er tydelig at en slik nedrasing
har funnet sted (se under). Tykkelsen på milebunnen
varierer  også  fra  flortynne  til  flere  titalls  centimeter
tykke lag. Denne variasjonen kan ha rot i to forhold,
sammenrasing og lagring. Om nedrasing av miledekket
blir forholdsvis stort under prosessen eller under utta-
ket, er det sannsynlig at kullbrennerne ikke finner det
verdt  å  ta  med  bunnmassene,  da  det  vil  være  lite
hensiktsmessig å skille kull fra sand og grus. Det virker
som et av målene med stableteknikk i gropene kan ha
sammenheng med dette da det er tilstrebet å bygge en
så stabil konstruksjon som mulig. Dette framkommer
tydelig ved undersøkelsen av de utømte gropene.

Tolkning om lagring av kull bygger på groper
der innslaget av kull finnes som stokker og større biter.
Dette gjelder for eksempel kullgrop Jfp.9-12 der store
mengder kull lå igjen i en ende (fig.  193).  Her er det
tydelig at storparten av kullet er tatt ut, men at deler av
massen bevisst er lagt igjen for senere avhenting. Lagring
av kull på stedet er beskrevet fra etter-reformatorisk
tid (Bloch-Nakkerud 1987), og kan godt ha funnet
sted  også  tidligere  i  tilfeller  der  alt  kullet  ikke  ble
benyttet under ett (Narmo  1997: 77-78). Det som
er beskrevet som milebunn, er i Jfp.9-12 målt til en
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dybde på 65 cm. Ut mot tre av veggene ble det påvist
forkullet tømmer, og i vest lå flere lag med krysslagte
stokker.  Over stokkene lå et tykt kullblandet sandlag
som trolig kan stamme fra demming av gropa. I profil
kan en se at jordsig har skjøvet dette laget innover, og
rasmasser har i ettertid lagt seg over tømmeret.

Hmgropene§ profil
I   Gråfiellområdet  har  kullgropene  typiske  podsol-
profiler, og det er forholdsvis enkelt å skille ut lagfølger.
Problemet  med  tolkninger  er  i  hovedsak knyttet  til
gropenes  vegger  både  på  grunn  av  kullbrenner-
aktiviteten og senere jordsig. Når det gjelder voller og
bunnplan,  så  er  disse  i  større  grad  urørte  etter
produksjonens slutt, og lettere å tolke. Typiske lag i en
kullgropprofil er fra topp til bunn: torv/humus, voll-
masser/miledekke,   vollmasser/oppkast   ved   graving
av grop,  gammel  markoverflate,  et  hvitt  utvaskings-
lag over et rødt-oransje anrikningslag som gradvis går
over tfl en grå undergrunnsmasse. I selve gropa kommer
i tillegg milebunnen. Under dette og i gropenes vegger
finnes  også  ofte  et  sjikt  rødbrent  sand/grus  etter
kullproduksjonen.

Kullgropprofilene viser at det i gropa, etter at
driften er avsluttet, over tid har foregått et langsomt
jordsig som forstyrrer og vanskeliggjør tolkninger om
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Figiir 195: Dateringer av mulige bruksfaser i kullgrop Jfi.5-4.
Figiirc 195: Dates of possible phases from charcoal pit Jfp.5-4.

gropenes  form,  oppbygging,  prosess  og  faser.  Viktig
er det derfor å skille de kulturelle sporene fra natur-
lige prosesser. I forhold til diskusjonen om gjenølling
og  bevaring av gropsidene,  får  en  forskjellige  bilder
av groper der miledekket er kastet opp på vollene, og
der miledekket er kastet ned i gropene. Bevaringen er
klart bedre i siste tilfelle. Jordmassenes innsig i ikke-

gjenftlte groper  gjør at verken  vegger  eller lagfølger
kan tolkes direkte.  Dette kommer klart til utrykk da
milebunn  som  har  en  sikker  avgrensing,  er  dekket
av opp til  50 cm tykke innrasingslag  (f.eks.  fig.  199,
Jfb.3-9) . Fasetolkninger kan i mange tilfeller bli proble-
ma.tiske under slike forhold.

Bruksfaser
Når   det   gjelder   dokumentering   av   bruksfaser
i  profil,  er dette vanligvis tolket ut i fra tre forhold;
gjennomgående    lagskiller    i    milebunn,    lagskiller
i  voll  samt  påvisning  av  flere  kullhorisonter  i  grop-
veggene.   For  kullgropene  i  Gråfjell  er  alle  tre  ele-
mentene dokumentert, enten alene eller i forskjellige
kombinasjoner.

Stratigrafiske kullhorisonter ble på Rødsmoen
tolket som spor etter flere bruksfiser med ba.kgrunn i
tolkningen  om  at rester av foregående kullag  blir
liggende igjen ved utspaing og klargjøring for en  ny
produksjonsrunde.  Under aktiviteten raser også sand
over  kullhorisontene,  og de  eldre  fasene  ble  slik låst
(Narmo  1997:77).  Med bakgrunn i denne forklarin-
gen  ble  flere kullgroper  i  feltsesongen  2003  tolket  til
å ha opp til 4 bruksfaser.  I  figur 202 av "tvillinggro-
pene"  Jfi).5-3  og Jfp.5-4  kommer  dette  klart  fram.
Kullsjiktene  som  heretter blir kalt  kulltunger,  repre-
senterte  her  til  sammen  syv  bruksfaser,  tre  i  grop
Jfb.5-3  og  fire  i  grop  Jfp.5-4.  Det  ble  gjort  forsøk

på  datering av fasene  i Jfp.5-4  for  om  mulig  finne
tidsskiller  som  kunne  indikere  lang  brakklegging.
Dateringsresultatene viser at bruken av gropa har fore-
gåttinnenenytreavgrensingpåAD1160-1390.Prøvene
som alle er datert på gran (tab.  10), gir ingen indika-
sjoner på brakklegging før eventuell gjenbruk.  Fase  1
tilsvarer prøve  1  i  figur 202  og er stratigrafisk eldst.
Imidlertid  har  denne  fått  en  yngre  datering  enn  de
øvrige prøvene,  som viser en  sannsynlig samtidighet.
I nederste rad er summen av dateringene vist, og det
er overveiende sannsynlig at gropa er brukt på  1200-
tallet. Alternativet er at den er brukt på siste halvdel
av  1300-tallet,  noe som er lite trolig med bakgrunn
i  øvrige  dateringer  fra jernframstillingsplassen kull-
gropa er tolket å tilhøre (fig. 44), men også dateringer
fra Gråfiellområdet for øvrig.  Om kulltungene skulle
representere flere bruksfaser, har i tilfelle disse foregått
innen et begrenset tidsrom på 1200-tallet.

Utover  gravesesong  2   (2004)   ble   en   også
mer  tvilende  til  fasetolkninger  ut  fra  kulltungene.  I
utgangspunktet er tolkningen problemSlt da en  må
regne med at en ved gjenbruk ville gravd seg ned til
opprinnelig  bunn.   En  forflytting  av  milebunnen  i
enkelte  tilfeller  nesten  helt  opp  til  bakkenivå,  virker
usannsynlig  både  når  det  gjelder  produksjonsvolum
og det fiktum  at det  kreves  forholdsvis lite arbeids-
kraft for å tømme de nedraste/nedspadde løsmassene i
allerede gravde groper. Kullgrop Jfp.5-4 er et ekstremt
tilfelle  når  det  gjelder  kulltunger  oppover  grop-
veggene, men er viktig for forståelsen av fenomenet.
Mer vanlig er det at en eller to kulltunger blir påvist i
milebunnens nedre sjikt.

Under graving av kullgropene som  er tolket
som g).enbmk til opphold, samt de to utømte kullgropene
Jfp.11-6  og Jfp.29-3,  ble  en  klar  over  at  fenomenet
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Figur 196: Profil av gropvegg og bevarte stokker i kullgrop/groptuft Jfp.14-17. Legg merke til stokk beliggende under nedrast
sand (pil). Samme s[okk er i bakkant i bildet til høyre.
Figure 196: Section showing a pit wall and preservcd timbers in charcoal pit/pit house Jfp.14-17. Note the timber lying under
a layer of collapsed sand (arrow), the same timber is seen in the back of the photo to the right.
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Figur 197: Kullgropcr med flere bruksfaser.
Figure 197: Charcoal pits with several phases.
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Figiir 198: Kullgrop Jfb.29-7 med to klare bruksfaser. Dct kommer tydelig fram at milebunnen i fase to var noe forskjøvet i
plan.
Figiire  198:  Charcoal pit Jfp.29-7 with  two clear phascs.  It is clearly shown that  the basc plan in phase two was offset in

plan.

stokkene som ligger langs veggen øc" /c c7ø#Å /¢:gg#            fase. Dette bryter med tolkningen om opprensing før
z.7ø  Jz.fø£.  Det  vil  si  at  utrasingen  har  skjedd  under
stabling  og/eller  under  kullbrenningsprosessen   der
tømmeret krymper og lager bevegelse. Som et resultat
av dette får en også den mer sandblandete milebunnen
i disse områdene, og opprensing av massene har i flere
tilfeller ikke blitt foretatt.

Bruksfaser er  med  bakgrunn  i  denne disku-
sjonen, definert bare ved påvisning av flere gjennom-
gående  kullag  i  gropas  bunn  og/eller  klart  atskilte
lagfølger  i  gropenes  voll.  Som  nevnt  er  det  også  i
begrenset grad  en  kan  gjøre  rede  for bruksfaser ved
bruk  av  prøvestikk.  For  Gråfiellområdet  er  kun  tre
kullgroper  ''godkjent"  med  flere  faser  ut  fra  denne
metoden. Tolkningen er gjort da prøvestikkene er lagt
noe innenfor gropveggene, samtidig som klare atskilte
kullsjikt  følger  hele  prøvestikkets  profil  (fig.  191).  I
hovedsak er det  av den  grunn  kullgroper  undersøkt
med maskin  som  kan  benyttes  til  fasetolkninger. Av
122 maskingravde groper er 19 dokumentert med to
eller flere bruksfaser, noe som gir en andel på 15,6 °/o.
Av disse er ni definert ut fra milebunn, fire fra voll og
seks fra en kombinasjon av disse.

Kullgropene  i  fig.  197  er  alle  tolket  med  to
eller flere faser.  Det kan stilles spørsmål ved kullgrop
Jfp.14-3  der  forholdsvis  store  kullblandete  sand-
ma.sser ligger under det som er tolket som siste bruks-

nybruk, men lagfølgene med to rene kullag indikerer
at en  kullbrenning  har  foregått  i  øvre  del  av gropa.
Alternativterkulletkastettilbakeigropaetteruttakfor
lagring. At gropa ligger 160 m fra nærmeste jernfram-
stillingsplass indikerer imidlertid at en slik sekundær
lagring trolig ikke har fiinnet sted. Om kullet først er
tatt ut og fraktet bort, virker det usannsynlig og lite
hensiktsmessig å returnere med råstoffet.

De øvrige gropene har mer sikre indikatorer
på flere faser.  Det nederste kullaget i milebunnen er i
alle tilfellene tynt og klart avgrenset fra massene over.
Sekundær vamepåvirkning kan også spores i massene
under og i siden for de øvre kullagene.  Figuren viser
også  tydelig  forskjell  mellom  gjennomgående kullag
tolket som flere bruksfaser, og kulltunger som ikke gir
samme  tolkning.  Spesielt  kommer  dette  til  utrykk i
de øvre lag av kullgrop Jfb.9-4. Men en kan også stille
spørsmål ved fasene i grop Jfb.16-1. I venstre kant har
det etter siste bruksfase rast anrikningsmasser over det
som trolig er fasenes bunnsjikt, og det har trolig ikke
vært mer enn to brenninger i denne gropa.

Ku[lgroper med 6n bruk§f iase

Kullgropene i fig.199 er tolket til å bestå av en bruks-
fase. Gropene er et utvalg som viser store variasjoner i
oppbygging og deponering, samt grad av tømming og

-,,i,:g-,     -=-J   ,,-
!  -j  ,_
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Figur 199: Kullgroper med €n dokumentert bruksfase.
Figure 199: Charcoal pits showing one documented phase.
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gjenrasing. For gropene Jffi.1-2 og Jfp.10-2 sees igjen
kulltunger  i  sidene  uten  at  disse  kan  koples  til  flere
brenninger. Et sentrit trekk når en studerer piofilene,  er
den  tidligere  nevnte  graden  av  innrasing  av grop-
veggene.  Generelt  gjelder  det  at  i  de  best  tømte  er
denne effekten størst. Men samtidig er de lokale geo-
grafiske forholdene essensielle.  For eksempel har det
i kullgrop Jfp.3-9 vært et større jordsig i høyre vegg
enn tilfelle er i venstre.  Dette kan gi et utslag under
overflatedokumenteringer da gropa vil bli forskjøvet i
forhold til opprinnelig plan. En tommelfingerregel en
i noen grad kan benytte i slike sammenhenger, er at
steile vegger indikerer en mindre innrasing enn vegger
med slakere helning.

I fig.  199 skiller kullgrop Jfp.23-11 seg ut i fra
de øvrige ut i fra et topografisk perspektiv. Som nevnt
er i all hovedsak kullgropene anlagt på toppen av tørre
koller  og  høyderygger.  Unntak  finnes  da  enkelte  er
anlagt i en bratt helning. Gropa ble tross sin tydelighet
og  beliggenhet  tett  ved  jernframstillingsplass  Jft).23
samt  andre  registrerte  kullgroper,  ikke  påvist  under
registreringene. Dette kan ha sammenheng med dens
uvanlige lokalisering for kullgropene i  området. Ved
graving er massene i sin helhet kastet utfor skråningen,
og en høy voll er blitt lagt opp for å kompensere for
høydeforskjell. Hvorfor denne gropa er anlagt her, er
usikkert da det ikke har vært noe i veien for en "tradi-
sjonell"  beliggenhet på  toppen  10  m  unna.  Sett ut i
fra et arbeidseffektivt perspektiv,  så vil dette  utgjøre
en liten forskjell. Groper anlagt i helninger vil på den
ene  siden  ha  en  mindre  utgravd  masse  da  en  selv
konstruerer de lavestliggende veggene.  På den annen
side vil det med groper av denne dimensjonen,  med
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en bunnflate på 2,5 m, bli et større arbeid med for-
flytting av det meste av massen til en side. Plasseringen
av gropa har trolig ikke noen årsak i grunnforhold da
morenemassene synes  like på flaten  over og i  skrå-
ningen.  Interessant  er  det  derfor  at  den  tradisjons-
bundne lokaliseringen på toppen av ryggene, er brutt
i dette tilfellet.

Tminggroper
Kullgroper    benevnt    som    "tvillinggroper"    er    et
annet   fenomen   som   bare   finnes   i   enkelttilfeller.
Khrakteristikken  av  tvillinggroper  er  at  de  ligger  så
tett inntil hverandre at de deler voll (fig. 202 og 203).
Det er undersøkt tre slike tilfeller.  I to  tilfeller ligger
gropene tett inntil jernframstillingsplassene Oft).5  og
Jfp.23), mens den tredje ligger mer perifert 200 m fra
produksjonsplassen  Jfp.10  som  er  det  nærmest-
liggende.  Tvillinggropene  er  et  spesielt  fenomen  og
må  i  utgangspunktet  sees  ut  i  fra  to  forhold,  enten
som en spesiell gjenbrukstradisjon, eller et behov for
en større mengde kull på samme tid.  For alle tre til-
fellene er første alternativ mest sannsynlig.  Dette  ut
fra til dels tydelige lagskiller i den delte vollens profil.
Dette  framkommer  tydeligst  i  vollen  mellom  kull-
gropene Jfp.10-3  og Jfp.10-4, der miledekket til den
siste  ligger  delvis  under  oppgravde  masser  fra  den
første.  I  dette tilfellet må en anta at det har vært et
tidsavbrekk  mellom  anleggelse  og  bruk  av  gropene.
Dette trenger dog nødvendigvis ikke dreie seg om mer
enn €n sesong eller €n uke. Alternativet kan også være
en kombinasjon av flere faser og stort behov for kull.
Herunder  kan  Jfp.10-4  vært  tenkt  gjenbrukt,  men
tømmermengde og/eller behov kan ha ført til at en i

Figiir 200:  Delt voll mellom kullgropene Jfb.10-3 og Jfp.104.  Det kommer tydelig fram at Jfp.10Ji til høyre cr anlagt før
Jfp.10-3.
Figure 200: Sharcd bank between charcoal pits Jb.10-3 and 4. It is clearly shown that Jfpl 0-4 on the right was constructed
beforeJfp.10-3.
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Figur 201: Kullgropene Jfp.10-3 og 10-4.  Det er tydelig at miledekket her er redeponert i gropa.
Figure 201: Charcoal pits Jfp.10-3 and  10-4.  It is clear that the covering of the pits has been redeposited as only a thin char-
coal laycr forms the mass of thc bank.

tillegg har anlagt en grop tett inntil den første.                          rektangulær og har det største dokumenterte bunnpla-
I  diskusjonen  om  produksjonsmengde  kan             net påvist i Gråfiellområdet med mål på 4,2 x 2,l  m.

det være interessant å trekke inn den nærmestliggende             Målet tilsvarer omtrent  milebunn  på  tvillinggropene
kullgropa  50  m sørøst for tvillinggropene.  Kullgropa             til  sammen,  og viser at ved  behov er det  ftillt  mulig
Jfp.10-2  som  er  dokumentert  i  fig.193  og  199,  er             å  produsere  dette  kullvolumet  i  en  enkelt grop.  Når

Figur 202: Plan og profiltegning av "tvillinggropene" Jfp.5-3 og Jfp.5-4.
Figure 202: Plan and section drawing of  "twin pits" Jfp.5-3 and Jfp.5-4.
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Figur 203: Plan og profiltegning av "tvillinggropcnc" Jfp.10-3 og Jfp.10-4.
Figure 203: Plan and section drawing of  "twin pits" Jfp.10-3 and Jfp.10-4.

disse  kullgropene  også  ligger  i  nærhet  av hverandre,
er det sannsynlig at kullbrennerne her er de samme,
eventuelt kan det være etterfølgere, og da trolig med
en tradisjonsbåren kunnskap.  Dette antydes også om
en  ser  på  dateringene  av  kullgropene.  I  fig.70  viser
disse  en   "samtidighet"   med  ytre  avgrensning  på
mellom AD 1045-1060 til AD 1215-1260, der alle tre
trolig er anlagt innenfor forholdsvis korte tidsintervaller.
Igjen står spørsmål om grunnen til variasjonene. Noe
entydig svar er ikke enkelt å gi, men det er tydelig at
stedsbundne tradisjoner ikke alltid følges slavisk, og at
aktørenes individuelle valg alltid vil komme til utrykk
ved undersøkelse av et massemateriale.

For    tvillinggropene    på   jernframstillings-
plassene er tolkningene det samme uten at dette kom-
mer like tydelig fram i profilveggene.  I  undergrunns-
massene kastet opp mellom gropene Jfp.5-3 og Jfb.5-4,
finnesentynnkullstripesomviserdestratigrafiskefor-
holdene. Kullgrop Jfp.5-4 kan derfor tolkes som eldst.
For tvillinggropene Jfi).23-1  og Jfp.23-2 er forholdet
mer usikkert,  men grop Jfp.23-2 er tolket som eldst
med bakgrunn  i  rene vollmasser. Tolkningen  baserer
seg på at en ved graving av den første gropa vil få rene
undergrunnsmasser i vollen, mens en nødvendigvis vil
få innslag av kullsøl i vollen til den sekundært gravde

gropa. Dette er tydelig tilfelle i figur 200. Kriteriet vil
imidlertid bare gjelde om det er foretatt kullproduk-
sjon før grop to blir anlagt.

Ved  studie  av  tvillinggropene  kommer  også
andre   fenomener  enn   deres   samhørighet   til   syne.

Tvillinggropene Jffi.10-3  og Jfp.10-4  er,  i  forhold  til
diskusjonen ovenfor om gjen6rlling, et av de beskrevne
unntakene. Med bakgrunn i de skarpe og godt bevarte
gropveggene  er  det  sannsynlig  at  masse  er  påSlt
umiddelbart etter uttaket av kullet.  Dette har stabi-
lisert  veggene,  og  en  får  en  klar  fornemmelse  av

gropenes form og størrelse. Massene i gropene må sees
i sammenheng med fravær av voller, sett bort i fra den
delte.

Et  annet  trekk  er  at  ved  tømming  av  kull-
grop Jfp.10-3 ble kullet lagret midlertidig delvis over
og delvis  rett nordøst for vollen.  Et tykt kullag kom
fram ved snitting.  Dette hadde en forholdsvis stor
utbredelse sett i sammenheng med gropa, og trolig er
hele kullet deponert her ved uttak, før den er fraktet
videre til produksjonsplassen.

mgroper og sidcgroper
KullgropermedsidegroperersompåRødsmoenpåvist
i   et   begrenset   antall   i   Gråfjellområdet.   Under
registreringene ble det påvist 36 kullgroper med side-

groper der noen er oppgitt å være usikre (Risbøl cf ø/.
2002b).  Sett i  forhold til typer er 29  (80,6 °/o)  regis-
trert som  kvadratiske,  6  (16,7  °/o)  som  rektangulære
og  1   (2,8  °/o)  som  uspesifisert.  Fordelingen  av  side-

groper viser med dette et samsvar med  registrerings-
mønsteret, og sidegroper ser slik ikke ut til å følge en
spesiell type eller form. Seks av gropene registrert med
sidegrop er undersøkt, alle ved snitting. Sidegropa i en
av disse viste seg å være en rotvelte, mens de øvrige er
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Figur 204: Profiltegning av kullgropene Jfp.5-6 (nederst) og Jfp.19-3. Sidegropa i Jfp.19-3 er to ganger gjenbrukt til kullbren-
ning etter produksjon i hovedgropa.
Figure 204: Scction drawing of charcoal pits Jfp.5-6 (below) and Jfp.19-3. Side pit Jfp.19-3 has bcen reused twice for charcoal

production after production ceased in the main pit.

tolket som konstruert etter kullbrenningen av hoved-

:,Jr;or::ii::i2e:i_'å:i:::å,;;j:Sj:d:#:idris:S:;ji;:r€o!::sa|t:g:r:|:nro:v:e::;b:i::n:

i:;ifi3.v:::gi:vp;:dt:,:.åi:oft.tsi:se!k:!|:bia:n::=:e!:asn:dåYr:T.S:

å  være  :[asrei.t,eriiuTlle:å v:ideg::lpeenr  ,::dk#gern.paaY

Figur  205:   Kullgrop  Jfp.19-3   med  sidegrop.  Sidcgropa  er  nærmest  i  bildet.  Tverrprofil  viser  to  separate  brenninger  i
sidegropa.
Figure 205: Charcoal pit Jfp.19-3 with side pit. The side pit is closest in the picturc. The cross section shows two separate
burning phases in the side pit.
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Jmegffnummer Fom Bunnfom Indre mål Dybde Bunnplan Volum
Tft).5-6 Rektanriær Uregelmessig 3,5 x 3,0 0,5 5,3

Tfb.19-3 Rektangulær Flat/avrundet 1,0 x 1,0 0,4 1,0 x  1,0 0,4
Jft).19-4 Kvadratisk Flat/avrundet 1,2 x  1,7 0,4 0,7 x  1,0 0,5
Tfb.20-15 Kvadratisk Avrundet 1,0 x 1,0 0,5 1,0 x  1,0 0,5
Jfb.23-4 Sirkulær Avrundet 1,2 x 0,7 0,6 1 ,2 x 0,7 0,5

Tft>.28-1i Uregelmessig Flat
Jfb.29-8 Kvadratisk Avrundet 1,0 x  1,0 0,4 0,4

Tabell 37: Form, mål og volum på undersøkte sidegroper.
Table 37: Form, dimension and volume of investigated side pits.

er  etter  definisjonen  at den  skal være  tom  for  kull
(Bloch-Nakkerud   1987:20).   Dette   kan   imidlertid

Lkku:er:p=:::tr?ao|led::aik:i,r::egneå::gf:rgst,ae::;,gåu#.u:
ofte vil forekomme i sidegropene (Narmo  1996a:46).

Eå5å:sioinse.:eseåapåsge;tåpDå.kuLlg;?åeennebTi:dperr.sg|k.tmpai

å;:k::i:;t;;,,'y#ee:rpåg:ei':`t:t:.:å:j#k:`.'fu;.:,:!::o:g::::

som groper gravd for kullproduksjon.

andre fasen var avrundet bunn.
Kullgropa JS.5-6 var den eneste som  hadde

sidegrop uten organisk materiale.  Gropene er vanskelig

i.tit;o,:a::;;;;i:r.:;i;?i:;:tii:o:¥::::!::j:;i:n:i::::::.;åis:k;.i::j::

::-:::=:---::::l_:l:::_::=_::_:::=-:::::::-:::l:::i::i=::_:_::ii:::::::=_:::-:::-:--::::-:-:l-:::-:_

iie,E:[`:::r:gå:,antieåe:`åe;art:t:|:ae:gp:et;åi-ået;:;:5n:j:::|i

:ii:j::-:_:_-::_=-:::-::-=:l==::_=:=:-i_::-:-:i:-_::::::::-::-:::::::::-:_:-=::-::-:::::-_:-::;:::=::::-:=:-::

Jmeggsnr. Type/kontekst Lab.ref. Prøvemateriåle Alder BP Kalibrert alder

Jfp.19-3
Kullgrop , milebunn T-17623 Furu 1200±50 AD 780-890

Sideffop T-17624 Gran 880±75 AD  1040-1250

Jfp.19-4
Kullgrop, nrilebum T-17618 Gran 875±40 AD  1065-1225

Sidegrop T-17619 Gran 850±60 AD  1165-1260

Jfp.234
KuU¥op, nrilebunn T-17999 Gran 850±75 AD  1055-1275

Sidcffop T-18000 Gran 935±50 AD 1025-1170

Jfb.28-11
Kuugrop, mflebunn T-17948 Furu 950±75 AD  1015-1280

Sidej¥op T-17947 Fun) 1095±75 AD 885-1015

Jft,.29-8
Kullgrop , mflebunn T-17989 Furu 885±75 AD  1035-1250

Sideffop T-17980 Furu 1010±65 AD 985-1150

Tabell 38: Dateringer av kullgroper med sidegroper. Sammenliknende kalibreringskurver finnes under presentasjon av deres
rep resentative j em framstill ingsplasser.
Tåble 38: Dates of charcoal pits with side pits. Comparative calibration curvcs are found in the respectivc presentation of the
iron production sitcs to which they belong.
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;:pin:d;ij:tfi]i:;;!:::;;;ij:gåi::e;r;;;i|i;:oi:ij;'t:E:::ui:r::::i:o:t!
ii|,ø#,egrg;tå:it:gienrgå:j.e:n::ammt;åi::if.gtspiaåsdJ:å.lag,

ilii;iål,?!::ik!:g;:;ie;g:;a::j;::jjjl;h:i::i::efin!::riE:fgi::::i

:::::ei::::::§;::r:nå:::r:!:L:::::;r:L:±S::i::;;O:::iL§g::::ee:::v:t:§iå::ieL:

åpt.:åh:`:d?:?å;?åi::v:i:¥iaT:n:d:t`3,Tr:,;::gågE.e:r::såt:tij
produsert i samme syklus.

;js§fi§s;[:;j:a:g;¥.;§;e:;fi::j;;§::§g;å;;§jg{j:;:o::to;:fi§:;§j;j:§n:§:

!e::n,i::::;::::::;:,:::iåi!ieiJs,i::::ii::::L;:'i:::;j::gief;:
FIATEGRAVDE KULLGROPER

F4t:å.tka.l,lETt`go;:)p:[,::Taks.hinåitnååjt:åra=tdenieansi?:å:

::;tå:egk(å|;trt.;e2n,:.#:.,.`bs|iest:g±tfe.g.::ik:iåå::gi:vtd:

--:__-:::=::=:_i-::_:::::_:-_::i--_:::::-_:_:::-

Kullgropene  gravd  i  kombinasjon  ble  flate-

:J|ii{e:::t::t:§:t:ii#iji:§ii:;[å:::°i:j::;i#:;iir:;::;;:i;::ti:rr::ei
første der metoden ble benyttet, da en ramme av stok-
ker ble  påvist  i  milebunnen.  Rammen  besto  i  dette

åvteå:g:a:v:i.nes:.fåt:'r:a.?:=:nifi::ård::is::i.:;h;:::I::t':e¥
mentarisk. Stokkene lå under nedrast masse fra veggene
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Figiir 206:  Kullgrop Jfp.12-5. Nærbilde av kløyvd stokk i
milebunn med flaten inn mot gropvegg.
Figure 206: Charcoal pi Jfp.12-5 . Close up of a split timber
with its flat edge facing the pit wall.

og var bare forkullet på yttersiden, mens kjernen var
ubrent og delvis oppråtnet. Dette er trolig årsaken til
at de ikke er tatt ut.  Grunnen til at de ikke er brent,
må  knyttes  til  luftmangel,  mulig  i  forbindelse  med
nedrasing av sand under prosessen. Også i bunnsjiktet
for øvrig lå rester av tømmeret som  dannet kassen,
delvis inntakt, og det kom klart fram at stokkene var
krysslagt. Gropas bunnplan var kvadratisk der sidene
målte 2,0 m. Stokkene i rammen var kappet i hele og
like lengder, noe som også er sannsynlig for stokkene i
kassen.

Tre kullgroper tilknyttet Jfp.12 ble gravd med
samme metode. Fragmenterte stokker var bevart i alle,
og i grop Jfp.12-5  lå en stold¢ som synes kløyvd  (fig.
206).  Som i Jfp.11-1  var stokken delvis ubrent, men
skilte seg ut med et rett lengdesnitt. Kløyving er ellers
ikke påvist i Gråfiellområdet, og aktiviteten må trolig
sees på bakgrunn av stokkens beliggenhet mot bunnen
(se under). Disse gropene samt Jfp.28-1 og Jfp.28-11,
hadde alle et klart kvadratisk bunnivå der størrelsen
var tilnærmet lik.  For alle gjelder det videre at de er
konstruert på samme måte med en kasse bestående av
hele tømmerlengder, samt en ytre ramme.

Kullgroper  gravd  ut  bare  ved  flategraving,
gir  andre  dokumentasjonsmuligheter  enn  de  som
blir  snittet.  Gravingen  foregikk mekanisk  i  seks  lag-
vise  sekvenser,  og  digital  innmåling  ble  benyttet  til
dokumentasjon:

•     Avtorving av kullgropa for å få fram voll og
eventuelt kullag etter tømming.

•     Fjerning awoll for å få fram original
markoverflate.

•     Fjerning av gropas øvre halvdel for å få fram even
tuelle konstruksjonsdetaljer og grad av innrasing
eller gjenølling.

•     Fjerning av gropvegger ned til synlig bunnplan.
•     Framrensing av milebunnens overflate.
•     Fjerningavmilebunn.

Kullgropene  Jfp.30-1   og  Jfp.30-2  ga  gode
tolkningsresultater da undergrunnen her besto av rene
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Figiir 207: Milebunn på kullgroper undersøkt med flategraving.  Fra øverst til venstre: Jfp.12-7, Jfp.28-l  og Jfb. 28-11.  Den
siste med "sidegrop". Mcrk likheter i form og størrelse.
Figure 207: Bases of charcoal pits exposed in plan. From the top left: Jfb.12-7, Jfp.28-1  and Jfp.28-11.1he last one with "side

pit". No[e the similarities in form and size.

Figur 208: Kullgrop Jb.30-1, sekvens 1 og 3, tatt mot sørvest. I bilde til venstrc er miledekket fjernet, men et tynt kullag anty-
der uttak av kull mot venstre. Bildet til høyre viser gropas rektangulære form og innrasing i nordvestre hjørne.
Figiire 208: Charcoal pit Jft).30-l , sequence 1 and 3 taken from the northcast. The photo to the left shows the cover removed,
but a thin charcoal layer suggests that charcoal was taken out from the left. The photo to the right shows the pit's rectangular
form and collapse having occurred in the north western corner.
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Figur 209: Flategraving av kullgrop Jfb.30-2 fra øverstc til venstre sekvens 3-6. På bildcne nederst til høyre kan det skimtes en
svart prikk (pil) foran mflepinnen (plan) som er avtrykk av cn staur satt ned midt i gropa (profil).
Figure 209: Excavation of JS.30-2 in plan. From above left the sequence 3-6. The photos below show a back spot (arrow) in
front of the survey pole that represents an impression left by a smaller post that was placed in the middle of the pit.

i§::r::ø::::ii;mi:e:i::;i::fi;:;rt:i;L§::;rL;::e§g:i;ei:::ii;:::v:i:j::::::::¥:

i;d[!i;b:llij:åi:.f!ij:v.::,:v:ot:ti:å:tu'ti:oi[e:n:e,::il::,:reit:??:j

:åf::i:rEjss;itl:|;:g:s:;:f:u:|ie;#:;:e?:oeisr;titv;ååi:ne¥:i:

iii::::,:#;:|h;a;a:s;e;a::?::åe;iod:eovr;t`3s¥:nr;|;ninå::r::t
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nene.  Stokkene  er en  del  av konstruksjonselementer

;:#iår.:åks.tR:?,:::vtøs:.tå:tli`gbr:::::,fågieå:rvoe`ågaef

:irå:rt6rntn:å[g,-svøar;f.ets,voi!ciierats.dåTål![:ffr::,sutvnedr::
de  øvrige.  Disse  ble  påvist  bare  i  østre  del,  men

i:iil;j£:i€ji;;:::::¥7:r;:i:;§ji!e:si§i:ip:j:§iåi:::tv::S:t::oui#;:j:

#E.3boe-kl.,.xaer,r;å|st;::tvis:gT.:af.r:is5i,sårnaf,orfiTrioe=

deponert  på  vollen  på  innrasingsstedet,  men  kastet

fvr:::.::::n.:p:aiivg?:rr:å;E€e,ij;::gr:e;iie:p:å:vfi:v:aak:t::er¥,::;¥
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Figur 210: Undersøkelsc av utømt kullgrop Jffi.11 -6.
Figure 210: Investigating the un-emptied charcoal pit Jfb.11 -6.

Milebunnen  framkom  derfor  bare  med  tre  hjørner.

.¥,g,pså..våggrenseoåard2a,non=,eongra=tmbeu.nnri?|elåurneåt.e:

Feilie.s:åacvmfr:gmv::.s.ar:ed?.l:nkkd::.:::rfi,.n=e,Zsinn:f::

§;:::::::;:::¥§t:j;å§t:;:g:n;°:€:tj;:]{:::§[§e;:;g:.;;¥§eju::§:
8raving.

UTØMTE KULLGROPER

Pååo:2?a`,:øån:d#!g::i:.;r:i:iå::!::.p:åååtte:t|?ag?:tøei:c.g,u:rt

§e:r:m::[::,:osngd::;§e:::£:::;j;§v::jå:ssåt::]:;:a:¥;roas¢o:åkg:o;;
mgrop]fi>.ii-6

i::':a;g::!:i;jJi::viai:iin::;::j:!a!s:f:k;::::;:t:,:sk::ii:2i:åi:ij

:;:rr%pk:i::h,eil:i!gå:=iåki::;urå#itt::m;si:|:jåri;,a;gjj;

r{:{;;:;::r:[#§§n§j§j;;e§::::;:{::ng;jnj;[F§::{j:;:j:;;;r::§:

g.:::e:p:å;å:åoeGE::#.:i:åEfE::si,;i:srå:s:et:i;'å:`:hTåtii

i::st:¥t#ir::¥;i.i:i|I;iiiit|tieidiui:iiåniii::e;i!iiijipi:såå:e|:
under   bakkenivå   (Bloch-Nakkerud   1987,   Narmo
1997), ble den først antatt å være delvis tømt, da en

kroo::trsuaEj=ne.ni#:inggnvbiåe.,.a.nsteagå3sånpoåea,tååfiå:

i:.ae:ge:s,iuiti::::åae:.egafi;:k=u:isr:o:p:;ei,gt!a:n:;:gr?ds:::#?å

kl,låå,e#eattsht|td:r:nde;fiås:iåtåe|S;g2åov.æ:::#.r:`a`:
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Figur 211:  Skråstilt stokk tatt  ut av kullgrop Jfp.11-6  nordvestre hjørnc.  Den er spisset og har klare øksemerker.   Stokken
er dendrokronologisk analysert og datert til perioden AD1077-1213, men med ytterligere 30+50 karboniserte og deformerte
åringer i de ytre lag. Stokken er således mellom  166 og 186 år og er hugd mellom AD1243 og AD1263  (Foto: P. Zetterbcrg,
Universitetet i Joensuu).
Figure211:AdiagonallyplacedtimberrccoveredfromthenorthwestcornerofJfp.11-6.Ithadbecnsharpenedandhasclear
axe marks. The post has b€en analyzed by dendrochronology and dated by to AD1077-1213, however only the dating was
takcn from the last 30-50 carbonizcd and deformed rings. The post is therefore between 166 and 186 years old when and cut
sometime between AD  1243 and AD1263. (Photo: P. Zetterberg, University ofJoensuu).

iie§i{:::rti:;n:*mjbi;e:t¥:e;:a:§v:¥b:eije;:::r::i:;e§:::n:::::i:ei:;:;
haddeblåt:nfievriå:treet:enrd:::ødkuekJ:onnfonr.egikkvedaten

:aeiems::¥setl.a§:.Bfireeneinv:,Taå:å;nptes[ikvaar,å:':estenn,::
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åe.:eosEøt:etso,eai:eh,e!åie?fidsr#.nrtÆ::ei:Leå.:æ#.dnc:
et avgrenset område fta topp til bunn. Stokkene i veggenvå?!iiaåi!aai::o:*;ån:å:ijejgi:i:;,::`t:n:diå;:'åirøå:iåfos:i

;g¥i::o:D:gf:m?;:ij.:gk:e:ng:-i:ei!ebk;:;::n:h:fn:sfio¥fEi:riå:f:
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Figur 212: Plan og profiltegning av kullgrop Jfb.11-6. Tegningen er en prinsippskisse basert på notertc mål. Stokkebreddene
er ikke autentisk.
Figiirc 212: Plan and section drawing of Charcoal pit Jfb.11, based upon documented dimensions. The width of the timbers
is assumed.

i:kpå|:gåfofr.dredl:,:ååsf,iøg=o£3r=:åsti:p,eø::,r:;kj

::go.:3taesns:Ln,g.:tAi|i:ers::ti=ed±ordeå,5Tæ:eo.pæp,eirb=:.ns:

fe:o:øåfetå:i?åeeirkinnb:¥hnnun:i.:s;å;TmD:een::Tåtå::,:envuå:tie::
brenningen (I.arsen 1996:77).

20 prøver fra stokkene er vedartsbestemt, derav
1 5 av bunnstokkene, begge bærestokkene, to av de skrå-

Slåigrioå:ågå:|:ii#-ilåinm:1iit,:;#jr:såag:7:;åe;;Pir

ååi=ee:|råi,t:øgftti:årieng€ånadvriEog::;oagå;Eut=r:yvsiedrer::

©'4©vt€:'_J1

1      r

Stokkerfjernet
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Figiir 213: Plan og profiltegning av kullgrop Jfb.29-3. Kullgropa har krysslagt tømmer men er ellcrs lik kullgrop Jfb.11-6.
Figure 213: Plan and profile drawing of charcoal pit Jfb.29-3. 1he pit contained crossed timbers but is otherwise similar to
CharcoalpitJS.11-6.
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Figur 214: Utømt kullgrop Jfb.29-3.
Figure 214: Un-emptied charcod pit Jfp.29-3

Hmgrop ]fii.29-3
Den andre utømte kullgropa, Jfp.29-3, var synlig som

:Tnå:orp,i|p?.ii?E:slå:|?'eg'.e2nosot2:):o.:#eetåEftaånv¥t:

g#;srtf.T|t.:,ge:,=rr::eii#::eennnees,ifeeå.af.ui`agåå:a,a¥,n::
noe kull i den ene halvdelen.  Grunnen til dette som

;o:iek:e:vfsi:_;6:;:P.?:n::,:if£,i:er:::i:.:;:ft::::Pifiv::s;døtn;:n::

¥fli:siifh;gtli::ri:it:t:df,:::igå::V;aT:e:m:e;:et:,:i:':g:s:d|:,
spettet sand,  var delvis  fiernet og kastet ned  i  hullet

:a::r::ert:tf:::!a#.ajåg:::e.;ja|:;:n;|:!:igt:¥b;;e:;årt::såe::;
fram i plan og profil, og konstruksjonsdetaljene en så

Figur  215:  Torbjørn  Skavern  (i  gravemaskinen)  og  Ole
Tveitcn    med    dendrokronologisk    prøve    fra    kullgrop
Jfp.29-3.
Figure  215:  Torbjørn  Skavern  (in  thc  digging  machine)
and   Ole   Tveitcn   collecting   dendrochronology   samples
fromJfp.29-3.

2,72`
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30 cm.  Bunnlaget besto av 22 stokker med diameter

::-:::-ii-::::::--:::---:=-::::i::--=::i:=:-:=::_:::::::::-::::::_::=::_:=::::::_-:::l:--::-::i:::::-::::::

o;g§b§r:;;tÆu§¥o¥ug[§o::;;:jj;:j;§;¥:§:±
samt  en  av de  skråstilte,  er  vedartsbestemt  til  fiiru.

:::::i--_:::::::l:-i:-::::_-:::::-_::-::-:-::--::-::_::=::::::-:-:::-::::-:=:--::::::,:::::::::-::

åg.:4,#1:::.:åiåå!åegflå|n:nrefin5e::o?.i::?oåb:`såk¥:eår:
Ved å sammenlikne resultatene fra de utømte

i::pee|:=f::.e.ssEffe:edle¥efi:atrfv¥:a:å:e:#.£å::kiå:se.:
at Jfp.11-6 hadde tømmeret i den indre kassen stablet

gropeneT:tsbp#::årsnki.5:::lvt::::ek:rfs,dreukustjø.=::

;iiiii!s:,::uåi::=:;i:e::t!#;::!t;b;;:jiea:!:jn;:I!:r,:å:J:fi!j:ji::
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;#ofa:ååi.Irrn::b:rr:s:rn?iåei::;:#tnhoa;.po:::,:ei!fuiåt:e::
ned og antent never eller liknende (Bloch-Nakkerud
1987:94-95, Narmo  1997:77).

:,ti2n:åde!sl:i;jiio::i,;.:i;å;::aj;s:#g:foebi:.::tjsb;:eii§e:i::;:
bunnen  av mila har  fått en  mindre lufttilførsel  enn
de mot toppen.  Stokker med mindre diameter har i

ii:jtf|lt:,:i;O::i:vil:i:!;;:i::;;i;ti:i::;:;;er;::i:g8i:i;ei!
-=:::::--_::::-:::-:-__::_.-::--_-:--:::-=-::::--:-:-::::_::::::_--:_----:

tradisjonen. For å dekke tømmeret "riset" en mila ved

ik::::iier:::;ee;nn?;ffke,:ia;:t:|:::i5::bif;,its:a::eå:o:ra:¥gdo:.Sjef|t:j
::,pe:ral`ei:såni:å?k6e:,8.:';,Eertisbi`negi,kmkmeeååå`:s,tårågannøig

i¥!:;:;ijir;ei:i:g;i:i.::i;:b¥;,;iii;d:ei;;tei!::;i:;iåiåii;`;e;t:;si:

Æ`f_!3åÆ
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:rd:js:v5;:ji:o:Æu:eåiå:e;:nkf!e:n:::g:r:j::ftg:::n;E;:t
Det blir samtidig klubbet for å skaffe et fastere dekke
(se  f.eks.   Narmo   1996b:28).   Selv  om  miledekket

;MTji,g¥,:i:;ii;:f:|::å;,!€::i;e:ihjei:;i;r:;!rm:åi;;i::t:t:ir:iit;r:e:t:
gjennomkullet.  Dette gjaldt imidlertid i hovedsak de

ti]j!irn:g:ern::f.åejse.:ie.rst£:nkdernee;o¥lo:gbÆ:r:ennmv::e:ålr;

SMIEKUILGROPER

;r:b:å:d:e,r#r:o:::s:ii.iFåi::i:br,`åi:å,ut¥jJiiø:yg:eiu:¥
:::L¥:tø:n`åeø,'.p2åov?sorii2:gn2aa),?=igi:Tl:::pfeorridåtet:
perifere  utmarka  på  Rødsmoen  (Narmo  1997:134).

få#rjåjj:,;::jfik:r:e:tsi:j[ee:o:se;eefer;.tsjgi|r:kd;e:;v:::ipg::?:s::J::i:;:
enkeltvis eller flere sammen. Dette gjelder blant annet
kullgroper ved  Fjellsliveien  på  toppen  av Jernskallen
(Risbøl  cf ø/.  2002a:60),  kullgroper  nord  for  Deset

![!t¥::[::±§;#:!:8i:::::;te;jr§!Sei`:::a¥e:n::;!§||i#i;:;:t;ii
Eaenåsfseet::rtiiiekl:bglTsne::r:angsdengamlehulveien

Under utgravingene ble imidlertid både smia

å:fi::::tti?=::tderre?gr::rna::trit|ifno;s?|å::::rå::som=:-

åE:i::tgeitstir¥r:ehsa=iiosr:rkf.TJ=rent;k?|::::£|=:åjåledne:£oE

ii[|e:råai:d::g::en::e:a|å::sr::d:eisu:sr:!:e:rfissrgri:sire:d±?;:o:slji;iå:t:;
da  igjen  med  kullgroper  definert  som  smiekull-
groper,  men  ingen  utmarkssmier.  Spørsmålet en  må

gi±i:i8§:ip;iui:§irpiis;}ei::':i:;:;:r;:ijaeå§j::inån#:Ig;:g§
videre bør direkte knyttes til smiing da en av erfaring

!:::;£;Si{[t!'n:gt;jjt|oS:,::::;nå:n::°i:i::;e;:r:;;:::Usi::::r;e:;rg#;:n::t

;a:nodgd;:vtj£å:eprEjs:,e:n::eigtÅtme=eåafohrårolbdes#tleatnt:mu:::
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§oj::;s;Ær:;:;§r:€{j[:s;¥!ji{:j:::;:;ie::o;::ue¥:§;æ::
J::rrii:P:r::sg!:r:fif|i:s;ir;S:Tti:lTåg:e::|:t::.¥t,Te,;iil,;ån=a::e:r:|::I:i;

iEii:::iÆi:::i:er:ii#io:åit;::;¥k:;r:jsk::d:e:riå:I:::
ikf:rieui:dåtå=il:nk:;phåy:::esaennnednasÅ::ee:vd;tr.hpe!lne:

rkree:ape:igvi:,nshie±es:=ieTairtre?i:ljiåj,øe:,dkeat:e..nD|aikee?
v§:biii:gtE::liipåo:d:¥g;,;tTekneenneåk:ig::rrp:::an::ern-:e`::

VOLUMBEREGNING AV KULLPRODUKSTONEN
En  hypotese  er  at  kullgropene  har  hatt  tilsvarende
størrelse under som over bakkenivå (Bloch-Nakkerud
1987:91,    Larsen    1991:117    Narmo    1996a:49-53,
1996b:27-29,   1997:76).   Dette  baserer  seg  i  første
omgang på  beskrivelser  av kullbrenning  i  groper  p
Island   (Bloch-Nakkerud   1987:68),   og  videre   p

i:efvei:gg::enrnb#:n.:[`,å=.å:Nvfieenruhdar|9dsa7?.;2:9e3:
Narmo 1996a).

Gråfieu.Få:ådeb.egbi:rdtåneui?F.t:esefu;lrg.r:lpee=:.isi

;:joE:E:::,#i,'::å:::=::g,!;yg:htfi;:jitvå!;ie:d:::ko:it,ed:e:::X:.e::§:;:

;:r!ii::e;ii!jgeå:-;;:jdijo;:jg:3:eigt;rij;f::efå:L::;:
hatt en tflsvarende masse over bakken som under bakken.

Er:låi|:iren?:in:::|rapåå:a:;i:n:::|:i:e,iri:l:sga:t;nreoi:h:e:og?e:t
er klart at målet  med metoden  har vært  å skape en

åtst::t,p:,e:nagE:iie::`#;dl:ts:f#oee:sste;o¥m::?årl:i:ii::åed::
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Figiir  216:  Åge  Johannes  Jamtveit  renser  kullgropprofil.
Allerede rett etter torva cr fiemct i bunnen av gropa vises
tydelig gropas kvadratiske form.
Figure 216:  Sectioning a charcoal pit.  1he pits  quadratic
form is clear after surface stripping.

og at det etter hvert forkullede tømmeret beholder sin

¥I#i::o:i|n;£;Ii::fi:g;|;:f::t:::n::ijt;:;:s:i::

iii:diå;:i2,¥;i|ii:;:::::,::;g:i::i;;:si:je:nj:::,::j'i!r;e;i„fg;

å`=gr;:e;:ij:ge:.:a;;:!iss,eå:å`:,fjiååå:e:rtguåe:|n;g;;;;:.:,:

i fast mål etter uttak tilsvarerer 1520 liter, mens  1  m3 i
løst mål ¢.ø fz.Ø er  1000 liter.  Her gjelder det som sagt

åtekt:;sitit::ri:ae:;errne:n?:r:otni!i.giås:s.::t;;;ui|#hvå:a:roåaåbd?.d:e:;
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Kriugrop Volum/løst mål Beregnet Fast mål
fast mål veid

'fb.11-6 7,1  m3/71001 4 757 1 10 7921

Jfp. 29-3 8,5 m3/8500 1 5  695  1 12 9201

Tabeu  39:   Utregnet   volum   i   de   utømte   kullgropene.
"Beregnet fast mål" er anslått å utgjøre 2/3 av løst mål, mcns

1  m3 "Fast mål veid" tilsvarte  15201 ved uttak i bøtter.
Table 39: Calculated volume of un-emptied charcoal pits.
1he figure of 1  cubic meter to  1520 liters charcod is used.

:åi;nrnå|eeivus::g:::e:T:åj.e:a:k:gi,:i,r,:k:e:tåefle?:[::ln:::oiåii:

iii:!i;§jEI¥kg¥i:::åte;ji,io::;:¥å:ii;ni:;:;;a:i:ii:;;:g;jta±illoj:

:|:ao::n!e:eie:g:åi:ei:j;i[dfani:aFi::ge:n:i:E:::ofnt::;:id;e;r,iij;e;:

i|:n:::|:jå:e.:(:iai:ino:i£,:::!:7r;::P;:t:Ei:v:.rsi::e:n;:å:å:fii:o:¥et:;::::
4,5 m3 = 4500 liter.

i:r=rvuiiuvteg|ø,reer:;sreondså:;5JLe.lli:åead.,u::fgbTiin„gt::|Fgu.lrl:
tatt opp senere.

ia:in:;o:tr;::ivi|iÆ;jp:ia;rij;;e.;:e:§se?iå;niiii:t:n:i;oå¥::':!j:i;

;vi:r:h::t::!:Eyi¥i:ei;!ie.iå.i3:;n:sr;::il?i!ti:;:;:!::idåoig:n:;iiii
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±`-.-`-=-',;`_,?iK`l,,-O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ,         ff•,L-_F-_,,=.'          ,     _

Dn

_a              a         _                    _a_                ___'oo

E      d   UDH      DdD       DB    D      DD   p     ']D     d   D       PBq            ffi0°°d

.]D  .     n„     .  .   DFHDd.Dn°D.D   iHi]o°  .   D    |°st~.F      `'r)r] ri-         r];:==;;;;;øøf -~ r]   -

€-rJ

Figiir 217: Arealct på kullgroper ut fra registrert bunnplan og målt milebunn etter maskinell snitting.
Figure 217: Area of charcoal pit bases generated from mechanical sectioning.

:;.d;;:ei:„i:ei:Ssiiåi:åie;:,¥jf:n;:n:::å:..::::sik::;;;:r|k:u;:

:-:=:-::=:::-i;::-_::::::_:-::::-:_-::-:_:::-::=l==:::::i::-,:::_-:_:i:--::_:_=_::_-:-:_:::_:-::::_-:-_:::

er 3,4 m2. Det vil si at milebunnen i snitt er 1,7 ganger

:t:ø.srj:;:;:3:.åt2:Puin.åp;!ti`u::g:i:i:£i|:!fa;???sa:vnd:?då|,:
gravde

Et moment som også må tas i betraktning her,

;:å;;iiå:iinå,g::h|d::d;:jo;;ii:;;':;::tiie!de:::t::t;::,iå:;
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rn2

35

30

25

20

15

10

5

0

iHE                                                                                                 `  `.   L  L  },¥±`+=-,<-7€T*L`i!~L*f!§ifi-åÆ<i¥`=L_=å%å±3æ¥E+t'*¥c¥Æ±{åÆa¥Ei,:        ^J  `                                     \     '   \ ffiæffiÆEEEHfiEåæ=æ*#.¥(S¥    t'
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Figiir 218: Kullgroper snittet med maskin og forhold mcllom indre mål og milebunn/bunnplan.
Figim 218: Charcoal pits section with machine and displaying the ratio of internal area betwcen pit base and bottom plan
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Metode Sritt Prøvestikk Prøvestikk x 1,7

.^lål IJ)Jt mål Fast mål etter ø[ttak IÅSt mål Fast mål etter uttak IÅSl mål Fcut mål etter wttah

Snitt dybde 0'94 m 0,91  m 0,91  m

Maks. volum 22,3 m3 33  896 1 17,8 m3 27 056 1 21,2 m3 32 224 1

m. volum 2,7 m3 41041 1,6 m3 2 432 1 1 ,9 m3 2  888 1

Gj.snitt volum 8,3 m3 12  6161 6,2 m3 9 424 1 7,6 m3 115521

Hbell 40: Volumberegning av kullgroper.
Table 40: Estimated volume of charcoal pits.

;våavpn,:g::p!o:|:8l:£:?;t:V::::ifi:[::e:iri;::iåg;::nTgioi:å::,ij:s:o=:t

in:n:rr=inåg:g:`:oeeg:st;::t.r:RTe:s:;#:n:!i:iåen:n:|i::uv;i,å!:|:v3:piå

:::ii;;t,#:,:j:eå;:i:e;±¥i!e::g¥;i:iij;:fiå¥g.:
:,::r:å:i:?g:,n#rto:r:tnåis,:iåfn,tg;;å?.#å:.:eii:d#:,!:p;:æ:r':

;:TutmgriBeEdrså#.#.Fi¥å;å:åeåe:eft:iF,::s¥E::

!,iisg:ri;g::eiart;?:n:s.t:en2:;;.;umåt3;tti:gintå.a:t#?etgifn:eå:

:-::-:=::---i-::::-:-:i:::li-::_:::;:==:-::=::=:-::::--:=:i-:=:=-i=:::::-:=:=:::::::::l:::::-;-::-:--::::

at målt milebunn x  1,7 har et visst samsvar med de
=::-:::::--::------:-::-:i::-:::_-:::_::=::_--:::=---::

et massemateriale, kan en statistisk også benytte mål

Volum kullgroper

2015m31050

ry     ,;Z1-

):::øt;est,kk!APrøvestikkx1,70

10
!1

1

A

•... `

jij!jiiiiiiil^ii-

20                   40                   60                   80                  100                 120                 14

Antall kullgr oper

Figur 219: Forhold mellom utregnet volum på kullgroper undersøkt med maskinell snitting og prøvestikk samt prøvestikk

ganget mcd forholdstallet 1,7.
Figure 219: Relationship between calculated volumes of charcoal pits investigated with digging machine and test pit and test
pit figurcs multiplied by 1.7.
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:ådi¥:.gååg,qøe,eg:åpeåefi:eri|l|P,|u.T?å=g::.g,,e?;:e:i:

it:;:å:rp.T:;i.i:g,eunmbass:iesfi?å:igåtå:#:nde:eltt,ø=et:

AVSLUTNING

t:;i:n;;ej:¥::r:::it;;:i:;i::;:::uf:T::;::!,:E:e::ie:iijs;;Ij:::s:fer;e:g:s:

i::v:;e;g,:ssf:g:då:::s!ii:i;e:t:;m::ii:ii:,ig:s::ai!;::gii.;;:ie:::::ai

;;d:gE;:ea:::tr:;;[:kr:::oæenrn;d::::åg:::k:te;Fg:;åeor5¥¥g:r[:r:;:

iiei::ai:::,:ii:n:eEs;:;o::rii:it[se;!iijj:iiiii;.::::::ii!:|r!:::jt;.:j,e:r;

s.m.ekFaontgdutlårrgeÅ:ndi:srsøekrt2318(k5ilg%:;P.e=rååås::e.::
og bare  17  (45  °/o)  har fortsatt samme status.  Det vil

;;f;t;:i;;:_:|e:.:6;:ank:-::Sdi;sd:::i:n;:!i:r::E::rå:o::Nii;:|x!

;i:j::::::;::L;:i:;:a:::§:i:;e::i±;§7:ee:ri:±j;::§e;d;i:i§:fi:e:e:e::n¥i::i§j
::.stf:rle::t=i=:r:,åvsi::bi|eErep::5|t|:r,?uLæer:sg:onpehr;ddå:

g§¥::;v:§::n::::#;:r;Æ;jr±e;:::s:g;:;n:::re:;;:::aa::
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Type Indre mål mebum Dybde Volum

Kvadratisk kg 11'1  m2 5,7 m2 95cm 7,8 m3

Rektangulær kg 12,7 m2 8,l  m2 90cm 9,3 m3

Tabeu 41:  Forholdsmål  mcllom  kvadratiske og rektangu-
lære kullgroper.
Tablc  41:  Statistical  relationship  between  quadratic  and
rectangular charcoal pits.

ijåri:o{i¥giuii£;:r|i;v;i::jij::aari:::::];;oøi:ig;;:r:i::iij;:[:

;ei:st;rfie:r.tgr;:,å;aErrs.ir?åaåa:n:,år:ekr::ntnd:e::såris:?`#:g:roå;s:e:
---::=::-i:-:::i:::=:::-:-:::-:=----:==:-::-:----::-::=------==

f:t!å|:::=?å.d:ee::r:eaår:e:;:n:j:eåioer?:!:||:t:;.:::;|i!,::;a::enr:
synlig. Heller bør rektangulære groper sees på som en

;::,::oin£åvt.::rns:amn||kgue||5åi|.b;een|reirngtee:heTee:nbdaeE:

;i:::;åo;!e:`|::e:sgbå:t::;:;;e:Tid:i|:e;`:s;i;e:e;:|:::r!;::s:åig:ai;!:ntr:e:i!

:a:n#:1ie;:kh:s|;:e:|:!;#Jli|i:rtnå::#:t:|!Egej::n:s:T:i:eFe
mål unntatt dybden, som er tilnærmet den samme.

Som med kullgropenes form ser det ikke ut til

:-:-:-:::-::=--:-:=:-:--:_:_:::-:-:=__:-`:_:i::-:i:--:_:i=-:--::-:_-:::-:::-:::::::::-_::::_:=-_==::-i:
nærmet standard er en milebunn på drøyt 2,0 x 2,0 m,

F:;;.:b:ån:,efea:reåj:åvrå::tå:atll,::r:gperobå3:3:ts:t::efeileufneft:::
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5    RøSTEPIASSER I GRÅF]ELLOMRÅDET

Røsteplasser er en  kulturminnetype som  tradisjonelt
har vært vanskelig å erkjenne da de ikke er synlige på
markoverflaten. Et ubesvart spørsmål ha.r derfor vært
om røsteplassene som ligger knyttet til jernfiamstillings-
plasser,  representerer  den  totale  røstingen,  eller  om
plasser  for  røsting  også  ligger  ved  de  malmholdige
myrene. I Gråfjellområdet ble det under registreringene
påvist enkelte røsteplasser liggende rundt i terrenget,
langt  unna  nærmeste  jernframstillingsplass,  slik  at
teorien om røsting ved malmtekt i så måte ble bekreftet.
Under de arkeologiske undersøkelsene ble problema-
tikken og resultatene fra registreringene videreført, og
det ble med magnetometer påvist over 220 enkelt-
liggende røsteplasser innen regionfeltet.

Vør,'ø 63

REGISTRERINGSRESUTATER
Totalt  ble  det  under  NIKUs  registreringer  påvist  ni
enkeltliggende  røsteplasser  (Risbøl  ef ø/.  2002b:55-
57).  Det  ble  gitt  dispensasjon  for  syv  av  disse.  To
røsteplasser  (Rp.5  og  Rp.6)  var  synlige  på  grunn  av
flekkmarkberedning, mens det for en ikke finnes opp-
lysninger om metode for påvisning. De øvrige seks ble
påvist med magnetometer. Røsteplassene som ikke ble
påvist med magnetometer lå alle i nordre del av Vestre
Jernskallia.  I det samme området ble det også påvist
store malmforekomster (Risbøl €f ø/. 2000:58-59).

Av de seks røsteplassene påvist med magneto-
meter  ble  6n  (Rp.2)  registrert  tilfeldig,  15  m  nord
for Jfb.17,  ved  søk  etter  mulig  smie  (se  også  under

Figiir 220: Røsteplassområde nord i Vestre Jernskallia.  Flere røstcplasser er påvist på små høydedrag med omkringliggende

gressbevokste våtområder. Deset Østscter, Melgårdseter, kan skimtes i åsen bak i bildet.
Figure 220: Roasting place north in Vetsre Jernskallia. Several roasting places were located on a ridge overlooking surrounding

grassy wet areas. Deset Østseter, Melgårdseter can be seen on the hillside in the background.
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Jfp.17)  (Risbøl  cf ø/.  2002a:54).  Ved magnetometer-
søk  rundt jernframstillingsplassen  fra  eldre jernalder
ved  Løa,  sør  for  Løsset  Nordseter,  ble  det  funnet
to  røsteplasser.  Disse  bør  nødvendigvis  knyttes  opp
mot  denne  produksjonsplassen  da  det  ellers  ikke
finnes spor etter jernframstilling i området. En røste-
plass (Rp.1) ble påvist 50 m sør for Jfp.4 og ble natur-
lig nok knyttet til denne. To  røsteplasser ble i tillegg
påtruffet  ved  Statens  brakke.  I  området  ligger  flere
jernframstillingsplasser og kullgroper, og det ble gjort
søk langs kanten av en myr i dette området (Risbøl cf
ø/. 2002b:14, 55-57).

Et lager med fersk malm ble påvist av NIKU
(Risbøl et al.  2002a:54).  Lageret er deponert som en
avlang haug i et område typisk for malmforekomster.
Terrengethellersvakt,ogdetermyevannsigiområdet,
noe som kommer tydelig fram av fiiktighetskrevende
vegetasjon (fig. 220). Spor etter malmtekt er vanskelig
å påvise,  men  kan  i heldige tilfeller sees som grunne
nedskjæringer, lik spor etter torvuttak. Dette er blant
annet  påvist  i  Numedal  av Hauge  (1946:27-28),  og
også i  myrer ved jernframstillingsplasser  i Ångersj6  i
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Sverige mener man å ha spor etter dette (Emanuelsson
2001:28-32). Enorme mengder malm er blitt tatt ut
av myrene. At en likevel bare i sjeldne tilfeller påviser
malmtektene,  har  årsak  i  det  lange  tidsperspektivet,
der myrvekst og gjengroing har ført til at alle spor er
borte.

MAGNETOMETERUNDERSøKEI.SER
GeoSsiske metoder for undersøkelse av trekk under
jordoverflaten,  er i  hovedsak benyttet ved studier av
geologiske strukturer. Imidlertid brukes nå flere innen
arkeologifaget, da menneskelig aktivitet i mange tilfeller
kan  spores  ved  slike  metoder.  En  av  metodene  er å
bruke et magnetometer som måler anomalier (awik)
i  jordens  magnetfelt.  Anomalier  kan  være  naturlig
betingetutfrageologiskeforholdsomegenmagentisme
i stein og grunnfjell, og en må på forhånd være klar over
dette  kildekritiske  problem  ved  bruk av  metoden.
For  Gråfjellområdet  er  de  geologiske  forholdene
gode for slike søk da grunnen består av sedimentære
bergarter  som  har  liten  eller  ingen  magnetisme.  Et

Figur 221 : Tatyam Smekalova foretar detaljkartlegging av røsteplass Rp.24. Gule flagg rcpresenterer anomalier påvist med fri-
søk. Blåfargede pinner definerer kjerneområdet for røsteplassen (Foto: S. Smekalov).
Figure 221: Tatyana Smekalova mapping roasting place  Rp.24.  Thc yellow flags represcnt anomalies identified by the free
search method, whilst blue markers dcfine the core area for the roasting place (Photo: S. Smckdov).
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Figiir222:Magnetometerkartlegging2004.DeregistrerterøstcplasseneliggertettisvakthellendeterrengmellomMerramyra/
Tørråskjølen og Malmmyra. Ingen røsteplasser ble påvist rundt Jfp.2, Jfb.3, Jffi.5 eller Jfb.8 (utarbeidet av Smekalovs).
Figiire 222: Magnetometric mapping in 2004. The roasting places surveyed lie in weakly sloping terrain between Merramyra/
Tørråsen and Malmmyra. No roasting places were identified around Jfb.2, Jfp.3, Jfb.5 or Jfb.8 (prepared by Smekalovs).

usikkerhetsmoment  er likevel  at flere  enkeltliggende
steiner  er  magnetiske.  Disse  kan  ofte  skilles  ut  fra
menneskeskapte spor da de negative og positive ano-
maliene  har  en  tilfeldig  orientering.  For  menneske-
skapte anomalier som oppstår gjennom  oppvarming
av  leire,  stein  og  sand,  vil  anomaliene  være  ensartet
(Smekalovs 2006) .

Metoden egner seg godt til bruk innen arkeo-
logien da den avdekker kulturminner som ikke er syn-
lige på overflaten. De forhold magnetometeret oftest
avdekker, er tilstedeværelsen av magnetisk magnetitt
i  grunnfiell  og  mineraler.  Ut  fra  dette  er  metoden
særs  verdifiill  for  kartlegging  av jemvinneaktiviteter.
Både  gjennom  røste-  og  reduksjonsprosessen  får  en
sterkt  magnetiske  mineraler,  og  både  kartlegging
og avgrensing kan foretas på et detaljnivå (Smekalovs
2006).Magnetometerregistreringenebleførsttattibruk
underNIKUsregistreringer(Rjsbølefø/.200l,2002a,
2002b,  Smekalova 2000,  2001,  2002),  der metoder
for  søk  etter  kulturminner  ble  utviklet  (Smekalovs
2006). Hovedsakelig var det jernvinneaktiviteten som
ble  kartlagt,  men  også på  seterområder  og  områder
med kokegroper er magnetometer blitt benyttet.

Metodene  som   ble  utviklet  og  benyttet  i

Gråfjellområdet ved registreringene, erfi.JØÆ og czgfzzø.~
z.#7ø77zÅ/z.7øg#   (Smekalovs   2006).   Ved   frisøk   brukes
apparatet til å påvise og grovt avgrense områder med
anomalier. Treffsikkerheten for påvisning av anomalier
med  denne  metoden,  ligger  på  mellom  0,5-1,5  m.
Små flagg settes ut for å markere punktene. Metoden
innebærer   at   en   kan   kartlegge   forholdsvis   store
områder,  mellom  tre og fire  hektar,  på  en  dag.  Ved
detalj-innmålinger  foretas  det  en  kartlegging  innen-
for  et  begrenset  areal.  Det  legges  ut  en  rekke  med
langsgående tråder i det området som skal innmåles,
gjerne med en totallengde på 40 m. Avstand mellom
trådene  er  0,5  m.  Magnetometeret  innstilles  til  å  ta
et mål hver 0,2 sekund, og hele området blir kartlagt
ved at en går  langs trådrekkene, og det blir da tatt et
mål for hver 0,2-0,3  m. Alle de målte punktene blir
bearbeidet digitalt, og resultatet blir et skjematisk kart
der anomalienes  styrke,  toppunkt og  utbredelse  blir
utrykt visuelt (se fig. 225 og 243).

Md bakgrunn i NIKUS resultater videreutviklet
prosjektetregistreringsmetodene,spesieltpåbakgrunn
av problematikken rundt røsteplassenes lokalisering. I
til sammen fire uker, en i 2004 og tre i 2005, utførte
Dr.  Tatyana  Smekalova  og  førsteamanuensis  Sergej
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Figur 223: Registrertc områder for malmrøsting i Gråficllområdet.
Figure 223: Surveyed areas showing the roasting of ore in Gråficll.
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A       Magnetometerregistrerte røsteplasser

V       Magnetometerregistrerte røsteplasser,gravd

+       NIKu registrerte røsteplasser

0       NIKu registrerte røsteplasser,gravd
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O"åde Enkle røstebål Røsteplasser med flere bål Røsteplas ser totalt
Trøbekken 1 1

Tørråskiølen/Merramvra 36 18 54
Vestre Temskallia 24 46 70

Halvfaråsen 1 9 10
Storkjølen 1 10 11

Flåtåstøa 11 33 44
Statens brakke 15 18 33

Totalt 88 'jJ 223

Tabell 42: Antall registrerte røsteplasser oppført etter område. Se vedlegg 4 for detaljer angående lokalisering, malmtype og
antall røstcbål.
Tåble 42: Total surveyed roasting places sorted by area. See appendix 4 for detailed location,  ore type and survey ore firing
sites.

Smekalov søk med magnetometer  (Smekalovs 2004,
2005, 2006).  Selv om en hadde en formening om at
røsteplassene  kunne  ligge  perifert  i  forhold  til  jern-
framstillingsplassene,  ble  det  i  første  omgang  utført
søk rundt flere anlegg ved Tørråskjølen.  Bakgrunnen
for utvelgelsen er at dette området kan sees på som et
spesifikt og avgrenset miljø  som  er prioritert under-
søkt.  Området  består  av  syv  jernframstillingsplasser
med tilhørende kullgroper (Rundberget 2006: 15-32).

Utgangspunktet for søkene i 2004 var å starte
ved jernframstillingsplassene og sirkle seg utover slik
at hele det prioriterte området ble kartlagt. Resultatet
va.r oppsiktsvekkende da det  innenfor et  forholdsvis
lite  område  ble  registrert  54  røsteplasser  (fig.  222),
mens det i området for øvrig, ikke ble påvist en eneste
(Smekalovs 2004).  I  tillegg til  røsteplassene  ble også
tre nye jernframstillingsplasser registrert. Dette gjelder
produksjonsplass 2  på Jfi).3, Jfb.18  samt Jfp.35.  For
alle gjelder det at de ikke umiddelbart var synlige på
overflaten, men at de framsto som små forhøyninger
i et småkupert og tuete terreng.  Beliggenheten til de
registrerte røsteplassene som ikke er knyttet til jern-
fiamstillingsplasser, må sees på bakgrunn av sannsynlig
område for opptak av myrmalm.

EtområderundtjernframstillingsplassJfp.12
(fig.  80), ble også gjennomgått med frisøk samme år.
Kun 6n røsteplass ble påvist,  og det ser ikke ut til at
røsting har blitt foretatt her i stor grad. Utstrekning på
registreringene med magnetometer har en radius på 6-
700 m ut fra jernframstillingsplassen. Sett i sammen-
heng med produksjonsplassens størrelse (se Jfi).12) må
det derfor ha vært en arbeidskrevende prosess å frakte
malm  hit,  da  nærmeste  område  med  sikre  malm-
forekomster ligger ved Storkjølen flere kilometer mot
Sørvest.

Den påfølgende sesongen ble hele  179 røste-
plasser påvist. Disse fordeler seg på fem kjerneområder
der fire ble prioritert for undersøkelse på bakgrunn
av  registreringsresultatene  samt  topografisk  og  geo-
logisk beliggenhet.  Området ved  Storkjølen  ble valgt
ut da resultatene fra undersøkelsen av Jb.29, med et
for stort antall kullgroper i  forhold til slaggmengde,
tilsa at ytterligere en jernframstillingsplass burde ligge
i   området.    Både   jernframstillingsplassen    Ufb.37)
samt  flere  røsteplasser  ble  fiinnet  (Smekalovs  2005).

Bortsett  fra  området  ved  Storkjølen  som  i
hovedsak er flatt med små høyderygger rundt myr-
kjøler, er topografien i de registrerte områdene lik. Et
likhetstrekk mellom  Storkjølen  og  de  andre  er tross
topografiske forskjeller, samsva.r i vegetasjon. Som hel-
het bærer dette området preg av å bestå av fiirumoer,
men  røsteplassene  ligger  alle  i  granskog  med  tydelig
fiikig undergrunn. Dette antyder en viss grad av vann-
gjennomstrømning for at utfelling kan finne sted.

Detaljkartlegging  av  røsteplassene  Rp.1   og
Rp.2 som ble påvist under registreringene, viste begge
at både utbredelse og styrke i noen grad stemmer med
de resultatene en får ved utgraving. Disse er presentert
under de jernframstillingsplasser de er tilknyttet, hen-
holdsvis Jfp.4 og Jfp.17.  Røsteplass Rp.1  ble på bak-

grunn av små malmkonsentrasjoner liggende spettvis,
samt  en  datering  til  førromersk jernalder,  avskrevet
og tolket som varmepåvirket av skogbrann.  Rp.2 var
derimot tydelig og tolket som sikker,  både på grunn
av utstrekning og av malmmengde samt kullsjikt og
skjørbrente steiner.

UNDERSøKEI,SE AV RøSTEPIASSER
Utgraving  av  enkeltliggende  røsteplasser  er  ikke
tidligere  foretatt  i  Norge.  Men  med  bakgrunn  i  de
røsteplassene  som  er  undersøkt  ved  produksjons-
plassene,fantesdognoekunnskapomemnet.Ethoved-
problem har vært kriterier for henholdsvis malmlager
og røsteplass.  Narmo  satte i  forbindelse med  under-
søkelsene på Dokkfløy opp fem kriterier for hva som
kunne definere en røsteplass (Narmo  1996a:59-60):

•     Avgrensede rektangulære eller kvadratiske kon-
sentrasjoner med røstet malm (2,0-6,5 m).

•     Varmepåvirket undergrunn. Ikke nødvendig da
røstingen foregår over bakkenivå, men et sikkert
kriterium om det påvises.

•      Kullag under malmlaget. Usikkert da kullet blir
blandet med malmen i røsteprosessen. Kriteriet
kan brukes om malmen er mer kullblandet mot
sentrum.

•      Malmlaget er tykkere i senter enn ut mot sidene.
Ikke godt nok alene, men representerer en
spinkel indikasjon.

283



Gråf j elli)rosjektet -Bind 1 Vø,z'ø 63

Figur 224: Røsteplass Rp.18 under utgraving. Hege Damlien dokumenterer profil.
Figure 224: Roasting place Rp.18 being excavated. Hege Damlien is seen drawing a section.

Anleggsm. Oinfåde Metode Detalikart jht. røstebål 14C Metallugi
Rp.1 Temskallen Fl.gravd/snittet Ta Skogsbrann? 1

Rp.2 Eldmvrene Fl.gravd/snittet Ta 1 1

Rp.3 Tørråsk ølen Snittet Ta 1 -f/ere 1 1

Rp.4 Tørråsk ølen Fl.j¥avd/snittet Ta 1 1 3
Rp.5 Vestre Ternskama Flategravd 5 3 3
Rp.6 Vestre Ternskallia Fl.gravd/snittet 1 1 1

Rp.7 Tørråsk ølen Fl.gravd/snittet 7 1

Rp.8-13 Tørråsk Ølen Avtorvet
Rp.14 Tørråsk ølen Fl.gravd/snittet 3
Rp.15 Tørråskiølen Fl.gravd/snittet 5 1

Rp.16 Tørråsk ølen Fl.gravd/snittet 2 1

Rp.17 Tørråsk ølen Fl.gravd/snittet 2 1

Rp.18 Vestre Temskallia Fl.gravd/snittet 1 2 2
Rp.19 Vestre Temskama Fl.gravd/snittet 1

Rp.20 Vestre Temskallia Prøvesdkk Ta J-9 1 1

Rp.21 Vestre Temskallia Prøvestikk 2
Rp.22 Vestre Temskallia Prøvestikk 7

Rp.23 Vestre Temskallia Prøvestikk j
Rp.24 Statens brakke Prøvestikk/snitt Flere 1 1

Rp.25 Statens brakke Prøvestikk /
Rp.26 Vestre Temskama Prøvestikk Ta 1 flere

Rp.27 Vestre Temskallia Prøvestikk j
Rp.28 Halvfaråsen Prøvestikk 2

Tabell 43: Undersøkte enkeltliggende røsteplasscr, metode og analyser. Tdl i kursiv cr basert på Smekalovs antall anomalier på
den enkelte røsteplass.
Table 43: Investigated single roasting places, method and analyses. Figures in italics are based upon Smekdov's total anomalics
from each roasting place.
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•      Kombinasjon av røstet og urøstet malm. Den
urøstede malmen vil da ligge rundt den røstede.

Narmos   kriterier  baseres  på  Evenstadtrad-
isjonen   som  beskriver  røsting  i   detalj,   samt  egne
forsøk der  flere  av elementene  ble  observert.  Under
Rødsmoprosjektet  ble  det  vektlagt  ytterligere  to
faktorer  som  kan  indikere  røsting:  Røsteplassenes
lokalisering   på   produksjonsplassene   i   forhold   til
ovnene  (Narmo  1997:27)  og utplanering for røsting
(z.4¢.c/:64).  Kriteriene  er  viktige  for  å  tolke  malm-
konsentrasjoner    på    jernframstillingsplasser,    men
da  røsteplasser  i  "periferien"  tidligere  ikke er  under-
søkt, ville det være vesentlig å etterprøve disse enkelt-
liggende   røsteplassene   med   sikre   røsteplasser   på
framstillingsplassene.

Av de totalt 28 undersøkte røsteplassene, va.r
fireregistrertavNIKU,mensdeøvrigeernyregistrerte.
Røsteplasser med både enkle og flere bål, er undersøkt
for blant annet å teste resultatene av magnetometer-
undersøkelsene. Røsteplassene Rp.1 og Rp.2 er tidligere
beskrevet og blir bare referert til i diskusjonen.

RøSTEPIASSER WD TØRRÅSKTølÆN 0G
h4ALMMvm
Felles  for  røsteplassene  i  området  er  at  de  ligger  i
svakt hellende terreng mellom to store flate myrkjøler,
Merramyra/Tørråskjølen og sørlig del av Malmmyra.
Terrenget  består  av  rygger  og  tørre  flater  omgitt  av
våtområder  med  stort  vannsig.   De  tørre  morene-
ryggene  har  en  vegetasjon  bestående  av  blåbærlyng
og  mose,  mens  våtområdene  er  bevokst  med  myr-
gress.  Høyvegetasjonen består for det meste av gran-
skog  som  varierer  fra  glissen  til  tett.  Undergrunnen
er steinete,  og grunnfjellet stikker opp  som  knauser.
Malmutfelling er synlig flere steder i området, spesielt
ved  grunnfiell.  Røsteplassene  ligger  spredt  rundt  på
høydedragene, og gjerne i litt helning.

RøsTEpmss Rp.3
C.54075

Røsteplassen lå på en "øy" i sørlige del av Malmmyra og
representerer den østligste røsteplassen av gruppen påvist
ved  Tørråskjølen.  Terrenget  er  flatt,  men  våtområder
dominerer.VestreÆrarennerl00mmotvest,ogområdet
bærer preg av vannsig fia vestre Jernskallia. Grunnfiellet
stikkeroppsomsmåtopper,ogferskmalmblepåvistitil-
knytting til disse. Vegetasjonen er for det meste myrgress
i våtområdene, mens skogsgress og blåbærlyng domi-
nerer på de høyereliggende tørre ryggene.  Røsteplassen
var lagt på en av disse ryggene som var relativt godt dre-
nert.  Høyvegetasjonen var hogd, men hadde bestått av
blandingsskog dominert av gran.  Undergrunnen besto
av morenemasser med sand, grus og stein fia småstein
til kampestein. I området ble det påvist flere anomalier,
og røsteplassen er bare en av en rekke innen et avgrenset
område på 20 x 40 m (Smekalovs 2004).
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Figiir 225: Magnetometerkartlegging av røsteplassområde
rundt  Rp.3  (i  grønn  ramme).  Mørkt  blått  og  svart  viser
høye magnetiske anomalier (utarbeidet av Smekalovs).
Figure 225: Detailed measurement of the area around roas-
ting place Rp.3  (green box),  made by magnetometer. The
dark  blue  areas  define  high  levels  of magnetic  anomalies
(prepared by Smekalovs).
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Figur 226: Rp.3. Plan-og profiltegning av røsteplassen.
Figiire 226: Plan and profile drawing of roasting place Rp.3.

Figur 227: Røsteplass Rp.3 etter snitting. Kullag mot bunnen kommer her tydelig fram.
Figure 227: Roasting place Rp.3 aftcr scctioning. The charcoal laycr at the base can be clcarly seen.
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Området  ble  avtorvet  manuelt,  og  røste-
plassen  kom  ffam  som  en  rektangulær/uapesformet
stnilmir  orientert  nordøst-sørvest.  Den  var  smalest
i  sørvest der det også ble påvist  en  tunge  av  malm,
tolket  som  utras  eventuelt  sted  for  uttak  av  malm.
Malmlaget var  homogent,  men  var  iblandet enkelte
kullspetter og humus.  Lengst nordøst lå en  konsen-
trasjon fersk malm som kan relateres til lagerplass før
røsting. Under malmlaget lå et g/.ennomgående kullag
samt  to  forkullede  horisontalt  liggende  stokker som
må være rester av røstebålet. I malmlaget lå også flere
varmepåvirkede  steiner.  I  plan  var  disse  konsentrert
0,5  m  inn  i  laget  fra ytre  avgrensing,  og dannet  en
ramme. Det var til dels mye malm igjen.

Det  er  sannsynlig  at  bunnivået  ikke  er  for-
styrret  etter  brenningen,  men  en  kan  av den  grunn
ikke si om deler av malmen er fiernet fra plassen. Flere
elementer  indikerer  imidlertid  en  viss  form  for
forstyrring. Sett ut fra kullagets utstrekning har røste-
plassen en lengde på 3,0 m, mens bredden er i under-
kant av 1,0 m. Malmlaget strekker seg også noe lengre
mot nordøst. Da det ikke finnes lagskiller i massen, er
det trolig at malmen er fra €n fase, men at den har blitt
spredt under eller etter røstingen.

RøSTEpi[ASS RP.4
C.54076

Røsteplassen hørte til den  nordlige delen av gruppen
registrert   rundt  Tørråskjølen.   Flere   røsteplasser   er
lokalisert  i  området  som  ligger  mellom  Jfp.2  i  sør-
vest og Jfp.38  i  nordøst. Terrenget heller mot nord-
vest og består av flere skarpe høyderygger som følger
helningsretningen.  Røsteplassene  er  plassert  mellom
høyderyggene  der  undergrunnen   er  godt   drenert.
Vannsig  fra Tørråskjølen  er  tydelig  vest  for  røste-
plassene. Høyvegetasjonen var hovedsakelig gran som
er hogd ned, slik at gress og bringebærkratt dominerer.
Undergrunnen  er steinete  med  hovedsakelig mindre
rundkamp.

Området  ble   avtorvet,   og  en   tilnærmet
rektangulær  konsentrasjon  av  røsta  malm  med
orientering nord-sør, kom fiam. Malmlaget var tynt, og

=----=-=--:==-::_---==
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Figur 228: Rp.4. Plantegning av røsteplassen.
Figure 228: Plan drawing of roasting place Rp.4.
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mye  røtter samt  steinet  undergrunn  vanskeliggjorde
avgrensingen. Det var ikke tegn på rydding av under-
grunnen.  Konsentrasjoner  av  stein  kunne  påvises  i
ytterkant mot vest,  nord og øst.  En  mulig utskilling
av to røstebål kan antydes tvers gjennom malmkon-
sentrasjonen,  som et steinbelte orientert østnordøst-
vestsørvest.  Malmlaget  var  svært  tynt,  men  med
enkelte tykke lommer mellom  steinene.  Det var lite
kull i massen bortsett fra to kullflekker i sørlige del.

Røsteplassen  synes  godt  tømt,  og  det  er
vanskelig å finne klare spor etter de over gitte defini-
sjonene. Selv om mye stein dominerte under malm-
laget, var det ikke mulig å si om den har vært en del av
noen konstruksjon til røstebålet.

RøsTEpnss Rp.7
C.54368

Røsteplassen  ble påvist som et enkeltliggende røstebål,
og  ligger  i  senter  av  gruppen  røsteplasser  funnet
ved  Tørråskjølen.  Beliggenhet  var  på  en  tørr  nord-
sør  gående  rygg  50  m  øst  for  jernframstillingsplass
Jfp.18   med   tilknyttede   røstebål.   Terrenget   heller
svakt  fra Tørråskjølen  til  Malmmyra  i  øst,  og  er
preget  av vekslende vegetasjon  fra  gressbevokste våt-
områder med  mye vannsig og mindre myrpartier til
tørre bergknauser bestående av tuer med blåbærlyng.
Høyvegetasjonen er tett granskog.  Røsteplassen lå på
godt drenert grunn bestående av sand og mye neve- til
hodestor stein.

Etter avdekking og opprensing var det klart
at  røsteområdet var  omfattende,  og det  ble  definert
ut  seks  enkeltbål  som  delvis  overlappet  hverandre.
Avgrensing var  vanskelig  å  foreta,  men  er  basert  på
kriterier  som  malmlagenes  tykkelse,  form  og farge
samt varmepåvirket stein/undergrunn. Røstebålene så
ut til å være forholdsvis lik i størrelse og oppbygging,
men varierte noe i malmtype og kullinnhold.

Rp.7, bål 1

Rektangulært    malmlag    orientert    nordvest-sørøst.
Malmen som varierte fra pudder- til finkornet malm,
var  også  noe  iblandet  humus  og  mindre  kullbiter.
Under  malmen  lå  mindre  kullkonsentrasjoner  uten
at dette da.nnet noe helhetlig lag.  Undergrunnen var
steinete, og også i dette laget ble det påtruffet stein
som var tydelig varmepåvirket. Steiner mot sørøst kan
ha dannet  en  avgrensing da disse var tilført og ikke
jordfaste. Røstebålet overlappet bål 2 og var sekundær
i forhold til denne.

Rp.7, bål 2

Rektangulært    malmlag    orientert    nordøst-sørvest.
Malmlaget var noe spettet,  og røstebålet virket godt
tømt.  Dog var det var tykkest mot sentrum og avta-
kende mot sidene. Malmen var heterogen fra pudder-
til grovkornet, iblandet noe kull. Det ble påvist skjør-
brent stein i og under malmen.

287
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Figur 229: Rp.7. Plantcgning av røsteplassen med definerte røstebål.
Figiire 229: Plan drawing of roasting place Rp.7 with dcfined firing areas.

Rp.7, bål 3

Røstebålet  ble  bare  delvis  avtorvet,   og  formen   er
usikker,  men et hjørne antyder en firkantet struktur.
Malmlaget var tynt og spettet og hadde enkelte kull-
spetter iblandet.

Rp.7, bål 4

Røstebål  med  utydelig  avgrensing,  men  formen  var
trolig kvadratisk. Laget var som helhet spettet og tynt,
men er definert ut i fra avgrensing mot sørøst der steiner
danner  et  tydelig  skille,  samtidig som  det  ble  påvist
varmepåvirket stein i malmlaget.

RI,.7, bål 5

Rektangulær    røsteplass    orientert    nordøst-sørvest.
Malmen varierte gjennomgående fra pudder- til grov-
kornet.  Kullspetter som ble påtruffet under laget,  er
trolig  rester  av  stokker  i  røstebålet.  Steiner  som
trolig var påført, avgrenset bålet i nordvest der helning
tiltok.  Røstebålet overlappet bål 4 og var sekundær i
forhold til denne.

Rp.7, bål 6

Røstebålet  var  rektangulært,  orientert  øst-vest,  men
med noe uryddig avgrensing. I nordvest var avgrensing

2,88

vanskelig å definere da malmlaget var spettet. Det var
gjennomgående mye stein  i  malmlaget,  både varme-
påvirket og ubrent.

RøsTEpiAssERRp.14-Rp.17
C.54369

Et område med syv røsteplasser ble prioritert under-
søkt da de ut fra lokalisering måtte sees i sammenheng.
Røsteplassene er en del av gruppen ved Tørråskjølen.
Fire  av  røsteplassene  som  besto  av  2-5  røstebål,  ble

gravd.  Disse  lå  på  en  rekke  på  en  nord-sør  gående
rygg.  På begge sider av ryggen var det søkk som var
dominert av til dels sterkt vannsig og myrflekker, der
det ble påvist forekomster av fersk malm. Rp.14 lå på
toppen av ryggen, mens de øvrige var lagt i hellende
terreng.  Høyvegetasjonen består av tett granskog,  og
undervegetasjonen på ryggen var i hovedsak blåbær-
lyng og mose, mens myrgress og mose dominerte i de
våtere søkkene. Undergrunnen på ryggen var morene-
masser med grus og mye stein i alle størrelser.

Rp.14
Røsteplassen  besto  av  et  større  område  med  røsta
malm der tre klare malmkonsentrasjoner skilte seg ut
som egne røstebål.  Mellom disse lå det spredt malm.
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Figur 230: Rp.14-Rp.17. Oversiktstegning av røsteplassene.
Figure 230: Sketch showing roasting places Rp.14-Rp.17.

Dette  kan  trolig  relateres  til  transport,  men  også  av
senere opproting i form av rotvelte.

Rp.14, bål 1

Bål 1 lå sørvest på lokaliteten og var tydelig rektangulær
i utstrekning med orientering øst-vest. Malmlaget var
tykkest sentralt og ble gradvis tynnere mot kantene. I
laget  lå  flere  steiner  der  enkelte  var varmepåvirkede.
Røstebålet hadde i øst et stort sår etter rotvelte og var
derfor noe vanskelig å definere her.

Rp.14, bål 2

Tilnærmet  kvadratisk  røstebål,  men  med  uryddige
sider. Avgrensing ble i tillegg til malmkonsentrasjonen

definert  ut  fra  varmepåvirket  undergrunn.  Malmen
varierte fra mørk rød puddermalm i senter til en lysere
malm ut mot kantene. Hele malmlaget var kullblandet,
men forekom hyppigere inn mot senter, noe som også
gjenspeiles i malmens farge.

Rp.14,  bål 3

Et  tilnærmet kvadratisk  røstebål  lå  på  flaten  rett  før
ryggen knekker mot nord og vest. Malmlaget var klart
avgrenset  i  sør  og  vest,  men  mer  utflytende  i  nord
og øst.  Malmen  var heterogen  og  besto  av  urøsta  til
røsta malm.  Den  urøsta var brunsvart og lå i toppen
og sentralt,  mens grad av røsting tiltok mot bunnen.
Innslaget av kull i malmlaget var størst i senter.

2,89
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Figur 231: Rp.15. Røsteplassen sett fra toppen av høyderyggen og ned mot våtområdet og malmtekt (bak målestav).
Figme 231:  Roasting placc  Rp.15 seen from  the top of the ridge and looking down to a wet area whcrc orc was collected
(behind the survcy pole).

Rp.15
C.54370

Lokaliteten besto av fem røstebål innen et område på
5,0 x 6,0 m. Bålene lå i hellende terreng ned mot våt-
området i vest.  Store mengder fersk malm ble påvist
ved røstebålene i overgangen mot dette våtområdet.

Rp.15,  bål  1

Kvadratisk  røstebål  tydelig  avgrenset  av  varme-
påvirkede  steiner  og  et  tynt  malmlag  med  enkelte
dypere  lommer i  undergrunnen.  Røstebålet ble  ikke

fiillstendig avtorvet mot feltkant, men anslås på bak-
grunn av avtakende malmtykkelse å ikke strekke seg
særlig  inn  under  torva.  I  nordvest  som  er  lavest-
liggende punkt, lå mye varmepåvirket stein.

Rp.15, bål 2

Kvadratisk  røstebål  med tydelige  avgrensede  hjørner
bortsett  fra  mot  sør  der  det  var  noe  utflytende.
Malmlaget var gjennomgående og homogent. I sør var
dog malmen dårligere røstet. Flere større steiner, både
jordfaste  og påførte,  lå  i  og  under  malmen  i  vestlig
del.

Figiir 232: Rp.15, bål 4. Voll og røstebål i profil.
Figure 232: Roasting place Rp.15 fire 4. The bank and roasting firc drawn in profile.

2,90
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Rp.15, bål 3

Rektangulært røstebål orientert nordøst-sørvest. Bålet
lå helt i kant med våtområdet, men var lagt på en liten
forhøyning av torvlinser,  sand og fersk malm,  tolket
som rester etter malmtektet. Undergrunnen var svært
steinrik, og tykke avsettinger med fersk (i bunnen) og
røstet malm lå mellom disse.

Rp.15, bål 4

Rektangulært røstebål orientert øst-vest lå som bål 3
på  en  voll  av  oppkastet  masse.  Stratigrafien  i  vollen
va.r uvanlig og vanskelig å tolke. Geolog Tore Østerås
har befart vollen og tolker den som trolig menneske-
skapt  (Østerås  2005).  Han  mener  at  denne  typer
voller normalt ikke dannes naturlig i området, samt at de
ildæ stammer fra rotvelte som avsetter massene anner-
ledes.  Under den  røsta malmen  lå et lag med opp-
kastede masser bestående av humus, fersk malm, stein
og noe kull.  Under dette igjen lå flere utvaskings- og
anrikningssjikt  med  tynne  linser  av  fersk  malm  i
mellom.

Rp.15, bål 5

Rektangulært   malmlag   orientert   nordøst-sørvest
tolket  som  ett,  eventuelt  flere  røstebål.   Ikke  fiill-
stendig  avgrenset  da  det  gild£  inn  under  feltkanten.
Malmlaget var tynt og spettet og vanskelig å avgrense.
Røsting har sikkert foregått på bakgrunn av varme-
påvirket undergrunn.

Vør,.ø 63

Rp.16
C.5437l

Lokaliteten besto  av to  røstebål  innen et område på
6,0 x 4,0  m.  Røstebålene lå på toppen av morene-
ryggen med en knekk i terrenget mot nord der bål  1
ligger i helning og bål 2 på flaten ovenfor.

Rp.16, bål 1

Tilnærmet kvadratisk malmlag med klare avgrensede
sider, bortsett i fra mot sør der det var noe utflytende.
Malmen var homogen puddermalm, men med lommer
av klumper og korn. I nord lå flere steiner på en rekke
under malmlaget og avgrenset røstebålet.

Rp.16, bål 2

Tilnærmet kvadratisk  røstebål  definert  ut  i  fra  klare
kanter, skjørbrent stein og varmepåvirket undergrunn.
Det  var  noe  utflytende  i  nord,  men  flere  påførte
steiner avgrenser røstebålet her. Tykkelsen varierte da
grunnen under besto av mye mindre stein.

Rp.17
C.54372

Lokaliteten besto av to separate røstebål som lå i more-
neryggens østlige helning, og det er trolig at malmen
her er hentet opp fra våtområder med malmutfelling
øst for disse. Det avdekte området målte 6,0 x 4,0 m.

Figur 233: Rp.16. Bål 2 etter opprensing.
Figure 233: Roasting place Rp.16, fire 2 is shown aftcr cleaning up.



GråJjellprosjehtet -Bind 1 Vø,z'ø 63

Figur 234: Rp.17 med røstebål  1  og 2.
Figurc 234: Roasting place Rp.17 with fire  1  and 2.

Rp.17, bål 1

i;:g:r!e:n;g;Ia;;;;:t::e:nrs;!i:r:hi!eaiiiiiseii:ta::j;jo;it:-f:vål.Iog:j
Rp.17, bål 2

:£;::::p:r::s:d::fi:o::::;:,;p§a[;:j:v::r;§:§:::::::€:t:::a:e;:::e;¥§:+:§:a]:gT:[

RøsmlAssER I `ÆSTRE ]ERNSKALLIA

:=i::-:::-:=-_-:--:-=--::::-::-=:==::--:::::::--_:=---:-:==:l=:::_=:i:=:::-::-:::=::_-:-:-::-;:::=::=::_-::

oktober)stogrunnvannetoverbakkenivåfleresteder.

SLorråedeT,ebnågdtesr.ierf:a?sae'ft|n:'ie.,pv:Yis:so.v=rvhfi:
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lag  kornmalm  og  opp  til  kilostore  stykker  direkte
under torva.

RøSTEpi[ASSER RP.5 oG RP.6
NIKU ID  1023777, C.54077
NIKU ID  1023776, C.54078

#ss,treep|;:s,ennsekd¥:5mogdR?;6|ågngå;rå.:o::::afå'::

¥±8vie;i§i§jå¥±:|§:a:;::{i:¥a¥8¥a;:€:t:rg¥§i[:
br:å:::::r::ge:t;o£r:as:enisnigtetm=åttrå:E=:::e£åopret:

åeai,n=ri,:gpå:rs::åep`:eitå:ig¥ne:e:te:årsiåiekp:3?riFj;s.i
Hv.1  mellom Deset Østseter og Fjellsliseter går inntil
Rp.5 og har forstyrret denne noe.

Begge    røsteplassene    ble    avtorvet    med

g.la:::::r!s:s.tvil:::vr;fi:fl:astreås;få;fdosåe:h:e:hie:fi:|?rpøi5:il:-::
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0           125        250                        500 Metens
:           :           :          :           :           :           :           :           :

^     Jemframstillingsplass       A         Magnetometerregistrerte røsteplasser

•      Kulbrop                             V         Magnetometerregistrerte røsteplasser,gravd

*    Jemlupp                           +        NIKu registrerterøsteplasser

•....        Hulvei                                  0         NIKu registrerterøsteplasser,gravd

Figiir 235: Røsteplasser i Vestre Jernskallia. Lokalisering er i svakt hellende terreng på nedsiden av limyrcne.
Figure 235: Roasting places in Vestre Jernskallia located on a gentle slope bclow sloping bogs.

Rp.5, bål 1

:¥st#iti:i:n::::v:rii:i;åL;;::L::¥g;;:L:i:iiiv:v::iii:::i
:sTøfi:tr.s?:t,ebr'ea?jor:sTeå?|::.eB::s:eesE::|5e=T:::
etterreformatorisk,  og  må  sees  i  sammenheng med
hulveien.

Rp.5, bål 2

Rektangulær  malmkonsentrasjon  orientert  nord-sør.
Det er denne malmkonsentrasjonen som ble påvist av

;:;:E:::n¥,§i:§:;:,:,::i::fi:d;::r;[s;je:rsjr§€::e::;§::;:::t;,rå::sr§

:a;gre::oe:xis:e:vji;:::d:eit::#of:tej:;i:e:siå|:.E¥::.nn;s::oiti:::ni;
samme røstebål.

Rp.5, bål 3

Konsentrasjonen av røsta malm var delvis forstyrret av
hulvei  i  nord.  Den  gjenstående delen var nærmest
kvadratisk,  men  har trolig vært rektangulær med en
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Figur 236: Rp.5. Oversiktsbilde over områdct som besto av flcre røstebål.
Figure 236: Photo from Rp.5 showing an area making up several roasting fires.

nord-sørorientering.Breddenpåbåletvartroligfortsatt

::[t:i:gveetds8:V;:r8.p¥adr:te;kri[::t:::lnbtirt:[rt.blepåvisti

Figur 237: Rp. 5. Plantegning av røsteplassen med dcfincrte
røstebål.
Figure 237: Plan drawing of Rp.5 showing identified roas-
ting fires.

2,94

Rp.5, bål 4

gående lag.

j?p.6

¥k::enp:::e,nf?reåtoo:i::,nerT:!:jeos:.se#|a=j,::erheaddå:

Figiir 238: Rp.5, bål 4 sett mot sørøst.
Figure  238:  Roasting  place  Rp.5  fire  4  seen  from  thc
northwest.
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Figur 239: Rp.18 før avtorving. Den kvadratiske formcn framkommer tydelig.
Figiire 239: Roasting place Rp.18 before surface stripping. The quadratic form can be clearly seen.

iin:n:efe:åo::j|gi:i'å:'::T:;s:tg::o:ent::ul,egl:.n,!r:a:?åiii
dels store jordfåste og påførte steiner omsluttet røste-

3::::::id:pdeesried':å::nde:t::ffadre:,Jggr`eannsgågs.øndreog

RøSTEpiASSER RP.18 0G RP.19

årøåt.e,p:åå:s,nr:.l,åe=er:Åt:er=så:;tås:::t:en,:,i:å,i|tå!:sge:

3åe,'åg#dheertepnåvbaerggeås:åer?sLvS::piaåses:gsvTgganTaeg:

i;;:i,;:g:tr:uiE:iIT#a:v;ia:si¥a¥g:Li:j¥ibfa!,Fø:jij;:g:

---::i*::*±±-:-_-_
Figur 240: Rp.18 i profil. Foto til høyrc er tatt med blits for å framhcvc lagdelingen.
Figiire 240: Roasting place Rp.18  in section. Thc photo to thc right was taken with a flash to bring out the details of the
laycrs.

2,95
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Figur 241: Rp.18. Plan og profiltegning av røsteplassen.
Figure 241: Plan and profile drawing of Roasting place Rp.18.

Rp.18
C.54373

-::-:_:::==_:_:::-:-=i=::-:-i:i:-:=:-::::-::::==:--_:l::=-_::-:---=:::=::l::=:-:::::--=:=-_-:=::::_::====-i-=::==:::

•---::-_==:-::--=__-=_-::-::---::_i=:-=:::-::-:-:-:::_--:_:-::::__

Figur 242:  Røsteplass Rp.19 mcd røsteved som avgrenser
bålet til høyre.
Figure  242:  Roasting  place  Rp.19  with  firewood  shown
bordering thc area to the right.
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;:::!:ig:i¥::;;i¥:i:jti!::.:!p¥ti:elf;ti!å:i:f

;a;st;::[:o{::t:r:;nå:#:e::;;£t::n:s]ø:;t:;b;;r:#as;t;e:;:]:::::E:
om disse skulle unngås.

Rp.19
C.54374

#dset|:gl::s=:;ågibheesl,n.i:gse:?aeåtioernå|pa.:å;,D=:|n=,:;:

§t];i::r;e:::::i!;;:::;i:::i:±i#g;::V;i::;:iit:jj::r:ei::;iie:[;€b:t::
åleendseatiI:i;seenrøadvemmda#i:gnets.mmotlåst:¥ef:llpaåg:i,s:
Rp.18. Undergrunnen var steinrik og flere av steinene
stakk opp gjennom malmlaget.

Rp.20-Rp.23 og Rp.26-Rp.27

¥iet:i[n#:::i,::åiei;[tv:åå:a::ir:s¥:v:e;a¥::]åui::;ig:v:;L#:
eventuelle konstruksjonsspor.
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Røsteplas§ Fom/mål Tykkelse Malmtype Kull Vamcpåvirketstein/undergTunn Faser

Rp.3
Rektangulær/4,1xl,4-0,6m

23cm Rødbrun puddcmalm 6 cm kullag i bunn Stein i og undermalmlaget
1

Rp.4 Rektangulær/6'5x4'0m
4cm Rødbrun puddemåLm 2 mindre kullflekker 1-2

Rp.5, bål 1 Rektangulær/
5-10 cm

Skarp rød puddemalm I lagct, tiltakende mot
16,2 x 2,2 m m. innslag av kom senter

Rp.5, bål 2 Rektangulær/
10-15 cm

B urgunderrød pudder- I laget, tiltakende mot
17,4 x  1,6-2,1  m oji kornmalm Senter

Rp.5, bål 3 Kvadratisk/1,2x0,8m
10cm

Rød til burgunderrødj¥ovkometmalm
Noe kullblandet 1

Rp.5, bål 4
Rektangulær/2,4x1,1-1,5m

5-15 cm
Mørk rød grovkornetmalm

Kuusjikt i måLmen 1

Rp.6
Rektangulær/1,8x0,8m

10cm Rød puddemalm, komsentralt
Noe kullblandet 1

Rp.7, bål 1
Rektangulær/

3cm Rødbrun pudder- d] Spetter undcr
Stein i malmlaget 12,2 x 1,8 m fmkomet malm malmlaget

Rp.7, bål 2 Rektangulær/1,5x1,1m
7cm Pudder- og kommalm Noc kullblandet Stein i og undermalmlaget

1

Rp.7, bål 3 Firkantet?/
3cm Rødhg pudder ogfinkometmalm

KuUspetter Stcin i laget 1

Rp.7, bål 4 Kvadradsk/2,8x2,8m
3cm Rødlig puddemalm Kullspetter Stein i laget 1

Rp.7, bål 5 Rektangulær/
4cm Rød pudder- til Spetter under

Stein i laget 12,2 x 1,6 m j¥ovkomet malm malmlaget

Rp.7, bål 6
Rektangulær/2,2x1,4

5cm
Brun til lilla pudder- tilgrovkometmalm,tvkkerelommer

Konsentrasjoner undermalmlaget
Stein i laget 1

Rp.14, bål  1
Rektangulær/

4cm Rødbrun puddemalm Kullbiter spredt i Undergrum og
13,6 x 2,6 m malmlaget steiner i laget

Rp.14, bål 2 Kvadratisk/
7cm

Lys til mørk rødpuddemalm,enkeltekom
I laget, dltakende mot Undergrunn og

12,6 x 2,4 m Senter steiner i laget

Rp.14, bål 3
Kvadratisk/2,6x2,3m

4cm
Brunsvart fersk malm ikomtillysrødpuddemalm

Noe kunblandet Stein i laget 1

Rp.15, bål  1
Kvadratisk/

2cm Rødbrun pudder til
Noe kullblandet Mye skjørbrent

11,5 x 1,5 m fmkomet malm stein i laget

Rp.15, bål 2 Kvadratisk/
10cm

Rødbrun pudder d
Kullblandet Undergrunn og

11,2 x  1,4 m finkomet malm steiner i laget

Rp.15, bål 3
Rektangulær/1,9x1,0m

10cm
Mørk rød dl brunpuddemålmogkornetferskmalmmotsidene

Kullblandet Stein i laget 1?

Rp.15, bål 4
Rektangulær/2,0x1,1m

5cm
Mørk rød til brunpuddemalm,lommer avferskmalm

Kullblandet Stein i og undermalmlaget
1

Rp.15, bål 5
Rektangulær/

2cm Rødbmn puddemalm, Kullbitcr mot Stein spredt i
1-flere2,0 x 3,0 m noe kom undergrunn område

Rp.16, bål 1
Kvadradsk/1,8x2,0m

6cm
Lys rød puddcmalmmedkonscntrasjoneravj¥overemalm

Kun enkelte spredtekunbiter
Flere steiner i laget 1

Rp.16, bål 2
Kvadratisk/

3cm
Lys rød puddemalm,

Kullblandet Noe skjørbrent
11,4 x  1,7 m enkelte mørke kom stein i nord

Rp.17, bål  1
Rektangulær/

8cm
Burgunderrødpuddemalm,enkeltekom

Kumnse i bunn, noc Enkelte skjørbrente
12,2 x 1 ,4 m kull i laget stein

Rp.17, bål 2
Rektangulær/

6cm Rød puddemalm Kullinse i bunn samt Småvamepåvirkedesteiner
12,4 x 1,9 m iblandet enkelte kom en del kull i laget

Rp.18
Kvadratisk/1,8x2,1m

38cm
Rødsjattert til brunpudderogkommalm Iblandet samt flere Vamcpåvirkedc

1-3kulhser og jordfaste steiner og
stokkerester mindre stein i laget

Rp.19
Kvadratisk?/

1 5-20 cm
Røslig d brun pudder- Stokkere ster undermalmlagetsamtnoeiblandet

Noe vamepåvirket
1ca 2,0 x 2,0 m og kornmalm stein

Tabell 44: Mål, malmtype og varmcpåvirkning på enkeltliggende røsteplasser.
Table 44: Dimensions, ore type and heating levels from single roasting places.
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Figur 243: Detaljinnmåling med magnctometer av røstcplass Rp.20. De svarte feltenc anslår hvor røsteaktivitcten har fiinnet
sted (utarbeidet av Smekalovs).
Figure 243: Detailed measurement of the roasting place Rp.20, made by magnetometer. 'Ihe black areas denote roasting acti-
vity (prepared by Smekalovs).

Figur 244: Røsteplass Rp.22 på en "øy" i gressbevokste våtområder.
Figure 244: Roasting place Rp.22 situated on an "island" within a grassy wetland.
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Figur 245: Registrerte røsteplasser ved Statens Brakke (ved bru over elva Østre Æra). Alle er anlagt på små rygger rundt limy-
rene. Dc røde kvadratcne representerer både kullgroper og jernframstillingsplasser (utarbeidet av Smekalovs).
Figure 245: Surveyed roasting places by Statens Brakke (at the crossing point on the river Østre Æra). All the sites were built
on small ridges within a sloping wetland. The red boxes represent both charcoal pits and lron production sitcs (prcpared by
Smekalovs).

Rp.20  (C.54375)  var tolket til å bestå av 5-

:ansr:ør¥:e:`nvn?årtn?::::;?e:i=kao;niss,ey:nat.:gjii:bef:::::øfi!:s:;
malm, men med enkelte røstede korn.  Over dette lå

::iå;:iiTi:v:::s:t:::::njj:å±;;:ee:t:r;:tu:;:,:::w:::::edei::i:,;:

iia:n:ji:gtTBd:?jeå:g:jb::ngp:e:n:`ef:apE:;:t:rve:å:se::ai:tertåit|F:t
være nedre del av den siste røstefasen.

;u:Æ:!:tipilri¥:c:iilviit:;:iåEeå:i!j:it:i;:;;Ee::;::;ij:r
derde,ål:.2fi3,:Fa.,:43r7øsv'esb,åfiåritio.`iseanv,rt::,::ståb.å

?øbyue:tn::oa=a!'JearhMk!r:|:gåt.|vv::t::.:.5=#ie:::
toppla.get besto av rødbrun puddermalm.

RøSTEPIASSER VED STATENS BRAKIÆ
Røsteplassene i gruppen ved Statens brakke, som ligger

::it::ijri;!::fg:l:i¥p::i:;[ti:ni;:;::;ift::a::::ie;;;::j::
åj:`::=;m::3i7r:i:,?i:i;rs:t.r:;:båsi::åe:r.as#:,fa;sri:::g`,:x:r:
::g=:ådbejtø:E,rit:bpzrÆågmo.gmose.Flererowelteviser
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Figur 246: Sergej Smekalov klar for magnetometcrkartlegging ved Statens brakke (Foto: T. Smekalova).
Figure 246: Sergei Smekalov ready for magnetometric survey at Statens Brakke. (Photo: T. Smekalova).

Rp.24
C.54379

Røstplassen ble påvist som et felt på 40 x 20 m bestående

:y,f:[:grf;::eb,ålpåohme|:aflnas,kee:iåj:rt::geåvggr:e:isår.D=:

:;;a:n;:;::eg:;e:E¥§:]:::::;;o;±j€:§et:r;:¥::ev:E§:,:§:e[§j§:
å=åf:fi:åm2aTi.:[eøys:|Pne::na#eT;,yse;a:gre!:åyad,.ap::

åeon:r:r;etrivri[ettehTetåodi8rså°d:t7#å:ednmv]v¥?åh°oPv:d?å:

;#et:etieT::åå::e:dg::e::r:b::|rk:ei::v:r::utk:ei|ir:,:rkråsf:at:fi?:,:n:;

::gaetr,,e=deenadke.:v::eT:råtraåete:j:|å=rrå::ih:rgvr::i::
av malm.

Rp.25 (C.54380)
Røsteplassen  ble  undersøkt  med prøvestikk da  den  ble
registrert med flene, men lave anomaher, samtidig som det
ikke ble påvist malm med jordbor. Røsteplassen besto av
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et tynt spettet lag med lys rød noe malmblandet sand med
en tykkelse 24 cm. Det ble ikke påvist kull i prøvestikket.

Rp.27 (C.54381)

::roøT,:åpi:ssb=:åde:rdeer:sv,etbrå|.aåoeTbi:eE.:et,g!,ø.rp:røovl:E

::idkbkrinetp:ådb.:|=:|ems,oi=pebdedstfuf|:,å:.5D:rb#tåj:s:
mye stein i undergrunnen og i malmlaget, der enkelte
var skjørbrente.

RøSTEPIASSER VED IIAllFARÅSEN

.¥srt::|a,ssin,ersi:tTenb:eipdåaT:søtkdåt::|.o=rå|e|t£::åfe|:i

å:2;th::sT,iour.nsåsrei:giinå::::s:yTaTlia::,:#:sns.(n?s;::

i;.:;;jiåEif::e:r'fEe:j:Is.::::o:;:ti;e:r:å:eeiTa:s;rn:::g:es::

å:a=s,bb|:eR:jn:::t;ø:tt4:m:e:d:.sporu=:i:t..:såisetjs:grrt:;:te,i5|s3te::

¥ss,tåerp|':fi?tet::daev::r:ø:::gLt:ftna?=|:;eer,,voagrt7roclf

gui:b:tger?e|S::eanvf:g?,rru.nk#:d:#erib!::åeet;åvki::ts:
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DATERING

ii=iin;e;:£:±åis}i!i(§e:±¥i[a:e!|[j:i:jii:epia::!L::::::i:
\iin.jsr)h`  /ic  d  ii.i   lmn   Rcini`  r  i i   .J   (=Olt+).O`(.  il  .`  )   1(1  ltr. ,iit=   R.i.i``t `   (|IIS).  ``iil)   r  i   ``11:  im )1)   ui)|`  l`r`)i   |

Sum  Rtistcplasscr

'rua-58oi,Rp241555JL_

'r-18016,  RP.16   1350±9581>

T-18017, Rp.i71340±60BI.              1L1

'l'Ua-5314, Rii.61165±3081'

Tua-5313, Rp.5 bål 2   1040±30BP

•1.-18176, Rp.20   1035±95BP

'1'Ua-5310, Rp.4   965±25BP

'l'Ua-5575, Ri).7 bål 6   915±40BP

'1'-18015,  Rp.15   885±95BP

'1'-17640, Rp.5 bål 4   855±90BP

1'-17657,  Rr>.2   855±50BP

'1`-17639, Rp.3   850±65BP

'l'Ua-5312, Rit.5 bål  1   845±3081'

Vørz'ø 63

!aff:i;fniv;i¥:ii!:s:;g:±ie!:itjt#Eå;oiåi;!r

_LIJ_L_
1__

_LA
JIIL_

JL+_J--_
__1_

•1`-18174,  Rp.18 topi>   310±55BP

\            'l.-18175, Rp.18 bunn   300±45BP

SumRosftT)1is3ct       _     ]______    ------
1

250Cd\I)              500Cal;\l)              750CalAD             1000Cal,\D            1250Calr\l)

Calibratcd dati`

Figur 247: Dateringer av enkeltliggende røsteplasser.
Figiire 247: Dates ftom singlc lone roasting sites.

J-J-
1500Cal.,\l)             1750Calt\l)
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;iatsistl::.RPpr.ø|V6e,nåp:rf7d.egtid:i.Ze4,(::rdåpr::åoirr:,st.e;

§a§:j;§::::;:o::rb:g:r:::t:t::[:;§,:v;:;ar;p§:;:n;Ejt;::::r,:;:s§:¥§:t§:o;:
iio,=,Toe|ti,g:,endes,etiaireft.rE:oåf,uFøjs:innsgeirss?::.tiL:rn.te:
yngre jernalder.

Et større problem knytter seg til to dateringer av

;ii:u:?|itt::dk:::,:e:pr;i¥nf:n::;:ua;n;:iBå:I:;ee:ii!isr:er;,r:;5;!u,f
Jernskallia er det til sammen datert åtte røstebål,  der

£pT|Vsiseerreåe?rbir:Pfe.r|ifedveanndTnlg8,?å;å2,oe?i.nFg::utfr:
Rp.24 som har et awik. Det kan anses som sikkert at

;å:ntine:j:s|:t:å;råj;f:e;;::e:ii!f:;tt¥i;;Ei,:n,:!eI;;a#o;:?;i

;.e:::g:,¥o;jigjl::n:ogj,:ein:::;::ei:e::::ee1:e¥|ei::::;i[:|:pgr:oii:ji:
åpent om det er røstet i området i nyere tid, eller om

g=v:neeuet:?isL::å::#gersetaåt=r|:n:re:,Sfi:::r£esåå:i
fraRp.19veEa:tsreol;gåh|ea`tpeeri:åfrtåtiå3gee;.|asserved

produksjonsplassene,  er  bildet  noe  av  det  samme.
Også  her  ligger  brukstiden   i  hovedsak  innenfor
perioden AD 1000-1300, men unntakene finnes, både

§[:;g:å;¥:rr;ai::;§å:f:::e;j]:,;;;;§€ed;å:£:r§;§e[:8t;:,:;;e§:n;:

:]:d:ste::æ:aa¥s{:je:,;::å:;t§:;:{:,§tt;::;§::§;¥:§:[§:§;8;:t;jp;;:
=nit:ldr:,a:F|ri?åårma:nJ|eirknnv::nåeårfåsss,eej|::s:::?luf:

::ij;:j:i:P:åit:v!jå:S:§ej;`iå¥§;:#;:;å;åji:[[:j::;:

;:ieegg;od=,i,¥:|?åeas,.e::at|te:,tei.fi;=tå:t.:irååeegjsnt:esriis::

kz:outteå;:ell::ttt:o;:årlTgee:e.barevidereundersøkelser
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MALMENS EGENSKAPER

fv:;åig:,iE:s:i::::;,:¥;if:::fiå:i::,iir::ifffgfii,iij:t:
røsteplasser er utført av GAL (Grandin eJ ø/.  2005,
Andersson cf ø/. 2006).

::r:¥§,:j:;::p:a:rv:;år:t:::r:±:::::::::n;g;;::;:s:r;;;p:j:;t:h:o:r:d;r

iija:å;::gi;åi¥fi:jir:j?i:#::ii£:2ai:td;;:oå:of::r:ge;:

;oår,e:n£n:Lr±:jegL:Li:e::e;:S:B:Lt:e::n:¥:;n::;:h;a:Stja#;:;{rå¥r:se;:%:

iij:r;::v¥ii;:::;:;;:r:å!:e:iii::::e::;±:aii[:o:;ie::ciii:;:3::n::::::

;:§\js:sf:p:::::eg£::r;a:::::::d;r§:Lej:åe:Sr=;;:a±;:je::ngfr:j:kj]:;:;;
:iTi;gsn.e:is5egøå:i::vt:lk,Ta;:n5tei,s.tsmkya|gdheå=;tf;.s==k
bundet  vann  blir  fiernet  samt  at  organisk  materiale

år:ååteaspeotpipde`nBnuec:yoas`edsselng:iis:3a2r-e2e32.veTketor:edtiskksj:il
på omkring 10 °/o om malmen er helt ren (Andersson
et al.  2006:34).  Imidlertid finnes  forurensede stoffer
som gjør at vekttapet alltid vil være større.

d.t,.,ap?.e:.feoar|::ieg,g:r.:.arjåreDn.dfiåa:)Eiehdve:ru:iå::

køgstreøesfe:e=iåå?tå:rdåre,l,ekgisu,:ø::i|terr:gmnet:l::a=teh!f
(Narmo  1996a:65).  I  Jåmtland  er  det  røstet  malm
som  tilsvarer  1/3  vekt  av  den  urøstede  (Pettersson

:::j;::!unTglpg:::B,,:::h:y;t:5i;s:e;::il:eit:i:år;s:::mn:e|t[fi:tii==--:-_=::_:_:_:::::::::::__--:::-_::::_--_---:
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0              500          1000                          2 000 Meter

Figur 248: Spredningskart av utgravde røsteplasser.
Figure 248: Dispersal of excavated Roasting places.

j,:,;e;v:a:j£:5,:i.:vi:|l|[i;ej[rnf:::::t:f:,:Ek:;:fi:s;øårøjeå`ågj2nd!:

^   Utgravde røsteplasser påvist med magnetometer

®    Utgravde røsteplasser påvist av NIKU

tapkan::rris.tJ:eliige|f5o-rå:ko;i,Searvi::åg::Tvd=:,n:;e5::

;nånfhoor`hdå:vd?Eg.arnåt|=apt::ivael::as:ig;:da::|;::rk,iF,å
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Figur 249:  Nærbilde av fcrsk malm  påvist under rotvelte
ved Rp.18 og Rp.19 i Vestre Jernskallia.  Laget har en tyk-
kelse  på  25  cm,  og  malmen  har  en  gjennomgående  stor
variasjon i kornstørrelse.
Figure 249: Close up of fresh ore from exposed under a £ål-
len tree root at Rp.18 and Rp.19 in Vestre Jernskallia. 1he
deposit had a thickness of 25 cm. The ore show large levels
of variation in form and grain size.

Gråfiellområdet,  er  glødetapet  av  den  rene  malmen

F.e:'ofimnn3e,,`-s:.7i:no:o;:o,ea:gråaåei:|fi;rTx:eT:i:EeFea:
Direkte overførbart til eksperimenter er resultatet ikke

iå|:å:evårfiå.mfi:::åt,:=.paevr:;s::pdrzsseersts,e=å:,v:ktigike:

£aok:o:eerrThåv:,a£e£et:¥3e:ja[t::€øts::n¥::gbe[råf¥reert:=d::
jernblestrerne.

e=oetnd::nydF:a:lE;:|tej,år:rio:l;gå,:l:er6e:i:nå:o#i3:jaeså:s:v::p::

Toety.T::sdk.e.:fenå::f|::?pi.unt:nfrra.åeteaonråtriesk£ka,p.rp.:

-i:::=:-i--::::--:---:-==:=-:--::::__-:_:_=:-i:::i=:-=:::-=:-=-;i:::-:i:-:-=:=:iiii

#::t:i!t::;,:a:ss;#.:-e3;;.:å;åeF::¥ip=eiå?::::d:|i[gj
g.å=is,ti,|sokguåånh::kåpu,?g=n%::,uEtaa::.::gnaeT:ike=,tn=

;;:;:h;;::[:§#::g,::::j:;:::;:j:tk¥e::e::¥;:;hg;§;§;§å;§s±;;¥j
g.is;åv:,a`.=,:nve:dF,eå;:|Titmmå=de:?fiep2egt:it:nuh,o::

å::t=:its;:ru:låiz%eon3,karÆgt:annsda,Tmenhengmed
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hensyntYe8ea:åd#i:en€j:rd:ed,::ia°rEssiaegtgde,re:r(d#iat=t

;#jl:sei:e:r=:i;:p::fi:å;i::!eiiiiTsvi;:,e:::f::;ijer::li:ij
men interessant er det likevel at relasjoner kan dannes,
da malmtypen som er benyttet er av samme type. Et

:Æå:rds:.sieztååå?3i6¥95.fisne::siT,elj:eTeTep.p5e:sg#,.i3
kan analysene benyttes til studiet av proveniens, men

fo:tårfråee#hperti#d::ørreræionermådahHuderes

TOLKNING AV RøSTEPIASSENE

ORGANISERING AV RøSTEPIASSER I JERNVINNA

Røsting  av  malm  er  indirekte  beskrevet  av  kaptein

£åpeenn(a|k7,?v7i),eij::føor:v:rda?:E:;rtaåvs,T|[Z;;åtp|:sFeT:
i  Østerdalen  (Narmo  1996a:67-68).  Også  en  rekke
andre eldre kilder beskriver frakting av urøsta malm
som   et  vanlig   fenomen   (Pettersson   1982:49   med

3å)riK#i#:rsøas¥åvgaåtaeregbo|ttprv:si,t:di:tn:iTpf.¥uE:

;Jå:|i:P:lsai;t:s?sr:an:k#:r,oG::|uT::ve:n::tsisigei:n:::;t;o!ikd;s:er:ir:a,ef:

ig::nljii;;e:;;::;::;!:::å;;ib:;:n!¥i,i:,vifør::t;j`i=:jiii:n;i,:

;åe|::r:tss:fi:o:rsl:a!i?:r;::itiitåg:e:n:::erti:ersåieeå:r:;::,#fr'ååE

io;r.:e,;o;?|s:eiiie::[::|;:ii:,|::;:,;::iiei¥sii;::s;s:Æ:
P.å|dk:ik:lelår:rp:,osgkrraøps;:å'års:evneå::f,:|:kmuy|rpt.ndtuokg
sjonen,  også her ble benyttet  som  røsteved.  På bak-

g:u:anma=e:itet:gkamneio5Fgi::r|is:g|enngeanvar:sieuii;::epreF:
jernvinna (z.4z./.).

For Gråfiellområdet er en liknende kontekst
dokumentert  i  ett  sikkert  tilfelle.  Under  Smekalovs
(2005)  kartlegging  av  røsteplasser  ved  Flåtåstøa,  ble

::ftrøis::::|as::rirue|i;r:r;2,:bo|g.2Z2,6*|ttgk4e)npå#

:g:,ge:::a:;::aan;åd::fi:iå:|g:e;sp:::,s:uå::;;:ø::et:inb?åafvå:3e!

;ilfi;s;:re::::o::n:afi::;:p::;;z'F!,i:g:rr.;jd:`::o:.igåti,;fi;,:;jo:iess::vT:?;:::
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Figur250:MalmtektvedJfb.18ogrøsteplassgruppevedTørråskjølen.Stipletlinjeangirnedskjæringskantforuttak.
Figure250:OrepitatJfb.18andtheroastingplaceaLreaatTørråskjølen.Theblackhashedlineoutlinesthecutofthepit

ggerg::=i;t=.l:tg:gr;:nså:tå::e:`!ip£jjeo:isøp!;::f,:.;:øa:;;ut`i;iåså3y:,:

s¥t:iin,:::::i;t:t:i:r;åådh:nr:e:etåf::::s:ei;:b:e::e;rv:å::n:eeeåi:::j::

;it::;=å:E:orii:irig:re!:åijj;"å;:;l:::gk!saoii:.f:=iy;g:!Æk±ea;pø::
gjøres:

?ff:;fÆ::g_få
gar, b6r de ågnds visst iritress" (Pette[sson 1982..45).

Andre  kjennetegn  Pettersson  trekker  fram,

gaknT:å:rtåp;:!:ts:s::n:.omn?vTsues?::,:;:ettee:tt:i:gå,?å::?:m:ya:å:go:g

åååedtfiiE:v.Æiå.:.:geåeeån:¥s?;::n:sii:::aåe:åt:;a:n::es:;e:.:`:sj

::,:d:e:t4=5:STg:;år,.p:å,e;å,;|y#iru:fåhij;ei;n:!ir,;o:gå;js:
lokaliserings£iktoreneerogsåbeskrevetavFalck-Muus

fiinnet sted en gang på sensommeren.

FORM OG STØRREISE

hi!:±:±3js:i[!i;i::e;|ieifi:r§:i|:);:i§;iti:;;ir::i::i::!;:i§i€§:§:t;§;a§;;v:a€t
bordsprodukt,  da det har lite  samsvar med  malm-
mengde  brukt  under  blestringen.  Schultze  (1732)
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Figur 251: Flatemål på røsteplasser undersøkt i Gråfiellområdet.
Fig.ue 251: Area statistics of roasting places investigated in the Gråfjell area.

opererer med  et bål  på  13  m2  (Pettersson  1982:57),
noe  som   ligger  mer  opp   til   røsteplassene  påvist  i
Gråfiellområdet.

Av  arkeologiske  undersøkelser  finnes  det  et

#år,:::eria:ånåer::sted|oeppmååtk;i;tseer:::arsej:i.Irrmse:k

iamg::(d¥earieåsmlkg.8nss)..n?r::;.T:rg:å=o.nøsb,:sptkvs::.dår:

;:år:;:k:r;epbT|::g;rnu;nnsngråvef:t::rås:ev:efirai;e::ttfl:j,g;::i
somvariiråerDmo#fl=y23|:oenm:e`k¥:g=:iLofolngs:i't.ra-

ij,oe:e:rååv;s:iov.ei:e.j.er.ngfrå=åtil`::Esef,`eas,såf:||?risåEfibn`å.:
(Larsen   1991).   Narmo  som  har  videreført  noe  a.v

::i::#a::d,e:ir:iåtinå:.rT|:.:åsj::nse:3;å.åjn;eiåein:tåa.S:':;t#::6S:r,r:

:r:a:3:s::#;h§::s:såe:;:,å[:t;t;t;:fir;{a[ø:::v;p:[:e;:;::;{jg:2:,,:::t;=:
25,0 m2 (Narmo  1997).

iiegkg,e.:åeu`l;åå::!:!'eo:?:å;ss:n::vnn;o:r#,ep¥d:r.aii,:s:;::ii:,:
Bålenes  størrelse varierer,  men  tendensen er at røste-
plassene/bålene i hovedsak har et flatemål mindre enn

:øos,empiaLfi.E.p2å5plr);dD±t,.s:;E:eåjee,`dme:nfohre.sårvidLf::

Ee:gi,fr;::sT[:::::rsi:eåF:;åi:;:åh:ø;ys:feåd:å:::r,gs::ee.?

3o6

;jnn|§e:§ieg:di:Zij:e;:;:es;;åi:bv;:li:i:g::::i!r:err::::s;:n:t::ij;iii:fi:iå:ai:::
tatt opp og tørket. Røstingen må videre sees i sammen-

åe:;i:¥o:åååfi!::j:g:js:el;å.:r:e::kr;ø:s:!e::g:e:`nhna:,fi::ergft:tifeo:

KONSTRUKS]ON OG 0PPBYGGING

iøesntåt,moegddå:,,ge?dpe.::;:;:gsi:åd:3:åå:eføi.såaTeT:::

ii;j;.e;i:t;es;#p:d;fk!;eå:i:o:£ei:i:;n:oiøiåiie;::a:!;tr;!;E:i:!:v;f
omkring 50 °/o (Berre 2000).
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Figur 252: Røsting av myrmalm, Skogn 2001. I bakgrunncn Raymond Sauvage som hugger røsteved (Foto: Å. J. Jamtveit).

Fp:g;:: å:;.:,::;:te£j:,g.  of bog  ore,  skogn  2oo].  [n  the  background  Raymond  Sauvage  js  shown  chopp£ng  firewood.

§::e:Ii;§:t¥i:{igiIS§[:§i:°::e:ii;g::::.:å§°:i:;§i`;::¥ig§;::i§:

!t:o!iå:tii:e;rs;i,;e;å:::eviå;b,fif:¥:i,i;fi.i:ae:s::åbir:t:I.si:ei;::i:
:åme:,sst|::t,iier:§mmeendsfååj;:::=pgpå,e,:f=:udl::adnad;noeg

i:e;:u:l:a£t?:?r:t`å?ti:Lr:a|i;:t.:Enejtåg5,;|å:s:ki:sfn:::|tåk::

;iå:|i:;åTEauitb.:a.:ji::gaip:e;,tTaåte.:e:ne.ta:g:es;f.å:;:s:iikeåbe:i:
resultaters:::fi=:sdøåee:eb:åri:rsbe¥:et;u,tatetstudietav

;;:#::vjt:!li;::e::s;f::s:ei:ngjr:oi:;ø:si!.år;v.e:nfif;gg,:::t:;:t:T;ij
iiegs:Såå:t:Lraøt:::baåv`et::;irrf:foertohpa;s'aiåi::ge:ftue:i:::

åiinnggenriegedt:::rnå!:|::g:onrdås::åå:;:dm=pepn,:|a:;

malmen. Ut i fra treartsanalyser kommer det ikke fram

:_:=:-::::=:=l:_:::::=i::::_:::=:::::_-i::::::::_,:::-:::::::::---::-::_-:__-_:::-:-:_::::-::l:--::=__:::::

g;up::fnavryf€|eis|`eir.::å:.eiåtvuii.vE:,tt=:ildt,reoås.bfi:irds:

¥i;i;tj;:iniseisi:ifii.:!:a:å¥;;iivii;di;:;!:is::at:åi!å::;ij:
uten at dette er et gjennomgående trekk.
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6   TRmT OG DATERiNG

Store  ressurser  er  benyttet på  treartsbestemmelse  og
datering  av  jernvinna  i  Gråfiellområdet.   Bildet  før
utgravingenevarenekstensivproduksjonsfaseiperioden
AD950-1350, og målet med dateringene var i første
omgang å nyansere dette ved i et makroperspektiv å
se  på  eventuelle  lokale variasjoner innad  i  feltet,  og
i et mikroperspektiv å se på dateringer på de enkelte
anleggene.  Herunder  kommer  brukstid,  bruksfaser,
brudd/kontinuitet og organisering av kullgropene.

I  tillegg  til  radiologiske  dateringer  er  også
dendrokronologiske   analyser   benyttet.   Treart   og
dateringer fra de enkelte kulturminnene er presentert
under de respektive anleggene samt i vedlegg 5, mens
de generelle hovedtrekkene blir diskutert under.

THmTSANALysER
Treartsanalysene  er  i  all  hovedsa.k  utført  av  stats-
stipendiat  Helge  lrgens  Høeg,  Kiil[urhistorisk  mLmum,
Universitetet i Oslo.  Unnta.kene er de dendrokrono-
logiske prøvene uttatt i 2004 og 2005, som er bestemt
av Bartholin (2005) og Zetterberg (2006).

Treartsbestemmelsen  er  utført  i  forbindelse
med  dateringen,  men  også  for  å  se  om  en  trcart  er
foretrukket, og om det finnes lokale forskjeller innen
undersøkelsesområdet.  Totalt  er  453  kullprøver  tre-
artsbestemt,  der 65  °/o  er  fiiru,  20  °/o  gran  og  13  0/o
en  kombinasjon  av disse.  I  tillegg  kommer  totalt  ti
prøver som har innslag av bjørk eller selje og vier/osp,
sammen med fiiru eller gran. Furu er slik den domine-
rende trearten, og generelt kan en si at denne har vært
å foretrekke fiamfor gran. En kan med stor sikkerhet si
at andre trearter ikke er benyttet da det kun i kullgrop
Jfp.31-7, er påvist bjørk sammen med fiiru. Innslag av
bjørk er ellers påvist i slagghauger, i et kullager, malm-
lagre samt kokegrop på Jfp.10.

Tross dominansen av fiiru er det prosentvise
innslagetavgran,aleneellersammenmedfiiru,såstort
atdetantyderatogsådennetypenharhattegenskaper
gode  nok for  blestervirksomheten.  Innslag  av begge
a.rter  i  kullgroper,  tolket  til  å  ha  6n  bruksfase,  viser
også at en har benyttet begge samtidig. Treartsbruken

Treari/år 2003 2004 2005 Total
Fl'r'' 57 (45 %) 142 04 0/o) 92 f71  %) 291  (65 %)
Gran 37 (29 %) 29 (15 %) 24 (19 %) 90 (20 %)

Gran/  fi4ru 31  (24 %) 17 (9 %) 11  (8 %) 59  (13 %)
Amet 3 (2 %) 5 (2 %) 2 (2 %) 10 (2 %)
Totab 128 193 129 450

Taben    45:    Treartsanalyserte    prøver     foretatt     under
jernvinneundersøkelsene.
Tablc 45:  Species analyzed  samples  taken  from  iron  pro-
duction sites.
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har helt klart vegetasjonsmessige årsaker.  I sør som er
dominert av store fiirubelter, er også treart uten unn-
tak furu.  Mot nord, og spesielt i nordvest,  blir fiirua
i stor grad erstattet av gran,  med et mellomsjikt der
begge typer er benyttet.  Grana dominerer også dette
området i dag, og råvareutnyttelsen synes naturlig ut
i fra dette. I nordøst derimot, er bare fiiru benyttet. I
dag er det blandingsskog her, og det kan ut i fra dette
se ut som om fiiru har hatt første prioritet. Anleggene
i dette området er færre og mindre, og det er mulig at
ressursutnyttelsen ikke har vært større enn at det ikke
har vært behov for å ta i bruk gran. Treart kan således
se ut til å være bestemt av to forhold; tilgang og etter-
spørsel,  men  uten  avgjørende  betydning  for  det
ferdige produktet.

RADIOLOGISK DATERING

Totalt er det utført 341  dateringer i forbindelse med
jernvinneundersøkelsene.  Disse fordeler seg noe ulikt
over de  tre  feltsesongene,  noe som  har samsva.r med
antallet  gravde  kulturminner.   Det  er  gjort  flest
dateringer  fra  jernframstillingsplassene,  der  antallet
på  de  enkelte  anleggene varierer  fra  1  til  13.  I  kull-
gropene  er  det  i  hovedsak  foretatt  enkeltdateringer,
men i groper med flere faser og og/eller sidegroper, er
det gjort opp til fire dateringer. På røsteplassene er det
bare utført enkeltdateringer.

]4C-dateringene faller hovedsakelig innen tre

hovedvariasjoner i kalibreringskurvene.  Disse ligger i

gruppene  A:  AD950-1180,  8:  AD1030-1250  og
C:  AD1160-1300.  Ofte er alle tre representert på en
og samme framstillingsplass, og det er derfor vanskelig
å  finne gode avgrensinger både når det gjelder opp-
start og slutt og eventuelle bruksfaser. Spesielt gjelder
det ved de tidlige dateringene,  mens dateringer kali-
brert innen AD 1160-1300 har kortere kurver.

Interessant er det å se på fordelingen av hoved-
variasjonene,  både  når  det gjelder antalJ  og plassering.
Flest finnes i gruppen C, mens frirrest ligger i gruppe A.

Spredningskartet  i  fig.  255  viser  ved  første

14C-dateringet fordelt på feltseso     er og totalt

2003 2004 2005 Total
Jemframstilhgsplass 50 84 57 191

Kullj¥op 45 37 48 130
Røsteplass 1 7 8 16

Kume - nvere tid 3 1 4
Totalt 96 /j2 '74 j4/

Tben   46:   Antall    t4C-dateringer    foretatt    under   jern-
vimeundersøkelsene.
Table  46:  Total   '4C-dates  taken  from  iron  production
sites.
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e III
Furu                   ^     Jernframstillingsplass

Gran                     .       Kullgrop

Gran/furu

Bjørk/furu

Figur 253: Spredningskart over treartsanalyser. Kartet viser bare spredning, og ikke antall prøver på hver lokalitet.
Figure 253: Map of the Gråfiell area displaying species analysis of charcoal samples. 1he map shows dispersal only and not
total samples from each site.
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'r-16903,.|ft.3-6  (,\D1005-1160)   985±65BP

'r-17314,jfi..8, Sl 13  (1035-1245)   885±75BP

'l'-16751,jfi..5, K14 (f\l)1215-1290)   780±75BP
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250Calt\l)                        500Cal,'\l)                        750Calt\l)                       1000(:alf\l)                      1250Cal,\ D                      1500(:al,\D

Calibratcd datc.

Figiir254:Eksemplerpådevanligstedateringsperiodene.KalibrertaldererhentetfraNasjonallaboratorietfor]4Cdateringog
awiker noe fra kalibreringskurvene i Oxcal v3.10 som her er benyttet.
Figure254:Examplesofthemostcommondatedperiods.CalibratedageistakenfromtheNationallaboratoryfor`4C-dating,
there is a slight deviation from Oxcal v3.10 that has been used hcre.

blikk en tilnærmet jevn fordeling av dateringene. Ved
nøyere ettersyn (se også dateringer i vedlegg 6) ser en
imidlertid at det er en klar gruppering med dateringer
fta gruppe A i sør og i nordøst. En liknende tendens
finnes også i nordvest, ved Deia.  Her går den gamle
ferdselsveien fra Deset og Rena elv til setrene Bergset
og  Deset  Østseter.   Sentralt  i  skytefeltet,   spesielt  i
området  rundt Tørråsen,  Jernskallen  og  Fjellsliseter,
dominerer  senere  dateringer.  En  får  således  et  bilde
der produksjonen  først har kommet  i  gang  i ytter-
kanten av området, og at en etter hvert har tatt i bruk
de  mer  sentrale delene,  samtidig som  produksjonen
har   fortsatt   i   initieringsområdene.   Anleggenes
størrelse støtter trolig opp under dette ved at de største
med lengst produksjonsperiode ligger i sør,  mens de
mindre med en mer kortvarig drift er å finne sentralt.
Dette kan reflektere to forhold: Utover på 1100-tallet
har en fått en mer intensiv drift der flere aktører har
virket. Samtidig setter topografien i de nordlige delene
større  begrensninger  med  bevegelse  og  transport,  og
en mer frekvent flytting har trolig fiinnet sted i disse
områdene.

Den forholdsvis store forskjellen i antall date-
ringer mellom gruppe A og C (28 %), gjengir et bilde
derdriftenermerintensividensistehalvdelavperioden.
Dette kommer også klart til utrykk i antall anlegg som
var i drift i første og andre halvdel av perioden.  Det
må her bemerkes at kun 41 av i alt 1 14 registrerte jern-
framstillingsplasser, er datert, og feilmarginer kan fore-
komme. Da anlegg fra hele Gråfiellområdet er datert,
må en likevel påregne at dateringene er representative.

Størst usikkerhet finnes i det østlige registrerte områ-
det, der det ikke er foretatt undersøkelser. Sett ut i fra
Rødsmomaterialet  som  har  tidligere  dateringer  enn
i  Gråfiell  (Narmo  1997),  kan  en  danne  et  bilde  der
jernproduksjonen har  trukket østover.  Spennende er
det imidlertid at det finnes en rekke tidlige dateringer i
nordvest, og en kan ikke utelukke at det også har vært
tidlig produksjon i de sørøstlige områdene.

Egenaldcr som feilkilde ved L4C-dateringer
Ved  dendrokronologi  og  årringtelling  kommer  det
fram at egenalder på det benyttede trevirket er til dels
meget høyt (se diskusjon under), med de eldste stokkene
på rundt 200 år. Dateringer innen en periode på 300
år kan derfor bli misvisende,  og sammenstillinger av
dateringsresultatene,  selv  ved  sikre  kontekster,  vil  i
enkelte  tilfeller  være  problematiske.  Dette  kommer
blant annet godt til utrykk ved forsøk på da.tering av
slagghaugerpåJfp.5,derbunnsjiktetisH1(AD1255-
1290) er datert yngre enn topplaget (AD1040-1180)
(fig. 44,.

Et  annet  tilfelle  finnes  i  den  utømte  kull-
gropa Jft).29-3 der det ble foretatt tre dateringer fra en
bærestokk i bunnen, en skråstilt stokk i gropveggen
og en stokk i lag 2.  Disse ga henholdsvis dateringene
AD1035-1225,AD1030-1185ogAD1225-1300(fig.
256). Da de er del av samme konstruksjon, har de et
felles hogsttidspunkt,  og at stokken  i lag 2  er datert
yngre og uten overlapping med de øvrige, må trolig
ha  en  sammenheng  med  avskalling av ytterveden
og hvor langt inn i stokken prøven stammer fra.

Dateringrsperiode AD950-1180 AD1030-1260 AD1160-1300 Før AD1000 Ettet AD 1300
Gruppe A 8 C D E

Antall dateringer 88 94 121 25 13

Tabell 47: Radiologiske dateringer fordelt på de tre hovedvariasjonene samt antall dateringer før og etter AD1000-1300.  Det
finnes ikke noe skarpt skille, og ved overlapping er datering lagt til mest sannsynlige periode.
Tble 47: Radiological dates sorted into three main variations and total dates from before and after AD1000-1300. No clear
division was noted and where overlapping occurs the dates have been placed into the most likely period.
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1250                  2 500                                             5 00o Meters                          E=   AD950-H80            ^   Jernftamstillingsplass

AD1030-1250             .      Kullgrop

AD1160-1300

Figur 255: Dateringer sortert etter hovedgrupper. I sør, nordøst og nordvest ved Deia antydes en prosentvis tidligere datering
enn hva som finnes sentralt i feltet.
Figure 255:  Datings sorted into most common periods.  In the south, north east and northwest of Deia a pattern of earlier
dates can be perceived.
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'1'-17984, Skråstilt stokk   920±40BP

'1`-17986,  Bæri`stokk   895±65BP

'1.-17985, St()kk.`lai;r 2   750±7581)

_J-__J-
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250Cal,\l)                      500Calt\l)                      750Cal,\l)                     1000Cal.J\l)                   1250Calt\ l)                    1500Cal. \l)                   1750( :al,\l)

Calibrati`d dati`

Figur 256: Datering av kullgrop Jfp.29-3.
Figure 256: Dating of charcoal pit Jfp.29-3.

Datering av ildsteder - kull og brente bcin
Det  er  foretatt  datering  av  brente  bein  fra  åtte  ild-
steder på ffimstillingsplassen for å undersøke om dette
dateringsmaterialet om mulig kunne snevre inn bruks-
periodene. Samtidig er det foretatt dateringer på kull
i syv av disse for å belyse problematikken med treets
egenalder. Ved sammenlikning av resultatene bekreftes
egenalder som feilkilde i to tilfeller. Derimot har en et
motsatt bilde med eldre beindateringer i  tre tilfeller.
For to har dateringene et godt samsvar (fig. 257).

Uoverensstemmelsen kan skyldes en lang-
varig bruk av ildstedene,  men størrelse og tynne lag
taler i mot at kull og beinmateriale skal gi denne spred-
ningen.  Årsakene  til  variasjonene  er  diskutert  med
Steinar  Gulliksen  ved  Nasjonallaboratoriet  for  t4C-
datering, men noe entydig svar kunne ikke gis. Bruk
av brente bein  til  datering  er  fortsatt  i  startfasen,
men  det er ingenting som  tyder på at dateringer av
dette materialet har store feilkilder. Marin påvirkning
eller  forskjeller  grunnet  inntak  av vegetarisk versus
proteinrik (kjøtt) føde, kan til en viss grad gi variabler
i dateringene, noe som er lite trolig i dette tilfellet. Mer

sannsynlig er det at variasjonene har med selve date-
ringene å gjøre.  Små variasjoner innen et tidsrom på
20-40 år, kan gi så store utslag som 100-150 år på t4C-
dateringene. Dette skyldes bratte kalibreringsflanker i
dette tidsrommet (Gulliksen: pcrj..  77#c/.  06.11.2006).
En  må derfor forholde seg til at dateringene  slik de
foreligger,  antyder  en  bruk over et lengre  tidsrom,
men at en ikke kan utelate at feilkilder bidrar til å lage
et  lengre  tidsspenn  enn  det  reelt  er.  Viktig  er det  å
påpeke at feilkilden  ikke kommer fra fiiru alene,  da
disse ikke er entydig eldre enn beindateringene.

14C.dateri"=er av ildsteder
AmlegksnMmmer IAb.ref BP-aHer J4øøø'Æ  ± Ki3librert alder DaterinR

'fi).9 Tua-5315 845 35 AD1175-1245 Brente bein
Tft).12 Tua-5316 815 35 AD1215-1275 Brente bein
Jfl,.12 T-17651 990 75 AD995-1160 Furu
'ft).13 Tua-5307 975 35 AD1020-1155 Brente bein
'fp.13 T-17631 1135 65 AD875-990 Furu
'fi).20 Tua-5305 955 35 AD1025-1160 Brente bein
Jfb.20 Tua-5304 890 40 AD1050-1220 Fun)
Jfp.23 Tua-5803 1070 35 AD970-1015 Brente bein
Jfp.23 Tua-5549 940 40 AD1030-1165 Furu
Jfb.28 Tua-5805 1055 35 AD980-1015 Brente bein
Jfb.28 T-18194 870 60 AD1050-1245 Furu
Tfb.31 Tua-5806 755 35 jD1260-1290 Brente bein
Jft).31 T-18202 770 75 AD1220-1295 Funl
'fb.32 Tua-5804 1045 35 AD980-1020 Brente bein
Jft).32 Tua-5574 930 35 AD1030-1165 Furu

Tabell 48: ]4C-dateringer av brente bein og kull fra ildsteder.
Table 48: '4C-dates of burnt bone and charcoal taken from hearths.
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Tua-5316,.|fl).12, br.bc`in   815±35BP

T-17651,.|fr>.12,  fiiru     990±75BP

__JL
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'1'11a-5307,.|fr>.13,  br.bi`in   975±35BP

•l.-17631,Jft.13,furu     1135±6SBP

JJLIA

'l'Ua-5305,.|fi..20, br.bi.in   955±35BP

'l'Ua-5304,.| fi).20, funi    890±40Bl'

E]rl-
Tua-5803,.|fir>.23, br.bc`in   1070±35BP

'l`Ua-5549, Jfii.23, furu   940±40BP r-
Tua-5805,Jfi).28, br.bc`in   1055±35BP

'l'-18194,.|q).28, furu   870±6081' J--
'rua-5806,.|fiT.31, br.bc`in.   755±35BP

'I`-18202,jq).31,  furu   770±75BP

J
'l'Ua-5804,Jfii.32 br.bcin   1045±35BP

'l`Ua-5574, Jqi.32, f`ini   930±35BP rl
250Cal.\l)                  5()Ocal..\l)                  750Calr\l)                1000Cal,\l)               1250Cal.`\l)

Calibrati`d datc

1500Cal.'\D                1750Cal.`\l)

Figur 257: Kalibreringskurver av ildsteder der både kull og brente bein er datert.
Figiire 257: Calibration curves from hearths where both charcoal and burnt bones have been used.

DEND ROKRONOLOGISK DATERING

Dendrokronologisk datering på forkullede stokker er
bare i  liten  grad prøvd i Norge,  og er sett på som
problematisk   da   tre   under   forbrenningsprosessen
krymper og blir deformert.  Men på bakgrunn  av til
dels godt bevart tømmer med lange årringssekvenser,
både  i  kullgroper  og  på  framstillingsplasser,  ble  det
gjort forsøk med metoden. Prøver er sent til:
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•     Terje Thun, Fakultet for naturvitenskap og

Lerrn°d]£g££L[.nståtuttforbiologi,NTNu.
•     Thomas Bartholin, Scandinavian Dendro

•    ;i:ji;|;3j:r:,r];b:r::å::5b:oo3aåt;,?:::r;s:afr,cohe;nssutit,ute'

Finland.
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Figur258:DendrokronologiskprøvefrakullgropJfb.11-6.StokkenerdatertinnenperiodenAD1075-1220ogharminimum
hatt 145 års levetid (Foto: P. Zettcrberg, Universitetet i Joensuu).
Figurc 258: Dendrochronological samplc from charcoal pit Jfp.11-6. The timber has bcen dated to AD1075-1220 and had a
minimum life span of 145 years. (Photo: P. Zetterberg, University ofJoensuu).

ia::erifdgå¥f:åe:n,Er::X.e:e::i:e:r;;ååETr.+i:e.::ej:,nå:o;
pers. -d.) .

mile ved Jfp.14, som er datert til etter AD1849. Den
andre prøven er fra den uttømte kullgropa Jfp.29-3,

::l:::i__::::_:::::-:_=_:-::_:-_-:=:::-;:::::_:_::::::__==_:::_::_:-_:::::-_:i_:::_--::_:-:l:-_::::-:-::::
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;n!:;,e:;i:::oå.iegni::i;å'g?::::re:ri|i:b:io:r:,n::r:.!::¥ieig::::e::i:,:iier:

:__::_-:=::_:_:::=::_:::-_-_:-:::i:-::_:=:=_:___-::::_:::_:=::::__-:i:l-_:-::-:l:_::--::-:::_:=:-:_:::_::=:::_-=_::::
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spesifikke momenter som må taes opp til diskusjon:

:¥:ii:;:o:i;;i;;f;:;ie;;;o;::i;o;gg:sa;jl:o:g::;t:då:t:nt::::::::or
kronologi

Fsg:n±:eerri:getoft=fiTg:1P1¥-Dendrokrono,og-

:itd:rre¥åvter€v€:k::a|¥Sder::d:;::ekntefeorrd£3gt:yeDee8te::

=n:|a|t.t=t3t8-ZFår,:tå|ågne,n:|dneer,vådedhubgagkiårgu:åriligegå:

;:r;a:,i;:trra::;:jee;S;jr:::yrti§e;;;e:j,:L:?:r:ez:i[e%t:js::::::t::r:i¥jr::::m:

#:i:ii,r;e;i;ti::|åii::,::#i:::::tip:::::å;fzvi:,|;i:t:Ig:r:::j
til  166 år, og gjennomsnittet er 115 år. Til sammen-

i:eiiT:::rrs;.:i::Jti:i:|::e!#!åti;':i:ii!;2:s;¥:::gt:::;i
sett er ikke egenalder absolutt, da alle med ett unn-

::,mT::e:'::::r:kko.gvT,teh=:f.pgsg,ai:i#:ågaE,o,=gTne:

Vø7.Z'ø 63

å:d;,in,:ses,:mabvsi:,gj.:::e:::årdgei:,,åfi.bcahr-eriofine::å
1987:107-108).

::=:-:=l-::i:i::;:::__:_=:=_:=:i::-:--::-::-=:::::_:==:=::::::--:-:_:::=::::_:-:-:=:::_:=:=-;::::=i-:::

første   daterte   årsskudd   (prøve   1-9)   ligger   innen-
for  en  forholdsvis  kort  periode  på  AD1075-1097.
Hogsttidspunkt    varierer    derimot    mellom    c##
AD1150-1269.  Tømmerets  "fødsel"  ser  slik  ut  til  å

:i:-::__:i:::-::_:::::_i:::_::-l_`::-:=-::_::::::-::=::::_i:=:--:i:_:::=`-:::=:::::=:::=-::=:=:::::=::i:_:=:i:

unntak.

Dendrokronologi og L4C-datering i et komparativt
perspektiv

;ååfi:;;:j::i:jris:|.i!iiiti:oi:i,`jio:,:;::::|i:;g:g:f;:k`;::j!;

Figur 259: Egcnddcr på prøver som cr dcndrokronologisk analysert. Minimumsalder er bcnyttet. Tømmer <30 år er satt til 29
(etter Zettcrberg 2005, 2006, Bartholin 2005).
Figure 259: Age of samples that have been analyzed by dendrochronology: Minimum age has been used. Timbers less than 30

years have been assigned a default age of 29 years (from Zetterberg 2005, 2006, Bartholin 2005).
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Nr. Lab. referanse Egenalder Datering Hogsttidst)unkt
1. NOH0142 135 år + AD1086-1221 Etter AD 1221
2. NOH0143 60 år + AD1095-1155 Etter AD1155
3. NOH0144 145 år + AD1075-1220 EtterAD1220
4. NOH0145 70 år + AD1080-1150 Etter AD 1 1 50
5. NOH0146 157 år + AD1096-1253 Etter AD 1253
6. NOH0147 103 + min 6 år AD1078-1181 Etter AD1187
7. NOH0148 154 +  8-18 år AD1097-1251 AD1259-1269
8. NOH0149 128 +  15-40 år AD1080-1208 AD1223-1248
9. NOH0150 136 + 30-50 år AD1077-1213 AD1243-1263

10. 350001 88år
11. 350002 81  år + ?
12. 350003 114 + ca 50 år
13. 350004 69
14. 350005 62

Tabell 49: Dendrokronologiske datcringer og hogsttidspunkt for tømmer i kullgrop Jfb.11 -6 (prøvene nr.  1-9 ved Zetterberg
og nr.10-14 ved Bartholin).
Tablc 49:  Dendrochronological  dates  and  felling  dates  for  timber  in  charcoal  pit Jfb.l 1-6  (samples  nr  1-9  analyzed  by
Zetterbcrg and nr 10-14 Bartholin).

`im„`i`lwT`t:  .L`i.   rr.-n`   l{iim`.  `i   il  *.U,*  }`(    il  `  `   lu   ltn  .nL   l`]ii``  .   /JW)i[`  |-`ih   r  5  `d   1  !  nrr   lt  wr|`hr, in|

Sum Kungrop ]fip.2-1
68.2% probabilit}.

1185.\D  (68.2°,`o)  1280.\D

750.\D      900.\D     1050.\D    1200.\D    1350.\D    1500.\D

(:alcndar datc

Figiir 260: To dateringer fra kullgrop Jfp.2-1  sammenstilt.
Figiirc 260: Two dates from charcoal pit Jfb.2-1  placed on
top of each other.

:t:::h.e,rnv:d:åeågåt:flsefefe::vååd:a:t:i.:i#t::i:å.n5;0.nøå¥:gt:

-i:==_:=-:::=-==:-_=::-:i_::-:=:-:_-i=:::_--_:::_=l=:::::=_:=::_::_:=:=-=_-:_:::_=:=:=:1:i:i:--::-:=_=:-::

på stammen prøvene kommer fra. I flere av tilfellene

S:k=lelprsøy:::iaat,tis:tåd,lei.gi:r:::nsad:nmdero,E::r.eknee,kaog

:ii_::::_--::-:i:-:-:::::i_i:=:::::-=-:::=:::::=:::::=:::i:::=:-:__::__::_:::::_::-l:_::-:::_:\:-::::::

på som del av samme konstruksjon.  Det en ikke vet
sikkert i disse tilfellene, er om de enkelte stykkene er
hentet fra samme tre.

Rclativ kJ.onologi på graLn

:ii:ag:a:i,fi:iåsdfi|ed:rpif..i¥:ttgeogem:åodk.,:rrinegnse:ieeå

å:et:io.ul!i;::::åije:e:eH#;::::r;i;;..:v;i:d;ie;:!r;:yv!å::t;ir;fet

:j;:fiii;g:a#nå:i::k::e:¥iÆae:ii?;¥,;rt:i|::g:,:ei:;:;:;,i
betyr dette at det er 79 års forskjell mellom den siste
årringen på disse prøvene.

I alt er syv prøver datert relativt, alle fra 2003-

å::!Ær;mii:;ei;¥:3:::iij:Igaiigiiil,;;?e;isr;:je;ii::åne:it::

§±5:§n::#åje§§k;::å:e;::j:;:n§:§u;§jng¥ta¥{]€:S:e;§::

i;i!;:t;:j::ieviivi#niiåå:::rø;d:åj:t:åk;e:.;:ei:::b:i:!:.:jii
Peanti:i|ndgs:Tsefi:r.au,oT:.2.gog,,t:lkgar|#,ae.J,q;å--1aiåelri.gg:

%,|:ag;;:?:aåi:;g:eidf;iu:'i:t::o::nt;ti:':å|fjet:o:Ejå:tt:a;:i:
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Forhold årringer og datering

X        Jfp.11-6

^      Andreprøver
----- jfp.11-6,  srritt |

40               60               80             100            120            140            160            180            200            220

Årringer

Figiir 261: Forhold mellom telte årringer og datering ut fra de dendrokronologiske analysene. Middelverdi er benyttet på prø-
ver med gitt feilmargin.
Figure 261: Relationship b€twccn total tree rings and datings taken from dendrochronological samples.

Anle£gsm. Lab .ref. BP-alder Avvik ± Effibrett Datering Hogsttidspunkt

Jft).1
T-16732/NOH0124

905 60 AD1035-1220 AD1167-126194+2 år Etter sommer AD1264

Jfp.2
T-16741/NOH0126

770 45 AD1230-1290 AD1191-1297106+5 år Ettcr sommer AD1302

Jfi,.3-13  *
T-18334/NOH0127 840 75 AD1065-1280 AD1161-1220 59+1  år Etter sommer AD1221

Jfip.4 *
T-16744/NOH0130

920 75 AD1025-1220 AD1108-1270162 år Etter sommer AD1270

Jfb.5 *
T-16755/NOH0119

810 75 AD 1170-1285 AD1126-1243117+6 år Etter sommer AD1249

Jfp.5 *
T-16756/NOH0118

765 75 AD1220-1295 AD1113-12018  +35 år Etter sommer AD1236

Jfb.6-2 *
T-16877/NOH0112

845 60 AD1165-1275 AD1128-1207 79+1år Etter sommer AD1208

Jfip.9
T-17294/NOH0132

1015 80 AD975-1155 AD1056-1220164+20 år Etter sommer AD1240

Jft).11
T-17325/NOH0140

915 75 AD1025-1225 AD1128-1258130 år + Etter sommer AD1258

Jfp.14 *
T-17610/NOH0136

880 80 AD1040-1255 AD1059-1240181+20 år Etter sommer AD 1260

Jfb.17
T-17659/NOH0135

845 75 AD1060-1280 AD1187-1266 79 år + Etter sommer AD1266

Jffi.20
T-17630/NOH0151

930 40 AD1030-1165 AD1029-1114 85+8 år Etter sommer AD1122

Jfi).28 *
T-17949/NOH0158

840 80 AD1060-1280 AD1040-1174134 år + Etter sommer AD1174

Jfp.28-11
T-17948/NOH0159

950 75 AD1015-1280 AD1023-1148125 år + Etter sommer AD1148

Jfp.31  *
T-18198/NOH0164

780 60 AD1220-1295 AD1043-1164121  år + Etter sommer AD1164

Tabell 50: Sammenstilling av prøver datert radiologisk og med dcndrokronologi. * i kolonne 1  angir at dateringcnc er utført

på et materide fra den samme trcstammen.
Table 50: Comparison of samples dated radiologically and dendrochronologically. * in column 1 shows where datcs havc been
taken from the same timber.
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Jmeggsnr./kontekst Lab.ref. Egenalder Relativ alder 14C-alder
Relativ alder referert til kalibrertsentrumsdateringpåkullgropJfl,.2-1

Jft'.1-2 N4H0122 109 + 2 år Etter 458 AD1040-1230 AD1183-1213

Jfp.2-1 N4H0123 59år Etter 500 AD1215-1285,AD1215-1290
AD1225-1255

Jfb.4, kullager N4H0129 40 +  1  år Etter 531 AD1160-1280 AD1256-1286
Tfb.5, Ovn 5 N4H0116 71  +  1  år Etter 425 AD1020-1215 AD1150-1180
Tfb.6, Ovn 2 N4H0120 44 +  1  år Etter 381 AD1165-1285 AD 1106-1136

Jfb.6-11 N4H0110 125 +  10 år Etter 579 AD1165-1270 AD1304-1334
Tfb.6-14 N4H0111 78år Etter 490 AD1205-1285 AD1215-1245

Tabell 51: Relativ datering på dendrokronologisk analyserte stokker av gran. Jfb.2-1  er satt som referansc med cn datering til
etter 500 (Zetterberg 2005). Den samme gropa har ut fra ]4C-dateringer en sannsynlig datering til AD 1225-1255  (fig. 263).
Table 51: Relative dates from radiologically dated samples from spruce. Jfb.2-l  is used as a rcference with a date from after
500  (Zetterberg 2005), Thc same pit has been given a probable date to within AD1225-  1255 based on radiological dated
samples (fig. 263).

Anleggs.nr. Ytre avgrensing for sannsynligdriftutfta14C-dateringer Absoluttedendrokronologiskedateringer
Relativ alder på gran etter tabell 7

Jfi).1 = AD1100-1260 Ovn 2: AD1264 AD1183-1213
Tfp.2 = AD1150-1285 Ovn 2: AD1302 AD1225-1255
Tfb.4 = AD1000-1230 Ovn: AD1270+ AD1256-1286

Jfp.5 = AD1150-1280 Ovn 3: AD1249Ovn4:AD1236
AD 1 1 50L 1 180

Tfb.6 = AD1150-1285 Kullgrop Tfb.6-2: AD1208 AD1106,1136,AD1215-1245,AD1304-1334

Hbdl52:`4C-dateringersammenstiltmedabsolutteogrelativeogdcndrokronoloSskedatcringerpådeenk€ltefiamstillingsplasscne.
Tble 52: '4C dated together with dcndrochronological dates from iron production sitcs.

Figur262:DendrokronologiskprøvefrakullgropJfb.28-17.Prøvenhaddebarkcnbcvart,ogcrabsoluttdatcrttilhuggettidlig
sommer AD1247 (Foto: P. Zetterberg, Universitetet i Joensuu).
Figiire 262: Dendrochronological sample from charcoal pit Jffi.28-17. The sample had preserved bark and has been given an
absolute dated for felling to early summer AD1247 (Photo: P. Zetterbcrg, University ofJocnsuu).
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Figur  263:  Prøver  som  både  er  dendrokronologisk-  og  radiologisk  datcrt.  Her  er  tidligste  fellingstidspunkt  lagt  inn  i
kalibrcringsdiagrammene.
Figurc 263: Samples that have bcen both radiologically and dendrochronologically dated. 'Ihe earliest date for felling has been
marked on the calibration curves.
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stigende fram til midten av 1000-tallet da driften var
i gang over store deler av området. I perioden mellom
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Figur 264: 356 dateringer av jernvinm i Gråfiell sammenstilt.  Kurven viscr en gradvis oppstart fra rundt AD950.  R€tt før
AD1300fårproduksjonenenbråslutt.Denpåfølgendestigningenframidtenav1300-talleterikkcreell,menmåseespåbak-

grunn av en svingning i kalibreringskurven for dateringer sent på 1200-tallet.
Figure 264: 356 dates from iron production sites from Gråfiell shown together. The curvc shows a gradual start from around
AD950. Just before AD1300 production ceases abruptly.1he following upswing fiom thc middle of the 1300's should be seen
in the light of calibration issues with dates from the latc  1200's.
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7   METÆLURGism ANALvsER

Mrillurgiskeundersøkelserervietstoroppmerksomheti
Gråfjellprosjektet,ogforholdsvismyeressursererbrukt
på dette. Analysene er uført av professor emeritus Arne
Espelund,  Institutt  for  materialteknologi,  NTNU,
medhjelpavmetallurgistudenterErlendF.Nordstrand
og  Johanna   Wåsjø,   og   av   Riksantikvarieåmbetet,
Geoa.rkeologiskt laboratorium (GAL) i Uppsala, med
bidrag fra prosjektsjef/arkeometallurg Eva Hjårthner-
Holdar,   arkeolog   Svante   Forenius,   mineralkjemist
Lena  Grandin,  arkeolog Annika Willim,  geokjemist
Daniel Andersson og forskningsingeniør Ole Stilborg.
Ved  GAL  har  hovedsakelig  Grandin  vært  kontakt-
person. De metallurgiske analysene er utført med bak-
grunn  i  gitte problemstillinger  (kap.  2),  og  uttak av
prøver og gjenstander er utført i samarbeid mellom opp-
dragsgiver og konsulenter. Både Espelund og represen-
tanter fra GAL har flere ganger deltatt i felt, der uttak
av prøver og  innhenting av kunnskap  om  området,
produksjonsplassene   og   framstillingsmetoder,   har
vært viktige fåktorer. Som en del av samarbeidet med
Espelund, deltok Nordstrand og Wåsjø i feltarbeidet,
henholdsvis i 2003  og 2004, som et ledd i et forsøk
på å opparbeide en tverrvitenskapelig kompetanse ved
NTNU.  Resultatet av undersøkelsene er presentert i
flere  rapporter  (Espelund  2003,  2004,  Espelund  &
Nordstrand 2003, Grandin ef ø/.  2004, 2005, 2006,
Andersson  €f ø/.  2006)  og publikasjoner  (Andersson
& Grandin 2006).

En rekke eksterne laboratorier er brukt til preparering
for analyse. For Espelund gjelder dette:
•      ERAMET    Norway    i    Porsgrunn:    Kjemiske

analyser   av   malm   og   slagg,til   en   viss   grad
supplert med laboratorium ved

•      Hydro -Konsernforskningssentret.
•      Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU:

Røntgendiffraksjonsanalyser, spesielt av malm.
•      MOLAB, Mo i Rana: Metallanalyser.
•      Institutt for materialteknologi, NTNU:

Metallografi og mikrosondeundersøkelser.

For GAL er benyttede laboratorier:
•      Institutionen f6r Geovetenskaper, Uppsala

Universitet: Mikrosondeanalyser.
•      Institutionen f6r materialkemi, Uppsala

Un ivers itet: Røntgenanalyser.
•      Analytica i Luleå: Totalkjemiske analyser.

MINOPREP i Hunnebostrand: Tilvirkning av
tynnslip.

•      Keramiska Forskningslaboratoriet,
Kvartårgeologiska avdelningen, Lund: Keramiske
analyser.
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ANALvsEmTODER
Ulike metoder benyttes på prøvematerialet for å belyse
problemstillingene.  Metodene  er  beskrevet  i  detalj  i
analyserapportene,   og   blir   bare   generelt   beskrevet
under.  Espelund og GAL har i det store benyttet seg
av de samme metodene.

Metallografiske analy§er
Metallografiske   analyser  blir  anvendt   på   metallisk
materiale  som  metallprøver  fra  framstillingsplassene
og gjensta.nder.  Det blir benyttet mikroskop på små
flater av prøvene som er polerte flater, ofte mindre enn
30  m.m.  Viktigste  momenter  her  er  å  få  kunnskap
om jernkvaliteten. For Gråfiellmaterialet gjelder dette
hovedsakelig bedømmelsen av om det er et mykt jern
eller stål (karbonholdig) samt innhold av fosfor mm.
Samtidig kan en se på materialets jevnhet, renhet og
grad av bearbeiding.

Petrografiske analyser
Analysen  brukes  på  malm  og  slagg  for  typebestem-
melse.  Det  vil  si  hvor  i  prosessen  den  kommer  fra
(f.eks.  reduksjonsslagg,  primærsmie-  eller  sekundær-
smieslagg).  Videre  er  det  mulig  å  få  kunnskap  om
prosessmetoder og hvilke metaller som er produsert. Det
benyttes mikroskop på polert tynnslip, der undersøkelses-
flatene er 25-35 mm.

Røntgendiffiaksj onsanalyser O[RD)
Blir utført på et tynnslippreparat/pulverpreparat ved
at en monokromatisk stråling danner et visst mønster
ut i fra stoffene i prøven.  Hvert stoff vil ha sine sær-
preg, slik som fingeravtrykk. Ukjente stoffer sammen-
liknes  med  en  større  databank.  Metoden  brukes  på
malmprøver for å skille ut innhold av ghøtitt, magne-
titt, maghemitt og hematitt før kjemiske analyser.

Mikrosondeanalyser (SEM)
Analysene blir utfi}rt ved at en dektronstråle fi}kusenEr på et

punkt.  Gjennom  refleksjon  og  relasjon  til  referanse-
prøver  med kjent  sammensetting får en  kvantitative
tall på prøvens sammensetting. Prøvene er først studert
metallografisk eller petrografisk. På slagg kan en således
bedre bestemme prosessledd, og eventuelt flussmiddel
kan påvises.  Metall  i  slaggen  kan  også relateres  til et
metallmateriale gjennom slaggrester i gjenstander. For
dette  materialet er spørsmål  om  lokal  tilvirkning av
gjenstander essensielt (proveniensstudier).
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Anlegg og prøvef analysert av GAL 2003-2006
Anleggsnummer Slajæ Metallprøver Malm Siaktmateriale

2003 Jfp.5 15 6 2

Tfb.7 6 2 1

2004

Jfb.8 14 3 2 3

Jfp.13 9 5 2 3

Tfp.18 og malmtekt 2 3
Rp.3-Rp.6 8

2005

Tfp.23 1 2

Tfi,.29 4 2 1 4
Tfp.28 og Jfb.30-Jfb.34 2 9 4 1

Rp.18, Rp.20 og Rp.24 5
2006 Gienstandsfiinn 6

Tabell 53: Fordeling av prøver som er arkeometallurgisk analysert av GAL under Gråfjcllprosjektet.
Table 53: List of samples sent to GAL archaeo-metallurgical analysis during the project.

Totalkj emiske analyser
Kjemiske  analyser  blir  benyttet  på  malm  og  slagg.
Både hovedkomponentene og sjeldne jordartsmetaller
(REE =  rare earth elements) er analysert.  REE (derav
totalkjemisk)  er bare benyttet av GAL. Ved metoden
kan  malmtyper  skilles  ut  slik  at  en  kan  få  oversikt
over om det er benyttet flere malmer med varierende
bestanddeler. Videre kan en bestemme utbytte gjennom
analyse av både malm og slagg. REE kan også benyttes
for å spore lokale variasjoner i prøvematerialet og slik

påvise sannsynlig oppkomststed.

Keramiske aLnalyser
Analysene  utføres  på  brent  leire  og  rester  av  sjakt-
materiale. Det prepareres en tynnslip, og prøven blir
studert  i  mikroskop  der  en  ser  på  mengde,  korn-
størrelse og type grovmateriale  (sand,  silt.) Videre
kan en studere eventuell magring.

Tcrmiskc analyser
Termiske  analyser  foretas  ved  å  varme  opp  allerede
varmepåvirket  leire  i  steg  på  hundre  grader  opp  til
iooo °C.  Ved å studere fargeutviklingen  i leiren  kan
en bestemme den opprinnelige temperaturen med en
feilmargin  på  100  °C.  Dette  da leirens  farge  skifter
karakter   når   tidligere   makstemperatur   overskrides.
Etter  passert   1000  °C  registreres  også  sintrings-
forløp fram til smeltetidspunkt, da med intervaller på
50 OC.

RÆSUTATER
Resultatene   av   analysene   er   presentert   under   de
respektive  jernframstillingsplassene  og  røsteplassene,
og når det gjelder detaljer vises  det til disse ved den
videre  gjennomgangen.  I  det  følgende  blir  de  viktig-
ste problemstillingene diskutert innen området som
helhet.  Hovedsakelig  er  resultatene  fra Espelund  og
GAL  samsvarende,  og  de  blir her presentert  som  et
sammendrag fra rapportene. Imidlertid finnes enkelte
forskjeller hos den enkelte, og disse vil da bli referert
spesielt til i teksten.
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METAnuRGism ANALvsER wD EspELUND oG GAL
Analysene  utført av Espelund  er  gjort  på  prøver  fra
Jfp.39 (Espelund 2003) , Jfp.1 samt vannprøve og fersk
malmprøve fra beldc i nærheten av JS.1, (Espelund &
Nordstrand 2003) og Jfp.9 (Espelund 2004).

GAL   har   et   større   materialgrunnlag,   og
prøver av forskjellig art er undersøkt fra framstillings-
plasser, røstq)lasser og malmtekt. I tillegg er det analysert
gjenstander  fra  framstillingsplasser,  seterområdet  på
Rødseter,  Melgårdseter,  samt løsfiinn av jernlupp fra
hulvei Hvl mellom Deset Østseter og Fjellsliseter.

På   spredningskart   over   jernframstillings-
plasser (fig. 20)  ser en et skjevt mønster der nordøst-
lige områder  er bedre  arkeometallurgisk dekket  enn
det øvrige området. Årsaken er at det i siste feltsesong
ble tatt ut metallprøver og sjaktmateriale for analyse
fra alle de gravde anleggene. Dette ble gjort med bak-
grunn i utvikling av problemstillinger angående jern-
kvalitet og ovnskonstruksjon. Større helhetlige analyser
er imidlertid ikke utført.

SIAGG-, METAIL- OG MAIMPRøVER

Malm
Malmprøver er analysert fra framstillingsplasser, men
også fra  malmtekt og  røsteplasser.  Et stort  fokus  ble
viet malmen og dens komponenter gjennom de store
registreringene som  er gjort i  prosjektperioden.  Den
første sesongen ble det bare analysert prøver fra de tre
arkeometallurgiske prioriterte anleggene,  mens røste-
plasser har blitt prioritert  i 2004  og  spesielt  i  2005.
Metallurgiske  analyser  av  malm  på  røsteplassene  er
beskrevet i eget kapittel (kap. 5) og blir ikke behandlet
nevneverdig her.

Malmen må bearbeides i form av separering
(magnet)  og rensing  (varmes)  før analyse for å fierne
forurensende sandkorn,  røtter og fiikt. Tross dette er
det ved flere prøver påvist så høye verdier av sand og
slagg, at de har vært uegnet for videre analyse. Malmer
det  er  foretatt  totalkjemiske  prøver  på,  viser  også
prob|em#i::|:::ktis|hq|::sr=eåe:ehnøåeåsfirgri-sv,:|r|?åegr;-

plassene seg i to grupper, rød puddermalm og mørkere
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Figur 265: Godt røstet malm fra røsteplass Rp.1 på Jfb.18. Malmen har morfologiske trekk som minner om fersk tørket, men
ikke røstet malm.
Figure 265: Well roasted ore from Roasting place Rp.1  from Jfp.18. The above ore had morphological similarities with fresh
dried ore rather than roasted ore.

kornmalm.  I  flere  tilfeller  finnes  disse  i  det  samme
lageret, noe som sannsynligvis har sammenheng med
graden  av  røstingen.  På Jfp.7  ble  det  i  en  prøve  fra
malmlageret analysert ikke røstet kornmalm (Grandin
€f ø/. 2004) . I et røstebål vil det være lokale forskjeller i
vameutvikLingen samtidig som noe urøstet malm vil rase
gjennom bålet, og et noe blandet materiale er således
naturlig.

Hvilke  malmtyper som  er  benyttet,  er  ut  i
fra de påviste ma.lmlagrene vanskelig å bedømme da
kornmalm ved røsting lett går i oppløsning til finere
stoff. Samtidig kan det ha vært ønskelig å knuse mal-
men  for  å  forenkle  reduksjonsprosessen.  Espelund
mener at den beste malmen er "gammel" kornmalm,
og at den nyere utfelte malmen  ikke har de samme
kvalitetene.  Dette  ha.r  bakgrunn  i  blant  annet  en
malmprøve fra Rødsmoprosjektet (Espelund 2001).
Om bare denne typen er benyttet, er imidlertid lite
trolig  da  røsteplasser  i  Gråfjellområdet  ligger  ved
malmkilder  av  begge  arter,  og  en  må  heller  regne
med at flere typer malm er benyttet om hverandre og
i blanding.

Et  kompliserende  moment  når  det  gjelder
morfologien, er at kornmalmen utmerket kan beholde
sin form også etter røsting. Dette kommer blant annet
til  utryldc i  den  overfor beskrevne  røsta  malmen  fra
Rødsmoen,  som  på  bakgrunn  av store  klumper,  ble
tatt inn som slaggprøve.  Men også i Gråfiellområdet
finnes dette fenomenet.  På Jfp.18 lå det på Rp.1  og i

malmlageret, flere hundre kilo godt røstet kornmalm
med stykker på opp til 2 cm, som en ut i fra morfologi
ville tolket som fersk. En magnet avslørte raskt at den
var røstet, og røntgendiffraksjon viser innslag av både
maghemitt (magnetisk) og hematitt (umagnetisk) , der
det  siste  antyder  røstetemperaturer på  over  675  °C.
Gøhtitt som beskriver urøstet malm, ble ikke påvist,
og  røsteprosessen  har  vært  fiillstendig.   Likevel  var
malmen som hadde en rødbrun til mørk brun farge,
så hard at den ikke lot seg knuse med fingrene.

De arkeometallurgisk analyserte malmene har
ihovedsakgodeegenskaper,menflereviserhøyeman-
gan- og fosforverdier.  Spesielt gjelder dette på Jfp.39
(Espelund   2003),   Jfp.1   (Espelund   &   Nordstrand
2003)  og Jfp.5  (Grandin  cf ø/.  2004).  Begge grunn-
stoffene  kan  i  noen  grad  forbedre  resultatet,  fosfor
da det hindrer opptak av karbon, samtidig som det i
små verdier er bra i eggstål (Buchwald & Wivel 1998) .
Mangan kan på sin side bidra til et seigere og sterkere
jern.  Fosforjern  er også påvist i  enkelte tilfeller,  men
trolig er dette ikke tilsiktet (se under). Egenskapen til
manganholdig  malm  har  trolig vært  kjent,  da  dette
har blitt påvist sammen med malmer uten de samme
verdiene.  Morfologisk skiller den seg fra den vanlige
malmen ved at den er grovere og grå til svart i farge,
også  etter  røstingen.  Både  på  Jfp.4  og  Jfp  30  er
konsentrasjoner med slik malm påvist,  og trolig har
en hatt kunnskapen for oppblanding av malmer for å
få det produktet en ønsket.
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Slaggprøver
Analyser av slaggprøver er foretatt på forskjellige typer
for å belyse driften av selve ovnen, men også aktiviteten
på  produksjonsplassen  for  øvrig.  Som  tatt  opp  alle-
rede  i  kapittel  2,  er  slaggtypen  på  framstillingsplas-
sene hovedsakelig bestående av tappeslagg som inntar
varierende former og karakteristikker med bakgrunn i
både prosess og kontekst. I tillegg til tappeslagg finnes
dog også andre slaggtyper, som er dannet mot bunnen
av sjaktovnen eller som avfallsmateriale i forbindelse
med bearbeiding av jernproduktet.  Her vil det bli
foretatt  en  detaljert  gjennomgang  av  de  forskjellige
slaggtypene  på  bakgrunn  av  de  arkeometallurgiske
analysene, men også med referanser til ytre morfolo-
giske treldc samt fiinnkontekst.

røj!?€J4zgg  er   utseendemessig   karakterisert   spesielt
ved  den  størknede  overflaten  der  sla.ggen  tar  form
som  strenger  likt  talg  som  har størknet.  Begrepet er
logisk og  relateres  til  prosessen  der  slagg  blir  tappet
ut av et hull i ovnsveggen.  En annen benevnelse som
er anvendt,  er renneslagg  (Falck-Muus  1927,  Hauge
1946,  Martens  1988),  da  denne  har  blir  tappet  ut  i
bakkenivå  og  ført  bort  fra  ovnen,  gjerne  i  en  kon-
struert hellende  renne.  Lars  Erik Narmo har påpekt
at prosessleddet er det samme, uansett metode, og har
argumentert for at tappeslagg bør benyttes  som  felles
begrep  (Narmo  1996a).  Med  bakgrunn  i  at  produk-
sjonsmetodene  i  Hedmark  awiker  noe  fia  det  en  ser
lengre vest, kan det tas opp til diskusjon hvorvidt en sld
benytte  en  felles  term.  Slaggen  i  Gråfjell  blir  tappet
ned fra en gitt høyde, mens slagg i ovner på Dokkfløy,
Hovden, Møsstrond m.m., renner ut horisontalt. Ved

Vør,'ø 63

å  ta  i  bruk  det  gamle  begrepet  #7mef4ø:&g for  disse
ovnene, vil en få et klarere begrepsmessig skille ut fra
variasjoner i produksjonsmetoder.

På bakgrunn av hva som er avdekket om ovns-
typen, bør ø/?cf4øgg benyttcs som en fellesbenevnelse på
Gråfjellmaterialet. Like fiillt er det nødvendig å foreta
en finere slaggtypologisk inndeling, og i det følgende
blir det gjort en detaljert gjennomgang av fire hoved-
kategorier;   tappekjegler,  tappeplater,   slaggperler  og
tappeslagg størknet i grop.

rø4PcÅ7.cg/cr er  den  vanligste  kategorien  på  fram-
stillingsplassene i Gråfjellområdet, og det meste som
finnes i avffllshaugene, er fragmenter fra disse. De kan
ha  flere  fasonger  der  kjegleformen  er  den  grunn-
leggende.  Slaggen  er  tappet  fra  en  viss  høyde,  ned
langs  sjaktveggen,  i  flere  etapper,  der slaggen  størkner
mellom  tappingene.  Flere  tilfeller  viser  også  at
tapping  har  skjedd  under  høyt  trykk,  slik  at  treff-
punktet på bakken ligger flere centimeter ut fra sjakt-
veggen. Tappekjeglene tar ut fra dette to former, som
en halvkjegle om  den har rent langs sjaktveggen,  og
som en hel kjegle om slaggen har rent ut under høyt
trykk. Funn av slaggkjegler på flere titalls kilo antyder
at en enkelt produksjon har foregått over et langt tids-
rom, og at jernlupper kan ha blitt tatt ut flere ganger
under prosessen. Dette kommer blant annet til utrykk
ved  et  produksjonsforhold  mellom  slagg  og jern  på
opptil  1 : 1  (Espelund 2003). 0g selv med mindre for-
hold som 0,4: 1, blir jernvolumet så stort at flere uttak
trolig har vært nødvendig.

Arkeometallurgiske  analyser  på  tappekjegler
er  entydige  i  forhold  til  prosess  i  form  av  slaggenes

Figur 266: Tappekjcgle med en høyde på 23 cm. Til venstre overflate som viser en stadig flom av slaggstrengcr. Til høyre ser
en baksidcn med klare avtryldc ettcr leirsjakta (Foto: M. Teigen, Kulturhistorisk museum).
Figure 266: Slag cone with a height of 23 cm. To the left: surface showing evidence of continual dripping of slag. To the right:
Back of thc same slag cone showing the impression from the clay shaft (Photo: M. Teigen, Museum of Cultural History).
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Figur 267: Slaggperler fiinnet ved ovn 1 på jernframstillingsplass Jfp.3 (Foto: M. Teigen, Kulturhistorisk museum).
Figiire 267:  Beads  of slag found  by  fiirnace  1  from  iron  production  sitc Jfp.3  (Photo:  M.  Teigen,  Museum  of Cultural
History).

kjemiske oppbygging, volum og tetthet. Petrografiske
undersøkelser viser at de fleste kjeglene i tillegg til de
synlige slaggstrengene,  også har tilsvarende som ikke
kanstuderesokulært.Disseeravgrensetavtynnesoner
med jernoksider, som ofte er deformert. De oksiderte
sonene er gode beviser på at slaggen er tappet og raskt
avkjølt  i  et  oksygenrikt  miljø.  Videre  forteller  de  at
slaggen har blitt avkjølt før neste uttapping har fiinnet
sted.  Deformerte  soner  antyder  likevel  at  bare  den
ytre delen er avkjølt, da den nye slaggflommen enkelte
steder har trengt igjennom denne hinnen, og blandet
seg med  den  fortsatt flytende  kjernen.  Generelt sett
er tappeslaggen homogen og finkornet, dog med noe
grovere korn sentralt i strengene.

rø/?qDÆ%cr kan enkelt sies å være tappekjeglenes for-
lengelse  på  flat  mark.  Okulært  har  de  samme  type
overflate med slaggstrenger, men disse er ofte tykkere,
bredere og  mer  utflytende.  I  enkelte tilfeller kan  en
heller ikke skille ut strenger, da overflaten er helt glatt.
Tappeplatene  er  de  restene  etter  produksjonen  som
oftest finnes ¢.# Jz.ø. Petrografisk og kjemisk er slaggens
oppbygging  lik  med  kjeglene,  og  jernoksidsoner  av
magnetitt sees både okulært og med mikroskop.

S4zggpcr4r er en type slagg som til vanlig har betegnet
smieaktivitet i form av hamring på jernet slik at slagget
spruter ut og tar form som små kuler. Ved undersø-
kelse av en utmarkssmie på Rødsmoen ble det påvist

at slaggperlene hovedsakelig var å finne i slagghaugen
og  i  essa,  og ikke  i  arbeidsgropa,  som  en  skulle  for-
ventet  ut  i  fra  tolkningen  over  (Narmo   1997:154-
155).  Lokaliseringen  samt  kjemiske  analyser viser at
disse slaggperlene trolig ble dannet av glødeskall i essa
ved at jern ble oppvarmet til 900-1000 °C 0acobsen

995:118).
Slaggperler  ble  på  bakgrunn  av dette  brukt

som indisier for smieaktivitet under registreringene av
Gråfiellområdet, og tre utmarkssmier ble blant annet
definert ut i fra dette (Risbøl cf ø/.  2001:64-67). Ved
undersøkelsene  i  2003  ble  det  også  søkt  etter  slagg-
perler for å påvise smiing. Uten store anstrengelser ble
det fiinnet mange av disse, uten at noen smieaktivitet
kunne påvises.  Det ble konkludert med at slaggperler
derfor må ha blitt dannet også  under framstillings-
prosessen.  Ved  okulære  studier  av  tappekjegler  og
tappeplater bekreftes dette da slaggperler ofte er smeltet
fist på deres overflate, men også på undersiden. I forsøk
med sjaktovn med slaggavtapping i Tranemo, Sverige,
kommer det tydelig fra.m slaggperler på oversiden av
den  størknede  tappeslaggen  (Englund  2002:219,  fig.
121)  Konklusjonen  på dette er at slaggperler også  blir
dannetunderuttapping,spesieltdatTykketharværthøyt
og flytende slagg nærmest har sprutet ut av tappehullet.

Arkeometallurgiske   analyser   er   utført   på
slaggperler  fra  jernframstillingsplass  Jb.7,  som  ved
registreringene  ble  tolket  som  smie.  Petrografisk  er
disse lik tappeslaggen i bestanddeler og kornstørrelse,
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Figur 268: Arkeometallurgiske analyser av en tappekjegle (venstre)  og slagg med treavtrykk (høyre).  Bildet av tappekjeglen
viser øverst mangc slaggstrenger. I midten vises et tversnitt der en ser at denne oppbyggingen er gjennomgående. Mikrobildet
viser kontakt mellom to slaggstrenger som består av magnetitt dannet som er dannct ved kontakt med luft. Til høyre viser de
to øvcrstc bildene utsiden og tverrsnittct. Slaggen er ikke bygd opp av lag som tappekjeglen. Mikrobildene viser forskjell i korn-
størrelse med sukscssive overganger (Foto: L. Grandin, GAL).
Figure 268: Archeo-metallurgical analyses of a slag cone (left) and slag with wood impressions (right).1he photo of the slag
cone shows many slag drips.  Cross section  (centre) where thc composition is the same throughout th€ sample.  The micro-

photo shows the area of contact between to slag drips is made up of magnetite formed through air contact. 'Ihe photos to the
right show the outside of the sample and the cross section. Thc slag is not built up of layers like the slag conc. The micro-photo
shows differences in grain size in successive phascs (Photo: L. Grandin, GAL).
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samtidigsomdehardenkarakteristiskemagnetittsonen
som reflekterer kontakt med luft og rask nedkjøling.
De metallurgiske analysene støtter således feltobserva-
sjonene. Slaggperler kan således bli dannet i flere av de
metallurgiske prosessleddene fra framstilling til smie-
prosessen,  og en må reservere seg mot å bruke disse
som kriterier for smieaktiviteter.

røj!?c¥Æggg  f£ø7iÆ#c/  z.  g7iøp  er  en   fellesbetegnelse  for
slagg  som  har  rent  ned  i  ovnsgropa  mellom  stein-
foringen og treveggen. Den finnes i noen tilfeller også
helt  i  bunnen  av gropa der  den  har rent inn  under
treveggen.  Morfologisk har den en horisontal størkne-
struk[ur bestående av flere strenger som har rent utover
en flate. Samtidig har de ofte rent rundt og formet seg
etter treveggen  og/eller steinforingen  (fig.  269).  Ut  i
fra dette benyttes begrepet slagg med treavtrykk om
denne typen.

På overflaten kan den  være jevn  og glatt lik
tappeslagg, men den har som oftest en mørkere farge-
nyanse i grått,  og i enkelte tilfeller er den  tilnærmet
svart. Petrografiske analyser bekrefter de synlige mor-
fologiske trekkene, der slaggen er dannet av flere slagg-
strenger, som viser en etappevis tilstrømming. Slaggen
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har sterke likheter med tappeslaggen i oppbyggingen,
og også kornstørrelsen er av samme karakter. Derimot
finner  en  ikke  igjen  magnetittsonene  som  indikerer
kontakt med luft, noe som er naturlig ut i fra slaggens
lokalisering i gropene. Slagg med treavtrykk bærer slik
sett samme karakteristikk som tappeslagg i form av de
nevnte typene over.  Sannsynligvis må det også sees i
sammenheng med at begge har klare spor på etappevis
tilstrømming,  og en  må  regne  med at slaggen  som
ligger i  gropveggen,  på  utsiden av trevirket,  ha.r rent
ned ved uttapping av ovnen. Dette fordrer da at toppen
av ovnsgropa og steinveggen ikke har vært totalt til-
dekket av den ovenstående ovnssjakta.

Av  slagg  som  ikke  er  tappeslagg,  finnes  fire
typer, der tre er relatert til reduksjonsprosessen og den
siste til en primærbearbeiding av jernet. Bø/#%Æo/#r er
betegnet  som  den  slaggen  som  ligger  igjen  i  over-
gangen  mellom grop og sjakt,  og slik danner bunn-
sjiktetidendelenavovnenderreduksjonenharforegått.
Bunnskollene er tunge, har stor tetthet, og har mørke
fargenyanser, i grått mot svart, ofte også med innslag
av mindre rustrøde partier med jern.  Den er formet
etter ovnsveggens innside, og er ofte eneste indisiet på
dens  form de gangene den påtreffes  G.# J¢.Ø.  På over-

Figur 269: Tappeslagg som har rent ned mellom stcinforingen og den laggede treveggen i ovnsgropa til ovn 5 på Jfp.5. Nederst
kan en se horisontale slaggstrenger som viser en etappevis strøm der slaggen rekker å dclvis størkne fra tapping til tapping
(Foto: M. Teigen, Kulturhistorisk muscum).
Figure 269: Tapped slag that has run down between the stone lining and the lagged wooden wall in furnace pit 5 from Jfp.5.
Below is shown a slag formation that shows how slag ran in stages hardening after each tap.  (Photo: M. Teigen, Museum of
Cultural History).
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Figur 270: Nesten fullstendig bunnskolle formet etter den sirkulære sjaktveggen. Mot utsiden kan avtrykk av trevirke fra den
laggede treveggen skimtes. Øverst i bildet sees avtrykk etter blesteråpningen. Skollen var lagt ned i bunnen av ovnsgropa i ovn

på Jfp.36, og det var foretatt en ny kjøring som kan spores på dens overside i form av kull og malm som er sintret fast (Foto:
M. Teigen, Kulturhistorisk museum).
Figure 270: Nearly complete bottom crust formed in the circular shaft wall. An impression of thc wood from the wall of the
shaft can be seen. A circle formed by the tip of the tuyere can be seen at the top. The crust lay in the bottom of the fiirnace pit
on Jfb.36, and evidence of a second firing was observed from a fiised mass of ore and charcoal on the top of the crust (Photo:
M. Teigen, Museum of Culturd History).

siden kan den ha en bolleform, men i mange tilfeller
er den tilnærmet flat. Undersiden varierer, men bærer
preg av hva den hviler på. I mange tilfeller sees tre-
avtrykkene fra de laggete treveggene i sidene. Vanlig er
det også at det under skollen, i en glidende overgang,
er sammensintret masse fra den underliggende gropa.

Bunnskollene  er   i   de   fleste   tilfellene   ikke
bevart hele,  men  er  forholdsvis  lett å typebestemme
på  grunn  av  den  karakteristiske  slaggen  i  seg  selv,
men  også  ut  fra  utforming.  De er i  utgangspunktet
forholdsvis  kompakte,  og det at de er fragmenterte,
må sees i sammenheng med plasseringen i forhold til
jernproduktet.  Oversiden  bærer ofte  preg av denne
kontakten, og ved sammensintring har det vært nød-
vendig å skille disse fra hverandre. På den annen side
bærer de ofte preg av å være perforert av trevirket fra
de  laggede  treveggen,  i  og  ut  mot  sidene.  Dette  er
trolig et  fiinksjonelt  trekk da de  i  disse partiene blir

porøse, noe som vil forenkle uttaket uten ødeleggelser
av grop og sjakt.

Arkeometallurgiske  undersøkelser  av  bunn-
skoller viser et entydig resultat i  forhold til form og
oppbygging.  Fellesnevnere  er  en  grovkornet  homo-

gen slagg som er dannet og størknet over tid. Spredd
i  skollen  finnes  jern  i  mindre  konsentrasjoner,  ofte
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rundt kullstykker som er innkapslet i slaggen. I bunn-
sjiktet finnes som nevnt over, innslag av sand (kvarts),
kull, slaggfragmenter samt røsta malm.

GrøpJ4z:gg er en fellesbetegnelse på den slaggen som er

påvist i ovnsgropene innenfor treveggen, og må ikke
forveksles  med  slaggblokker.  Slaggen  har  to  hoved-
former,  som  en  heterogen  sammensintret  masse  av
flere bestanddeler, eller slagg lik den en finner i bunn-
skollene. Som nevnt over finnes en glidende overgang
mellom bunnskollen og den heterogene gropslaggen.
Analyser   viser  `at   denne   porøse   sammensintrede
slaggen er resultat av to prosessledd.  I første omgang
er slagg dannet i form av uttapping og/eller i ovnen.
I  en  senere kjøring er den  samme slaggen  blitt gjen-
brukt i en  tidlig fase,  før dannelsen av bunnskollen.
Reduksjonsprosessen er ennå ikke kommet skikkelig
i gang, men slaggen har kittet seg sammen med andre
bestanddeler som sand, kull og røsta malm, i noen til-
feller også sjaktfragmenter av brent leire.  Den  andre
hovedtypen som har likhetstrekk med bunnskollene,
har  også  blitt  dannet  tidlig  i  prosessen.  Dette  er
trolig i en periode der temperaturen er blitt høyere og
reduksjonsprosessen med slaggdanning har kommet i
gang. Denne fasen binder trolig oppvarmingsfisen og
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Figur27l:UndersidenpåbunnskollenfraJS.36.Slaggenharklareavtrykkavtreveggen,ogskifterkarakterfraåværekompakt
til å bære preg av mindre varmepåvirkning der reduksjonene er i en tidlig fase (Foto: M. Teigen, Kulturhistorisk museum).
Figiire 271 : Base from a bottom crust found at Jfb.36. 'Ihe slag has a clear imprcssion of the wood wall and changes character
from  being compact to exhibiting more modest signs of heating as the reduction phase would have been in an early stage
(Photo: M. Teigcn, Museum of cultural History).

reduksjonsfasen sammen.
Den siste hovedtypen sla.gg som primært må

relateres  til  blesterovnen,  er slagg med høyt innhold
av metallisk jern.  Denne stammer trolig fra de nedre
delene av sjakta,  nært blesterinntaket og jernluppen.
Ofte blir disse stykkene som har en ujevn overflate, og
et fårgespekter fia svart til rustrødt, påvist i egne konsen-
trasjoner eller hauger ved endene av slagghaugene og
tapperennene. Trolig må disse ansamlingene ikke sees
på  som  rent  avfall,  men  depoter  for slagg  tenkt  for
omsmelting.  Flere analyser er utført på slaggen, men
da som metallprøver, og er videre beskrevet under.

Baør4cz./z.Øgi£4{gerpåvistsomstørreellermindrestykker
av en svart nærmest asffltlignende slagg, ofte i plater
på 2-10 cm. I andre tilfeller er den svært fragmentert
og finnes bare som mindre korn. Lokaliseringsmessig
ligger  områdene  med  denne  slaggen  et  lite  stykke
fra ovnen, opp til 5,0 m, og antyder således tilhørig-
het  til  et  senere  prosessledd.   Petrografiske  analyser
viser at  slaggen  er heterogen  og mer jernholdig enn
reduksjonsslaggen.  Den er ofte oppbygd gjennom en
mekanisk sammenhopning, trolig i form av banking.
Slaggen  er  både  etter  kontekst  og gjennom  arkeo-
metallurgiske analyser tolket som rester etter rensing
av jernluppens overflate.

Sinter - et mellomprodukt
Arne Espelund har i de siste årene jobbet med en teori

om  forbehandling  av  malm  for  bedre  å  kontrollere
metallets kvalitet under reduksjonen. Teorien har sin
opprinnelse  i  slagganalyser  fra  Sjøholt på  Sunnmøre
(Espelund   2004,   Espelund   &  Johannesen   2005).
Forbehandlingen av malmen gir et produkt Espelund
har valgt å kalle fz.72}er for å skille dette fra røstet malm
og vanlig  reduksjonsslagg.  Til  motsetning  av  røsting
av malmen, som også er en forbehandling, er malmen
i dette tilfellet smeltet eller sintret i et svakt reduse-
rende  miljø,  det  vil  si  under  begrenset  temperatur.
Produktet tar etter denne prosessen form som slagg,

g::nvoe:drieedn:kasyobn'aink:nfaertå::i:ets:t?å'.,åi:å=ats:tnt
kan en si at en god malm  inneholder ca 5  % silika,
mens slaggen har verdier på 20-25 °/o. I et halvfabri-
kat  skal  verdien  ligge  på  rundt  10  °/o  (Espelund  &
Nordstrand 2003).

Silika  er  i  prosessen  viktig  for  to  forhold:
Slaggdannelse og kontroll av karbonverdier i metallet.
Silika kan tilføres naturlig i form av kvartskorn, og av
den grunn kan en noe sandforurenset ma.lm forbedre
framstillingsprosessen. Nytt med dette er at en allerede
i romertid har hatt kjennskap til at en forbehandling har
fremmet produksjonen som da har foregått i to ledd.
Espelunds teori er at en  har benyttet mindre groper
til sintringsprosessen,  men at selve framstillingen har
foregått i blesterovnen. Både gropene som av lrmelin
Martens er beskrevet som hellegryter (1988) og koke-
groper, er foreslått som Jz.ø#gg7iopcr for produksjonen
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i fase-1  ovnen (Espelund 2004: 131-135). For middel-
alderovnene er derimot ikke slike sintergroper påvist,
og Espelund har foreslått at begge prosessene kan ha
foregått i en og samme ovn.

Espelunds analyser i Gråfiell 2004 bærer preg
av  denne  teorien,  og  jernframstillingsplass Jfi).9  ble
beskrevet som en plass der en har produsert sinter for
transport  ut  til  andre  plasser  der  selve  framstillings-
prosessen  foregikk.  Bakgrunnen for tolkningen er at

?oa:ååffid::,::aogggffe:åa,l'å#:eiefdanbtm:iå2-=e:?::
Resultatet  bryter  med  Espelunds  tidligere  analyser  i
Gråfiell,   men  også  med  utgravingsresultatene  som
tilsier  en  vanlig jernproduksjon  på  lik  linje  med  de
øvrige  undersøkte  anleggene  i  området  (se  presenta-
sjon av Jfp.9). Tolkningen er problemSlt og kan ikke
uten videre støttes da morfologi og kontekst har store
uoverensstemmelser  med  disse  resultatene,  samtidig
som resultatet grunnet typelikhet kan føre til tolkninger
om  en  ren  sinterproduksjon  i  hele  Gråfiellområdet.
Tolkningen  bryter  også  med  hans  egen  tese  om  at
begge  produksjonsleddene  ble  utført  i  middelalder-
ovnene (Espelund 2004:135). I ettertid har Espelund
moderert sine tolkninger med bakgrunn i tilleggs
analyser,  og  mener  at  begge  prosessledd  har  fun-
net   sted   på  Jfp.9   (Espelund:   Brev   av   27.02.   og
28.03.2005).   Rapporten   tar  for  seg  et   interessant
tema ved  at  muligheten  for  forbehandling av malm
blir trukket inn i jernvinneforskningen, og med bak-
grunn  i  resultatene  kan  en  ikke  utelate  en  tolkning
om at sinter er blitt produsert intensjonelt for bruk
som tilsats i jernproduksjonen. Det er derfor viktig at
elementet blir tatt i betraktning når det gjelder fram-
tidige undersøkelser av jernframstillingsplasser av for-
skjellig karakter.

Metallprøver
Metallprøver  fra  framstillingsplasser  er  tatt  ut  både
fra sikker kontekst i ovner, som deler av bunnskoller,
og som over nevnt, i konsentrasjoner av metallholdig
slagg.  En  viktig  del  av  prosessen  har vært  å  benytte
magnet for å få ut de beste prøvene.

Metallografiske analyser viser at prøvene er av
forskjellig karakter. De aller fleste har et høyt innhold
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av slagg  med  mindre jerninneslutninger,  enten  i  en
svampaktig fom eller som tettere og renere ansamlinger.
Enkelte prøver har dog høyere innslag av jern,  men
rene jernstykker er ikke påvist. Dette forteller trolig at
selv om det finnes til dels mye jern,  er de forkastet i
et tidlig prosessledd, og må ha blitt sett på som ikke-
økonomiske produkter.  Dog kan de være tiltenkt en
reutvinning for å dra nytte av det innkapslete jernet. Et
element som støtter dette, er at prøvene uansett jern-
innhold, ikke ser ut til å være mekanisk bearbeidet.

Når det gjelder kvalitet er metallet  i hoved-
sak  et  mykt  jern  med  lavt  kullinnhold.  Imidlertid
finnes et så stort antall prøver med karbonjern, at en
må påregne at både jern  og stål er blitt intensjonelt
produsert.  I  enkelte tilfeller finnes også et fosforjern.
Espelund har fiinnet til dels høyere fosforinnhold enn
GAL, men med bakgrunn i analyser av malm, er det
imidlertid lite trolig at dette fosforjernet har vært til-
siktet. Heller ville en unngå dette, og Espelund mener
med bakgrmn i fosforrik malm at blestrene har smeltet
meget  oksyderende.  Dette  kan  gjøres  på  tre  måter;
bruk av en rik malm, høyt blandingsforhold malm/tre-
kull eller ved moderat bruk av blåsebelger (Espelund
& Nordstrand 2003).

søAHTmTERLALE

Analyser av brent leire og sjaktmateriale ble et prioritert
mål de to siste gravesesongene. Ny kunnskap om slagg
ogprosessleddvardainnhentet,mensdetvarforholds-
vis lite kjennskap til ovnssjakta i form av materialtype
og  godsets  termiske  egenskaper.  Undersøkelsene  er
utført via GAL av Ole Stilborg ved Lunds Universitet,
og presentert i GAI,s analyserapporter (Grandin cf ø/.
2005 og spesielt i Andersson cf ø/. 2006).

Sjaktmaterialet   er   undersøkt   okulært,   på
tynnslip med mikroskop, samt at det er utført total-
kjemiske analyser.  Generelt kan en si at leiren er tatt
ut lokalt, og variasjonene i godset varierer med dette.
Ser  en  mer  inngående  på  materialet,  så  har  sjakt-
materialet analysert  fra de  østlige  områdene  likhets-
trekk uS.13, Jfp.32, Jfb.33 og JS.34). Leiren er grov,
til dels  meget grov,  og ingen  magring har vært nød-
vendig. På Jfb.32 er den imidlertid så grov at det kan
ha vanskeliggjort konstrueringen. Likhetstreld€ finnes

Lab.ref. Amlegg, kontekst Imside Utside Lab.fef. imegg, kontekst Imside Utside
TS1 Jfp.8, Ovn 3 <1100 TS9 Tfp.29, SH2 1100-1150 1000

TS2 Tft>.8,  SHi <1100 TS10 Tfi).29, SH1 1200-1250 1000

TS3 JfiJ.8, Ovn 2 <1100 TS12 JfiJ.32, SH1 >1450 1000

TS4 Jft).13, SH2 1200-1250 800-900 TS13 Tfb.32, SH2 >1450 800
TS5 Jft>.13, SH2 800-900 TS14 Jfb.33, SH1 ca.  1200 900-1000

TS6 Jft].13, Ovn 2 TS15 Tft).34, SHi 1200-1300 1000

|        TS7        |             Jft>.23,SHl              |       1200-1250       |          1000

Tabeu 54: Målt temperatur ettcr fargcforandring i godset. For alle gjelder det at temperaturen på innsiden av ovnsveggene har
vært ovcr 1150 °C, med unntak av Jfp.8 som har ct dårligere temperaturbestandig materiale.
Table 54: Estimated temperatures based upon hcat discoloration of ceramic. The figures show that the all the samplcs were
heated abovc  1150 °C, with the exception ofJfp.8 which had the lowest tempered material.
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også  mellom Jfp.29  og Jfp.23  som  ligger  henholds-
vis i sørlig del og vest for Jernskallen.  Godset i disse
består av noe mindre korn. Anlegget som imidlertid
skiller seg  ut,  er Jfi).8  med en  finkornet leire.  Dette
har igjen sammenheng med at denne trolig er tatt ut
ved nærliggende vannkilder, der leiren er vannsortert.
Godset både på Jfp.23 og Jfp.29 er noe magret med
noe  leirstein/skifer.  Dette  kan  ha  en  sammenheng
med  noe  dårligere  termiske  egenskaper.  Men  også
sjaktmaterialet  på  Jfp.32  har  noe  av  den  samme
magringen, uten at dette har påvirket bestandigheten.
Slik  sett  er  det  trolig  at  leirekvaliteten  lokalt  har
noe forskjellige egenskaper. På Jfp.8 er den fine leiren,
for å øke kornstørrelsen, magret med 27-40 % knust
leirstein.  Magringen  har dårlige  termiske egenskaper
noe som også kommer til utrykk i smeltetidspunkt for
de enkelte prøvene.  For den  østligste gruppen  ligger
denne på > 1350 °C, for JS.23 og Jfp.29 på < 1350 °C,
mens på Jfp.8 smelter ovnsveggen allerede ved < 1250
°C. Når en ser at temperaturen i ovnene noen steder

har vært oppe i over 1400 grader, så vil disse sjaktene
ha kollapset.  Ut i  fra dette er det antydet at tempe-
raturen ikke har vært over  1100 °C (Andersson cf ø/.
2006:23), men ut i fra den reduksjonsprosessen som
har fiinnet sted, må temperaturen ha vært noe høyere.
I ovn 3 kom det klart fram at en feil hadde oppstått,
da slagg hadde strømmet inn i gropa fra sidene. Dette
kan ha sammenheng med at sjakta har smeltet ned og
slaggen har fløtet utover og ned i gropveggen med en
slik styrke at la.gget har gitt etter.  Bildet av leirveggen
med en slaggstrøm i figur 273, antyder det samme.

At det er lokalt benyttet leire, kommer også fiam
i totalkjemiske analyser gjennom REE-mønsteret. Dette
kommer godt til utTykk i identiske prøver av leire og
sjaktmateriale  fra Jfp.29,  men  også  gjennom  likhet
mellom malmer og leire. Men også geologien antyder
det samme. På Jfp.8 og Jfp.29 kan leiren være tatt ut
ved  rennende  vannkilder.  Ved  Jfp.29  finnes  også
iselvavleiringer,  noe som  legger igjen  finere morene-
masser.  For  de  øvrige  gjelder det at morenemassene
er  generelt  grovere,  noe  som  også  gjenspeiler  seg  i
sjaktgodset.

PRODUKSJONSVOLUM BASERT PÅ DE ARKEO-
METAILURGIsln ANALysENE
Utbytteberegning av jern er utført der både malm- og
slaggprøver er analysert. Beregningen blir utført ved at
en følger grunnemnene fra malmen til slaggen, ved at
verdiene blir sammenstilt.  Det viktigste stoffet i slike
undersøkelser, er mangan da dette i hovedsak bare har
sitt opphav i malmen. Andre grunnstoffer som alumi-
nium og silisium kan derimot bli innblandet fra andre
elementer som forurensende sand (kvarts). Espelund
har derfor basert beregningene på manganverdier og
videre benyttet aluminium  og silisium  for kontroll.
GAL har ikke gjort enkeltstående produksjons-
beregninger,  men  har  brukt  samme  metode  for  å
undersøke om metoden er anvendbar. Dette er gjort
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ved  å  se  på  hvordan  små  skilnader  i  slaggens  sam-
mensetting  påvirker   hvor   stort   utbytte   har   blitt.
Hovedproblemet  er  om  malmen  og  slaggen  har  en
grunnleggende   sammenheng.   På   framstillingsplas-
sene, spesielt de med omfattende produksjon, er det
ikke mulig å skaffe en sikker kontekst, men mest nær-
liggende er det å tro at slagg z.# j.¢.fø/ fra siste produk-
sjon,  har  en  sammenheng  med  de  malmrestene  en
finner i malmlagrene. På mindre kompliserte anlegg,
som for eksempel Jfp.18, der store mengder malm lå
igjen,  burde  malm  og  slagg  ha  sterke  korrelasjoner,
noe som her ikke var tilfelle.  Representativiteten vil
i alle tilfeller ha store usikkerhetsmomenter.  Ut i fra
denne kildekritikken er både malmer og slagger før
utbytteberegningene studert kjemisk, for å se om de
har et slektskap. Der dette mangler, er ikke problem-
stillingen fiilgt videre.

Utbytteberegningene over er delt opp på bak-
grunnavresultaterfrarapportene.Espelundharpresen-
tert alle sine analyser, mens GAL som også har analysert
flere prøver fra de enkelte kontekster, legger fram ytter-
punkter. Flere av slaggene og malmene på Jfi).5 hadde
et høyt manganinnhold, og ved beregning ga disse et
høyere utbytte enn slagger med lave manganverdier.

Når det  gjelder  forbruk av malm,  har  GAL
foreslått  ett  sannsynlig  malm:jernforhold  på  3:1  til
7,5:1  for Jfb.7  (Grandin  €f ø/.  2004:29).  Imidlertid
benyttes et stort antall antakelser, og det er vanskelig å
komme fram til eksakte forholdstall. De velger derfor
heller å benytte intervaller i produksjonsforhold.  En
mulighet er dog å bruke statistikk for å komme til en
middelverdi, for eksempel ved å gjøre analyser på alle
slaghauger  på  alle jernframstillingsplasser  innen  hele
området (Grandin: brev av 11.04.2006).

Med utbytteberegningene kommer Espelund
og GAL fram til varierende resultater,  med snitt-
verdier  på henholdsvis  1:1,4  og  1:0,5.  Espelund har
således verdier som er nesten tre ganger så høye som
GAL sine. Tross at de beregnede verdiene er høyere,
mener Espelund at et  1:1  forhold er mer sannsynlig
som et representativt tall (Espelund 2001). For middel-
alderovnen på Møsstrond mener han at forholdstallet
har vært nede 1 :0,8 (Espelund 2004: 136). Benytter en
tallene som her er gitt, får en uansett en enorm produk-
sjon både på de enkelte anleggene og i området som
helhet. På Jfi). 5 som GAL har utført utbytteberegninger
fra, vil produsert jern i ovn  1, ut i fra de gitte ytter-
punkter, variere mellom 4 til 21,5 tonn. Dette om en
benytter at 75  %  av vekten er slagg. Trilene viser at
beregning er vanskelig,  men  et gjennomsnittstall for
produksjonen vil ut i fra GAL og Espelund ligge på
=  0,9  jern  per  kilo  slagg.  For  sammenlikning  kan
det  nevnes  at  ut  fra  Sigmund  Jacobsens  utbytte-
beregninger mellom jern og slagg på Rødsmoen, ble
forholdstallene 0,3:1,1: 1  og  1,5:1  benyttet Oacobsen
1995,  Narmo  1997).  Hva  disse  tallene  innebærer  i
forhold til kull og malmproduksjonen og den samlede
totalproduksjonen, blir videre diskutert i kapittel 8.
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Figur 272:  Deler  av leirsjakt  fiinnet  på Jfb.2.  Den  bærer  tydelig preg  av en  oksidert ytterside  mens  kjernen  er gråbrent.
Innsiden har hatt cn kraftig varmepåvirkning og er sterkt sintret.  Tappeslagg i det mest oksiderte området cr trolig et uttap-

pingshull (Foto: M. Teigen, Kulturhistorisk museum).
Figure 272: Part of a clay shaft found at Jfp.2 showing strong indications ofoxidization on the outside whilst the core was grey.
The intcrnd structure was hcavily fiised and affect by heat. The tapped slag in the most oxidized area comes probably from a
tap hole. (Photo: M. Teigen, Museum of cultural History).
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G]ENSTANDER

Det er g).ort inngrep i seks gjenstander av jem inkludert
jernluppen   fiinnet  ved  hulvei   Hvl   som   passerer
Jfp.10. Analysene er foretatt av GAL (Grandin cf ø/.
2006),  og bakgrunnen for undersøkelsen var å se på
jernets  kvalitet  og  bestanddeler  samt  forsøke  å  rela-
tere disse til jernframstillingen i Gråfjellområdet.  Det
ble hovedsakelig anvendt metallografiske/mikrosonde
analyser komplettert med kjemiske analyser, og Ssiske
inngrep i gjenstandene har vært nødvendig.

Jemkvalitet
Som tabellen viser, så varierer jemkvaliteten, spcsielt når
det gjelder innhold av karbon. En gjenstand er også rik
på fosfor. Ut fra disse resultatene er det ved sammen-
likning  av  metallprøver  fta Jfb.8  og  Jffi.31,  diskutert
hvorvidt gjenstandene er smidd av lokalt produsert jern
eller om de kommer fia eksterne kilder.

Metallprøvene viser som gjenstandene to ulike
materialsammensettinger,derprøvenfiaJS.8erkullfattig
og prøven fia Jfi).32 er et stålprodukt med høye karbon-
verdier.Forskjellerimaterialeterpåvistogsåvedenrekke
andre jemffamstillingsplasser, og på bakgrunn av dette
kan alle gjenstandene ha en basis i Gråfiellområdet.

Sett i kvalitetsperspektiv er jernet godt da det
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erpåvistliteslagginneslutninger,selvomdeforekommer
i forskjellig størrelsesorden, mengde og fordeling. I til-
legg er de langstrakte og deformerte, noe som vitner
om et betydelig smiearbeid. Jernluppen var i analyse-
området hovedsakelig bestående av et mykt jern, dog
med  enkelte  mer  kullholdige  sekvenser.  Dette  for-
holdet samt lite innslag av slagg indikerer en produk-
sjon av et kullfattig jern, der ingen omfattende meka-
nisk bearbeiding  har vært  nødvendig etter  uttak  fra
ovnen.  Slagginneslutningene  hadde  heller  ikke  spor
etter mekanisk påvirkning.  På overflaten  har luppen
dog en morfologi som antyder en moderat sammen-
slåing, noe som også er påvist i form av bearbeidings-
slagg på flere av framstillingsplassene.

Sporemncr som fingeravtrykk
Flere sporemner finnes både i gjenstandene og i metall-
prøvene fia jemfiamstillingsplassene. En hestesko har et
forholdsvis høyt innslag av fosfor (P).  Fosforinnhold
på2-3°/oermedettunntakpåJb.39(Espelund2001),
ikke  påvist  i  malm  eller  slagg  fra  Gråfjellområdet.
Mindre verdier er  imidlertid påvist,  og en  kan  ikke
utelukke at malm med høyere fosforinnhold finnes i
undersøkelsesområdet. Et spørsmål er dog om en har
villet  tilstrebet  å  produsere  jern  av  denne  malmen,

Figur 273: Påvisning av feilslått prosess på Jfp.8. Trolig kan dette skyldes en leire med dårlige termiske egenskaper slik at sjakta
har smeltet og kollapset. Restene av ovn 3 bar også tydelig preg av å være forlatt etter en feil i produksjonen (Foto: M. Teigen,
Kulturhistorisk museum) .
Figure 273: Evidence for a production fault from Jfb.8. It is probablc that a poorly constructed shaft made of clay with inad-
equate thermd properties melted and collapsed. 'Ihe remains of fiirnace 3 also seem to confirm this, and the fiirnace not used
again (Photo: M. Teigen, Museum of Cultural History).
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Utbytteberegnriger ved Espelund
AmleÆ/ hontekJt malm - SløpR Shgp.(utøønp:munk.t) ^Ialn' J,„ U tbytte slømjern

Tfb.1 /--Slaf¥konsentrasion 10kg 34,3 kg 14,05 kg =  1:1,4

Jft).1/ Rp.2 -SH1 10kg 20,7 kg 5'6 kg =  1:0,6

Jfb.39/malm 1  samfengt -SP5 10kg 25,6 10,28 =11

Jfi).39/malm 1  separert -SP5 10kg 27,3 12,7 =  1:1,2

Jfp.39/malm 1 samfengt -SP6 10k£ 40,6 20,1 =1:2

Jfi).39/malm 1  separert -SP6 10kg 43,3 23,1 =  1:2,3

Tabell 55: Utbytteberegninger fra jernframstillingsplasscne Jfp.1  og Jfp.39 utført av Espelund (Espelund 2001, Espelund sc
Nordstrand 2003).
Table 55: Statistics of iron produccd from Jfp.1 and JS.39 as amlyzed by Espclund (Espelund 2003, Espclund sc Nordstrand
2003).

Utbytteberegnmger ved GAL
Amled kontekjt `        ,.,E      , Amled hontekt U tbytte slaKjern

Jfp.5  (to analvser) 1:0,3-1,2 Tfp.8/ovn 3 1:0'4-0,7

.          .   `    ,       , 1:0,2-0,5 Tfp.13/ ovn 2 1:0,2-0,4

|                        Tft).8/ovn 2                        |                            1 :0,2-0,6

Tabell 56: Utbytteberegninger på jernframstillingsplassene Jfb.5, Jfp.7, Jfp.8 og Jfb.13 utført av GAL (Grandin c'f ø/.  2004,
2005).
Tablc 56: Statistics of iron produced from Jfp.5, Jfp.7, JS.8 and Jff.13 as analyzcd by GAL (Grandin cf ø/. 2004, 2005).

da  det  med  for  høye  verdier  gjør  produktet sprøtt
og kaldskjørt.  Et visst  innslag av fosfor kan dog ha
vært kvalitetsforbedrende (Buchwald og Wivel 1998).
Trolig er ikke fosforen i denne hesteskoen tilført under
smiingen, da slik tilsats ville kunne spores i gjenstan-
dene,   som   for  eksempel   med  økte  kalsiumverdier
ved  tilsetting  av  beinmel.  Om  dette  jernet  er  pro-
dusert  i  Gråfjellområdet kan  ikke  avgjøres av denne
prøven alene, men med et større materiale vil det for
ettertiden være mulig å følge problematikken videre.
Imidlertid kan en på bakgrunn av antallet analyserte
prøver si at det ikke har vært et primærmål å produsere
fosforriktjern.

To andre sporemner som er påvist med verdier
som kan spores lokalt, er nitrogen (N) og kobolt (Co).
For den første så ble det påvist i jernluppen, beslaget
og hesteskoen  fra hulveien.  Nitrogen er også påvist i
metallprøve fia Jfp.34. Ut fra dette kan en si at jern med
innslag av nitrogen er produsert i Gråfjell da det finnes
både i metallstykker og den ubearbeidete jernluppen,
og gjenstandene med slike forekomster kan således godt
ha et utgangspunkt i jern produsert lokalt.

Mer problemSlt er det med gjenstander med
innslag av kobolt.  I dette materialet gjelder det heste-

skoen  fra  jernframstillingsplass  Jfp.20  og  hestesko-
sømmen  fra  Jfp.32.  Kobolt  er  benyttet  i  moderne
stållegeringer for å styrke egenskaper som hardhet og
rustpåvirkning, men var trolig ikke kjent ved de eldre
produksjonsteknikkene og er således  ikke  bevisst til-
satt her.  Kobolt finnes dog i noen grad i malmer på
Jfp.7  og  Jfp.29  samt  røsteplassene  Rp.5  og  Rp.18,
men da i mye mindre forhold. Trolig må derfor jernet
i disse produktene tilskrives malm fra andre områder,
med betydelig høyere koboltverdier.

Slagginneslutninger
Slagginneslutningene i jernluppen og gjenstandene er
sammenliknet  med  de  tidligere  analyserte  slagg-
prøvene. Slaggen i jernluppen har et manganinnhold
(10 0/o Mno)  som har et godt samsvar med slagg på
Jfp.7, det nærmestliggende anlegget, hvor det er utført
arkeometallurgiske   undersøkelser.   Men   også  andre
anleggharslaggmedtilsvarendeverdier,ogenkanikke
direkte relatere luppen til denne framstillingsplassen.
Gjenstandene har også alle disse slagginneslutningene
medinnslaga.vmangansomtilsvareranalyserteslagger
og malmer.  Dette er elementer som  kan  tilsi lokal
produksjon,  men  er  ikke  alene  nok  for  å verifisere

Gjenstand Tilvekst Kontekst Analyseresultat
Hestesko C.53941/1 Hulvei (HV1) Deset Østseter-Fiellsliseter Mvkt iem, herdet med fosfor
Hestesko C.54021/2 Tuft på Tfb.20 Høykvalitets stål, smidd av et stykke

Hesteskosøm C.54349/1 Ildsted på Tfp.32 Karbonrikt iem, omfattende smiing
Hesteskosøm C.53920/4 Tuft 2, Rødseter Mvkt iern, noe kullstål i nedre halvdel

Bcslag C.54040/3
Funnet i produksjonsområdet rett Ø for SHl på Mykt fombart jem, jevn/god kvahtet

Tfl).23

Jernlupp C.54441/1
Funnet med magnetometer frisøk ved HV1,150 Mykt jern, lommer med karbonjem, lite innhold

m NØ for Tft).10 av slag#

Tabell 57: Jcrnfunn undersøkt arkeometallurgisk. Tabellen viser at kvaliteten varierer fra et mykt karbonfattig jcrn til stål.
Table 57:  Iron objects that have bcen scnt for archaeo-metallurgical analysis.  'Ihe table shows that quality varics from soft
carbon poor iron to steel.
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dette.  Som  tidligere  nevnt,  har  hestesko  C.54021/2
og hesteskosøm C.54349/1  et koboltnivå som ikke er
foreneligmeddetøvrigeGråfiellmaterialet,ogselvom
tilsvarende Mno-verdier kan spores i slaggprøver,  er
det stor mulighet for at akkurat disse to gjenstandene
er produsert av et ikke-lokalt produsert jern.

En lokal produksjon
Ut  i  fra  analysene  er  det sannsynlig  at  fire  av gjen-
standene,  inkludert  jernluppen,  består  av  jern  som
er  produsert  i  Gråfiellområdet.  Dette  på  bakgrunn
av jemkvalitet, verdier av spoiiemner og likheter mellom
slagginneslutninger    og    analyserte    slagger/malmer.
Bare en av gjenstandene fra framstillingsplassene er i
denne gruppen.  I  tillegg gjelder dette hesteskoen og
jernluppen fra hulvei Hvl , saiht hesteskosømmen fra
tuft 2 på Rødsetra.

Tuft  11  på  Rødsetra  som  besto  av syllsteins-
rekker,  veggvoller,  et  hjørneildsted  og  stedvis  bevart
tregulv, har trolig flere bosetningsfaser der den eldste
dateringen, går tilbake til AD 1000-1025  (Tua-5745,
1020±35BP)   (Amundsen  2007).  Prøven  er  tatt  ut
under en av syllsteinsrekkene, og kan ha en sammen-
heng med rydding før bygget ble satt opp.  Et kull-
blandet sandlag rundt ildstedet er datert til AD 1305-
1400(Tua-5125,615±30BP),menstregulvettilhører
enyngrebruksfasedaterttilAD1455-1600(T-18165,
365±55BP).  Hesteskosømmen  var  en  av  23  som  ble
fiinnet i tuftas sørvestre hjøme. Det er imidlertid van-
skeligåknyttedissetilnoenavbruksperiodene,mendet
er uansett interessant å se at det trolig er benyttet lokalt
produsertjernher.JernframstillingsplassenJft).16ligger
sør for dagens setervoll, men bør trolig sees i sammen-
heng med aktiviteten på Rødsetra. Det er ikke foretatt
noen arkeometallurgiske analyser fia dette anlegget, og
det finnes ingen sikker kontekst til gjenstandene.

To  av  de  analyserte  gjenstandene  lå  i  eller
ved hulvei Hv.l  som  går  mellom  setervollene  Deset
Østseter  og  Fjellsliseter.  Det  er  undersøkt  en  kavle-
bro som viste seg å være fra nyere tid,  men samtidig
ble det lagt en grøft gjennom hulveien. En kullprøve
av gammel markoverflate er datert til AD1060-1215
(Tua-4462,  890±35BP).  Denne har en  noe  usikker
kontekst, men det er med metallsøker gjort flere fiinn
fra  middelalder,  og  bruken  av  vegfaret  kan  sikkert
trekkes tilbake til perioden jernvinneaktiviteten fore-
gikk (Amundsen 2007). Jernluppen indikerer også at
en har fraktet ferdige produkter langs denne veien.

Etinteressantuekkerdetogsåattogjenstander,
begge   fra  jernframstillingsplasser,   muligens   kan
knyttestiljernproduksjoniandreregioner.Tolkningen
er gjort på bakgrunn av koboltverdier som er betyde-
lig  høyere  enn  de  som  er  observert  i  slagger  og
malmer i Gråfiellområdet. Gjenstandene er fiinnet på
to  forskjellige  lokaliteter  og har  trolig  ingen  direkte
sammenheng.   Hvor  de  kommer  fra,  er  imidlertid
usikkert da det ikke finnes noe referansemateriale som
kan antyde dette.
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Figur  274:   Hesteskosøm  fiinnet  i  Tuft  11  på  Rødsctra.
Ut  fra  kvalitet,  slagginneslutninger  og  sporemner,  er  den
tolket  som  produscrt  av  jern  framstilt  i  Gråfiellområdet.
Bildene er tatt mellom stilk og hode, der slagginneslutnin-

gene var størst.  De kommer fram som lange tråder på bil-
dct i midten. Bildct nederst viser at hodet har en grovkor-
net  ferritt  i  scnter  og  blir  mer  finkornet  mot  yttersidene
(Foto: L. Grandin, GAL).
Figure  274:  Horse  shoe  nail  from  house  platform  11  at
Rødsetcr.  From  the  quality,  slag  inclusions  and  trace  elc-
ments it has been interpreted as being made of iron from
Gråfjell.  The  photo  was  takcn  between  the  head  and  the
stem  of  the  nail,  where  the  pockets  of slag  were  most
numerous. They are seen as threads in the photo. 1he photo
at the bottom shows that the head has coarse grained fer-
rite  in  its  centre  and  becomes  finer  grained  to  the  edges
(Photo: L. Grandin, GAL).
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8    JERNVINNA I GRÅF]ELLOMRÅDET

I gjennomgangen av jernvinna i Gråfjell er det empi-
riskematerialetpresentert(jernframstillingsplasser,kull-

groper og røsteplasser), og ut i fra dette er det utledet
tolkninger om drift og organisering. Utgangspunktet
har vært  enkeltliggende  objekter  (mikroplan),  mens
målet har vært å  få  tak på jernvinna som  en  helhet
(makroplan). Nå er det ikke ut i fra Gråfjellmaterialet
alenemuligåutledestorekulturhistorisketolkninger.Til
deterdetnødvendigmedengjennomgangavetstørre
materialesomgårutoverrammenefordetteprosjektet.
Det vil derfor i  denne omgang ikke  bli  gjort  forsøk
på å sette jernvinna i Gråfiellområdet i en større kon-
tekst. Isteden vil det kort bli trukket opp noen hoved-
linjer for eventuell videre forskning på emnet. Tanken
med dette er vel så mye å stille spørsmål som å finne
svar.  Enkelte  teorier vil således  bli  belyst  uten  at det
blir tatt noe fast standpunkt.

Jernproduksjonen i Gråfjellområdet har vært
av en  karakter som  kan  benevnes  som  svært omfat-
tende.   Det  store  antallet  registrerte  og  undersøkte
anlegg viser en intensiv bruk over en periode på 300-
350 år. Interessant er det at i hele dette tidsrommet har
aktiviteten  en klart definert teknologisk grunntanke.
Dette gjelder på mikroplan driftsmetoder og organi-
sering, og på makroplan, en felles tanke om bruken av
landskapet i  forhold til  lokalisering av produksjons-
plasser,  kullgroper  og  røsteplasser.  I  det  følgende vil
enkelte momenter som synliggjør dette, bli belyst. 0g
det er naturlig å begynne med hovedkomponenten i
jernproduksjonen - blesterovnen.

OVNSTYPE
Gjennomgående for Gråfiellområdet er at de sporene
en  har  fiinnet  etter  jernproduksjonen,  har  karakte-
ristiske  fellestrekk.  Selve  ovnen  er  i  de  fleste  tilfeller
dårlig bevart om en ser etter spor over bakken.  Den
nedgravde delen er derimot ofte godt bevart. Tross de
generelt dårlig bevarte ovnssjaktene, har en gjennom
det store materialet fiinnet en rekke fra.gmenter som
til sammen kan skape et godt bilde av både morfologi
og prosess.  De arkeometallurgiske analysene har også
gitt avgjørende betydning til sikrere tolkninger.

SøAKrovN MED siAGGAvrAppiNG pÅ RØDSMOEN
oG DOHmøy
IHedmarkførGråfiellprosjektetvarsjaktovnmedslagg-
avtapping  utgravd  og  beskrevet  i  Rødsmoprosjektet
(Narmo  1997,  2000).  I  tillegg  ble  det  i  1980  gravd
€n   vikingtids-/middelalderovn   i   Eidskog   (Martens
1988:76).  Rødsmoprosjektet  hadde  således  lite  refe-
ransemateriale  fra  de  nære  omgivelsene.  Dokkfløy  i
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Oppland var ut i fra lokalisering nærmeste sammen-
likningsområde   (se   Larsen   1991,   Narmo   1996a).
Kunnskapen  fra  Dokkaprosjektet  ble  også  naturlig
overført  da  de  viktigste  fagpersonene,  Jan  Henning
Larsen og spesielt Lars Erik Narmo, var ledende både
på Dokka og Rødsmoen.

PåRødsmoenblesjaktovnmedslaggavtap-
ping fiinnet på anlegg av 300-og 695-typen (Narmo
1997).  I alt dreier dette seg om 6 utgravde anlegg. På
flereavdissebledetogsåpåvistslaggroperettersjaktovn
med slaggrop. Sjaktovnene framsto under utgraving i
to former, enten som konsentrasjoner av brent leire
og sjaktmateriale,  eller som  slagg  z.ø Jz.fø£  rett på bak-
ken.  Leirsjakta i seg selv ble ikke påvist.  Sjaktas form
ble hovedsakelig tolket ut fra større stykker av sjakt-
materiale som ble funnet på jernframstillingsplassen
R695.  Ut fra rette flater ble sjaktkonstruksjonen tol-
ket til  å ha en sekskantet form sammensatt av flere
flate plater. Muligens har også andre former forekom-
met. Sjaktas diameter er utregnet av på grunnlag sjakt-
restene, og den er foreslått å ha hatt en størrelse på 48
x 38 cm, men kan også ha vært mindre (z.4z.Ø.

Ut fra slaggkjegler med høyde på mer enn 30
cmogfraværavnedgravdetapperennerbleovnentolket
som konstruert over bakkenivå. Ovnen hadde stått på
et fiindament av en trekasse med et overliggende sand-
lag. Sandlaget er ut fra tykkelser på bunnsla.gg anslått
til ikke å ha vært tykkere enn  10 cm.  Undersiden av
bunnslaggen på R695 hadde også i flere tilfeller treav-
trykk etter fundamenteringen. Sjaktas høyde og isole-
ringertolketutfraDokkfløygravingene(Larsen1991,
Narmo  1996a)  og gjennom eksperimentell arkeologi
Uacobsen ef ø/.  1988).  Høyden ble satt til 68 cm, og
omkring sjakta anslo en at det hadde stått en laftet tre-
kasse foret med sand. Det ble tappet rett på bakken, og
det  underliggende  trefimdamentet  har vært  leirklint
for  ikke  å  brenne  opp.  Tolkningen  er  basert  ut  fra
påvisning av brent leire på den siden av slaggkjeglene
som  har vært  inn  mot ovnskonstruksjonen  (Narmo
1997).

SØAKiovN MED smGGAvmppiNG i GRÅFTELi.oMRÅDEr
Sjaktovnen   med   slaggavtapping   er   enerådende   i
Gråfjellområdet om en ser bort fia en jemframstillings-
plass fra eldre jernalder som ligger i vernesone nord-
vest i  regionfeltet.  På alle de gravde anleggene,  bort-
sett fra Jfp.18, er ovnstypen entydig.  Også på Jfp.18
er metoden med slaggavtapping benyttet, men trolig
med en  noe annen  ovnsutforming.  Ovnene er bygd
opp av de to hovedkomponentene ovnsgrop og leir-
sjakt. Gropa var anlagt i en nedgraving i undergrunnen,
mens sjakta har stått som en forlengelse av gropa over
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Leirsiakt Ovnsgpop
Anlegff]nr./ Indre y„ Beuart •.,! Tqppebull Indre y„

Dybde
k.ontekst diameter didmeter bøyde bøyde diameter diameter

Tfp.2, ovn  1 65cm 30cm 0,9m 0,4m
Jfi).3, ovn 2 38cm >55 cm 25cm Bevart i flere lag 22cm 39cm 75cm 47cm

Jfb.3, ovn 4 40cm 27cm 46cm 0'9m 45cm

Tfp.8, ovn 2 38cm 57 25cm Bevart i tre lag 0,4m 0,8m 0,5m

Jfb.9, ovn 2 40cm 20cm Bevart 40cm 84cm 68cm

Tfb.14, ovn  1 38cm 0,4m 0,5m

Tfi).14, ovn 2 32cm 58cm Bevart 29cm 32cm
TftJ.17,  ovn 38cm 65cm 15cm Bevart 65cm 45cm 45cm

Jfp.23, ovn 2 32cm 62cm Bevart i tre lag 40cm 70cm 45cm

'fp.30, ovn 1 45cm 75cm 39cm 1,Om 0,6m

Tabell 58: Ovner med bevarte leirsjakter satt i relasjon til den underliggende ovnsgropa. Alle ovncne har en krumming som
tilsier en sirkulær form på sjakta.
Table 58: Furnaces with preserved clay shafts seen in relation to bottom pits. All the fiirnaces have a rim suggestivc of a cir-
cular form.

bakkenivå.  Ovnen  er  alltid  å  finne  tett  inntil  slagg-
haugene, og i mange tilfeller ligger de i en oval/avlang
nedgraving som løper parallelt med slagghaugen. Av
det store antallet ovner er ingen påvist mer enn  1-2 m
fra slagghaugene, og konteksten mellom ovn og haug
er i de fleste tilfellene lett å klarlegge.

Leirsjalst, konstruksjon og fom
Ovnssjakta er murt opp av leire fiinnet lokalt.  Dette
går fram av keramiske analyser som viser store lokale
forskjeller i leirgodsets komstørrelse og bruk av magring.
Som nevnt er sjaktene dårlig bevart, og bare i enkelte
tilfeller er større deler av sja.ktene påvist z.72 fz.£ø¢.  Oftest
framtrer de som lag av rødbrent leire omkring ovnens
opprinnelige   plassering.   Sjaktmateriale   finnes   også
som  lag  av  brent  leire  inne  på  produksjonsområdet
eller som sjikt i slagghaugene.  Disse lagene, som ikke
ligger i tilknytting til ovnene, er under presentasjonen
av jernframstillingsplassene, i flere tilfeller tolket som
lagre av brent leire for bruk til magring i nye sjakter,
da godset så ut til være oppbygd av fint stoff iblandet
av biter brent leire. Lokaliseringen av leirelagene tyder
også på at de er intensjonelt deponert og ikke tilfeldig
kastet  dit.  De  keramiske  analysene  viser  imidlertid
ingen tegn på at brent leire er benyttet til magring. I
det analyserte godset var det i ett tilfelle brukt knust
leirstein, der likhetene med brent leire, både i form og
farge, var slående. Om brent leire er benyttet i sjakt-
produksjonen, må i ettertid sies å være usikkert, men
en kan ikke utelukke dette da det bare er blitt utført
analyser på enkeltfragmenter  fra  syv anlegg.  Leirelag
tolket som lagre er derfor ikke avskrevet.

Ifleretilfellerforekommeroftestørrestykkerav
sjakta i slagghauger eller i ovnsområdene, og en kan ut
i fra disse tolke form og størrelse. De aller fleste har en
krummet form, noe som peker mot en sirkulær sjakt.
I enkelte tilfeller er det også påvist større stykker som
tilsynelatende  ikke har  noen  krumming.  Disse  frag-
mentene har likhetstrekk med hva som på Rødsmoen
ble tolket som rette ovnsvegger (Narmo  1997).  På de
anleggene hvor det har stått igjen delvis bevarte ovns-
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sjakter,  var de  uten  unntak krummet,  og  graden  av
krumming forteller at sjakta har vært sirkulær heller
enn oval. Den best bevarte sjakta ble fiinnet på Jfp.3,
produksjonsplass  1  (ovn  2).  Her kom  både dens sir-
kulære form og tykkelse fram. Samtidig var det bevart
tappehull og tappeplater på utsiden av sjakta som viste
at det var blitt tappet i  to  retninger.  Innenfor sjakt-
veggen sto deler av bunnskollen igjen, og denne lagde
sammen med tappeplatene gode bevaringsforhold for
den nedre delen av sjakta.  Sjaktas indre diameter ble
målt til 38  cm.  Leire hadde skallet av på utsiden, og
ytre diameter ble målt til 55 cm, men har trolig vært
60-65 cm. Bare de nederste 25 cm var bevart, og hvor
høy sjakta opprinnelig har vært,  er  usikkert.  En  må
ved en  rekonstruksjon  av blesterovnene  støtte seg til
tidligere  undersøkelser og eksperimenter.  Som  nevnt
er rundt 70 cm anslått som tilstrekkelig høyde i sjakt-
ovnene med slaggavtapping på Dokkfløy Oacobsen ef
ø/.  1988,  Narmo  1996a:77), og ut fra dimensjons-
likhet i sjaktenes diameter, har dette trolig overførings-
verdi også til Gråfiellområdet.

På andre jernframstillingsplasser der deler av
ovnssjaktene ble påvist z.73 fz.Ø, ser både form og størrelse
ut til å ha et godt samsvar. Indre diameter varierer fra
32 til 45 cm, og i de tilfellene der en kan måle ytre dia-
meter, ligger denne mellom 55 og 75 cm. Ytre diame-
ter er minimumsverdier da det i de fleste tilfeller tydelig
kan påvises avskalLing. Det må påpekes at målene ikke
baserer seg på bevarte sjakter alene, men også på klare
Sllskift og slagg avtrykk.

På utsiden av leirsjaktene er det i flere tilfeller

påvist en tynn vegg av forkullet treflis. Denne er bare
fiinnet i de nedre delene, mot bakkenivå, og da bare
inn mot produksjonsområdet eller mot slagghaugen.
Den er iklæ påvist i de områder der utapping har fimnet
sted. Treartsanalyser viser at byggematerialet var tynn
treflis og/eller bark. Tykkelsen på flisene varierte fra 2
til  5  mm, og veggen var satt sammen av kvadratiske
eller  rektangulære  stykker  i  flere  lag.  I  to  tilfeller  lå
tynne sandlag mellom flislagene.  Best bevart var flis-
veggen rundt sjakta til ovn 2 på Jfp.8. Her kunne det
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skilles  ut  tre  lag  med  treflis.  Disse var  lagt  nærmest
som et flettverk med trevirkets fiberretning vertikalt-
horisontalt-vertikalt. De vertikalt stilte flisene var rek-
tangulære og spisset mot bakkenivå, mens de horisontalt
liggende var kvadratiske. Høyden på flisveggen var på
det meste  s  cm.  Utenfor flisveggen  ble det påvist et
tynt trebånd, som trolig var av bøyelig kvist, og fiink-
sjonen  var  sannsynligvis  å  holde  flisveggen  på  plass.
Flisvegger som omslutter andre ovner, har den samme
oppbyggingen, men bark er som nevnt foretrukket i
flere tilfeller.  Også den er påvist i flere lag,  men uten
noe utenforliggende bånd.

Flisveggen  kan  ha  hatt  flere  fimksjoner.  Et
spørsmål er om den har omsluttet hele leirsjakta,  og
om den har dekket hele yttersiden.  Om dette skulle
være tilfelle, så har konstruksjonen trolig hatt en fimk-
sjon  som  forskaling  ved  oppbygging  av  ovnssjakta,
samtidig som den har støttet opp sjakta under fram-
stillingsprosessen.  Ut  fra  konstruksjonsformen  med
tynne trefliser som  tydelig var tilkappet, virker dette
lite trolig. I seg selv vil en slik konstruksjon ikke være
særlig stødig,  spesielt  da det  ikke  kunne påvises  noe
direkte flettverk som ville styrke en slik konstruksjon.
Vdvarmepåvirkningvilhelleriklæenslikkonstruksjon
være særlig bestandig.

At  en  ikke  finner  rester  etter  en  slik  vegg  i
tappeområdene, er naturlig da den flytende slaggen vil
ha brent opp det tynne trevirket. En kan således ikke
se bort fra at veggen har omsluttet sjaktas nedre del.
Båndet av kvist tilsier at nettopp dette er tilfelle. Om
flisveggen  bare  er  konstruert  i  nedre  deler,  kan  den
fortsatt  ha hatt  en  forskalingsfiinksjon  i  overgangen
mellom grop og sjakt. Men trolig må konstruksjonen
seesisammenhengmedblåsebelgenogslitasje/avskalling
på sjakta i dette området. Utenfor ovn 2 på Jfp.8 lå et
påSlt sandlag samt en  større stein  som  begge trolig
har en sammenheng med plasseringen av blåsebelgen.
Sandfiindamentet lå inn mot flisveggen, og en får slik
en plasseringsmessig relasjon.  Det samme fenomenet
så en igjen på alle ovnene der flisveggene er påvist.

Andre  former  for  foring  eller  isolering  av
ovnssjakta  er  ikke  påvist.  Blant  annet  finnes  ingen
tegn på noen sandmasser rundt ovnene. En må derfor
gå ut i fia at sjaktene har vært sirkulære og frittstående,
med en veggtykkelse på minimum 10 cm.

Tapperenne
Viktig  for  prosessen  med  slagguttapping  var  at  det
måtte være plass der slaggen skal tappes.  For å opp-
Slle dette  behovet var det i  mange tilfeller gravd
en   tapperenne.   Denne  løp   alltid  parallelt  med
de   to   råstofflagrene  og  den  avlange  slagghaugen.
Tapperenna  var   tilpasset   produksjonsmetoden   der
slaggen  ble tappet  ut  fra  en  viss  høyde  og ikke til-
nærmet horisontalt, som ellers er et unlig trekk når det
gjelder sjaktovn  med  slaggavtapping  (f.eks.  Martens
1988, I.amen 1991, 2004, Narmo 1996a). En problem-
stilling har vært spørsmålet om rennene var konstruert
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samtidigmedovnen,elleromdeeretresultatavenlang-
varig produksjon. Som det klart kom fram på Jfb.11,

EakaeEpteflrea:T::hg|rå:dk=nfi:rpåpu?å*:Jioenfteen=fekggtei::
må sees ut i fra en tenkt storproduksjon, men som har
stanset opp bare etter en kort periode. På enkelte andre
anlegg så en også antydninger til en gravd renne i form
av rette nedskjæringsvegger. Som oftest vil dette ikke
være  mulig,  da  aktivitet  og  akkumulering  av  masse
har  gjort  at kantene  er  rast.  Trolig må  rennene  sees
på som en  kombinasjon av en  konstruksjon  og som
et resultat av uttappingen. Rennene er bredest, dypest
og lengst på anlegg med store slagghauger.  Dette må
sees i sammenheng med en langvarig drift og stadig
uttapping. For hver opprensing og oppkasting a.v slagg
smeltet noe av undergrunnen fast i slaggen. Samtidig
ble det med masser ved oppspaing. En sammenheng
mellom lengden på haugene og tapperennene må også
sees  på  bakgrunn  av  rydding.  Haugene  er påbygd  i
lengderetningen,  og  fjerningen  av slaggen  har  trolig
foregått ved at tapperennene også har blitt benyttet til
transport, ved at slagg ble raket bort fra ovnene og ut
mot endene med en krafse eller liknende, før den ble
deponert på haugene. Tappeslagg z.72 Jz.f# viser normal
avstand slaggen har rent før den har størknet.  Bare i
sjeldne tilfeller er dette mer enn en meter. Dette samt
grad av omrotede masser lengre fra ovnen, støtter en
tolkning om en slik masseforflytting i rennene.

Et annet trekk som indikerer en gradvis ned-
senkning av tapprennene, er tappekjegler med vari-
erendehøydepådesammeproduksjonsplassene.Fallet
blir høyere med en dyp renne,  og korte tappekjegler
kan  ut fra dette relateres til tidlige produksjonsfaser.
Det har tilsynelatende ikke vært noen intensjon å ha
en fast tappehøyde da det ikke er påvist påfirlte sand-
lag i bunnen av rennene. Et viktig poeng med dype
tapperenner har trolig vært ønsket om  å  kjøre pro-
duksjonen  over  lange  tidsintervaller  uten  å  måtte
fierne slaggen. Under graving ble det påvist en rekke
fortløpende uttappinger, med tidsintervaller så lange
at hver slaggflom har rukket å størkne. Tappeslaggen
i renna ved ovn 2 på Jfp.9 hadde  18 separate uttap-
pinger som kunne fiernes lagvis.  Metallurgiske ana-
lyser viser det samme, men her har en også kunnet se
at den påfølgende slaggflommen har blitt tappet ikke
lengre etter enn at den har trengt igjennom en stør-
knet hinne og inn i en fortsatt flytende kjerne fra den
tidligere tappingen.

I  flere  tilfeller  er  den  karakteristiske  tappe-
rennaikkepåvist.Plassenfortappeslaggenerdarepre-
sentert ved en sirkulær eller oval skråskåret nedgraving
direkte   under  sjakta   (f.eks.  Jfp.13).   Nedgravingen
hadde en diameter som var større enn ovnssjakta, og
det ble tappet direkte ned i denne.  I noen tilfeller er
det også konstruert mindre groper rundt ovnen, som
det er tappet direkte ned i (f.eks. Jfp.29). Andre steder
er naturlige forsenkninger og helling i terrenget brukt
for å lede bort slaggen  (f.eks. Jfp.3, produksjonsplass
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Figur 275: Del av tappeplate størknet inn mot sjaktveggen. Slaggcn er et resultat av tapping fra moderat høyde (10-12 cm).
En kan tydelig se rcster av rødbrent lcire som har smeltet inn i slaggen på den vertikale siden. Her kommer det også fram en
rekke separate uttappinger i form av horisontale lag (Foto: M. Teigen, Kulturhistorisk museum).
Figiire 275: Part of a slag plate that had hardened up against the shaft wall. 'Ihe slag is a result of tapping from a moderate
height of 10-12 cm. Red burnt clay from the shaft wall can be seen clearly after fiising with the slag on its vertical side. Separate
tapping phases can also becn seen as shown by horizontal layers of slag (Photo: M. Teigen, Museum of Cultural History).

2). De to siste hører til unntakene, mens bruk av ned-
gravingen   som   tappegrop   forekommer   forholdsvis
hyppig i materialet. For alle tilfeuer gjaldt det at rommet
raskt har  blitt  Slt  opp,  og  slaggen  har  rent  ut over
opprinnelig bakkenivå (kap.  3, fig.  58).

Ovnsgrop
1  tillegg  til  å være  en  sidegrop  for  tapping  av  slagg,
besto nedgravingen under sjakta, av en konstruksjon
som her er kalt ovnsgrop.  Ovnsgropene er en  del  av
ovnskonstruksjonen  ved  alle  ovner,  med  to  unntak
Ufb.12, ovn 6 og Jfp.18).  I  de tilfeller en har tappe-
renner, er ovnsgropene anlagt i bunn av disse.

Direkte under leirsjakta var det bygd opp en
sirkulær steinforing som fiindamentering for sjakta.  I
tillegg til stein var det i flere tilfeller også benyttet slagg
i foringen, noe som viser en reoppbygging av ovnene.
På utsiden av steinveggen var det mot bunnen påSlte
masser, mens de øvre delene ofte ble benyttet til ut
ta.pping. Innenfor steinforingen ble det lagget en vegg
av  trevirke  med  rektangulært  eller  kvadratisk  tverr-
snitt.  Denne har nesten alltid sirkulær form, men en
rektangulær konstruksjon er påvist i ett tilfelle Ufp.3,
produksjonsplass 2, ovn 3). Bordene er fint tilhugd og
tett sammenstilt. De er skråskåret i enden mot bunnen
av gropa,  der  de  er  satt  ned  i  undergrunnsmassene,
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eventuelt  på7lte  sandmasser.  Den  laggete  treveggen
fiilgte  hele gropas  dybde og trolig også  nedre del  av
leirsjakta. Hvor høyt treveggen har gått, er usikkert på
grunn av lite bevart materiale, men i ovn 2 på Jfp.3 er
det tydelig å se at denne gikk noe over bakkenivå.

Treveggene  er  konstruert  med  stor  grad  av
presisjon,  og arbeidet har vært tidkrevende.  Sett ut i
fra dette perspektivet, må de ha hatt en viktig fiink-
sjon under reduksjonsprosessen. At trevirket har brent
opp eller blitt forkullet,  og at nye måtte konstrueres
med  jevne  mellomrom,  støtter  opp  om  dette.  Et
viktig prinsipp med treveggen er at virket skal stå tett

::e::::i.oÅiis¥kee:a,ri:t`:,s,:t:iåg:ratv.:ii`gkåirl:g;:fsiaÆ:
skal komme ut eller inn gjennom treveggen. Ut i fra
ovnens konstruksjon og fiinksjon, er det sannsynlig at
veggen hadde som funksjon å hindre slagg å renne z.72#
i gropa. Under uttappingen av slagg rant den ofte ned
langs  yttersiden  av  steinforingen  og  inn  mot  ovns-
gropa.  Dette kommer fram  i mange gropvegger der
slagg har rent ned i flere omganger og størknet mellom
treveggen og steinforingen. Veggen har blitt forkullet
men holdt stand, og slaggen har stoppet mot denne
(kap. 7, fig. 269). I enkelte tilfeller har dog treveggene
kollapset, og det er tydelig at slagg har strømmet inn i
gropa fra utsiden. I ett ekstremt tilfelle ser en at gropa
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har blitt ftlt opp av tappeslagg Ufp.8, ovn 3). Ovnen
er  etterpå  forlatt.  Størknestrukturen  viste  at  slaggen
hadde rent inn fra sidene,  og ikke rett ned gjennom
ovnssjakta.

I  tillegg  til  å  ha  en  funksjon  å  stoppe  den
rennende slaggen, har øvre del av lagget, i overgangen
mellom sjakt og grop,  hatt en  funksjon  å perforere
bunnskollene.  Bunnslaggen  som  akkumuleres  under
framstillingsprosessen,  kan få en  tykkelse på over 20
cm.  Skollene omgir lagget ut mot veggene, og en får
her en porøs slagg som vil være forholdsvis enkel å ta
opp etter endt produksjon (kap.7, fig 271).

Ovnsgropene  i  Gråfiellområdet  har  i  motsetning  til
slaggroper ikke hatt som fiinksjon å samle opp slagg
under brenningen.  Dette kommer til utrykk på flere
måter.Fordetførstevarblesterovneneslaggavtappings-
ovner,  og behovet for en  underliggende slaggrop var
ikke  til stede.  Et annet  trekk er at det  ¢.ÆÆc er påvist

groper  som  er  gjen7lt  slik  at  det  har  blitt  dannet
slaggblokker. Det laggete trevirket er også et element
som tilsier at en slik prosess ikke har foregått, da de er
konstruert for å stenge slaggen ute fra gropa. Massene
i ovnsgropene besto av en omrotet blanding av kull,
malm, grus, sand og slagg.  Slaggen var av forskjellige
typer,  men  var hovedsakelig  fragmentert  tappeslagg,
som må ha stammet fra en tidligere produksjon. Den
mådahakommetditentenunderdensistebrenningen,
eventuelt kan den være innrast etter at produksjonen
ble avsluttet. Trolig gjelder begge alternativene. I flere
tilfeller er det tydelig at ovnen er tømt, bunnskollene
fiernet og sjakta har rast.  Massene i gropene besto da
av en tydelig omrotet og innrast masse. Karakteristisk
for  denne  massen  er  et  forholdsvis  høyt  innslag  av
metallholdig slagg samt sjaktmateriale og brent leire.
Dette  stammer  fra  bunnskollene,  men  også  slagg
sintrer fast til leirsjakta,  eller metallholdig slagg som
ikke har konsolidert seg med jernluppen.

Massene  som  sikkert  nok stammer  fra  siste
brenning, ved at bunnskollen  fortsatt ligger inntakt,
har mye av den samme sammensettingen.  Imidlertid
er det her ikke metallholdig slagg. Hovedskillet mellom
massen fra produksjonen og innrast masse, er at den
første klart  bar preg  av oppvarmingsfase  da  den  var
helt  eller  delvis  sammensintret.  Slaggdanningen  var
derimot ikke fullstendig. Gropmassen var også sintret
sammen med den overliggende bunnskollen. Det vil si
at massen har kommet dit i en tidlig fase av brenningen,
før slaggdanningen og danningen av bunnskollen var
kommet i gang.  Et vanlig trekk er at tappeslagg fra
tidligere brenninger finnes i denne massen.

GropeneharikkeværtfiillstendiggjenSltog/
eller massen i gropene har vært porøs, noe som indi-
keres av at tappeslaggen har rent inn i gropene. For at
ikke kull og malm skulle rase til bunns i ovnsgropa,
har det vært nødvendig med en  form  for membran
eller rist.  Det er ikke påvist hvordan denne var kon-
struert,  men  det var ingen  tegn  på at gropa var Slt

Vzaria 63

Figur 276:  Bunnskolle  funnet  in  situ  i  ovn  1  på Jfp.9.
Øverst:  Oversiden  med  bolleform.  Overflaten  er metall-
holdig,  og jernluppen  har ligget  mot  dennc.  Under  kan
cn skimte massene fra ovnsgropa.  I  midten:  Bunnskollen
sett fta motsatt side.  Massen som er sammensintret dan-
ner  en  spiss  mot  bunnen.  Nederst:  Bunnskollcn  sett  fra
siden. Det kommer klart fram at massen er sammensintret
av forskjellige bestanddeler som malm, sand, kull og frag-
mentert tappeslagg.  Den cr svært porøs og kan  nærmest
plukkes  fra  hverandrc  med  fingrene  (Foto:  M.  Teigen,
Kulturhistorisk museum).
Figiire 276: Bottom crust found in situ in furnace 1  from
Jfp.9. Above: bowl shape upper surface. 1he surface con-
tains  mctal  as  the  bloom  lay  up  against  it.  Underneath
this it is possible to sce the material from the furnace pit.
Below:  Bottom  crust  seen  from  the  side  showing clearly
where  the  crust  has  fused  with  ore,  charcoal,  sand  and
fragments of tapped slag. It is very porous and can almost
bc pulled apart by hand  (Photo:  M. Teigen,  Museum  of
Cultural History).
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Figiir 277: Hcngsel eller beslag uten sømhull.  Funnene er fra Jfp.9 og Jb.14, men gjenstandstypcn er fimnet både med og
uten sømhull  på flere anlegg.  De har usikker fiinksjon,  men kan ha hatt en  fimksjon  til  belgopphenget  (Foto:  M. Teigen,
Kulturhistorisk museum).
Figure 277: Hinges or mountings without rivct holes. Thc find is from Jfp.9, and Jfp.14 but thcre have also becn found similar
objects from sevcral other iron production sites both with and without rivet holes. We arc unsure about their fimction but it is

possible that they might have been connected with the bellows mounting (Photo: M. Teigen, Museum of Cultural History).

med trevirke, noe som var et vanlig trekk i eldre jern-
alder (Larsen  1991:78,  Espelund  1999:124).  I  så fall
skulle  en  fiinnet  igjen  treavtryldc  i  gropmassene,  lik
det en ser etter den laggete treveggen.  Det har heller
vært en mindre bestandig konstruksjon, som en rist av
tynn kvist eller liknende som er brent opp. Denne har
trolig bare ligget i overgangen mellom grop og sjakt,
og ikke i selve gropa. Tolkningen baseres på slagg-
typer,  lagfølger  og  prosessledd,  men  er  ikke  ftsisk
observert i materialet.

Ovnsgropa  har  hatt  en  viktig  fiinksjon   i
framstillingsprosessen.   Dette   synes   klart   gjennom
den omhyggelige oppbygde konstruksjonen. Den har
videreenklarforbindelsetilsja.ktovnenvedplasseringen
direkte under steinforingen. Videre er det en klar sam-
menheng mellom lagget i gropa og uttapping av slagg.
I.agget  har  også  hatt  en  Ssisk  kontakt  med  bunn-
skollen. Hvilken funksjon gropa har hatt da den ikke
har vært en oppsamlingsplass for slaggen, er usikkert.
Det finnes foreløpig ikke noe sammenliknende mate-
riale som  kan  underbygge  bruken  av en  grop  under
sjaktovn med slaggavtapping. Trolig har den hatt flere
oppgaver under driften. Den er foreslått som en fiikt-
sperre (Espelund & Nordstrand 2003).  Imidlertid er
anleggene  i  Gråfjellområdet  som  oftest  lagt  på  tørre
morenerygger  med god  drenering,  og  med  lite  tilsig
av vann. Problemer med høyt grunnvann forekommer
også sjeldent.  Behovet for en grop for oppsamling av
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vann ser således ikke ut til å være tilstede.
Enannenforklaringkanhasammenhengmed

isolering og slaggavtapping da det  ikke er påvist noe
isoleringsmassepåutsidenavleirsjaktene.Tappeplatene
rundt sjaktene tilsier også at det ikke kan ha vært noen
form for ytre foring bortsett fra flis/barkveggen. Denne
har ikke hatt noen isolerende effekt. En underliggende
grop kan  dermed ha en  underisolerende effekt for å
unngå at bunnslaggen "fryser" for raskt. En varm grop
har også trolig bidratt til god avrenning ved slagg-
avtapping. Etter at slaggen er tappet ut i fri luft, vil den
raskt størkne, men slaggens flytende tilstand er trolig
forlenget ved at bakken rundt ovnen er oppvarmet.

Isolering  kan  ikke  ha  vært  gropenes  eneste
fiinksjon.  Da  treveggen  er  tolket  som  en  sperre  for
tappeslagg som har rent ned langs yttersiden av grop-
veggen, må rommet innenfor ha vært forbeholdt noe
annet. En mulig hypotese er da at gropa har en sammen-
heng med oppvarmingsfasen der kull og malm passerer
gjennom  sjakta  uten  at  malmen  smelter.  Varmen  er
like  fiillt så stor at  en  viss  slaggdannelse  finner sted.
I  denne massen  finnes imidlertid også noe fragmen-
tert slagg fra tidligere brenninger.  Hvorfor denne er
gjenbrukt, er ikke sikkert. Et moment som Espelund
nevner,  er  at  slagg/sinter  med  høyt  innslag  av  silika
kan  lette  for  slaggdannelsen  under  smelteprosessen
(Espelund 2004) . Massen som passerer gjennom sjakta
i den tidlige fasen, har nettopp en slik sammensintret
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Figur 278: Munnstykke av jern til blåsebelg fiinnet på JS.39. Dct består av en tynn jernplate som er rullet sammen som en
krumkake. Den overlappende avslutningen øverst var etter sammenrullingen oppvarmet og banket sammen. Den tynne enden
(høyre) bar noe preg av varmepåvirkning (Tegning: 1. Karlberg).
Figure 278: Iron tuyere from a bellows found on iron production siteJfi).39. It was made up of a thin iron plate that was rol-
led up to form a tube. 'Ihe overlapping tip shown above had been heated and beaten together. The thinner end showed no sign
of heating (Drawing: 1. Karlberg).

karakter,  og den  kan ha vært påtenkt som  tilsats for
lettere  slaggdannelse ved  senere brenninger.  Det  må
påpekes  at  tesen  har  et dårlig empirisk grunnlag og
er  usikker,  men  det  er en  tanke  som  ikke  bør være
uprøvd.  Her er noen forsøk på fiinksjonsforklaringer
foreslått, men disse bør etterprøves ved eksperimentelle
forsøk  før  det  blir  foretatt  ytterligere  tolkninger  av
ovnsgropene.

0`mene, en sammenfatning
For  å  sammenfatte  ovnstypen  så  kan  en  benevne
ovnene  i  Gråfiellområdet  som  det  Radomir  Pleiner
omtaler  som  en  frittstående  sjaktovn  med  slaggav-
tapping bestående av sirkulære tynne leirvegger (thin-
walled, freestanding slag tapping shaft fiirnace) , drevet
med blåsebelg (Pleiner 2000: 173) . I tillegg har ovnene
også  en  underliggende  grop  med  usikker  fiinksjon.
Trolig kan  den  ha hatt  en  isoleringseffekt.  Samtidig
har den  trolig  hatt  en  fiinksjon  tidlig  i  blestringen,
enten  for  oppsamling  av  avfillsmateriale  som  ikke
inngår i slaggdannelsen, eller som et eget prosessledd
der massen bevisst er påtenkt en delvis reduksjon for
gjenbruk ved senere brenninger. Uttappingen foregikk

fra en viss høyde og ned i en tapperenne eller en annen
form for nedgra.ving. Trolig må dette sees på bakgrunn
av et  ønske  om  en  langvarig  drift  uten  unødvendig
stans i produksjonen.

En  kan  med  stor  sikkerhet si  at ovnene  ble
drevet  med  blåsebelger  da  det  ble  gjort  fiinn  av  et
munnstykke  til  en  blåsebelg  på Jfp.39  (fig.  278).  I
tilknytting til ovn.2 på Jfp.28  ble det også påvist en
kanal  gjennom  sjaktrestene.   Denne  hadde  samme
form og størrelse som  munnstykket,  og plasseringen
inn  mot produksjonsområdet antyder at den er spor
etter blesterhullet. På flere av jernframstillingsplassene
var  det  også  spor  etter  blåsebelgene  i  form  av sand-
og steinfiindamenter. Da det ikke er fiinnet spor etter
stolpehull her, har trolig konstruksjonen for belgopp-
henget vært lagt direkte på bakken. Ut i fra tolkningen
om en samtidig drift i to ovner har det trolig også vært
behov  for en  mobil  konstruksjon.  På J4.23  ble det
ved ovn  1  fiinnet en jernring og en jernstang  bestå-
ende av to ledd. Stangen har vært festet til ringen i ene
enden.  Det ytre leddet har en krok ytterst (fig.  133).
Gjenstanden synes for stor til å være et bissel, og funn-
konteksten kan tilsi at den kan ha vært del av et leddet
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Figur 279: Blesterovnen tegnet ettcr gjennomsnittsmål samt etter tolkninger på morfologi og drift. Øverst til venstre: Ovnen
sett fra produksjonsområdct med blåsebelgen i front. Det tappes vekselvis i to renner/groper. Øverst til høyre: Ovnen sett fra
siden med tappchull og tapperenne. Nederst til venstre: Snitt gjennom ovnen sett fra produksjonsplassen.  Figurcn viser opp-
bygging og relasjon mellom sjakt og grop. I bunnen av sjalm sees bunnskollen og jernluppen. Nederst til høyre: Ovnen sett
ovenfra (Tegning: Rune Borvik).
Figure 279: Illustration of a fiirnace drawn using mean dimensions taken from our excavations, with using our interpreta-
tions based upon form and use.  Above left: The fiirnacc seen from the production area with the bellows in front, it is tapped
altermtively into two gutters/pits. Above right: The fiirnace seen from the side with a tapping whole and gutter. Below left:
Scction through the furnace scen from the production site. 1he figure shows how it was constructed in relation to the shaft
and thc pit. The bottom crust and bloom can be seen in the base of the shaft. Below right: The fiirnace from above (Drawing:
Rune Borvik).

oppheng til en blåsebelg, der ringen kan ha vært tredd
på  en  tverrgående  overliggende  stokk.  På  flere jern-
framstillingsplasser er det fiinnet hengsler, eller beslag
med usikker fiinksjon. Felles for gjenstandene er at de
har  kroker  eller  ringer  i  begge  ender.  Flere  har  også
sømhull.   Muligens  har  disse  hatt  en  sammenheng
med blåsebelgkonstruksjonene.

I  det arkeologiske  materialet  finnes lite spor
etterselveblåsebelgen,menmuligenserdetbruktspiss-
belger. Denne typen er kjent gjennom flere samtidige
eller tidligere framstillinger, som på Hyllestadportalen.
Stempelbelger finnes det derimot ikke sikre spor etter
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så langt tilbake.  Ut i fra et plasshensyn har disse siste
noen ganger, muligens vært å foretrekke (Larsen pe7Tj.
7%c/.) , og en kan ikke sikkert si at typen ikke var i bruk
allerede i vikingtiden.

Om en ser for seg at det ble benyttet spiss-
belger er det også et usikkerhetsmoment om en brukte
€n  dobbeltvirket   spissbelg   eller   to   enkeltvirkede
spissbelger (Narmo 1997: 123). Ut i fra normal plass-
behov på fiamstillingsplassene og utstrekning på fiin-
damentene,  er sannsynligheten  størst for en  dobbelt-
virket  spissbelg.    I  fig.  281  er  ovnen  illustrert  med
€n spissbelg som står vinkelrett på uttappingshullene.
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Belgen var således plassert mellom råstofflagrene slik
at  det  var  godt  med  arbeidsplass  på  begge  sider  av
belgopphenget.

BI.ESTERHUS

Jernframstillingsplassenes  organisering  er  beskrevet  i
sammendraget i kapittel 3. Organiseringen ble uttrykt
på grunnlag av grunnkomponentene ovn,  slagghaug
og råstofflagre, og det framkom at jernproduksjonen
er basert på en felles norm som benevnes g7"#ø/om
(kap. 3, sammendrag). Flere variasjoner fantes hvorav
hovedformen  var  den  vanligste.   For  blesterovnene
gjelder det samme med klare morfologiske og lokali-
seringsmessige fellestrekk.  Framstillingsmetoden med
etappevis uttapping i to retninger og plassering av blåse-
belger, samt arbeidsrom, er viktige elementer i organi-
seringen.  Således  kan  en  si  at  ovnene  og  framstil-
lingsmetoden i Gråfiellområdet er en primærfiktor for
hvordan de øvrige komponentene er lagt, samt hvilken
form de har antatt.

Som  en  del  av denne  organiseringen  har  et
sentralt spørsmål vært om jernproduksjonen har fore-
gått  under tak,  eller om det  ble blestret  under åpen
himmel. For Sør-Norge er det vanlig at produksjonen
i sjaktovn med slaggavtapping har foregått i et blester-
hus i middelalder (f.eks. Martens  1988, I.arsen  1991,
Narmo  1996a). Tuftene etter disse framtrer ofte som
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lave voller, eller som tynne lag i profil, og de har hatt
ett eller  flere  rom.  Ovnene har stått  under tak men
med en  eller flere åpne vegger.  Bygningene er tolket
som  bygd  opp  av  torwegger  (Martens  1988:80-82)
eller som laftverk (Narmo  1996a: 132).

På Rødsmoen ble det ikke påvist blestertufter
med  voller.  695-anleggene  som  hadde  to  parallelt-
liggende  slagghauger  med  en  fast  avstand  på  7-8
m,  er imidlertid tolket som et utrykk for "noe" som
ikke lengre var synlig på overflaten. Det ble antatt at
dette faste forholdet skyldtes en bygningskonstruksjon
(Narmo  1997:65).  Bakgrunnen  for tanken  kommer
fra Dokkfløy, der det ble påvist blesterhus anlagt rett
på  bakken  (Narmo   1996a:92-117).  Blesterhuset  på
R695 på Rødsmoen var vanskelig å erkjenne, men er
tolket  ut  fra  avgrensing  av  råstofflagre  og  to  ned-
skjæringer  inntil  slagghaugene  som  ble  tolket  som
stolpehull.  Nedskjæringene var vide med mål  i  over-
flaten på 1,0 m og 1,9 x 1,2 m. Tilsvarende var bunn-
mål henholdsvis på 0,4 m og 0,5 m og dybden 46 cm
og 1,0 m. Stolpene ble således tolket å ha en diameter
på 0,4-0,5 m. Avstand mellom stolpene var 8,0 m, og
ut fra kull og malmsøl,  ble bygningen tolket som ei
bære med åpen langvegg mellom de nedgravde hjørne-
stolpene  (kap.  2,  fig.  9).  Ovnen med blåsebelger og
malmlageret lå under ta.k, mens kullageret lå i friluft.
Bakveggen og kortveggene var laftet, og syllstokkene
til  kortveggene  var  lagt  nede  i  en  diffiis  nedgraving.

Figur 280: Jfp.5. Jernframstillingsplassen ctter avtorving og opprensing.  I framkant ligger produksjonsområde 2 mellom de
store slagghaugenc. Tykke avsettinger ligger over hele området. Verken i plan eller med bruk av hjelpegrøfter ble det fiinnet
spor etter noen bygningskonstruksjoner.
Figiire 280: Iron production site Jfb.5 after surface stripping and cleaning.  Production area 2 can be seen in the foreground
betwecn the two larger slag heaps. Heavy dcposits lay all over the site. It was not possible to identiS any form of building or
construction, either in plan or in section or buy using trial trenches.
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Figur 281: Aktivitetsskisse fra jernframstillingsplass Jfb.28 (se fig.  137). Anlegget sees fra vest og på tegningen vises ovn 2 og
slagghaug SH2/SH3 med oppholdsplassen rett utenfor produksjonsplassen. Det ble ikke påvist spor etter blesterhus eller andre
konstruksjoner for å beskytte ovn eller råstofflagre (Tegning: Rune Borvik).
Figiire 281: Sketch of activities at iron production site Jfb.28 (See figure 137) . 'Ihe site is seen from the west and shows fiirnace
2 and slag heaps SH2/SH3 with an open area just out side of thc production are. No building or construction to cover either
the fiirnace or the raw material stores was identified (Drawing: Rune Borvik).

Tolkningen om en bakvegg er gjort ut fra rette av
grensinger av malmlageret (Narmo  1997:65-67).

Blesterhusene   på   695-anleggene   er   basert

på få  Ssiske  strukturer,  og  tolkes  trolig også  ut fra
organiseringen   med  en  blesterovn   inne  i  produk-
sjonsområdet.  Denne typen  blesterhus  er ikke påvist
i Gråfiellområdet,  og indisier på bygningskonstruk-
sjoner i produksjonsområdet er påvist kun på et fåtall
av de gravde anleggene. Sett ut fra organiseringen med
basis i grunnformen  blir tolkningen av denne typen
blesterhus også problematisk.  I hovedsak dreier dette
seg om ovnenes plassering i produksjonsområdet samt
blestringsmetode.  I  utgravingsrapporten fra R695 på
Rødsmoen er nedskjæringene tolket som mulige stolpe-
hull (Johansen  1995). Massen i nedskjæringene besto
i bunnen av et kullholdig humuslag, mens toppsjiktet
var omrotet og besto  av sand/grus,  knust slagg med
innslag av kull, malm og brent leire. I veggene sto det i
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toppen av begge nedgravingene, slagg ø.# fz.Ø som dannet
en sirkel. Type og form på slaggen er ikke ytterligere
beskrevet.  Diameteren  innenfor  slaggen  ble  i  ett  til-
felle målt til ca 30 cm Uohansen 1995). Slaggen tolkes
som skoning rundt stolpene.

Ovnene  i  Gråfiellområdet  er  lokalisert  inn
mot slagghaugene.  Dette samsvarer med plasseringen
til stolpehullene på R695.  Ovnene er tolket til å ha
underliggende ovnsgroper, og de er i størrelse samsvar
med  stolpehullene  på  Rødsmoen.  Beskrivelsene  fra
feltrapportene har også visse likhetstrekk med hva en
tolket som ovnsgroper i Gråfiell. Dette gjelder for-
uten  form også Sllmasse  i de tilfellene ovnsgropene
var tømt, men også slaggen z.7ø Jz.f# i øvre del av grop-
veggene.  Hva som menes med ¢.7ø fz.fø/ på Rødsmoen,
er imidlertid noe uklart da de er tolket som skoning
satt  ned etter stolpene.  Med  bakgrunn  i  de  nevnte
likhetstrekkene er det grunn til å stille spørsmål om
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Avstand slagghauger
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Figur 282: Avstand mellom slagghauger.  I 26 tilfeller cr det undersøkt produksjonsplasscr med slaggehauger som lå overfor
hverandre og dannet en hovedform. Registrerings-og utgravingsmålene viser i hovedsak et godt samsvar der begge mål forelig-

ger. Der bare utgravingsresultatet er presentert, foreligger ikke registreringsmål.
Figure 282: Distance between slag heaps. In 26 cases strong similarities of internal organization were identified as following a
"main form". Survey and excavation mcthods also show this pattern. Only data from excavated sites is plotted above.

nedskjæringene på R695 kan representere ovnsgroper
og ikke stolpehull.  Et annet trekk som  kan  indikere
ovnshypotesen,  er  nedgravingene som  er tolket som
konstruert for å stabilisere syllstokkene til bæras kort-
vegger. Disse løper parallelt med slagghaugene og har
likhetstrekk med tapperennene i Gråfiellområdet.

RetteavgrensingerpåmalmlageretpåR695ble
tolket som spor etter en laftet vegg. I Gråfiellområdet
var  malmlagrene  ofte  ovale  eller  avlange,  og  klare
avgrensinger  etter en  tilsvarende vegg er  ikke påvist.
Vanligere var det at  i tillegg til selve malmlageret,  så
lå det rundt disse malmsøl spredt over store områder.
Spredningen  av malmen  og andre aktivitetsspor tok
form  som  tykke  lag  over  hele  produksjonsområdet,
uten  at  det var  mulig  å  påvise  lagskiller.  Dette  kan
eksemplifiseres  med Jfp.5  (fig.  280).  I  ovnsområdet
mellom  ovnene  1  og  2  og  de  store  avlange  slagg-
haugene, lå det gjennomgående lag med tykkelse på
opp mot 20 cm. Det ble lagt flere hjelpegrøfter for om
mulig påvise lagskiller  her.  To  malm-  og to  kullagre
ble utskilt, men det var ikke mulig å se noe brudd som
kunne tilsi noe blesterhus. Utstrekningen på massene
tilsier  heller  at  det  er  lite  sannsynlig  at  det har stått
et blesterhus  med plassering og form  som  på R695.
Det  samme  gjelder  for  alle  anleggene  med  en  stor-
stilt  produksjon.  Tykke  avsettinger  ble  ikke  påvist  i
samme grad på de mindre framstillingsplassene, men
utstrekningen  på  råstofflagrene  taler  like  fiillt  i  mot
tolkningen om ei bære i Gråfiellområdet.

Et poeng med tolkningen om ei bære var at
en tilnærmet lik avstand mellom slagghaugene var et

uttrykk for en tradisjon med bruk av et blesterhus med
en fast dimensjon. 695-typen er tolket bestående av to
faser med et opphold i driften på 50-100 år. På R695
hørte stolpehullene til bæra i fase  1. Fase 2 krevde en
ombygging og en ny bære ble satt opp, men noe for-
flyttet bakover, for å skape passasje mot ovnen mellom
slagghaug og kullager.  Bæra hadde i denne fasen ikke
jordfaste  stolper.   Kullageret  derimot  hadde  samme
plassering i begge bruksfasene (Narmo 1997:69). Med
opphold over så lange tidsrom er det naturlig at blester-
huset var mer eller mindre nedrast, men en bør ut i
fra et tradisjonsperspektiv tenke seg at en tilsvarende
lokalisering av bygningen var naturlig.  Anleggelse av
slagghaug og kullager bør komme som et resultat av
dette  og  ikke  være  primærfiktor  for  hvor  en  setter
opp bygget, da de byggingstidspunkt ikke er til stede.
Dette må også sees i forhold til tolkningen av en fast
avstand mellom slagghauger og blesterhuset som den
faste installasjonen på jernframstillingsplassene.

Når   det   gjelder   avstanden   mellom   slagg-
haugene i  Gråfiellområdet,  ble denne under registre-
ringene målt til å ligge mellom 4,5  og  13,0  m,  men
med  en  hovedvekt  innen  intervallet  6,0  og  8,5  m.
Unntaket er Jfp.2  der slagghaugene bare ble målt til
å ha en  avstand på 2,0  m  (Risbøl et al.  2000,  2001,
2002a). Under graving kom det fram at dette registre-
ringsmålet trolig var tatt mellom to forhøyninger som
utgjorde ovnsområdene. Videre viser utgravingene en
forholdsvis stor variasjon i avstanden mellom haugene,
og en kan trolig ikke se på avstanden som et utrykk for
et blesterhus med en fåst dimensjon. Avstanden mellom
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haugene  kan  også  ha  topografiske  årsaker,  men  må
helst sees ut i fia et rent organiseringsmessig perspektiv,
uten at det må knyttes til andre faste installasjoner enn
selve blesterovnen.

Bare  i  to  tilfeller  er  det  i  Gråfjellområdet

påvist elementer som kan relateres til en konstruksjon
inne  i  produksjonsområdet.  På Jfp.6  ble  det  fiinnet
åtte staurhull liggende tilnærmet på en rekke med en
orientering som løper langs med malm og kullageret
(kap.3, fig.  53).  De er tolket til å tilhøre en lett kon-
struksjon som har dekket over kull- og malmlagrene.
Om det har vært et takbærende eller en kasseliknende
konstruksjon,  er  imidlertid  ikke  mulig  å  si  ut  i  fra
dette materialet. På Jfp.16 ble det under både kull- og
malmlagrene påvist avtrykk av stokker etter en vegg,
eventuelt  to  mindre  kasser.  Det  siste  alternativet  er
mest sannsynlig da det var et brudd i avtrykket mellom
råstofflagrene (kap.  3,  fig.  102).  For begge gjelder det
at en bare kan anta form og konstruksjon, men det er
naturlig at de har hatt en beskyttende effekt for malm
og kull.  Mindre sannsynlig er det at den har dekket
over blesterovnen ut i fra avstand til ovn og dimensjonen
på stokkene.

RØDSMOEN OG GRÅF]ELLOMRÅDET - EN
SAMMENSTILLING

Som det kommer fram av de tidligere beskrevne pro-
duksjonsmetodene,harorganiseringenavjernvinnapå
Rødsmoen og i Gråfiellområdet noen klare forskjeller.
Men samtidig finnes de samme grunnprinsippene om
enserpåslagghaugenesfomogplasseringavråstofflagre.
Med bakgrunn i den geografiske nærheten og samsvar
i dateringer, er det nærliggende å tro at prosessene har
vært  de  samme  på  Rødsmoen  og  i  Gråfjellområdet.
Avstanden   mellom  Jfp.30  sørvest  i  regionfeltet  til
Jfp.31  i nordøst, er for eksempel fire ganger avstanden
fra Jfp.30 til R695. Likhetstrekkene mellom Jfb.30 og
Jfp.31 er helt klare, sett bort i fra produksjonsmengde.
Trolig gjelder også dette Rødsmoen, og de presenterte
variasjonene er helst uttrykk for ulike tolkninger, der
de  største  forskjellene  ligger i oppfatningen  av ovns-
type og bnik av blesterhus. I Gråfiellområdet er blester-
ovnen  påvist  i på de  fleste anleggene,  og selv om  de
ofte bare var fragmentarisk bevart, gir materialet samlet
sett et  godt  bilde  av både  konstruksjonen  og lokali-
sering.  På Rødsmoen der det ble undersøkt bare seks
anlegg med sjaktovn med slaggavtapping, ble det ikke
fiinnet 6n sikker ovn av denne typen (Narmo  1997),
og tolkningene må statistisk sies å være mer usikre. Et
viktig poeng her er at det tok nesten en hel gravesesong
før en  i  Gråfjellområdet greide å påvise sjaktovnene.
Ovnsgropene ble funnet,  og de ble i første omgang
tolketsomsjaktovnermedslaggroputifraoppbygging
og fiinn av slagg i gropveggene.  Da den godt bevarte
sjakta på Jfp.3 framkom, ble det straks mye enklere å
finne  tilsvarende  ovner.  Utgraving  av  ovnsområdene
med bruk av kost ble avgjørende  for å få fram både
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sjakter og fragmenterte tappeplater. En bør likevel ikke
avkrefte resultatene på Rødsmoen. Ovn 6 på Jfp.12 og
det  tidlige  anlegget Jfp.18  har  begge  ovnstyper  som
bryter med normen. Den første har likhetstrekk med
fase  ld-ovnen på R17a (Narmo  1997:84-100), mens
den  siste  har organiserings-  og dateringsmessig  sam-
svar  med  R370a  (Narmo  1997:22-27).  Slik sett kan
en ikke utelukke at flere ovnstyper har forekommet på
de enkelte framstillingsplassene.

I  motsetning til 695-typen ble det på anlegg
av  300-typen  ikke  påvist  blesterhus  på  Rødsmoen.
Likheten mellom typene er slående, og ganske sikkert
har  de  grunnlag  i  en  og  samme  norm  (se  kap.  3,
sammendrag). Med ba.kgrunn i at det bare i to tilfeller
er påvist konstruksjonsdetaljer som kan antyde en kon-
struksjon,  er  det  høyst  usikkert  om  en  overbygning
har vært vanlig. Malmen må ha blitt holdt tørr, men
da det finnes lite belegg for noen konstruksjon, kan en
også se for seg at det ble benyttet skinn eller never for
tildekking.  Behovet for et blesterhus er ikke absolutt,
og fravær av dette støttes av at det rett utenfor produk-
sjonsområdene, er påvist flere mindre bygninger ment
for opphold under driften. Sporene etter disse er som
oftest i  form av et ildsted eller et tynt kulturlag.  I  et
tilfelle, på jfp.28, ble det fiinnet små veggvoller og et
tydelig utplanert gulv. Avgrensingen av gulvet og spor
etter tråkk til  produksjonsplassen,  antyder at  bygget
har hatt fire vegger og en benk ved den enc kortveggen.
Sporene viser at det har vært en bestandig konstruk-
sjon, muligens en laftverksbygning. I et organiserings-
messig perspektiv er det derfor lite trolig at en bygger
to bestandige konstruksjoner,  ett  for opphold og ett
for blestringen.  Sammenliknende materiale viser der
det  er  påvist  sikre  blestertufter,  har  disse  også  vært
oppholdsplasser (Martens 1988, Larsen 1991, Narmo
1996a).  En  kan  likevel  ikke  utelukke en eller annen
form for konstruksjon over produksjonsområdene for
beskyttelse av ovn og råstofflagre. Men om dette er til-
felle, så har det vært enkle ikke jordfaste konstruk-
sjoner som ikke har satt spor etter seg. Trolig må dette
da  ha  vært  enkle  takbærende  stolpekonstruksjoner
med åpne vegger.

Som det ble tatt opp under registreringene, viser også
utgravingsresultatene at en  inndeling i  695-  og 300-
typen har lite for seg i Gråfiellområdet. Anleggene som
er undersøkt bærer alle preg av en grunnorganisering og
begrepet grunnformen som ble presentert i kapittel 3,
er benyttet ut fra dette. Istedenfor å kategorisere etter
ulikheter, er det her fokusert på likhetene i organise-
ringen. Variasjoner finnes, men disse er tolket ut i fra
individuelle valg, topografi og produksjonsmengde.

VOLUMET AV TERNPRODUKS]ONEN

Det  store  antallet jernframstillingsplasser,  kullgroper
og  røsteplasser  forteller  en  omfattende  produksjon.
For å få et perspektiv på produksjonsmengden er det
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nødvendigåsepåomfingetpådenenkelteframstillings-
plassen.  Produksjonsvolumet ble under gjennom
gangen    av    de    enkelte    jernframstillingsplassene
beregnet på Jfi).7. Her ble også kull og malmforbruk
beregnet. På anlegg der masser fia slagghaugene er såldet
ogveid,erslaggmengdeoppgitt.Forøvrigerdetangitt
et totalvolum for den enkelte slagghaugen på alle de
gravde     jernframstillingsplassene.     Utgangspunktet
for volumberegningene er gjort som følgende:  På de
anlegg der massen er beregnet, vil disse tallene brukes.
For de øvrige vil et gjennomsnittstall fra alle de masse-
beregnede anleggene benyttes. Det samme gjelder for
utbytteberegninger utført av Espelund (2003, 2004),
Espelund & Nordstrand (2003) og GAL (Grandin ø
ø/.  2004, 2005, Andersson et al.  2006).  Minimums-
og maksimumsverdier blir gitt der dette er beregnet
(se kap 7, tabeller 55 og 56).  Kullforbnik blir utregnet
ut i fra minimums- og maksimumsverdier hentet fra
Evenstadtradisjonen.    Ved   volumberegninger   både
på  Dokkfløy og på  Rødsmoen,  er de samme tallene
benyttet  (Narmo   1996a:146,   1997:129),  og  det  er
naturlig å benytte disse også her. Videre blir forbru-
ket basert på diskusjonen om fast og løst mål (kap. 4).
Også malmforbruket er beregnet av GAL (Grandin €f
ø/.  2004), men trolig finnes det her en variasjon ut i
fra malmtype, kvalitet og ønsket produkt, og tallet må
sees som en mulig middelverdi (Grandin Pcrf.  7%c/.).

Totalt er det utført veiing og sålding av 1/4 m3
masse på ti slagghauger fordelt på åtte anlegg.  Disse
anleggene er kursivert i tabellene under.  Utregnet er
gjennomsnittsverdiene  av  totalvekt  og  slaggvekt  per
1,0 m3 beregnet til henholdsvis  1782  kg og  1145  kg.
Utbyttet varierer kraftig på de jernfiamstillingsplassene
hvor det er foretatt beegninger.  GAL har et middel-
utbyttet på jern:slagg 0,5: 1, mens for Espelund er det
samme tallet 1,4: 1 (kap.7). Et gjennomsnitt blir 0,9: 1,
og alle tre forholdene benyttes i den videre diskusjo-
nen. Mengden jern som er produsert i hver "kjøring",
er satt  til  19  kg  med  bakgrunn  i jernluppen  fiinnet
ved  hulvei  Hv.1  ved Jfi).10.  Videre  er  kullforbruket
per kilo jern etter Evenstadtradisjonen beregnet til å
være mellom 29,5 og 59,0 liter.  På Evenstadovnen er
sjaktas diameter større enn på sjaktovn med slaggav-
tapping, samtidig som luppen lå i kontakt med slagg.
Kullforbruket i disse ovnene regnes derfor som større
enn i slaggavtappingsovner, og minste verdi kan være
mest nærliggende å bruke (Narmo  1996a: 128). Begge
tall er likevel  benyttet blant annet for å vise hvilke
differanser en får i forhold til bruk av kullgroper.

Malmforbruket  er  på  Jfp.7  beregnet  til  3
kg  malm  på   1   kg  jern  (Grandin  cf  Æ/.   2004).  På
Rødsmoen ble det ut fra malmhaugen R456 beregnet
at 10 kg malm kunne gi 3,2 kg jern, med et forholds-
tall jem:slagg på 0,8:1  Uacobsen  1995:37-38, Narmo
1997:127).  Beregningene er gjort  ut i  fra  redusibili-
tetsprinsippet som er noe omstridt da malmens grad
av redusibilitet alene ikke bør brukes som  faktor for
utbytteberegninger. Verdiene har likefiillt et godt sam-
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svar  med  GALs  resultater,  og  forholdstallet  3: 1  blir
benyttet ved alle utregningene.

Som  tabell  59  viser,  så  er  variasjonene  store  både
når det gjelder utbytte og forbruk av malm og kull.
Størst variasjoner får en der både utbytte og kullfor-
bruk  er  gitt  i  minimums  og  maksimumsverdier.  På
Jfi).  8 er forskjellen mellom minste og største utbytte
400 %  (3,2 tonn mot  11,3 tonn), mens kullforbruket
har  en  awik på  over  700  %  (62  m3  mot  438  m3).
Malmforbruket har på sin side en  differanse på 350
°/o (9,6 tonn mot 33,9 tonn). Størst har produksjonen
vært på Jfp.30 der det er beregnet en produksjon på
28-78 tonn jern, mens det bare ble produsert 229-641
kg jern på Jfp.18.

For  å  få  et  perspektiv  på  produksjonen  må
utbytte  og  råstofforbruk  testes  opp  mot  kullgroper
som er antatt tilknyttet de respektive anleggene. I det
følgende  blir  dette  diskutert  ut  i  fra  to  anlegg som
begge  ligger  forholdsvis  isolert,  Jfp.17  (en  kullgrop)
og Jfp.31  (11  kullgroper).  I  tillegg  blir  også Jfp.30
diskutert med bakgrunn i produksjonens størrelse.

Både på Jfp.17 og Jfb.31  er alle kullgropene
undersøkt,  og  volumet  er  beregnet  (se  vedlegg  3).
Beregnet gjennomsnittsvolum på gravde kullgroper i
Gråfiellområdet er 8,3 m3. Dette tilsvarer 12 616 liter
i fast mål veid  (se kap.4,  volumberegninger av kull).
Dette tallet blir benyttet for å belyse antall nødvendige
kullgroper på Jfb.30.  På Jfp.17 ble det påvist to kull-
groper der €n er tolket som ubrukt ut fra mangel på
kull  i  grop  og  voll.  Produksjonen  på  anlegget  har
sannsynligvis pågått bare i en sesong ut i fra tesen om
at massen i €n kullgrop er lik minimum forbruk på €n
sesong (Narmo  1996a).

Malmforbruket kan  utledes fra både jernut-
bytte og produsert kull. I Gråfjellområdet er det kun
utgravd en røsteplass, Rp.18, som trolig er urørt etter
røstingen.  Dette  tolkes  ut  fra  den  godt  bevarte
kvadratiske  formen.  Trolig  er  det  røstet  på  samme
plassen også tidligere, og malmrester fra disse vil i så
fåll være med i beregningene. Malmvekten på 652 kg
vil her representere ett røstebål. Om en ser på malm-
mengden ut i fra gjennomsnittsproduksjon i €n kull-
grop (=8,3 m3/ 12 616 liter) , vil behovet for malm være
1,3 tonn (30 liter kull per kg jern). Det vil ut i fra dette
være nødvendig med to røsteplasser av denne dimen-
sjonen til Rp.18 for å dekke et minimum årsbehov (om
malmenes egenskaper og glødetap, se kap. 5).

På jemfiamstillingsplass Jfi).17 viser  utbyttebe-
regninger at det er produsert fra 572 til 1603 kg jern.
Produsert  kull  i  kullgrop  Jfp.17-1  er  drøyt  21000
liter. Bare når det gjelder det laveste utbytte og mini-
mum  bruk av kull,  finnes  det et  sa.msvar  i  produk-
sjonsmengde.   For   alle   de   a.ndre   beregningene   er
kullbehovet mye større enn påviselig produsert kull-
mengde.  Minste  differanseforhold  mellom  produk-
sjon og behov er 9000 liter, mens største differanse er
hele 73 000 liter.

3;1
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Jmcgg Pfodusert jem Antau Volum Produsert kuu i Kuubehov Malmbehov
(0,5:1 -0,9:1 -1,4:1) kuugroper kullgroper fast Gitt i 1000 liter (to-) (0,5:1 -09.1-14.1)mål veid aiter) (0,5:1 -0,9:1 -1 4:1)

Jft).17 572 -1030 -1603 kg 1 14,1  m3 21  432 17/34 -30/61 -47/94
`\     \,,.1,7-3,1-4,982,5-150-233,116,2-29,1-45,3

'fb.30 27,8 - 55 - 77,7 tonn Ca  100 810 m3 1  231  200 811 / 1640 -1475/2950 -2292/4584

Jfp.31 5,4 -9,7 -15,1 tom 11,]ft>.31-10 8/nJ rn3 / 122 664/
159/319 -286/572 -445/891har to faser 97m3 147 440

Tabcll60:Trejernframstillingsplassermedberegnetjernproduksjon,settoppmottilknyttedekullgropermedbcregnetprodu-
sert volum, samt antatt kull- og malmbehov etter utbytteberegninger. Kullproduksjonen på Jfb.30 er beregnet ut fra snittallet
forvolumframaskingravdegropefPåJfb.31ersamme£ktorbenyttet(etterskråstreken).Menitilleggerdetgjortenbereg-
ning ut i fra fiktoren 1,7 x volumet av groper undersøkt med prøvestikk (se kap. 4).
Tablc 60: Three iron production sitcs and  their estimated output placed up against associated charcoal pits and estimated
volumeofproducedcharcoal,againstcalculatedrequirementsoforeandcharcoalbascduponestimatedironoutput.Charcoal

production at Jft).30 is calculatcd from mean volume figures from machine excavated pits. On Jfp.31  the same factor has been
used (after the slash) In addition calculations have been made with the 1,7 x volume factor from pits investigated through test

pitting (see chap. 4).

Det  må  bemerkes  at  kullgropa  Jfp.17-1  er
beregnet å ha et volum på hele 14,1 m3, noe som ligger
langt over gjennomsnittet. Dette kan ha en sammen-
heng med påtenkt produksjon ut i fra en gitt malm-
mengde.  Om  en  slik snur  det,  og bruker produsert
kull som  premiss,  vil minimum  forbruk kull gi 726
kg kilo jern. Behovet for malm vil da være på i over-
kant av 2  tonn.  Røsteplass Rp.2  lå rett ved anlegget
og er tolket i kontekst med framstillingsplassen. Rett
ved røsteplassen  lå ytterligere et  malmlag tolket som
mellomlagringsplass,  da  det  ikke  fa.ntes  indikasjoner
på røsting.  På  bakgrunn av lagringen  må en  anta at
det har blitt røstet mer enn 6n gang på plassen. For å
dekke malmbehovet må det ha blitt røstet = 3 ganger
å 652 kg.

En liknende tendens finnes på JS.30. Med et
utbytte på 0,5 kg jern per kg slagg har kullbehovet med
minimum bruk, vært 811000 liter.  Produsert kull er
beregnet til  1,2  millioner liter. Ved et utbytte på 0,9
kg jern har en hatt behov for i underkant av 1,5 mil-
lioner liter. Bruker en derimot et utbytte på 1,4 kg, så
blir det et enormt awik mellom utregnet produksjon
og behov (1  millioner liter).

For  Jb.31   er  beregningene  vanskeligere  å
tolke da også kullbehov ved minimum forbruk ligger
over  utregnet  produsert  kull  i  de  11  kullgropene  til
sammen. Differansen er 12 000 liter, noe som tilsvarer
8,3 m3 (= snittvolumet til en kullgrop)  omregnet fra
fast mål veid. Jfp.3l  er et av de anleggene med størst
avstand  til  nærmeste  naboanlegg,  og  kullgropene  i
området bør derfor være representativt for den totale
produksjonen. Ut i fra dette kan differa.nsen ha årsak i
flere fåktorer:

•     Utbytte er regnet for høyt.
•     Det  har  vært  produksjon  av  kull  i  groper  som

ikke er påvist.
•     Det har vært flere brenninger i samme grop.
•     Kullproduksjonen har vært større enn beregnet.
•      Forholdet kull:jern er for høyt.

Hva  som  er  mest  eller  minst  sannsynlig,  er
vanskelig  å  fastslå,  men  en  kombinasjon  av  to  eller
flere fiktorer kan være en sannsynlig tolkning.

Utbytteberegningene under ett viser at om en kalku-
lerer med et forhold jern:slagg på  1,4:1,  med maksi-
mum  kullforbruk,  så  er  kullbehovet  uten  samsvar
med  den  påviste  produksjonen.  Bare  for  produk-
sjonen på de undersøkte anleggene vil en ha et behov
for 6836 kullgroper å 8,3  m3.  På tilsvarende måte vil
614 kullgroper dekke behovet ved minimum utbytte
og minimum  kullforbruk.  I  underkant av 30  %  av
de  registrerte  anleggene  i  Gråfiellområdet  er  med  i
utbytteberegningene.  Ut i  fra  1745  registrerte kull-
groper,  der   minstl0  °/o  kan  regnes  som benyttet to
eller  flere  ganger,  vil  antallet  enkeltbrenninger  ligge
rundt  1930.  Dette  har  et  godt  samsvar  med  den
faktiske produksjonen ved minimum utbytte og kull-
forbruk.  Om  utbytte  har  vært  så  lite  er  imidlertid
usikkert. Men en må i hvert fall påregne at et utbytte
ikke kan ha vært  1,4:1.  Også 0,9:1  virker usannsyn-
lig. Om en tar høyde for feilkilder i flere av de ovenfor
gitte fåktorene, er det mest sannsynlig at #/Åy#cJ /z:ger
mellom 0,5 og 0,9 kgjern i)er kg shgg.

På Jfp.17  kan  en  ut  i  fra  bruk av €n  kullgrop,  anta
at produksjonen har pågått i kun €n sesong.  Om en
setter utbyttet til 0,7: 1, vil produksjonen utgjøre 800
kg jern.  Dette  tilsvarer 42  brenninger  der  resultatet
er  en  jernlupp  på  19  kilo.  Hvor  stor  dagsproduk-
sjonen har vært, er usikkert. Narmo har forslått at en i
Dokkfløy kunne foreta ca tre tappinger å 19,3 kg per
dag, noe som ga  17,4 kg jern (utbytte 0,3: 1)  (Narmo
1996a:140-144).  Den  største  tappekjeglen  fiinnet  i
Gråfiell Ufp.9), veier alene over 60 kg. Denne må reg-
nes å stamme fra samme prosess, og vurderes som høy-
este  minimumsproduksjon  per dag.  Den  produserte
slaggmengden  er  således  tilnærmet  det  samme  som
på Dokka. 60 kg slagg tilsvarer en dagsproduksjon på
42 kg jern, noe som motsvarer et uttak av = 2 lupper
per dag. Dette tilsvarer en virketid på 19 dager. Ut fra
antall kullgroper og  brenninger vil produksjonen på

E]   E]  E
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Figur    283:     Kalibrcringskurvene     viser     summen     av
dateringer    på    jernftamstillingsplasscne    som    inngår    i
volumberegninger.
Figme 283:  Calibration curves that show the totals datcs
ftom iron production sites that have been linked to volume
calculations.

Jfb.31 ha pågått i minimum 12 sesonger, og da med en
årlig brukstid på  15 virkedager.  For Jfb.30 blir antall
årlige virkedager 10 (41,4 tonn på 100 år/kullgroper).
Spørsmål  bør her stilles om kun  ti dagers blestrings-
virksomhet i året er et sannsynlig tall. Dette kan ikke
testes direkte, men dateringer kan være med å utdype
dette.

Den   angitte   produksjonslengden   avspeiles
bare delvis om en ser på dateringskurvene. På Jfi).17 er

produksjonen ut fta ]4C-dateringene, antatt å ha fore-
gått på 1200-tallet, og ut fta kullageret, sannsynligvis i
midtre deler av det samme århundre. En dendrokrono-
logisk analyse fta ovnen er datert til etter AD1266, og
bekrefter antakelsen. Jfb.30 har dateringer som spen-
ner over flere hundre år.  Ut  i  fia dette kan  det virke
som  om  en  ikke har  drevet  intensivt  hvert år i  100
år,  men  heller med opphold  i enkelte år,  uten  at en
kan snakke om lange avbrudd i driften. Interessant er
det å sammenlikne dateringene fta Jfb.31  med Jft>.30.
Kalibreringskurvene er tilnærmet identiske. At det på
Jfb.31 har vært en produksjonsperiode på 300 år med
30 årssykluser, er meget usannsynlig.  Dateringene på
Jb.31  er problemf}7lte da de spriker og har lite sam-
svar (kap. 3), og en må nøye seg med å fistslå at driften
må ha pågått over et lengre tidsrom enn 12 år.

ORGANISERINGEN I IANDSKAPET

Lokaliseringen  av jernvinnas  tre  hovedkomponenter
-jernftamstillingsplasser, kullgroper og røsteplasser -

gir et godt innblikk i organiseringen. En får umiddel-
bart et bilde av at ftamstillingen bærer preg av å være
styrt. Organiseringen av teknologien i landskapet viser
et  høyt  kunnskapsnivå  på  både  ressursutnyttelse  og
utvinningsmetode

Lokaliseringen  av  de  forskjellige  jernftam-
stillingsplassene  må  sees  ut  i  fta  et  samkjørt  system
der  tilgangen  på  ressurser  og  kommunikasjon  har
vært  retningsgivende.  De  ligger  konsentrert  innen-
fbr et  større areal  i  den  sørlige  og lavestliggende del
av området.  Ut fta et topografisk perspektiv er dette
naturlig da tilgangen til tømmer her er best. Men også
andre  elementer  må  inkluderes  i  distribusjonsbildet.

354

Vør¢'ø 63

Herunder  kommer  Ssiske  faktorer  som  størrelse  på
anleggene, avstand mellom dem, nærhet til myr og til-
gang til kommunikasjonsårer (Rundberget ¢.# p#p.).

For å få en dypere forståelse av distribusjonen
av jernframstillingsplassene,  må  de  topografiske  for-
holdene  studeres  nærmere.  Det  finnes  et  klart  skille
mellom  anleggene  i  sør  og  de  i  nord.  I  den  sørlige
delen  ligger  de  største  anleggene.  I  antall  er  de  få,
og avstanden  mellom  dem  kan være flere kilometer.
I.engre nord blir anleggene mindre, og de ligger tettere,
noen med bare 50 meters avstand. En får her et inn-
trykk av et mindre organisert system enn i sør.

Helt i sør ligger få men store anlegg med for-
holdsvis  stor  innbyrdes  avstand,  men  med  en  viss
symmetri. Lengre nord derimot brytes symmetrien, og
tesen om en regulert drift der små anlegg ligger svært
tett,  blir noe problemftlt.  Spørsmål må derfor stilles
om årsaken til denne distribusjonsmessige forskjellen.
Dateringsmessig  er  anleggene  i  sør  noe  tidligere,
men  samtidig har driften  pågått over et lengre  tids-
rom. En forflytting over tid synes derfor usannsynlig.
En tolkning av variasjonen i distribusjon og størrelse,
kan  imidlertid spores  i  lokale topografiske forhold.  I
sør på de fla.te fiirumoene der det er god framkomme-
lighet, har en holdt seg på det samme anlegget over
betydelig lengre tid enn i nord. Når slagghaugene har
blitt for store, har en bare flyttet noen meter til siden
og fortsatt produksjonen.  Lengre nord blir terrenget
gradvis mer kupert og mer problematisk å ta seg fram
i.  I  disse områdene ser det ut som en etter betydelig
kortere tidsrom har stanset produksjonen.  Det høye
antallet  anlegg  i  nord  kan  derav tyde  på  en  hyppig
forflytting,  muligens bare noen hundre meter,  sann-
synligvis da de nære tømmerressursene ble oppbrukt.
I  dette  terrenget  har  det  vært  enklere  å  flytte  etter
ressursene, noe som har gitt en mindre arbeidsmengde
enn en forflytting av tømmer og kull vil gi. Den noe
rotete distribueringen av anleggene i nord, blir ut fra
en slik hypotese enklere å tolke opp mot en regulert
drift.  Dette støttes om en knytter gamle hulveier og
historisk kjente veier basert på gamle militære kart, til
spredningskartene. Veisystemene ser ut til å ha vært en
viktig plasseringsfaktor for anleggene.  I de aller fleste
tilfellene  ligger lokalitetene i  nærhet til disse.  Videre
kan en med et slikt kart som bakgrunnsmateriale, også
antyde hvor andre kommunikasjonsårer som i dag er
borte, kan ha gått (fig. 284).

Kullgropene   er   sentrale   for   tolkning   om
organisering av landskapet. I Gråfiellområdet ligger de
spredt i terrenget, rundt de enkelte jernframstillings-
plassene.  Flere  forhold  påvirker hvor  kullgropene  er
anlagt, blant annet forekomsten av myr og terrengets
helling.  Den  innbyrdes  avstanden  mellom  produk-
sjonsplassene  og  kullgropene  varierer  fra  å  ligge  tett
inntil og opp til 600 m. Antallet kullgroper rundt de
enkelte anleggene varierer og er med på å vise produk-
sjonens størrelse. I flere områder ligger imidlertid både
anlegg og kullgroper så tett at det ikke er mulig relatere
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^       Jernframstlllngsplass
1         Kullgrop

^        Røsteplasser
-   Hulvel/vegfar

Avstand tll mvrI
Figur 284: Spredningen av jernframstillingsplasser, kullgroper og røsteplasser i Gråfiellområdct. På kartet er det innlagt hul-
veier og gamle vegfar inntegnet på militære rekognoseringskart fra 1802. Avstand til myrer kommer fram i form av fargenyan-
ser (hvit er myr, rødt mer enn 2 lm unna). Legg merkc til røsteplassenc ligger i helning mellom flatmyrer.
Figure 284: Dispersal of iron production sites, charcoal pits and roasting places in the Gråfiell area. Superimposed upon the
map are hollow-ways and tracks identified from a military map of 1802.1he distance to the bogs is shown as a spectrum of
colors - where white is bog, and red representing more than 2lm to the bog. Note how the roasting places are found on slop-
ing ground between the bogs.

direkte, men det er ut i fra produksjonsmengde mulig
å tilknytte  et omtrentlig antall  groper  til  de  enkelte
anlegg. Kullgropene er med sin beliggenhet et utrykk
for  et  tømmerbehov,  og  forteller  med  avstand  til
anleggene om utnyttelsen av skogen.

I motsetning til framstillingsplassene og kull-

gropene,   ligger  røsteplassene  innen  klart  definerte
topografiske områder  (fig.  284).  Under magnetome-
terregistreringene  ble  det  kartlagt  flere  områder  der
røsting hadde foregått i stor skala  (Smekalovs 2006).
Lokaliseringsfaktorene er gitt ut av de spesielle topo-
grafiske og geologiske omgivelsene hvor malmdannelse
forekommer.  Dette  er  gjerne  i  et  slakt  skrånende
terreng med vannsig og myrdannelse (soligene myrer)
mellom store myrkjøler  (topogene myrer)  der større
stein og/eller grunnfiellet ligger opp i dagen  (se kap.
1).  Malm  er  en  ressurs  som  ikke  finnes  overalt,  og
avstand fra nærmeste jernframstillingsplass  kan være
stor.  Da det likevel  er produsert jern  der det er fra-
vær av malmforekomster, må alle aktørene ha hatt til-
gang til de malmrike forekomstene.  Et viktig poeng

med   organiseringen   rundt   malmforekomstene,   er
at  det  i  disse  områdene  z.ÆÆc  er  produsert  jern  eller
kull.  Skogsressursene  ser  ut  til  å  ha vært  forbeholdt
røstingen.

Bruken av landskap og ressurser peker ut i fra
denne korte gjennomganen, mot en drift der aktørene
har fiingert i et større organisert felleskap, der regler og
rutiner for råstoffbruk har vært et vesentlig element.

EEE]
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JERNVINNA I GRÅF]ELLOMRÅDET

I  350-årsperioden  mellom  AD950  og  1300  skiller

jernproduksjonen i Gråfjellområdet seg sammen med
Hedmarks grensestrøk fra Koppang til Kongsvinger ut
fra andre deler av Sør-Norge.  Dette gjelder ikke bare
den enorme produksjonen da også andre områder kan
vise til en omfattende drift i den samme tidsperioden.
Heller  dreier  det  seg  om  en  framstillingsmetode
og organisering som  skiller seg fra sentra lengre vest
(Martens  1988,  La.rsen  1991,  Rolfsen  1992,  Narmo
1996a).Deterusikkerthvorstorogomfittendeproduk-
sjonen  i realiteten var, da det ikke er foretatt dybde-
analyser på antall og størrelse i utbredelsesområdet.  En

god avgrensing av denne spesifikke organisering finnes
heller ikke. Gråfjellområdet må imidlertid sees på som
et kjerneområde ut i fra den tettheten en finner her.
Dette har trolig årsak i geologi og topografi da terren-
get i dette området begynner å stige og en får flere
fiellpartier, noe som resulterer i at malmforekomstene
opptrer hyppigere.

Organiseringen  av  anleggene  på  mikroplan
har store likhetstrekk med hensyn til alt fra ovnsmor-
fologi til lokalisering av de faste komponentene.   Det
samme  gjelder  kullgropene  med  sin  karakteristiske,
kvadratiske form. Enkelte rektangulære groper finnes,
men disse må sees på som variasjoner av sa.mme id€, og
ikke som en egen utskilt tradisj on. Lokaliseringsmessig

gjelder det samme. Kullgropenes beliggenhet i terrenget
rundt de enkelte jernframstillingsplassene, er karakte-
ristisk for organiseringen og finnes ikke andre steder i
landet. Også røsteplassene bærer preg av likhet både i
form, størrelse og lokalisering. Her gjelder det imidler-
tid at referansemateriale bare finnes i svært liten grad,
og  om  de  samme  drifts-  og  organiseringsmessige
faktorene gjelder for andre framstillingssentre, er der-
for uvisst.

Somhelhetbærerproduksjonenpregavåvære
basert på en felles grunntanke. Det virker således ikke
som om enkeltindivider har drevet med en selvstendig
produksjon,  men  heller  en  gruppe  som  sammen
har utviklet et system for best mulig utnyttelse. Hvor
stor denne  gruppen  har vært,  og hvem  de har vært,
er imidlertid usikkert. Det kan ha vært bønder som i
deler av året har drevet med jernvinna. En annen teori
er at det har vært en gruppe mennesker som var mer
eller  mindre  spesialisert  i  yrket.  De  to  alternativene
omtales  også  som  bierverv  og  hovederverv  (Narmo
1996a: 149). Ut av dette kan en se for seg to modeller
for produksjonen  i  et tidsmessig perspektiv.  Om  det
har vært bonden  som har stått for produksjonen,  så
må en påregne korte perioder med framstilling over et
langt tidsrom. En spesialistteori må derimot nødven-
digvis bygge på en drift som pågår over større deler av
året, og da med resultat i en kortere driftstid på hvert
enkelt anlegg. Uansett teori må driften ha vært basert
på et samarbeid og fellesskap, noe en ikke minst ser ut
i fra en felles bruk av malmforekomstene.
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Et sentralt spørsmål ut i fra dette, er om hvor
mange som har drevet med jernvinna samtidig. Trolig
har det ikke vært mange som har virket på den enkelte
plass.  Dette kommer blant annet til utrykk gjennom
sporene etter opphold. Tuftene som er påvist, er små
og  har  sjelden  et  større  areal  enn  5-6  m2.  En  kan
således regne med at produksjonen ble drevet av to til
tre mann.  Større problemer er det å si noe om hvor
mange  jernframstillingsplasser  som  har  vært  i  drift
samtidig, og om det er samme aktører som har utført
alle handlingene  i jernvinna.  Men  ut  i  fra de  nesten
120 registrerte anleggene i Gråfjellområdet, må det ha
vært  produksjon  på  flere  samtidig.  Om  dette  dreier
seg om 5,10 eller 20 anlegg, er imidlertid ikke mulig
å si ut fra dagens kunnskap.  Sannsynligvis må det ha
vært flere titalls personer som har virket samtidig, og
ut i fra antall kjente gårder, var det en stor prosentdel
som var aktivisert med jernproduksjonen.

Jernvinna i Gråfiellområdet må ut i fra felles-
skapsteorienogantallvirksommepersoner,haengrunn-
plattform i samfiinnet for øvrig, muligens gjennom en
overordnet  organisasjon.  Utvides  bildet  ved  å  trekke
inn  jernvinnebeltet  i  grensestrøkene,  kommer  dette
enda klarere til utrykk. Hvordan strukturene i et slikt
system var oppbygd, er imidlertid usikkert. Østerdalen
utmerker seg med et sent landnåm sammenliknet med
de øvrige dalførene, men gårdsbosetning og det selvfor-
synte  bondesamfunnet  er sett på som  den  primære
samfiinnsmodenen fra siste del av jernalder og opp til
vårtid.DettesynetharsinerøtteriA.W.Brøggershypo-
tese om  en  godt bevæpnet krigsvant skare av bønder
som fra 500-tallet jaktet på gode jordbruksområder og
fortrengte en allerede eksisterende veidekultur (Brøgger
1942). På 800-og 900-tallet foregikk et stort landnåm
med en økonomi som er basert på gårdens egne ressur-
ser. Brøggers hypotese bygger på gravfiinn og har ligget
til grunn for senere forståelse av området. Ut fia dette
har bla.nt annet utmarka som kilde til kunnskap, i mer
eller mindre grad blitt forbigått, selv om brulm av ikke
agrare ressurser også er trukket  inn  som grunnlag  for
bosetning.  Gjennom  større  registreringer  av  utmarka
(Pilø 1994, Bårdseng 1994,1995,1996a,1996b, Holm
1998)  og  Rødsmoprosjektet  (Bergstøl   1997,  Narmo
1997) samt Gråfiellregistreringene (Risbøl 2005:5-26),
har dette bildet endret  seg.  Materialet fra Rødsmoen
antyder at det fia tidlig merovingertid var to forskjellige
kulturgrupper  (Bergstøl  1997:83).  Det  ene  er  repre-
sentert ved gården  Kilde som  ligger der Glomma og
Rena elv møtes. Det ble her fiinnet spor etter en jord-
bruksbosetning etter det mønsteret som var vanlig på
Østlandet i jernalderen. Gården må ut i fra beliggenhet
ha hatt en sentral plassering i forhold til kommunika-
sjonsårer, og Kilde kan ha vært et knutepunkt for krys-
sing av elven.  Ingen  andre  gårder  kan  med  sikkerhet
sies å gå like langt tilbake i tid, men det er antatt at flere
ut i fra fiinn og gravskikk,  beliggenhet og stedsnavn,
kan ha blitt ryddet i merovingertid (Sørensen  1979:83,
Narmo 2000: 114).
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Den   andre   gruppen   er   representert   ved
fangstanlegg,     fangstmarksgraver     og     åkerterasser
(Bergstøl  1997:86-92, Narmo 2000). Aktørene innen
denne  gruppen  hadde virket  i  dette  området  i  lang
tid. Fangstgropene var med sikkerhet benyttet i eldre
bronsealder, men gikk ut av bruk i overgangen mellom
eldre- og yngre jernalder, samtidig med at bosetningen
på Kilde ble etablert. Samtidig finner en spor etter den
første jernproduksjonen i området (Narmo 1997). En
tolkning av at fangsten opphører, er at fangstfolket på
bakgrunnavbøndenesinntogetterhvertansåområdet
som mindre attraktivt for sesongbosetning, og heller
flyttet til andre perifere områder (Bergstøl 1997:91).

En annen modell er at det ikke kom til noe
konfliktSlt møte (Narmo  1997: 184-186).  Heller må
en se på at det i yngre jernalder var to grupper som
levde  på  forskjellig  vis,  ut  fra  bosetningsområder
og  ressursbruk.  Jordbruksbosetningen  benyttet  bare
i  begrenset  grad  territoriene  til  fangstfolket.   Det
kommer godt til utrykk gjennom få spor av en jord-
brukskultur i disse områdene. Det ble funnet beite-
indikatorer  og  bosetningsspor  på  setra  Stavlia,  men
foruten   dette   bare   to   små  jernframstillingsplasser
innen et område på 50 m2. Grunnen til at fangstan-
leggene gikk ut av bruk,  kan  således  ikke sees  ut i
fra at fangstfolket flyttet ut av området.  I stedet kan
en se på fangst i groper som en del av en vareproduk-
sjon med rot i et gavebyttesystem i regi av høvdinge-
dømmene i eldre jernalder. Opphøret av fingstgropene
kan således være et uttrykk for den samfimnsøkonomiske
krisen en ser konturene av mot slutten av eldre jernal-
der (Narmo 2000:81).

Den beskrevne harmonien må imidlertid ha
opphørt i slutten  av vikingtid ved innføringen  av et
økonomisk system, der de tra.disjonelle fingst- og fiske-
områdene  ble  tatt i  bruk til  en  omfattende jernpro-
duksjon. Modellen baseres på at gruppen av fangstfolk
ikke ble fordrevet, men at de heller ikke tok opp jord-
bruket  i  egentlig  forstand.  Jernvinneundersøkelsene
antydet  at det var flere  ideologier knyttet  til  denne,
noe  som  må  sees  ut  i  fra  et  ikke-homogent  bonde-
samfiinn.   Forskjellene  i  ideologi  Æø7ø  dermed  være
et  uttrykk  for  kulturforskjeller  også  i  middelalderen
(Narmo  1997: 186).

Resultatene fra Gråfjellområdet awiker fra Rødsmoen
ved  at  fangstanleggene  ble  tatt  i  bruk etter AD600,
og  at  en  har  hatt  en  mer  eller  mindre  kontinuerlig
bruk fram  til  1500-tallet.  Bruken  var på det høyeste
mellom   ADll/1200-14/1500    (Amundsen    2007).
Fangstanlegget  ved  Rødsetra  kan  sees  i  forhold  til
jernvinneaktiviteten  på Jffi.16,  der  driften  trolig har
foregått  i  første  del  av  1200-tallet  (kap.3,  fig.   104).
Fangstanlegget har således dateringer både før, samtidig
med og etter jernvinneaktiviteten. Et interessant trekk
er at kun  fire av fangstgropene  i  Gråfjellområdet var
gjenbrukt til kullbrenning. At ikke flere er benyttet, er
tolketsomatfangstenigroperikkevaravstortomfang
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før jernproduksjonen tok til (Amundsen 2007).
Også  konstruksjonsmessig  er  fangstgropene

på  Rødsmoen   og  i   GråSellområdet  forskjellig.   På
Rødsmoen er gropene karakterisert som bolleformede
groper med lokk, uten at det var anlagt noen trekasse i
gropa (Bergstøl 1997:50). I Gråfiellområdet er fangst-
gropene ved Rødsetra hovedsakelig tolket som trakt-
formede  eller  rektangulære  groper  med  en  nedsatt
indre  trekasse.  I  to  tilfeller er groper  med  bolleform
påvist,  men  det er  i  ettertid stilt spørsmål ved  tolk-
ningene, da gravemetoden som ble a.nvendt gjorde at
en trolig ikke fikk tak i eventuelle konstruksjonsspor
(Amundsen  2007).  Om  det  er  samme  gruppe  folk
som drev med fangst på Rødsmoen fram til slutten av
eldre jernalder,  og  i  Gråfiellområdet fra  600-tallet,
er  usikkert ut i fra det foreliggende ma.terialet (z.4g.c».
Et treldc som kan belyse dette, er fraværet av fangst-
marksgraver   i   Gråfjellområdet.   Flere   ble   registrert
(Risbøl cf ø/. 2002b), men alle de undersøkte gravene
er i ettertid avskrevet (Amundsen 2007).

Fangstanlegget    overlapper    dateringsmessig
med  bosetningsporene  fra  røysfeltet  ved  Rødsetra.
Det  foreligger dateringer som  går tilbake  til AD700,
men  1400-tallet  utpeker  seg  som  den  mest  intensive
fasen.  Relasjonen   mellom  denne  bosetningen  og
fangstanlegget, er også usikker (Amundsen 2007). Det
ligger flere fangstgroper inne på røysfeltet, men en kan
likevel ikke fastslå at det er de samme aktørene som har
drevet begge aktivitetene. Et spørsmål en her må stille er
om bosetningen representerer en helårsbosetning basert
på  bondeøkonomi,  eller  om  det har vært sesongdrift
der fangstsystemer har vært i bruk i perioder hvor det
ikke var beiteaktivitet og åkerbruk.  Det er ikke fiinnet
bein av elg på seterområdet, bare fra husdyr. Dette kan
indikere at fangst ikke har vært en del av ervervet her.

Sikrere  sammenhenger  finnes  mellom  jern-
produksjonen og bosetningsområdene.  Både på Deset
Østseter,  Melgårdsetra,  og ved Rødsetra foreligger det
dateringermedsamsvartiljernproduksjonen.Menogså
andre tegn antyder en relasjon. For begge setervollene

gjelder  det  at  de  har  en  jernframstillingsplass  som
ligger  innenfor dagens  gårdsgrenser.  På  Melgårdssetra
er to dateringer fi.a Tuft  1  samtidige med jernproduk-
sjonen på Jfb.7. Slagg ble også påvist inne i tufta. Det er
ikke påvist andre ak[ivitetsspor på seterområdet som er
samtidig med Tuft 1  (Amundsen 2007), og det vil være
naturlig å knytte denne til jernvinneaktiviteten.

På  røysfeltet  ved  Rødsetra  finnes  ingen  sikre
huskonstruksjoner tilbake til  1200-tallet, men analyser
avhesteskosømiTift11,antyderatjemetsomerbenyttet,
er lokalt  tilvirket.  Tufta  har  en  tidligste  datering til
AD1305,  men en prøve av kull tatt under syllsteins-
rekkene, er datert til AD 1000-1025. Denne kan ha en
sammenheng med rydding før huset ble satt opp. I til-
legg finnes flere beiteindikatorer tilbake til vikingtid.
(Amundsen 2007).

Til   forskjell   fra   Rødsmoen   er  jernvinna   i
Gråfiellområdet tolket som  G'73  tradisjon  ut i  fra store
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likheter i teknologi og organisering. Det er derfor liten

grunn til å tro at det har vært forskjellige grupper som
har vært aktører innen jernvinna. Om en skulle ha sett
for  seg  flere  grupperinger  med  klart  differensierte
tradisjoner,  burde  dette  kommet  fram  i  materialet,
både direkte og indirekte.  Spor etter fangst samtidig
med jernproduksjonen finnes i form av fangstanlegg,
men det er foreløpig uklart hvilken rolle fangsten har
hatt  i  forhold  til  jernvinneaktiviteten.  En  sannsynlig
tolkningutifiadetforeliggendematerialet,blirdermed
at jernblestrerne har sitt grunnlag i et bondesamfiinn
med en sentralstyrt kongemakt. Et trekk som indikerer
denne koplingen, er som ved Rødsetra, beinmaterialet
fiinnet i ildstedene og i tuftene. Med unntak av ett bein
fra rødrev,  og  to  ryggvirvler  av  fisk,  stammer  bein-
materialet  bare  fra  husdyr,  og  da  i  hovedsak  svin
og sau/geit.  Om en  delvis assimilert fangstkultur har
hatt en rolle innen jernvinna (Narmo 2000: 189), ville
det være naturlig med et større innslag a.v vilt i bein-
materialet.  Opphold  på  seterområder  som  har  vært
ryddet for beiting og åkerbruk, indikerer det samme.
Undersøkelsene har ikke gitt konkrete svar på hvem
aktørene i jernvinna var, foruten at de trolig har hatt
en forankring i bondesamfiinnet. Ytterligere forskning
må gjøres, og en må nøye seg med å fastslå at blestrerne
Æø7ø ha bestått både av bønder og grupper som har et
erverv, basert på jernproduksjon.

Produksjonen   må  ut  i   fra  antall  anlegg,
organisering  og  produsert  mengde,  sees  på  som  en
vareproduksjon  basert  på  et  eksternt  behov.   Dette
kommer klart fram ved å se på kjent bosetning i Åmot
i forhistorie og middelalder.  I Gråfjellområdet var det
før gravingene,  ikke  fiinnet spor etter fa.st bosetning
eldre  enn  svartedauen,  men  i  utkanten  a.v  feltet  lig-
ger  to  gårder,  Deset  og  Løsset,  som  sannsynligvis  er
fra førkristen  tid  (Harsson  1999:9).  Undersøkelse av
de to seter- og bosetningsområdene Deset Østseter og
røysfeltet ved Rødsetra,  viste også spor etter rydding
og  beiting.  Dette  viser  at  det  har  vært  aktivitet  og
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muligens  former  for opphold eller bosetning helt
tilba.ke til merovingertid (Amundsen 2007) En mer
utbredt gårdsbosetning kan således ha funnet sted i
området tidligere enn hva som til nå har vært kjent.
Når det gjelder middelalderen, er det ut i fra gårds-
navn kjent 43 matrikkelgårder (Harsson  1996). Ved
gjennomgang   av  det  skriftlige   kildematerialet,   er
det derimot  foreslått  at  antall  bruk  i  1350  var  72,
der  halvparten  ble  ryddet  i  løpet  av  middelalderen
(Sørensen  1999).  For  begge  tallene  gjelder  det  at
gårdene  som  er  med  i  tellingen,  er  basert  på jord-
bruk.  Et viktig poeng er det imidlertid å være åpen
for at bosetninger med basis i andre næringer kan ha
forekommet, uten at dette kommer fram i de skrift-
lige kildene (Narmo 2000: 127).

Forbruket  jern  per  gård  per  år  i  middel-
alderen  har  trolig  ikke  vært  veldig  stort.  Både  på
Dokka og  Rødsmoen  brukes  ett  kilo  som  et  sann-
synlig  tall  (Narmo   1996a,   1997).  Selv  om  en  har
hatt et gjenbruk av jernredskaper og vært forholds-
vis  varsom  med  bruken,  kan  dette  tallet  virke  noe
lite.  Men uansett om en dobler forbruket eller setter
det  til  fem  kilo  per  år,  ligger  produksjonen  langt
over behovet. Dette vil gjelde selv om en ikke har fått
tak i  en  eventuell  bosetning basert  på andre erverv
enn  jordbruk.  Bakgrunnen  for  produksjonen  kan
således heller ikke ha hatt et grunnlag i lokalt behov
med en  uforutsett overskuddsproduksjon.  Systemet
var  i  utgangspunktet  økonomisk  betinget  og  opp-
rettet  med  tanke  på  eksport  til  eksterne  markeder.
Hvor jernet har tatt veien,  er usikkert,  men verken
på Vestlandet eller lengre nord i Norge finnes særlig
spor etter jernvinne i sa.mme periode (Narmo  1997).
En  kan  heller  ikke  utelukke  at jernet  er  produsert
for markeder utenfor Norge. At det rett før AD 1300
blir en  bråstopp  i produksjonen,  kan  nettopp  ha en
sammenheng med det eksterne markedet, gjennom
oppkomsten  av  bergverksdriften,  først  i  Sverige  og
noe senere i Sentral-Europa.
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ENGLISH SUMMARY

On the 23[d March  1999 the Norwegian Parliament
passed a bill to establish a regional live firing and trai-
ningareaforTheNorwegianDefenceForcesinEastern
Norway,  at  GråSell,  in  the  municipality  of Åmot,
Hedmark  County.  Hedmark  county  council  in  its
role as environmental authority commissioned NIKU
- Norwegian lnstitute for Cultural Heritage Research
to survey the Gråfiell area, for archaeological sites and
monuments.  The survey took place over  5  summers
from  1999 -2003. Minimal intrusion methods were
employed,  such  as  identiøing  visible  sites  at  sur-
face level,  and  using systematic test pits  for locating
Stone Age sites.  2,994 sites were identified, of which
2191  (1,537 Pre-Reformation) were granted automatic
protection  under  the  Norwegian  Cultural  Heritage
Act.  The  Department  of  Heritage  Management  at
the   Museum   of  Cultural   History  established   the
Gråfiell Project  in  the spring of 2003  to  respond to
the   Norwegian   Directorate   for   Cultural   Heritage
having granted dispensation for 1380 sites and monu-
ments from  the Norwegian  Cultural Heritage Act.
The proj.ect has organized the excavations into 2 main
categories based on the survey results: Stone Age sites
from Rena elv,  sites connected with hunting and ta.r
production, Sheilings and summer grazing, tracks and
hollow ways, Stone Ages sites in the Gråfiell area, and
sites connected with lron production.

The  regional  training  area  covers  an  area  of
193 km2 and lies in Østerdalen, ca 200 km northeast
of Oslo. It is a part of the country made up of exten-
sive forests and large systems of bogs separated by river
valleys  and  mountains.  The  study area  is  bound on
three  sides  by  river  valleys  -  to  the  south,  east  and
west.  The  terrain  rises  from  low-lying  areas  in  the
south to  Gråfiell in  the north at  1,008  metres above
sea  level.  Landscape  varies  from  pine  heath,  smaller
lakes and bogs in the south, to heavy spruce forest in
the north, with a rockier, steeper topography.  In the
furthest north the area contains large bog systems, and
mountain flora above the tree line.

TheNIKUsurveyidentifiedalargenumberof
sites.1he majority are found in the southern part of the
area, and are largely related to topography. In addition
to NIKU's survey a number of sites have been identi-
fied during excavation. 1he sites are diverse: Stone Age
sites, pitfall traps for moose,  tar and iron production
sites, smithies, summer farms and fossil field systems
as   identified   though  clearance   cairns,   house  plat-
forms, wells,  burials,  hollow ways  and bridges.  Post-
Reformation and later sites include bounda.ry cairns,
charcoal  production  sites,  sites  connected  to  timber
floating and the remains of diverse buildings (table 1).
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Together they represent activities that occurred over a
period of 10,000 years.

The  largest  single  group  of sites  found  in
Gråfiellarcsitesconnectedwithironproduction,afact
that is quiet logical as there is access to the necessary
natural resources: timber and bog ore. These resources
were used to produce iron for over 1,500 years, from
the  Early lron Age  to  the  Post-Reformation  period.
The production of iron has changed in character over
time, as production methods developed. In the Early
lron  Age  and  in  the  Post-Reformation  period,  iron
production was carried out at low levels. Only one site
has been identified from the Early lron Age (AD 265-
425). No Post-Reformation site has been identified in
the Gråfiell area, but one Evenstad type site (AD 1400-
1800)  is  known  from  Deset  just  outside  the  study
area.  To the end of the Viking period and Early and
High  Middle Ages  (AD  900-1300)  production  was
undertaken  at a  completely different  level;  120  sites
are known  from  this  period.  The Rødsmoen project
(1994-1997),   an   archaeological  excavation   project
that  borders  the  Gråfiell  area,  categorized  iron  pro-
duction sites based upon age, how they were organized
and method  of production. Two  of these,  the 695
and 300 types, were considered to be most relevant to
the Gråfiell area, and as such were used as a typology
during the survey undertaken  in  Gråfiell.  Questions
were asked concerning the classification and the use of
standardized forms during the survey that could give
a  black-and-white  picture  not  sensitive  to  variations
of type  and  changes  through  time.  Despite  this  the
classification was used, and sites that did not fit either
category were classed as ``unspecified".

Viking  and  Medieval  iron production  took place  in
shaft  fiirnaces  with  slag  tapping.  The  fiiel  was  char-
coal,  produced  in  charcoal  pits.  1,740  charcoal  pits
have  been  identified  in  the  study area.  The majority
are quadratic in  form,  but  rectangular and oval  pits
have  also  been  found.  The  charcoal  pits  are  located
in  the  area  around  the  production  sites,  forming  a
"swarm of points".1he sites and pits together are part

of the Hedmark tradition, as they are found over large
tracts of the county. 1hough the dispersal of the type
is known, prior to the Gråfiell excavation it had only
been previously excavated in the Rødsmoen project.

A third and important type of site connected
with  iron  production  is  the  roasting place.  Roasting

places  are  sites  that  are  barely  visible  and  almost
impossible to identiS through surface survey. Roasting
ore  is  a  necessary  component  of the  process  of iron
production when bog ore is used,  not only is the ore
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dried in this way but water that is chemically bound is
also removed and higher temperatures can be achieved
in the fiirnace. Roasting places are bonfires where bog
ore is heaped on top and then roasted. In the field they
are found as a thin layer of heated bog ore. Nine such
sites  were  identified  by  NIKU,  two  of which  were
found at the bases of uprooted trees.

In  order  to  try  out  new  survey  methods,
magnetronomy was employed. Magneuonomy measu-
res deviations in the natural magnetism that is found
in  the  ground,  and proved  to  be  an  important  tool
in  identiøing activity from  iron  production.  This  is
particularly true in the case of roasting sites, as bog ore
becomes magnetic when heated. 7 sites were surveyed
using this method. Upon this basis, we decided to use
the method again during the cxcavations, and a. large
number of new sites were  found  in  areas with  high
concentration of bog ore.  In all probability the total
number  of roasting  sites  must  be  multiplied  many
times as only a small geographic area was surveyed.

During three excavation seasons from 2003-
2005,  39  iron  production  sites were  investigated,  of
which 30 were completely cxcavated and 9 documented
on the surfåce. 35 of these had already been identified
by the  survey,  but 4  were  found  during excavation.
The production sites that are mentioned were numbered
from Jfp.1 through Jfb.39, in the order that they were
excavated.

The iron production sites were chosen for excavation
based on type, size, organization, and location, so tha.t
all types would be investigated (Chapter 3, figure 20).
Atypical  and smaller  sites  were  prioritized,  as  it was
considered  that  enough  was  already  known  about
the 695 type.  It was considered that by investigating
smaller  and  non-specified  sites,  va.riations  would
come  to  light. At  two  of the  sites, Jft).3  and Jfb.12,
new production areas were found during excavation.
Altogether 41  sites were investigated out of a possible
total of 68.

The  charcoal  pit  is  the  most  numerous  site
type  in  the  Gråfjell  area,  and  therefore  the  most
investigated.  The  majority were  excavated  alongside
iron production sites,  but some  individual pits were
investigated for other reasons such as: pit fåll traps for
moose that were reused in charcoal production, or pits
that were chosen for excavation because of their location
or form. Several pits that had been classified as smithy
charcoal pits were investigated.  Altogether 258 char-
coal  pits  were  excavated:   107  sectioned  by  digging
machine,  130 by test pits, 4 that were dug mechani-
cally in plan by digging machine, and  13 investigated
though  a combination  of sectioning and  single con-
text.  4 charcoal pits were investigated on  the surface
(Chapter 4, table 35).

The   investigation   of   roasting   places   was
underta.ken in two steps due to the fa.ct that secondary
magnetronomy survey was undertaken parallel to our

36o

Vø77'ø 63

excavations. This secondary survey took place during
the 2004 and 2005 seasons, by Dr. Tatyana Smekalova
of  the  University  of  St.   Petersburg  and  Associate
ProfessorSergeySmekalovoftheBalticStateTechnical
University. The roasting places were identified using a
"method of free search", that is to say making readings

without using a grid. In all, 223 roasting places were
identified within 7 areas (Chapter 5, table 42). Several
roasting  places  were  surveyed  by  ``detailed  measure-
ments", i.e.  by using a grid linked to known coordi-
nates within a limited area. 28 of the roasting places
were excavated from  several  survey areas.  'Ihqr were
chosen using the criteria of size, form, thickness of ore
and total anomalies.  14 were excavated in plan, whilst
s were excavated using test pits; the remaining 6 were
opened and documented.

Our investigations show that the iron production sites
in the Gråfiell area exhibit striking similarities both in
type of production and organization. The location of
ovens,  ore and charcoal stores and slag heaps within
each site follow a common pattern, with only slight
variations between sites. The greatest factor for varia-
tion is size rather than form.  Calculations of volume
and  output  show  that  the  smallest  production  site,
Jfi).18,  could  have  produced  just  under  500  kg  of
iron, whilst the largest as much as 30  tonnes  (Jfb.12
andJfp.30).

A typical example of a site in Gråfjell is pro-
duction place Jfb.2 which consists of to furnaces with
connected  slag  heaps.  The  fiirnaces  were  placed  up
against the heaps creating an area between where pro-
duction could take place. We observed a joint ore and
charcoal  store  (Chapter  3,  figure  22).  The  fiirnaces
were the type of thin-walled, freestanding slag tapping
shaft  furnaces  that were worked  by  forced  draught.
1he fiirnace shafts were built of clay and there were
no reinforcements or insulation on the outside.  One
notable characteristic was an underlying pit tha.t may
have fimctioned as insulation from below during the
smelting process.

Both  stratigrafically  and  through  da,ting  it
seems  that  the  furnaces  were  used  simultaneously.
Seven  ]4C-datings give us a fø77%.øø# Pojf øø#7# to late
in the  12'h century, peaking in the middle of 13th. It's
likely  that  the  production  took  place  over  several
decades, though probably with a break of some years.
1he amount of slag has been estimated as up to 7 tonnes.
Through metallurgical analysis from elsewhere in the
study area we know that every kilo of slag produced
represents about one kilo of iron. This production site
can therefore have produced a.s much as 7,000 kilos of
iron.

Jfp.2  is  a typical  site with  two  fiirnaces  and
two sla.g heaps, with a shared store for raw materials. In
all, 20 sites exhibit the same form. It seems clear that
the sites were organized using a. basic form as a model;
a fiirnace with a connected slagheap on one side and
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a,n  ore  and  charcoal  store  on  the  other  (Chapter  3,
figure 181). 9 sites shared this basic form. In addition
to the 4ø!.c form and Øøz.æ form (which is made up of
2 fiimaces and 2 slag heaps) there are varia.tions within
both the basic and main form (Chapter 3, figure 184).
The largest sites were made up of several basic forms
or main forms, and represent a long and intensive use
with restructuring of the site, due most likely to the
constraints of space.

All  of the  furnaces  in  the  Gråfjell  area  are  shaft
furnaces driven by bellows, with slag tapping as obser-
ved a.t Jfb.2.  Compared to other areas of production
known  in southern Norway from this time, this site
distinguishes itself both in morphology and process.
One  characteristic  is  that  the  shaft  was  not  exter-
nally insulated. This interpretation  is based upon the
absence of stone or sand that would otherwise indi-
cate this. Clearer evidence of this is seen in those sites
were  the  shaft was  found partially intact.  Here  it  is
clear that tapping took place directly from  the shaft
into an external canal. 1he tapped slag ra,n down the
wall of the shaft and onto the ground as it flowed out.
The cooling slag created a print where it met the oven
wall, such that its thickness and form could be obser-
ved  (Chapter  3,  figure  32).  Another  distinguishing
characteristic occurred when tapping took place at a
certain height (it is more normal to observe horizon-
tal tapping into small canals).  The height could vary
and  seemed  not  to  follow  any  fixed  format.  It  is
probable that over time the material that built up was
removed from around the oven and that the distance
between the tapping hole and ground level therefore
increased.

The  fiirnace  pit  that  was  observed  at Jfb.2
represents an element that is not known elsewhere in
Norway from this type of fiirnace. Furnaces from the
Early lron Age normally contain a pit where slag col-
lects, but when slag is tapped off the need for a bottom
pit is  removed. We  need therefore  to  look for other
functions in order to understand the pit's function.
All of the pits were built up in the same way, so there
must be an underlying fiinctional explanation behind
this. The walls of the pits were mostly lined with stone,
but in some cases they were simply earth or gravel pits.
In addition, a wall made up of wooden slats that were
sharpened and pushed down into the base of the pit
lay up against the stone lining. The purpose of the wall
was that it should be airtight and let nothing either in
or out.   From looking at the construction  and  fiinc-
tion  of the  furnace  it  seems  possible  that  the  wall's
purpose was  to  hinder slag  from  running  z.7ø  to  the
pit.  During  tapping,  slag  would  often  run  down
into  the  stone lining and into  the pit.  We observed
this  in  many  pits  where  slag  had  run  down  in
between the stone lining and wooden wall and harde-
ned (Chapter 7, figure 269).  In some cases we could
see that the wooden wall had collapsed and that slag
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ran into the pit from the outside. In one extreme case
the pit became filled with slag Ufp.8, fiirnace 3). The
fiirnace was left soon after. From the way in which the
slag hardened it was clear that the slag entered the pit
fiom the sides and not fiom above.  Apart ffom fiinctio-
ning as a stop against slag, the upper part of the layer
also joined the pit and the furnace and perforated the
bottom crust that can accumulate during iron pro-
duction. This bottom crust can ha.ve a depth of up to
20cm,  but when  the crust surrounds  the lining,  the
sla.g becomes porous and can more easily be removed
from the fiirnace (Chapter 7, figure 279).

The  mass  which  filled  these  pits  consisted
of partly  sintered  ore,  charcoal,  small  pieces  of slag
and sand. The mass of the pit was also fiised together
with the base of the bottom crust a.bove it (Chapter 8,
figure 276). This shows that the mass became accumu-
lated there during an early phase in the firing before
the formation of the bottom crust had really started.
A normal characteristic is that tapped slag ffom previ-
ous firings is also found in the mass. A membrane or
grating must also have been built into the furnace so
that the charcoal and ore wouldn't fill out down into
the bottom of the pit. Because of a lack of a print of
this in the slag, we have to assume that it was not a
substantial construction; it was perhaps a simple grate
made of twigs, and lay in all probability between the
pit and the shaft.

Though  there  is  some  doubt  as  to  the  pit's
fiinction, it probably also provided an isolating effect
from below. When we interpret the wooden lining as
hindering slag from entering the pit  from  the stone
lining, we have to accept that the space was reserved
for  some  other  purpose.  One  possible  hypothesis  is
that the pit was  connected to  the heating  up of the
furnace  where  charcoal  and  ore  passed  through  the
shaft without the ore smelting. Another theory is that
the goal was  to produce the fused mass,  as the high
values of silicate found within it could have been used
at  a later point to  ease  the  formation  of slag  in  the
reduction  phase.  1he  interpretation  of the  furnace's
morphology is sketched in figure 279.

No  building  remains  have  been  identified,  so  it  is
unclear as to whether the fiirnaces were covered at all.
At  Rødsmoen  it  was  interpreted  that  a  3-walled
bellows house stood between the slag heaps at the 695
type,  and that both the fiirnace and the ore reserves
were covered by it (Chapter 2, figure 9). We have no
similar  traces  of such  buildings  in  Gråfiell,  so  based
upon the position of the furnace and the raw mate-
rial store it is not assumed likely that constructions of
this type were built there. A fiirther argument against
it is that we have found traces of buildings meant for
occupation  while  the  site was  in  use.  Both  from  an
organizational and investment point of view it seems
unlikely  that  2  buildings  would  be  built.  In  other
areas  where  constructions  covering  the  furnace  have
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been found, we identified them as having fiilfilled the
dual purpose of housing the bellows and as occupa-
tion quarters. We can, however,  never be  100% sure
that such buildings did not exist, but if they did they
were simplc a.bove-surface structures that have left no
trace, perhaps with simple roofs supported by upright
posts with no walls. Perhaps they were no more than
simple  constructions  made  in  connection  with  the
charcoal and ore stores.  At Jfb.6 we found a row of
eight small post holes that ma,rked the line of the sto-
res, which we interpret as a simple structure to cover
the raw materials (Chapter 3, figure 53). At Jfb.16 we
found similar traces under both the charcoal ore sto-
res, which perhaps represented a light wall or perhaps
even 2 boxes placed up against each other (Chapter 3,
figure 102).  One can only assume what the form was,
but  it  is  natural  to  imagine  that  they protected  the
charcoal and ore.  It is less probable they would have
covered the fiirnace. It was important to keep the ore
dry,  so where we do  not find traces of a structure it
seems probable that some other form of covering was
used, such as animal hides.

Calculations  have  been  made  on  volume  and  pro-
duction  from  several  production  sites.  The  archaeo-
metallurgical  analyses  show tha.t the  ratio  of iron  to
slag lay between 1,4: 1 and 0,5 : 1, which gives us a mean
value of 0,9:1  (Chapter 7, tables 55 and 56). The dif-
ference  between  the ca.lculations  was  enormous,  and
using the example ofJfp.30 it could represent as much
as  50  tonnes  of iron.  The figures were tested against
3  sites:  Jfb.17,  Jfp.30  and Jfp.31,  and  their  associa-
ted charcoal pits, and an estimate were made for the
amount of ore that would have been needed (Chapter,
8  ta.ble 60).  Only by using the lower ca.lculation did
we arrive at a realistic figure;  however at  2  sites  this
could have been higher. By considering possible sources
of error, we arrived at a ratio of slag to iron produced
lying between 0,5: 1 -0,9: 1. There were certainly vari-
ations, but a mea.n figure of o,7: 1  is rea.sonable.

The  archaeo-metallurgical  analyses  were  not
only  undertaken  for  calculating  slag-to-iron  ratios.
The  ore  was  analyzed  for  quality and variation;  slag
off different types was analyzed to see which step in
the process it related to; slag that contained metal was
analyzed  to  look at  its  composition;  the  shaft  mate-
rial in order to see what materials were used and how
the fiirnace was constructed; some objects in order to
throw light upon smithing techniques and to provide
a possible provenance.

Some  production  sites  were  singled  out  for
extensive sampling and analysis. The discussion therefore
is based upon data from a few sites only. Nonetheless
this  was   prioritized   to   illuminate  a  maximum  of
aspects  from  each  site.  Samples  from  fiirnace  shafts
were used as they represent the most secure contexts.
Several   roasting   places,   both   free-standing   and
connected with a production site, were also included
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in the analyscs, and in some cases ore fiom production
stores was used.

The quality of ore in relation to iron content
varied.  There  are  several  factors  that  can  affect  this,
particularly  high  levels  of silicon  mixed  with  sand.
Even  employing magnetic separation,  there are diffi-
culties  in  removing these impurities.  'Ihe most relia-
ble a.nalyses are those undertaken ftom larger lumps,
which  also  have  good  properties  for  measuring  iron
content.  In most of the cascs small levels of phosphates
and manganese were present. Some samples had such
high lcvels that this must have influenced the results.
Both elements can improve results and they hinder the
uptake  of carbon,  and  small  amounts  are  beneficial
for producing steel.  Manganese can help  to  produce
a tougher and stronger quality of iron. 'Ihe properties
of ore containing manganese were probably known, as
this has been identified together with ore not contai-
ning these values. Morphologically this type of ore dif-
fers from normal ore by having larger grains and being
grey to black in color, even after roasting. Analysis has
shown that there was little difference between ore that
came from free-standing roasting sites in the landscape
to slag samples ta.ken from production sites, showing
that peripheral roasting wa.s related to production.

1he result from slag analysis has been essential
in interpreting and identi6ring the processes involved
and their fiinctions. Because of this, certain types of slag
can be related to more secure contexts. 'Ihis is certainly
relevant for small beads of slag that prior to the investi-
gations were considered to come from smithing.  By
examining the analysis together with its context shows
that such beads can be produced under slag tapping.
Another important observation was that the slag reco-
vered from the wall of the fiirnace pit was of the same
type as tapped slag, but differed from the slag from the
bottom  crust.  The  excavation  has  also  observed  that
this slag ran down between the stones from the out-
side from the first tapping. The shaft rested against the
stone lining and the slag found its way down through
the  stones  to  harden  against the  inner wooden wall.
The bottom crust also showed clear results in relation
to how it was formed: that it was a heavy grained slag
formed and hardened over time. Within this slag minor
quantities  of iron  were  found  often  forming around
small pieces of charcoal encapsulated within the slag.
At the veTy bottom of the crust sand (quartz), charcoal,
fragments of slag, and roasted ore was found, which is
compatible with fiised mass found in the pit (Cha.pter
8, figure 276)

Analysis   of  slag  containing  iron   has   been
undertaken from a range of sites as single samples.  In
most cases the iron was soft and was largely homoge-
neous, some though had higher carbon levels. 'Ihe pro-
duction  of normal  soft  iron  seems  therefore  to  have
been the main product, but we also see that steel has
been  produced,  showing that the knowledge to pro-
duce a range of products existed.
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Ceramic  analysis  undertaken  on  shaft  frag-
ments from clay ovens show tha.t clay collected locally
was used in shaft production.  'Ihe assemblage shows
large variations in the size and variation of inclusions.
What was  interesting  to  note  was  that  the  type  of
material was  not important as  there were large vari-
ations  in  thermal  propertics  (Chapter  7,  table  54).
This  particularly valid  for  the  clay  that was  used  at
Jft).8 (that smelted together already at 1200 and 1250
degrees Celsius. Both finds of sha,ft material (Chapter
7,  figure 273)  and a faulty fiirnace seem  to  confirm
this.

Investigations of charcoal pits have given us new infor-
mation, particularly in the case of two un<mptied char-
coal pits Jfp. l l -6 and Jfb.29-3 that have been valuable
in  illustrating construction  and the production  pro-
cess.   At the same time through the investigation of
a la.rge  number of pits has provided  us with a good
statistical base ftom which to calculate form, size and
production  quantities.     The  two  un-emptied  pits
proved  to  be  extremely  well  preserved.  The  turf
layer covering Jft).29-3 had been partially removed and
some charcod exuacted, whilst JS. 1 1 -6 was completely
intact. Both pits show strong similarities in how they
were built  up  and constructed:  both were  quadratic
and made up of two main parts - an inner "box" and
an outer frame of timber (Chapter 4, figures 210 and
214).

One immediate difference was that the timber
in the box in Jfp.19-3 was laid in cross layers, whilst
in Jft)11-6 it was laid in parallel layers.  In the corners
of the pits several timbers were laid diagonally. 1hese
were cut so as to fit between the timbers in the frame
and  the box,  and acted to  stabilize the construction
during the process. At the same time it is considered
that they also functioned as valves to draw air down
into the pit. The entire construction rested upon two
timbers.  In the middle of Jfi).11-6 we found a vertica.l

post coming up from the bottom of the pit; this was
interpreted  as  a  "fiise".  The  timber  was  built  up  to

ground level in the case ofJfb.11-6,  and to the level
of the banks in Jfb.29-3.  There was  no  sign that the
timber was ever laid higher than ground level. Shrinkage
was  clearly observed  in  the  timbers,  but due  to  the
pit's construction  this was not visible on  the surface.
Sinking could only be  seen  in  the  centre  of the pit.
Several of the elements that we documented were also
observed  in  other pits,  so  that we  can  say that  that
charcoal burning followed a common tradition. This
is clear when we compare the form of all the charcoal
pits despite there being some variations in size.

Only in some pits were we able to view more
than  one phase,  either  through  observing  clear divi-
sions in the charcoal layers at the bottom of.the pit, or
in the banks around the pit (Chapter 4, figure 197). It
was previously considered that the charcoal horizons
seen in the walls of the pit represented different phases
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of use. However, in both the un-emptied charcoal pits
and in pits that were backfilled soon after production,
we observed that these horizons are a result of normal
use.  Both during the construction phase and during
the burning phase the masses in the wall of the pit fill
the  spaces  between  the  timbers,  wrongly giving  the
impression of multi-phase use.

Volume was  calculated  from  all  of the  pits,
both  those  sectioned  by digging  machine and  those
investigatedbytestpits.1heaveragecalculatedvolume
for pits excavated by machine was 8,3 m2, whilst for
those  investigated  by test pits  the  figure was slightly
less.  However, the base of the pit can more accurately
be  documented  when  excavated  by  machine,  and
here the mean figure was  1,7 x in survey calculations,
which gives us a volume of 7,6 m2 (Chapter 4, figure
219 and table 40).  As this figure represents the space
in the pit, we have tried to arrive at another figure for
the actual volume of charcoal, in that variations due to
air and other masses are also represented in the above
figure.  We  measured  therefore  the  actual volume  of
charcoal from Jfb.11-6.  This gave us  1,0  m3  in  loose
charcoal, which represents 1  520 liters charcoal z.# Jz.Jø¢.
This represents an increase of 50 °/o and is decisive in
calculating figures that represent the actual volume of
charcoal produced.

Two  central  questions  concerning  the  form
of charcoal  pits  needed  to  be  answered.  The  NIKU
survey data recorded two clear concentrations of rec-
tangular pits  (Chapter 4, figure  186), and also there
were a number  of pits  that did not  seem  to  have
any  obvious  connection  to  iron  production  sites
(Chapter  1,  figure  1).

Rectangular  pits  are  found  spread  over  the
entire area,  but where two clear concentrations were
surveyed  it  raised  the  question  as  to  whether  these
represented local variations.  Our excavations showed
that  the  concentration  in  the  northwest was  in  fact
made up of square charcoal pits, whereas many char-
coal pits in the southwest of the area which were clearly
rectangular.  On Rødsmoen there is a greater number
of rectangular pits than square pits, so the concentra-
tion in the south west of Gråfiell can be explained by
its proximity to  Rødsmoen.   There was  however  no
other differences in the pits in relation to construction
and process,  and  [4C dating showed  that both  types
were contemporary with each other.

Charcoal pits found with no clear relation to
an iron production site and/or found beside a hollow-
way have been interpreted as charcoal pits associated
with smithing.  1he background to  this conclusion  is
that on Rødsmoen smithy pits were found a long dis-
tance away from known farms. In addition, three pos-
sible outland smithies were recorded by NIKU,  and
this  has strengthened the argument that smithy pits
and  pits  connected  with  iron  production  lay  in  the
same  area.  Two  of the  smithies  were  excavated  but
redefined after this as iron production sites based upon
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the type of slag found and the fiirnace type. Another
point made by the Rødsmoen project is that these two
types of pit were different in construction, due to die
assumptiondiattheindividualsinvolvedinsmithingwere
not the same as those involved in iron production. 'Ihe
assumption that smithy pits were larger than charcoal
pits wa.s tested in Gråfiell but could not be verified. In
conclusion, it should be said that lone charcoal pits in
areas with settlement should not therefore be connec-
ted to smithing, because from experience we can show
that even visible (though unclear) iron production sites
have been missed even by systematic and efficient sur-
vey methods. Also the intense levels of iron production
in the arca created a need for charcoal that extended
the distance of charcoal pits to iron production sites in
certain cases. That we find pits along hollow-ways can
explain this phenomenon.

One central theme arose from the investigation of areas
used for roasting (Chapter 5, figure 223 and table 42):
landscapes  are closely linked. We already knew from
the survey work that roasting took place in some of the
areas, and that roasting of ore had taken place at one
excavated site on Rødsmoen, and one site excavated in
Gråfiell in 2003.  Magnetronomy survey was essential
for finding roasting sites when the activity took place
in  those  areas  where  ore  was  collected.  This  became
clear when we looked for roasting pla.ces at several iron
production sites around Tørråskjølen. We started  the
survey  from  the  iron  production  sites,  gradually
increasing the distance fiirther away fiom the iron pro-
duction sites, eventually covering the whole area.  The
results were eye-opening,  as within a relatively small
area we identified 54 roasting sites for bog ore, whilst
none were  found  elsewhere  in  the  survey area.  This
same pattern was observed in other survey areas, and
we concluded that roasting of ore was carried out in
specific and concentrated areas, and then transported
to the iron production sites. One point of immediate
interest was that roasting did not take place in those
areas  where  charcoal  was  produced.  We  concluded
that the timber resources in these a.reas were kept back
for the purposes of roasting,  something that implies
that  an  organized  system  for  using  resources  was  in
place  based  upon  clear  topographic  and  geological
conditions.

RoastingplacesareeithersquareorrectanguLarin
form, with rectangular dominating. The size of the fire
varies,  but  the  tendency  is  that  roasting places  gene-
rally have a surface area smaller than  10 m2  (Chapter
5, fig. 251). This is also valid for roasting places known
from production sites, but the number of large roasting
places is higher here.  For both types it ca.n be said that
those over  10m2  are  generally rectangular,  whilst  the
quadratic (and unspecified) types are smaller than this.
The variation in size must relate to larger quantities of
ore being used after it has been dug up and dried and
then placed on the bonfire.
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The  only  known  form  of roasting  that  we
know of is as described in the Evenstad-tradition, where
several timbers are laid horizontally beside each other
in two or more la.yers. Dried bog ore is then placed on
top, when the fire has burnt out the ore has been roas-
ted. 'Ihe excavations can only in a limited way confirm
this; the form was surely square and recta.ngular depen-
ding on how many timbers were used.  In some cases
we were able to  see horizontal lying timbers,  and in
one case it was possible to ma.ke out timbers laid across
other (Rp.19). The wood used was in most case burnt
out and only charcoal and ash remained. Our modest
investigations can conclude that there is no reason to
not accept the descriptions of roasting in the sources.

Oneaspectthatweobservedwasthatwecould
not see any sign of the ground being cleared for stones
prior to the process; this would make the collection of
roasted ore easier if the ground were cleared. In many
cases the ground where the roasting took place, con-
tained large stones and rocks. We could in some cases
observe stones tha.t had been placed, and we observed
that there were more stones on the edges than at the
centre. This could point to some fiinctional role, such
as supporting the construction and hindering it from
collapse as it burnt, and in addition stones would aid
the flow of air to the fire. As roasting places were often
found on  sloping terrain,  the stones could also  have
helped in holding the timbers in place.

In total 453 charcoal samples were analyzed. 65 °/o were
pine, 20 % spruce and  13 % were a combination of
both. In spite of a dominance of pine, the percentage
of spruce either alone or as a combination suggests that
it was of a good enough quality to use in the fiirnaces.
The choice of wood used must have been taken based
upon vegetation factors (Chapter 6, figure 253). In the
south of the area pine dominates, whilst in the north
spruce  is  the  dominant  species.  We  see  too  a  transi-
tion  zone  in  the  middle where  the  two  species  mix.
The choice of wood used largely reflects the vegetation
cover,  except that in the northeast of the area where
there is  mixed forest,  pine domina.tes in the samples,
suggesting  that  it  was  still  the  favored  species.  To
summarize this it can be said that the choice of wood
was made based upon requirement and availability that
as such had little effect upon the final product.

341   t4C-dates  have  been  ta.ken,  most  from
charcoal. Burnt bone from fireplaces has been used in
s dates. It is known that the long lifespan of pine can
render dating inaccurate, where large timbers can be up
to 200 years old.  In some cases this has created inter-
pretative problems, but generally we would not say that
this has created any problems for us. The dates fit into
three main variations in the calibration curves.  These
are AD950-1180, AD 1030-1250 and AD 1160-1300.
The largest number of dates falls clearly into the third
group, indicating that this was the most intense period
of activity.  1he earliest dates seem to be from the south
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and partly ftom the norheast of the area,  giving an
indiætion that activity first began at the edges of the
area and then spread inward, whilst activity continued
in  those initial arcas.  This can  be confirmed by pro-
duction size, as the largest sites displaring the longest
span of use are found in the south, and the smaller sites
with a shorter span of use are found in the centre. This
might be a reflection of several factors: throughout the
1100'stherewasintensiveuseinvolvingmanydifferent
actors. At the same time topography in the northem
part of the area set some limitations in terms of move-
ment and transport, such that sites were moved with
more frequenqy here.

Dendrochronological amlysis has been under-
taken on timbers from charcoal pits and ftom wood in
the walls of the fiirnaces.  It has also been  possible to
undertake  absolute  dating on  pine.  Spruce  does  not
have rings and so only relative dating has been carried
out here. The age of the trees varied from less than 30
years to over 300 years, but only in one case did we find
the bark layer intact, and the age therefore represents
a minimum age. Analyses from one of the unemptied
charcoal pits highlighted this  phenomenon,  showing
larges variations in tree age (Chapter 6, figure 261 ) . All
of the timbers had their first tree ring dated between
AD1075 and AD1097, but had a felling age between
AD 1150 and AD 1269. As the timber was most proba-
bly felled at the same time (after AD 1269) a margin of
error is created by the possibility that the outer layers
of the timber has been burnt off or been stripped off
on many timbers. This can also be reflected in that the
absolute dates  ffom dendrochronology are later than
the  relative dates  gained from  L4C  (Chapter  6,  figure
263). The relative chronology of spruce is based upon
a known age difference between  the species, with an
accuracy of one year. To look at the connection  bet-
ween the timbers in this context we start with one tim-
ber that has been dated to ø¢ø' AD500 and then rela-
ted the others to this. By using this timber's central ]4C
date and then relating the values of the other to it, we
made an attempt to place the other dates into a relative
chronological system (Chapter 6, table 51 ). Generally
speaking the relative dates were backed up by the L4C
dates, both specifically for individual samples but also
generally  when  related  to  other  dates  from  the  site
(Chapter 6, table 8).

IronproductioninGråfiellgivesaclearpictureofinten-
sive use over a period ofjust over 300 years (Chapter 6,
figure 264).  Starting somewhere around AD950,  the
area was taken into use gradually but soon intensified
from  the middle of the  1000s when  production was
taking plaæ  throughout  the  area.  Between  ADl 150
and AD1300 iron production was at its most intense
with a range of sites operating simultaneously.  Around
AD1300, or possibly a decade or two before, this pro-
duction dramatically stops,  and a large-scale industry
ceases.
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We are left with the feeling that production
was organized. The location of the three components
of iron  production:  roasting  sites,  charcoal  pits  and
production sites, gives a clcar picture of how. The way
the resources in the landscape were used, a.nd the pro-
duction techniques, reveals a high level of knowledge.'Ihe choice of site must be seen within the framework

of a system  based on  both  resources  and communi-
cation;  site  location  at  a  local  level  was  based  upon
topographic  factors  and  geology,  but  the  overall
distribution through the landscape must also be con-
sidered in terms of distance to bogs, and communica-
tion routes. The density of sites in the south and north
varies somewha.t.  In the south we found larger,  more
spread-out sites, whilst in the north we found smaller,
more  densely-placed sites,  giving a  feeling of organi-
zed activity. 1he variations within this can be explained
by local topographic factors. In the south on the rela-
tive flat pine heaths, with easy access within and out of
the area, we see production was kept at the same site
over considerably longer time-spans than in the north,
where there was found a more broken and problematic
topography to move through. Here we see production
stopped after a far shorter time, with much smaller sites
and sites shifting more ftequently, which can perhaps
be  related  to  activity exhausting  the  timber  reserves.
By placing  a map  of known  hollow-ways  and  tracks
over a map, showing the dispersal of sites through the
landscape, we had a picture that showed a large level of
planning, as the majority of sites are along these routes
(Chapter  8,  figure  284).  Conversely,  it  is  possible  to
track communication routes by plotting site dispersal
in the landscape to see where routes that have øof been
documented by survey would have gone.

Charcoal pits are central to the interpretation
of how the use of the landscape was organized. Within
Gråfiell we can see how they were located around the
individual  sites.  Several  conditions,  such  as  bogs and
slope, influence where charcoal pits were constructed.
The charcoal pits also give an indication of the need for
timber and how large an area was required in order to
use the resources of the forest.

Unlike  iron  production  sites,  roasting places
were situated within clearly defined geographic areas,
and related to sources of bog ore. The latter is a resource
that is not found everywhere, and the dista.nce to the
nearest production site is sometimes great. Where iron
is  produced  there  is  sometimes  a  lack  of ore  that
suggests that all actors within the industry had access
to  ore  deposits.  Aspects  of organiza.tion  such  as  this
suggest that the landscape of Gråfjell and its resources
were based within a wider system where rules and rou-
tines controlling the access and use of natural resources
existed.
During a 350-year period from AD950 to  1300, iron
production in Gråfiell, together with Hedmark's bor-
der zone from  Koppang to  Kongsvinger,  represents a
clear  production  tradition  when  compared  to  other
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regions of southern Norway.  This  is not only due to
the  enormous  production  levels,  as  other  areas  also
had large scale iron production in this period. It is the
øcøø/ production method tha.t is unique, and the way
it cannot be compared to methods employed fiirther
west allows us to talk of a separate tradition. It is dif-
ficult to say exactly how large production really was,
as no figures for total sites and production levels exist
for this region. At the site level, production exhibits a
remarkable similarity right across the region  in terms
of how iron production was organized a.nd how all the
components of production were utilized together. This
is also the case for charcoal pits with their characteristic
quadratic and rectangular forms. Other regions do not
have the same constellations of charcoal pits placed in
the  landscape  around  production  sites.   Roasting
places also have strong regional similarities in relation
to form, size and location. All of this together gives the
imprcssion of regional economic homogeneity. It does
not seem that there were systems of production built
up in isolation, but rather production organized by a
group that had developed a common production stra-
tegy. How large this group was, and who they were, is
unknown, but they were probably either fårmers who
carried out seasonal production, or a group of specia-
lists.  By looking  at  the  homogeneity of resource-use
in the landscape, we can see the individuals who carried
out  iron  production in  the Gråfiell area belonged to
the  local  community.  When  we  consider  the  wider
regional picture and cultural framework, these aspects
become  clearer.  What  is  less  clear  is  how the  system
ftinctioned at a regional level.

Østerdalen,   contra.ry   to   other  vallcys,   has
fewer finds, and clearances for agriculture occurred at
a much later date,  in the 800-900s.  The model of a
self-sustaining agricultural society cannot be applied to
Østerdalen for the last part of the lron Age and up to
the present day. 1he colonizing of new areas for agri-
culture  and  a militarized  and armed  farming society
had its origins in the 500s, possibly displacing an older,
hunting-based society.

The Rødsmoen excavations in the  1990s sug-

gested that a shift in outland use occurred during the
end of the Migration period and into the Merovingian
period. Traces of a hunting society with roots back to
the  early  Bronze  Age  are  seen  in  the  archa.eological
record in the Early Merovingian as coming into conflict
with  a colonizing  faJ.ming-based  society that we  first
find  traces  of in  this  period.  What happened  to  the
hunting  society  is  unclea.r,  but  is  has  been  suggested
that they either moved to other areas or were physically
displaced.

Another model proposes a mutual and more
harmonious co-existence where during the Late  lron
Age  a  clea.r  division  between  resource-use  a.nd  settle-
ment areas was established. This second model cannot
explain the cessation of hunting, unless we see that the
surplus from hunting ha.d its roots within a chiefta.in
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societywithinterlinkedeconomicandsocialdependen-
cies, and that a socio-economic crisis took place within
the hunting groups at the end of the Early lron Age.

The  modcl  assumes  that a conflict occurred
fiom  the  end of the Viking Age,  with the establish-
ment of an economic system where traditional hunting
and fishing areas were turned over to a comprehensive
iron-producing  industry.  In this  model,  the hunting
society was  not  displaced,  but  became  incorporated
within the new system. Studies of iron production sug-
gest that several ideologies were connected with this,
and that these differences cø# be seen as expression of
cultural differences.
The  hypothesis  of  a  conflict  becomes  problematic
when we look at the results from the Gråfiell project.
1he  use  of pitffll  traps  for  moose,  iron  production
and sheilings seem to take place simultaneously. There
is  no  evidence  for hunting before AD600,  and after
this  was  carried  out  more  or  less  continually  up  to
AD1400-1500. That only 4 pitffll traps were reused
as charcoal pits suggests that this form of hunting was
undertaken at modest levels prior to the production of
iron taking off. Whether it was the same group that
undertook iron  production,  hunting  and  established
sheilings or mountain farms is unclear. We can say that
based upon the dating evidence, and the iron objects
we have  found,  we  can  interpret  iron  production  as
being  anchored  within  an  agricultural  society.   No
similar interpretation  for hunting can  be made with
any security.

Our  investigations  have  not  given  any clear
answer  as  to  exactly who  was  undertaking  the  pro-
duction of iron,  other than thqr were most probably
based within  an  agricultural  society.  Further research
needs  to  be  undertaken  if we are to  get closer to an
answer,  but for the moment it is possible to say that
iron production could have been undertaken by both
farmers and groups of specialists. What is sure is that
production  must be  seen  in  the  light of an  external
need for iron,  as the local and regional requirements
for iron alone could not account for all that was pro-
duced.  In AD1350  there were  72  farms  recorded  in
Åmot. Even taking into consideration the existence of
other groups living off hunting, the large amounts of
iron that was produced was far greater than the needs
of the local society.

One    remaining    and    important    question
remains:  where  did  the  iron  go?  In  the  Middle Ages
we have very little trace of iron production in the west
of Norway or fiirther north in the country. Iron must
therefore have been  imported to  these areas. We can
not  exclude  either  the  possibility  of production  for
international  markets,  for  example  Denmark  where
there was a need for iron.  1hat production  suddenly
ended  just  before  AD1300  might  be  explained  by
international factors, such as the establishment of pro-
duction using mined ore deposits first in Sweden and
then later elsewhere in northern Europe.
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VEDLEGG I
UTGRAVDE ANLEGG I NAVN OG NUMMER
imeggsn]..   im.type

Jfi).1                  Jernfr.pl.
]fp.1 -1              Kuugrop
Jft>.1 -2              Kuugrop
Jfi).1 -3              Kullgrop
J b.1 -4            Kullgrop
]fp.1 -5             Kuugrop
J ft). 2                Jemfr.pl.
J ft). 2-1              Kuugrop
j fp. 2-2             Kuugrop
] S. 2-3            Kullgrop
] S. 2-4            Kungrop
J ft>. 3                  Jemfr.pl.
]fp.3-1              Kullgrop
J fiJ. 3-2             Kullgrop
] fp. 3 -3             Kullgrop
J ft>. 3 -4              Kullgrop
J fi). 3-5              Kullgrop
j fp. 3 -6             Kullgrop
]fp.3-7             Kullgrop
jfp.3-8             Kullgrop
J ft). 3-9              Kullgrop
]fp.3-10           Kullgrop
j fp.3-11            Kuugrop
Jft).3-12           Kullgrop
Jft).3-13            Kullgrop

C.nr           ID m
C.53384       1023365

C.53385       1023364

C.53386       1023366

C.53387       1023367

C.53388       1023372
C.53389       1023621

C.53390       1023287

C.53391        1023285

C.53392       1023286
C.53393       1023288

C.53394       1023373
C.53395       1023386

C.53399       1023290

C.53345       1023307

C.53400       1023374

C.53401        1023375

C.53402       1023376

C.53403        1023377

C.53404       1023378

C.53405       1023379

C.53406       1023380

C.53396        1023383

Gårdsnavn
Rødsberget
Rødsberget
Rødsberget
Rødsberget
Deset søndre
Deset mellem
Rødsberget
Rødsberget
Rødsberget
Rødsberget
Rødsberget
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre

C.53397       1023384       Desetsøndre
C.53407       1023385

C.53408       1023387

]fp.3-14           Fangstgrop   c.533441023388
jfp.3-15            Kuugrop        C.53398       1023993
]fp.4                 jemfr.pl.        C.53409       1023451
]fp.4-1               Kullgrop        C.53410       1023452
TS.4-2              Kuugrop        C.52709       1023660
]fp.5                  ]ernfr.pl.        C.53377       1023573
Jfb.5-1               Kullgrop        C.53381        1023437

Jfi).5-2              Kuugrop        C.53382       1023440
]fp.5-3              Kuugrop        C.53378       1023571
JflJ.5-4              Kullgrop        C.53379       1023572
Jft).5-5              Kullgrop        C.53383       Ureg.
Jft>.5-6               Kullgrop        C.53380       1024037
Jft).6                  Jemfr.pl.        C.53361        1023746
Jft).6-1               Kullgrop        C.53373       Ureg.
Jfp.6-2              Kuugrop        C.53375       1023368
jfp.6-3              Kuugrop        C.53363       1023369
]S.6-4             Kuugrop       C.53364      1023370
Jft>.6-5               Kullgrop        C.53362       1023622

Jft).6-6              Kullgrop        C.53365       1023623
jfp.6-7              Kullgrop        C.53369       1023625
Jft).6-8              Kullgrop        C.53367       1023626
jfp.6-9              Kullgrop        C.53368       1023627
JftJ.6-10            Kuugrop        C.53370       1023629
Jft>.6-11             Kullgrop        C.53372       1023739

Jfi).6-12            Kuugrop        C.53374       1023744
jfp.6-13            Kullgrop        C.53376       1023745

Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Deset Mellem
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Deset Meuem
Deset Mellem
Deset Mellem
Deset Søndre
Deset Søndre
Deset Søndre
Deset Søndre
Deset Søndre
Deset Søndre
Deset Søndre
Deset Mellem
Deset Mellem
Deset iMellem
Deset Søndre

Bruksnavn
Rød Skog
Rød Skog
Tørråsteigene
Rød Skog
Deifjeustøkket

]ernskallen
Tørråsteigene
Tørråsteigene
Tørråsteigene
Tørråsteigene
Tørråsteigene
Deifiellstøkket
Deifiellstøkket
Deifiellstøkket
Deifjeustøkket
Deifiellstøkket
Deifiellstøkket
Deifiellstøkket
Deifjellstøkket
Deifjellstøkket
Deifjellstøkket
Deifienstøkket
Deifjeustøkket
Deifiellstøkket
Deifjellstøkket
Deifiellstøkket
Deifiellstøkket
Deset Skog
Deset Skog

]ernskallen
Deset Skog
Deset Skog
Deset Skog
Deset Skog
Deset Skog
Deset Skog
Deset Skog

Jemskallen
]emskauen
jernskauen
Deifieustøkket
Deifjellstøkket
Deifiellstøkket
Deset Skog
Deset Skog
Deset Skog
Deset Skog

jemskallen
jemskauen
jemskauen
Deset Skog

Vø,jJø 63

Gm/bnr
3/f) / 9

yf) 1 9

39/39
yf) 1 9

38/28
rn/3,2;Å,/1:]

39/39
39/39
39/39
39/39
39/39
38/28
38/28
3;R)/2:R)

38/28
38/28
3;R'/2:R

38/28
yR)/2:Å)

38/28
38/28
2;R'/2:R

38/28
38/28
38/28
38/28
38/28
yR'15

3/S 1 5

37/3
3;RJ15

J8./5

38/5
38/5
38/5
3;Å)/5

38/5

rn  / 3 , yÅ) / TJ
rn / 3 . rÅ, / 1:]
2;n / 3 . rR, / T]
38/28
3;R)/2:Å)

38/28
yÅ)/5

_'t 8 ,/ 5

38/5
38,,,'5

rn / 3 , rÅ, / 1]
rn / 3 ,3;Å, / T]

rn / 3 . 3;Å / i:]
yR) 1 5
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imeggsnr.   Anl.type

]fp.6-14           Kullgrop
jfp.6-15           Kuugrop
]fp.7                ]emfr.pl
j fp. 7-1              Kullgrop
J fp. 7 -2             Kullgrop
]fp.8                jemfr.pl
jfp. 8-1              Kullgrop
J ft). 8-2              Kullgrop
Jfb.8-3             Kuugrop
J fp. 8-4             Kullgrop
Jfb. 8-5             Kuugrop
J ft>. 8-6              Kullgrop
]fp.8-7             Kuugrop
Jft).9                 Jemfr.pl
jfp.9-1              Kullgrop
j fp.9-2             Kullgrop
Jfp.9-3             Kullgrop
j fp. 9-4             Kullgrop
J ft). 9-5              Kullgrop
jfp. 9-6             Kuugrop
]fp.9-7             Kuugrop
Jfp.9-8             Kullgrop
]fp.9-9             Kuugrop
Jfi]. 9-10            Kuugrop
jfp.9-11            Kullgrop
j fp.9-12           Kullgrop
jfp.10               ]emfr.pl.
]fp.10-1            Kullgrop
jfp.10-2           Kuugrop
jfp.10-3           Kuugrop
jft].10-4           Kullgrop
jfp.10-5           Kullgrop

Jfp.10-6
Kuugrop/
groptuft

]fp.11                Jernfr.pl.

jfp.11 -1            Kullgro
jfp.11 -2           Kuugro
jfp.11 -3            Kullgro
Jfb.11 -4            Kuugro
jfp.11-5           Kuugro
jfp.11 -6            Kullgro
jfp.11 -7            Kullgro
JfiJ.11 -8            Kullgro

j fp.11 -9            Kullgro
Jfp.11-10

Jfp.11-11

Jfp.11-12

Jfp.11-13

Jfp.12                J

jfp.12-1            Kuugrop
jfp.12-2           Kuugrop
j fp.12-3           Kullgrop
J fp.12-4           Kullgrop
j fp.12-5           Kullgrop

376

C.nr

C.53371

C.53366

C.53346

C.53347

C.53933

C.53975

C.53976

C.53977

C.53978

C.53979

C.53980

C.53981

C.53982

C.53946
C.53947

C.53948

C.53949

C.53950
C.53951

C.53952

C.53953

C.53954

C.53955

C.53956

C.53957

C.53958

C.54047
C.54048
C.54049
C.54050
C.54051

C.54052

C.54053

C.53983

C.53984

C.53985

C.53986

C.53987

C.53988

C.53989

C.53990

C.53991

C.54079

C.53959

C.53960

C.53961

C.53962

C.53963

C.53964

IDnr
1023747
1023755

1023888

1023960
1023964
1023397

1023390

1023393

1023394
1023396

1023398

1023399

1023424
1024762
1024742
1024748
1024750
1024751

1024752

1024756
1024757

1024758

1024761

1024763

Ureg.
Ureg.
1023806

1023805

1023812

1023813

1023814

1023815

Ureg.

1024922
1024923

1024924
1024925

1024926
1024943

1024944
1024945

Ureg.
1036627

1024946

1024947
1024948

1036628

1024346

1024333

1024341

1024342
1024343
1024344

Gårdsnavn
Deset Søndre
Deset Søndre
Deset Meuem
Deset Mellem
Deset Mellem
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Kaasa
Sønsthagen
Memagen
Sønsthagen
Sønsthagen
Melhagen
Sønsthagen
Kaasa
Kaasa
Sønsthagen
Kaasa
Kasa
Kaasa
Deset Mellem
Deset Menem
Deset Søndre
Deset Søndre
Deset Søndre
Deset Mellem

Deset Mellem

Melhagen
Melhagen
Melhagen
Melhagen
Melhagen
Melhagen
Melhagen
Melhagen
Melhagen
Melhagen
Øgle"e
Alme
Kilde
Alme
Ahe
Juhe
Alme
me
Alme

Bruksnavn                Gnr/ bnr
Deset Skog
Deset Skog
Melgaarden
Melgaarden
Melgaarden
Deif)ellstøkket
Deif)eustøkket
Deset skog
Deset skog
Deif;enstøkket
Deif;ellstøkket
Deset skog
Deif;enstøkket
Østskogen
Nyseteren

38/5
38/5
37/1
37/1
37/1
38/28
38/28
3;R'/5

yÅ'/5

38/28
38/28
3;Å)/5

38/28
30/2
33/6

Nordre Moen skog     34/55
Nyseteren                       33/6
Nyseteren                      33/6
Nordre Moen skog     34/55
Sønsthagen søndre      33/1
Østskogen                     30/2
Østskogen                     30/2
Sønsthagen søndre      33/1
Østskogen
Østskogen
Østskogen
Melgaarden
Melgaarden
Deset skog
Deset skog
Deset skog
Melgaarden

yfJ12

30/2
30/2
5r/ / 1

37/1
38/5
38/5
38/5
37/1

Melgaarden                    37 / 1

Nordre Moen skog     34/55
Nordre Moen skog     34/55
NordreMoen skog     34/55
NordreMoen skog     34/55
NordreMoen skog     34/55
Nordre Moen skog     34/55
Nordre Moen skog     34/55
NordreMoen skog     34/55
NordreMoenskog     34/55
Nordre Moen skog     34/55
Ygle skog
Østre Oskjølen
Østre Oskjølen
Fflde
Østre Oskjølen
Østre Oskjølen
Østre Oskjølen
Østre Oskjølen
Østre Oskjølen
Østre Oskjølen

2!9 / 3

31/20
31/20
32/1

31/20
31/20

31/20

31/20
31/20
31/20
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Anleggsnr.   Anl.type      C.nr

JS.12-6           Kullgrop       C.53965
Jft).12-7            Kullgrop        C.53966
jfp.12-8           Kullgrop        C.53967
jfp.12-9           Kullgrop        C.53968
jft>.12-10         Kungrop        C.53969
Jft>.12-11          Kuugrop        C.53970

IDnr
1024345
1024347
1024348

1024349

1024359

1024360

Jft).13               Jemfr.pl.        C.54054       1023478

Jft).13-1            Kullgrop        C.54055

Jft).13-2            Kullgrop        C.54056
Jfi>.13-3            Kuugrop        C.54057
Jft).13-4           Kuugrop       C.54058
]tp.13-5           Kullgrop        C.54059
JS.13-6           Kullgrop       C.54060
Jb.13-7           Kuugrop       C.54061

1023479

1023480
1023870

1023871

1023872

1023873

1023874

JS.13-8           Kullgrop       C.54062       1023875
Jft].14                Jemfr.pl.         C.53992       1036556

}S.14-1            Kullgrop        C.53993       1023554
Jfi).14-2            Kullgrop        C.53994       1024981
Jfi].14-3            Kuugrop        C.53995
]S.14-4           Kullgrop       C.53996
jfp.14-5           Kullgrop       C.53997
]fp.14-6           Kuugrop       C.53998
]ft>.14-7            Kungrop        C.53999
Jft).14-8            Kullgrop        C.54000
JflJ.14-9            Kuugrop        C.54001
jfp.14-10         Kuugrop        C.54002
]S.14-11         Kuugrop       C.54003
Jfi].14-12         Kullgrop        C.54004
Jft>.14-13          Kullgrop        C.54005

Jft).14-14         Kullgrop        C.54006
Jfi).14-15         Kullgrop        C.54007
jfp.14-16         Kuugrop        C.54008

jfp.i4.i7        KUugr°P/g  c.54oogroptuft
jfp.14-18         Kullgrop        C.54010
Jfi).14-19          Kuugrop        C.54011

1024982

1024987

1024988

1024989

1024990

1024991

1024993

1024994
1024995

1024996

1024997

1024998

1036504

1036555

1036557

1036558

1036609

Jft>.14-20         Kullgrop        C.54012       Ureg.
Jfi).15                Jernfr.pl.        C.54063       Ureg.

Jft>.15-1             Kullgrop        C.54064       1023471

jfp.15-2           Kullgrop        C.54065
]fp.15-3           Kuugrop       C.54066
jfp.15-4           Kuugrop       C.54067
Jft).15-5            Kullgrop        C.54068
Jfi>.15-6            Kullgrop        C.54069
Jfb.15-7            Kuugrop        C.54070
]fp.16                ]emfr.pl.        C.54071
Jft).16-1            Kullgrop        C.54072
jfp.16-2            Kullgrop        C.54073
jfp.16-3            Kullgrop        C.52709
jfp.17                jemfr.pl.         C.53971

Jft>.17-1             Kuugrop        C.53972
]fp.17-2            Kullgrop        C.53973

1023472

1023473

1023474

1023475

1023476
1023477

1 024044
1023550

1023551

1023354

1036967

1023802

1023803

jfp.18               jemfr.pl.        C.54074       Ureg.
Jfb.19                Jemfr.pl.         C.54013       1023904

Gårdsnavn
Jume
Alme
Alme
Alme
Alme
Alme
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Meuem
Deset Søndre, Deset Meuem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Meuem
Melhagen
Melhagen
Melhagen
Melhagen
Melhagen
Melhagen
Melhagen
Melhagen
Melhagen
Melhagen
Melhagen
Melhagen
Melhagen
Melhagen
Melhagen
Melhagen
Melhagen

Melhagen

Melhagen
Melhagen
Melhagen
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Meuem
Deset Mellem
Deset Mellem
Deset Meuem
Deset Mellem
Rødsberget
Rødsberget
Rødsberget
Rødsberget
Deset Mellem
Deset Meuem
Deset Søndre
Rødsberget
Deset Søndre, Deset Mellem

Bruksnavn
Østre Oskjølen
Østre Oskjølen
Østre Oskjølen
Østre Oskjølen
Østre Oskjølen
Østre Oskjølen

Ternskallen
jemskallen
Jernskallen
jemskallen
Jernskallen
]ernskanen
Deset skog

Jemskauen
Ternskallen
Melhagen skog
Melhagen skog
Melhagen skog
Melhagen skog
Melhagen skog
Melhagen skog
Melhagen skog
Melhagen skog
Melhagen skog
Melhagen skog
Melhagen skog
Melhagen skog
Melhagen skog
Melhagen skog
Melhagen skog
Melhagen skog
Melhagen skog

Melhagen skog

Melhagen skog
Melhagen skog
Melhagen skog

jernskallen
jemskanen
Temskauen
Deset skog
Deset skog
Deset skog
Deset skog
Deset skog
Rødsetra
Rødsetra
Rødsetra
Skog
Deset søndre
Deset søndre
Deset søndre
Tørråsteigene

Ternskauen

Vøråz 63

Gm/bnr
31/20
31/20
31/20
31 /20
31/20
31/20
rn / 3 gÅ) / TJ
3;n  / 3 3;Å. / 1:]

rn / 3 yÅ' / 1:J
rn / 3 3;Å, / T]
3;n  / 3 3;S / TJ

Tn / 3 TÅ, / T]

38/8
rn / 3 3;S / 1J
rn / 3 3;R> / T]

34/10,11

34/10,11

34/10,11

34/10,11

34/10,11

34/10,11

34/10,11

34/10,11

34/10,11

34/10,11

34/10,11

34/10,11

34/10,11

34/10,11

34/10,11

34/10,11

34/10,  11

34/10,11

34/10,11

34/10,11

34/10,11

rn / 3 3;S / 1:J
rn / 3 yR / TJ
3;n / 3 3;8 / T]

38/8
38/8
38/8
38/8
38/8
39/13
39/13

39/13

39/23
38/2
38/2
38/2
yf) 1 9

rn / 3 TÅ / T]

377



Gråfje[lprosjektet -Bind 1

Anleggsnr.   im.type

Jft).19-1            Kuugrop
Jft).19-2           Kullgrop
j fp.19-3           Kullgrop
Jft>.19-4            Kuugrop
Jft).19-5           Kungrop
]fp.19-6           Kullgrop
Jfi).19-7            Kullgrop
Jfb.20              Jemfr.pl.
J fi). 20-1            Kullgrop
J ft>. 20-2           Kullgrop
J fi). 20-3           Kuugrop
J fi). 20-4           Kullgrop
] fp. 20-5           Kuugrop
J fi). 20-6           Kullgrop
] fp. 20-7           Kullgrop
J fi). 20-8           Kuugrop
Jft>.20-9            Kuugrop
Jft>.20-10         Kullgrop
jS.20-11         Kullgrop
Jft).20-12         Kullgrop
Jft>.20-13          Kullgrop
]fp.20-14         Kuugrop
jfp.20-15         Kullgrop
j fp.21                ]ernfr.pl.
] fp.21 -1            Kullgrop
J ft>.22                ]ernfr.pl.
Jfi).23               jemfr.pl
J fp.23-1            Kullgrop
Jfp.23-2           Kuugrop
j fp.23-3           Kullgrop
J ft). 23 -4           Kullgrop
]fp.23-5           Kullgrop
j fp.23-6           Kuugrop
J ft). 23-7           Kullgrop
j fp.23-8           Kullgrop
J fi].23-9           Kuugrop
jfp.23-10         Kungrop
]fp.23-11          Kullgrop

]fp.24               Jernfr.pl.
j fp.25               ]ernfr.pl.
] fp.25-1            Kullgrop
J fb.26               jernfr.pl.
Jft).27               jernfr.pl.
]fp.27-1            Kullgrop

Jfb.28              ]emfr.pl

J ft>.28-1             Kullgrop

J ft>.28-2            Kullgrop
J ft). 2 8-3            Kullgrop
j fp.28-4           Kuugrop

C.nr

C.54014

C.54015

C.54016

C.54017

C.54018

C.54019

C.54020

C.54021
C.54022
C.54023
C.54024
C.54025

C.54026
C.54027

C.54028
C.54029
C.54030

C.54031

C.54032

C.54033

C.54034
C.54035

C.54036

C.54037
C.54038

C.54039
C.54040
C.54080

C.54081

C.54330

C.54331

C.54332

C.54333
C.54334
C.54335

C.54336

C.54337

C.54338

C.54041
C.54042

C.54043
C.54044
C.54045
C.54046

C.54395

C.54396

C.54397

C.54398

C.54399

jfp.28-5           Kullgrop        C.54400

]fp.28-6            Kullgrop        C.54401

jfp.28-7            Kullgrop        C.54402
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IDnr
1023898

1023899

1023900

1023901

1023902

1023903

1023905
1024010

1024000
1024002
1024003
1024004
1024005
1024006
1024007
1024008
1024009

1024011

1024013

1024014

1024015

1024016

1024017

1023637
1023644
1023786
1023538
1023539

1023540
1023541

1023542
1023543
1023544
1023545
1023546
1023484
1023488

Ureg.
1023632
1023648

1023647
1023690

1023758

1023759

1024446

1024390

1024391

1024392

1024397

1024434

1024435

1024437

Gårdsnavn
Deset Søndre, Deset Mcucm
Deset Søndre, Deset Meuem
Deset Søndre, Deset Meuem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndrc, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Meuem
Deset Søndre, Deset Meuem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Meuem
Deset Søndre, Deset Meuem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Meuem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Meuem
Deset Søndre, Deset Meuem
Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Menem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Meuem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Meuem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Meuem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Meuem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Meuem

Øgle

Jume
Alme
Alme
Alme

Øgle

Øgle

Alme

Bruksnavn

Jemskallen
Jemskallen
]ernskauen
Ternskmen
Temskanen
Jemskallen
]ernskallen
]ernskauen
Temskanen
Jernskallen
]ernskallen
Jernskauen
Jernskauen
Jemskallen
Jemskallen
jernskallen
Jemskauen
]emskauen
]emskauen
]emskauen
Jemskallen
jemskauen
jemskallen
Deset skog

Ternskallen
jemskallen
Jemskallen
jemskauen
jemskanen
]ernskallen
jemskallen
]emskauen
Jernskauen
jernskauen
jernskallen
Jemskallen
Jemskallen
]ernskallen
Deset skog

Jemskallen
Jemskallen
jernskallen
Ternskallen
Temskallen
Teig nr. 2 på Nord
Oskjølen. Ø.

Teig nr. 2 på Nord
Oskjølen. Ø.
Teig nr. 2 på Nord
Oskjølen. Ø.

Vø,,'ø 63

Gm/bnr
Tn / 3 rÅ, / T]
yn / 3 rÅ' / TJ
rrl / 3 yÅ' / TJ
rn / 3 yÅJ / 1:J
Tn / 3 yÅ' 1 TJ

3;n / 3 3;Å, / T]

rn / 3 3;R, / 1:]

rn / 3 yÅ) / 1:J
Tn / 3 yÅ) / TJ

gn / 3 3/Å' / TJ

rn / 3 yR' / TJ
rn / 3 TR, / 1:]
rn  / 3 TÅ> / 1:]

Tn / 3 3;S / TJ
rn / 3 T8 / T]
rn / 3 yÅ' / TJ
rn / 3 yÅ) / 1:J
Tn  / 3 3;Å> / T]

In / 3 3;Å' / TJ

3;n / 3 3;8 / T]

2;n / 3 yR) / TJ

rn / 3 rÅ / T]
Tn / 3 3;S / TJ

38/8
2;n / 3 yÅ / TJ

rn / 3 yÅ) / 1:J
rn / 3 3;S / TJ
Tn / 3 yS / TJ
rn / 3 3;8 / T]
rn / 3 3;S / TJ
rn / 3 3;Å, / 1:]

rn / 3 yÅ) / 1:J
rn / 3 yÅ) / 1:J
Trl / 3 y8 / TJ
yn / 3 TR) / TJ
rn / 3 rÅ, / T]
rn / 3 3;S / TJ
rn / 3 yÅ' / TJ

38/5
rn / 3 r8 / 1:]
rn / 3 3;Å, / T]

rn / 3 2;R, / 1:]
3n / 3 3;8 / T]
5n / 3 TR, / T]

29/39

31/46

31/46
31/46
31/46

2!f ) / yf )

2:f ) / yf )

31/46



Gråf je[lprosjehtet -Bind 1

Anleggsnr.   Anl.type      C.nr

Jfi).28-8           Kullgrop       C.54403
Jfp.28-9           Kullgrop       C.54404

Jft).28-10         Kuugrop        C.54405

Jft).28-11          Kullgrop        C.54406

Jfi>.28-12         Kullgrop        C.54407

]fp.28-13         Kullgrop       C.54408

Jft).28-14         Kullgrop       C.54409

jfp.28-15         Kullgrop       C.54410

jfp.28-16         Kullgrop        C.54411

jfp.28-17         Kullgrop       C.54412

Jfb.29
Jfp.29-1

Jft).29-2

Jfp.29-3

Jfp.29-4
Jfp.29-5
Jfp.29-6

Jfp.29-7

Jfp.29-8

Jfp.29-9

Jfp.30

Jft).30-1

Jfp.30-2
Jfp.30-3

Jft).30-4

Jfp.31

Jfi).31-1

Jfl).31-2

Jfl).31-3

JS.31-4

Jfp.31-5

Jfi).31-6

Jfp.31-7

jemfr.pl         C.54339
Kuugrop       C.54340
Kuugrop       C.54341

Kullgrop       C.54342

C.54343
C.54344

grop       C.54345

grop       C.54346

Kullgrop       C.54347

Kullgrop       C.54348

]emfr.pl.        C.54390
Kuugrop        C.54391
Kullgrop       C.54392
Kullgrop        C.54393
Kullgrop       C.54394

]emfr.pl         C.54413

Kullgrop        C.54419

Kullgrop       C.54418

Kullgrop        C.54421

Kullgrop       C.54422

Kullgrop       C.54424

Kullgrop       C.54423

Kullgrop       C.54420

IDnr
1024438
1024439

1024440

1024441

1 024442

1024443

1024447

1024448

1024449

1024450

1036536

1036544
1036550

1036547

1036535

1036545

1036546

1036548

1036549

1036551

1036957

1036765

1036768

1036965

1036966

1023170

1023164

1023165

1023166

1023167

1023168

1023169

1023171

Gårdsnavn
Alme"e
Øgle

Øgle

Øgle

Øgle

Øgle

Øgle

Øgle

Øgle

Øgle
Melhagen
Viken

Ahe
Øgle
Melhagen
Øgle

Jume

Alme

Jume

Fdde
mde
Kilde
mde
mde
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måuiskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måmskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måmskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Målliskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måmskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måmskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Målliskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Målliskogen

Bruksnavn

Teig nr. 2 på Nofd
Oskjølen. Ø.
Teig nr. 2 på Nord
Oskjølen. Ø.
Teig nr. 2 på Nord
Oskjølen. Ø.
Teig nr. 2 på Nord
Oskjølen. Ø.
Teig nr. 2 på Nord
Oskjølen. Ø.
Teig nr. 2 på Nord
Oskjølen. Ø.
Teig nr. 2 på Nord
Oskjølen. Ø.
Teig nr. 2 på Nord
Oskjølen. Ø.
Skog
Nordre Moen Skog
Skog i Oskjølen
Øsue Oskjølen 4, 5,
16

Skog
Nordre Moen Skog
Skog
Østre Oskjølen 4, 5,
16

Østre Oskjølen 4, 5,
16

Østre Oskjølen 4, 5,
16

mde
Kilde
Kilde
mde
mde
jøsaasen skog,
Måmskogen

jøsaasen skog,
Målliskogen

]øsaasen skog,
Måmskogen

]øsaasen skog,
Måmskogen

jøsaasen skog,
Målliskogen

]øsaasen skog,
Målliskogen

]øsaasen skog,
Målliskogen

jøsaasen skog,
Måmskogen

Vø,,'ø 63

Gnr/bnr
31/46
31/46

29/39

29/39

2:f ) / yf )

29/39

29/39

29/39

2:f ) / yf )

29/39

2:D / 3

34/55
28/15,16

31/20

2:f ) 1 3

34/55
2:f ) 1 3

31/20

31/20

31 /20

32/1
32/1

32/1
32/1
32/1
2:8 / 6 r3 / 4 3;Å, / 1 ,
13  93/1

2:Æ / 6 3;3 / 4 rÅ, / 1 ,

13 93/1

28/6 33/4 38/1,
13  93/1

T8 / 6 3;3 / 4 yÅ> / 1 ,

13  93/1

28/6 33/4 38/1,
13  93/1

2:Å> / 6 3;3 / 4 TS / 1 ,

13  93/1

2:8 / 6 3;3 / 4 TR> / 1 ,

13 93/1

2:Æ / 6 +3 / 4 3;Å / 1 ,

13  93/1

379



Gråf j e[lprosjehtet -Bind 1

Anleggsm.   Anl.type      C.nr           ID nr

]fp.31-8           Kuugrop       C.54415       1023222

Jfi).31-9            Kuugrop        C.54414       1023223

jfp.31-10         Kullgrop        C.54416       1023224

JftJ.31-11          Kullgrop        C.54417       Ureg.

]fp.32               jemft.pl         C.54349       1023238

jfp.32-1            Kullgrop       C.54350       1023236

jfp.32-2            Kullgrop       C.54351       1023237

Jft).32-3            Kullgrop        C.54352       1023239

]fp.32-4           Kullgrop       C.54353       1023240

jfp.32-5            Kullgrop        C.54354       1023124

jfp.32-6            Kullgrop        C.54355       1023125

jfp.32-7            Kullgrop        C.54356       1023127

jfp.32-8            Kullgrop        C.54357       1023128

Jfp.33               Jemfr.pl         C.54425       1023178

jfp.33-1            Kullgrop        C.54440       1023069

jfp.33-2           Kuugrop       C.54439       1023175

]fp.33-3            Kuugrop       C.54426       1023180

]fp.33-4            Kullgrop        C.54427       1023181

]fp.33-5            Kullgrop        C.54428       1023187

Jft>.33-6            Kuugrop        C.54431        1023188

jfp.33-7           Kullgrop        C.54434       1023189

]fp.33-8            Kullgrop        C.54438       1023190

jfp.33-9            Kullgrop        C.54429       1023191

Jft).33-10          Kuugrop        C.54430       1023192

]fp.33-11          Kullgrop        C.54432       1023193

]fp.33-12         Kullgrop        C.54433       1023194

Jfb.33-13         Kullgrop        C.54435       1023197
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Gårdsnavn
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måmskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Målliskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måmskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
S øndre, Målli skogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måuiskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Målliskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måmskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måmskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måmskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måmskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måuiskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre , Målliskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måmskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Målliskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Målliskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Målliskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måmskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måmskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måmskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Målliskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Målliskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måuiskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Målliskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Målliskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måuiskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Målliskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måmskogen

Bruksnavn

Jøsaasen skog,
Målliskogen

Jøsaasen skog,
Målliskogen

jøsaasen skog,
Måmskogen

Jøsaasen skog,
Måmskogen

Jøsaasen skog,
Måmskogen

Jøsaasen skog,
Målliskogen

Jøsaasen skog,
Målliskogen

Jøsaasen skog,
Måuiskogen

]øsaasen skog,
Målliskogen

Jøsaasen skog,
Måmskogen

jøsaasen skog,
Målliskogen

Jøsaasen skog,
Måmskogen

JØsaasen skog,
Måmskogen

Jøsaasen skog,
Måmskogen

]øsaasen skog,
Målliskogen

]øsaasen skog,
Måmskogen

Jøsaasen skog,
Målliskogen

Jøsaasen skog,
Måmskogen

jøsaasen skog,
Måmskogen

Jøsaasen skog,
Målliskogen

Jøsaasen skog,
Måmskogen

Jøsaasen skog,
Målliskogen

Jøsaasen skog,
Målliskogen

Jøsaasen skog,
Målliskogen

Jøsaasen skog,
Målliskogen

jøsaasen skog,
Målliskogen

Jøsaasen skog,
Målliskogen

Vørzø 63

Gm/bnr
2:Å,/6rå/43;R,/1.

13 93/1

2:Å / 6 2;å / 4 TR> / 1 ,

13 93/1

2:8/6yå/42;Rj/1,
13 93/1

2:Å, / 6 rå / 4 TÅ, / 1 ,
13 93/1

2:Ri/63;å/43/Å>/1,

13 93/1

2:Å>/63;å/4yÅ>/1,

13 93/1

2:Åj / 6 3;å / 4 yRj / 1 ,

13 93/1

28/6 33/4 38/1,
13 93/1

2:R | 6 5Å | 4 3;Rj | 1 ,

13 93/1

2:Æ / 6 r3 / 4 TÅ> / 1 ,

13 93/1

2:Æ / 6 2;3 / 4 gÅ> / 1 ,

13 93/1

2:R / 6 rå / 4 rR, / i ,
13  93/1

28/6 33/4 38/1,
13 93/1

2:8 / 6 Tå / 4 TÅ> / 1 ,

13  93/1

2:R / 6 T3 / 4 yRi / 1 ,

13  93/1

2:8 / 6 Tfi / 4 gR> / 1 ,

13 93/1

2:R> / 6 Tå / 4 3;Å, / 1 ,

13 93/1

28/6 33/4 38/1,
13  93/1

2:8 / 6 T3 / 4 3;R> / 1 ,

13  93/1

28/6 33/4 38/1,
13 93/1

2:8 / 6 T3 / 4 TR> / 1 ,

13  93/1

2:Å> / 6 r3 / 4 3;Å, / 1 .

13 93/1

2:Æ / 6 3;3 / 4 3;Åj / 1 ,

13  93/1

2:Æ / 6 rÅ / 4 3;R, / 1 ,

13 93/1

28/6 33/4 38/1,
13  93/1

2:8 / 6 r3 / 4 3;R, / 1 ,
13  93/1

2:Å / 6 3;3 / 4 3;Å> / 1 ,

13  93/1
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imeggsnr.   Aml.type

jfp.33-14        Kuugrop

jfp.33-15         Kullgrop

Jft).34              Jemfr.pl

Jfp.35              ]ernfr.pl
Jfb.36              Jemfr.pl
Jfp.37              ]emfr.pl
]fp.37-1           Kuugrop
] fp. 3 7-2          Kuugrop
} fp.3 7-3           Kungrop
j fp. 3 7-4          Kuugrop
]fp.37-5           Kuugrop
]fp.38              jernfr.pl

Jfp.39              jemfr.pl

C.nr           ID nr

C.54437       1023198

C.54436       1023199

C.54358        1023177

C.54359       Ureg.
C.54360       Ureg.
C.54361       Ureg.
C.54362       1036537

C.54363       1036538

C.54364       1036541

C.54365       1036542

C.54366       1036543

C.54367       1023400

C.52708       1023047

jfp.39-1            Kullgrop        C.52710

Jft).39-2            Kullgrop        C.52710

]fp.39-3           Kuugrop       C.52710

Jfi).39-4           Kullgrop        C.52710

Jft>.39-5            Kullgrop        C.52710

jfp.39-6           Kuugrop       C.52710

jfp.39-7           Kungrop       C.52710

Jfp.39-8            Kullgrop        C.52710

Røstepl.          C.53411

Røsteplass     C.53974

1023049

1023050

1023051

1023059

1023060

1023048

1023045

1023068

1037181

1036968

Røsteplass     C.54075       Ureg.
Røsteplass     C.54076       Ureg.
Røsteplass     C.54077       1023777

Røsteplass     C.54078       1023776
Røsteplass     C.54368       Ureg.
Røsteplass     -                      Ureg.
Røsteplass     -                     Ureg.
Røsteplass     -                      Ureg.
Røsteplass     -                      Ureg.
Røsteplass     -                      Ureg.
Røsteplass     -                      Ureg.
Røsteplass     -                      Ureg.
Røsteplass     C.54370       Ureg.
Røsteplass     C.54371       Ureg.

Røsteplass     C.54372       Ureg.
Røsteplass     C.54373       Ureg.
Røsteplass     C.54374       Ureg.
Røsteplass     C.54375       Ureg.
Røsteplass     C.54376       Ureg.

Gårdsnavn
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Målliskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måmskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måmskogen
Deset Søndre
Deset Søndre, Deset Mellem
Kjlde
Kilde
Fflde
Kilde
mde
Fflde
Rødsberget
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måmskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måmskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Målliskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Målliskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Målliskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Målliskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Målliskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Målliskogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Måmskogen
Deset Søndre
Deset Mellem
Rødsberget
Rødsberget
Desct Mellem
Deset iMeuem
Rødsberget
Rødsberget
Rødsberget
Rødsberget
Rødsberget
Rødsberget
Rødsberget
Deset Søndre
Deset Søndre
Deset Søndre
Deset Søndre
Deset Søndre
Deset Søndre
Deset Søndre
Deset Søndre

Bruksnavn

Jøsaasen skog,
Måniskogen

Jøsaasen skog,
Måmskogen

Jøsaasen skog,
Måuiskogen
Dejf;enstøkket

]ernskallen
Kilde
Fflde
Kilde
Kilde
Kilde
mde
Tørråsteigene

JØsaasen skog,
Måmskogen

]øsaasen skog,
Målliskogen

Jøsaasen skog,
Måmskogen

Jøsaasen skog,
Måuiskogen

Jøsaasen skog,
Målliskogen

Jøsaasen skog,
Måmskogen

jøsaasen skog,
Måmskogen

Jøsaasen skog,
Målliskogen

jøsaasen skog,
Målliskogen
Deset Skog
Deset søndre
Tørråsteigene
Tørråsteigene
Deset Skog
Deset Skog
Tørråsteigene
Tørråsteigene
Tørråsteigene
Tørråsteigene
Tørråsteigene
Tørråsteigene
Tørråsteigene
Dejf)ellstøkket
Dejfieustøkket
Dejf)eustøkket
Dejf)ellstøkket
Deset skog
Deset skog
Deset skog
Deset skog

Vør,'ø 63

Gm/bnr
2:8 / 6 2;Å / 4 3/R> / 1 ,

13 93/1

2:£/63;3/4yRj/1,

13 93/1
2:Å, / 6 rÅ / 4 3;Å, / 1 ,

13 93/1

38/28
rn / 3 3;Å, / T]

3;2./1

32/1
32/1
32/1
32/1
32/1
39/39
28/6, 33/4, 38/1,
38/13, 93/1

28/6, 33/4, 38/1,
38/13, 93/1

2:R,/6,r3/4,yR]/1,

38/13, 93/1

2:Å,/6,2;å/4,rÅ,/1,

38/13, 93/1

2:Æ / 6 ,3;3 / 4,rÅ, / 1,

38/13, 93/1

2:8/6,rÅ/4,2;Å>/1,

38/13, 93/1

2:R/6,3;3/4,yÅi/1,

38/13, 93/1

2:Æ/6,r3/4,3;Å,/1,

38/13, 93/1

2:Å>/6,3;Å/4,3;Åi/1,

38/13, 93/1

38/5
38/2
yf) 1 9

yf) / 9

3;Å)/5

3;R) / 5

39/39
yf) / 9

yf) 1 9

yf) / 9

yf) 1 9

39/9
yf) / 9

38/28
38/28
38/28
3;S/2:R)

38/5
yR)15

38/5
38/5

381
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Anleggsnr.   Anl.type      C.nr           ID nr

Rp.22                Røsteplass     C.54377       Ureg.
Rp.23                Røsteplass     C.54378       Ureg.

Rp.24                Røsteplass     C.54379       Ureg.

Lm.2
Lm.3
Lm.4
Lm.5

382

Røsteplass     C.54380       Ureg.

Røsteplass     C.54998       Ureg.

Røsteplass     C.54381       Ureg.

Røsteplass     C.54382       Ureg.

Gårdsnavn
Deset Søndre
Deset Søndre
Viken, Sønstehagcn, Deset
Søndre, Måms kogen
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Målhskogen
Deset søndre
Viken, Sønstehagen, Deset
Søndre, Målliskogen
Deset Søndre

Kullgrop       C.53337       1023204       Viken

Kullgrop       C.53340       1023490
Kullgrop        C.53336       1036660
Kullgrop        C.53921        1023351
Kullgrop        C.53922       1036914

Kullgrop        C.53923       1024331

Kullgrop       C.53924       1024324

Kullgrop        C.53925       1024410

Kullgrop        C.54997       1023741
Kullgrop        C.54383       1023500
Kullgrop        C.54384       1037106
Kullgrop        C.54385       1024886

Kullgrop        C.54328       1023162

Kuugrop        C.54329       1036753
Kullgrop       C.54462      Ureg.
Kullgrop        C.54463       1024336

C.53926       Ureg.

1024734

1024735
1024732
1024736

Deset søndre, Deset mellem
Fflde
Rødsberget
Kilde

Alme

Jume

Ahe
Deset Søndre, Deset Mellcm
Knutstuen
Knutstuen
Løsset skog
Viken, Sønstehagcn, Deset
Søndre, Måmskogen
Melhagen
Kaasa
Kaasa

Glåma Gård

Deset Søndre, Deset Mellem
Deset Søndre, Deset Meuem
Deset Søndre, Deset Meuem
Deset Søndre, Deset Mellem

Bruksnam
Deset skog
Deset skog

Jøsaasen skog,
Målliskogen

Jøsaasen skog,
Måmskogen
Deset skog

JØsaasen skog,
Målliskogen
Deset skog

jøsaasen skog,
Måmskogen

]ernskallen
mde
Persteig 1  og 2
Kilde
Østre Oskjølen
4, 5,16

Østre Oskjølen
4, 5,16

Østre Oskjølen
4, 5,16

]emskallen
Knubliteigen
Skjæråsskogen
Braaten

jøsaasen skog,
Måmskogen
Sameia
Deisjøteigene
Østhagen
Brandstrømsteigen

0+0 2)
jernskallen
Jernskallen
7ernskauen
jemskauen

Vø,,.ø 63

Gnr/bnr
38/5
3;Å'/5

2;Å]|6.3;3/4,TR>|1.

13, 93/1

2:R/6,yÅ/4,yR,/1,
13, 93/1

38/5
2:Å/6,Tå/4,3;R,/1,
13, 93/1

38/5
2:Å>/6,y3/4,yR>/1,

13, 93/1

3;n/3,TÅ,/T]

32/1
yi)/79,%fJ
32/1

31/20

31/20

31/20

3;n  / 3 yÅ' / 1:J

36/29
36/45
35/12
2;Rj/6,3;3/4,3/Å>/1,

13, 93/1

34/28
3/fJ / 9

30/2

8/101

3ri  / 3 3;R> / T]

3;n  / 3 2;R, / T]

3;n  / 3 2;R> / T]

rn / 3 TÅ> / T]
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Vø,''ø 63

Slagghauger
Jmeggsm I         Type Antau IBenev. lFo- lMå, (m) I    Høyde(m, |Volum (m3) |Avstand (m)

JÅ).1 Houedfiom

SH1 Oval/bananf. 8,3 x 4,2 0,9 18,7

3 SH2

Slaggkons.

Jfp.2 Houedflom 2
SH1 Oval 5,8 x 4,0 0,5 4,6

6,5
SH2 Oval 6,5 x 3,9 0,3 2,4

Jft).3 (1) Houedftom 2
SH1 Oval 6,6 x 4,5 0,7 5,5

6,5
SH2 Sirkulær 5,6 x 4,5 0,6 4,7

Jfp.3 (2) Houedfiom 2
SH3 Utflytende 5,8 x 5,6 0,2

6
SH4 Utflytende 5,5 x 5,2 0,2

Jfp.4 G"mfo- 1 Slaggutkast Utflvtende 6,8 x 4,0 0,3 6

JÅ,.5 (1)Jfp.5(2)
Grumfor7m oghoued«om

SH3 Avlang 5,7 x 4,5 0,6 4,5

4
SH4 Sirkulær 4,5 x 3,1 0,8 2,6

SH5 Utflvtende 5,5 x 2.0 1,2

SH6 Sirkulær 4,0 x 3,5 <1

2
SH1 Avlang 8,0 x 6,0 0,9 14,1

7,2
SH2 Avlang 6,5 x 4,3 0,7 11

Jfi).6
Variasjonbou€duom

2
SH1SH2 Avlang/bananf.Sirkulær 7,1  x 3,15,4x4,8 0,50,3 7,15

hgger på linje

Jfi).7 G"nnfor777 1 Slaggutkast Tiln. Sirkulær Diam. 3,0 0,25 1,5

Jfp.8
G7m¢rm ogbouedffom

SH1 Oval 5,6 x 4,4 0,6 4,7

4
SH2SH3 AvlangAvhg 3,0 x 2,05,3x4,8 0,30,4 6,5 SH2 + SH42,9 SH1-SH4:  9,6SH1-SH2:6,2

SH4 LTregelmessig 5,1  x 6,0 0,25 6,5 SH2 + SH4

Jft,.9 (1)Jfi).9(2) HouedfiomHouedftm
SH1 Oval 9,8 x 5,5 1 14,3

52
SH2 Oval 6,0 x 3,8 0,34 4,8

Slaggutkast Sirkulær 5,2 x 5,5 0,3S

2 Slaggvol] NØ LTtflytende 2,5 x 2,3 0,15 slaggutk-slaggv: S

Slaggvoll SV Utflvtende 2,4 x 1.7 0,15

Jfp.10 C)r,,,',''on'.. 1 Slaggutkast Oval 7,0 x 4,5 0,S J

Jfi,.11 Houedftm 2
SH1 Avlang/bananf 6,7 x 2.5 0,3 1,7

To slaggkons.
O\-al 20x07 0,1S 4,2

Oval 2,0 x  l,S 0,1

Jft,.12 (1)

Slaggutkast Sirkulær 4,0 x 3,5 0,25 1,5

4
SH1 Avlang 8,7 x 4,3 0,8 11,6 SH1-SH2:  10

SH2 O\-al 9,2.xS,J 0,9 17,6

Jfp.12 (2)

Gmmfo- ogl"'edf;o- SH4 Oval 6,4 x 3,5 0,32 6.7

1 SH3 Vinkel 6,6 x 5,2 0,5 10,6

Jfi,.12 (3) 1 Slaggkons. Utfl\'tende 3,1  x 2,2 0,1

Jfp.13 Houedyi)rm
SH1 Oval 63x47 0,6 5,3

2 8
SH2 Sirkulær Diam. 3,6 0,8 2,9

iiiiii
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Kuuagre Malmlagre
Arieggsnr. Antau |Benev. |Fom IMå, (m) |Tykkelse (cm) Jhtall lBenev. lFo- lMå, (m) |Tykkelse (cm)

2
hlt Usikker 10,0 x 4,0 12

2
M1 Ovalt 8,0 x 4,0 6

Jfi,.1 Ia2 RektanguJær 2,5 x  1,3 10 M12 6

Jfi,.2 1 Kl Avlang 5,0 x 2,8 8 1 Ju Tiln.. rund 9,0 x 8,1 12

Jft}.3 (1) 1 Kl Avlang 4,8 x 3,8 2 til 4 2
J"1 Uregelmessig 2,0 x 1,3 2 til 5

M2 Uregelmessig 2,5 x 3,0 4

Jfi,.3 (2) 1 Kl Kvadratisk 3,3 x 2,7 4 1 M Rektangulær 1,8  x  1,7 4

Jfp.4 2
Kl1lq2 AvlangSirkulær 6,l  x 5Diam.1,1 142 Ml Utflvtende 5,8 x 5,6 1d5

2
Ml/Rp Avlang 4,3 x 2,0 7cm

K13 Rektangulær 5,0 x 3,7 15 M12 Avlang 4,8 x 3,8 20

Jfi).5 (1)Jfp.5(2) 32
K14K15hJlm2 TrapesOvalRektangulærKvadratisk 4,6 x 3,73,0x1,94,8x3,64,0x2,8 20103til  1515

4
Nfl3 rektangulær 2,8 x 2,2 15

M5 Oval 2,0 x 1,8 10

lu6 Kvadratisk 2,4 x 1 ,4 5

Ml1 Utfl`iende 41x36 10  til  15
2

M14 Rektangulær 3,6 x 2,8 2d10

Kl1 Rektangulær 4,8 x 4,6 5 M1 Kvadratisk 2,2 x  1,9 12

Jfi).6 3 F12 Rektangulær 1,4 x  1,2 5 3 hfl2 Rektangulær 2,7 x 5,0 10

K13 Rektangulær 2,0 x 1,7 15 Ml/Rp Rektangulær 5,7 x 3,0 15

Jft,.7 1 Kl Sirkulær Diam. 3,5 1 Ml Kvadratisk 1,9  x 2,1 4

Jfi).8 1 K] Sirkulær Diam. 5,0 2 1 M Avlang 7,0 x 6,5 10

Jfi).9 (1) 2
hJ1Ia2 UtflytendeRektmgulær 3,1  x 2,32,7x2,5 1012 M11 Sirkulær Diam.  1,5 8

2
J\fl 2 Avlang 3,1  x 2,6 10

Jfi,.9 (2)
1 Ia Kvadratisk 1,6  x  1,4 4 \11 Utflytende 2,7 x 2 7

Jfi).10 1 Kl Rektangulær 9.5 x S,0 5 1 hn Rektangulær 4,2 x 3,6 20

Jft,.11 1 KJ Kvadratisk 2,5 x 2,5 3 1 M/Rp Rektangulær 3,3 x 2,0 15

K]1 Rektangulær 3,1  x 2,2 10

2
Ml1 Kvadratisk 2.7 x 2,4 7

Jfi,.n (1) 4
Fd2K13 UtflvtendeSirkulær 2,3 x 1,0Diam.2,0 56

1

M12M13 SirkulærLTtfl\tende Diam. 3,04,0x2,0 5J

K14 Sirkulær Diam. 2,4 8

JÅ,.12 (2) 1 la5 Rektangulær 2.,J  x 2..f ) 10

Jfp.12 (3) K16 Utflvtende 2,5 x  1,9 9

Jfi,.13 K1 Avlang 4,0 x  1,4 10
hfll Kvadratisk 48x48 5

2
hfl2 LTtfl\rtende 5,0 x 3,4 5  til  10
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Slagghauger
Anleggsnr 1          Type Antall IBenev. lFo- IMå, (m) I    Høyde(m) lvolL- (m3) |Avstand (m)

Jfi,.14
G"mfom ogboudfo-

SH1 Avlang/kmmmet 11,0 x 6,0 0,9 23,3

3 SH2 Avlang/kmmmet 8,0 x 5,5 1 11,6 SH1-SH2: 6,7

SH3 6,0 x ukjent 0,5 4

Jfp.15 Houedyom
SH1 Oval 6,6 x 2,3 0,46 0,7

62
SH2 Oval 5,0 x 3,8 2,5

Jft,.16 Gr"n¢rm 1 SH Sirkulær 5,5 x 5,1 0,3 3,5

Jfp.17 Gn4mfom 1 SH Utflytende 5,1  x 4,2 0,15 <1

Jfb.18 Grumfom 1 Slaggutkast Avlang 2,7 x  1,5 Spettet 0,4

JÅ,.19 Houedftr7m 2
SH1 Avlang 7,5 x 4,5 1 10,3

64
SH2 Avlang 7 2 x -. ,2. 0,7 4,9

Jfp.20 Ho"dfiorm 2
SH1 Avlang 7,2 x 5,0 10,8 17

6,5
SH2 Avlang 7,9 x 5,4 10

Jfi).21 Houedfiom
SH1 Avlang 6,0 x 2,5 0,6 6

SH2 Avlang 7,0 x 3,0

Jft,.22 Houedfiorm
SH1SH2 OvalOval 6,0 x 4,55.0x3,0 0,60.8

2 75

Jfp.23
Gmnr[form ogboy'edfom

SH1 Oval 7,6 x 5,8 1,4 8,4

3 SH2 Sirlmlær 6,1  x 5,7 0,3 2 SH2-SH3: 9

SH3 Avlang 6,1  x  3,1 0,6 1,9

Jfp.24 Gmnnform 1 SH1 Avlang 6,0 x 4,0 0,8

Jfp.25 Hou'edffom
SH1SH2 OvalOval 7,0 x 3,56,0x4,5 0,61,3

2 6,5

Jfp.26 Houedftm
SH1SH2 OvalVinkelfom 5,5 x 4,58,0x4,0 1,30,7

2 85

Jfi).27 Houedflorm 2 SH1 Avlang 3,5 x 2,5 0,3 SH2 ødelagt

Jfp.28 Houedftrm

SH1 Utflvtende 1,9  x  1,7 0,13 465,5 kg (veid) 9,2

2(3) SH2 Oval 6,0 x 4,5 0,8 9 Del av samme

SH3 Sirkulær 3,0 x 2,9 0,4 1 haug

Jfi,.29 Houedyo- 2
SH1 Avlang 7,6 x 4,3 0,5 3

9,5
SH2 Sirkulær 6,2 x 6,0 0,8 4,8

Jfp.30 (1)Jfp.30(2)
G"mform ogbot'edffom

SH1 Oval 8,5 x 6,5 1 12,5
SH1-SH2:9,2

4
SH2SH3SH4 AvlangOvalA`-lang 12,0 x 6,59,8x6,08,5x3,6 1,31,50,6 12,6194,4

SH3-SH4:9 3

Jfp.31 Houedftorm 2
SH1 Oval 5,2 x 4.4 0,6 4,6

66
SH2 Oval 5,3  x  3,9 0,9 4,8

Jfp.32 Houedftrm 2
SH1 A`.lang 7,8 x 4,6 0,9 7,5

SH1-SH2:7
SH2 Åvlang/bananf. 9,0 x 5,6 0,7 8

Slaggvou Sirkulær 3,8 x 2,2 0,5 2,1

Jft,.33 Houedflor" 2
SH1 A`.lang 5,7  x  3,1 0,5 3

6
SH2 Oval 6,0 x 4,0 0,4 3,4

Jft,.34 Ho"dftrm 2
SH1 Avlang S,6 x 3,6 0,6 3,6

58
SH2 Sirkulær 2,0 x 2,0 0,3 1,8

386



Gråf j e[lprosjektet -Bind 1 Vørzø 63

Kullagre Malmlagre
Jmeggsm. Antau |Benev. |Fom IMå, (m) |Tykkelse (cm) Jhtau lBenev. lFo- ]Må, (m) |Tykkelse (cm)

Jfp.14 2
mlF12 OvaltRektmgulær 4,5 x 4,33,5x2,5 2020

2
Jul Rektangulær 6,0 x 4,0 20
M12 Utflytende 4,0 x 3,0 5

Jq}.15 1 K1 kvadratisk 4,5 x 4,2 4 til 8 1 Ml Utflytende 6,0 x 3,0 2

Jft'.16 1 K] Kvadratisk 4,0 x 4,0 5 1 M Rektangulær 2,9 x 2,0 2

Jfp.17 Kl Rektangulær 2,0 x  1,7 2 1 M Utflytende 1,2  x  1,5 9

JÅ).18 1 Kl Oval 3,0 x 2,1 30 1 Ml Oval 2,1  x  1,6 27

Jfi).19 1 Iq RektanguLær 4,5 x 2,8 15 1 M Utflvtende 6,0 x 3,0 8

Jfp.20 1 lq Oval 6,9 x 2,3 13

Jul Kvadratisk 3,8 x 4,2 10

3 Nfl2 Utflvtende 4,5 x 4,7 30

M3 Utflvtende 4,0 x 3,8 20

Jfi,.21 2? 1?

Jfi).22 1? 1?

Jft,.23 1 m Utflytende 10,0 x 10,0 9 2 M1 Utflytende 8,5 x 6,0 2 til 7

M12 Utflvtende 9,0 x 5,0 5  til 20

Jft,.24 1? 1?

Jft,.25 1? 1?

Jfp.26 1? 1?

Jfp.27 ) 1?

Jfp.28 1 K] Utflytende 3,7 x 3,0 10
2

Ml1 Oval 4,0 x 5,0 4  til  5

1M12 Utflvtende 1,6  x  1,4 11

Jft).29 2
lalJq2 RektangulærRektangulær 5,0 x 4,05,5x4,0 10, Ml1 Utflvtende 100x40 15

2
M12 Kvadratisk 4,5 x 4,5 15

Jfp.30 (1)
1 Kl1 Avlangt 2,6 x  1,4 10 1 hfll Kvadratisk 4,6 x 5,0 3

Jfp.30 (2)
1 K12 Rektangulær 5,8 x 4,4 30 1 M2 Spettet 5,3 x 4,4 2

Jfp.31 2
lalIa2 UtflvtendeKvadratisk 1,7 x  1,82,3x2,4 34 Ml1 Rektangulær 2,5 x 3,9 J

3 M12 Utfl`ttende 4,0 x 4,0 3

M13 Oval 1,8 x 2,0 2

Jfp.32 2
lqllq2 RektangulærRektangulær 5,5 x 3,06,0x4,0 610 1\11    1 Utflvtende 8,0 x 3,5 10

2
M12 Kvadratisk 4,0 x 3,5 10

Jfp.33 1 Ia Rektangulær 6 2
hfll Rektangulær 4,0 x 2,6

hfl2 Åvlang 2,0 x 2,83,0 x 5.0

Jft,.34 1 1
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Slagghauger
Anleggsnr 1          Type ihtau  |Benev. IFo- lMå, (m) |    Høyde (m)    |Volum(m3)     |Avstand (m)

Jfp.35 Grwmform SH Avlang 2,0 x 1,0

Jfp.36 G"mfom 1         SHlogs112 Avlang Samme haug

Jfp.37
G"nrfirm Qgbo2„dfo-

SH1 Oval 2,5 x 2,0

3SH2 Avlang 4,3 x 2,5 0,4                                                                 SH2-SH3: 7 5

SH3 Avhng 4,6 x 2,6 0,4

Jfi).38 G"n¢m SH1 Sirkulær 4,0 x 4,0

m,.39
Grumfiom ogbouedy;om SH12 Avlang 13,3 x 5,2 0,6                             8,4                            6,7

SH2 Avlang 10,7 x 6,4 0,9                                 11,2
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Kullagre Malmlagre
Jmeggsnt. Antau [Benev. |Fom               |Mål (m)     |Tykkelse (cm) Antall  |Benev.     |Fo]m                 |Mål (m)      |Tykkelse (cm)

Jfi).35                        1?        - 1?-

Jfi].36                       1         Fd 1Ia

Kl1- M1_

m,.37                    2       K|2        - 2
M2_

Jfi,.38                        1?        - 1?-

Jft}.39                       1         KI             Rektangulær       8,Ox4,3         2till6 2         Mll            Rektangulær         3,6x2,1         2tiH
M12             Avlang                    2,6 x l,3          2 til 7
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VEDLEGG 3

UNDERSøKI.E KULLGROPER I GRÅF]EILOMRÅDET
Jhleggsm.        Fom

]fp.1 -1            Kvadratisk

J fb.1 -2           Kvadratisk

j fp.1 -3           Kvadratisk

j fp.1 -4           Kvadratis k

Jfb.1-5           Kvadratisk

J fb. 2-1            Kvadratisk

j fp.2-2           Kvadratis k
J ft).2-3           Kvadratisk

J fi). 2-4           Kvadradsk

] fp. 3-1            Kvadratisk

] fp. 3 -2           Kvadratis k

J fp.3-3           Kvadratisk

) fp. 3-4           Kvadrati sk

j fp.3-5          Rektangulær

J fb.3-6           Kvadratisk

] fp. 3 -7           Kvadrati sk

j fp.3 -8           Kvadratis k

J fi>. 3-9            Kvadratis k

jfp.3-10          Kvadratisk

jS.3-11          Kvadratisk

Jfb.3-12          Kvadratisk

]S.3-13          Kvadratisk
Jfi).3-14          Kvadratisk

JflJ.3-15           Kvadratisk

j fp.4-1            Kvadratisk
Jfb.5-1            Kvadratisk

j fp. 5-2           Kvadratisk

j fp. 5-3           Kvadratisk

J fp. 5 -4           Kvadratis k

J fb. 5 -5           Kvadratisk

j fp. 5 -6           Kvadrati s k
J fp.6-1            Kvadratisk

] fp. 6-2           Kvadratisk

j fp. 6-3           Kvadratis k

] fp. 6-4           Kvadratisk

jfip.6-5            Kvadratisk

j fp. 6-6           Kvadratis k
j fp. 6-7           Kvadratisk

] fp. 6-8           Kvadratis k

] fp. 6-9           Kvadratis k

Tfp.6-10          Kvadratisk

Jfi>.6-11            K`.adratisk

Jfb.6-12          Kvadratisk

jfp.6-13          Kvadratisk

jfp.6-14          Kvadratisk

jfp.6-15          Kvadratisk

jfp.7-1            Kvadratisk

] fp. 7-2           Kvadrads k

j fp. 7 -3           Kvadratisk

jfp. 8-1           Kvadratisk

jfip.  8-2          Kvadratisk

Jfp.  8-3          Kvadratisk

]fp. 8-4          Kvadratisk

}fp. 8-5           K`'adratisk

]fp. 8+6           K`.adratisk

]fp. 8-7           Kvadratisk

jS.9-1           Kvadratisk
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Ytremål      lndiemål     lndremål     Reg.dybde        Toppvoll         Bunnplan

10,6xl0,4        4,2x4,3

12,5xll,8        3,9x3,7

8,8 x 8,6           2,8 x 3,2

9,O x 9,5           4,O x 4,0

9,O x 7,5           2,9 x 2,8

9,5 x 8,5           3,5 x 2,3

9,4x 7,8          3,l  x 2,9

8,9 x 8,5           2,8 x 3,2

5,8 x 6,7           2,3 x 2,6

6,5 x 5,2          2,3 x 2,4

9,O x 8,5           3,5 x 4,0

7,2 x 8,9           3,O x 2,6

9,4 x 8,5           2,8 x 2,5

9,3 x l0,2         4,7 x 5,8

7,2 x7,5           3,8 x 3,8

7,5 x 8,0           3,3 x 3,0

6,8 x 6,8           3,2 x 3,4

7J x7,2.         3,] x4,D
7,O x 6,5            4,O x  3,0

9,5 x 8,3           5,O x 4,0

7,O x 7,5           3,3 x 3,4

7,O x 8,0           3,4 x 3,1

8,6 x 8,2           2,1  x 2,4

8,3 x 7,7           2,6 x 2,8

9,3 x 7,6          4,l  x 4,0
9,Ox8,5           32x2,9

8,5 x 8,0           3,O x 2,0

8,O x 6,4           5,O x 4,5

6,5  x 8,0            5,O x 5,5

7,6 x 7,4          2,4 x 2,4

10,O x 7,3          4,2 x 3,7

] ,f J x7 ,6         2,3 x2.,]
6,5 x 7,0           3,3 x 2,8

6,O x 6,7           2,5 x 2,5

7,3 x 6,8           2,8 x 2,9

9,O x 8,5            2,3  x 2,8

8,O x 7,7           2,6 x 3,0

7,O x 5,8           2,5 x 2,8

6,5 x 6,5           2,4 x 2,6

7,5 x 7,8           3,O x 3,0

7,7 x 7,3           3,5 x 3,6

10x  l0,5           3,6x3,0

6,5 x7.]          3,f J x2,f )
9,3x8             2,8x2,7

8,6 x 7,7           3,2 x 4,0

7,4 x 6,0           2,3 x 2,8

10,5x9,3           3,1  x3,1

8,4x 8,7           3,O x 3,0

8,O x 8,0            3,O  x 3,0

8,5 x 8,6           2,9 x 2,8

7,8 x 6,6           2,5 x 2,8

9,O x 8,5            2,9 x 2,9

8,9 x 8,8           4,3 x 4,3

6,9 x 8,0           3,O x 2,8

9,O x 8,5            3,9 x  3,7

6,9 x 6,2           3,3 x 3,5

7,3x8,6             3,5 x 3,5

1,4

1,3

0,9

1,6

1

0,9

1,4

1,4

0,9

1,3

1,8

12
1,2

1,1

1,2

1,1

0,9

1,2

1,1

1

1,1

1

1,6

1

1,3

1,3

1,1

1,2

1,3

1,1

0,8

0,7

1,1

1

1,4

0,9

0,7

0,8

0,9

0,9

0,9

0,8

1,2

1

1,5

0,8

0,7

0,6

0,9

0,8

0,8

0,9

1

0,9

0,9

1

0,7

6,5 x 7,6                2,O x  l,8

6,9 x 6,9               2,2 x 2,2

6x 5,3                  1,5x2,0

1,9 x 2,2

5,5x 5,8                1,7x l,8

5,O x 5,7                2,4x  l,0

5,3 x 5,2               2,2 x 2,0

6,5 x 5,5                2,1  x 2,4

4,2 x 4,3               2,O x l,8

4,3 x 4,8                1,5 x  l,4

6,5 x 5,5                2,5 x 2,3

5,Ox4,7                 1,6x l,7

4,4x6,5                1,4x  l,4

6,3 x 6,5                 3,Ox 2,4

5,Ox5,4                 1,8x  l,6

5,Ox3,9                 2,1  x  l,5

4,5 x 4,3               2,2 x 2,3

5,O x 4,7                 2,O x 2,7

5,O x 5,0                2,O x 2,0

5,5x 5,3                 2,2x2,1

5,1  x4,9                2,l  x2,0

4,9 x 5,3                1,8 x 2,0

4,9x4,0                1,7 x  l,0

3,4 x 3,5                2,6 x  l,8

6,3x 5,8                1,6x  l,7

5,7x6                   1,5xl,0

5x4,5                    1,OxO,7

2,0 x 2,0

2,7 x  1,4

4,5x 5                   2,Ox  l,5

2,0 x  1,4

4,5x4,5                1,8x  l,7

5,Sx4,8                 1,2x  l,5

2,2 x  1,5

4,7 x4,6                1,8x  l,8

5,Ox  5,2                  1,7  x  l,8

2,5 x 2,5

1,4 x 0,8

1,8  x  1,9

4.9 x4,5                2,Ox  l,8

2,0 x  1,8

4,3x4,3                1,9x  l,8

3,8x 3,8                1,8x  l,4

4,O x 4,5                2,2 x  l,6

5,Ox  S,0                 2,1  x  l,9

4,8 x 4,8                2,5 x 2,1

4,5x4,7              22x l,4

5,3x  6,7                 1,8x  l,8

4,3x4,3                2,Ox  l,8

4,3 x4,6                1,4x l,4

5,3x4,3                 1,8x  l,9

5,Ox  5,0                 1,9  x  l,8

5,Ox  S,S                  1,5x  l,9

4,5 x 4,5                2,O x l,5

5,5x  6,0                 1,Ox  l,0
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Jmeggsnr.

Jfi).1-1               2,5 x l2

Jfb.1-2               2,5 x l,4

JS.1-3

Jfp.1-4

Jfi).1-5

jfp.2-1                1,O x 2,7

Jfb.2-2              2,7 x l,6

]fp.2-3              2,3 x l,4

JS.2-4
Jfp.3-1

Jfp.3-2

Jfb.3-3

Jfp.3-4

Jfb.3-5

]fp.3-6               2,2 x l,O

]fp.3-7               2,l  x l,O

Jfi>.3-8                 1,9 x  i,o

JS.3-9               2,O x l,O

jfp.3-10              2,3 x l,1

jfp.3-11               2,5  x  l,1

Jfi,.3-12

jfp.3-13              2,7 x l,2

Jfp.3-14

Jfi).3-15              2,5 x  l,3

Jft).4-1

Jft>.5-1                2,4 x  l,4

jfp.5-2              2,l  x o,7

jfp.5-3               2,O x 2,2

jfp.5-4              2,2 x l,2

jfp.5-5               2,8 x l,5

jfip.5-6                 2,3xl ,2

jfp.6-1               2,2 x l,2

jfp.6-2               2,2 x l,1

Jfp.6-3

Jfp.6-4

JS.6-S

Jfp.6-6

Jfp.6-7

Jfb.6-8

Jfp.6-9

Jfp.6-10

jfp.6-11              2,6 x l,2

]fp.6-12              2,2 x O,8

jfip.6-13               2,5 x  l,2

jS.6-14             2,9 x l,5

Jfip.6-15

jfp.7-1               2,8 x l,6

]fip.7-2               2,3 x  l,2

jfp.7-3               2,5 x  l,3

Jfp.  8-1

jfp.  8-2              2,5x  l,O

jfp.  8-3               1,3  xO,8

]fp.  8-4             2,6x  l,3

Jfp.  8-5

Jfp.  8-6

Jfi].  8-7                2,5  x  l.1

Jfp.9-1

Stabling     Dok. Metode

Snltt
Paralelt                 Snitt

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk
Snltt

Sritt
Sritt

Prøvestikk

Prøvestikk

Snitt

Prøvestikk

Prøvesdkk
Prøvesdkk

Snltt

Snitt

Snitt

Sritt
Snitt

Snitt

Prøvestikk

Snitt

Snitt

Snltt

Prøvestikk

krys slagt                Snitt

krys slagt                Snitt

krysslagt                Sritt

krys slagt                Sritt

krys slagt                Sritt
krys sl agt                 Sritt

krys sl agt                 Snitt

krys slagt                 Snitt

Prøvestikk

Prø`Tesdkk

krys slagt           Prøves tikk

Prøvestikk

Prøvesdkk

krys slagt           Prøve s ti kk

N -S               Prøve s dkk

Prøvestikk

krys slagt                 Smtt

N -S                     Snltt

Sritt

NNØ-SSV             Smtt

Prø\-estikk

Smtt

Snitt

Snltt

Prøvestikk

Ø-V                    Snitt

Ø-V                     Snitt

kr?'s slagt                 Snitt

Prøvestikk

Prø\-estikk

Sritt

Prø\-estlkk

Vzarid 63

Kommentar

Gj ennbrukt fangs tgrop

Gj ennbrukt fangstgrop
Gjennbrukt fangstgrop

Hele milebunn målt
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Anleggsnr.         Fom

j S.9-2          Kvadratisk
J b. 9-3           Kvadratis k

j fp.9-4           Kvadratisk

j fp.9-5           Kvadratisk
) fp. 9-6           Kvadratisk

J ft>. 9-7            Kvadratisk

] fp. 9-8           Kvadratisk

J fb.9-9           Kvadratisk

J fi>. 9-10           Kvadratisk

]fp.9-11           Kvadratisk

J fb.9-12          Kvadratisk

]fp.10-1           Kvadratisk

]fp.10-2        Rektangulær

j fp.10-3          Kvadratisk

j fp.10-4          Kvadratis k

]fp.10-5          Kvadratisk

j fp.10-6          Kvadratis k

Jfb.11 -1           Kvadratisk

Jfb.11 -2          Kvadratisk

]fp.11 -3           Kvadratisk

jfp.11-4          Kvadratisk

Jfb.11-5          Kvadratisk

]fp.11 -6           Kvadratisk

]fp.11 -7          Kvadratisk

Jfb.11 -8          Kvadratisk

jfp.11-9         Rektangulær

jS.11-10         Kvadratisk

]fp.11-11        Rektangulær

jfp.11-12        Rektangulær

Jfp.11-13         Kvadratisk

jfp.12-1          Kvadratisk

jfp.12-2          Kvadratisk

jfip.12-3           Kvadratisk

J fi>.12-4           Kvadratisk

j fp.12-5          Kvadratisk

j fp.12-6          Kvadratisk

JfiJ.12-7           Kvadratisk

jfp.12-8           Kvadratisk

jfp.12-9          Kvadratisk

jfp.12-10         Kvadratisk

Jfp.12-11          Kvadratisk

Jfp.13-1           Kvadratisk

jfp.13-2          Kvadratisk

]flp.13-3           Kvadratisk

jfp.13-4          Kvadratisk

Jfp.13-5          Kvadratisk

}fp.13-6          Kvadratisk

jfp.13-7          Kvadratisk

Jfp.13-8           Kvadratisk

jfp.14-1           Kvadratisk

T flp.14-2           K`'adratis k

jfip.14-3           Kvadratisk

Jfp.14-4          Kvadratisk

jfp.14-5         Rek[angulær

] fp.14-6          Kvadratisk

Jfp.14-7           K`'adratisk

jfp.14-8          Kvadratisk

jfp.14-9          Kvadratisk

jfp.14-10         K`.adratisk

jflp.14-11          Kvadratisk

Jfp.14-12         Kvadratisk

jfp.14-13         Kvadrarisk
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Yti.e mål      lndre mål

7,5 x 8,1            2,8 x 3,0

7,4 x 7,9           3,5 x 2,9

7,O x 82           3,9 x 4,1

5,l  x 6,4           3,O x 3,1

5,O x 4,4           2,5 x 2,4

6,O x 6,8           2,O x 2,0

8,2 x 8,3          3,5 x 3,6

7,5x6,6          3,1  x32

8,O x 7,5            3,O x 3,9

6,6 x 7,1            2,5 x 2,1

8,5x8,0           32x3,1

6,9 x 6,9           3,5 x 3,1

8,4 x 6,4          4,5 x 3,3

7,3 x 5,7           3,8 x 3,5

8,3 x 7,5           3,8 x 3,5

8,9 x 6,7           4,3 x 4,3

8,6 x 625         2,8 x 2,8

7 ,f J x].£        2,] x2,9
10,Oxl0,0        3,2x3,4

6,O x 72          2,5 x 2,0

8,O x 7,0            3,O x 2,8

8,3 x 7,5           3,9 x 3,5

5,8 x 5,4           3,O x 3,6

9,O x 9,0           3,3 x 4,0

7 ,2.x7 2         3,2.x3,6
8,5 x 8,0           3,O x 3,0

6,l  x 7,0           3,O x 3,0

7,Ox 6,3             3,Ox  l,3

7,O x 6,4          3,3 x 22

8,Ox7,0           2,3 x  l,5

11,O x 9,5           4,O x 3,2

8,4 x 7,8           3,9 x 3,8

9,Ox 8,0            4,6 x 4,5

8,2 x 7,2           4,O x 3,7

8,7 x 8,4           4,O x 4,2

9,5 x 9,0           3,7 x 3,5

9,l  x 8,0           3,9 x 4,4

8,5 x 8,0           2,8 x 2,8

8,S x 8,0           4,O x 3,2

9,1  x l0,0          3,8x3,7

8,5x9,3           3,5 x3,7

6,5 x 6,3            3,O x 2,9

7,3 x 6,8           3,3 x 2,5

7,7x7,7           4,l  x3,6

7 ,8 x] ]        2,fi x22
7,2 x 6,8           3,9 x 3,8

6,8 x 6,6           3,6 x 3,2

8,5 x 8,4          4,4 x 4,2

8,8 x 7,3           3,8 x 3,3

9,O x 8,5           3,3 x 4,0

8,2x  8,1            4,5  x3,5

7.2.x6.-.         32. x2,]
9,O x 9,0            4,O x 3,8

6,8 x 6.5           3,8 x 2,8

7,5 x 6,2           3,5 x 3,0

7.-5 ti ,9         3,f J x2,2.
7,8 x 6,7           3,5 x 2,6

9,O x 9,3            3,8 x 4,0

8,O x 7,0            2,2 x 2,1

9,O x 9,0            3,O x 2,8

8,Ox7,5            5,1  x4,8

9,O x 8,5            3,4 x 3,4

Reg. dybdc        Toppvoll         Bunnplan

1,1                       5,8 x 5,2                 1,3 x l,2

12                    52x5,0               2,Ox l,5

1                       5,7 x 6,3                2,2 x l,9

0,7                    4,4 x 4,8               1,3 x l,6

0.9                     4,3 x 3,3                12 x O,9

0,7                       4,O x 4,0                 1,O x O,9

1,3                       6,3 x 5,7                 1,6 x l,2

1,1                        5,4 x 6,2                 1,7 x  l,5

1,1                        5,3 x 6,1                  1.3 x  l,3

0,6                       4,O x 4,4                 1,1  x O,8

0,5                      5,2 x 5,0                1,5 x  l,7

0,7                                                      1,3 x l,2

1,1                                                           3,2 x 2,8

0,7                                                    2,8 x l,7

0,9                                                    2,8 x l,6

0,7

0,5

1

1,1

0,7

1

1,2

0,9

0,6

0.5

0,8

0,7

1

0,9

0,8

1,2

1

1,2

1,1

1.2

0,9

0,9

1,2

0,9

1,2

0.7

0,8

0,8

1,1

0,7

1

1,3

0,8

1

0,8

1

2,2 x 1,8

5,5x5,8              22x l,9

4,O x3,8                 1,9 x l,6

4,Ox5,0                 1,6x l,8

6,4x5,8                1,l  xo,8

7,O x 6,5                  1,9 x 2,1

4,5 x 4,0

5,Ox5,0                 1,3x l,3

5,5x5,3               0,9x  l,0

6,Ox  5,5                  1,Ox  l,2

4,3 x 5,0                2,O x 2,1

5,3x  5,0                 2,1  xO,8

5,3 x 4,6               2,5 x l,3

3,5  x3.7                 1,3  x  l,3

3,O x 2,9                 2,4 x 2,1

5,O x 5,8                 2,9 x 2,1

6,5 x6,2                1,4x l,6

5,3x5,6                 1,5x  l,5

6,l  x6,1                 1,3x  l,9

5,8x6,0                 1,3x  l,5

6,1  x6,5                 1,5x  l,5

5,Ox4,8                2,l  x l,9

5,O  x 4,9                 2,O x 2,0

6,3 x 6,0                2,2 x 2,1

6,Ox 5,8                2,l  x2,3

1,9  x  1,7

1,8 x  1,4

2,1  x  1,7

1,8 x  1,6

2,0 x  1,8

2,0 x  1,8

2,0 x  1,8

2,6 x  1,6

6,O x 7,0                 2,O x 2,3

6,O x5,5                2,5x  l,0

5,3 x5,3                 1,7x l,4

5,5x  5,8                 1,5xO,4

52x 6,7               2,5 x l,5

5,O x 4,7                  2,O x O,7

5,Ox5,0                  1,5  xO,5

5,O x S,0                   1,4 x O,5

6,O  x  6,0                   1,O  x  O,9

4.3 x 4,0                0,9 x O,9

5.3 x 4,9                 0,7 x O,7

6,5 x6,0                 1,7x 2,3

7,2 x 6,5                3,O x 3,2
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Gråf f ellprosjektet -Bind 1

Jmeggsnr.

Jq).9-2

Jfp.9-3

Jfb.9-4

Jfp.9-5

Jfb.9-6

Jfp.9-7

Jfp.9-8

]fp.9-9               2,5 x O,9

]fp.9-10              2,4 x l,O

Jfb.9-11               2,2 x l,1

jS.9~12             2,2 x l,1

Jfb.10-1

Jfb.10-2             4,2 x l2

jfp.10-3             2,5 x l,2

jfp.10-4              2,6 x l,1

Jfi).10-5

jfp.10-6              2.5 x 2,4

]fp.11-1                2,O x 2,O

jfp.11-2               2,O x  l,O

Jfp.11-3

Jft).11-4              2,3  x  l,5

jfp.11-5              2,2 x l,2

Jft>.11-6                2,O x 2,o

jfp.11-7              2,2 x  l,O

]fb.11-8              2,8 x l2

]fp.11-9               3,O x  l,O

Jft).11-10

Jfp.11-11

Jfp.11-12

JS.11-13

Jft,.12-1

Jft>.12-2               3,5 x 3,2

jfp.12-3              2,7 x  l,3

Jft>.12-4               2,5 x  l,2

jS.12-5             2,8 x 3,O

Jfi).12-6              2,7  x  l,3

jfp.12-7              2,9 x 2,9

Jfi).12-8

Jfp.12-9

Jfp.12-10

Jfp.12-11

Jft).13-1

Jfp.13-2

Jfp.13-3

Jfp.13-4

Jfp.13-5

JS.13-6

Jfp.13-7

Jfp.13-8

Jtp.14-1

Jflp.14-2

Jfb.14-3

Jfi).14-4

Jfp.14-S

Jfp.14-6

]fp.14-7              2,5 x  l,5

Jfp.14-8

jfp.14-9              2,O x  l,2

jfp.14-10             2,4 x O,9

]fp.14-11              2,l  x o,9

]fip.14-12             2,4 x  l,2

Jfp.14-13

StabHng     Dok. Metode

Prøvestikk
Prøvestikk

Snitt

Prøvestikk
N -S                    Snitt

lkke brukt        Prøvestikk

Prøvestikk
Snitt

Snitt

Snitt

Sritt
Prøvesdkk

Snitt
Snitt

Snitt

Prøvestikk

Sritt/fl.gravd
-              Snitt/fl. gravd

krys slagt                 Snitt

Prøvestikk

SSV-NNØ             Snitt
Snltt

ØNø-VSV   Snitt/fl. gravd
krys slagt                Snitt

Snitt

Snltt
Overflatedok.

Overflatedok.

Overflatedok.

Overflatedok.

Prøvestikk

krysslagt       Smtt/fl. gravd

Srlitt

NØ-SV                Sritt
-              Snitt/fl. gravd

Sritt
-               Snitt/fl. gravd

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvcstikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk
Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Snitt

Prøvesdkk

Snitt

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Snitt

Prø\-estikk

Snitt

Smtt

Snitt

Snitt

Prøvestikk
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Kommentar

Hele milebunn målt

Hele milebunn målt

Utømt

Hele milebunn målt

Hele mflebunn målt

Hele mflebunn målt
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Gråf f e[lprosjektet - Bind 1

Anleggsnr.         Form          Ytre mål      lndrc mål

]fp.14-14        Kvadratisk        9,Ox92          2,7x2,8

jfp.14-15       Rektangulær       9,7x8,5           3,7x4,2

]fp.14-16         Kvadratisk         7,7x7,0           2,8x3,5

jfp.14-17         Kvadratisk       11,Oxl0,0         3,5x3,5

jfp.14-18         Kvadratisk         8,3x7,4          3,9x3,9

jfp.14-19         Kvadratisk         6,Ox5,5           3,Ox2,4

jfp.14-20         Kvadratisk         7,Ox7,0           3,Ox3,O

Jffi.15-1           Kvadratisk         7,3 x 7,1           4,7 x 42

]fp.15-2          Kvadratisk        6,9 x 6,6          3,2 x 2,7

]fp.15-3          Kvadratisk         8,4x 6,6           3,4x 3,2

jfp.15-4          Kvadratisk        7,3 x 6,5          2,7 x 2,6

Jft>.15-5          Kvadratisk          7 x 62            3,4 x 2,8

Jfb.15-6          Kvadratisk         8,5 x 8,3           4,O x 3,6

jfp.15-7        Rektangulær       7,8x7,4          3,8x3,2

jfp.16-1           Kvadratisk         7,6x6,1           3,3x2,8

]fp.16-2           kvadratisk         7,8x7,5           3,8x3,8

jfi].17-1            kvadrarisk         9,O x 9,5            4,2 x 4,O

jfp.17-2           kvadrarisk         8,l  x7,6          4,Ox2,8

jfb.19-1           Kvadratisk         8,Ox8,5           3,6x3,3

)fp.19-2          Kvadratisk         7,5 x 7,5           3,2 x 2,O

jfp.19-3          Kvadratisk         9,5 x 8,0           2,8 x 4,3

jfip.19-4          Kvadratisk         7,7 x 7,0           3,5 x 3,6

Jfp.19-5          Kvadratisk         6,8x8,0           3,5x3,3

jfp.19-6          Kvadratisk         8,Ox8,5           3,5x3,3

jfp.19-7          Kvadratisk         7,l  x7,2          3,O  x3,5

jfp.20-1           Kvadratisk         8,O x 7,5           3,O x 2,9

jfb.20-2          Kvadratisk         8,5 x 7,0           4,O x 3,O

Jfp.20-3          Kvadratisk         8,5 x 8,0           4,O x 3,8

]fp.20-4          Kvadratisk         8,O x 7,5           2,8 x 3,1

jfp.20-5          Kvadrarisk         8,O x 7,6           3,2 x 3,5

jfb.20-6          Kvadratisk         8,5 x 8,0           3,5 x 3,5

jfp.20-7          Kvadratisk         9,3 x 9,0           4,O x 3,7

jfp.20-8          Kvadratisk       7,8 x ll,0         3,8 x 4,4

jfp.20-9          Kvadratisk         8,2 x 7,9           3,5 x 3,3

jfp.20-10         Kvadratisk         7,6x8,5           3,5x2,6

jS.20-11         Kvadratisk         8,Ox8,1           2,6x2,8

jfp.20-12         K`.adratisk         8,Ox6,8           3,3x3,6

jfp.20-13         Kvadratisk         8,7x7,8           3,8x3,O

jfp.20-14         Kvadratisk         8,7x7,8           3,7x3,8

jfp.20-15         Kvadratisk         8,5x8,5           3,Ox2,6

jfp.21-1           Kvadratisk       11,3xl0,5         5,Ox5,O

jfp.23-1           Kvadradsk          10 x 9,5           4,O x 3,5

jfp.23-2          Kvadradsk         8,5 x 8,0          2,7 x 2,5

Jfp.23-3         Rektangulær     10,5xl0,0        3,7x4,5

jfp.23-4          Kvadratisk       12,Ox  l2,0        4,Ox4,3

jfp.23-5          Kvadratisk        9,8 x 9,8          4,7 x 4,7

Jfb.23-6          Kvadratisk        6,5 x6,3          3,Ox32

jfp.23-7          Kvadratisk         8,9 x 8,0           3,O x 3,O

jfp.23-8          Kvadratisk         9,l  x7,7           4,Ox4,7

Jfp.23-9          Kvadratisk         9,O x 8,0           3,5 x 4,5

jfp.23-10         Kvadratisk         7,3x7,S           3,Ox3,O

jfp.23-11          Kvadratisk         8,5x8,5           3,l  x3.1

jfp.25-1           Kvadratisk         9,Ox9,0           5,Ox5,O

jfp.27-1           Kvadratisk         8,O x 8,0           4,9 x 4,9

jfp.28-1           Kvadratisk         7,4x7,7           2,3x3,5

jfp.28-2          Kvadratisk         9,2x9,4          3,2x3,4

Jfp.28-3          Kvadratisk         8,O x 8,0           3,4 x 3,4

]fp.28-4         Rektangulær       8,Ox7,8           3,8x2,8

]fp.28-5          Kvadratisk         5,7 x 6,2          2,2 x 2,2

jfp.28-6          Kvadratisk         8,6x 8,5           2,8x2,8

jfp.28-7          K`'adratisk         7,9x 8,1           3.S x3,4

Jfp.28-8          Kvadratisk         7,8x7,9           2,8x2,9
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Reg. dybde        Toppvoll

0,9                     52 x 5,8                1,3 x l,5

0.8                      6,5 x 6,0                 1,4x  l,5

0,7                     5,8 x 5,7                1,7 x 2,0

0,8                      5,O x 5,0                2,O x 2,0

0,9                      5,5 x 5,0                1,7 x 2,3

12                      4,1  x3,4                0,9xO,7

0,7                     4,6 x 4,7                2,O x  l,8

0.9                          -                     2,J x2.,6
1                                                         2,5 x 2,3

0,8                                                  2,l  x 2,0
1                                                                1,6x  l,6

1                                                             1,4x  l,2

1                                                                  1,8xl,6

0,8                                                      2,3 x  l,8

0,7                                                   2,2 x 2,0

1                                                        2,9 x 2,2

12                     5,8x5,7               1,7x l,6

1                         5,8x  5,2                 1,9x  l,7

5,O x 4,8                 2,1  x 2,0

4,6 x 4,6               2,5 x l,6

5,8 x 4,8               2,2 x 3,5

5,2 x 5,8                 3,O x 2,8

4,8 x 3,3                2,2 x 2,2

5,2 x 5,3                 1,9 x 2,0

4,5 x 5,4               2,7 x 2,9

5,3 x 5,3                 2,O x 2,0

5,5x 5,5                2,5x  l,4

5,6 x 5,6                2,O x  l,3

4,4x4,7                1,8x  l,7

5,8x5,8                 1,8x2,1

5,5x 5,5                 2,Ox  l,7

5,5x 5,0                1,8x  l,4

6,l  x 6,1                  1,5x2,2

6,O x 5,6                2,4 x 2,8

5,l  x 5,3                2,3x2,1

4,8x 5,0                 1,7x  l,5

5,3 x 5,1                 1,9 x 2,0

5,5x 5,5               22x l,8

5,2 x 5,0                 1,8 x 2,0

6,Ox 5,7                2,3x  l,7

6,3 x 5,5                 3,O x 2,0

6,5 x6,5                2,5 x2,5

6,Ox6,0                  1,7  x  l,9

6,2 x 6,3                2,3 x 3,2

2,3 x 2,5

1,7 x 2,0

4,5x4,7                2,1  x2,3

6,5 x 6,6                2,2 x 2,3

6,4 x 6,2               2,3 x 2,3

5,O x 4,5                 2,O x 2,5

5,Ox  5,0                  1,5  x  l,5

6,O x 6,0                 2,O x 2,0

2,0 x 2.0

4,4x 5,3                2,O x 2,3

5,5x4,4                1,6 x  l,4

5,8x 5,4                 1,8x l,7

5,5x S,2                 2,Ox  l,5

4,3x4,0                1,3x  l,3

5,3x  5,7                 1,7  x  l,8

5,4x 5,7                 1,4x  l,8

5,5  x5,0                 1,7  x  l,5
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GråJjellprosjehtet - Bind 1

Jmeggsnr.

JS.14-14

jfp.14-15            4,O x l,3

jfp.14-16           22 x l2
jfb.14-17             2,O x 2,O

jfb.14-18             2.5 x  l,1

Jfp.14-19

Jfb.14-20

Jfp.15-1

JS.15-2

Jfb.15-3

Jfp.15-4

Jfp.15-5

Jfp.15-6

Jfp.15-7

jfp.16-1             2,l  x l2

jfp.16-2             3,l  x l,5

jfb.17-1             2,4 x l2

Jft).17-2

Jfp.19-1

Jfp.19-2

Jfb.19-3              2,5 x  l,1

]fp.19-4             2,5 x 2,5

jfip.19-5              2,5 x 2,5

jflp.19-6              2,8 x l,3

Jfp.19-7

Jfb.20-1

Jfb.20-2

Jfp.20-3

Jfp.20-4

Jfb.20-5

Jfp.20-6

Jfp.20-7

Jfp.20-8

]S.20-9            2,6 x l,6

Jfi).20-10            2,8 x l2

jfb.20-11              1,9 x O,9

jfp.20-12            2,2 x l,1

jfp.20-13            3,O x l,2

Jfb.20-14            2,3 x  l,4

jfp.20-15            3,O x l,3

jfp.21-1              3,5 x l,5

jfp.23-1              2,8 x l,5

jfp.23-2             2,2 x l,5

jfip.23-3              3,7 x  l,3

jS.23-4             2,3 x l,1

Jfb.23-5

Jfip.23-6

Jfp.23-7

Jfb.23-8

Jfp.23-9

Jfi).23-10

Jfp.23-11

JS.25-1

Jfp.27-1

Jft,.28-1

JS.28-2
Jfi).28-3

Jfp.28-4

Jfp.28-5

JS.28-6
Jfp.28-7

Jfi).28-8

Stabling     Dok. Metode

Prøvestikk
Srritt

Snitt
Snitt/ fl. gravd

Smtt

Prøvestikk

Prøvestikk

Snltt

Snltt

Prøvesdkk
Prøvestikk
Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Snltt

Snitt

Snitt

Snitt

Prøvestikk
Prøvestikk

Sritt

Snitt/fl. gravd

Flategravd
Snitt

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvesdkk

SSØ        Prøves tikk
Prøvestikk

V              Prøves tikk
Prøvestikk

Prøvestikk

agt                Snltt

V                 Snitt
Snitt

Snitt

Snitt

Snitt

Snitt

Sritt
Snitt

Sritt
Prøvestikk

Prøvesdkk

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvesdkk
Prøvestikk

gt                 Snitt
Prøvestikk

Prøvestikk

Ø           Flategravd
Prøvestikk

Prø\-estikk

Prøvesdkk

Snitt

Prøvestikk

Snitt

Smtt
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Kommentar

Hele miJebunn målt

Ikke benyttet

Hele mflebunn målt
Hele mnebunn målt

Hele milebunn målt
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Gråff ellprosjektet -Bind 1

Anleggsnr.         Fom          Ytre mål

jfp.28-9        Rektangulær       6,Ox6,6

]fp.28-10        Kvadratisk        7,1x8,2

]fp.28-11         Kvadratisk         8,4x7,8

jfp.28-12         Kvadratisk        7,2x7,3

]fp.28-13         Kvadratisk         7,5x8,3

Jfb.28-14         Kvadratisk         8,Ox8,O

jS.28-15        Kvadratisk        7,4x7,4
Jfp.28-16         Kvadratisk         8,8x9,5

]fp.28-17         Kvadratisk        6,3x6,5

]fp.29-1          Kvadratisk         8,2 x 8,O

Jfb.29-2          Kvadratisk         9,5 x 9,7

Jfi).29-3          Kvadratisk         5,8 x 6,O

jfp.29-4          Kvadratisk         8,5 x 9,3

Jfp.29-5          Kvadratisk         7,7 x 8,O

JfiJ.29-6           Kvadratisk         7,O x 8,O

jfp.29-7          Kvadratisk         9,1  x8,7

jfp.29-8          Kvadratisk        9,5 x 8,5

jfp.29-9          Kvadratisk        8,5 x 8,5

]fp.30-1         Rektangulær      7,5x7,5

jfip.30-2           Kvadratisk        6,O x 6,O

Jfp.30-3         Rektangulær       7,5x7,O

]fp.30-4        Rektangulær      8,8x6,3

Jfp.31-1           Kvadratisk        7,8x8,5

jfp.31-2           Kvadratisk        9,1  x l0,O

Jfp.31-3           Kvadratisk         6,Ox6,O

Jfb.31-4          Kvadratisk         8,Ox8,O

Jfp.31-5          Kvadratisk         6,6x7,3

Jfp.31-6          Kvadradsk       9,8x l0,O

Jfb.31-7          Kvadratisk         7,l  x8,3

Jfp.31-8          Kvadratisk         6,3x7,3

Jfp.31-9          Kvadratisk         7,2x7,7

Jfi).31-10         Kvadratisk        8,9xll,O

Jfp.31-11        Rektangulær       7,2x8,3

Jfp.32-1           Kvadratisk         8,Ox7,6

jfip.32-2          Kvadratisk         7,3 x 6,8

Jfp.32-3          Kvadratisk         9,3x9,2

Jfp.32-4         Rektangulær       9,Ox8,O

jfp.32-5          Kvadratisk         8,5 x 8,5

Jfp.32-6          Kvadrausk        9,5 x8,5

jfp.32-7           Kvadratisk         8,O x 7,O

Jfip.32-8           Kvadratisk         8,S x 7.5

Jfp.33-1           Kvadratisk         6,3x7,8

Jfp.33-2          Kvadratisk         6,5x7,5

Jfp.33-3          Kvadratisk         7,6x8,5

Jfp.33-4          Kvadratisk         8,3x8,5

JS.33-5          Kvadratisk         8,Ox8,8

jfp.33-6          Kvadratisk         8,6x 8,6

Jft).33-7           Kvadratisk         5,3 x 6,O

Jfp.33-8          Kvadratisk         6,3 x6,5

JÅ).33-9           Kvadratisk         8,Ox9,5

Jfp.33-10         Kvadratisk        8,5xl0,O

Jfp.33-11          K`'adratisk         8,Ox8,3

Jfp.33-12         Kvadratisk         7,5x7,5

Jfp.33-13         Kvadratisk         6,3x6,8

jfip.33-14          Kvadratisk         7,1x7,9

Jfp.33-15          Kvadratisk         7,Ox7,5

jfp.37-1           Kvadratisk         8.5 x8,5

jfp.37-2           Kvadratisk         9,Ox9,O

jfp.37-3          Kvadrarisk         7,7 x7,7

jfp.37-4           Kvadi.atisk         9,O x 8,O

jfp.37-5          Kvadra[isk         7,5x7,5

jfp.39-1           Kvadratisk         8,Ox9,0

396

Indre mål

2,7 x 2,6

3,6 x 2,5

4,0 x 3,4
3,3 x 3,4

3,0 x 3,3

3,0 x 3,5

3,3 x 3,4

2,3 x 2,3

2,4 x 3,5

3,5 x 3,5

5,0 x 4,0
3,0 x 3,2

3,0 x 3,2

3,7 x 3,3

2,J x 3,f J
3,7 x 3,5

3,0 x 3,2

3.7 x 4,0

3,4 x 2,8

3,5 x 2,3

4,0 x 3,0
4,0 x 3,0
2,3  x 3,1

3,1  x 3,3

2,2 x 2,3

2,5 x 3,1

2,5 x 2,9

2,0 x 4,2
2,8 x 3,0

2.,J x 2..J

2,5 x 3,8

3,7 x 4,0

3,3 x 3,9

3,0 x 2,8

3,0 x 3,3

4,0 x 3,3

3,5 x 3,5

3,0 x 3,7

3,5 x 3.6

3,5 x 3,5

3,0 x 3,9

2,1  x 2,3

2,8 x 3,0

2,5 x 2,9

3,5 x 3,7

2,6 x 2,8

2,6 x 2,6

2,6 x 3,1

2,4 x 3,0

2,1  x 2,7

2,9 x 3,0

2,9 x 3,0

2,8 x 2,8

2,4 x 2,9

2,8 x 3,0

3,0 x 3,2

3,5 x 4,0

3,5 x 3,6

3.5 x 3,6

3,5 x 3,5

3,7 x 3,7

4,0 x 4,0

Reg. dybde        ToppvoU

0,6                     4,O x 4,3                1,4 x l,5

0,9                      5,5 x 5,6                1,9 x l,9

1,3                      5,5 x5,0                 1,7 x  l,7

1,4                     4,8 x 4,9                1,4 x l,4

1,1                        5,2x5,5                  1,7x  l,3

0,9                       5,O x 4,7                 1,3 x  l,1

1                          5,5x  5,3                 1,8x  l,6

0,7                      5,O x 6,0                1,4x  l,6

0,9                     4,6 x 4,9                1,6 x l,8

0,9                      6,O x 6,0                 1,5 x 2,5

1,1                      62x6,0                1,3x l,3

4,0 x 4,5

6,7 x 7,0                2,O x  l,9

1,0 x  1,5

1,4 x  1,7

1,6 x 2,0

2,0 x 2,0

62x6,2                1,Ox  l,1

5,Ox  5,0                  1,6x  l,1

4,5x4,5                1,5 x  l,0

6,O x 5,0                2,3 x  l,0

6,4x 4,0               2,5 x l,5
4,5 x 4,9                2,O x 2,0

5,9 x 5,2                1,9 x 2,0

3,7x3,6                1,4x  l,7

4,Ox4,2                 1,6x  l,9

2,0 x 2,1

6,Ox6,6                 1,8x  l,9

4,5 x 5,3               2,9 x 2,6

2,0 x 2,0

5,3x 5,8                 1,9x2,0

8,7 x6,5                 1,6x2,2

4,5 x 4,4               2,5 x 2,0

1,8  x  1,8

1.5 x  2,0

6,O x 6,0                 1,8 x 2,2

5,O x 5,0                 2,3 x 2,3

5,5 x 5,5                2,2 x 2,5

2,2 x 2,2
2,5 x 2,5

2,0 x 2,2

5,5  x5,3                  1,9  x2,1

4,8x4,8                1,7x  l,9

4,3x4,3                1,4x  l,7

5,Ox  5,4                 1,8x2,0

5,5 x4,8                 1,7x  l,7

5,Ox4,4                 1,7  x  l,9

3,6 x2,9                 1,7x  l,9

4,3 x 4,0                1,8 x 2,0

4,Ox4,0                 1,5x  l,6

4,5x4,5                  1,Ox  l,1

42x4,5               1,3x l,6

4,4x4,0                1,2x l,2

3,9x4,6                1,2x  l,4

4,8x4,8                  1,Ox  l,6

5,4 x 4,2               2,2 x 2,3

6,O  x  5,5                   1,O  x  O,6

5,5  x  5,5                 1,6x  l,6

5,5x5,5                 1,l  xl,7

5,5x5,5                 1,5x  l,5

5,5  x  5,5                 0,7xO,8

1,8  x  1,5
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meggsnr.     Milebum

Tfb.28-9              3,4 x  i,3

Jfp.28-10

jfp.28-11             2,8 x 2,6

/fb.28-12             1,5 x 2,4

Jft).28-13

jfb.28-14            1,2 x 2,4

Jfi).28-15              1,3 x 2,9

Jfb.28-16

jfp.28-17             1,1  x 2,3

Jfp.29-1

jfp.29-2             2,6 x l,5

]fp.29-3             2,2 x 2,4

jfp.29-4             2,1  x l,2

Jfip.29-5

Jfp.29-6

Jfb.29-7             2,5 x  l,2

Jfb.29-8              2,5x l ,2

Jfp.29-9

Jfp.30-1               3,2 x 2,O

jfp.30-2              2,O x 2,O

Jfb.30-3

Jfp.30-4

Jfp.31-1

Jfp.31-2

Jfp.31-3

Jfp.31-4

Jfp.31-5

Jfb.31-6

Jfp.31-7

jfip.31-8               2,l  x  l,1

jfp.31-9              2,O x  l,1

Tfp.31-10              1,2 x O,7

Jfp.31-11

]fip.32-1                2,3 x  l,O

Jfi).32-2              2,3 x  l,4

jfp.32-3             2,5 x l,5

jfp.32-4              3,O x  l,O

Jfp.32-5

Jfp.32-6

Jfb.32-7

Jfp.32-8

Jfp.33-1

Jfb.33-2

jfp.33-3              2,O x  l,O

jfp.33-4             2,3 x l,2

Jfb.33-5              2,O x  i,o

jfp.33-6             2,3 x 2,3

Jfp.33-7

Jfp.33-8

jfp.33-9             2,3 x  l,4

jfp.33-10             2,3 x  l,O

jfp.33-11             2,l  x 2,2

jfp.33-12            2,2 x 2,2

Jfi).33-13

Jfp.33-14

Jfp.33-1S

Jfp.37-1

Jfb.37-2

Jfp.37-3

Jfp.37-4

JS.37-5

jfp.39-1               2,1  x  2,1 4_4

StabHng     Dok. Metode

Snltt

Prøvestikk

krysslagt      Snitt/fl. gravd
Snitt

Prøvestikk

Snltt

krys slagt                Snitt

Prøvestikk

Snitt

Prøvestikk

Ø-V                    Snltt
krysslagt       Snitt/fl.gravd

Snltt
Prøvestikk

Prøvestikk

Snitt

krys slagt                Sni[t

Prøvestikk

N-S               Flategravd

NNV-SSØ        Flategravd
Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Sritt
Snitt

V                    Snltt
Prøvestikk

Snitt
-SV                  Snitt

lagt                 S nitt

lagt                S ritt
Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvesdkk

Prøvestikk

Sritt
Snitt

Smtt

Snitt/fl. gravd

Prøvcstikk

Prøvestikk

Sritt

Snitt

Snitt/fl. gra`-d

Snitt/fl. gravd

Prøvestikk

Prø`Testikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Prø\.estikk

Smtt

Vø,z.ø 63

Kornmentar

Hele milebunn målt

Utømt, målt i to nivåer

Hele milebunn målt
Hele milebunn målt

Hele milebunn målt

Hele milebunn målt

Hele milebunn målt

Bøckman og Bergstøl 2001
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Jmeggsm.        Fom

] fp. 39-2         Kvadratisk

j fp.39-3          Kvadrads k

j fp. 39-4         Kvadratisk

j S. 39-5         Kvadradsk
J b.39-6         Kvadratisk
] ¢.3 9 -7         Kvadradsk
j fp.3 9-8         Kvadratisk

Kg.1             Kvadratis k

Kg.2            Kvadrads k
Kg. 3             Kvadratisk

Kg. 4            Kvadradsk
Kg.5            Kvadratis k
Kg.6             Kvadratis k

Kg.7             Kvadratis k

Kg. 8            Kvadratis k
Kg. 9            Kvadradsk

Kg.10           Kvadrads k

Kg.11            Kvadratis k

Kg.12            Kvadratis k

Kg.13            Kvadratis k

Kg.14           Kvadratisk

Kg.15            Kvadrads k

Kg.16           Kvadradsk

398

Ytre mål      lndrc mål

7,5 x 8,5           3,3 x 3,7

7,O x 8,0           3,8 x 3,5

9,8 x9,0           3,9 x 3,6

9,O x 8,1            4,O  x 3,8

7,O x 7,0           3,5 x 3,5

8,5 x 9,0           3,5 x 3,5

7,O x 7,2           2,5 x 3,0

4,1  x 4,0

7 .fJ x 7 ,5
9,0 x 8,5

9,6 x 9,6           5,8 x 5,8

10,Oxl0,0        5,6x5,6

5,9 x 5,9           3,4 x 3,4

8,8 x 8,8          4,6 x 4,6

7,O x 7,7           4,O x  3.5

9,O x 9,0           4,O x  3,8

8,O x  8,3            3,O x 2,8

9,4 x  l0,5         4,O x 3,5

6,7 x 6,5           2,6 x 2,5

5,6 x 5,6           2,5 x 3,0

8,O x 7,0           3,3 x 3,2

9,O x 7,5           4,O x 3,0

Indfemål     Reg. dybde

(In2)
12,2

13,3

14

2,0 x 1,9

1,9 x  1,8

2,1 x 22
2,1 x 22

1,7 x  1,6

1,9 x 2,3

3,1  x 2,6

1,8 x 2,3

1,8  x  1,9

2,5 x 2,3

1,7  x  1,7

1,4 x 0,7

2,6 x 2,5
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Koinmentar

Bøckman og Bergstøl 2001

Bøckman og Bergstøl 2001

Bøckman og Bergstøl 2001

Bøckman og Bergstøl 2001

Bøckman og Bergstøl 2001
Bøckman og Bergstøl 2001

Bøckman og Bergstøl 2001
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StabHng     Dok. Metode

Sritt
Snitt

Prøvestikk

Prøvestikk

Snitt

Snitt

Prøvesdkk
Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvesdkk
Prøvestikk
Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvestikk

Prøvesdkk

Prøvesdkk
Prøvesdkk

Prøvestikk

Prøvestikk

Faser

Gråf jellprosjebtet -Bind 1

Jmeggsm.
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VEDLEGG 4
REGISTRERTE Rø STEPIASSER I GRÅF]ELLOMRÅDET
Reg. nr.    meggsm.

1

2                    Rp.8

3

4                    Rp.4

5                     Rp.9

6                       Rp.10

7

8

9

10

12

13

14

16                    Rp.3

17                        Rp.11

21

400

Ehr.        Iokaliscring    Temeng

103436    Trøbekkcn

200910    Tørråskjølen/
Malmmyra

201200    Tørråskjølen/
Malmmyra

200930    Tørråskjølen/
Malmmyra

200911     Tørråskjølen/
Malmmyra

200912    Tørråskjølen/
Malmmyra

201201     Tørråskjølcn/
Malmmyra

201202    Tørråskjølen/
Mahmyra

201203    Tørråskjølen/
Malmmyra

201204    Tørråskjølen/
Malmmyra

201205    Tørråskjølen/
Malmmyra

201206    Tørråskjølen/
Malmmvra

201208    Tørråskjølen/
Malmm\'ra

200900    Tørråskjølen/
Malmm}'ra

200913    Tørråskjølen/
Malmmvra

201209    Tørråskjølen/
Malmmyra

201210    Tørråskjølen/
Malmm\'ra

201212    Tørråskiølen/
Malmm}'ra

201211     Tørråskjølen/

Malmm\'ra

201207     Tørråskiølen/
Malmm\'ra

201214    Tørråskjølen/

Malmm\'ra

Ligger i fiirumo, ca 200 m NØ forJfp.12.
Undevegetasjonen er tuetc og betår av
blåbæ[lyng og mose.

Ligger i et søkk menom hø}rdedrag i et
hogstfdt ca 35 m fta administrativ vei.

I et hogstfdt ca 2 m S for stridsvogntras6.
Ytterkanten muligens skadd av denne.
Kjørespor etter skogsdrift rctt over
røsteplassen.

Vørzø 63

Beskrivelse/kommentar

Grå til rød kom og puddemalm påvist med prøvesdkk.
Tynne lag.

Rød pudder- og kommalm. Tynne lag over et større
områdc. Flere flagg satt ut. Trohg flerc røstebål.

Rød pudder- og kommalm påvist med prøvestikk

Ligger i et søkk meuom to høydedrag i et   Rødbrun puddemalm, Tynne og spettete lag, enkelte
hogstfelt ca l 5 m fri administradv vei          kullommer under malmcn. Steri forekommer i laget.

Trolig to røstebål.

Ligger i et søkk mellom hø}'dedrag i et
hogstfelt ca 15 m fra administrativ vei.

Ligger i et søkk mcllom to hø}7dedrag i et
hogstfelt ca 15 m fra admiristrativ vei.

Ligger i et søkk mellom to høydedrag i et
hogstfelt ca 1 5 m fri administradv vei.

Hogstfelt, gres sbevokst høydedrag.
Vannsig i forsenkning mot N.

Mørk rød puddemalm. En kraftig konsentrasjon antyder
et bål. Kullblmdet.

Lys rød d brun puddemalm, noe sandblandet. Tynne og
utflytende lag. Enkelte kullbiter i laget.

Rødlig puddemalm påvist med prøvestikk.

Rødlig til gråhg kommalm påvist med prøvestikk. En bit
brent leire funnet sammen med malmen.

Gressbevokst hogstfelt. Bekk renncr ca 10 Svart kommalm påvist med prøvestikk. Blanding av røstet
m sv for røsteplass.                                          og urøstet malm.

Gressbevokst hogstfelt. Våtområde i SV.    Svart til grålig kommalm påvist med prøvestikk.
Forholdsvis qrkt lag

Hogstfclt. Ligger nedenfor et høydcdrag
som stiger mot SV. Bckk renner ca 40 m
mot NØ.

Ilten høyde ut i myr i S, blåbærlyng,
tuete.

Blåbærlyng og mose, ghssen granskog,
slakt hellende mot Ø. M\.r ca 100 m mot
Ø.

Flatt terreng,100 m øst for Østre æra,
hogstfelt, gress og lyngbevokst.
Mvrområder rundt.

Flatt terreng,100 m øst for Østre æra,
hogst[-elt, gress og l}'ngbevokst.
Mvrområder rundt.

Hogstfelt. l}'ngbevokst. Svakt hellende
mot NØ.

Hogstfdt, gress og blåbærlyng. Svakt
hellende terreng mot Ø.

Blåbærtuer, småkupert område, noe
barskog. Ligger  i et søkk med våtområde
mot V.

Mose og l}'ngbevokst, ghssen gran og
bjørkeskog. Fuktig m}'rområde ca  10 m
mot V.

L}'s rød puddemalm ispedd noen små korn påvist med

prøvestikk.

Tre anomalier påvist med magnetometer. Kun i en ble det

påvist malm; svart kommalm. Merkepimen fl}'ttet til
dcnne anomalien.

Tykt lag med kommalm påvist mcd prøvestikk. Fire
anomalier viste allc malm innen diameter på ca 5 m.

Rødbrun puddemalm, 23 cm t}'kt med et 6 cm tykt kuuag
i bunn. Flere stein blandet i laget. Lite eller ikke tømt.

Rødlig malmlag rødlig påvist med jordbor. Ca 4 cm q7kt.
Ligger i gmppe med Rp.3.

Rødlig puddermalm ispedd noe kull, ca tre cm t}'kt, påvist
med prøvesukk.

T}'kt sjikt med lys rød puddermalm (8-10 cm), i§pedd noe
kull. Påvist med prøvestikk.

T}'kt lag med brun kommalm. Stcire kullbiter i laget. Påvist
med prøvcstikk.

Kom- (opp til 1  cm) og puddemalm påvist oppe i dagen

pga kjørespor etter gravemaskin. Malmen cr både røstet
og urøstet. Skjørbrent stein og kuubiter i malmlaget.

Blåbærl}'ng og mose, tuete terreng, glissen  T}'kt lag med delvis magnetisk kommalm på`'ist med

grans kog.                                                                    p røves tikk.

Hogstfclt, gressbevokst. j fp.1 /T hgger ca   Skadd av vegb}rgang, oversvømt av flomvann. Noen få
50 m mot sø.                                                       kom med røsta malm kunne påvises mcd prøvestikk.

L'sikker røsteplass.
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Reg.m.    Anleggsnr,       Ehr.        I,okaliseriip    Terreiq5

Malmmyra

26                                                 201233    Tørråskjølen/

Mahmyra

27                  Rp.7                       102500    Tørråskjølen/

Malmmyra

Beskrivelse/kommentar

T,ør,'ø 63

25                                                201232    Tørråskjølen/     Gress-, mose-og lyngtorv i gussen                Svart og rødbrun malm, både røstet og fersk, påvist med

granskog. Terrengct er slakt hellende mot   prøvestikk. Laget er qrkt og jordblandet.
NØ og stor myrkjøl.

Gress-, mose-og lyngtorv i gtissen               Mørk rødbrun puddermalm ispedd noen kullbiter. Iigger

granskog. Terrenget er slakt hellende mot  dypt, under 20 cm torv. Malm§jiktet er t}mt. Merkepinnc
NØ og stor myrkjøl.                                           er merket l7.

På en r}'gg svakt heuende mot Malmmyra.  Tynne lag avgrensct som 6 røstcbål. Varierende
Granskog og blåbærlyng. Våtområder og    kullinnehold, noe stein i undergrunn og lagene.
vannsig rundt. Bekk renner i sør.

28                   Rp.12 200914    Tørråskjølen/
Malmmvra

29                  jfip.18/Rp.13      201100    Tørråskjølen/

Mahmyra

30

31

32

33

34

35

36

37

40

41

201234    Tørråskjølen/
Malmmyra

201325    Tørråskjølen/
Malmm\'ra

201236    Tørråskjølen/
Malmmyra

201237    Tørråskjølcn/
Malmmyra

201238    Tørråskjølcn/
Malmm}'ra

201239    Tørråskjølen/
Malmmyra

201240    Tørråskjølen/
Malmmvra

201241     Tørråskjølen/
Malmm}'ra

201242    Tørråskiølen/
Malmm\'ra

201243     Torråskjølen/
Malmm\.ra

201244    Torråskjølen/
Malmm\'ra

201245    Tørråskjølen/
Malmmvra

På en flate svakt heuende mot Malmmyra.  Tykke konsentrasjoner av rød d brun pudder og
Granskog og blåbærl}mg. Våtområder og    kommalm. Ble påbegynt opprenset. Trolig tre røstebål.
vannsig rundt.

På en ryflategg svakt hellende mot                 Ble omdefinert til produksjonsplass for jem etter
Malmmyra. Granskog og blåbærlyng.
Våtområder og vannsig rundt. Bekk
renner i sør

Gress-, mose- og lyngtorv i glissen gran-
og bjørkeskog. Våt gressmyr med vannsig
ca 20 m mot NNØ. Terrenget hcller mot
NØ.

Gress-, mose- og lyngtorv i glissen gran-
og bjørkeskog. Våt gressmyr med vamsig
ca 20 m mot NNØ. Tcrrcnget heller mot
NØ. Ligger rett ved anleggsvei og
Tørråskjølen i SV.

Gress-, mose- og l}mgtorv i glisscn gran-
og bjørkeskog. Våt gressm}'r med `'annsig
ca 20 m mot NNØ. Terrenget heuer mot
NØ. Våtområde med vannsig mot S.

I tett granskog, mosedekt. Heller bratt
mot NNØ. Våt gressm}'r i bunn av
heumgen. Vamsig mot N.

Mosedekt overflate i granskog. Ligger ut
mot en bratt kant av fjeu som stuper mot
Ø. Myr og vannsig rett nedcnunder. Fersk
malm oppc i dagen.

Blåbærl}.ng, mose og gresstorv i granskog,
Flatt men småkupert terreng. Bratt
bergrabb ca  15 m mot Ø. Våt grcssm}.r i
N med vannsig.

Rett under bergknaus som stger mot V.
Mose- lyng- og granbevokst, stcinete og
småkupert. M}'rkiøl dirkete i Ø. Rauvelle
oppe i dagen langs bergkanten.

Blåbærl}'ng, mose og gresstorv i granskog,
Flatt men småkupcrt terreng. Bergrabb ca
1 5 m mot Ø med svak hclling. Våt

grcssm}'r i N med `'annsig.

Blåbærl}.ng, mose og gresstor`- og spredt

granskog, Flatt men småkupert terrcng.

L}'ng og mosekledd r}'gg. Grcssm}.r og
`.annsig mot S. Malmoppkomme tlerc

plasser rundt.

L}.ng og mosekledd r}'gg. Gressm}'r og
\.annsig mot S. Malmoppkommc flerc

plasser rundt.

På kanten av cn N-S gående l}'ng- og
mosebe`'okst r}.gg som skrår mot Ø dcr
det ligger våt grcssm}'r.  Bckkefar i N.

avtorvmg.

Brunsvart kommalm påvist med prøvestikk. Laget er tynt.

Svart og rødlig kommalm i et 5 cm lag påvist med

prøvesdkk.

Rødlig puddemalm med enkelte kom ispedd noe kull

påvist med prøvesdkk. Laget er 6-10 cm tykt.

Fin rødbrun puddemalm på`'ist med prøvesukk. Laget er
10-15  cm tvkt.

10 cm tvkt lag med rød pudder-og kommalm påvist med

prø`Testikk.

Brun og rødbrun kommalm i ca 5 cm t}'kt lag påvist med

prøvestikk.

Rødbrun puddemalm med noen kom og skjørbrent stein
i et 3-4 cm t}'kt lag påvist med prøvestikk.

L}'s rød pudder-og finkomet malm,10-12 cm q'kt lag

påvist med prøvestikk.

I.}'s rød puddermalm i et 2 cm t}'kt lag ispedd enkelte
kullbiter påvist med prøvestikk.

Rødbrun puddemalm med noe kull påvist mcd

prø`.estikk.  I.aget er ca 3  cm t}'kt. Magnotcmeteret viste
anomalicr flere plasscr rundt.

Svart og rød pudder-og småkomct malm,10-12 cm q'kt
lag, på`'ist med prø`.estikk.

Kmll rød d rødbrun kommalm, ca 5 cm t}.kt lag påvist
mcd prøvestikk.
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Reg. m.    Jmeggsnr.

42

43

44

45

46

48

51

53

54

55

56                    Rp.16

57                     Rp.17

58                      Rp.15

402

mr.        ILokalisering    Terreng

201246    Tørråskjølen/
Malmmyra

201247    Tørråskjølen/
Malmmyra

210231     Tørråskiølen/
Malmmyra

201228    Tørråskjølen/
Malmmyra

201229    Tørråskjølen/
Malmmyra

201227    Tørråskjølen/
Malmmyra

201225    Tørråskjølen/
Mahmyra

201226    Tørråskjølen/
Malmmyra

201224    Tørråskjølcn/
Malmmvra

201221     Tørråskjølen/

Malmmyra

201222    Tørråskjølen/
Malmmyra

201223    Tørråskjølcn/
Malmm\rra

201219    Tørråskjølen/

endret      Malmmvra
m
103202

På kanten av cn N-S gående lyng- og
mosebcvokst rygg som skrår mot Ø der
dct ligger våt gressmyr. Bekkefar i N. Myr
i S og Ø.

Ligger på en lyngbevokst høyde som
heller mot Ø. Noe glissen granskog. Våt

gressmyr mot N.

T}'kt torvlag av blåbærl}mg og mose i

granskog. Slakt hellende mot Nø.
Våtområde ca 5 m mot NNØ.

Blåbærl}mg og mosctorv, ca 15 cm tykt.
Noe små gran og bjørk. Merramyra ligger
i SV. Sumpmyr mot S, svakt heuende med
vannsig.

VørjÆ 63

Beskrivelse/kommentar

Mørk brun kommalm, ca 10 cm tykt påvist med

prøvestikk.

Svart d brun kom-og puddermalm, ca 10 cm tykt lag,

påvist med prøvestikk.

Noe magnetisk grålig kom- og puddemalm påvist med

prøvestikk. Ligger d}pt. Står merket med 40 på
merkepinne.

Rød puddermalm 7-10 cm tykt påvist med prøvestikk.

Blåbærl}mg og granskog, Terrenget er          T}.kt lag med rød puddcrmalm påvist med prøvesdkk. I
svakt heuende mot Ø. Ilgger ca 50 m NØ bunnsiiktet noe kull.
forJft).18/T.

Blåbærlyng, bjørk- og granbevokst. Ligger

på en hten høyde som heuer mot ø, stor
myrflate mot V. Kraffig vamsig både i S
ogN.

På kanten av bergknaus ca 10 m N for 51.

Rett nedenfor bergknaus i V. Sumpmyr i
Ø. Mose og lyngtorv i granskog. Kant i
torva viser muhg uttaksplass for malm 5
m mot NØ

Enkelte fragmenter av lys brun kommalm påvist med

prøvestikk. Stor bjørk med rotsystem rett i røsteplassen.

Overs`rømt av flomvann fra myr. JMalm ikke påvist.
l;' sikker røsteplass.

Sjikt av rødlig småkomct malm med noe skjørbrent stein

påvist med prøvesdkk. Fersk malm ligger oppe i dagen
mot steinknausen 3 m mot SV. Malmen cr avsatt drckte

på stein.

Ligger på lyngbevokst steinknaus rett ved   Rødlig puddemalm med enkelte små malmkom påvist
kanten av merramyra som ligger i v.             med prøvestikk, 3-6 cm tykt. Fcrsk malm påvist oppe i
Knauscn stuper mot ø og vannsig.               dagen nedenfor knausen.

Granskog med mose, gress og blåbærlyng.  Rød pudder- og kornmalm og noe kuu påvist med
Ilgger på et S-siden av ct høydedrag som    prøvestikk.

går Ø-V. Mot S et søkk med vannsig.
Røsteplassene 53-59 må sees på som en
helhet.

Granskog med mose, gress og blåbærlyng.  Mørk rød d svart kommalm, ca 3 cm t}'kt påvist med
Ligger på et S-siden av et hø}'dedrag som    prøvestikk.

går Ø-V. Mot S et søkk med vannsig.
Røsteplassene 53-59 må sees på som cn
helhet.

Granskog med mose, gress og blåbærlyng. T}'nt lag med rød og svart kommalm påvist med
IJggcr på et S-siden av et hø}'dedrag som    prøvesdkk.

går Ø-V. Mot S ct søkk med vannsig.
Røsteplassene 53-59 må sees på som cn
helhet.

Granskog med mose, gress og blåbærl}.ng.  10 cm tykt lag med svart til brunsvart kornmalm ispedd
Ligger på et N-sidcn av et høydedrag som  noe kuu påvist med prøvestikk.

går Ø-V. Mot N ct søkk mcd vannsig.
Røsteplassene 53-59 må sees på som en
helhet.

201220    Tørråskiølen/     Granskog med mose, gress og blåbærl}.ng.  T}.nt lag med brun-brurød puddemalm påvist med
endret      Malmm}'ra
m
103203

201217    Tørråskjølen/

cndrct      i\[almm`'ra
til

103201

Ligger på et S-siden av et hø}'dedrag som    prø\.estikk.

går Ø-V. Mot S ct søkk med `'annsig.
Røsteplasscne 53-59 må sees på som cn

helhet.

Gress, blåbærl}.ng og mosebevokst grunn   6-8 cm q'kt lag av rødlig korn (små)-og puddcmalm
i granskog. På en ø-V gående terasse.          påvist med prøvcstikk.
Heuendc mot vannsig i N. Røsteplasscne
53-59 må sees på som cn helhet.
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59                  Rp.14                    201216    Tørråskjølen/

endret     Malmmyra
Eu

103200

61

66

67

68

69

70                  Rp.20

71

72

73

74

75                    Rp.21

76

201215    Tørråskjølen/
Mahmyra

103279    Vestre

jemskallia

103280    Vestre

Jemskauia

103281     Vestre

Jemskauia

103282    Vestre

Jemskallia

103251     Vcstre

jemskauia

103283    Vesue

jernskama

103284     Vestre

Jernskallia

103285     Vestre

Jernskallia

103286     Vestre

jernskallia

103252     Vestre

jemskallia

103287     Vestrc

jernskama

Beskrivelse/kommentar

Vørz'ø 63

Granskog med mose, gress og blåbærlyng.  3 cm qrkt lag med brun kommalm påvist med prøvcstikk.
Lgger på N-siden av et høydedrag som

går Ø-V. Mot N et søkk med vannsig.
Røsteplassene 53-59 må sees på §om en
helhet.

I.igger i tett granskog, markoverflaten
består av mose og blåbærlyng. Tenenget
heller svakt mot SV

Ilgger rett ved ny anleggsvei opp d

jemskallen. En el-boks står ca 10 meter
SØ for Rp.

Ligger delvis under ny målskive/voll rett
ved el-boks i V på ny anleggsvei mot

Jcmskauen. Bekk renner 20 m mot SØ.
Vegatasjonen består av blåbærl}mg og

granskog. Terrenget heuer mot SV.

Hogstfelt. LTndervegetasjonen er høyt

gress. Mye stor stein i undergrunnen.
Tidligere granskog. Svakt heuende mot
SV.

Rødbrun kommalm påvist med prøvestikk. Laget er ca 5
cm. GPS-punkt tatt ca 5 m NØ for rp pga tett vegetasjon.

hgger under masse etter veibyggmg.

Bare cnkeltc kom av røsta malm ble påvist. Malmen ar av
komt}pen og brun, barc delvis røstet. Funn av fersk malm
NØ for røsteplasscn. Denne malmen er kommalm med
biter opp til 3 cm. Fargen cr brun til svart

lkke påvist røsta malm ved merkepinne.

Hogstfclt. Undervegetasjonen er høyt          10-15 cm q7kt lag med røsta rød puddcrmalm. Malmlaget

gress og noe blåbærlyng. Mye stor stem i     ligger meuom store sterier som syntes varmepåvirket.
undergr`mnen. Tidligere granskog. Svakt
hcllende mot SV.

Tett granskog med blåbærl}mg og mose       Rødlig puddemalm isped enkeltc kom. Laget er tykt, ca
som lawegetasjon. Heuer mot v. Vått i      25 cm. Spor av enkelte kullbiter.
undergrumen. Røsteplassen framstår som
en liten forhøyning. 70-75 bør sees i
sammenheng.

Tett granskog med  mose i                              Tynt lag med brun kommalm, ca 2 cm og bare delvis
lawegetasjonen. Heller mot V. Meget våt   røstet. hgger under et 15 cm t}'kt humus og torvlag. Også
undergrunn. Røsdng må ha  foregått i          noe fersk malm påvist i prøvestikket.
tørre perioder. 70-75 bør sees i
sammenheng.

L}'ngbevokst. Ingen stubber og virker          Begge plasscne har burgunderrød røsta malm, blandet
r}'ddet. Tett granskog rundt. Ijgger i kant   puddcr-og kommalm. Hovedrøsteplassen har et 12 cm
med r}'ddingen på en kant der terrenget       tykt lag, mcns den andre har ct 6 cm t}.kt lag.
starter å heuc brattere mot V Våt
undergrunn med stort vannsig.10 m mot
NV langs kanten ligger }rtterhgere cn
røstcplass. 70-75 bør sees i sammenheng.

Gressbevokst. Ingen stubber og virker
r}'ddct. Tett granskog rundt. Våt
undergrunn med stort vannsig. 70-75 bør
sees i sammenhcng.

Gressbevokst. Ligger i tett granskog mcd
åpen r}'ddet flate i V der 73 ligger 10 m
unna. Våt undergrum med stort vannsig.
70-75 bør sees i sammenheng.

Gressbevokst. Ligger i tcLtt granskog med
åpen r}'ddet flate i V. 74 ligger 12 m mot
N. Våt undergrunn med stort `'annsig. 70-
75 bør sees i sammenheng. RØsteplassen

framstår som en l}'ngdekket forhøyning.

Hogstfelt/beiteområde. Gressbevokst.
Gran og bjørk rundt. Ligger på cn N-S

gåcmde hø}.derygg. Området virekcr
r}'ddet. Terrengct heucr mot SV.

Malmlag ca 6 cm q'kt. Øverst kullholdig (skogsbrann?) og
underst et rødbrunt malmlag - puddcrmalm.

Lite malm påvist, bare enkeltc brune korn ligger på  15-20
cm dybde under torv og humus.

T}'kt lag, ca 25 cm, med malm, i bunn røsta malm, mot
toppen urosta. Malmen cr mørkebrun puddemalm ispedd
enkelte kom. Tolkning: røstingcn har sanns}'nligvis slått
feil. Alternativt er det plasscrt et lager av fersk malm oppe

på cn eldre røsteplass. Spor  etter kull i dcn urøsta
favoriserer den førstc tolkmngen.

Beskrevet som to anomaher.Ved pinne rød fmkomet
urøsta malm, 30 cm t}'kt, trolig fersk malm.
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77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

88

89

90

92

404

103288     Vestre

Jemskallia

103289     Vestre

jemskama

103290     Vestre

/emskama

103291     Vcstre

jernskauia

103292    Vcstre

jemskauia

103293     Vestre

jemskauia

103294    Vestre

Jemskaljia

103295     Vestre

Jemskallia

103296     Vestre

jcmskallia

103297     Vestre

jemskallia

103298     Vestre

Jemskallia

103299     Vestre

jcmskallia

103300     Vestre

Jemskallia

103301     Vestre

jernskallia

Hogstfelt/beiteområde. Gressbevokst.
Gran og bjørk rundt. Ligger på en N-S

gående høyderygg. Området vircker
ryddet. Terrenget hener mot SV.

Bcvokst med gran og høyt gress. Gran og
biørk rundt. I.igger på cn N-S gående
høyderygg. Området virker ryddet.
Terrenget heller mot SV.

Ligger på en flatc på en N-S gåendc
høydergygg. Bevokst med gran og bjørk.
Lawegetasjon er gress og l}mg. Hellende
mot SV.

Vørz.ø 63

Beskrivelse/kommentar

Beskrevet som en gruppe på flere anomaher. 25 cm Wkt
lag mørk noe kullblandet finkomet urøsta malm. Mot
bunnen noe mer kom og noe blandet røsm-urøsta malm.

Beskrevet som en gruppe på 10 anomalier. Ved pinne
rustrød finkoma malm, noe k`illblandet. Oppd 30 cm qrkt
lag.

Beskrevet som tre anomalier. Ved pime 4-5 cm qrkt lag
lys rød pudder- til finkomet malm, noe kullblandct.

Ligger i granskog med undervegetasjon av  Beskre`rct som en anomali på cn stor stein med flere

gress. En stor stem i undergr`mnen. På        mndt. Røstet på steinen? Ved pinne et l0 cm tykt lag med
kanten av en N-S gående høyderygg.            fmkomet fersk malm.
Terrenget heller mot SV.

Svakt hellende mot SV. Ligger på en N-S    Beskrevet som en anomhe. Opptu 15 cm qrkt lag lys rød

gående rygg. Hogstfat. Noe gran og            til grålig pudder-og fmkoma malm. Ilte kullblandet.
bjørk, undervegetasjona er gress og lyng.
Steinrik undergrunn.

Svakt hellende mot SV. Ijgger på en N-S    Beskrevct som en anomalie.  15 cm tykt lag med rødbrun

gående rygg. Hogstfelt. Noe gran og            puddemalm ispedd enkelte kullbiter.
bjørk, `mdervegetasiona er gress og l}mg.
Steinrik undergrunn. Våtområde  i N og
S.

Svakt hellendc mot SV. Ligge[ på en N-S

gående rygg. Hogstfelt. Noe gran og
bjørk, undervegetasjona er gress og lyng.
Steinnk undergrunn.

Svakt hellende mot SV. Idgger på en N-S

gående r}.gg. Hogstfelt. Noe gran og
bjørk, undervegetasjona er gress og lyng.
Steinflk undergrunn.

Svakt heuende mot SV. Ligger på cn N-S

gående rygg. Hogstfelt. Noe gran og
bjørk, undervegetasjona er gress og l}'ng.
S teinrik undergrmn.

Svakt heuende mot SV. Ligger på en N-S

gående r}7gg. Hogstfelt. Noe gran og
bjørk, undervegetasjona er mose, grcss og
lyng. Steimk undergrunn.

Behggende i SV vendt hemng. I granskog

på en N-S gående r}'gg. L'ndervegetasjon
av gress og mose. M}'rdrag og bekk mot
N.

Beliggende i SV vendt helling. I granskog

på kanten av en N-S gående r}.gg.
LTndervegetasjon av gress og mose.
Myrdrag og bekk mot N.

Ligger i svakt SV-hcllende terreng på
kanten a`' en tørr N-S gående r}'gg. Tett

granskog med undervegetasion av mose
og gress. Myr mot S.

Beskrevet som to anomalier. Ved pinne et 10 cm q.kt lag
mørk rødbrun pudder-d finkomet malm, ispedd noe kull.
10 m mot N et flagg; samme type maLm.

Beskrevet som en gruppe på flere anomaher. Ved pinne et
10 cm tykt lag rødbrun fin- til grovkornet malm med
enkelte kuubiter. Mye stein under malmen, enkelte av
disse er skjørbrente

Beskrevct som en anomalie.10 cm q7kt lag rødbrun

puddermalm mcd enkclte mindre kom. Lite kullblandet..
Mellom 85 og 86 flere anomalier. Avstand mellom disse er
20m.

Beskrevet som en sterk anomali samt flere svakere. Ved

pinne et 5 cm t}'kt lag l}.s rød puddermalm ispedd enkelte
kullbiter.

Beskrevet som en anomalic.  1 5 cm tykt lag med rødbrun

puddermalm ispedd enkelte kullbiter.

Beskievet som en anomahe.17 cm tykt lag med mørk
rødbrun fin- til grovkomet malm. Kullblandet. Mye stem i
laget.

Beskrevct som en anomalie.  Opptil  10 cm t}rkt lag mørk
rod kullblandet t-inkomet fersk malm. Lager av fersk
malm?

Ligger på en flatc/terasse. Svakt hellende    Beskrc`'et som en anomalie. Et 10 cm tykt mørkt rødt
mot v. Ligger i utkant et hogstl-elt.                pudder-til finkomet malm. Kullblandet. Bare enkeltc
Granskog mot ø. Bevokst mcd gress.          magnetiske kom.
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93

94

95

96

97

98                   Rp.26

99

100

101

102

103

104

105                  Rp.19

103302    Vestre

jemskallia

103303    Ve§tre

jemskauia

103304    Vestre

Jemskallia

103305    Vestre

jemskania

103306    Vestre

Jemskallia

103277     Vestre

/emskama

103307    Vestre

jemskama

103308    Vestre

Jcmskallia

103309    Vestre

Jemskallia

103310     Vestre

Jemskallia

103311      Vestre

Jernskallia

103312     Vcstre

Jernskallia

103238     Vestrc

jemskama

Beskrivelsc/kommentar

Vør,'ø 63

Idgger på en flate/terasse. Svakt heuende    Beskrevet som to anomalier. Ved pime et 12 cm tykt lag
mot v. Ilgger i utkant et hogstfelt.               lys gråhg sandblandet finkomet malm. Bare enkelte
Granskog mot ø. Bevokst med gress.          magnetiske kom

Beliggende på kant av terasse i SV-
hellende terrcng i granskog.
LTndervegetasjon er mose. Myr i N og Ø.
Bckk renner i S.

Beliggende på kant av terasse i SV-
hellende terreng i granskog.
lhdervegetasjon er mose. Myr i N.

Behggende på kant av terasse i SV-
hellende terrcng i granskog.
Undervegetasjon cr mose. Myr i N.

Ligger i vestlig hellende terreng.
Granskog med undervegetasjon av mosc
og blåbærlyng. Bekk renner 50 m mot S.

Liggcr på en flatc svakt heuende mot SV.
Lawegetasion består av mose, l}mg og

gress. Granskog omgir røsteplassen.
Våtmyr i SØ og V. Ijite steinrik
undergrunn.

Beliggene i V hel]ende gressbevokst
bakke. Noe ungbjørk. R}rddet område.
Gammel lafteb}'gning rett i S. Bekk
remer i N.

I]igger på en terrasse i et vesthg heucnde
terreng. Gressbevokst og noen store

grancr. Ryddet. Gammel laftebygning
ligger i V og bekk renner i N.

Beliggende på terrasse i V hcllende
terreng. Spredt gran og bjørk.
L'ndervegetasjon av Gress. Bckk renner i
N. (Rett N  for NIKl;T merkepinne;
rydningsrø}'s)

Beliggende på terrasse i V hellende
terreng. Åpen gran og bjørkeskog.
L'ndervegetasjon av gress og blåbærl}'ng.
Noe stein i undergrunnen. Bekk renner i
S.

Ligger på tcrrassekant i svakt V hellende
terreng. Granskog med undcrvegetasjon
av mose og blåbærl}'ng. Bekk 5 meter mot
S.

Ligger på terrassekant i s`'akt V hcuende
tcrreng. Granskog med under`'egetasjon
av rnose og blåbærl}'ng. Mye stcin. Ved
setervoll.

På en Ø-V gåcnde r`.gg, heuende mot V.
Granskog med undervegetasion av gress
og mose. Noe større stein i undergrunn.
Storc \'åtområdcr mot SØ og NV. 85 m
mot S finnes store mcngder fersk malm.
106 ligger 10 m mo[ Ø

Beskrevet som en gruppe på 6 anomaher. Ved pinne et 10
cm tykt lag med fin til grovkomet rødgrå malm. I topp
bare enkelte magnetsikc kom. Mot bunnen lys rød røsta
malm.

Beskrevet som en gruppe på flere anomauer. Ved pinne et
7 cm t}rkt lag lys rød puddemalm. I.ite kull.

Beskrevet som tre anomalier. Ved pime et 12 cm tykt lag
mørk rød finkomet malm, noe kullblandet.

Beskrevet som en gruppe på 4 anomalier. Ved pinne et 20
cm tykt lag rødlilla grov- og finkomet malm. Enkelte
større malmk]umper. Noe kullholdig.

Smekalovs omtaler røstcplassen som uvanlig med
omvcndt magnetisme. Mulig fnnes jemgjenstander under
torva. Prøvestikk viste et   10 cm q'kt lag med kullblandet
våt fet massc. En del fersk malm i dette laget. I bunn en
tynn kullinse. Datering tatt ut. Bare små lommer av røsta
malm. Kulturlag fra annen aktivitet ikke umulig. Setervou
100 m mot Ø.

Beskrevet som flere anomalier. Ved pinne et 27 cm lag
med l}'s rød fm tfl grovkomct malm, kullblandet.

Beskrevet som en sterk anomali med mye kull og lager
med røsta malm„ Ved pinne et 30 cm t}'kt lag mørk
rødbrun grovkoma malm iblandet noen større klumper av
lvsere rødlilla malm. Svært kullblandet.

Beskrevet som to anomalier. Ved pinne et  1 5 cm tykt lag
l}'s rød finkomet malm iblandet noen grovere kom. Kun
koma magnetisk.

Bcskrevet som cn gruppc anomalicr. Ved pinne et 15 cm
t}'kt lag l}'s rød finkoma malm. Noen grovere kom.

Beskre`'et som to anomalier. Ved pinnc et  10 cm q'kt lag
skarp rød puddemalm, noe kullblandet.

Beskrevet som flere anomalier. Ved pinne et  10 cm t}.kt
lag rød fin til gro\'kornet malm iblandet større k]umper av
l\'s rødlilla malm. Kullblandet.

Opp til 20 cm t}.kt malmlag. Brun kornmalm med enkelte
svarte korn. En del kullbiter forckommer. Malmcn har
samme konsistcns som den ferske malmen i S.
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106                Rp.18                      103237     Vestre

jemskania

107                 Rp.22

108

109

110

il"

112

113

114

103253    Vestre

jemskallia

103313     Vestre

jemskania

103314    Vestre

jemskauia

103315     Vestre

Jemskallia

103316     Vestre

JemskauJa

103317     Halvfaråsen

103318     Halvfaråsen

103319     Halvfaråsen

115                 Rp.28                      103258     Halvfaråsen

116

117

118

4o6

103320     Halvfaråsen

103321     Halvfaråsen

103322     Ilal`'faråscn

Beskrivelse/kommentar

Vø,''ø 63

På en Ø-V gåcnde rygg, hellende mot V.     Beskrevet som en sterk anomalie. Utømt røsteplass.
Noc opphøyd. Granskog med                       Framstår som en kvadratisk forhøyning med et 40-50 cm
undervegetasjon av gress og mose. Noc      q'kt malmlag bestående av rødlig puddcr-og kommalm.
større stein i undergrunn. Store
våtområder mot SØ og NV. 85 m mot S
finnes store mcngder fersk malm. 105
hgger 10 m mot V.

Ligger på en tørr lyngbevokst forhøyning
med enkelte store grantrær. Rundt
forhøyningen er det stort vannsig med en

gressbevokst lawegetasjon. Vann i
overflaten. Hener mot V. I SV storc
forekomster av fersk rød puddemalm.
107-109 bør sees i sammenheng.

Ijgger på en tørr lyngbevokst rabb med
enkelte store grantrær. Rundt rabben er
det stort vannsig med en gressbevokst
lawegetasjon. Vann i overflaten. Heuer
mot V. I SV store forekomster av fcrsk
rød puddemalm. 107-109 bør sees i
sammenheng.

hgger i våtomåde rett ved 107 og 108.
Gress og mosebevokst.  hten tørrere
rabb rett NNV for malmforekomsten.

Beliggende på cn flate. Hogstfelt, noe

gran og birk, `mdervegetasion av grcss.
Våt myr og gressbakke mot N.

Beskrevet son en anomli. 6 cm tykt lag med rød pudder-
og kommalm.

beskrevet som en anomali. 4 cm tykt lag med
overhangende kommalm. Litt groverc em på 107.

Beskrevet som en sterk anomali. Funn av røsta malm 1 5
cm ned i den våte torva. Merkelig plassering - mulig utrast
fra rabben i NNV. Eners røstet i en tørr periode.

Beskrcvet som to store anomalier. Ved pinne et 15 cm

q'kdag fin- til grovkomet malm, enkelte kullbiter.

hgger på en NS-gående høyderygg med     Beskrevet som en sterk og flere mindre anomaher. Ved
våtområder i Ø og V. Bekk renner ca 50     pinne et 15 cm tykt lag med røsta rød puddermalm ispedd
m mot vNV. Gressbevokst hogstfelt.          enkelte kom. Noe stein i laget.

Bcliggende på ØV-gåcnde rygg i svak V-     Bcskrevet som en gruppc på tre anomaner. Ved pinne et
`'endt helling i granskog. Myr i S. Bevokst   14 cm tykt lag mørk rødbrun koma malm, iblandet lilla
med gress.                                                                klumper. Kuublandct.

Ilgger i myrkant i bunn av v-hellcnde         Beskrevet som to anomaher. Ved pinne et l5 cm tykt lag
skrånmg på øv-gående rygg. Granskog      rød finkomet malm, trolig fersk. Enkelte magnetiske kom.
med undcrvegetasjon a`. mose og gress.

Ligger på øv-gående r}'gg i myrkant,           Beskrevet som tre anomalier. Ved pinne et l 5 cm t}.kt lag
øsdig hemng i granskog. lhdervegetasjon  mørk rødbrun koma malm, noe kullblandet.
av gress. Fukug.

Ligger på en "øy" i myr. ØV-gående r}'gg i Beskrevet som to anomalier. Ved pinne et 7 cm qrkt lag

granskog. Sørhg helling. Bevokst med          rødbrun koma malm, kullblandet.
mose og blåbærlyng.

Ijgger kanten av en terrasse på en "ø}" i     Beskrevet som to anomalier. Ved pinne et 4 cm q'kt lag
m}'r. ØV-gåendc rygg i granskog. Sørhg       rødbrun finkomet malm, noe kullblandet.
hellmg. Bevokst med mose og blåbærlyng.

Ligger kanten av en terrasse på en "øy" i     Beskrevet som to anomaher. Ved pinne et 5 cm t}'kt lag
m}.r. ØV-gående r}rgg i granskog. Sørhg       rødgrå koma malm, no€ kullblandet.
helling. Bcvokst med biørk, mose og
blåbærlyng. Tuete.

gger på en smal lav NS-gående
r}'gg/holmc i granskog omgitt av myr.
Lav`'cgetasion av gress og mose. Svært
fuktig.

Beskrevet som en anomalie. Ved pinne et 15 cm tykt lag
mørk rødbrun korna malm, noe kullblandet.
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119

120

121

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

103323     Halvfåråsen

103324    Halvfaråsen

103325     Halvfaråsen

103326    Vestre

jernskama

103327    Vestre

jernskama

103328    Vestre

jcmskama

103329    Vestre

jemskallia

103330    Vestre

jcmskama

103331     Vestre

Jemskallia

103332    Vestre

jemskama

103333     Vestre

Jemskallia

103334    Vestre

jemskama

103335     Vestre

Jernskallia

103336     Vestre

Jemskallia

Ligger på en smal lav NS-gåendc
rygg/holme i granskog ve myrkant.
Omdtt av myr. Undervegetasjon av einer
og mose. Steinrik undergrunn

Liggcr på en smal lav NS-gående
rygg/holmc i granskog vcd myrkant.
Omdtt av myr. Heuende svakt mot V.
Lawegetasjon av lyng og mose.

Ligger på saml NØ-SV gående rygg i

granskog omgitt av myr. Ilgger på en
flate. Lawegetasjon av mose og gress.

Ligger i granskog med undervegetasjon av
blåbærlyng. Noe kupert. En del større
stein i undcrgrunnen. Hellende mot SV.
Våtområde i NNV.

Ligger i granskog med undervegctasjon av
blåbærl}'ng. Noe kupert. En del større
stein i undergrunnen. Heuende mot SV.
Våtområde i NNV.

Iigger i granskog med undervegetasjon av
blåbærlyng. Noe kupert. En del større
stein i undergrunnen. Hellende mot SV.
Våtområde i NNV. Mer steinrik
undergrunn cnn 127 og 128.

Ligger på hogstfdt 15 NV for rygg der
127-129 ligger.  Gressbevokst, noe
bringebærkratt. Mye vannsig i
undergmnnen.

Ligger på kant av terrasse, hellende mot
V. Granbevokst hogstfelt,
undervegctasjon av gress. Steinrik
undergrunn. Fuktig.

Ligger i terreng hellende mot V.
Granbcvokst hogstfclt, undervegetasjon
av gress. Steinrik undergrunn. Fuktig.

Ligger på kant av terrasse, hellende mot
V. Granbcvokst hogstfelt,
undervegetasjon av blåbærlyng og gress.
Steinrik undergrunn. Bekk renner i N.

Ligger i terrcng heuende mot V.
Granbevokst hogstfelt, undervegetas j on
av gress. Steinnk undergrum. Fuktig.

Ligger på kant av terrasse, heuende mot
V. Granbevokst hogstfelt,
undervegetasjon av gress. Bekk renner i
N.

I.igger på kant av terrasse, hcuendc mot
V. Granbe`'okst hogstfclt.
undervcgetasjon av grcss.  Bekk rcnner i
N.

Ligger på kant av terrasse, hellendc mot
V. Granbevokst hogstfelt,
undervegetasjon av gress. Bekk renner i S.

Vø,ri 63

Beskrivelse/kommentar

Beskrevet som tre nanomalier. Ved pinnc ct 5 cm qrkt lag
svart og rød grovkoma malm. Kullblandet.

Beskrevet som to anomalier. Ved pinne et 5 cm qrkt lag
rødbrun pudder til finkoma malm. Lite kullblandet.

Beskrcvet som tre anomalier. Ved pinne et 2 cm qrkt lag
rødbrun komet malm, noe kullblandet.

Røsteplassen består av fire flagg som viser firc
enkeltrøstmger. Røstebålenc Ugger på linje og beskrives
fra SØ mot NV; 10 q7kt lag med burgunderrød

puddemalm;  1 5 cm tykt lag med puddermalm med en
kullinse mot bunnen. Brunhg; 15 cm qrkt lag med

puddemalm med en kullmse mot bunnen. Brunlig; 23 cm
tykt lag med burgunderrød puddermalm.

Røstcplassen er beskrevet som tre anomalier. Ved pinne et
10 cm tykt lag med mørk brun puddcmalm ispedd noen
kom. Enkelte små kullbiter gjennomgående for hele laget.

Røsteplassen er bcskrevet som tre anomalier. Ved pinne
13 cm t}'kt lag med mørk brun puddemalm ispedd noen
kom. Sandblandet. Enkelte små kullbiter gjennomgående
for hele lagct.

Redstrert flere anomaher. Ved merkepinne et 3-5 cm q'kt
lag med bmn kom- og puddermalm. Enkelte kullbiter.
Røstet i tørketid?

Beskrevet som to anomalier. Ved pinne et 10 cm t}.kt lag
rødbrun puddemalm.

Beskrevet som trc anomaher. Ved pinnc ct 10 cm t}.kt lag
rødbrun puddermalm. Bare enkclte magetiske korn.

Beskrevet som en sterk og fire små anomalier. Ved pinne
et 1 8 cm qrkt lag mørk rødbrun fin til grovkoma malm,
noe kunblandet.

Beskrevet som cn sterk anomalie. Ved pinne et 4 cm q'kt
lag lys rosa fmkomet malm. Bare enkelte magnetiske kom.

Bcskrevet som flere anomalier innen en radius på  10
mcter. Ved pinne et  10 cm t}.kt lag l}'s rød fin til

grovkomet malm, lite kuublandet. Malmen er sandblandet.

Beskre`.et som en sterk og to mindre anomalier. Ved

pinne et 10 cm t?'kt lag rodbrun finkomet malm. Kun
enkelte magnctiske kom. Noc kullblandet.

Beskrcvet som en anomali. Ved pime et 12 cm t?'kt lag

grålig sandblandet finkomet malm.  Enkelte magnetiske
kom. Noe kullblandet.
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103337     Vestre

jemskama

103338     Vestre

jemskama

103339    Vestre

jemskauia

103340    Vestre

jemskallia

103341     Vestre

jemskama

103342    Vestre

Jemskallia

103343     Vestre

jemskama

103344    Vestre

jernskallia

103345     Vestre

jernskama

103346    Vestre

Jemskallia

103347     Vestre

Jemskallia

103348     Vestre

Jemskallia

103349     Statens brakke

103350    Statens brakke

103351     Statens brakke

Beliggende på en terrassekant i SV
hellenedc terreng i hogstfelt. Noe gran.
LTndervegetasjon av høyt gress. Steinrik
undergrunn. Fuktig område. Myr ligger i
Ø.

Ijgger i SV heuende terreng. Bevokst
med gran og bjørk. Undervegetasion av
høyt gress. Steinrik undergrunn. Myr i
SØ.

Ligger i svakt SV heuende teneng.
Vegetasjon av høyt gress. Steinrik
undergrum.

I.igger i  SV hellende terreng. I utkanten
av granskog. Vegetasion av høyt gress.
S teinrik undergmm.

Ijgger på  terrasse i svakt SV hellende
terreng. Glissen bjørke- og granskog.
Vegetasjon av høyt gress.

Ligger på  kant av terrasse i svakt SV
hellende terreng. Biørke- og granskog.
Vegetasjon av gress og blåbærlyng.

Ligger i svakt SV hellende terreng. I
utkanten av bjørke- og granskog.
Vegetasjon av høyt gress. Steinrik
undergrum. Bekk rcnner i SØ. Hogstfelt
i S. Myr ligger mot Ø.

Vørjø 63

Beskrivelse/kommentar

Beskrevet som en kraftig anomali. Ved pinne et 25 cm qrkt
lag rød puddemalm. Lte kull.

Beskrevet som en gruppe på 6 anomalier på rekke. Ved

pinne et 18 cm tykt lag rødbrun finkoma malm, noe
kullblandet.

Beskrevet som en anomali. Ved pinne et 15 cm tykt lag lys
rød puddemalm, delvis urøstet. Irite kuu.

Beskrevet som flere anomaher . Ved pinne et 25 cm tykt
lag med lys rød fin til grovkomet malm. Lite kull.

Bcskrevct som flere anomalier. Ved pinne et 12 cm tykt
lag rød puddemalm. delvis urøstet. Ilte kullblandet.

Beskrevet som flere anomalier innen en radius på 1 5
meter. Ved pinne et 30 cm q7kt lag grovkomet malm, mye
fersk. Noe kullblandct.

Beskrcvet som en anomalie. Ved pinne et s cm tykt lag
rødbr`m puddermalm ispedd noen grovere kom. Noe
kullblandet.

Beliggende på flatc i gran-og bjørkeskog,   Beskrevet som en kraftig anomah. Ved pinne et 20 cm tykt
svakt hellende mot v. Noe steinrik               lag mørk rødbrun fin og grovkornet kullblandet malm.
undergum. Myr hgger mot Ø.

Ilgger i svakt sv hellende terreng. I              Beskrevet som en anomali. Ved pinne et l3 cm tykrt lag
utkanten av hogstfelt. Vegetasjon av hø}rt   l}'s rød grovkoma malm, lite kull.

gress. Steinrik undcrgrunn.   M}'r ligger
mot SØ.

Ligger på  kant av terrasse i svakt sv            Beskrevet som flere anomalier. Ved pinne et 5 cm tykt lag
heuende tcrrcng ved myrkant. Granskog.    mørkebrunt fint til grovkoma malm, noe kuublandet.
Vegetasjon av gress og mose. Svært
fuktig. Bekk renner i S. Myr i N og Ø .

Beliggende i tørr sv helling i granskog.        Beskrevct som en anomali. Ingen merkepime, men ved
Undervegetasjon av mose og blåbærlyng.    flagg et 15 cm tykt lag mørk rød fin tfl grovkomet malm,
Bekk renner i S. M}'r i N og Ø.

Ligger i sv- heuende tcrreng i utkant av
hogstfelt. Bevokst med gran.
Undervegetasjon av høyt gress. Bekk
renner i N Myrdrag i S og N. Fuktig.

Ligger på NS-gående r}'gg i svakt øsdig
heuende terreng. Myr i Ø. Granskog med
undervegetasjon av mose og røssl}.ng.
Tuetc.

Ligger på NS-gående r}'gg i svakt østlig
hellende terreng ved myrkant. Myr i Ø
Granskog med undervegetasjon av mose
og røssl}'ng. Tuete. Steinrik undergrum.

Ligger på en ØV-gående r}'gg i granskog
omdtt av m}'r. Svakt hellende mot V.
Undervegctasjon av mose og blåbærlyng.

delvis røsta, noe kullblandet.

Bcskievet som en anomali. Ved pinne et 18 cm qrkt lag
skarp rød fmkoma røsta malm iblandet grovere kom.
Kullblandet.

Beskrevet som en anomali. Ved pinne et 5 cm qrkt lag
rødbrun komet malm, ispedd enkelte kullbiter.

Beskrevet som en anomali. Ved pinne et 4 cm t}7kt lag
rødbrun finkoma malm, noe kullblandet.

Beskrevet som to anomalier. Ved pinne et 3 cm tykt lag
rødbrun finkorna malm. Lite kull.
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158                                                 103352     Statens brakke

159

160

161

103353    Statens brakke

103354    Statens brakke

103355    Statens brakke

162                Rp.24/Fj              103255    Statens brakke

163

164

165

166

167

168

169                 Rp.25

170

171

103356    Statens brakke

103357     Statens brakke

103358     Statens brakke

103359     Statens brakke

103360    Statens brakke

103361     Statens brakke

103256     Statens brakkc

103362     Statens brakke

103363     Statens brakke

Beskrivelse/kommentar

Vø,z'Æ 63

Ijgger på en NS-gående holme omgitt av   Beskrevct som tre anomauer. Ved pime et 4 cm tykt lag
myr, svakt hellende mot S. Granskog med  rød puddemalm.
undervegetasjon av mose og blåbædyng.
Steinrik undergrunn. Myc fersk malm i
myra. Vamsig i S.

Ligger på cn NS-gående rygg omdtt av       Beskrevet som en gruppe på 3-4 anomalier. Ved pinne et
myr, svakt hellende mot ø. Granskog          10 cm tykt lag lys rød finkomet malm.
med undervegetasjon av lav og røssl}mg.
Steinrik undergrum. Vannsig i NV.

Ligger på en NS-gående rygg omgitt av       Beskrevet som en anomali. Ved pinne et 3 cm tykt lag
myr, svakt hellende mot N. Granskog         rødbrun puddemalm, noe kullblandct.
med undervegetasjon av lav og røsslyng.
Steinrik mdcrgrum. Vannsig i NV+

Ligger på en NS-gående rygg omgitt av       Beskrevet som flere anomalier inncn en radius på 20 m.
myr, svakt heuende mot S. Granskog med  Ved pinne et 4 cm t}'kt lag rødbrun puddermalm, lite
undervegetasjon av mose og qrttebærl}mg.
Steinrik undergrunn.

Liggcr på en NS-gående r}'gg, svakt
hellende mot S. Granskog med
undervegetasion av mosc og blåbærlyng.
Steinrik `mdergrunn. Myr mot S. Bekk
remer i Ø.

Ligger på en NS-gåcnde r}'gg, svakt
heuende mot S. Granskog med
undervegetasjon av mose og blåbærl}mg.
Steinflk undergrunn. M}'r mot S. Bekk
renner i V.

Ligger på en NS-gående r}'gg. Granskog
med undervegetasjon av mose og
blåbærl}'ng. Omgitt av myr. Vannsig i N.

I.igger på en NS-gåendc r}tgg i S vcndt
helling. Granskog med undervegetasjon
av mose og blåbærlyng. Omgitt av myr.
Steinrik undergrunn. Tuete.

Ilgger på en NS-gående rygg i S vendt
helling. Granskog med undcrvegetasjon
av mose og blåbærl}Tng. Omgitt av m}rr.

Steinrik undergrunn. Tuete. Vannsig i S.

Ligger på en NS-gående r}.gg i S vendt
hellmg. Granskog med undervegetasjon
av mose og blåbærlyng. Omgitt av m}'r.
Steinrik undergrunn. Tuete. Vannsig i S.

IJgger på NS-gåcnde rygg i granskog med
under`'egetasjon av mose og lyng. Svakt
henende mot S. Omgitt av myr. Vannsig i
N.

Ligger på flate på NS-gående rygg i

granskog med under`'egetasjon av mose
og [av. omdtt av m,.r.

Ligger på flate på NS-gående r}'gg i

granskog med undervegetasjon av mose
og røssl}'ng. Svak N vcndt helling. Tuete.
Omgitt av m}.r.

Ligger på tørr flate på NS-gåendc r}.gg i

granskog mcd under`'egctasion av mose,
gressog ungbjørk. Svak N  `'endt helling.
Tuete. Omgitt a\' m}'r.

kullblandet.

Beskrevet som en stor loklaitet med mange anomalier tctt
ved hverandre, område ca 40x20 m. En voll på lx2 m viste
seg å bestå av røsta malm Laget var 60 cm tykt. Det ble
tatt et prøvestikk: Dc øvre 30 cm besto av rødbrun
kullblndet puddemalm. Mot bunnen besto laget av lysere

grovkomet malm med cnkelte klumper. Prøve ble tatt ut
fra begge lag.

Beskrevet som en kraftig anomali, med flere mindre i
nærheten. Ved pime et 15 cm qrkt lag mørk rødbrun
finkoma malm, noe kullblandet.

Beskrcvet som flerc anomalier imen en radius på 10
meter. Ved pinne et 1 5 cm t}'kt lag rødkornet malm, kun
enkelte magnetsikc kom, Lite kullblandet.

Beskrevet som 3-4 anomalier. Ved pinne et 3 cm t}'kt lag
lys rød finkomct malm, noe kuublandct.

Beskrevet som cn sterk anomahe. Ved pinne et 5 cm q'kt
lag svart puddemalm. Noe kullblandet.

Beskre`'et som flere store anomalier tett ved hverandre.
Ved pinne et  12 cm t}'kt lag l}.s rødbrun sandblandet
malm. Enkelte magnetiske kom, kullblandet.

Beskrevet som en anomali. Ved pinne et 4 cm t}'kt lag
rødbrun malm. lite kullblandet.

Beskrevet som flerc anomalier.  Ble tatt prøvestikk: Laget
besto av l}'s rød malmblandet sand.  Bare magnetiske kom.
Tynt lag, men noen t}Tkkere lag mcd rød komet malm.

Beskre`'et som en anomali.  Ved pinne ct  12 cm t}'kt lag

mørk rødbrun korna malm, ispcdd noc kull.

Beskre`'ct som en gruppc på 3-4 anomalicr. Ved pinnc ct 5
cm tykt lag rødbrun t-inkomet malm, litc kull.
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Knr.        Lokalisering    Terrcng Beskrivelsc/kommentaf

Vør,'ø 63

103364    Statens brakke    ngger på en flate på tørr NS-gående rygg   Beskrevet som en anomalie med mye røsta malm. Ved
i granskog med undervegetasjon av mose   pinne et 5 cm tykt lag rødbrun finkoma malm.
og røsslyng. Tuete. Steinrik undergrunn.

103257    Statens brakke    ljigger på en flate på NS-gåendc r}7ggi         Beskrevet som tre anomalier. Ved pinne et 5 cm q'ktlag
blandingsskog med undervegetasjon av       mørk rød puddemalm, en dcl kullstøv. Tatt ut prøve av
mose, lyng og grcss. Steinrik undergrunn.   laget.

103365    Statens brakke    Ligger på Ns gående flat tange i myrkant,
omatt av myr. Furuskog med
undervegetasjon av mose og blåbærlyng.

103366    Statens brakke    Ligger på en flate på NS-gående rygg i
blandings skog med undervegetasjon av
mose, lyng og gress. Steinrik undergrunn.

103367    Statens brakke    ngger på en flate på NS-gående r}'gg på
åpen flate med undenregetasjon av gress.
Steinrik undergrunn.

103368    Statens brakke    Ligger på en flate på NS-gående rygg i

granskog med undervegetasjon av gress
og lyng. Steinrik undergrunn.

103369    Statens brakke    ljgger på en flate på NS-gående rygg i
blandingsskog med `mdervcgetasjon av
mose og gress. Steinrik undergrunn.
Omgitt av myr.

Beskrevet som en anomali. Ved prøvestikk et 5 cm qrkt lag
mørk rød malm, bare enkelte magnetiske kom. Noe
kullblandet.

Beskrevet som to anomalier. Ved pinne et 2 cm Vkt lag
rødbrun koma malm.

Beskrevet som en svak anomalie. Ved pinne et 5 cm tykt
lag mørk rødbrun finkoma malm, bare enkelte magnetiske
kom.

Beskrevet som to anomalier. Ved pinne et 2 cm tykt lag
rødhg finkomet malm.

Beskrevet som en anomali. Ved pinn et 3-4 cm tykt lag
finkoma malm.

103370    Statens brakke    ljgger på NS-gående tange omgitt av myr. Beskrevet som flere anomalier. Ved pinne et 5 cm tykt lag
Spredt furu-og granskog.                                mørk grålig finkomet malm, bare enkelte magnctiske kom.
Undervegetasjon av mose og røsslyng.
Steinrik unde rgrum.

103371     Statens brakke    Ligger på en flate på tørr NS-gåcndc rygg   Beskrevet som en gruppe på 3-4 anomalier innen diameter
i granskog med undervegetasjon av mose   på 10 meter. Ved pinne et 1-2 cm t}'kt lag med rødbrun
og røsslyng. Tuete. Steinrik undergrunn.      komet malm.

103372    Statens brakke    Ligger på en flate på tørr NS-gående rygg
i granskog med undervegetasjon av mose
og blåbærl}'ng. Tuete. Steinrik
undergrunn.

103373    Statens brakke    Ligger på en NS-gående r}'gg.  På en flate

på kant av heHig mot vannsig i N.
Granskog med undervegetasjon av mose
og blåbærlyng. Stemrik undergrunn.

103374    Statens brakke    Ligger på en NS-gående r}'gg. På en flatc

på kant av hcllig mot vannsig i N.
Granskog med undervegetasjon av mose
og blåbærl}'ng.   Steinrik undcrgrunn.

103375     Statens brakkc     Liggcr på en NS-gående r}.gg. På en flate

på kant av hellig mot vannsig i N.
Granskog med undenregetasjon av mose
og blåbærl}'ng. Tuete.  Steinrik
undergrurm.

Beskrevet som to anomalicr. Ligger tett ved kullgrop. Ved

pinne et 2 cm t}Tkt lag rødbrun fmkomet malm, bare
enkelte magnetiske kom.

Beskrevct som 6 anomalier.   Ved pinnc et 2 cm q'kt lag
rødbrun koma malm.

Beskrevet som en anomalie.   Ved pinnc et 4 cm qrkt lag
rødbrun finkoma malm.

Beskrevet som en anomali. Ved pinne et 3 cm tykt lag rød
finkornet malm, noe kull.

103376     Statens brakke    hgger på en NS-gåcnde r}'gg. På en tlate     Beskrevet som en anomah. Ved pinne et 3 cm t}.kt lag rød

på kant av helling mot `'annsig i N.
Granskog med undervegetasjon av mose
og blåbærlyng. Tuetc. Steinrik
undergninn.

103377    Statens brakke    Ligger på en NS-gåcnde rygg, svakt
hellendc mot S. Granskog med
undcr`'egetasjon av mose og blåbærl}'ng.
Steinrik undergrunn. Myr mot S. Bekk
renner i V.

finkomet malm, noe kull.

Beskrevet som 3 anomalier. Ved pinne et 10 cm tykt lag
rødbrun kornet malm. Blandet mcd fersk malm.
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187                                                  103378     Sta,tens brakkc

188                                                  103379     Vestre

JemskaHia

189                                                  103380    Vestre

jemskallia

190                Rp.23                     103254    Vestre

Temskama

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

103381     Flåtåstøa

103382    Flåtåstøa

103383     Flåtåstøa

103384    Flåtåstøa

103385     Flåtåstøa

103386     Flåtåstøa

103387     Flåtåstøa

103388     Flåtåstøa

103389    Flåtåstøa

103390    Flåtåstøa

103391     Flåtåstøa

103392     Flåtåstøa

103393     Flåtåstøa

103394     Flåtåstøa

103395     Flåtåstøa

103396     Flåtåstøa

Beskrivelse/kommentar

Vø,¢'ø 63

Ijgger på NS-gående rygg på tørr flate.        Beskrevct som omtrent l0 anomalier. Ved pinne ct 2 cm
Granskog med undervegetasjon av lav og   qrkt lag med rødbrun komct mah.
blåbærlyng. Myr i N. Vamsig i S.

Gressbevokst hogstfdt med mye stor
stein. Hellendc mot SV. 25 m mot NV
renner en bekk i et naturlig søkk.

Gressbevokst hogstfelt der enkelte

grantrær fortsatt står. Hellcnde mot SV.
10 mot SØ renner en bekk i et naturlig
søkk.

Hogstfelt der noe bjørk står igjen. Tett

granskog rundt. Undervegetasjon består
av gress og mose. Henende mot SV. Bekk
renner 50 m mot SØ.

Rødlig puddemalm, 8 cm qrkt.Enkelte små kullbiter i
laget-

Beskrevet mcd 4 anomalier, et flagg. Rød puddermalrn, 4
cm tykt.

15 cm tykt malmlag, rødbrunt i topp og svart i nedre del.
Pudder i topp og mer komete mot bunnen. Dårhg til ikke
røstet mot bunnen. Rast i g)ennom røstebålet?

Ligger i tett granskog, undervegetasjon av  Bcskrevet som en gruppe på fire anomalier. Ved pinne et
blåbærlyng og mose. Svakt heuende mot     7 cm q7kt lag lys rød puddemalm ispcdd enkelte kuubitcr.
V. Tuete. Steinrik undergrunn.

I.igger i tett granskog, undervcgetasjon av  Beskrevet som en gruppe på fire anomalier. Ved pinne ct
blåbærlyng og mose. Svakt hellende mot     10 cm tykt lag skarp rød puddemalm iblandet enkete
V. Tuete. Steinrik undergrunn.

IJgger i tett granskog, undervegetasjon av
blåbærlyng og mose. Svakt hellende mot
V. Tuete. Steinrik undergrum. Bekk
reriner i S.

hgger i tett granskog, undcrvegetasjon av
blåbærl}mg og mose. Svakt heuende mot
V. Tuete. Steinrik undergrum. Bekk
renner i S.

Ligger i tett granskog, undervegetasjon av
blåbærl}rng og mose. Svakt hellende mot
V. Tuete. Stcinrik undergrunn. Bekk
renner i S.

Ligger i tett granskog, undervegetasjon av
blåbærlyng og mose. Svakt hellende mot
V. Tuete. Stcinrik undergrum.

kom.

Beskrcvet som fem anomalier. Ved pinnc et 15 cm tykt lag
skarp rød finkomet malm, enkelte kullbiter.

Beskrevet som flere anomalier. Ved pinne et 32 cm tykt
lag svart fmkomet malm. Kullblandet. De øverste 20 cm
er røsta.

Beskrevet som en stor gruppe anomlier.  Ved pinne et 12
cm t}.kt lag skarp rød kommalm. Kuublandet.

Beskrevet som tre anomalier. Ved pinne et 2 cm tykt lag
rødbrun finkoma malm.

Ligger i tett granskog, undcrvegetasjon av   Beskre`'et som 5 anomalicr. Vcd pinnc et 7 cm t}'kt lag
blåbærl}'ng og mosc. Svakt hellende mot     skarp rød pudder- tfl finkoma malm, noe kullblandet.
V. Tuete. Steinrik undergrunn.

Ligger i tett granskog, undcr`'egetasjon av   Beskre`'et som en gruppe på fire anomalier. Ved pinne et
blåbærlyng og mosc. Svakt hellende mot     30 cm t}'kt lag rød korna malm, noe kullblandet. Røstet i
V. Tuete. Steinrik undergrunn.                         hele sekvensen.

Ligger i tett granskog, undervegetasjon av   Beskrevet som en gruppe på fire anomalier. Ved pinne et
blåbærl}'ng og mose. Svakt hellende mot      15 cm t}'kt lag mørk rød kullblandet puddermalm.
V. Tuete. Steinrik undergrunn.

Ligger i tett granskog, undervegetasion av   Beskrevet som en gruppe på fire anomaher. Ved pinne et
blåbærl}'ng og mose. Svakt hellende mot     4 cm t}'kt lag mørk rød kullblandet finkornet malm.
V. Tuete. Steinrik undergrunn.

Ligger i tett granskog, undervegetasion av   Beskre`-et som en stor gruppe anomalier. Ved pinne et 5
blåbærl}'ng og mose. Svakt hellendc mot     cm q.kt lag svart puddemalm, kullblandet.
V. Tuete. Stcmrik undergrunn.

Tett granskog med under`'egetasjon av
blåbærl}'ng. S`.akt hellende mot V.

Tett granskog med under`'cgetasjon av
blåbærl}'ng. S`'akt hellende mot V.

Tett granskog mcd undervcgctasjon av
blåbærl}'ng. S`'akt hellende mot V.

Tctt granskog mcd undcrvcgetasjon a\'
blåbærl}Tng. S`.akt heuende mot V.

Tett granskog mcd undervcgctasjon av
blåbærl}'ng. S`'akt hellende mot V.  En dcl

Stor gruppe med anomalicr. Ved pinne et 3 cm p.kt lag
med rødbrun kom- og puddemalm.

Beskrevet som cn stor anomalic. To flagg: i V et 15 cm
t}'kt lag med mørk brun puddemalm. Kullholdig massc; I
Ø et rødlig 4 cm t}'kt malmlag. Kullholdig mot bunncn.

Beskre`'et som en gruppe anomalier, et flagg. 4 cm tykt lag
mcd brun malm ispedd enkelte kullpartikler

Beskre`'et som en gruppe små anomalier. T}.nt
uregelmessig lag.  Usikker røsteplass. F`ersk malm undcr

Bcskrevet som en stor anomalic.10 cm t}.kt lag lag mcd
rød puddemalm mcd enkcltc små kom. Mørkcre mot
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209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

225

412,

103397     Flåtåstøa

103398    Flåtåstøa

103399     Flåtåstøa

103400    Flåtåstøa

103401     Flåtåstøa

103402    Flåtåstøa

103403     Flåtåstøa

103404    Flåtåstøa

103405     Flåtåstøa

103406     Flåtåstøa

103407     Flåtåstøa

103408     Flåtåstøa

103409     Flåtåstøa

103410     Flåtåstøa

103411      Flåtåstøa

103412     Flåtåstøa

103413     Flåtåstøa

Tett granskog med undeNegetasjon av
blåbærlyng. Svakt hellende mot V.

Tett granskog mcd undervegetasjon av
blåbærlyng. Svakt heucnde mot V.

Ligger på et lite hogstfelt. Har vært tett

granskog. UndeNegetasjon av lyng og
mose, tuete. Kul|grop aD 1024166) 4 m
mot SV. Heuende mot SØ. Liten bekk
renner 25 m mot N.

Ligger på et lite hogstfclt. Har vært tett

granskog. Undervegetasjon av lyng og
mose, tuete. Kullgrop qD 1024166) 3 m
mot NØ. Hcllende mot SØ. Liten bekk
renner 30 m mot N.

Tett granskog med undervegetasjon av
blåbærlyng. Svakt hellende mot V. Bckk
renner 20 m mot SSØ. Fersk malm i
bekken.

Tett granskog med undervegetasjon av
blåbærlyng. Svakt hellende mot V.

Vørø 63

Beskrivelsc/kommentar

Beskrcvet som to anomalier, to flagg. Ved merkepinne et

qJnt brunt lag puddermalm, usikker røsteplass. 2 m mot
NV et 25 cm tykt rødlig puddemalmlag med mye kull
mot bunnen.

Beskrevet som en gruppe på fem anomalier, tre flagg. Ved
merkepinne et 5 cm qrkt lag brun småkomet malm; 5 m
SØ for  et 13 cm tykt lag kornmalm; 7 m S for pinne et s
cm qrkt lag kom- og puddermalm.

Beskrevet som en anomalic. Mørk brun puddemalm, 5
cm qrkt, noe sandblandet.

Beskrevet som en gruppe på fem anomalicr og m}'e røstet
malm. To flagg. Ved pinne et s cm tykt lag rød

puddemalm, mye kull i laget. Ved flagg i V et 3 cm Vkt
lag rød puddermalm, ikke kull.

Registrert som en stor anomalie samt noen mindre. Ved

pinne mørk brun malm med mye kull. 30 m N for 213
flagg festct på på tre. Et 13 cm tykt brmt malmlag her. 20
m N fbr 213 et flagg: 15 cm tykt sandblandt malmlag, lyst
rødt og noe kull. Over dette et 5 cm tykt lag utvaskingslag.
Indikerer stort vannsig?

Beskrevet som fire anomalier. Tykt lag urøsta malm, brunt.
Noen magnedske fragmenter. Lager eller dårlig røstet? Tre
flagg tett ved hverandre viser sammc fenomen. I dette
området finnes flcre flagg der det er påvist røsta malm.
Ekstensivt brukt område

Ligger i tett granskog, undcrvegetasjon av  Beskrevet som en gruppe anomalier. Ved pinne et 20 cm
blåbærlyng og mose. Svakt hellende mot     t}'kt lag mørk rød korna malm. Kullblandet. Hele laget er
V. Tuete. Steinrik undergrunn.

8 M fra feltgrense til J fp.30/F. Tett

granskog med undervegetasjon av
blåbærlyng. Svakt hcnende mot V.

I.igger 5 m NØ fbrjfp.30/F. Tett

granskog mcd undervegetasjon av
blåbærlyng. Svakt hellende mot V.

Ligger 30 m N forJfp.30/F. Tett

granskog med undervegetasjon av
blåbærlyng. Svakt hellende mot V.

Tett granskog med undervcgetasjon av
blåbærlyng. Svakt hel]ende mot V.

Tctt granskog med undervegetasjon av
blåbærl}'ng. Svakt hellende mot V.

Tett granskog med undervegetasion av
blåbærl}'ng. Svakt hcllende mot V.

Tett granskog med undervcgetasjon av
blåbærl}'ng. Svakt hellende mot V.

Hogstfelt. l'ndervegetasjon er
blåbærlyng. Åpent og ovcrsiktlig.

røsta.

Bcskrcvet som cn gruppe anomalier.17 tykt lag med fin

puddemalm, mørk, mørk rød.

Avskrevet. 5 m NØ for 217 et flagg. Her et 6 cm tykt lag
sandblandct malm av pudder og cnkelte kom.

Beskrevet som en anomalie.  Et 12 cm t}'kt lag med mørk
brun kommalm. Enkelte kullbiter.

Beskrevet som en stor gruppe anomalier. Malmlaget er
sandblandet med en dcl røstet lys rød d hvit røstet malm.
3 flagg står innen en radius på 5 m. Allc viser det samme.

Beskrevet som en gruppe på fire anomalier. Ved pinne et
s sm tykt lag av brunt noe sandblandetc malm. Steinrik
undergrunn.

beskrcvet som en gruppe på 3 anomahcr. 7 cm tvkt lag
med mørk rød puddemalm, enkelte kom. Lysere rødfarge
øverst. Lite magnetisk.

Beskrevet som en gruppe på 5 anomaher. Mørk brun

puddermalm, rent lag, 8 cm t}.kt.

Beskrevet som en anomahe.

25 m N forjfp.30/F. Granskog, noe hogd Beskrc`'et som en anomalie.10 cm t}Tkt lag rødbrun
ut, med undervegetasjon av blåbærl}mg.       puddemalm med l  cm t}'kt kuuag i bunn.
Svakt hellcndc mot V.

Hogstfelt, flatt. Mosebevokst. Ligger på      Beskrevet som en anomalie. T}'nt lag, 2 cm, sandblandet
et N-S gående høydedrag. Nylig hogd.         malmlag av puddermalm.
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226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

241

242

244

mr.       Iokalisering    Terreng

103414    Flåtåstøa

103415     Flåtåstøa

103416    Flåtåstøa

103417     Flåtåstøa

103418     Flåtåstøa

103419    Flåtåstøa

103420    Flåtåstøa

103421     Flåtåstøa

103422    Flåtåstøa

103423     Flåtåstøa

103424    Flåtåstøa

103425    Storkjølen

103426     Storkjølen

103427     Storkjølen

103428     Storkjølen

103429     Storkjølen

103430     Storkjølen

Beskrivelse/kommentar

Vzdria 63

Hogstfdt, flatt. Mosebevokst. Ijgger på      Beskrevet som en anomalie. 5 cm qtkt lag lys røs
et N-S gåcnde høydedrag. Nylig hogd. I S  puddcmalm iblandet enkelte sandkom.
et l}mg- og mosebevokst våtcre område.

Ligger på en flate l5 m ssv for                     Beskrevet som to anomalier. T}'nt, 2 cm, malmlag. Lys rød
malmholdig bekk. Tynnhogst, mose og       puddemalm. Steinrikt under, Virker godt tømt.
lyngbevokst. Stcinete undergrum.

Ligger på en flate på furumo. Svakt              Beskrevet som to anomatier. Ved pime et g cm tykt lys
hellende mot v. L'ndervegetasjon av lav      rød pudder-til fmkornet malm.
og smågran.

Hogstfelt, flatt. Mo§ebevokst. I.igger på      Beskrevet som en anomalie. 5 cm tykt lag lys røs
et N-S gående høydedrag. Nyhg hogd. I S   puddemalm iblandet enkelte sandkom.
et lyng- og moscbevokst våtere område.

Ijgger på furumo på flatc. Granskog i S.
Undervegetasjon av mosc og røsslyng.

Liggcr på furumo på flate. Granskog i S.
Undctvegetasjon av mose og røsslyng.

Ligger på hrumo på flate. Granskog i S.
Undervegctasjon av mose og røssl}mg.

Ligger i tett granskog, undervcgetasjon av
blåbærlyng og mose. Svakt hellende mot
V. Tuete. Steinrik undergrunn.

Beskrevet som en anomah. Ved pinne et 2 cm t}'kt lag lys
rød finkoma mah.

Beskrcvet som cn anomali. Ved pinne et 11  cm tykt lag
rødbrun finkoma malm, noe kullblandet.

Beskrevet som en sterk anomali og en mindre. Ved pirine
et 4 cm qtkt lag lys rød finkorna malm, spredte kuubiter.

Beskrevet som en anomali. Ved pinne et  20 cm tykt lag
rødbr`m pudder- dl fmkorna malm. Kullblandet.

Ijgger i tett granskog, undervegetasjon av  Beskrevet som en gruppe sterke anomaher. Ved pinne et 7
blåbærlyng og mose. Svakt hellende mot     cm tykt lag rødlilla finkoma malm.
V. Tuete. Stcinrik undergrunn.

Ligger i tett granskog, undervegetasjon av   Beskrevet som en sterk anomati. Ved pinne et 12 cm t}'kt
blåbærlyng og mose. Svakt hellende mot     lag rødrilla finkoma malm med enkelte større grå kom.
V. Tuete. Steinrik undergrunn.

Ligger i tett granskog, undervegctasjon av
blåbærlyng og mose. Svakt hellende mot
V. Tuete. Steinrik undergrunn. I skjæmg
til skogsbilvei.

Ligger på furumo, enkelte grantrær.
Undervegetasjon er blåbærlyng. Tuete og
en del stein. Ligger på en Ø-V gåendc
r}'gg med myr i N.

Beliggende på ØV-gåcnde rygg på flate.
Granskog med undervegetasjon av mose
og blåbærl}'ng og småbjørk. Tuete.
Steinrik undergrunn. M}-r hgger i N.

Rctt ved n}'reg anleggjfp.37/S (240)  og
kullgrop jfp.37/S-5. Furumo med
blåbærlyng og mosedekt undergrum.
Ligger på en SV-NØ gående rygg med
mvr i NØ.

Blandingsskog med gammel furu og tett
smågran. L'ndervegetasjon består av
mose. En gammel men tydelig sd går 20
m mot Ø.

Blandmgsskog med gammcl fum og
smågran. l;'ndervegetasion består av
mose.

Bel]ggende på ØV-gående r}'gg i svak S-
vcndt helling. Granskog med
undervegetasion av mose og blåbærl}.ng.
Tuete. Steinrik undergrunn. M}.r i N.

Noe kullblandet.

Beskrc`'et som en sterk anomati. Ved pinne et 10 cm tykt
lag rød puddcmalm.

Beskrcvet med 2 anomalier. Ved merkepinne bare enkelte
kom. Flagg 4 m mot S har et 6 cm tykt l}'srødt

puddemalmlag ispcdd noe kull.

Bcskrcvet som en stor gn]ppe anomalier. Ved pinne et 18
cm q'kt lag lys rød kornet malm iblandet grå klumper fersk
malm. Noe kullblandet.

Beskrevet med et stort og to små anomalier. Ved
merkepinne 3 cm t}.kt malm]ag av brun kommalm ispedd
cnkelte kullbiter.

Beskrevet med et sort og et lite anomatie. Ved pinne
brune og svarte kom, 4 cm tykt. Veldig magnetisk.

Gruppe av anomalier. Ved pinnc- et t}'nt lag l}'s brun
malm, ca 2 cm.

Beskrevet som to anomalier. Ved pinne et  1 5 cm t}'kt lag
rød kornet malm iblandet enkelte små klumper. Noe
kullblandet.
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248
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103431     Storkjølen            Beliggende på øv-gående rygg i svak s-
vendt hclling. Granskog med
undewegetasjon av mose og blåbærlyng.
Tuete. Steinrik undergrunn. M}T i N.

103432    Storkjølen            Beliggende på øv-gåendc rygg i svak s-
vendt helliqg. Gran§kog med
undervegetasjon av mose og blåbærlyng.
Tucte. Steinrik `mdergrunn. Myr i N.

103433    Storkjølen            Beliggende på øv-gående rygg i svak s-
vendt helling i gammelt hogstfdt.
LTndeNegetasion av mosc, gress og
småbjørk. Stcinrik undergr`mn.

103434    Storkjølen            Beliggende på øv-gåcnde rygg i svak s-
vendt helling. Granskog med
undervegetasjon av mose og blåbærl}'ng.
Tuete. Steinrik undergrunn. Myr i N.

103435    Storkjølen            Beliggende på øv-gående r}rgg i svak s-
vendt helling. Granskog med
undervegetasjon av mose og blåbærlyng.
Tuete. Steinrik undergrunn. Myr i N.

VørÆ 63

Beskrivelse/kommentar

Beskrevet som en anomali. Ved pinne et 20 cm qrkt lag
rødbun fmkomet malm. Noen kullbiter.

Beskrevet som en gruppe sterke anomalier. Ved pinne et
12 cm tykt lag mørk rødbrun komet malm. noe
kuublandet.

Beskrevet som en gruppe sterke anomalier. Ved pinne et
12 cm tykt lag rødbrun komet malm, noe kullblandet.

Beskrevet som en gruppe på 5 anomalier. Ved pinnc et 4
cm tykt hg mørk rødbrun komete malm, noe kullblandet.

Beskrevet som en gruppe på flere anomalier. Ved pinne et
5 cm tykt lag mørk rød kornete malm,  kullblandct.
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Gråff ellprosjektet - Bind 1

VEDLEGG 6
14C-DATERINGER MED DENDRolmoNOLOGISIE DATERiNGER

Vø,;ø 63

IAn/.nr. I                                     Øa,ctrig -,4c Datering - dendto lJKJzr. FOJ2,eÆg,                                          ]

Lab ref.        BP-alder    avvik ±     Kalibrert              Dat. mat. Åfringer            Feuetid8.

jfp.1             T-16729          820

jfb.1            T-16730          835

JftJ.1             T-16731           225

jfb.1            T-16732          905

jq>.1             T-16733          845

]S.1            T-16734         870

Jfi).1            Tua-4442      955

jS.1-2       T-16893          885

.1 -4        T-18464          840

70                 AD 1165-1280        Gran

90                 AD1065-1285        Gran

40                Y. enn AD1650    Gran

60                 AD1035-1220        Furu

50                 AI)1165-1265        Gran

70                 AD1045-1255        Gran

35                  AD1025-1160        Gran

65                 AD 1040-1230        Gran

55                 AD1165-1275        Gran

AD1167-1261     E.  sommer

94 + 2 år             AD1264

200038       Profi] grøft l, topp
200040      Proffl grøft l, bum
200090       Røsteplass 2

200148
Ovn 2, lagget trevegg
Knr dendro: 200267

200150      0vn l, lagget trevegg
200022       Ildsted

200037       SlagghaugsH 1

109  + 2 år            Datert relativt    200004       K.nrdendro: 200003

200178

Jfb.2            T-16735          855

Jfb.2            T-16736          955

jfp.2           T-16737         960

jfp.2            T-16738          770

Jfb.2            T-16739          825

Jfb.2           T-16740          805

JfiJ.2            T-16741          77o

JftJ.2-1         T-16894          80o

jfb.2-1         T-16895          790

]fp.2-2        T-16896          810

jfp.2-3       T-16897          840

jfp.2-3        T-16898          745
.2-4        T-16899          865

65                 AD1065-1260        Furu

80                  AD1015-1180        Furu

65                  AD1015-1165        Furu

75                 AD1220-1295        Furu

55                  AD1175-1280        Gran

75                 AD1170-1285        Furu

45                AD1230-1290       Fuu

48 år +. For få for datering

AD1191-1297     E.  Sommer
106 +  5                 AD1302

200194       SlagghaugsH 1

200201       SlagghaugsH 2

200235       Kullager
200241        Røsteplass

200254       Malnhager

200257

200258

50                 AD1215-1285        Gran/fiiru    59 år, gran.           Datert relarivt    200208

65                 AD1215-1290        Furu

45                 AD1215~1280        Furu

75                 AD1070-1280        Fum

65                 AD1240-1300        Gran

45                  AD1160-1230        Furu

Ovn 1, lagget trevegg
K.nr dendro: 200310

0vn 2, lagget trevegg,
K.nr. 200311

Topp'
Knr dendro: 200207

200210       Bunn.

200213

200217       Fase l

200218       Fase 2

200255

Jfb.3            T-16746          770                 45                 AD1230-1295        Furu

]S.3           T-16747         875

jfp.3            T-16748          865

JfiJ.3            T-16749          7io

jS.3          Tua-4444     865
jfp.3           Tua-4445      975
Jfi>.3            T-17660          io7o

]fp.3             T-17661           1025

jfp.3-1         T-16900

Jfb.3-4        T-16901

JÅ].3-7        T-16902

Jft>.3-6        T-16903

Jfb.3-9        T-16904

]S.3-8       T-16905

Jfi>.3-5         T~16906

Jft>-3-12      T-16907

jS.3-14     T-16909

Jfi].3-11      T-169io

JfiJ.3-10      T-16911

Jft).3-13      T-18334          840

75                 AD1040-1255        Furu

75                 AD 1045-1270        Gran

75                 AD1275-1385        Gran/fiin]

35                  AD1165-1225        Furu

35                 AD1020-1255        Furu

65                 AD895-1020          Furu

40                AD99 S-1030          Furu

AD1030-1225        Gran

AD1225-1280        Furu

AD1190-1280        Furu

AD1005-1160        Furu

AD1225-1295        Gran

AD1250-1295        Furu

AD1220-1295        Gran

AD 7 80-96 5            Furu

AD 1165-1250        Furu

AD1165-1235        Gran

AD 103S-1245        Furu

75                 AD 1065-1280        Furu

300223       Kullager
300255       SlagghaugsH2

300310       0vn 2, lagget trevegg

300322       0m l,laggettrevegg
3 00205       Ilds ted

300259       SlagghaugsH 1

300952       0vn 3, lagget trevegg

>30 år. For få for datering            300957
Ovn 4, lagget trevegg
K.nr dendro: 300958

300333

300334

300337

300339

300341

Grein. ikke egnet fordendro        300343       K.nr dendro: 300344
300345

300347

500145

500155

500161

AD1161-1220     E. sommer

59  +  1  år               AD1221
300253

Jfb.4            T-16742          1075

j fp.4            T-16743          835

jq].4            T-16744          920

j S.4           T-16745         975

j S.4           T-18467         500

jS.4-1        T-16908          880

Jft).4-2        T-1S831           850

jfb.4-2        T-15832          790

75                 AD890-1025          Gran

75                  AD1160-1280        Gran

75                 AD1025-1220        Furu

65                   AD1010-1165

60                  AD1405-1445

50                  AD1050-1225

75                  AD1060-1275

60                   AD1250-1285

300028       Slaggutkast

40 +  1  år              Datertrelativt    300110       Kullager

AD1108-1270     E.sommer

162 år                     AD1270
300112       0vn, lagget trevegg

300166        Ildsted

300060       brent stokk

300049

Bøckman & Bergstøl 2001

Bøckman & Bergstøl 2001

42,0
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[An/.Jn'. Datering - C14 Datering - detidto Kjzr.         |,Eroi7fcÆs.                                     |
Lab ref.        BP-alder    avvik ±     Kalibtert              Dat. mat. [Årringer            Feuetids.

]S.5           T-16750         835

jp.5           T-16751          780

Jb.5            T-16752         915

jS.5           T-16753         865

jfp.5            T-16754         935

Jfb.5            T-16755          810

Jb.5           T-16756         765

jS.5           T-16757          1000

]S.5           Tua-4446      815
jfp.5           Tua-4447      960
jfp.5           Tua-4448     760
jfp.5           Tua-4449      915

Jfb.5-4       T-16887          700

JfiJ.5-4        T-16888          835

Jfi).5-4        T-16889          760

jS.5-4       T-16890         745

]S.5-5        T-16891          880

jS.5-1        T-16892         860

75                AD1160-1280        Gran/fiiru

75                 AI)1215-1290        Furu

75                 AD1025-1220        Furu

75                 AD1045-1265        Furu

75                 AD1020-1215        Gran

75                 AD1170-1285        Furu

75                 AD1220-1295        Furu

75                 AD985-1160          Furu

35                 AD1215-1275        Gran

35                 AD1025-1160        Furu

35                 AD1255-1290        Furu

35                 AD1040-1180        Furu

75                 AD1275-1390        Gran

75                 AD1160-1280        Gran

75                 AD1225-1295        Gran

65                 AD1235-1300        Gran

65                 AD1040-1235        Gran

65                 AD1060-1260        Furu

100321        Kullager3

100389       Kullager4

48 år. For få for datering               100395

100399

71  +  1 år              Datert relativt    100401

AD1126-1243    E. sommer
117 +  6år            AD1249

AD1113-1201     E.  sommer

88 + 35 år           AD1236

100416

100421

100427

100280

100425

100426

100428

100306

100307

100308

100309

Ingen match med øvrige prøver  100435

69 år. For få for datering                100437

Ovn 6, lagget trevegg
Ovn 2, lagget trevegg

Ovn 5, lagget trevegg

Ovn 3, lagget trevegg

Ovn 4, lagget trevegg

Slagghaug SH 4, topp
lldsted

Slagghaug SH 4,  bunn
Slagghaug SH  1, bunn

Slagghaug SH  1, topp

Fase 1

Fase 2

Fasc 3

Fase 4

JS.6           T-16758

Tfp.6            T-16759

Jfi>.6            T-16760

Jfb.6            T-16761

jS.6           T-16762

Jfb.6            T-16767

J fi]. 6           Tu a-4450

JS.6          Tua-4451
jS.6-11      T-16874

}S.6-1        T-16875

7fp.6-12     T-16876

Jfb.6-2        T-16877

]S.6-13     T-16878

jfp.6-14     T-16879

jfp.6-5        T-16880

JS.6-3        T-16881

Jfb.6-6        T-16882

]S.6-1S     T-16883

JfiJ.6-8        T-16884

JS.6-9        T+1688S

jfp.6-10     T-16886

1130               55                 AD880-985             Gran

710                 75                 AD1270-1380        Furu

845                 80                 AD1060-1280        Furu

75                 AD1165-1280        Furu

75                  AD1165-1285        Gran

845

945

800

865

830

840

915

860

1040

845

AD1165-1275        Gran

AD1005-1030        Furu

ÅD1260-1295        Gran

AD1165-1270        Gran

AD1165-1275        Gran

AD1050-1275        Gran

60                 AD 1165-1275        Furu

65                  AD1020-1175        Furu

65                 AD1205-1285        Gran

50                 AD1065-1240        Furu

75                 AD1165-1280        Gran/fiiru

85                 AD1055-1220        Gran

75                 AD102S-1220        Gran/fi]ru

40                 AD 1165-1235        Gran

60                AD970-1030          Furu

60                 AD1160-1270        Gran

100032       Kullager l

100059       SlagghaugsH 1

100074       SlagghaugsH 2
>30 år. For få for datering            100165

44 +  1  år              Datert relativt     100167

100037

100066

100086

125  +  10 år         Datert relativt     100035

100036

100047

AD1128-1207     E.  sommer

79  +  1år                AD1208
100048

Unormale variasioner i årringer   100050

78 år                        Datert relativt     100119

100146

100147

100150

1001S1

100152

100153

100155

Ovn 1, lagget trevegg

Ovn 2, lagget trevegg

Kullager 2
Ildsted

Malmlager/røsteplass

jfp.7            T-16726          825                  45                  AD1185-1275        Gran

Jfi>.7            T-16727          850                  65                  AD1160-1270        Gran

Jfl).7            T-16728          760                 75                 AD1225-1295        Gran

Jfi).7-1        T-16912          900                  65                  AD1035-1225        Furu

JÅ).7-2        T17431            880                  75                  AD1040-1245        Gran

500238       0vn, lagget trevegg
500209        Slaggutkast

500213        Kullager

500188

601482       Amundsen: Varia

]fp.8             T-17311           810

Tfp.8             T-17314          885

Jft>.8             T-17317          9oo

jfip.8             T-17318          845

Jfi>.8              T-17319           715

Jft>.8             T-17321           945

]fp.8          "a-4914     980
Jft>.8-1         T-17308           985

Jft>.8-6        T-17309          945

jS.8-4       T-17310          990

Jfb.8-7        T-17313          820

jS.8-2        T-17315          78S

75                  AD1170-1285        Furu

75                  AD 1035-1245        Furu

50                 AD1040-1215        Furu

50                 AD1165-1260        Furu

80                 AD 1260-1385        Furu

80                  AD1015-1210        Furu

40                  AD1015-11S5         Furu

75                  AD995-1165           Furu

60                 AD1020-1170        Furu

55                  AD1010-1155        Gran

75                  AD1165-1285        Gran

65                 AD 1220-1290        Gran

100651        SlagghaugsH  1,bunn

100662       SlagghaugsH 3,bunn

100685       Bearbeidingsgrop

100689       0vn l,lagget trevegg

100691        0vn2, lagget trevegg

100715       0vn 3,lagget trevegg

100653       SlagghaugsH 2,bunn

1 00604

100607

100615

100660

100671

42,1
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Anl.nl. Datering - C14 [           Øa(ciriig -deødLo           |,Kjzr.        |,Ero7]feiÅasr                                    |
Lab ref.        BP-aldet    avvik ±     Kalibrert              Dat. mat. Årringer           Feuetids.         |

Jft).8-3       T-17316         925                 40                AD1035-1175        Gran               lngenmatchmedøvrigeprøver  l00673       K.nrdendro: 100675,100676
.8-5        T-17320          770                 65                 AD1225-1295        Gran                                                                                  100698

Jfb.9           T-17288         920                 60                 AD1025-1215        Furu

jfp.9           T-17289         975

Jft>.9             T-17290          965

jfp.9            T-17291           835

jfp.9            T-17292          880

Jfi>.9            T-17293          765

]S.9           T-17294          1015

Jft>.9            Tua-5315      845
.9-12     T-17287          790

60                 AD1010-1160        Furu

65                 AD1015-1165        Furu

75                 AD1160-1280        Furu

65                 AD1045-1235        Furu

75                 AD1220-1295        Gram

80                 AD975-1155          Furu

35                 AD1175-1245        Br. bein

70                 AD1215-1290        Fum

AD1056-1220
164 + 20 år

300554       SlagghaugsH 1

300635       Røsteplass 3a

300659       0vn 3, lagget trcvegg
300667       0vn 2, lagget trcvegg
300679       Kullager3

300682       0vn 4, lagget trevegg

Etter AD1240   300686       0vn l, lagget trevegg

300541        Ildsted

300547

}fp.10          T-17297          815

]flp.10          T-17302          1060

jfip.10         Tua-4913      2275

jfb.10-6     T-17296          1040

jfp.10-6     Tua4912       930

]fp.10-2     T-17295          860

jfp.10-5     T-17298          865

jfp.10-1      T-17299          830

jfp.10-3      T-17303          895

jS.10-4     T-17304         865

80                 AD1165-1285        Furu

50                AD 970-1020          Furu

3 5                BC3 90-255              Furu

60                AD 970-1030          Gran

35                 AD1035-1165        Gran

65                AD1060-1260       Grm

50                 AD1160-1235        Gran

75                 AD1165-1280        Furu

40                 AD1050-1215        GraLn              48 år. For få fordatering

70                 AD1045-1255        Gran

200438       Kullager
200453       0vn, lagget trevegg
200447       Kokegrop
200429       Kullbrennerfase i kullgrop

200446       Tuftfase i kuugrop
200425

200443
200445

200485

200487

jfp.11          T-17325          915                  75                  AD1025-1225        Furu

jfip.11          T-17323          875                  80                  AD1040-1260        Fum

}fi>.11          T-17326          810                   80                   AD1165-1285         Furu

Jfp.11-1      T-17322          905                  75                  AD1030-1230        Fum

]fb.11-6     T-17324         895                 75                 AD1030-1230        Furu

AD1128-1258

130 år +
Etter l258           100874       0vn l, lagget trevegg

100833        Røsteplass

100892       0vn 2, lagget trevegg

100815

100866       Utømt kullgrop

jfp.12         T-17645          985

jfp.12         T-17646          865

)fp.12          T-17647          1135

jfp.12         T-17648          870

jfp.12         T-17649          890

Jft).12          T-17650          925

jfp.12          T-17651           990

Jfb.12          T-17652          885

Tfp.12          T-17653           925

Jfb.12          T-17654          1000

jfp.12         T-17655          945

jfp.12         Tua-5317      1275

Jfb.12         Tua-5316      815

jfp.12-7      T-17644          1035

75                 AD995-1160          Furu

65                 AD1055-1255        Furu

50                AD885 -980            Furu

50                 AD1065-1230        Furu

65                 AD1040-1225        Furu

75                 AD1020-1215        Furu

75                 AD995-1160          Furu

50                 AD1050-1225        Furu

65                  AD1025-1215        Furu

75                 AD985-1160          Furu

65                  AD1020-1185        Furu

30                AD6 85 -780            Fum

3S                  AD1215-1275        Br. bein

75                 AD900-1035          Furu

300755

300758

300764

300795

300817

300878

300848

300851

300863

300865

300940

300742

30071 5

Unormale variasjoner i årringer   300702

Slagghaug SH 2, burm

Slaggutkast

Slagghaug SH I

Ovn 1, lagget trevegg

Ovn 4, lagget trevegg
Ovn 2, lagget trevegg
lldsted 2

0vn 6, sjaktovn
Kullager 5

0vn 5, sjaktovn
Ovn 3, lagget trevegg
lldsted  1

Ildsted 2

jfp.13         T-17631           1135               65                  AD875-990             Furu

]fip.13          T-17632          720                  75                  AD1255-1375        Furu

Jfb.13         T-17633          800                 45                  AD1220-1280        Furu

]fp.13         T-17634         890                 45                 AD1050-1220        Gran
.13          Tua-5307      975                  35                  AD1020-11S5         Br. bein

2005 82        Ildsted

200711        0vn l,laggettrevegg

200718       0vn 2. lagget trevegg

200721        SlagghaugsH1

200579       Ildsted

Jft).14          T-17599           905

jfp.14         T-17600          895

jfp.14         T-17601          870

jfp.14         T-17602          920

]fp.14         T-17603          980

]fp.14         T-17604         930

jfp.14         T-17607          830

]fp.14         T-17609          965

jfp.14         T-17610          880

Jfp.14

Jfp.14

Jfip.14

Jfp.14

42`2`

40                 AD1040-1215        Furu

40                 AD1045-121 S        Fum

40                 AD1160-1225        Furu

50                  AD 1030-1190        Furu

65                  AD1010-1160        Furu

65                  AD1025-120S        Furu

65                  AD1165-1280        Furu

50                 AD1020-1160        Furu

80                 AD 1040-125S        Furu

ÅD1025-1225

AD1045-1215

Y. enn AD1690

Y. enn AD1680

AD1059-1240

181  +  20 år

101013        SlagghaugsH2

101037        Ildsted 3

101042        Røsteplass  l

101044        Røsteplass 2

101047        Kullager2

101061         Ildsted  l

101082       Tuft

101084       0vn 3,lagget [revegg

EtterAD1260101095       0vn2,laggettrevegg

101113        0vn  l,lagge[trevegg

100984        Ildsted 2

100929       Kullmnetuft

10930          Kullmile -liggemile
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|An/.nr.    |                                        Oafcrrig-CZ4                                        |         .Da.ejrig-dcfldLo          |J[j2f.       |ÆToj]idsr                                |
|Labfef.        BP-alder    awik±     Kalibrert              Dat.mat.   |Årringef            Feuetids.         |

Tfp.14-17   T-17598          825                  75                  AD1165-1280        Furu

jft>.14-17   T-17611          820                 75                  AD1165-1285        Fuu

jS.14-16   T-17605          1025              75                 AD970-1150          Fuu

Jfb.14-18   T-17606          785                 75                 AD1215-1290        Furu
.14-1      T-17608          940                 50                 AD1025-1165        Furu

101002       Kullbrennerfase i kullgrop

101111        Tuftfase

101066

101068

101073

jfp.15         T-17305          820

Jft>.15          T-17306          725

Jfb.15          T-17307          820

Jfb.16         Tua-5308      1185

}fp.16         Tua-5309      1160

jfb.16         T-17638         865

Jfi].16         T-18465          945

JÅ).16-2      T-17635           835

jS.16-1      T-17636          820

Jfb.16-1      T-17637          860

jfp.16-3     T-15828          795

70                AD1170+280        Gran

70                 AD1255-1370        Gran

65                 AD1170-1280        Gran

+i              AD820-890           Furu
+U                AD880-95 5            Furu

65                 AD1050-1255        Furu

L0               AD1020-1170       Fuu
40                 AD1175-1260        Furu

75                 AD1165-1280        Furu

75                 AD1050-127S        Furu

45                 AD1220-1280        Furu

200607       Kuuager
200641       0vn l, hgget trevegg
200645       0vn 2, lagget trevegg
200829      Kunager, bum
200850       Slagghaug, bunn

Ovn, lagget trevegg
2200859       Knrdendro: 200864og

200865

200827       Trestokk under kullager

200831

200 840       Sentralt

200841     8-
Bmn q3øckman & Bergstøl

To prøver var
>30 år, for lite
for datering

.16-3      T-15830          890 45                 AD1050-1220 øckman & Ber
Jfb.17          T-17658          785                  75                  AD1215-1290        Furu

jfp.17         T-17659          845                 75                 AD1060-1280        Furu

.17-1      T-17656          870                  55                  AD1055-1245         Gran

AD1187-1266

79 år +

300894       Kullager

Etter AD1266   300921       0vn, lagget trevegg

300884

jfp.18         Tua-5311       1700              25                 AD270-405             Furu

jfb.18         T-17642          1460              65                 AD550-655             Furu

Jfb.18         T-17641          1345               75                 AD645-770             Furu

jfp.18         Tua-5483      500                 35                 AD1410-1440        Furu
.18         T-18466          1470               50                 AD550-650             Furu

201141        Røstebål l

201135       Kuuager,bunn

201117       0vnsområde

201149       Røstebål 4

201116        Kulla

jfip.19          T-17625          775

jfp.19         T-17626          945

jS.19         Tua-5298      1205
]fp.19         Tua-5299      695

jfp.19         Tua-5301      945

]fp.19         Tua-5302      1640

]fp.19-4     T-17618          875

jfp.19-4     T-17619          850

]fp.19-6     T-17620          855

jfp.19-2     T-17621           750

Tfp.19-7      T-17622          865

Tfp.19-3      T-17623           1200

Jfb.19-3     T-17624          880
.19-5     Tua-5300      785

50                 AD1225-1290        Fum

75                  AD1015-1205        Furu

40                AD 7 80-890            Furu
40                 AD 1285-1305        Gran

40                 AD1025-1165        Furu

40                AD 39 5 ~440            Furu
40                 AD1065-1225        Gran
60                  AD1165-1260        Gran

65                 AD1065-1265        Gran
50                 AD 1250-1295        Gran
65                 AD1050-1255        Gran
50                AD 780-890             Furu
75                 AD-1040-1250      Gran

40                 AD1225-1285        Gran

101526       0vn 2, lagget trevegg

101528       0vn l,laggettrevegg

101493       SlagghaugsH 1,bunn

101496       SlagghaugsH2,bunn

101518        Ildsted  l

101520        Ildsted 2

101481

101485

101489

101497

101506

101510

101511

101505

Sidegrop

Sidegrop

Jfb.20         T-17627

JÅJ.20          T-17628

jfp.20         T-17629

jfip.20          T-17630

J fip. 20         Tua-5303
jq>.20         Tua-5304
]fp.20         Tua-5305
jfp.20        Tua-5306

91 S                 80                 AD1025-1225        Furu

735                 75                 AD1240-1305        Furu

980                 75                  AD1000-1165        Furu

930

950
890
955

840

40                 AD1030-1165        Furu

40                 AD1025-1160        Furu
40                 AD 1050-1220        Furu
35                  AD1025-1160        Br.  bein

40                  AD1175-1255        Furu

AD1029-1114

85 + 8 år

101686

101690

101697

EtterAD1122101717

101659

101695

101696

101710

Røsteplass

Ovn 1, lagget trevegg
lldsted 2

ovn 2, lagget tre`Tegg
K.nr dendro:  101734

Bearbeidingsområde
lldsted 1
Ildsted  1

Tuft
jfp.21          T-17613          755                  80                  AD1225-1300        Furu 101405        kullager

.22          T-17617          880                  50                  AD1050-1225         Gran                                                                                       101417        kulla

jfip.23         T-17942          980

]fb.23         T-17943          825

Jft).23         T-17944         860
Jft).23          T-17945          690

jfp.23         T-17994          905

jfp.23         Tua-5803      1070
Jft].23         Tua-5549      940

75                  AD1000-1165        Gran

75                  AD1165-1280        Gran

80                 AD 1050-1275        Gran

70                 AD1280-1390        Gran

75                 AD1025-1225        Gran
35                  AD970-1015           Br. bein

40                 AD1030-1165        Furu

102040       Kuuagcr
102073       0`'n 3, lagget trevegg
102094       0`'n  l, lagget trevegg
102105       0vn 2, lagget trevegg
102051        SlagghaugsH  1,bunn

102064       Ildsted

102059        Ildsted

423
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Af2/.i2r.    |                                          Z)æ.ciriqg -CZ4                                         |          ,Z)åfeirig -dendo |,Kjzr.        |,Foi2feÆsf                                  |
|Lab ref.        BP-alder    avvik ±     Kalibrert              Dat. mat.   |Åringer            Felletid§. I

jfp.23-1      T-17615          855

]fp.23-7     T-17992          810

Jb.23-9     T-17993         920
jfb.23-6     T-17995          955
jS.23-5     T-17996         820
Jfb.23-11   T-17997          765

]S.23-3     T-17998         935
]fb.23-4     T-17999          850
]fp.23-4     T-18000          935
Jft).23-2     T-17975          970

Jft).23-8     T-17991           775
.23.10   T-18001           770

50                 AD1165-1255        Gran

75                 AD1170-1285        Gran
75                 AD1025-1220        Gran
75                 AD1015-1180        Gran

45                AD 1200-1275        Gran
65                 AD1225-1295        Gran
75                 AD1020-1215        Gran
75                 AD1055-1275        Gran
50                 AD1025-1170        Gran
65                 AD1010-1165        Gran

75                 AD1215-1295        Gran
65                 AD1220-1290        Gran

101410

1 02044
102042

102109

102110

102111

102114

102115

102116

101053

102043

102117

Sidegrop

.24         T-17616          945                  65                  AD1020-1180        Gran                                                                                    101413        Kulla

25         Tua-5297      780                 40                 AD1230-1285        Furu                                                                                 101416       Kulla

26         T-17614          835                  75                  AD1160-1280        Furu                                                                                    101406       Kulla

.27         Tua-S296      940                 40                 AD1025-1165        Gran                                                                                101408       Kulla

jfi).28         T-17946          940                 75                 AD1020-1215        Furu

Jfp.28         T-18194          870                 60                 AD1050-1245        Furu

]fp.28         T-17949          840                 80                 AD1060-1280        Furu

jfp.28          T-18193          790                  65                  AD1215-1290        Fum

Jfb.28         Tua-5805      1055               35                 AD980-1015           Br. bein

jfip.28-11   T-17947          1095                75                  AD885-1015           Furu

jfip.28-11   T-17948          950                  75                  AD1015-1280        Furu

AD1040-1174
134 år +

AD 1023-1 148

125 år +

302073

302156

Etter AD1174    302119

302153

302036

302093

Etter l l48           302094

Kullager
lldsted

Ovn 1, lagget trevegg

Ovn 2, lagget trevegg
lldsted
Sidegrop

K.nr dendro: 302019

jfp.29         T-17935

/S.29         T-17936

]fp.29         T-17937

]fp.29         T-17938

]fp.29         T-17939

]fp.29         T-17940

jfp.29         T-17941

jfp.29-2     T-17934

jfp.29-9     T-17980

JftJ.29-5      T-17981

]fp.29-1      T-17982

65

1115

1030

815

900

1000

1000

985

955

1060

1050

jfp.29-6     T-17983          840

jfb.29-3     T-17984          920

Tfp.29-3      T-17985          750

jfp.29-3     T-17986          89S

]fb.29-4     T-17987          1055

jfp.29-7     T-17988          845

jfp.29-8     T-17989          885
.29-8      T-17990           1010

55                 Y. ennAD1700     Furu

70                AD 880-1005          Furu

65                 AD975-1035           Furu

65                  AD1175-1285         Furu

75                 AD1030-1230        Furu

65                 AD995-1155           Furu

65                 AD990-1155          Furu

75                 AD995-1165           Fum

45                  AD1025-1160        Furu

65                 AD895-1035          Furu

75                 AD895-1030          Furu

65                  AD1165-1275        Furu

40                 AD1030-1185        Furu

75                 AD1225-1300        Furu

65                  AD 1035-1225        Furu

80                 AD89S-1030          Furu

65                  AD1160-1275        Furu

75                 AD1035-1250        Furu

65                 AD985-1150           Furu

101825       Brent stokk (syllstokk)

101841        Kullagerl

101859       Kullager2

101880       0vn 3, lagget trevegg

101886       0vn 4, lagget trevegg

101888       0vn l,laggettrevegg

101897       0vn 2, lagget trevegg

101822

101906

101910

101911

101912

101921        Skråstilt stokk

101922       S[okkelag  2

101923       Bærestokk

101926

101927

101928

101929       Sidegrop

jfp.30         T-18177          725

]fp.30          T-18178          150

7fp.30          T-18179          850

jfp.30         Tua-S802      955
jfp.30          T`18180          910

jfp.30          T-18181            1005

jfp.30          T-18182          895

jfp.30          T-18183           1085

jfp.30          T-18184

jfp.30          T-18185

jfp.30         T-18186

jfp.30          T-18187

jfp.30          T~18188

jfp.30-2     T-18190

jfp.30-1      T-18189

jfp.30-4     T-18192

Jfb.30-3      T-18191

42,4

50                 AD1275-1300        Furu

60                Y. ennAD1670     Furu

70                 AD1060-1275        Furu

40                  AD1025-1160        Selje,`ier

80                 AD1025-1225        Furu

65                 AD990-1155           Furu

75                 AD1030-1230        Furu

75                 AD890-1020          Furu

AD775-965             Furu

AD1215-1285         Furu

AD1165-1280        Furu

AD890-1015           Furu

AD895-1030          Furu

AD97S-1040          Furu

AD995-1165           Furu

AD1215-1290        Furu

AD 1280-1380        Furu

201427

201432

201443a

201443b

201444

201456

201462

Grein. Ikke daterbar                         201479

210510

201512

201515

201516

201518

201528

Unormale variasjoner i åringer     201524

201550

201549

Røsteplass  14

Røsteplass 4

Slagghaug SH 2
Slagghaug SH 2. bunn
Slagghaug SH I
Slagghaug SH 4
Kuuager 2

Kul]ager 1
K.nr dendro: 201463

0vn 4, lagget trevegg
Ovn 1, lagget trevegg,  fase 2

0vn 3, lagget trevegg
Ovn 1, lagget trevegg,   fase 1
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1-.-. |                                           Øzfeiri2g -CZ4 Da€ering - dendro Ki2r.        |,ETo/).cks.
Iiab ref.        BP-alder    avvik ±     Kalibrert              Dat. mat. Åningef            Felletids.

1

]fp.31                      T-18195                 1340

]fp.31                      T-18196                 1055

]fp.31                      T-18197                945

jfp.31                      T-18198                 780

Jfb.31                     T-18202                770

jfp.31                    Tua-5806            755

jfp.31-8                  T-18199                  1115

jfp.31 -10              T-18200               800

jfb.31 -9                 T-18201                930

Tfp.31 -11                T-18203                  1055

Tfp.31-2                 T-18204                1005

jfp.31 -1                 T-18205                 1000

]fp.31 -7                 T-18206                835

Jfb.31-4                 T-18207                970

jfp.31-6                 T-18208                950

jfp.31-5                 T-18209                 1095

75

50

65

75

65

75

65

45

AD650-77 5        Furu

AD895-1025      Furu

AD1015-1210    Fum

AD1220-1295    Furu

AD1220-1295    Furu

AD1260-1290    Br. bein

AD885-1005      Furu

AD1175-1285    Furu

AD1020-1215    Furu

AD970-1020      Furu

AD990-1155       Furu

AD985-1155       Furu

AD1165-1275    Furu

AD1005-1165    Furu

AD1020-1170    Furu

AD890-1005      Furu

302225

302230

Celles truktur deformert                 302240

AD1043-1164

121  år +
EtterAD1164    302261

302278

302279

302267

302269

302276

302281

302283

302284

302287

302290

302292

302294

jfp.32         T-18002         980

]fp.32         T-18003          915

jfip.32          T~18004          140

jfp.32        Tua-5S74      930

jfp.32        Tua-5804      1045
Jfb.32         T-18331          880

.32         T-18332          950

75                 AD1000-1165        Furu

65                 AD1030-1220        Furu

55                Y. ennAD1675     Funi

35                  AD1030-1165        Furu

35                 AD980-1020          Br. bein

65                 AD1045-1235        Furu

65                  AD1020-1170        Furu

102370       0vn l, lagget trevegg

102381       0vn 2, lagget trevegg

102404       Kullmile -hggemile

1023 68        Ildsted

1023 24       Ildsted

102336       Kullager2

102343        Kulla

jfp.33          T-18212          1375

jfp.33          T-18214          915

jfp.33         T-18210          890

jfp.33          T-18211           890

Jfp33         T-18213          755

jfp.34         T-18005          695

jfp.34         T-18006          835

jfb.34         T-18007          845

75                AD63 0ri9 5            Furu
75                 AD1025-1220        Furu

65                 AD1035-1230        Gran

95                 AD1025-1255        Gran,fiiru

75                 AD1225-1300        Furu

75                 AD1280-1390        Furu

65                 AD1165-1280        Fum

75                 AD1060-1280        Furu

302335       SlagghaugsH2

302373       0vn l, lagget trevegg
302331        Kuuager

302334       SlagghaugsH 1

302352       0vn 2, lagget trevqgg

102630       0vn 2, lagget trevegg

102638       0vn 3,hggettrevegg
102644       0vn 4, hgget trevegg

jfp.35         T-18008          820                 70                 AD1165-1280        Gran 102801        Kullager

jfp.36         T-18014         840                 75                 AD1065-1280        Gran 103019        Kullager

jfp.37         T-18013

jfp.37-1      T-17976

jfp.37-2     T-17933

jfp.37-3     T-17977

]fip.37-4     T-17978

}fip.37-5      T-17979

1020               S5                  AD985-1035           Furu

575                 75                 AD1305-1430        Furu

810                  75                  AD1170-1285        Furu

955                  75                  AD1015-1180        Furu

855                 75                 AD 1055-1275        Furu

930                 75                  AD1020-1215        Furu

102833       Kullager

101816

101817

101818

101819

101820

jfp.38         T-18333          660                 7S                 AD1285-1400        Gran 102837        Kullager

jfp.39         T-15814         900

jfp.39          T-15815          815

jfp.39         T-15816          920

jfp.39          T-15817          920

Jfb.39          T-15818          750

jfp.39          T-15819          995

Jft].39          T.15820          865

jfip.39          T-15821           920

jfp.39         T-15822         740

Jfb.39         T-15823          860

]S.39         T-15824

jfp.39         T-15825

Jft>.39          Tu-3592

jfp.39-8     T15826

50                 AD1040-1215        Furu

70                 AD1170-1285        Gran

75                ,U) 1025-1220       Gran

75                 AD1025-1220        Furu

70                 AD1225-1300        Furu

55                  AD1005-1155         Gran

75                  AD1045-126S        Furu

45                  AD1035-1180        Furu

60                 AD 1250-1300        Furu

40                  AD1165-1235        Furu

Kpl             lldsted q<14)

Kp9            Slagghaug sH2 q<2), bunn

Kpl4          Slagghaug sHI  Q(1), bunn

Kpl6          Slagghaug sHI  Q€1), topp

Kp.29         Kullager (K6)

Kp36
Siaktovn m. slaggavtapping

q<15)
Kp48          Slaggrop (K30)

Kp51
Siaktovn m. slaggavtapping

(K32)
Kp53          Slaggrop (IQ9)

Kp54
Sjaktovn m. slaggavtapping

q<31)
Kp55           Slaggrop  QC25)

Kp56          Slaggrop (K35)

Kp4            Slagghaug sH2 (K2), topp

Pr.VI

425
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|4zz/..zr.    |                                            ,Z}a.cri7g -C74 |          ,Z}aserizzg -deizdo K.ru. Kol\tekst

|I,abref.        BP-alder    avvik±     Kalibiert              Dat.mat. |Åringer           Feuetid8.
Enkeltliggende kullgroper
Kg.2            T-16725          1100

Kg.10         T-18010          990

Kg.11          T-18011           870

Kg.12         T-18012         740

Enkeltiggcnde røsteplasser
Rp.1           Tua-4443      2395

Rp.2            T-17657          855

Rp.3            T-17639          850

Rp.4           Tua-5310      965

Rp.5           Tua-5312      845

Rp.5           Tua-5313      1040

Rp.5            T-17640         855

Rp.6            Tua-5314      1165

Rp.7            Tua-S575      915

Rp.15          T-18015           885

Rp.16          T-18016           1350

Rp.17          T-18017           1340

Rp.18          T-18174          310

Rp.18          T-18175          300

Rp.20          T-18176          1035

Rp.24         Tua-5801       1555

Kumef
Lm.1           T-17426          165

Lm.5          T-18009         220

42,6

3 5                 BC485 -400

50                  AD1160-1250

65                 AD1070-1265

25                  AD1025-1155

30                 AD1175-1240

30                AD990-1020

90                 AD1045-1280

30                AD875-945

40                 AD1040-1190

95                 AD1030-1265

95                 AD630-780

60                AD650-770

55                  AD1490-1655

45                  AD1520-1655

95                  AD895-1155

30                AD 445-550

35                Y. enn l670            Furu

50                Y. ennAD1650     Gran

500070

102826

102828

102831
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DENDROKRONOLOGISIE DATERINGER
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'--,-,m. Datering iKjzr    |4i]a/ysefføv    |iKb/)feÆsf                |
Lab.ref Art Egenalder Datering Hogst-tidspunkt

jfp.1                 NOH0124     Furu

Jfi].1-2             N4H0122     Gran

]fp.2                NOH0125     Furu

jfp.2                NOH0126     Furu

Jft).2-1             N4H0123     Gran

Jfb.3                 NXH0i30     -

Jfb.3-8             NOH0128     Furu

jfp.3-13           NOH0127     Furu

)fp.4               N4H0129     Gran

jfp.4                NOH0130     Furu

JfiJ.5                 NOH0117      Funi

]fp.5                N4H0116     Gran

jfp.5                 NOH0119     Furu

jfp.S                 NOH0118     Furu

jfp.5-5             N4H0113     Gran

jfp.5-1              NOH0114     Furu

94 + 2 år

109 + 2 år

48 år +

106 +  5

59år

<30 år

59  +  1  år

40 +  1  år

162 år

48år

71  +  1  år

117  +  6  år

88  + 35 år

69år

Jfi).6                 NXH0121      -                   <30år

jfp.6                N4H0120     Gran

Jfp.6-11           N4H0110     Gran

jfp.6-2             NOH0112     Fum

jfp.6-13           NOH0115      Furu

Jfp.6-14          N4H0111      Gran

Jfb.8-3            N4H0139     Gran

}fp.8-3             N4H0138     Gran

Jfp.9                 NOH0132     Furu

]fp.9-11           NOH0133      Furu

jfp.10-3          N4H0152     Gran

Jfp.11               NOH0140     Furu

Jfp.11-4           NOH0141      Furu

jfip.11-6           NOH0142     Furu

jfip.11-6           NOH0143     Furu

jfp.11-6          NOH0144     Furu

jfp.11-6          NOH0145     Furu

jfp.11-6           NOH0146     Furu

jfp.11-6           NOH0147     Furu

jfp.11-6           NOH0148     Furu

]fp.11-6           NOH0149     Furu

jfp.11-6           NOH0150      Furu

jfip.11 -6            350001             Furu

Jfp.11 -6           350002           Furu

42,8

44 +  1  år

125  +  10 år

79  +  1år

78år

1 64 + 20 år

107 år +  5-20

48år

130 år +

170 år +

135 år +

60 år +

14S år +

70 år +

1 57 år +

103  + min 6 år

154  +  8-18  år

128  +  15-40 år

136  + 30-50 år

88år

81+?

AD1167-1261     E. sommer AD1264

Datert relativt

For få fcm datering

AD1191-1297    E. Sommer AD1302

Datert relativt

For få for datering

Grein, ikkc egnet for
dendro

AD1161-1220    E. sommerAD1221

Datert relativt

AD1108-1270    E sommer AD1270

For få for datering

Datert relativt

AD1126-1243    E. sommerAD1249

AD1113-1201     E. sommer AD1236

Ingen smhørighet med
øvrige prøver

For få for datering

For få for datermg

Datert relativt

Datert relativt

AD1128-1207    E. sommer AD1208

Unomale variasjoner i
år-8er
Datert relativt

lngen samhørighet med
øvrige prøver

lngen samhørighet med
øvrige prøver

AD1056-1220    Etter AD1240

AD1109-1216     Mellom AD1221-1236

AD 1128-1258

AD1116-1286

AD1086-1221

AD1095-1155

AD1075-1220

AD1080-1150

AD1096-1253

AD 1078-1181

AD1097-1251

AD1080-1208

AD1077-1213

For få for datering

Etter AD1258

Etter AD1286

Etter AD1221

Etter AD1155

Etter AD1220

Etter AD1150

Etter AD1253

Etter AD1187

Mellom AD1259-1269

i\[ellomAD1223-1248

i\[ellom AD 1243-1263

Ikke daterbar

lkke daterbar

200267

200003

200310

2003 1 1

200207

300958

Ze tterberg (2005)

Zetterberg (2005)

Zetterberg (2005)

Zetterberg (2005)

Zetterberg (2005)

Zetterberg (2006)

300344      Zetterberg (2005)

300253

300110

300112

100395

100401

100416

100421

Zetterberg (2005)

Zetterberg (2005)

Zetterberg (2005)

Zetterberg (2005)

Zetterberg (2005)

Zetterberg (2005)

Zetterberg (2005)

Ovn 2, lagget trevegg

Ovn 1, lagget trevegg

Ovn 2, lagget trevegg,

Topp

Ovn 4, lagget trevegg

Kullager

Ovn, hgget trevegg

Ovn 6, lagget trevegg

Ovn 5, lagget trevegg

Ovn 3, lagget trevegg

Ovn 4, lagget trevegg

100435      Zetterberg (2005)

100437      Zetterberg (2005)

100165      Zetterberg (2005)      Ovn l, lagget trevegg

100167      Zetterberg (2005)      Ovn 2, lagget trevegg

100035      Zetterberg (2005)

100048      Zetterberg (2005)

100050      Zetterberg (2005)

100119      Zetterberg (2005)

100675      Zetterberg (2006)

100676      Zetterberg (2006)

300686      Zetterberg (2006)      Ovn l, lagget trevegg

300546      Zetterberg (2006)      Ikke c14-datert

200485      Zetterberg (2006)

100874      Zetterberg (2006)

100895      Zetterberg (2006)

101316      Zetterberg (2006)

101325      Zetterberg (2006)

101339      Zetterberg (2006)

101302      Zetterberg (2006)

101321       Zetterberg (2006)

101322      Zetterberg (2006)

101326      Zetterbcrg (2006)

101348      Zetterberg (2006)

101355      Zetterberg (2006)

101351       Bartholin  (2005)

101357       Barthotin  (2005)

Ovn  1, lagget crevegg

lkke C14-datert

Utømt kullgrop

Utømt kullgrop

Utømt kullgrop

Utømt kullgrc>p

Utømt kullgrop

Utømt kullgrop

Utømt kullgrop

Utømt kungrop

Utømt kullgrop

Utømt kullgrop

Utømt kullgrop
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AI11eggsM. Datering iKnr    |4J)a/yseøav    |iKloJ)feÆsf                |

Lab.ref Jm Egenalder DaterirLg Hogst-tidspunkt

jfp.11-6          350003           Furu

jfp.11-6          350004           Furu

]S.11 -6          350005           Furu

Jfi).12-7          NOH0134     Furu

jfp.14             NOH0136     Fum

jfp.14              NOH0137     Furu

jfip.14              350006           Furu

jfp.14              350007          Furu

jfp.14              350008           Furu

Jfb.16               NXH0154      -

jfp.16               NXH0155      -

jfp.17              NOH0135     Fum

]fip.20               NOH0151      Furu

Jfp.23-11         350009           gran

jfp.28              NOH0158     Furu

Jfi>.28-11         NOH0159      Funi

JfiJ.28-14        NOH0160      Furu

jfp.28-15        NXH0161     -

Jfb.28-17        NOH0162     Furu

jfp.29-3          350010           Furu

jfip.29-3           350011            Furu

Jfb.29-3           350012           Furu

jfp.30              NOH0156     Furu

jfp.30-1           NOH0157     Furu

jfp.31               NOH0163      Furu

jfp.31               NOH0164     Furu

Lm..2               350013           Gran

Lm.5                350014           Gran

114 + ca 50

69

62

Ikke daterbar

lkke daterbar

lkke daterbar

Unomale variasjoner i
årringer

181  + 20 år            AD1059-1240    EtterAD1260

For få for datermg

80                                                            I kke daterbar

94 + ca l0              -                               Ikke daterbar

112  + ca  l0            AD1727-1849    Etter AD1849

<30 år,                                                 For få for datermg

<30 år                                                  For få for datermg

79 år +                    AD1187-1266    EtterAD1266

85  +  8år                 AD1029-1114    EtterAD1122

88 + ca l0             -                              Ikke daterbar

134 år +                   AD1040-1174    EtterAD1174

125 år +                  AD1023-1148    Etter AD1148

100  +1-20 år          AD1041-1141     Menom AD1141-1161

<30 år                                                   For få for datering

101308      Barthoh (2005)

101317       Barthorin (2005)

101359      Bartholin (2005)

300702      Zetterbcrg (2006)

101095      Zetterberg (2006)

101063      Zetterberg (2006)

100964      Bartholin (2005)

101020      Barthohn  (2005)

101160      Barthoh (2005)

200864      Zetterberg (2006)

200865      Zetterberg (2006)

300927      Zetterberg (2006)

101734      Zetterberg (2006)

102108      Bartholin (2005)

302119      Zetterberg (2006)

302019      Zetterberg (2006)

U tømt kullgrop

Utømt kuugrop

U tømt kullgrop

Ovn 2, lagget trevegg

Kullager Kl.2. Ikke C14-
datert

Slagghaug SHI

Kulmetuft

nggemile

Ovn, lagget trevegg

Ovn, lagget trevegg

Ovn, lagget Crevegg

Ovn 2, lagget trevegg

Ovn 1, lagget trevegg

302058      Zetterberg (2006)      Ikke c14-datert

302157      Zetterberg (2006)      Ikke c14-datert

'53 år                 AD,094J247   -|g so--er AD|247     302033     Zetterberg ,2006,     åebvså:t.tkå:t:i?4gå:,aer:

145                             AD1392-1537     EtterAD1537

127  +>  25              -                                Ikke datcrbar

86 + ca 60              -                              Ikke daterbar

Grein. Ikke daterbar

Unomale `-ariasjoner i
åringer

Cellestruktur deformert

121  år +                   AD1043-1164     Et[erAD1164

46                                                              Ikke daterbar

161                                                                Ikke daterbar

101936      Barthohn  (2005)

101937      Barthotin (2005)

101938      Bartholin (2005)

201463      Zetterberg(2006)      Kullager l

201524      Zetterberg (2006)

302240      Zetterberg (2006)      Ovn l, lagget trevegg

302261      Zetterberg (2006)      Ovn 2, lagget trevegg

102818       Bartholin  (2005)

102816      Bartholin  (2005)

42,9
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VEDIÆGG 7

FELTPERSONALE I GRÅF]EILOMRÅDET 2003-2005
Ettemavn
jhundsen
Ahrcns

Baefverfeldt-Kopperud

Bergstøl

Biømstad

Bonrik

Brcvik

Bøckman

Csisar

Dahle

Damhen

Eggen

Eide

Eigeland

Euingsen

Engebretsen

Fredriksen

Fretheim

Gabrielsen

Grøtberg

Gundersen

Helstad

Hildre

Holm

Høgseth

jaksland

Jamtveit

Johannessen

Johansen

johansson
Knutzen

Kræmer

Langseth

Lundø

Njøs

Nordstrand

Olsen

Pasancn

Persson

Pettersson

Rygh

Rynning

Sauvage

Skrede

Spangen

Steen

Storrusten

Thingnæs

Tveiten
Westli

Wikstrøm

Wåsjø

430

Fomavn
Hilde Rigmor

Sven

Tom

Jostein
Bagnar

Rune

Per Steinar

Jørgen
Try8ve

Øystein

Hege

lngcr Margrete

mdri Een
Lotte
Euen Grav

Cathrine Stangebye

Per Ditlef

Siljc Elisabeth

Fristine Holme

Unnl

lngar Mørkestøl

Magnus

Nina Sofie

lngunn

Harald Bentz

Lassc

Ågejohannes

jørgen Mamen
Hans Marius

Mariame

Trude

Marianne Buggc

Ljnn

Siv Anita

Grunde

Erlend Fiøsne

John
Heidi

Per

Susanne

Bjørn-Håkon Eketuft

lsabel Cunen

Ra'mond
Marit Anita

Marte

Kristina

Euen Margrethc

Svnnøvc

Ole

Christian

Tonc

Johanna

Type kultutfnime
steinalder

seterområde

steinalder, j emvinne, seterområde, fangs t,
veifar, tjære

scter, fangst

jemvinne
seterområde, innmåhg
seterområde

jernvinne
steinalder

jemvinne

jemvmne

jemvmne

jernvinne
steinalder

jemvinne

j emvime, innmåhg
jcmvi-e
steinaldcr

seterområde

jernvime

jemvinne, seterområde

iernvinne
fangst, seterområde, tjære, kullgroper, tjære

seterområde

jernvinnc
steinalder

fangst, setcrområde, jemvinne. st. alder

iemvinne, fangst, veifar, seterområde

jemvinne
jernvinne

seter, veifar, tjære, jcmvinne, innmåling

steinalder

jemvinne

jemvinne

jernvmne, inmåmg

jemvinne
seterområde

jernvinne

steinalder

seterområde

seterområde, fångst, veifar, tjære, jemvimc

iernvinne

jemvinne
seterområde

jemvinne

icmvinne

jemvinne

jemvinne

jcmvinne
stcinalder,  seterområde

fangst, seterområde,tiære, steinalder

jemvinne

Stiuing
feldeder I / fdtas sistent

fatassistent

fdtassistent

konsulent/fatassistent

feltleder 1

feltleder lI / feltassistent

feldeder 11

feltassistent

feltassistent

feltleder I/feltassistent

feltleder 1

feltassistent

feldeder lI/ feltassistent

feltassistent

feltassistent

feltassistent

feltleder 1

feltleder 1, fdtassistent

feltassistent

feldeder I/feltleder 11/
fcltassi§tent

fdtleder lI / f€ltassis tent

feltassistent

feltleder 1

fdtlcder 11

feltassistent

feltleder 1

feltassistent

feltassistent

fdtassistent

feltassistent

feldeder lI / feltassis tent

feltleder lI / feltas sis tcnt

feltassistent

fcltleder 1

feltleder lI / ffltas sistent

feltassistcnt

fdtassistent

fcltassistent

feldeder 1

feldedcr 1

feldeder 1

fcltassistent

feltassistent

feltleder 1

fdtassistent

feltassistent

feltassistent

feltassistcnt

r-eldederll/feltassistent

feltassistent

felt]eder 11

fcltassistent

Vzarid 63

2003-2005

2004

2003-2005

2003-2004

2003

2003-2005

2005

2003

2004

2003-2005

2003-2005

2004

2003-2004

2004-2005

2004

2003-2004

2004-2005

2003-2004

2003

2003-2005

2003-2005

2005

2004-2005

2005

2003

2005

2004-2005

2003-2005

2004

2005

2003-2005

2003-2004

2005

2003-2005

2003-2005

2003

2003

2003

2005

2004-2005

2003, 2005

2003

2004

2003

2003

2004-2005

2004-2005

2003

2004-2005

2004

2003-2005

2004
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T IDLI GERE VARIA-UTGIVELSER

1        Diana stensdal Hjelvik ogEgil
Mikkelsen (red.)

2        EgilMikkelsen
3        Hans Gude Gudesen

4        EgilMikkelsen

5        EgilMikkelsen

6        EllenHøigårdHofseth
7        Ellen HøigårdHofseth
s        lngeLindblom
9        SverreMarstrander(red.)

10     Einarøstmo
11      Stigwelinder

12      Egil Mikkelsen, Diana stensdal
Hjelvik og Stig Welinder (red.)

13      Karl vibe-Mtiller

14      Stigwelinder
15      Tom Bloch-Nakkerud
16      Ingrid smestad

]7      Ellen Anne pedersen
18      Britsolli

19      Helge Braathen
20      A. Jan Brendalsmo, BeritJ.

Sellevold, Kristin Hovin Stub og
Steinar Gulliksen

21      HelgelrgensHøeg

22      Einarøstmo
23      Jan Henning Larsen
24     Einarøstmo
25      KarinGjølHagen
26     Lise Nordenborg Myhre
27      Kaja Kollandsmd
28      A. Jan Brendalsmo
29      Torben Bjarke Ballin og ole Lass

Jensen

30      Heid Gjøstein Resi (red.)

31      IngumHolm
32      EvyBerg

33      HåkonGlørstad

34      May-Liss Bøe sollund

35      GroB.Jerpåsen

36      Torben Bjarke Ballin

37      Wenche Helliksen

38     LarsErikNamo
39     Helge lrgens Høeg

Vø,,'ø 63

Ristninger i forhistorie og middelalder. Det iwrske Arkeologmøiet. Symposium,        19&0
Voksenåsen, Oslo  1979.

Kulturminner i Lyngdal,svassdraget, Vest-Agder
Merovingertiden i Øst-Norge. Kronologi, kulturmønstre og tradisjonsfiorløp.

Kul[urrninner i Atnavassdraget, Hedmc[rk-Oppland
Kulturminner i Grimsavassdraget, Hedmark-Oppland
Kulturminner i Joravassdraget, Aust-Agder
Kulturminner i Vegårvassdraget, Aust-Agder
Fornminner i Tovdalsvassdraget, Aust-Agder
Foredrag ved det  1. nordiske bronsealdersymposium på lsegran 1983  3.-6.
oktober  1977

Kulturrninner ved Gyvatn og Evje Øs[ , Vest-Agder og Aust-Agder
Tunnackiga stenyxor och samhålle i Mellan-Sverige 5000BP
Det 4. nordiske bronsealder-sympo`sium på l.segran 1984

Gravf ;eltene på Ula, Glermen , Østj;old. Keltisk jernalder, romertid og
f;olkevandringstid.
Arkeologiska bilder
Kullgropa i jernvinna øverst i Setesdal
Etableringen av et organisert veihold i Midt-Norge i tidlig historisk tid

Jernalderboseiningen på Hadeland. En arkeolog.isk-geograf i.sk analyse
Dyrebein. Problemer og inuligheter omkring et  1989 arkeologisk kilde-
materiale.
Ryttergrcwer. Politiske strukturer i eld}.e rikssarnlingstid.

I_n_nber_e_inipg over de arkeologiske undersøkelser på Heddal Prestegåi.d,
Notodden kommune, Telemark

Pen ?ol!enTal.yiiske uiidersøkelsen ved Dokkf løy\iatn i Gausdal og Nordi.e
Land, Oppland
Gård og boi)lass .i østnorsk oldtid og middelalder

Jernvinna ved Dokkfløyvatn
Helleristninger i et utkan[strøk

Solpliss6 --.. En reminisens av middelalderens draktutvikl ing.

Arkeologi og politikk

Krusif iks f ira Haug kirke
Tønsbei.g fiør år  1000. Fra gård til by

Fai.sundprosjekte[ -stenalderbopladser på Lista

Produksjon og samfunn. 2. nordiske jernaldersymposium Granavolden  1992

Trekk av Vardals agrare historie
D,?bbe.ltspor/E6-prosjektet. Sieinalderlokaliteter fra senmesol.iitisk tid i Vesiby,
Akershus.

yeoliiii`:Fe smuler. Sinå teoreiiske og praktiske bidrag ti! debaiien om neoliitisk
kerainikk og kronologi i Sør-Norge.

4:røy`s::-Gravminnerfi-abronsealderen'.nnanalyseavåsrøysenefira
Ves(.f;old.

Gunnei.ød ---Eri arkeologisk landskapsanalyse

Klassif ikationssysiem ./`or stenarte.fakier

Fvolu:jon.isy!^e^i^ngr_sk arkeologi. Diskutei.t med iitgangspurik{ i A.W.  Brøggei.s
hovedverk  1909-25

Jer}iviniia i Valdres og Gausdal -ei jiragrneni av middelalderens økonomi

P_ol!:nanalyti.ske  un_d_ei.:økelser i «Øsierdalsområdet» med hovedvekt på
Rødsmoen, Åinot i Hedmark

1990

1995

1995

1995

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996
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40     Alf Hammervold

41      JoelBoaz

42      Jostein Bergstøl

43     LarsErikNamo

44     EvyBerg

45      Wenche Helliksen
47     EvyBerg

48      Torben BjarkeBallin
49     IsaTrøim

50     Davidvogt
51      Hilde RigmorAmundsen

52      Lasse Jaksland

53      LarsGroseth

54      Håkon Glørstad (red.)

55      Håkon Glørstad(red.)

56      Håkon Glørstad(red.)

57      Håkon Glørstad
58      Lil Gustafson, Tom Heibreen og Jes

Martens (red.)

59     Kathrine stene, Tina Amundsen,
0le Risbøl og Kjetil Skare (red.)

60      Lars ErikGjerpe (red.)

61      HåkonGlørstad

62      Ingrid Ystgaard og Tom Heibreen
(red.)
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Dactyliotheca Norveglca Mediovalis. Fingerringer fira middelalderen i Norge.
En undersøkelse cN fingerringer fira middelalderen og ringer av
middelaldertype.

Steinalderundersøkels ene på Rødsmoen
Fangstf;olk og bønder i Østerdalen. Rappori fi.a Rødsmoprosjektets delprosjekt
«marginal bosetning».

Jerwinne, smie og kullproduksjon i Østerdalen. Arkeologiske undersøkelser på
Rødsinoen i Åmot  1994~1996.

Mesolittiske boplasser ved Årungen i Ås og Frogn, Akerhus. Dobbeltspor/E6-
prosjekiei  1996.
Gård og utmark på Romerike  1100 f Kr. -1400 e.Kr. Gardermoprosjektet.
Gård og grav på Rør i Rygge, Østf;old. Dobbeltsporprosjektet. Arkeologiske
undersøkelser 1994-1996.

Oslotiordftorbindelsen. Arkæologiske undersøkelser ved Drøbaksundei.

Arkeologisk .f;orskning og det lovregulerte fiornminnevernet. En studie aw
f;ornminnevernets utvikling i perioden  1905-1978.
Helleristninger i Onsøy. Fredrikstad kommune, Østf iold
Teori og data i et f;orskningshistorisk pei.spektiv. Jysk enkeltgravskultur fta
1880-åra til  1990-åra.

Vinterbrolokalitetene -en kronologisk sekvens fra mellom~ og senmesolitikum

fi.a Ås, Akershus
Å finne sted -Økonomiske og rituelle landskap i Telemark i sen-neolitikum og
bronsealder.

Svinesundprosjekie{. Bind  1 :  Utgravninger cwshittei  2001.

Svinesundprosjekiei. Bind 2: Utgravninger avslutiet i 2002.

Svinesundprosjektet. Bind 3:  Utgravninger avsluttet i 2003.

Svinesundprosjekiet. Bind 4 :  Oppsummering av Svinesundprosjektet

De gåte`f iulle kokegroper. Artikler og innlegg i f iorbindelse med kf kegr.o^p.-
se;inarel ved Univei.sitetets kuliurhistoriske museer 3 I . november 2001.

«Utmarkens gi.øde » -mellom registrering og utgrcNJning i qråf]j]ellområdet,
Øsierdalen. Artikler i forbindelse med Grå.fjellseminaret på lsegran,
Fredriksiad 30.-31. januar 2003.

Gravf;eltet på Gulli. E18-prosjektet Vestf;old Bind 1

Faglig program. Bind  1. Steinalderundersøkelser.

Arkeologiske undersøkelser 2001-2002

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1998

1999

2000
2000

2001

2001










