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FORORD
Dette er en bok om undersøkelser av jernvinneanlegg og kullgroper fi.a jernalderen
og middelalderen i Dokkfløy, Oppland. Undersøkelsene var foranlediget av kraftutbygging, og jeg var engasjert som prosjektleder i årene 1986-1989.

Kunnskapen om jernvinna i østlandsområdet var liten, og i startfasen var det
derfor en del prøving og feiling. Etter hvert som undersøkelsene skred frem,
måtte mange hypoteser revideres.
Dokkaprosjektet har tidvis vært meget tungt og krevende å drive administrativt.
Ikke minst skyldes dette uenigheten om størrelsen på det arkeologiske arbeidet
med utbygger, Oppland energiverk. Dette forholdet førte til anker til Miljøvemdepartementet og Kongen i statsråd. Endelig løsning kom først ved Kongelig
resolusjon av 4. desember 1987.
Etter hvert utviklet det seg gode samarbeidsformer med Oppland energiverk, særlig om formidlingstiltak, og et
infomasjonshefte om utgravningene ble gitt ut. En spesiell takk til den stedlige
bygge-og seksjonsleder Halvor Dahl Johansen og til informasjonsmedarbeider
Bjøm Riise som hele tiden prøvde å legge forholdene best mulig til rette for oss.

*********

Prosjektets styringsgruppe skal takkes for fruktbare diskusjoner og fin oppbakking

gjennom hele prosjektperioden. Leder var Bjørn Myhre og medlemmer Svein
lndrelid, Egil Mikkelsen, Heid Gjøstein Resi og Perry Rolfsen. Ikke minst var
det godt ha personer med stor faglig og administrativ styrke å støtte seg til når
de administrative problemene var størst. Jeg vil også takke ALrne Emil Christensen for den måten han fulgte opp prosjektet på i sin tid som bestyrer for Oldsaksamlingen.
Samarbeidet innad i prosjektet var godt. Sheila Coulson og Harald Jacobsen
hadde faglig ledelse av delprosjektene steinbrukende tid og historisk arkeologi.
De gjorde en utmerket jobb, og de var inspirerende å arbeide sammen med.
Videre skal nevnes Helge lrgens Høeg som har utført pollenanalysene, og Eva
Arnesen som renskrev rapporter og ordnet arkivet.
Delprosjektet jernvinne har vært utført som samarbeid mellom Sigmund Jacobsen,
Lars Erik Namo og undertegnede. Den entusiasmen og gløden som ble vist både
i løpet av arbeidsdagen og utover kveldene med spennende diskusjoner, var en
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viktig drivkraft.

En rekke studenter har deltatt som feltledere og feltassistenter. Gledelig var at
arbeidsstokken var stabil over tid. To studenter skal særlig fremheves; Lars Erik
Narmo og Magne Thorleifsen som deltok alle fire feltsesongene. En rekke
dyktige personer fra kommunene i området, særlig Nordre Land, deltok som
feltarbeidere.

Prosjektet har hatt mange besøk av forskere fra inn- og utland. De kom med
innspill som gav grunnlag for nye hypoteser. Jeg vil her trekke ffem Ame
Espelund og lmelin Martens for verdifulle diskusjoner.

Laboratoriet for radiologisk datering, Trondheim, takkes for ekspeditt behandling
av prøver slik at alle resultater forelå ved prosjektets avslutning. Leif M. Paulssen har alltid vært villig til å ta fatt på vedartsbestemmelse av våre prøver.
Fotoseksjonen ved Oldsaksamlingen takkes for godt samarbeid. Når intet annet
er oppgitt, er bildene tatt av forfatteren. Likeledes vil jeg takke Pantaleo Delle
Donne som har utført alle rentegninger. En hjertelig takk til May-Liss Bøe
Sollund for verdifull hjelp med konektur.

Inspirerende gjennom alle disse årene var den fomidlingsmessige siden av
prosjektet som Harald Jacobsen så glødende skjøttet. Tusenvis av interesserte
menneskene besøkte oss, og arbeidet med utstillinger, brosjyre, informasjonshefte,
TV-program og skolehefte bidro til å gi andre perspektiver på arbeidet.

En særlig takk til min kone Berit som alene i flere lange somre måtte ta seg av
bama våre, Kristine og Henning.

Oslo 18. desember 1991

Jan Henning Larsen
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1. INNLEDNING.

MÅLSETNING

I 1986 -1989 foretok Universitetets Oldsaksamling store undersøkelser ved Dokkfløyvatn i Gausdal Vestfjell, Oppland i forbindelse med utbyggingen av Dokkavassdraget i Nordre Land og Gausdal kommuner. Resultatene ffa undersøkelsene
av levninger etter jernfremstilling i eldre jemalder, yngre jernalder og middelalder
er emnet for dette arbeidet.

Jemvinna i det sentrale og indre østlandsområdet har ikke vært gjenstand for
systematiske undersøkelser siden T. Dannevig Hauge la fi.em sitt store arbeid
"Blesterbruk og myrjem" i 1946 og få år senere den mindre studien av anlegg i
Land (Hauge 1946, 1952). Problemet ved eldre undersøkelser har i særlig grad
vært dateringen av anleggene, da det er sjeldent at det kommer for dagen

gjenstander som kaster lys over produksjonsanleggenes alder.

Ved starten av prosjektet i 1986 var det en rekke sentrale problemstillinger å ta
fatt på. Få av dem vil bli uttømmende behandlet her, men likevel mener jeg det
er riktig å gi en oversikt over dem som en båkgrunn for arbeidet.
De grunnleggende spørsmålstillingene var først og fremst knyttet til de kronologiske problemene. Dette er problemer som ikke har vært mulig å løse uten
modeme naturvitenskapelige dateringer som ]4C-metoden. Slike dateringer var
ikke vanlige innen norsk arkeologi før ved slutten av 1960-tallet selv om metoden
er langt eldre. Først i løpet av 1980-årene er det publisert større serier som
gjelder kullfremstilling og jemutvinning.

Viktig var:
- når startet jemutvinningen i dette området?
- er det en eller flere intensivfaser slik det har vist seg i andre områder?

Er en av disse i middelalderen før svartedauden slik de første dateringene
tydet på?
- når avtok jernproduksjonen og når ble produksjonen helt avviklet?
I tråd med disse grunnleggende kronologiske problemstillingene var det viktig å
ta for seg en del teknologiske spørsmål:
- hvilke typer ovner fantes? Var det en rekke varianter som avspeilte
utvikling over tid? Hvor gamle var de forskjellige ovnstypene?
- hvordan foregikk prosessen i kullgroper og ovner? Hvilken teknologi

forutsatte driften?
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Figur 1. Undersøkelsene imr i hovedsak vært knyttet til Dokffløyvatn på grensen
mellom Gausdal og Nordre l.and kommuner i Oppland.
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-hvilke funksjoner hadde de.store gropene hatt som var kjent i området?

Var alle til kullproduksjon - eller kunne det være tale om annen produksjon
eller oppbevaring?
- hvilken mengde jern ble produsert pr blåsning?
- hvor mange ganger er groper og ovner utnyttet?
- kan den samlete slaggmengden ved jernvinneanlegget fortelle hvor mye jem
som er utvunnet på stedet?

For å komme videre i arbeidet var det viktig å klarlegge om produksjonen i
området hadde vært til selvforsyning eller om den var beregnet på et videre
marked. Det var på det rene at de 30 blesteranleggene som var kjent ved
Dokkfløy i 1985, fordelt på flere hundre år neppe forutsatte annet enn ren
selvforsyning. Totalt var det kjent 65 jernvinneanlegg i Nordre Land og Gausdal.
Testregistreringer i mindre utvalgte områder ville kunne gi data for å belyse denne
problemstillingen.

Her vil jeg antyde følgende problemstillinger knyttet til organiseringen av
virksomheten:
- hvem begynte produksjonen? Startet bøndene i lavere områder og
ekspanderte inn i fjellet etter som behovet økte?
- var det folk med rot i bygdene som drev produksjonen i intensivfasen(e)

eller var den basert på spesialister? Var teknologien så avansert at den
forutsatte spesialister?
- dersom jemvinna var drevet av folk fra bygdene, hadde da disse sitt opphav

i Gausdal, Land eller begge steder?
- dersom produksjonen var drevet av spesialister, hvordan var da forholdet til
sæterbruket?

De foreløpige pollenanalysene viste jordbruk kontinuerlig

gjennom vikingtid og middelalder.
- i området fantes det en rekke dyregraver. Var disse benyttet av de samme

menneskene som drev jernutvinningen?
- hvor bodde de? Kunne sætrene følges tilbåke til vikingtid eller tidlig
middelalder? Hadde det vært bosteder eller vakthytter ved produksjons
stedene?
- til hvilken tid av året ble jemvinna drevet? Kunne den ha ført tjl helårs
bosetning i området?

Det ville også være en interessant arbeidsoppgave å prøve å følge jernet ut av
området:
- hadde jem fra området vært omsatt i Hamarkaupangen, eller var det
mulig å finne spor av mer lokale markeder?

Trolig måtte det her utføres et så stort antall analyser for å komme videre med
dette spørsmålet at det neppe kunne gjøres ut fra undersøkelsene ved Dokkfløy
alene. Foreløpig er det også uk]art om sporemneanalyser kan være en regnings-
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svarende vei å gå.
De første L4C-dateringene tydet på en bruksperiode i middelalderen før svartedauden. Problemer omkring avslutningen av virksomheten var viktige:
- når sluttet man med jemutvinningen?
- skyldtes nedleggelsen ressurskrise, at man hadde forbrukt skogen og/eller

malmen?
- skyldtes nedleggelsen svartedauden og at behovet avtok?
- skyldtes det andre årsaker? Kunne ny teknologi (bergverksdrift) ha

utkonkunert den gamle jemvinna?
De spørsmålene jeg har skissert her, kan oppsummeres som når, hvordan, av hvem
og for hvem.
********

I dette arbeidet er ikke målet å diskutere disse problemstillingene utførlig.
Hensikten er i første rekke en publisering av de arkeologiske gravningsdataene,
foreta en gruppering av materialet og å gi en vurdering av de kronologiske
forholdene. Således skal denne boken i første rekke tjene som en material-

publikasjon og være et underlagsdokument for videre forskning.

Studiet av jemvinna i Dokkfløy har vært femdelt. Først skulle Helge lrgens Høeg

gi en vurdering av hva pollenanalysene kunne fortelle om jemutvinning og
eventuell innvirking på skogen. Arbeidet ble publisert i 1990. Demest skulle jeg
som leder for prosjektet legge ffem den materialoversikten som her foreligger.
Videre skulle Lars Erik Narmo foreta en nærmere vurdering av middelalderanleggene DR 1, DR 9, DR 13 og DR 63 som han ledet utgravningene av. Han
har samlet inn materiale fra et større område mellom Gudbrandsdal og Valdres.
Dette bidrar til å sette de anleggsstrukturene vi kjenner fra Dokkfløy inn i en
større ramme. Arbeidet er utført som hovedoppgave i nordisk arkeologi ved
Universitetet i Bergen (Namo 1991).
Sigmund Jakobsen skulle arbeide med de teknologiske aspektene ved jemvinna.
Her vil alle analyser av malm, slagg og ovnsforing inngå. Eksperimenter, blant
annet med rekonstruerte ovner, er en viktig del av arbeidet. Slikt har også vært
utført som del av formidlingen av prosjektet (Jakobsen, Larsen og Narmo 1988).

Til slutt er det planen at jeg skulle foreta en endelig vurdering av jemvinna på
bakgrunn av de ovennevnte arbeidene. Et slikt arbeid vil være så omfattende at
det er avhengig av at forskningsmidler stilles til disposisjon dersom det skal kunne
sluttføres innen rimelig tid.

En publisering av det arbeidet som er utført innen delprosjektet "historisk
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arkeologi" av Harald Jacobsen ¢fr. kapittel 2.2) utgjør en nødvendig forutsetning
for å kunne foreta en vurdering av jernvinna som del av ressusutnyttelsen ved
Dokkfløy. I sitt arbeid med analyser av fangst og bosetning i området vil
Jacobsen være avhengig av grunnlagsdata som presenteres her for å avklare
forholdet til jemvinna på samme måte som det innen jernvinneundersøkelsene vil
være behov for bearbeidete grunnlagsdata ffa dette delprosjektet i videre analyser.

I 1988 ble det foretatt målinger med georadar og magnetometer på jemvinneanlegg, malmlager og hustufter. Resultatene av disse faller utenfor rammene av
de publikasjonene som er nevnt her, og de vil bli søkt publisert i en egen rapport
i Varia-serien. Dette arbeidet er bare skissemessig presentert i kapittel 12.6.
I det følgende skal det gis en oversikt over bakgrunnen for prosjektet; utbyggingen
og en kort historikk for de arkeologiske undersøkelsene. Videre presenteres
undersøkelsesområdet og kortfattet enkelte arbeider knyttet til jernvinna (kapittel
2). Dernest presenteres arbeidet med registreringer (kapittel 3) og utgravninger
(kapittel 4).

I kapittel 5 gis grunnlaget for en gruppering av materialet, og dette presenteres
i kapitlene 6 - ]0. Videre følger en oversikt over registrerte anlegg utenfor
magasinområdet (kapittel 11). Deretter presenteres natuvitenskapelige analyser
(kapittel 12) før det avsluttes med foreløpige kulturhistoriske slutninger hvor
forholdet til andre nyere jemvinneundersøkelser her i landet står sentralt (kapittel
13).

Den som Ønsker en kortfattet innføring i materialet kan trolig nøye seg med å
studere kapitlene 1 - 5, oppsummeringer og diskusjoner til kapitlene 6 - 10
(kapittel 6.3, 6.4, 7.3, 7.4, 8.6, 8.7, 9.3, 9.4,10.3 og 10.4) samt kapittel 11.3 og

12 og 13 foruten det samlete illustrasjonsmaterialet.

2. BAKGRUNN

2.1 Dokka-utbyggingen
Dokkavassdraget har sitt utspring i søndre del av Jotunheimen i et område som
også kalles Jotunheimens forgård. Hovedsåkelig ligger vassdraget i Gausdal og
Nordre Land kommuner. Det renner ut i Randsfjorden ved Dokka tettsted i
Nordre Land. Navnet Dokka skal i følge Oluf Rygh bety "en i dypt nedskaaret
Leie løbende elv" (Rygh 1898:48).

De første planene om regulering av Dokkavassdraget ble lagt frem på 1950-tallet.
Planene har også omfattet Etna-vassdraget. Flere alternativer har vært prosjektert,
både som separat utbygging og som overføring av Etna til Dokka. Først i 1977
forelå forhåndsmelding ved Oppland Fylkes Elektrisitetsverk (nå: Oppland
energiverk).
I 1980 ble det søkt om separat utbygging av både Etna- og
Dokkavassdraget. Imidlertid ønsket man vurdering også av samlet utbygging.
Stortinget behandlet konsesjonssøknaden 20. mai 1985 og gjorde vedtak om
separat utbygging av Dokka, mens Etna ble gitt midlertidig vem.

Det største inngrepet er gjort ved Dokkfløyvatn som er etablert som hovedmagasin. Ved Veslefossen, 4 km syd for vannet, er det bygd en 680 m lang, 300
m bred og 85 m høy demning. Det er medgått 4,2 millioner m3 masse. Reguleringshøyden er 65 m. For Dokkfløyvatn vil dette si at høyeste regulerte vannstand
er Øket fra kote 696 til 735.
Vannspeilet er ved fu]lt magasin Øket fra 0,5 km2 til 9,5 km2. Oppfyllingen av
Dokkfløymagasinet startet 1. november 1988.

Vann ffa nabovassdraget Synna som renner sammen med Dokka fra Åmot i
Torpa, er tatt inn ved demning syd for Synnfjorden og overført i tunnel til
Dokkfløy. Dette inngrepet har imidlertid ikke ført til regulering av Synna.

Fra Dokkfløy går vannet i en 9,5 lm lang tunnel til Torpa kraftverk som er det
øvre av de to kraftverkene. Herfra føres vannet i en 10,2 km lang tunnel til
Dokka elv ved samløpet med Kjøljua. Her er det etablert et mindre inntaksmagasin i elvegjelet.
Dette har bare i mindre grad berørt natur- og
kulturinteresser.
Fra Kjøljua tas vannet inn i en 10,6 km lang tunnel ned til Dokka kraftverk ved
Andersgård syd for Dokka tettsted. Herfra ledes det inn i en 3,8 km lang tunnel
til utløp i Randsfjorden ved Land sag i Odnes.
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D OK K AU T BYGG I NG EN

Oversiktskart

Figur 2. Dokka-utbyggingen. Oppland energiverk.

Figw 3. Dam Dokkfløy er bygd over tidligere Veslefossen 4 km syd for
Dokffløyvatn. Foto: Frode Jakobsen 1983.

Installasjonene ligger i fjell, og foruten oppdemningene ved Dokkfløy og Kjøljua
omfatter inngrepene veier, tipper og terskler.

Dokka-utbyggingen er beregnet å gi 526 Gwh - tilnærmet behovet i en by på
Lillehammers størrelse. Strøm kom på nettet sommeren 1989, og anlegget ble
offisielt åpnet 14. desember 1989.
2,3 milliarder kr.

Samlete omkostninger ved utbyggingen er ca.

Figur 4. Dam Dokkfl¢yvatn mot nord september 1989. Vannstand ca kote 725.
Foto: Tor Brynjar Eidstuen.

2.2 Prosjekthistorikk
Oldsaksamlingen mottok forhåndsmelding om utbyggingen høsten 1977, og den
første registreringen ble foretatt i 1978 under ledelse av Ola Melby.
Kartmaterialet var mangelfullt, og planen omfattet både Dokka og Etna slik at det
dreide seg om store områder som var vanskelig tilgjengelig. Det innledende
arbeidet fikk derfor preg av en prøveregistrering for å bringe klarhet i hvor det

m
kunne finnes fomminner, og hvilke fornminnetyper det kunne være tale om.
Registreringen viste at Dokkfløy-området hadde et stort potensia]e (Melby 1978).
Totalt ble det funnet 6 lokaliteter med fornminner ved Dokkfløy, deriblant en
veideristning og en lokalitet med store groper med kullag og slagg. Registreringsleder peker i sin rapport på at det trolig ville være mulig å finne et stort
antall jernvinneanlegg, og kanskje stod man overfor et av hovedområdene for
jernproduksjon i jemalder/middelalder (Melby 1978).

Den neste omgang registreringer ble foretatt i 1979, denne gangen under ledelse
av Pål Evensen. 21 nye fornminner kom for dagen, blant annet tre jemvinneanlegg med 5-7 groper og funn av slagg. Fortsatt var registreringsområdet stort,
budsjettet lite og kartmaterialet dårlig. Det var derfor klart at området på langt
nær var tilfredsstillende registrert (Evensen 1979).
På grunn av endringer i utbyggingsplanene ble det fo.retatt nye registreringer i
1982, og denne gangen var Harald Jacobsen leder. Viktig er at det ble foretatt
intensivregistrering av et område med størrelse 1 km2 ved Dokkfløy. Antallet
fomminner økte med 73% (Jacobsen. H. 1982), og dette bekreftet Evensens utsagn
om behov for nye registreringer.
Allerede i 1983 ble det foretatt nye registreringer og hovedvekten ble lagt på
Dokkfløy-området, og nå var det Frode Jacobsen som ledet arbeidet i felt.
Resultatet ble at antall lokaliteter Økte med mer enn 10()%. fra 38 til 78 i og ved
magasinområdet (Jakobsen 1983).
Siste runde med registreringer før konsesjonssøknad utførte Oldsaksamlingen i
1984; leder var Harald Jacobsen.
Det ble gjennomført mer systematiske og

problemorienterte registreringer ved selve Dokkfløyvatn, særlig viktig var det at
mange steinalderboplasser ble funnet. Dette fikk konsekvenser for den videre
dimensjoneringen av prosjektet. Videre ble arbeidet konsentrert til områder som
først ville bli berørt ved anleggsstart, b]ant annet ved Veslefossen. 4 km syd for
Dokkfløy. En kullgrop ble undersøkt ved Torpa kraftverk (Jacobsen 1985).

Den 20. mai 1985 gav Stortinget konsesjon for separat utbygging av Dokkavassdraget.

På bakgrunn av resultatene etter registreringene i ]983 var det på det rene at en
utbygging av Dokkavassdraget ville bety store utfordringer for Oldsaksamlingen.
I 1985 ble det, mens konsesjonsbehandlingen pågikk` nedsatt en prosjektforberedende gruppe for å legge til rette det videre engasjementet.
Prosjektets hovedtema ble foreslått å være "ressursutnyttelse i et østnorsk skogsog lavfjellsområde". Tre temaer pekte seg ut: bruken av området i steinbrukende
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tid, jernutvinning i jemalder og middelalder og historisk arkeologi som skulle
dekke jakt, fangst, fiske. §æterbruk og tømmerfløting. For å løse disse problemene
var det behov for tre arkeologer i hel stilling samt deltidsengasjement av
pollenanalytiker.
Stillingene ble utlyst sommeren 1985, og prosjektledelsen tiltrådte fra begynnelsen
av 1986.
Sheila Coulson fikk ansvaret for steinalderundersøkelsene, Harald
Jacobsen for historisk arkeologi, mens Jan Henning Larsen fikk ledelsen av

jemvinneundersøkelsene og det administrative ansvaret (prosjektleder). Helge
lrgens Høeg ble engasjert til å utføre de pollenanalytiske undersøkelsene innen
rammen av ett årsverk. I budsjettet var det avsatt midler til andre faglige
utredninger, prøver og analyser og 800 feltukeverk av engasjert personale. Totalt
var det beregnet at det arkeologiske prosjektet ville koste 12,4 millioner 1985-kr.
Feltundersøkelsene ble hovedsakelig utført i 1986, 1987 og 1988. Etter avtale med
tiltakshaver tiennomførte vi mindre supplerende undersøkelser i 1989. Prosjektet
ble avviklet ved utgangen av 1989 slik som forutsatt. Totalt er det utført 1024
ukeverk i felt i disse årene inkludert det arbeidet prosjektledelsen har utført.
Samlet har prosjektet kostet ca 14 millioner kr., og prisstigningen tatt i betraktning
er dette godt innen de rammer som var satt.

Ved starten av prosjektet oppnevnte Oldsaksamlingen en styringsgruppe på fem

personer som også har fungert som referansegruppe. Årlig har det vært avholdt
3-5 møter med gruppen. Det er utarbeidet fyldige årsrapporter for hvert av de fire
årene som er godkjent av styrende organer ved Oldsaksamlingen.

2.3 UndersøkeLsesområdet
Prosjektets arbeid har i det vesentligste blitt konsentrert til Dokkfløymagasinet.
Bare mindre registreringer er utført i forbindelse med justeringer av planer for
Øvrige deler av utbyggingen.

Dokkfløyvatn ligger i Gausdal Vestfjell, i kommunene Gausdal og Nordre Land,
Oppland. Før reguleringen var vannet omkring 3 km langt med et vannspeil på
0,5 km2.
Normalvannstanden var 696 m o.h. Ved reguleringen er høyeste
regulerte vannstand langs kote 735 hvilket innebærer at vannets stønelse øker med
inntil 9 km2. Lengden er Økt til omkring 15 km. Av disse er 4 km på nedsiden
av vannet i og med at dammen er bygd ved Veslefossen. Fallet fra Dokkfløyvatn til Veslefossen er 26 m.

Området kan best karakteriseres som en lavereliggende fjelldal. østsiden er slk
mot sætergrender som ligger 100 - 150 m høyere enn vannet. Disse sætergrendene er fra S ¢fr. figur 5) Blæstem, Dokkfløysæter, Bentsæter og Kittilbu.

Figur 5. Dokffl¢yvatn med vik{igste sæti.e.

Figur 6. Dokkfløymagasinet mot syd med høyeste regulei.t vannstand inntegnet f¢r
wtbyggingen stai.tet.

Oi)pland energiverk.

Foto: Fjellanger Widei.¢e A.S.

Gjengit{ med {illatelse av
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Figur 7. Utsikt fra sæ[ergi.enda Blæstern mot NNV 1988. Området som er
ryddet for skog ned mo{ vannet, er dermet ned ved Dt]kka-utbyggingen.

Noi.malvannstand 696 m o.h.

Enkeltsætrene Liumholsæter og Holsæter ligger noe lavere i terrenget i norddelen
av området. Østsiden har mange myrer som tidlig viste seg å inneholde myrmalm
av god kvalitet.
Vestsiden er brattere og mer stein- og berglendt. Myrpartiene i tilknytning til
vannet er langt færre. Nede ved vannet lå Manstadsæter som var den eneste som
ble direkte berørt ved utbyggingen.

I vår tid består vegetasjonen av tett granskog med noe innslag av bjerk og spredte
furuer. Undervegetasjonen er gress og lyng. De vegetasjonhistoriske undersøkelsene har vist at selv om granen kan ha kommet til området for 2000 år
siden, har den først blitt dominerende i senmiddelalderen (Høeg 1990).
De fleste fomminnene fra jernalder og middelalder er funnet på østsiden av
vannet, mens det er funnet få på vestsiden. Dette har utvilsomt sammenheng med
at terrenget har vært slakere og mer solriki på østsiden. Nedenfor det gamle
Dokkfløyvatnet skifter Dokkadalen karakter.
Det er brattere, mer stein- og
blokkrikt lende, og dalen får mer preg av V-dal. I magasinområdet er det ikke
funnet gode malmmyrer på strekningen ned til Veslefossen. Dagens kommunegrense går i sydkant av sætergrenda Blæstern, skjærer over den gamle utløpsosen
av Dokkfløy og går langs vestsiden av vannet opp mot Manstadsæter som ligger
i Gausdal. Det meste av det området som ble demmet ned, tilhører Gausdal
statsalmenning. I Nordre Land ligger det berørte området hovedsakelig innen
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Torpa statsalmenning, bare mindre deler var i privat eie.

Figur 8. Detalj fra midtre del av magasinområdet. I dette om,rådet lå prosjekfets
felthovedkvarter. Bildet er tatt mot syd 18. mai 1989, og vannstanden er ca 710
m o.h.

I nyere tid har området vært brukt til jakt, fiske, beite og skogsdrift. På Østsiden
og på deler av vestsiden av vannet gikk det veier. Foruten et par sætre fantes det
noen få hytter i neddemmingssonen. I 1930- og 1950-årene var det foretatt
stipehugst, og disse gatene var bare delvis gjenvokst.
Det viktigste inngrepet var imidlertid bygging av fløtningsdammer ved den gamle
utløpsosen i forrige århundre. Den første dammen ffa 1859 dannet fortsatt en
terskel ved lav vannstand. Den store steindammen som ble bygd i 1872 (figu
9), førte til noe oppdemming i perioder med stor nedbør. Tømmerfløtingsaktiviteten var særlig stor rundt århundreskiftet og varte til slutten av 1960-årene.

Demningene har ført til noe forsumping og erosjon rundt vannet, men likevel var
området lite berørt av tiltak i nyere tid. Viktig er at skogsdriften i liten grad har
vært mekanisert før i de senere årene. Gjennomgående var derfor fomminnene
godt bevart.

I forbindelse med utbyggingen er det foretatt omfattende utredninger, og det
foreligger blant annet fagrapporter om klima, botanikk, vilt og fiskeribiologi. Her
skal det særlig pekes på at det tidligere var et rikt fiske i vannet. Gjennom
dalføret går det store elgtrekk vår og høst. Elgfangsten har resultert i mange
fomminner; fire fangstsystemer med blant annet fangstgroper, bogesteller og
spenegjerder fra jemalder og middelalder som stenger dalen (Jacobsen 1989a,

17

Jacobsen og Andersen 1990).

Figur 9. FIøtningsdammen fta 1872 ved det tidlige'i.e utløpet av Dokffløyvatn rnot
nord.

Forhistorien i bygdene omkring Dokkfløy er for Gausdals del behandlet av Ellen
Høigård Hofseth (1987) og for Nordre Land av Sigurd Grieg (1952).

2.4 Faghistorikk
Målsettingen med dette kapitlet er ikke å gi en uttømmende og fullstendig
historikk for jernvinneforskningen, men å trekke opp enkelte hovedlinjer og å
fokusere på hvilke informasjoner som var tilgjengelig for oss ved prosjektstarten.
Det er på det rene at det har skjedd en rivende utvikling innen norsk jemvinneforskning de siste årene (Larsen 1990a:90), og mye av denne kunnskapen var
under bearbeiding i 1986.

I mange deler av landet finnes det opplysninger om jernutvinning på blestemåten
(lavteknisk metode) i etterreformatorisk tid.
Særlig kjent er Ole Evenstads
oppskrift for Nord-Østerdal fra 1782 (Evenstad 1790).
Fra Gudbrandsdalen
foreligger det flere interessante beretninger om jernutvinning på 1700- og 1800tallet, særlig fra Ringebu, Skåbu, Lom og Vågå (Kleiven 1912, 0lafsen 1916).
Slike foreligger ikke fra Valdres, og det er viktig at vi ikke har skriftlige kilder
som beretter om lavteknisk jernfremstilling i området omkring Dokkfløy i etter-

18

reformatorisk tid. Av Simen Fougners beskrivelse over Gausdal ffa 1778 fremgår
det riktignok at man tidligere blestret jern av myrmalm, men at kunsten nå var
nesten glemt, og det var "igien en Svenske heder Johanes, som er smed og en
halv Krøbel, som nu kan blaase Jæren af Myr-Malm, men han har hverken
Krævter eller Formue dertil ..... " (Fougner 1778).

Den første jemvinneovnen ble erkjent av Haåkon Schetelig under utgravning av
et gårdsanlegg fi.a eldre jemalder på Grindheim i Etne, Hordaland i begynnelsen
av dette århundret (Schetelig 1913). Han fokuserte på at jemet var laget i en
grop i bakken, i en gropovn. Det var imidlertid sogneprest Olaf Olafsen som
foretok den første sammenstillingen av materialet.
Her foreligger så vel
gjennomgang av skriftlige kilder som opplysninger om anlegg i marken (Olafsen
1916). I årene etter første verdenskrig følger flere arbeider som blant annet
inneholder opplysninger om Gudbrandsdalen og søndre del av Hedmark (Holme
1920, Falck-Muus 1927 og 1931). Viktig i arbeidet til Falck-Muus er at ulike
slaggtyper kan gi informasjon om ulike ovntyper.

Her må trekkes ffem en diskusjon i Oldtiden om funn av jemstenger som var blitt
oppfattet som vevlodd (Rygh 1885 figu 438 = R 438) (Petersen 1918, Heiberg
1923, Petersen 1923). Denne diskusjonen resulterte imidlertid ikke i noen ny
viten om den eldste jemvinna, men viktig var at man fikk klarlagt at gjenstandene
var barrer som kunne knyttes til jemutvinning i jemalder og middelalder. De er
senere brukt i diskusjon om handel med jern (Martens 1979, 1988).
På møter mellom norske arkeologer fi.a midten av 1920-årene ble forskning om

jernvinna trukket fiem som et sentralt problem. Den hadde bidratt til å skape det
selvhjulpne bondesamfunnet, men man hadde få kunnskaper, blant annet om
utbredelse (Brøgger 1930).

Det var T. Dannevig Hauge som i første rekke fulgte opp Brøggers tanker om
dette forskningsfeltet, først gjennom et par artikler i Viking hvor henholdsvis
Gudbrandsdalen og Valdres ble behandlet (Hauge 1940, 1944), demest i sin
doktoravhandling "Blesterbruk og myrjem" fra 1946. I denne avhandlingen er det
behandlet mange anlegg ffa Oppland, blant annet ved Lillehammer, men ingen ffa
det området vi behandler her (Gausdal og Nordre Land).
Problemet for Hauge var å tidfeste anleggene i og med at det er sjelden å gjøre
funn av daterbare gjenstander. Han bygger imidlertid opp en relativ kronologi på
ovnstyper. De tre eldste er ulike utforminger av blestergroper, demest følger
hellegryte og til slutt leirovn.
Senere har lrmelin Martens reist kritikk mot Hauge's undersøkelser, særlig

grunn av at hans dokumentasjonsmateriale er mangelfullt. Hauge har tatt sikte
å avdekke selve ovnen, og det er ikke undersøkt større arealer på lokalitetene.
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Det ser ut til at det i enkelte tilfeller er andre elementer enn ovner som er utgravd
og tolket (Martens 1988:74).

I 1952 la Hauge frem en studie over jernvinneanlegg i Land, Oppland (Hauge
1952). Heller ikke her har det lykkes å finne dokumentasjonsmateriale i Oldsaksamlingens arkiver. Uten tvil finnes det mange verdifulle iakttagelser hos Hauge,
men det er behov for nye undersøkelser på lokalitetene for å kunne utnytte dette
materialet bedre.

Et av de anleggene Hauge her beskriver inngår i Dokkaprosjektets registreringer.
Det dreier seg om lokaliteten "Slaggerbakken" på Åmot i Topa, Nordre Land som
ligger i tilknytning til Topa kraftanlegg (Jacobsen 1985:20), men det har latt seg

gjøre å bevare anlegget. Hauge hevder at ovnene har stått på toppen av en bakke,
og slagget er tippet nedover skråningen. Slagget har form av store blokker.
Han fremhever i bygdeboken for Land at blesterovnen var bygd i en grop med
indre tverrmål 1 m og dybde 0,5 m. Det fantes så mye slagg at han karakteriserer stedet som et oldtids industrisentrum. Her måtte det ha vært produsert
mye mer jem enn man selv hadde bruk for, og trolig må det ha foregått
omsetning. Kullgroper fant han ikke i nærheten her (Hauge 1952:470).
I de første årene etter siste verdenskrig lå jernvinneforskningen nede. 1. Undås
la frem en studie over den gamle jernvinna i Ustedal i form av registreringer av
kullgroper og slagghauger (Undås 1961), men her foreligger ikke utgravningsdata.

Fra slutten av 1960-årene begynte imidlertid lrmelin Martens sine undersøkelser

på Møsstrond i Telemark.
Her ble for første gang arkeologiske og naturvidenskapelige undersøkelser satt i system. Ved Dokkaprosjektets start forelå
imidlertid bare foreløpige publikasjoner. I en artikkel i Viking 1972 presenteres
materialet med gode avbildninger av de to ovnstypene som var funnet: hellegryta
fra folkevandringstid merovingertid - vikingtid og leirovnen (senere kalt
sjaktovn) fra vikingtid - middelalder. Her foreligger også data om blestertufter
(Martens 1972).

I et senere arbeid gir Martens en grundig vurdering av klassifikasjonskriterier for
blesterovner på bakgrunn av MØsstrondundersøkelsene og paralleller i europeisk
materiale (Martens 1978). I flere arbeider er det gitt systematiske fremstillinger
av resultatene, og de er satt i sammenheng med øvrig materiale fra øst-Norge ¢fr.
Martens 1982).

Den endelige publikasjonen om Møsstrond-materialet forelå først etter avslutning
av hoveddelen av våre undersøkelser, ved årsskiftet 1988/1989 (Martens 1988).
Vi hadde derfor ikke de fullstendige dataene å bygge på fra disse store undersøkelsene.
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I 1970-årene var jemvinneproblematikken tatt opp i forbindelse med Hardangervidda-prosjektet ved Arne 8. Johansen (Johansen 1973). Her var det bare foretatt
mindre prøvegravninger, og det forelå ingen opplysninger om ovns- og anleggstyper.

Undersøkelser på Eg ved Kristiansand, Vest-Agder i 1977 gav infomasjon om en
ny ovnstype her i landet. Det dreier seg om slaggroper som er tolket som
rester av gropsjaktovner av europeisk type (Nakkerud og Schaller 1979).
Her skal også nevnes undersøkelsene på Hovden, Øverst i Setesdal, Aust-Agder.
En grundig analyse av kullgropene med redegjørelse for oppmålings-og utgravningsteknikker forelå først etter starten av Dokkaprosjektet (Bloch-Nakkerud 1987).
Det er publisert få data om ovnstyper og om selve anleggene.
På 1980-tallet er også undersøkelser i Trøndelag, særlig av anlegg fra eldre

jernalder, blitt viktige for forståelsen av den gamle jernvinna. I særlig grad har
anlegget på Heglesvollen vært fremme i diskusjonen. Til å begynne med ble
ovnene antatt å være gropovner (Farbregd, Gustafson og Stenvik 1985), og først
senere er det blitt klart at det dreier seg om sjaktovner med slaggrop O=spelund
1987).

Jemvinneforskningen i Sverige har lange tradisjoner, men det er ikke anledning
til å ta opp dette materialet i full bredde her. Viktig er at hovedpublikasjonen om
materialet i Jåmtland først forelå i 1986 (Magnusson 1986) slik at det ikke var
mulig å utnytte disse undersøkelsene ved planleggingen av de første utgravningene
ved Dokkfløy.
*********

Gjennomgangen som er foretatt her viser at selv om det foreligger en rikholdig
litteratu om jernvinna, var det få data å bygge på når de første utgravningene
skulle planlegges. Så sent som i 1987 forelå det ikke opplysninger om anlegg fra
romertid på Østlandet (Martens 1987: 161).

De senere årene var det i Oppland foretatt enkelte undersøkelser av kullgroper, og
noen få radiologiske dateringer var tilgjengelige, hovedsakelig fra middelalder.
Heller ikke i tilliggende deler av Hedmark var det undersøkt anlegg, men
interessante data om kullgroper i Elverum forelå i 1986 (Mikkelsen 1986).
I den tiden utgravningene har pågått har det kommet en rekke viktige publikasjoner om jemutvinning. I den grad det har vært mulig har prosjektet holdt seg
orientert og utnyttet kunnskapen i den videre planleggingen av undersøkelsene.
Særlig viktig har den personlige kontåkten med andre jemvinneforskere vært, og
mange har besøkt gravningene ved Dokkfløy.
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3. REGISTRERINGER I MAGASINOMRÅDET

3.1 Registreringer frem til 1986

I kapittel 2.2 er det vist til at det stadig ble registrert flere fomminner knyttet til
jernffemstilling ved Dokkfløy etter hvert som registreringsintensiteten økte. Det
skal ikke legges frem noen detaljert oversikt da forholdet mellom registreringer
og antall fomminner vil bli bearbeidet av Harald Jacobsen. Her skal bare nevnes
at de trykte registreringsrapportene ikke gir fullstendig bilde av situasjonen. Før
utgravningene startet var kriteriene for skille mellom groper for kullfremstilling
og fangstgroper usikre. Dette problemet er vektlagt i prosjektarbeidet. En fåktor
som kompliserer bildet, er at enkelte av dem senere ved utgravningene viste seg
å kunne ha hatt funksjon både til kullfremstilling og som fangstgrop.

Videre viste det seg at noen av de objektene som ble oppfattet som enkeltliggende groper, var jernvinneanlegg da det ble funnet slagghauger og ovner i
tilknytning til dem.

Teminologien for groper til trekullfremstilling har vekslet, og både begrepene
kullgroper og kullmiler brukes i de trykte registreringsrapportene. I det følgende
bygger jeg på det arbeidet som Tom Bloch-Nakkerud ( 1987) har utført fra Hovden
i Setesdal og slike groper benevnes derfor i det følgende som kullgroper.
Det er nettopp slike levninger som er lettest å finne ved arkeologiske registreringer (Johansen 1973). Gropene er store og bolleformete, og ofte er det en klart
markert sirkelformet voll omkring dem. Ved Dokkfløy viste det seg at slike
groper ikke bare fantes spredt utover i terrenget rundt jernvinneanleggene slik som
på Hovden (Bloch-Nakkerud 1987) eller Møsstrond i Telemark (Martens 1988).
De var også trukket inn på selve jernvinneanleggene (Larsen 1989a, 1990a).

Følgende resultater fremgår når det gjelder anlegg som ble direkte berørt ved
neddemming (rapportene inneholder også opplyLminger om anlegg utenfor
magasinområdet):
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Registrering

Antall anlegg

Melby 1978
Evensen 1979

3

Jacobsen, H. 1982
Jakobsen, F. 1983
Jacobsen, H. 1984
Jacobsen, H. 1985
Sum

1

1
6

(publisert 1985)
(upublisert)

0
12
23

Viktig med registreringsarbeidet i 1985 var at personell som tidligere hadde
arbeidet med jernvinneundersøkelser, ble trukket inn. På dette tidspunktet hadde
Stortinget gitt konsesjon for Dokka-utbyggingen, og det var et mål å fremskaffe
data som kunne lette planleggingen av undersøkelsene.

Sigmund Jakobsen hadde i flere år arbeidet sammen med lnga Serning og
Arkeologisk-metallurgiska institutet i Hocksberg, Sverige, og han foretok oppgang
av registrerte lokaliteter med groper. Arbeidet ble blant annet relatert til malmforekomster. Det viste seg at de fleste av de registrerte samlingene med 2 - 4
kullgroper var jernvinneanlegg. Den økningen vi ser i 1985, innebærer følgelig
ikke at så mange nye lokaliteter kom for dagen, men at de ble omdefinert fi.a
samling kullgroper til jernvinneanlegg. Men det ble også oppdaget et par slaggforekomster uten tilknytning til kullgroper.
I 1983 var det tatt ut kullprøver til radiologisk datering av 3 kullgroper som lå
i tilknytning til slaggfunn (DR 1, DR 63 og DR 76). Disse dateringene lå innen
tidsrommet 1030 - 1400 e.Kr. (kalibrert etter Stuiver & Pearson) (T-5766-68) og
antydet at mange anlegg kunne være fra middelalderen. På denne tiden ble det
tatt i bruk masovner i Sverige (Magnusson 1985), og Sigmund Jakobsen fikk
derfor analysert flere slaggprøver med det siktemål å klarlegge hvilken teknologi
som var benyttet. Det var også en teoretisk mulighet for at slaggfunnene kunne
ha med kopperproduksjon å gjøre, da slagg fra jem- og ffa kopperfremstilling er
vanskelig å skille visuelt. Analysene pekte entydig mot jernfremstilling hvor
blesterteknikk (1avteknologi) var benyttet (Jakobsen, S. 1987).

Status ved prosjektstart var følgelig at analyser tydet på at anleggene var
lavtekniske, at mange kunne være fra middelalderen, men at det ut ffa ulik
anleggstruktur kunne være en større kronologisk spennvidde i materialet.

23

3.2 Registreringer og registreringsme(odikk 1986 - 1989
Gjennom hele prosjektperioden ble det foretatt løpende kontrollregistreringer.
Særlig var dette prioritert etter hvert som ryddingen av skogen skred ffem. Denne
ryddingen innebar at alle trær ble felt, og at trevirke og kvist ble fjernet eller
brent. Det var langt lettere å arbeide i et åpent landskap hvor tenengformasjonene kom klart frem. Dessuten innebar bruken av store hugstmaskiner at
torvlaget ble rotet opp. Dette gav et stort antall "gratis" prøvestikk og førte til Økt
sikkerhet ut over det bildet vi fikk ved rene manuelle prøvestikk. I utstrakt grad
ble metallsøker brukt der vi forventet å finne anlegg.
Registreringene ble lagt opp dels som tradisjonelle søk og som kontroller av
tidligere arbeid, dels var de målrettet ut fra erkjent distribusjonsmønster og kjente
malmmyrer. Særlig ble det lagt vekt på områder der det var funnet enkeltliggende
kullgroper, men hvor avstanden til nærmeste kjente jernvinneanlegg var stor.

Tolkningen av de enkeltliggende gropene var problematisk. Før utgravningene
startet var det ikke kjent at det lå jernvinneanlegg i tilknytning til slike, men at
ovner og slagghauger var knyttet til samlinger av flere groper. I en rekke tilfelle
lot seg gjøre å knytte anlegg til enkeltliggende kullgroper, og status ved
prosjektavslutningen var 7 slike anlegg innen magasinområdet.

Som tidligere antydet, kunne det også være vanskelig å skille mellom fangstgroper
og kullgroper.
Det var kontinuerlig samarbeid med delprosjektet historisk
arkeologi for å finne entydige kriterier. Et slikt var at fangstgropene lå i rekker
og dannet system (rekke A -D) ¢fr. Jacobsen 1989a, 1989b). Fangstgropene på

østsiden av Dokkfløyvatn hadde kraftig oppbygd voll i trekkretningen, mens den
ellers var lite markert. Kullgropene hadde i regelen jevn, sirkulær voll selv om
den også i noen få tilfeller næmest kunne mangle. Utformingen av bunnen var
også et kriterium da kullgropene i regelen hadde jevnt, avrundet eller flat bunn,
mens fangstgropene var dypere og oftest mer spissbunnet.

Likevel storde flere forhold at situasjonen ikke var så enkel. Sammenrasinger og

gjenfyllinger gjorde at utfomingen av bunnen ikke kunne brukes som kriterium
alene.
Videre viste det seg at enkelte fangstgroper, særlig på vestsiden av
Dokkfløyvatn, hadde sirkulær voll. Som tredje fåktor kom at flere groper hadde
dobbeltfunksjon ved at de først var benyttet som kullgroper og senere var
ombygde til fangstgroper. Omdefinering av groper foregikk derfor helt frem til
prosjektavslutningen.
bilde av situasjonen.

Det er grunn til å tro at man nå har et tilnæmet riktig

Forholdet til gropene med dobbeltfunksjon er av stor interesse ved vurderingen av
ressursutnyttelsen ved Dokkfløy. Kanskje har vi her en av nøklene til forståelsen
av forholdet mellom fangst og jemutvinning. Dette viktige spørsmålet kan først
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tas opp til grundig diskusjon når de samlete resultatene fra delprosjektene historisk
arkeologi og jemvinne foreligger.

Det ble i prosjektperioden ikke bare foretatt omklassifisering av enkeltliggende
groper, men det ble også registrert flere nye anlegg med samling av kullgroper,
og det ble funnet flere anlegg hvor kullgroper ikke inngikk i struktuen. Totalt
er det registrert 32 lokaliteter (35 anlegg) hvilket innebærer en Økning på 9 eller
39%. Antall enkeltliggende kullgroper økte med ca 15% til 41.

Ut ffa begrensninger fra tiltakshavers side ble det ikke stennomført systematiske
registreringer utenfor magasinområdet med unntak av arbeide utført i forbindelse
med bygging av erstatningsveier for de som ble demmet ned. Videre er det
foretatt kontroll av gravde groper som er avmerket på orienteringskart for området,
uten at nærmere registrering ble utført. En oversikt over dette materialet følger
i kapittel 11.

I registreringsarbeidet frem til konsesjonsbehandlingen var det operert med to
serier registreringsnummer. Arbeidet i denne tidsperioden omfattet også Etnavassdraget, og registreringene her ble gitt ER-nr., mens de ved Dokka fikk DR-nr.
Disse betegnelsene er senere beholdt, og alle fornminner som behandles her har
følgelig betegnelsen DR.
Lokalitetene ble fortløpende nummerert ffem til DR 79 i 1984 uavhengig om de
ble berørt eller ikke. Senere ble det i sesongene gitt midlertidige nummer eller
operert med blokker av nummer. Da hvert delprosjekt arbeidet med registreringer,
ble denne fremgangsmåten valgt for å unngå dobbeltnummering som ænere kunne
skape problemer. På denne måten oppstod det luker i nummerserien som fra
slutten av 1988-sesongen ble fylt igjen med nyfunne lokaliteter. Nummereringen

gir derfor oftest ikke infomasjon om når i perioden fornminnet ble funnet.
Prosjektets registreringer dekker serien DR 1 - DR 397 og omfatter såvel berørte
lokaliteter som fornminner utenfor magasinområdet. En fullstendig oversikt over
alle lokalitetene finnes i prosjektets årsrapport for 1989 (Jacobsen 1990).

3.3 Loka]itetenes fordeLing innen magasinområdet
Fullstendig oversikt over de jernvinneanlegg og enkeltliggende kullgroper som er
berørt ved Dokkfløyvatn fremgår av tabell 1 og figur 10-13. Som bakgrunn for
den detaljerte gjennomgangen i kapitlene 6 - 9, er det grunn til å trekke frem
noen trekk her.

For det første er det grunn til å merke seg at det ikke er funnet anlegg i den
søndre delen av magasinområdet, d.v.s. på den 4 km lange strekningen fra det
tidligere utløpet av Dokkfløyvatn til Veslefossen. Unntaket er en liten kullgrop,
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DR 207. Det er grunn til å understreke at forholdet til funntomheten har medført
at det er utført meget grundige registreringer, både i 1985 og etter skogryddingen
i 1987.

Det skal antydes at forholdet kan bunne i de naturlige forutsetningene i området.
Dalen snevres inn, og terrenget blir brattere og mer blokkrikt. Det er ikke funnet
gode malmmyrer her.
Registreringsresultatet er det samme for de øvrige
delprosjektene; det er verken funnet steinalderlokaliteter, fangstminner eller
hustufter som kan være eldre enn reformasjonen. Derimot er det funnet
kulturminner som kan knyttes til tømmerfløting og skogsdrift etter 1850. Viktig
i denne sammenheng er at elgtrekket i området ikke fortsetter gjennom denne
delen av Dokkadalen, men hoveddelen av elgstammen trekker Østover fra utløpet
av gamle Dokkfløyvatn.

Interessant er at dette området det her er tale om ligger i Nordre Land kommune,
mens fornminnene hovedsakelig finnes i Gausdal Ofr. figur 13). Det har vært stilt
spørsmål om dagens kommunegrense her bygger på en ressursgrense som avspeiler
gammel og hevdvunnen bruk (Larsen 1989:111).

Videre er det grunn til å merke seg at få lokåliteter er berørt på vestsiden av
Dokkfløyvatn. Det dreier seg om fire anlegg og tre kullgroper. Ytterligere tre
anlegg er kjent over høyeste regulerte vannstand (h.r.v.). Det er grunn til å peke
på at neddemmingsarealet er forholdsvis mindre på vestsiden da terrenget her er
brattere. Det er også mer berglendt og blokkrikt enn på østsiden.

Det samme forholdet gjør seg gjeldende i den nordlige delen av magasinområdet
i den delen som ligger Øst for Dokkelva og nord for Dokkfløyvatn. Her har vi
kjennskap til en rekke anlegg ovenfor h.r.v. Det er derfor trolig de naturlige
forutsetningene som har medført at man har valgt å plassere anleggene høyere i
terrenget.

De fleste anleggene er derfor registrert på strekningen fra utløpet av Dokkfløyvatnet til Kittilbubekken i nord. Her finnes det største arealet og terrenget er
slakt med store myrområder. Over h.r.v. er det kjent et stort antall anlegg i liene
opp mot setrene. En særlig konsentrasjon finnes på østsiden av utløpet for Dokkfløyvatn, på nedsiden av setergrenda Blæstern (figur 13).
Det er også grunn til å kommentere spredningen av enkeltliggende kullgroper.
Disse ligger hovedsaklig i områdene rundt jernvinneanlegg, jfr. kapittel 9.4. På
6n strekning har det imidlertid vært vanskelig å se forbindelse mellom anlegg og
kullgroper. Dette gjelder området mellom DR 23/24 og DR 36 (figur 10). Det
ble foretatt intensive og problemrettete registreringer uten at vi har kunnet
etterspore anlegg. Slagghauger kan likevel være oversett, de kan finnes over h.r.v.
eller de kan være fjemet av den gamle veien gjennom magasinområdet med
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tilhørende gruståk.
Etter at lokalitetene er gruppert (kapittel 5) og gjennomgått (kapittel 6 - 10) samt
at kunnskap om lokaliteter utenfor magasinområdet er summert opp (kapittel 11),
vil det bli gitt en foreløpig tolkning av spredningsmønsteret sett ut ffa forholdet
til organiseringen av virksomheten (kapittel 13).

Tabell 1. Oversikt over lokaliteter som er berørt ved Dokkautbyggingen og sam er undersøkt av delprosjektet jernvinne.
Objekttype

Kartref .

Flyfoto

Uernvinneanlegg m.3kullgroperKullgrop

CG 074-5-4

7620

CG 074-5-4
CG 074-5-3
CG 073-5-2

7620 C06

Kullgrop
Jernvin eanleg m.2kul groperUernvin eanleg m.7kul groperJernvin eanleg m.3kul groperJernvin eanleg m.3kul groper

7620 CO8

9

CG 074-5-3

7620 808

111314

CG 074-5-4CG073-5-2

7620 C067620D06

Uernvinneanlegg m.1kullgropKullgrop

CG 073-5-2

7620

DO8

Kullgrop
Kullgrop
Jernvinneanlegg m.1kullgropJernvinneanleggm.1kullgropKull9rop

CG
CG
CG
CG

073-5-2
073-5-2
073-5-2
073-5-2

7620
7620
7620
7620

DO8
DO8
DO8
DO8

CG 073-5-2

7620

DO8

Kullgrop
Jernvinneanlegg m.2kullgroperKullgrop

CG 073-5-2
CG 073-5-2
CG 073-5-2

7620 DO8
7620 DO8
7620 DIO
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Kull9rop
Kullgrop
Kullgrop
Kull9rop
Kull9rop
Kull9rop
Kullgrop

CG
CG
CG
CG
CG
CG
CG
CG

7620 D10
7620 DIO
7620 D10
7620 D10
7620 DIO
7620 DIO
7620 D10
7620 DO8,D107620D10

35
36

Kullgrop
Jernvinneanlegg m.3kullgroperKullgrop

CG 073-5-2
CG 073-5-2

37
38
41
44 A-B

Kullgrop
Kullgrop

CG
CG
CG
CG

DR nr.
1

2

4
8

15
16
17

18
19
20
21

23/24
25
26
29
30
31

32
33

A : Jernvinneanleggm.3kullgroperB:Tjæremile

073-5-2
073-5-2
073-5-2
073-5-2
073-5-2
073-5-2
073-5-2
073-5-2

073-5-2
073-5-4
074-5-3
074-5-4

CG 074-5-4

C06

7620 808

7620 DO8
7620

DO8

7620 D12
7620 810
7620 C04
7620 C04

Merknad
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DR nr.
45
4648

Objekttype

Kartref .

Flyfoto

Kull9rop
Fangstgrop/jern-

CG 074-5-4
CG 074-5-4CG074-5-4

7620 808

vinneanlegg m.

Ovn på
Utmarks-

2 kullgroper2kullgroper

museet ,KittilbuPrøve-

7620 C047620C04

51
53
5556

Kullgrop
Kullgrop/fangstgrop
Fangs tgrop / j ern -vinneanleggm.4kullgroperJernvinneanlegg m.3kullgroperKullgrop

CG 074-5-4
CG 074-5-4
CG 074-5-4CG074-5-4

7620 808
7620 808
7620 8087620C04

57
58
59

CG 074-5-4
CG 074-5-4
CG 074-5-4

7620 C047620810

Kullgrop
Jernvinnanlegg m.3kullgroperKullgrop

CG 074-5-4
CG 074-5-4

7620 C04
7620 810

CG 074-5-4
CG 074-5-4

7620 C04
7620 D06

CG 073-5-2
CG 073-5-4
CG 073-5-4
CG 073-5-4
CG 074-5-1CG074-5-3

7620 D12
7620 D12
7620 D12
7620 8047620808

60
63
64
69

Jernvinneanlegg m.
2 kullgroperKullgrop
Jernvinneanlegg m.3kullgroperA:Kull9rop

74 A-I
75
76
77
161181

Jernvinneanlegg
Kull9rop
Kullgrop
Jernvinneanlegg/
HustuftJernvinneanlegg m.

7620

CO8

gravd1986Prøve til14Cdater-ingAvstøp-ningavprofil

2 kullgroperJernvinneanlegg m.1kullgropoghus-tuftKullgrop
187207

208
218
221
222
223
224
225
226

Jernvinneanlegg m.
1 kullgropKu1lgrop

Jernvinneanlegg
Jernvinneanlegg
Jernvinneanlegg
Jernvinneanlegg
Hustuft
Jernvinneanlegg m.
2 kullgroperPrøveuttakKullgrop

258259

260
262
263
265
266
295

Merknad

Kullgrop
Jernvinneanlegg
Jernvinneanlegg m.
3 kullgroperKullgrop

Kullgrop
Kullgrop

CG 074-5-4CG073-5-4

7620 C047620D12

CG 073-5-2

7620

DO8

CG
CG
CG
CG
CG
CG
CG

7620
7620
7620
7620
7620
7620
7620

D10
D12
D12
D12
D12
D12
C06

073-5-2
073-5-4
073-5-4
073-5-4
073-5-4
073-5-4
074-5-4

CG 074-5-4CG073-5-2

7620 Co67620DO8

CG 073-5-2
CG 073-5-4
CG 073-5-4

7620
7620
7620

CG 073-5-4
CG 074-5-4
CG 074-5-4

7620 D12
7620 C04
7620 C04

DO8
D12
D12
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Objekttype

Kartref .

Fly£Oto

302307

Jernvinneanlegg m.5kullgroper/fangstgroperJernvinneanlegg

CG 074-5-4CG074-5-1

7620 C067620806

339

Grop

CG 074-5-4

7620 810

340
341

Kullgrop
Grop

CG 073-5-2
CG 073-5-2

7620 D10
7620 D10

342

Grop

CG 073-5-2

7620 D10

344
345349

Funnsted for slagg
Jernvinneanlegg m.1kullgropKullgrop

CG 073-5-2
CG 073-5-2CG074-5-4

374
375
387

Kullgrop
Jernvinneanlegg
Grop

CH
CH

DR nr.

070-5-3
070-5-3

CG 074-5-1

Merknad

FunksjonukjentFunksjonukjentFunksjonukjentSmie?=TR1

=TR2

Funksjonukjent

0

1

2

3Km.

Figur 10. Oversikt over den delen av Dokkadalen som er berør.t ve_d.
uribyggingen. Dekningsområdene for kanene, figur 11 og 12, er antyqet. .På
strekningen videre sydover til Veslefossen i nedre del av kartet er det ikke
funnet anlegg eller kullgroper.

•

Kullgrop
0.5

Jerrwinnec`n\egg
Jernvinnear`legg

1Km.

m/

ku 119rop

Figur 11. Berøne jernvinneanlegg og kullgroper ved Dokkfløyvaln. For
nordre del av området se figur 12.
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•

Ku„grop
JernvinneQnlegg
Jernvinnecinlegg
kullgrop

m'

0

0,5

1 km.

Figur 12. Berøne jernvinneanlegg og kullgroper .i midtre og nordvestre del

av magasinområdet.

®

Ku]lgrop

^ Steinalderlc)kalitet

Jer nv i nnean 1 egg

I

Hustuf t

Jernvinneanleqq m/

-6ravt`aug

kul lgrop

Figur 13. Utsnitt ØK: BLESTERLIA CG 073-5-4. Området med jernvinne-

anlegg og kullgroper på Østsiden av den gamle Dokkfløydammen ved
utløpet av vannet Ofr. figur 11).
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4. UTGRAVNINGENE
4.1 Innledning
1 foregående kapittel er presentert de registreringene som ble utgangspunktet for
de videre undersøkelsene. Ved enkelte store prosjekter, som Hardangervidda

(HTK) og Ulla-Førre (UFU), har det vært gjort avtaler med tiltakshaver som har
medført at man har kunnet utføre utgravninger også i områder som ikke har vært
direkte berørt ved tiltak i marken. Dette har ført at til man har kunnet få større

perspektiver på det berørte området. Det er viktig å ha klart for seg at det ikke
har vært mulig å få til en slik avtale for Dokka-undersøkelsene. Utbygger
aksepterte ikke å betale for arbeider utenfor magasinområdet, og slike er derfor
heller ikke utført.
En annen viktig begrensning var at området ikke var ryddet for skog ved
prosjektstart. Den omfattende ryddingen startet der dammen og andre installasjoner kom. Først i 1987 kunne vi ved jemvinneundersøkelsene dra nytte av det
grundige arbeidet hvor skog og kvist ble fjemet eller brent. Det var et mål å
unngå at for mye tid gikk med til rydding av den growokste og tette granskogen.
Dette fikk konsekvenser for hvilke anlegg det var aktuelt å prioritere til de
forskjellige tider.

Gjennom et planbudsjett var rammene lagt for prosjektperioden. Det var kalkulert
med 250 - 270 ukeverk av eget personale til jemvinneundersøkelsene. Tallet er
stort i forhold til det som er vanlig innen norsk arkeologi, men det var på det
rene at det innen de gitte rammene ikke var mulig å totalgrave alle lokalitetene.
Dels hadde dette sammenheng med at enkelte anlegg syntes å ha betydelig
utstrekning, dels at det var nødvendig å bygge opp kompetanse på denne typer
fomminner i området. Det var ikke utført nyere undersøkelser av jernvinneanlegg
i det sentrale Østlandsområdet som vi kunne støtte oss til. Bruk av gravemaskin
ble derfor snart aktuelt for å kunne få frem et større datamateriale.

4.2 Metodikk. Prioriteringer
Ut fra de problemstillingene vi hadde til jernvinna i området, var det viktig ikke
bare å få kunnskaper om ovnstyper og om kronologi. Skulle vi ha mulighet for
å nærme oss problemer knyttet til sosial og Økonomisk organisering, var det
nødvendig å gå inn på totalgravninger hvor store flater ble avdekket. Først ved
slike undersøkelser ville det være mulig å kunne avdekke de ulike aktivitetene
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knyttet til jemvinna. Særlig var det et måL å finne bosteder knyttet til lokalitetene. Videre var det Ønskelig å knytte forbindelse til kulturminner som hadde
forbindelse med elgfangsten i området.

Med de ressurser som har vært til jernvinneundersøkelser tidligere, hadde de store
flategravningene ikke kunnet prioriteres. Etter hvert som vi fikk erfåringer å
bygge på, øynet vi snart et mønster. Det var av statistiske grunner nødvendig å
skaffe seg kjennskap til struktuen på alle de berørte anleggene. Dette kunne ikke
gjøres ved tradisjonelle utgravninger.
ved hjelp av gravemaskin.

Vi la derfor opp til forsøk med avtorving

Til å begynne med ble gravemaskin brukt til avtorving av flater rundt undersøkte
anlegg for å prøve å etterspore ytterligere elementer og åktivitetsspor. Bruk av
gravemaskin viste seg svært rasjonell ved undersøkelse av kullgroper. Dels ble
det lagt profiler gjennom dem, dels ble de flategravd for å få frem kullagets
utstrekning og fom, og dels ble de tømt for påfylt masse for å få frem den

primære nedgravningen.

Neste punkt var å bruke gravemaskin for å få frem andre elementer på anleggene.
Det viste seg snart at det var arbeidsbesparende å avtorve slagghaugene på denne
måten, og lite inforinasjon gikk tapt. Selv ovnene på anlegg ffa middelalderen
(gruppe 111) tålte en slik avtorving uten at vesentlige data gikk tapt.
Det
elementet som bød på størst problemer, var hellelegninger rundt ovnene på disse
anleggene. Dette gjaldt særlig der torven var seig og full av røtter, og hele

struktuen kunne bli ødelagt.
De kunnskapene vi samlet fikk etter utgravninger og ffa oppmåling etter maskinell
avtorving, gjorde at vi kunne få tak på planløsningen til enkelte anlegg der det
bare ble prøvestukket. På båkgrunn av den kompetansen vi bygd opp, særlig for
de av oss som deltok alle fire sesongene, kunne dette gjøres på en enkel og lite
tidkrevende måte. Denne måten ble valgt på to anlegg som lå nær h.r.v. (DR
23/24 og DR 44) og hvor det derfor var ønskelig å gjøre få inngrep i landskapet,

på to anlegg som lå langt ffa vei og hvor maskinbmk derfor ikke ble prioritert
på grunn av den lange tiden som ville gå med til transport (DR s og DR 181)
samt et anlegg som ved på grunn av tidsnød ikke lot seg undersøke (DR 302).
Forutsetningen for at anlegg kunne dokumenteres etter maskinell avtorving eller
på bakgrunn av prøvestikk lå i at anlegg av samme type var grundig undersøkt.
Ikke bare de rent arkeologiske undersøkelsene ble prioritert.
Analyser og
vurderinger av malm, slagg og ovnsforingsmateriale stod sentralt. Dette materialet
vil bli behandlet separat av Sigmund Jakobsen. En nærmere redestørelse for
arbeidet med de naturvitenskapelige undersøkelsene følger i kapittel 12, men
allerede her er det grunn til å peke på at personell som arbeidet med anålyseoppgaver foretok befaringer og på denne måten skaffet seg innsyn i arbeidet.
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Ved prosjektstart bestod materialet i magasinområdet overveiende av anlegg hvor
to eller flere kul]groper inngikk i planløsningen og hvor slagget så ut til å være
tappet ut av ovnen (tappe- eller renneslagg). Det var kjent ett anlegg (DR 75)
hvor det lå store slaggblokker i dagen. Videre var det et par anlegg uten
kullgroper og mer ubestemmelig slagg, dels med størknepreg, dels med rennepreg
(DR 221 og DR 222).

Det var knyttet særlig stor interesse til undersøkelsen av DR 75 da man tidligere
hadde kjennskap til en rekke anlegg med slik slagg på østlandet, men datering
og ovnstype manglet man kunnskap om. Derfor kunne det være åktuelt å sette
i gang gravning her så tidlig som mulig og grave det i årlige etapper. På den
annen side tilsa forholdene at man burde undersøke anlegg med kullgroper og
tappeslagg først for å vinne erfaring. Det var denne strategien som ble valgt.
Slik jeg ser det i ettertid. var nok dette en riktig prioritering. En annen sak er
at det viste seg etter hvert at det var flere anlegg av denne typen. På samme
måte vokste spekteret av anlegg knyttet til kullgroper. Mens man først hadde
antatt at bare samlinger eller felt med kullgroper kunne være jernvinneanlegg,
viste det seg at det fantes noen med enkel struktur; en ovn, en slagghaug og en
kull8rop.
Prioritering ble altså første sesongen å totalgrave flere anlegg knyttet til to eller
flere kullgroper. Først andre sesongen skulle undersøkelsene av anlegg uten
kullgroper begynne. De samlete resultatene fra de to første sesongene skulle så
brukes ved prioriteringen av de avsluttende undersøkelsene.

Nettopp for å ha anledning til å bygge opp kunnskaper under veis ble det etter
avtale med de Øvrige delprosjektene brukt mindre antall ukeverk på jemvinneundersøkelsene første sesongen enn til steinalder og historisk arkeologi. Den
andre sesongen (1987) var fordelingen lik, mens 1988- sesongen ble den største
og viktigste. Denne oppbyggingen viste seg å ha en rekke fordeler. Mot slutten
av gravningene hadde vi en stab med feltledere og feltassistenter som kjente
området, lokalitetene og problemstillingene. Ved prøvegravninger, blant annet av
slagghauger, var det tatt ut og datert en rekke kullprøver, og den kronologiske
fordelingen av de ulike planløsningene og ovnstypene begynte å bli kjent.
Områdene var ryddet for skog og kvist, og ved prioritering av de ulike anleggene
kunne vi også trekke inn alle dem som ble funnet i prosjektperioden.
***************

Gravningene ble dokumentert stennom profiler og planer, både tegning og fotos,
til dels også tåmfotos ble brukt. Generelt kan sies at profiler ble sterkere vektlagt
i starten enn i avslutningen av undersøkelsene. Her er det ett unntak, DR 75 fl.a
eldre og yngre jernalder, hvor det var tykke avfallsmasser og flere bruksfaser.
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0vner ble hovedsåkelig flategravd, mens slaggroper ble snittet og tegnet i profil.

Ofte ser man i litteraturen at det er lagt stor vekt på profiler stennom sjaktovner
med slaggavtapping. Jeg har ikke funnet gode eksempler på at slike profiler har
gitt vesentlig Økt forståelse av den konstruksjonen man har undersøkt. Vi har
derfor etter de første gravningene i 1986 løpende vurdert behovet for profiler og
bare dokumentert dem når de kunne kaste lys over sammenheng mellom struktuer
eller ulike faser. For konstruksjoner som ovner, hvor det var foretatt ombygginger, erfarte vi ofte at flategravning gav avgjort flere opplysninger - og viktigst
- det beste grunnlaget for tolkninger. Hjelpeprofiler i avfallsmassene rundt gav

imidlertid verdifulle infomasjoner om bruksfaser.
Styrken ved Dokkfløy-undersøkelsen ligger i det store antall undersøkte anlegg.
I og med at vi vendte tilbake til området og til dels de samme anleggene gjennom
en ånekke, var derfor mulig løpende å teste og ta opp hypotesene til revisjon.
At vi var flere deltagere med forskningsinteresser medførte at det sjelden var
mangel på nye hypoteser. De tolkninger og tolkningsforslag som legges frem her
må derfor ikke oppfattes som de endelige. En analyse av de ulike strukturene er
sentral i det videre arbeidet og kan gi nye innfållsvinkler.

TeRriforklarinR til fikur 14:

Rekon5truk5 jon

•

Ku]lgrop

u Kj6ttgjemme

Jernv i nnean l egg

®

Jernvinnean)eqg m/
kul lgrop

|^ Steinalderlokalitet
V

I

E)ogeste 11 e

Tj-remile

Hustuf t

-Gravhaug
0 Gropi ul<jent funk5jon

Fangstgrop/kullgrop

z| Lokalitet med
skj6rbrent stein
T

Fangstgrop

+~ Sperregjerde

Figur 14. Manstadhytta (ved DR 55) på NØ-sideie av Dokffløyva[n var feltstasjon,
og i dette omi.ådet var det mange jei."inneanlegg. I 1986 ble u[gravd deler av
DR 1, DR 56, DR 59 og DR 63. Utsnitt ØK: BENTSÆTRA CG 074~5-4.
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4.3 Gjennomføringen
1 tråd med det anførte begynte undersøkelsene med fornminnetyper som var
tallrike. De første var kullgropene DR 14 og DR 15 som hadde noe ulik fom
og stønelse og som lå ved midten av Dokkfløyvatn.
I området ved Manstadhytta hvor prosjektet hadde sin feltstasjon, lå det svært
mange anlegg hvor kullgroper inngikk i strukturen. Her ble anleggene DR 1, DR
56, DR 59 og DR 63 valgt ut. Videre ble DR 69 ved midten av Dokkfløyvatn

prioritert. DR 56 og DR 69 hadde den åpenbare fordelen at de lå i områder hvor
det var foretatt stripehugst for 30 - 50 år siden. Det var ikke vokst opp store
trær, og stubbene var råtne.
Kullgroper på disse anleggene ble undersøkt ved hjelp av gravemaskin. Videre ble
undersøkt en grop på anlegget DR 46 (på den tiden oppfattet som enkeltliggende
kullgrop, senere jemvinneanlegg) og den enkeltliggende DR 57. I tillegg foretok
vi mindre prøvegravninger for innsamling av prøver til analyser, blant annet
kullprøver til vedartsbestemmelse og [4C-datering.I 1987 fortsatte arbeidene
flere av lokalitetene, i første rekke DR 1 og DR 63. Viktig er at nå startet
første undersøkelsene på DR 75 og DR 222 fra eldre jernalder. Likeledes ble de
første anleggene av enklere type, DR 208 og DR 221, utgravd. Kullgroper ble
systematiske oppmålt. Flere slagghauger var stenstand for prøvegravninger.

Arbeidene med maskinelle avtorvinger videreførtes, og opplegget av søkesjakter
rundt anleggene ble sluttført. Sletten med hustufter og malmlag, DR 225, ble
avtorvet.
Før feltsesongen 1988 var det utarbeidet et detaljert program, og det var denne
sesongen vi hadde de største ressursene. Komplikasjoner oppstod ved skade og
sykdom hos to feltledere i avslutningsfasen.
Dette førte i første rekke til

problemer med dokumentasjonen. Snitting og bortgravning av strukturer, for
eksempel sjaktovner med underliggende slaggrop, ble derfor utsatt da dette
arbeidet krevet trenet personell.

Undersøkelser ble dette året stennomført på anleggene DR 75, DR 222, DR 223
og DR 307 fra eldre jernalder. Fra yngre jernalder undersøkte vi anleggene DR
75, DR 224 og DR 262. Undersøkelsene på middelalderanleggene DR 1, DR 63
og DR 69 ble sluttført. Delundersøkelser av DR 9, DR 13, DR 46 og DR 187
utførte vi etter de problemstillinger det var aktuelt å avklare.
Planbudsjettet ffa 1985 tilsa avslutning av feltundersøkelsene ved utgangen av
1988. Etter avtale med Oppland energiverk ble det gjennomført supplerende
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undersøkelser i 1989 innen en ramme av 13 ukeverk for vårt delprosjekt. Her
fikk sluttdokumentasjon av ovnene på anleggene DR 75 og DR 223 fra eldre

jernalder høyeste prioritet.

Videre var det på anlegg DR 44 kommet for dagen en grop med avvikende fom
hvor de første iakttagelser og analyser tydet på at det dreide seg om en tjæremile
fra middelalderen. Denne fikk annen prioritet. Videre ble det lagt vekt på
oppmåling av anlegg i høyereliggende deler av magasinområdet hvor det ikke
forelå tilfredsstillende data. Oppdemmingen var nå startet, og vannstanden under
feltarbeidet var ca kote 710 mot tidligere normalvannstand 696 m o.h. Avslutningsvis foretok vi mindre gravninger på lokalitet DR 225 som inneholdt hustufter
og malmlag. Her lot det seg ikke støre å fullføre undersøkelsene av hustuftene
på grunn av tidsnød.

Status ved prosjektavslutningen var da at det var gjennomført undersøkelser i
tilknytning til alle de lokalitetene delprosjektet hadde hatt ansvar for. Intensiteten
er imidlertid svært vekslende. Prioritering av enkelte anlegg med grundige og
tidkrevende utgravninger gav grunnlag for at andre av samme type kunne
dokumenteres ved bruk av langt mindre ressurser.
Det kan diskuteres om den motsatte innfallsvinkel kunne vært brukt. Dette vil si
at enkelte anlegg i utgangspunktet kunne vært summarisk undersøkt, og at
resultatene herfi.a kunne vært utnyttet ved prioritering av enkelte anlegg til mer
grundige studier. Et slikt utgangspunkt ble vurdert i utgangspunktet, men ble
avvist av den grunn at vi manglet de mest elementære kunnskaper om det som
kunne forventes å finnes i dette området. Dette gjelder forhold som ovnstyper,
samlete anleggstrukturer, data om kullgropene samt kronologien.
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5. GRUPPEINNDELING AV LOKALITETENE
Ved de første registreringene fremkom slagg i tilknytning til store groper med
voll. De senere utgravningene har vist at det med ett unntak dreier seg om
groper for ffemstilling av trekull - kullgroper. Tolkningen var imidlertid uklar i
de første årene, blant annet ble det fremsatt hypoteser om at det dreide seg om
blestergroper.

Et videre perspektiv kom ved funnet av DR 75 hvor det ikke var en umiddelbar
tilknytning til store groper, og hvor slaggblokker med tvenmål mer enn en meter
lå i dagen. Slike slaggblokker fantes det opplysninger om fra andre steder på
Østlandet, men nyere undersøkelser var ikke foretatt, og dateringer forelå ikke
(Larsen 1986). Etter 1983-sesongen var det demed klart at det fantes i det
minste to typer anlegg i området; en med store slaggblokker og en hvor det fantes
slagg i eller i tilknytning til store bolleformete groper med voll. I 1985 forelå det
dateringer som tydet på at disse kunne være fra middelalderen.
Etter denne sesongen forelå det en rapport ved Sigmund Jakobsen hvor det var
foretatt en gruppeinndeling ut fra den nye kunnskapen som var vunnet ved hans
arbeid. I oversikten tas også med anlegg som han besiktiget ved befåringer utenfor magasinområdet, og de tallene som presenteres gjelder derfor for hele
Dokkadalen med status før prosjektstarten i 1986 (Jakobsen S. 1986):

a) anlegg hvor jern-og kullproduksjonen har vært samlet på et sted
25 stk
b) "Store anlegg" hvor slagg finnes som blokker
2 stk
c) Anlegg hvor jernproduksjon og kullproduksjon
har vært på adskilte plasser
3 stk

Ved de første undersøkelsene i 1986 og 1987 var en gruppering av anleggene ikke
aktuell før vi fikk et statistisk materiale å behandle. Her var både utgravningsresultatene og de radiologiske dateringene nødvendige fåktorer.

Etter som kunnskapene og materialet økte, fremkom behovet for en inndeling i

grupper med tanke på en videre bearbeidelse. Først ble det skilt ut kultuminner som ikke umiddelbart hadde tilknytning til jernutvinning, men som vårt
delprosjekt håndterte, enten i form av registreringer eller utgravninger. For en
samlet vudering av prosjektets virksomhet er de tatt med her. De er valgt å
behandles i siste gruppe, her gruppe V.
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Videre var det klart at vi hadde mange kullgroper som for det meste var
enkeltliggende, og hvor det ikke ble gjort funn av slagg selv etter intensive
registreringer.
Disse har vi også valgt å skille fra de egentlige jemvinneanleggene, og de behandles her som egen gruppe, nr. IV.
Vi står så tilbake med det som er jernvinneanlegg, og ved den videre behandlingen av disse anleggene er det foretatt en gruppering med utgangspunkt i den
som tidlig i prosjektperioden med basis i de foreløpige registreringene ble

presentert av Sigmund Jakobsen. Før endelig gruppeinndeling ble foretatt forelå
et langt mer rikholdig materiale både om planløsninger, om slaggtyper og ikke
minst om dateringen av anleggene.
Ut ffa foreliggende data var det klart at anlegg hvor kullgroper inngikk i den
samlete planløsningen måtte skilles ut. Dette gjaldt de fleste lokaliteter hvor det
fantes flere kullgroper sammen, og det er innen magasinområdet bare funnet ett
unntak fl.a denne regelen (DR 48). Således var samling av flere kullgroper et
indisium på jernvinneanlegg, men næmere undersøkelser viste at det kunne finnes
slaggforekomster og ovner i tilknytning til bare en kullgrop.
Anlegg med tilknytning til kullgroper er samlet i gruppe 111. Alle [4C-dateringer
fra disse anleggene tyder på bruksperiode i middelalderen. Ovnstypen er ens,
sjaktovn med slaggavtapping som står innen en ramme av skiferheller. Slagghaugene består vesentlig av tappeslagg, men det finnes også bunnslagg, ovnsforingsmateriale, kull, stein og jord. I kapittel 8.1 gjøres det rede for inndeling

i undergrupper basert på forskjeller i grunnplan.
En anleggstype som kom for dagen fra 1987 hadde elementer som slagghaug
bestående vesentlig av tappeslagg og sjaktovn med slaggavtapping stående i en
ramme av avlange stein. Anleggstypen tilsvarer Jakobsens gruppe b), men var på
den tiden ikke påvist innen magasinområdet. De fleste dateringene tyder mot
yngre jernalder.

Disse anleggene behandles som gruppe 11.

Endelig forelå anlegg hvor store slaggblokker stakk opp over markoverflaten og
som tilsvarer Jåkobsens gruppe a). Ved prosjektstart var kjent anlegget DR 75
som ble berørt, samt anlegget DR 325 ved Kittilbu seter utenfor magasinområdet.
Et anlegg nær DR 75 (DR 222) hadde slagg som lignet, men her var det ennå
ikke funnet store blokker. Ved utgravningene viste det seg at det fantes store
sjaktovner med underliggende slaggrop, og ved utskilling av anlegg av type 1 er
dette kriteriet lagt til grunn.
Dette er også den eldste anleggstypen hvor
dateringene for det meste lig'ger innen romertid og folkevandringstid.

Dette gir oss følgende inndeling:

Elementer

Brukstid

Sjaktovn med underliggende
slaggrop. Størkneslagg, ofte
i form av store blokker.

Eldre jernalder

Sjaktovner med slaggavtapping.
Tappeslagg. Ingen tilknytning

Yngre jern-

Anlegg hvor kullgrop(er) inngår. Sjaktovner med slaggavtapping. Tappeslagg.

Middelalder

Enkeltliggende kullgroper

Middelalder

alder

til kullgroper.

Andre f ornminner

I ovenstående oversikt er det bare gitt en oversikt over dateringen. Næmere
redegjørelse for denne følger i forbindelse med diskusjonen etter gjennomgangen
av materialet, henholdsvis i kapittel 6.4, 7.4, 8.7, 9.4 og 10.4.
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6. ANLEGG AV GRUPPE I
6.1 lnnledning
Som det er vist til i fonige kapittel, var det første kriteriet for utskilling av
anleggstypen store slaggblokker. Disse kunne ha tverrmål inntil 1,2 m. Selv om
det fantes en rekke registreringer av slike slaggforekomster på østlandet, var det
ikke utført dateringer, og vi hadde lite å bygge på.

Irinelin Martens har pekt på at det på Fet i Sysendalen, Hordaland er funnet store
slaggblokker. Ti ]4C-dateringer viste brukstid rundt Kr.f. og i folkevandringstid
(Martens 1983:119). Så lenge det ikke forelå publiserte gravninger, og vi ikke
hadde hatt anledning til å skaffe oss førstehåndskjennskap til slaggfunnene fra Fet,
var det vanskelig å trekke videre slutninger.

Etter at vi i 1986 hadde skaffet oss kunnskaper om anleggstyper som var mer
tallrike i området, startet de første prøvegravningene i 1987, og i 1988 ble det
meste av arbeidet konsentrert om slike anlegg.

6.2 Anleggene

DR 75

Jernvinneanlegg

øK: CG 073-5-4

Flyfoto: 7620 D12

Anlegget lå på en morenehaug mellom to bekker ca 250 m Ø for utløpet av
Dokkfløyvatn og 325 m NV for nedkanten av sætervollene til sætergrenda
Blæstem, 710 m o.h. I dette området ligger det en konsentrasjon av anlegg, jfr.
figur 13.

Anlegget lå på og rundt en morenehaug med diameter 15 m (figur 15). Synlig
før gravning var store slaggblokker med mål inntil 1,1 m. Disse var særlig

tydelige i NV-kanten av haugen og mot bekken i N. Avgrensede deler i V ble
undersøkt i 1987. Problemstillingene var å finne ut hvilke ovner som fantes og
se disse i forhold til tidligere kjente ved Dokkfløy. Særlig ble det fokusert på å
finne ut hvordan de store slaggblokkene var blitt dannet. Videre ønsket vi ta ut
prøver til '4C-dateringer i sikre lag og konstruksjoner. Det var prioritert å søke
etter eventuelle kullager, malmlager, røsteplasser og huskonstruksjoner.

Figur ] 5. DR 75 lå på t]g i.undt en morenehaug ¢st for utl¢pet av Dokkfløyvatn.

Det ble lagt ut et system med ruter på 2 x 2 m, avbrutt av profiler med bredde
1 m. Enkelte av profilene ble etter hvert fjernet slik at utgravningsfeltene dannet
lange sjakter.
Allerede de første utgravningene viste at det dreide seg om et stort og komplisert
anlegg med flere bruksfaser og to teknologier representert. Dette anlegget fikk
da høyeste prioritet i 1988, og avsluttende undersøkelser ble foretatt i 1989. I det
vesentlige grov vi anlegget for hånd. Gravemaskin ble brukt ved avtorving av
større flater rundt anlegget, snitting av de store avfallshaugene samt fjerning av
Øvre lag i profilbankene i avslutningsfasen.

Ut fra forholdet til at det her var et anlegg med minst to hovedbruksfaser og to
ovnstyper representert, og at bearbeidelsen av analyser av malm, slagg og
ovnsforingsmateriale ennå ikke foreligger, vil det derfor bare bli gitt en mer
begrenset presentasjon av hovedresultatene her. En endelig bearbeidelse av det
rike materialet er tidkrevende og vil ikke kunne foreligge på lenge ennå.
På grunn av problemet med flere bruksfaser, prioriterte vi en rekke ]4C-dateringer
til denne lokaliteten. Selv om de første gravningene først startet i 1987, ble det
tatt ut prøver til datering i 1986. Formålet var at dateringene skulle brukes ved
prioriteringer i

1987-sesongen.

Dessvene forelå ingen dateringer før etter

feltsesongen 1987.

Den første prøven ble tatt ut ved knusing av en slaggblokk. Det forelå her for
lite gass til at telling kunne gjennomføres ved Laboratoriet for radiologisk datering
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i Trondheim, og gassen ble overført til Tandemaccelratorlaboratoriet i Uppsala.
I august 1988 forelå en datering til 4855 ± 115 BP (Ua-884), en alder som er
alt for høy i forhold til aktiviteten med jemutvinning. Vedartsbestemmelsen viste
at prøven inneholdt furu.

Figur 16. Slaggblokk på DR 75.

Foto: Frode Jakobsen 1983.

Den andre prøven tok vi ut i 1986 ved prøvestikk på toppen av haugen hvor
lokaliteten ligger. Prøven ble datert i Trondheim høsten 1987 og gav resultatet
1500 ± 80 BP, alder AD 440-640 (T-7400). Vedartsbestemmelse av 7 ffagmenter
viste fiiru.

Ved utgravningenes start ble konstruksjoner og lag definert som strukturer og
nummerert fortløpende. Av hensyn til fiemtidig konelasjon mellom rapporter i
prosjektets arkiv og den følgende fi.emsti]lingen er struktumumrene beholdt her.
Bare de viktigste vil bli behandlet. Enkelte struktuer er skilt ut og hører hjemme
i gruppe H.

Struktur VI: Dette var en ovn som ble funnet omkring 5 m NV for morenehaugen. I skråningen mot bekken i nord lå det store slaggblokker (struktur V)
som antydet at det kunne finnes en ovn på toppen av bakken. Det var imidlertid
ikke synlige spor som antydet ovn på overflaten.
Ved gravningen fl.emkom det ytterst en ring av stein med tvemnål inntil 1,8 m
(figur 18). Stedvis var det dobbelt steinrekke.

Innenfor steinene lå det en stor
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slaggblokk, tverrmål ca 1 m. Delvis utenfor slagget, delvis innenfor stakk det
opp rød, hardbrent og forslagget ovnsforing med tykkelse 5-12 cm. Foringen var
bevart i en høyde inntil 20 cm. Mellom steinene og inn mot ovnsforingen/slagget var det et lag med grå leire som var hardt å grave gjennom, men virket
ellers lite brent.

Figwr 17. Skisse over de vikiigste strukiurene på DR 75, målestokk ca.1:500.
Str. XXI-XXIl tilhører DR 262 som ble unders¢kt i sammenheng med DR 75.
Disse behandles under gruppe 11. Likeledes tilhører str.11,111, Xvl og XXV en

yngre fase og behandles under gruppe 11. Ovnene tilhørende gruppe 1 er str. VI
og XV. Str. VIA, XIII, XIV, Xylll og XylllA er stolpehull. Str. X:XIIl er en
mulig kokegrop og XXIV en nedgravning i tilknytning til 1, et malmlager som
dekket et stort område. De st¢rste avfallsmassene lå i skråningen rnot N.

Ovnen ble i 1987 bare frilagt. Videre undersøkelse ble foretatt i 1988. Ved
utgravningen deltok blant annet Arne Espelund ffa Metallurgisk institutt, NTH,
Universitetet i Trondheim som arbeider med arkeometallurgiske problemer knyttet
til ovner fra eldre jemalder i Trøndelag. På denne tiden forelå flere dateringer
som tydet mot eldre jernalder, og det var funnet flere ovner av samme type.
Undersøkelsen av str. Vl ble rettet mot problemstillinger knyttet til slaggblokken.
Et av målene var å £å data for sammenligning med eldre jernalders ovner i
Trøndelag.

Vi grov oss inn mot slaggblokka fra S, og målet var å få ut så stor sammenhengende del som mulig. Denne skulle sages gjennom og analyseres. Det ble
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tatt ut en sammenhengende del med vekt 187 kg. Totalt veide slagget omkring
450 kg. Det viste seg at det var hulrom i slagget, både i form av gassblærer og
rom hvor det dels lå kullstykker, dels dårlig forkullet, oppløst treverk. I bunnen
av slaggblokka var det store treavtrykk, lengde inntil 20 c m, bredde s cm.

Figur 18. Ovn, str. VI, frilagt 1987, mot NNØ.

Selve gropa hadde innvendig mål 1,4 m og var nærmest spissbunnet med dybde
0,7 m. I bunnen lå det et trekullag, tykkelse 5-10 cm. Det fantes også et 15 cm
tykt lag med brent leire og biter av ovnsforing. Enkelte lå med utsiden inn og
måtte stamme ffa en eldre bruksfase. Gravningen viste at det ikke førte noen
kanaler ned i gropa, og det inngikk heller ingen stolpehull i ovnskonstruksjonen.

Rundt ovnen lå det et sirkulært trekullag med tykkelse inntil 12 cm. Ca 2 m Sø
for ovnen kom det for dagen et stolpehull med diameter 0,3 m og dybde 0,35 m.
SV for ovnen var massen gravd bort uten at problemet til konstruksjoner var
vektlagt. I V og NV fantes ingen nedgravninger innen en radius av 3 m fra
ovnen, mens det ble påvist en liten samling flate stein 2 m NV for den innen et
område med tverrinål 0,4 m, men ingen nedskjæringer dypere enn 15 cm fantes.
Likevel kan det ha stått en stolpe her.

Det er analysert to trekullprøver med tilknytning til denne ovnen. Den første er
fra kullaget rundt den (str. IV). Alle de 20 analyserte fragmentene var av furu,
og dateringen gav resultatet 1770±100 BP, alder AD 130-390 (T-7938). Den andre
tok Arne Espelund ut fra hulrommene i s]aggblokken. Her foreligger ikke vedartsanalyse, men dateringsresultatet ble 2080±80 BP, alder BC 200-0.

Figiir 19. Ovnen str. X:V på toppen av morenehaugen med stolpehull omkring.
Str.111 og Xvl er ovner som tilhører griippe 11.

Struktur XV: Dette var en ovn av samme type som str. VI.

Den lå på høyeste

punkt av morenehaugen. Ovnen ble fi.ilagt i 1988, og oppmålt sammen med
Øvrige strukturer her. Heller ikke her var det synlige spor på overflaten.

I konstruksjonen rundt gropa var det skiferheller i søndre halvdel og rundstein i
nordre. En del stein manglet i Nø (se figur 20). Steinmuringen og mellomrommet inn mot ovnsforing og slagg var dekket av et hardt lag med leire. Det
var enda mer markert enn ved str. VI.

Ovnsforingen var forholdsvis dårlig bevart. Mest tydelig var den i vestre del hvor
den var 5-10 cm tykk og hadde høyde imtil 15 cm. Slaggblokka var 0,9-1,0 m
i tveiTmål. Også her fantes det slagg utenfor ovnsforingen, i N. Ut ffa
forholdene både her og når det gjelder str. VI, synes det som om dette har
sammenheng med at det har gått hull på ovnssjakten og flytende slagg har
strømmet ut.

Figur 20. Tårnfoto av ovn str. XV. Stolpehull, str. XIV, nederst til venstre.
Avstaiu]en mellom de to hvi[e koi.sene i nedkan{ ei. 2,5 m. Noi.d er opp i)å bildet.

I 1989 ble massen rundt den nordre halvdelen av ovnen fjernet, slaggblokka
frilagt og dokumentert ved hjelp av fotografier. Deretter ble det lagt profil

gjennom gropa. Etter tegning og fotografering fjernet vi den resterende delen av
slaggblokka og studerte utformingen av siden i den gjenstående delen av ovnen.
Slagget ble til slutt veid til 243 kg. Gropa var kjegleformet med svakt avrundet
bunn. Den innvendige diameteren i toppen var 1,50 m, i bunnen 0.40 m, mens
dybden var 0,7 m. Profilen viste tydelig at gropa hadde vært brukt minst to

ganger, og at det var foretatt reparasjoner og ombygninger. Det store antall
slaggblokker som lå i avfallsmassene rundt ovnen. viste at gropa må ha vært brukt
gjentagende ganger.
Påfallende var at det i gropa lå en haug med leirmasse under slaggblokka (figur
21). Trolig er dette masse fra siste gangs sjaktbygging som ved et uhell har rast
ned. Det har ved dette blitt mindre plass til slagg, noe som forklarer den lave
vekten i forhold til den i str. VI (45() kg).

Figw. 21. Ovn str. XV.
Thorleifsen 1989.

Plan ved. Lene E. Walle 1988, profil ved Magne

Figur 22. Søndre halvdel av slaggropa til ovn str. XV etter opprensing 1989.

Også her var slagget porøs og med hulrom, og det var store treavtrykk. Dette
medførte at det var enkelt å få profil tiennom slaggblokken; den kunne hugges
til med Øks. Det er ikke foretatt dateringer av ovnen, men av avfallslag og
stolpehull i tilknytning til den. Årsåken er at det ikke forelå kullprøve fra
slaggropa før sommeren 1989, og laboratoriet hadde kapasitet til få prøver slik at
datering ikke kunne foreligge ved prosjektavslutningen. Fra et kullag rundt ovnen
er 25 kullfragmenter bestemt til furu.
Struktur XIII. XIV, XVIIl o2 XVIII_f± Vest for str. XV fremkom i 1987 to
stolpehull med steinforing, str XIIl og XIV, diameter 0,65 og 0,60 m, dybde 0,7
og 0,6 m. I linjen mellom dem var det et klart skille ved at utvaskningslaget var
fjemet.
Dette tydet på at vi stod overfor restene av en bygning eller en
takkonstruksjon. Vi håpet derfor å komme videre med dette spørsmålet ved
utvidelsen av gravningsområdet i 1988. Det viste seg snart at det var mulig å

påvise tilsvarende konstruksjon SØ for ovnen. Her fantes det et dobbelt stolpehull
(str. XVIIl og XVIIIA) med diameter henholdsvis 0,35 og 0,45 m, dybde 0,5 m
(figur 24).

I NØ fant vi derimot ikke stolpehull som kunne kaste lys over konstruksjonen av
en bygning. På det stedet vi regnet med å finne stolpehull lå det en sjaktovn med
slaggavtapning (se under gruppe 11). Utgravningen gav ikke noe entydig svar på
om det opprinnelig kunne ha vært et stolpehiill her.
En kullprøve fra str. XIIl er ]4C-datert til 1490±70 BP, alder AD 460-640.
20 undersøkte kullbitene var alle av furu.

De

Figur 23. Stolpehull str. XIIl mot S, utgravning 1987.

Struktur XXIII: Dette var en liten, nærmest kvadratisk grop med sidelengde 0,7
m og dybde 0,5 m. Den inneholdt skjørbrent stein og kull og er derfor tolket
som en kokegrop. Det er ikke utført analyser av trekullet, og det er derfor
usikkert om den har sammenheng med jemutvinningen og i tilfelle hvilken fase
det kan dreie seg om.

Figur 24. Profil gjennom stolpehullene str. XVIIl og XVIIIA.
Lene E. Walle 1988.

Oppmåling ved
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Struktur 1 og XXIV: I tilknytning til DR 75 og DR 262 samt på sletten DR 225
er det fimnet store lag med myrmalm. Det er ikke mulig å gå nærmere inn på
dette før Sigmund Jakobsen har avsluttet sitt arbeid. Her skal bare trekkes ffem
et par radiologiske dateringer. For det første ble det gravd ut et 0,25 m tykt lag
som lå i sydenden av morenehaugen med DR 75. Det ble ikke funnet brannspor
mot undergrunnen, malmen var blandet med trekullstykker som er artsbestemt til
furu og som er ]4C-datert til 1760 ± 70 BP, alder AD 150-380 (T-7711).

Tynnere malmlag lå også under torven over området med ovnen str. XV. Et sted
fantes det en konsentrasjon med trekull som var av gran og som ble datert til
480±70 BP, alder 1400-1460 e.Kr. Om dette representerer en senere fase eller
at kullet har sammenheng med skogbrann/senere omrotinger er uklart.
Str. XXIV var en grop som lå i tilknytning til malmlageret. Den var 25 m i
tverrmål og 0,2 m dyp og inneholdt et 0,05 m tykt malmlag som fortsatte på
utsiden av gropa.

Figur 25. U[snitt av en av profiilene gjennom avfiallslagene på DR 75. Oppmåling
ved Lene E. Walle 1988.

AvfållslaE:

Det var store avfållslag knyttet til anlegget.

Det foreligger en rekke

profiler, og masse er såldet og veid slik at det ved videre bearbeidelse av
materialet kan foretas kvantitetsberegninger. Generelt kan sies at det var mye jord
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og sand innblandet (figur 25), og det var mye ovnsforingsmateriale i forhold til
slagg.

Særlig var det foregått en sterk utfylling ffa ovn str. XV og mot nord hvor
massene nådde en tykkelse av 1,3 m. I profilen her ble det tatt ut to prøver for
analyse. Begge bestod av furu. Den ene er ffa dybde 0,5 m og viste resultatet
1640 ± 80 BP, alder AD 270-530 (T-7939), mens prøve nr. 7, tatt mot bunnen
i dybde 1,25 m, gav 1710 ± 100 BP, alder AD 230430 (T-7937). Videre er det
tatt ut en prøve under bunnen av ovn str. 111 (gruppe H). Her var det også fim
og resultatet ble 1720 ± 40 BP, alder AD 250-390 q-7941). I avfållslagene var
det tydelige innslag av trekull. Det fantes ingen lagdelinger som tydet på at virksomheten hadde vært avbrutt i perioder. Her er ser jeg da bort ffa problemer
knyttet til den andre teknologien på lokaliteten.
Analyser. samlet vurdering: Det er utført vedartsbestemmelse av 11 prøver som
synes å ha sikker sammenheng med den fasen som tilhører gruppe 1, til sammen
175 fi.agmenter. Av disse var 170 av furu og 5 av bjerk.

Det er prioritert en rekke dateringer til dette anlegget. Til eldste fase kan høre
følgende (med umtak av Ua-884 og som gav steinalder):
Lab-nr .

Struktur

T-7400T-7711

Prøvestikk iavfallshaug

T-7937T-7938

Malmlag, str.I
Avfallshaug,dybde1,25m

T-7939T-7941

Str. VI, kullag
Avfallshaug,dybde0,5m

Datering BP

Kalibrert alder

1500+80

AD 440-640
AD 150-380

17 6 oF7 o
1710+100

T-7943
T-8187

Under str. 111
Str. XIII

Str. VI, slagg

1770=100
1640+80
1720+40

14goT7o
2o8o=8o

AD 230-430
AD 130-390

AD
AD
AD
BC

270-530
250-390
460-640
200- 0

Dette gir oss følgende oversikt:
BC

2m1 00
T-7,0 T-7 l T-7937T-7938T-7939T-791 T-79{3T-0187

01 00200

3004 00

500

6007 00

57

Funn: Ved utgravningene er det funnet beltespenne av jem, bryne og steiner med
bruksspor.
Interessant er et lite stykke leirforing, tveiTmål 2,5 cm, med
spiralavtrykk (figur 26). Kan dette ha tjent ti] dekorasjon av en av ovnene?
Vurdering: DR 75 er et stort og komplekst anlegg med flere faser. Til den som
er gjennomgått her hører to store sjaktovner hvor slagget er samlet opp i groper.
En nærmere vurdering av ovnstypen vil bli foretatt i kapittel 6.4.
Interessant er funn av stolpehull rundt ovnene, og disse peker mot at det har vært
en konstruksjon her. Det er ikke funnet rester etter vegger, og det er mulig at
det er tale om et tak over ovnen, for å beskytte den mot blant annet nedbør.
Stolpehullene er såvidt kraftige at det neppe kan være tale om oppheng for en
eventuell belg. Rundt ovn str. XV kunne det spores tre hjømer i en konstruksjon.
I det fierde hjørnet var det rester etter ovn fra en senere fase, og den kan ha
Ødelagt et stolpehull her. Det dobbelte stolpehullet i SØ kan ha med belgarrangement å gjøre, det kan ha vært inngang i et hus, det kan ha med ulike
bruksfaser å gjøre eller kanskje har det vært nødvendig å utbedre en svakhet i
konstruksjonen. Flere tolkningsmuligheter kan sikkert også diskuteres.

Figwr 26. Stykke av leiffoi.ing med spiralavtrykk som kom for dagen i avfallsmassene i dybde 0,75 m. Stykket har st¢rste mål 2,5 cm. Foto: Ove Holst,

0ldsaksamlingen.
Viktig er at så mange dateringer foreligger ffa eldre jernalder.
De spriker
imidlertid en del, noe som blant annet kan skyldes at det er brukt furu som
dateringsmateriale.
Dateringen til steinalder ser jeg helt bort fra (Ua-884).
Likeledes er det grunn til å stille spørsmål ved T-8187 som har en god kontekst
i og med at den er tatt ut inne i en slaggblokk som er funnet in situ i ovn str.
VI. Den skal således datere siste bruksfase, mens T-7938 som er fra kullag rundt
ovnen og således burde avspeile ovnens brukstid, har gitt en senere datering.
Prøven fra slagget avviker så vidt mye fra de øvrige at det er grunn til å tro at
den ikke gir en korrekt sluttdatering.
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Likeledes er det grunn til å se på de to dateringene som går ned i yngre jemalder.
For det første er T-7400 tatt ut ved prøvestikk, og her kan materiale fi.a flere lag
være blandet sammen. Prøven var da også i utgangspunktet bare ment å være
rettledende.
Det er derfor tryggest å ikke legge avgjørende vekt på denne
dateringen. Prøven fra stolpehull str. XIII (T-7943) burde imidlertid ha en god
kontekst. Felles for alle dateringene er at de har en lang spennvidde. Ser vi
derfor dateringene under ett, tyder mye på at yngre romertid kan være en
hovedbruksfase. Trolig kan det også ha foregått virksomhet i folkevandringstid,
mens holdepunktene for at den går inn i merovingertid, etter 550 e.Kr., foreløpig
er få. Viktig er at de to prøvene fra avfållslaget, T-7937, T-7939, ikke viste noen
stor aldersforskjell.

Imberetnimer ved Tone Eriksen 1987, Jan Henning Larsen 1988 og Magne
Thorleifsen 1989.
Litteratur: Jakobsen 1983:38-39, Larsen 1988:31-33, I.arsen 1989b:44-46, Larsen
1990b:26.

Funn: C.37467 Se ovenfor, prøver av kull, slagg, ovnsforing og malm.

DR 222

Jernvinneanlegg

øK: CG 073-5-4

Flyfoto: 7620 D12

Dette anlegget lå slik som DR 75 i det funnrike området mellom utløpet av
Dokkfløyvatn og Blæstem (figur 13). Avstanden til kullgrop DR 76 og til
jernvinneanlegg DR 221 var ca 15 m. Som DR 75 lå det på en morenehaug,
tverimål ca 12 m, og i nordkant av en bekk.

I dette området var det kommet for dagen spredt slagg og noen biter med
ovnsforing, men det var ingen indikasjoner på hvor strukturer var å finne.
Området ble sammen med den tilliggende sletten DR 225 (hustufter og malmlager,
se gruppe V) torvet av ved hjelp av gravemaskin.
I 1987 foretok vi en begrenset undersøkelse av anlegget. Mye tyder på at
området har vært overflateryddet, kanskje til slåtteng. Dette er helst årsaken til
at det ikke var synlige strukturer eller slaggblokker her. Store blokker ble ved
slutten av undersøkelsen funnet ned mot bekken i S.

Ved den første utgravningen ffemkom en ovn i form av en steinforet grop,
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tvenmål 1,1 m og dybde 0,7 m. Spredte biter av leirforing tydet på at det hadde
vært en sjakt over gropa. Nø for ovnen ble det gravd frem to steinskodde
stolpehull med avstand 1,4 m.

Figur 27. DR 222 under utgravning 1988, mot Ø.

Stolpehullene og en radiologisk datering til eldre jernalder fra ovnen medførte en
prioritering av dette anlegget i 1988. Anlegget var meget komplisert å grave og
krevet en betydelig arbeidsinnsats. Det fantes store mengder stein, men bruk av
fototåm i flere oinganger lettet dokumentasjonsarbeidene i betydelig grad. Også
her er de ulike konstruksjonene gitt strukturnummer som vil bli benyttet i den
videre gjennomgangen.
Str. 1-11: Disse nummer refererer til ovnen som i løpet av anleggets brukstid var
ombygd, struktur 1 som vi først erkjente, utgjør siste bruksfase og 11 eldste.
Tydelig var en sirkel av rundkamp og mindre heller (figur 28). I området rundt

lå det spredt slagg. Dette hadde ikke fom av tappeslagg, men hadde likheter
med det vi hadde funnet på DR 75, selv om det her ikke hadde form av store
blokker, men av mindre stykker med tverrmål inntil 0,3 m. Disse hadde også
tydelige treavtrykk. Ovnsforing var ikke bevart in situ, men en del stykker lå
spredt rundt ovnene. De hadde tydelig rødbrent, krummet ytterside og forslagget,
sintret innside slik som på DR 75.
I 1987 tømte vi den vestre halvdelen av denne ovnen. Det var imidlertid lite slagg
bevart her, noe som kan ha sammenheng med at det har vært renset opp etter
siste gangs bruk. I denne delen dreide det `ieg om ca 16 kg i form av slagg med
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dryppestruktur ("stalagtitter").
Ellers fantes det kull, men mest jord.
Indre
diameter var 1,0 -1,1 m og dybden inntil 0,75 m, og ovnsgropa spisset mot
bunnen hvor diameteren var 0,35 m. Det var tydelig steinforing i toppen og i
bunnen, mens slik manglet i bunnen. Gropa var foret med leire som var grå, og
som virket lite brent.

Figur 28.

Ovn str. I mot Ø.

Foto: Magne Thorleifsen 1987.

Tidlig i undersøkelsen var det synlig en del stein som dannet en videre sirkel mot
V og N. Vi var derfor snart klar over at vi kanskje stod overfor en ovn som
hadde flere bruksfaser og som var ombygd. I 1988 ble det derfor lagt et snitt

gjennom hele det aktuelle området. Dette (figu 29) bekreftet deme antagelsen.
Bare deler av denne ovnsfasen var intakt, men det var tydelig at det ikke var
noen stor forskjell i konstruksjonen. Også her manglet det stein i gropa i midtre
del. Det var noen flere heller, men disse var små. Den viktigste forskjellen
synes at eldste fase (str.11) hadde støme diameter, ca 1,3 m, og større dybde 0,85
m. Også denne spisset mot bunnen, tverrmål 0,25 - 0,3 m. Mere slagg var
bevart, i den intakte delen dreide det seg om 103 kg.

Det er analysert to kullprøver, en ffa hver av de to fasene. I begge var de 20
ffagmentene som ble analysert av furu. Prøven ffa den eldste fasen gav resultatet
1580±+±80 BP, alder AD 400-560 (T-8387), mens en prøve innsamlet i 1987 i den

yigre delen av ovnen er datert til 1490 ± 70 BP, alder AD 450-630 Cr-7710).
StolDehull: Allerede ved den mindre undersøkelsen i 1987 kom det for dagen to
kraftige, steinforete stolpehull av samme type som vi allerede hadde erkjent på DR
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75. Det ble derfor under den videre gravningen fokusert på spørsmålet hva disse
strukturene representerte, noe som innebar at gravningen i et par etapper måtte
utvides mot Ø.

Figur 29. Profil gjennom ovnene, str. 1-11, mot Ø. Oppmåling ved Magne

Thorleif sen 1988.
Totalt er det fremkommet 11 stolpehull, og av disse ligger 6 i tilknytning til
ovnene (str. 111, IV, V, VI, VII, IX), mens 4 andre danner en gruppe (XI, XII,
XIIl og XIV), og ett ligger i tilknytning til en grop (XVIII), se figur 30.

Målene er:

Str . nr .

Diameter

111

0,4m
0,25 m
0,5m
0'75 m
0,75 m
0,55 m
0,75 m

IV
V

VI
VII

VIII
IX
XI

XII

XIII
XIV

XVIII

0,3m
0,35 m
0'3m
0,3m
0'3m

Dybde
0,4m

-

0'55 m
0,4m
0'5m
0,35 m
0,4m
0,15 m
0,25 m
0'1m

-

0,3m

Figur 30.
sen 1988.

Plan over strukiurene på DR 222.

Oppmåling ved Magne Thorleif-

Figur 31. Pi.ofiler gjennom stolpehullem, str. IX og VII. Oppmåling ved Magne
Thorleifsen 1988.

I tillegg til disse strukturene fremkom det flere groper som inneholdt grå leire.
Dette gjelder:

Str.
X

XV

XVI

XVII

Diameter
0,55 m
2'0m
0'55 m
0,75 m

Dybde
0,15 m
0,25 m
0,15 m
0'15 m

Avfållslag: I utgravningsområdet ble det funnet i underkant av et tonn slagg. Det
viste seg at det meste av avfållet lå mot bekken i S. Det var imidlertid ikke tale
om de samme mengdene som på DR 75. Vi hadde ikke anledning til å foreta en
grundig undersøkelse, men prøvestikk viste at laget var inntil 0,7 m tykt. Det lå
i hvert fåll 5 store blokker her. Ut fi.a de mange konstruksjonene hadde vi
forventet støme avfållsmengder, slik som på DR 75.
Analyser: Det er bare analysert to trekullprøver som vist til ovenfor. Det hadde
vært av verdi å ha flere `4C-dateringer, særlig av strukturene i østre del av feltet.
Ut fla den rammen vi hadde, og fordi det var prioritert mange dateringer til blant
annet DR 75, var dette dessveme ikke mulig.

Vurdering: Før utgravningen av DR 222 startet, hadde vi få data å gå ut ffa.
Det lå en kullgrop (DR 76) bare 15 m unna, men slaggfunn tydet heller på
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sammenheng med den teknologien som var representert på DR 75. På grunn av
omrotninger og mye stein var undersøkelsen tidkrevende, men resultatet ble funrn
av en rekke strukturer.

For det første var det tale om ovnen i to faser. Likhetstrekkene med DR 75, og
som det skulle vise seg også DR 223 og DR 307, var åpenbar. Det er grum til
å merke seg at det på DR 222 ikke var ovnsforing in situ, og hadde vi ikke hatt
annet materiale å bygge på, hadde det vært grunn til å tro at det dreide seg om
gropovner.

De mange stolpehullene tyder mot flere bygninger eller takkonstruksjoner. For
det første har vi de 6 stolpehullene rundt ovnene. Det er mulig at plasseringen
av disse også avspeiler ombyggingen av ovnen, det vil si at også disse representerer to faser.
Videre synes stolpehullene str. XI - XIV å være rester etter en konstruksjon. Det
er uklart hvor str. XVIH hører hjemme i bildet. En fåktor som kommer inn er
at alle reiste stolper nødvendigvis ikke har vært jordgravde. Dette problemet var
vanskelig å hanskes med under utgravningene, men ved videre bearbeidelse av
materialet vil trolig de serier med tåmfotos som foreligger, være av stor verdi. Det
er mulig at konstruksjonene i Østne del av feltet kan ha en annen datering, og her
foreligger materiale uttatt ved vannsålding som kan brukes ved testing av dette
spørsmålet. Det er imidlertid grunn til å merke seg at det ble gjort fimn av slagg
som tyder mot gruppe 1 i denne delen av feltet.

De nedskåme gropene med leire er også viktige deler av observasjonene her.
Innholdet hadde likhet med de funn som ble gjort nede i ovnene, og vi har derfor
tolket det som råmateriale til bygging av sjakter.
Dateringsresultatene er noe senere enn den hovedbruksfasen jeg har antydet for
DR 75, men en samlet vudering av de to dateringene tyder ikke på at virksomheten kan ha strukket seg særlig langt inn i yngre jemalder, kanskje er den
avsluttet på overgangen mellom eldre og yngre jemalder.
Innberetninger ved Magne Thorleifsen 1987 og 1988.
Litteratur: Larsen 1988:34, Larsen l989b:49, Larsen 1990b:26-27.

Fum: C.37476 Stein med slipespor, kullprøver, slagg, ovnsforing og malm.
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DR 223

Jernvinneanlegg

ØK: CG 073-5-4

Flyfoto: 7620 D12

Dette anlegget lå i samme område som DR 75 og DR 222, mellom den gamle
Dokkfløydammen og sætergrenda Blæstem, omtrent 100 m S for DR 75 og på
sydsiden av den sydligste bekken gjennom området (figur 13). Her var det også
en morenehaug med tvenmål 12-15 m (figur 32), og den raget et par m over
lendet rundt.
Som tilfellet var ved DR 222, hadde vi lite å bygge på før utgravning. Noen
tilfeldige slaggstykker var funnet ved prøvestikking. To kullgroper, DR 77 og DR
265, fantes 15 - 20 m henholdsvis SØ og SV, men det var ingen klar sammenheng. En slaggblokk med tvenmål 0,6 m fantes i bekken mot N.
Området ble torvet av ved hjelp av gravemaskin i 1987, og i 1988 foretok vi
utgravning av toppen av morenehaugen. I utgangspunktet etter avtorvingen tydet
så vel funn av slagg som ovnsforing at vi stod overfor samme teknologi som var
representert på DR 75, men at avfallsmengdene var mindre slik at det kunne dreie
seg om et anlegg med kortere brukstid.

Figur 32. DR 223 lå på morenehaugen i forgrunnen. Sett fta DR 75 rnDt S før
utgravning 1987.

Q!zni På det høyeste punktet av moreneryggen kom det snart ved gravningen for
dagen en ovn av samme type som de vi hadde funnet på DR 75. Den viste seg
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imidlertid å være langt mer velbevart, og de begrensete undersøkelsene gav svaret
på flere problemer knyttet til denne ovnstypen.

Det var ønskelig å bevare denne ovnen intakt så lenge som mulig. Det ble vurdert
å flytte den, men vi valgte å ikke gjøre forsøk på dette på grunn av tyngden på
konstruksjonen. Avgjørende ved denne vuderingen var at vi hadde kjennskap til
en rekke lokaliteter utenfor magasinområdet hvor det ville være mulig å gjøre
tilsvarende funn, for eksempel DR 325 på Kittilbu og DR 250 ved Valdrestjem.
Gropa hadde en indre diameter 1,3 m, og den spisset mot bunnen. Dybden var
minst 0,7 m, men da den ikke ble snittet, foreligger ikke eksakt mål.

Rundt gropa lå det foring med et til to lag stein. Både runde morenestein og
skiferheller inngikk i konstruksjonen. Det så ut å være jevn steinforing helt til
bunns. Over de øverste steinene og inn til ovnsforingen lå det en sirkulær kappe
av grå, hard leire. Laget var 0,3-0,45 m bredt og inntil 0,2 m tykt. Det
tilsvarende fenomenet var observert rundt ovnene på DR 75.

Viktig er at deler av sjåkten var langt mer velbevart enn på de øvrige ovnene av
denne typen. Særlig gjaldt dette i den nordre delen hvor den var bevart i en
høyde inntil 0,25 m. Det var tydelig at den hadde vært utsatt for sterk varme slik
at den hadde delvis smeltet og blitt bøyd (figur 33).

Figur 33. Ovn,en på DR 223 mot Ø 1988. I bakgrum.en a\ifiallsgrop hvor det ble

funnet velbevarte deler a+J en sjaki.

Figur 34. Ovnen på DR 223 mot V. Området ved utløi)et av Dokkfløyvatn i
bakgrunnen. I vens[re del av ovnen ser vi at fjerning av slaggblokka er påbegynt.
I gravningsfeltet bak til høyi.e sees et steinforet stolpehull.

Et annet interessant trekk er at deler av slaggblokka var fjernet i syddelen (figur
34). Det var intet som tydet på at dette skyldtes en sekundær skade. Avgjørende
er at steinforingen var intakt. Etter alt å dømme har man i jernalderen begynt å
tømme gropa for slagg slik at den kunne brukes på nytt. De mange slaggDR 75 tydet på at hver grop måtte ha vært brukt
blokkene rundt ovnene
fikk her et nytt vitnemål om dette.
mangfoldige ganger, og
Ut ffa de opplysningene vi hadde, regnet vi med at ovnen skulle kunne sluttdokumenteres ved snitting i 1989. Dette holdt imidlertid ikke stikk. og vi kunne
bare se ovnsforingen stikke opp av vannet. Under et par dagers nedtapping var
det imidlertid mulig å komme ut til den (figur 36), men noen snitting var ikke på
mulig. Den ble likevel tømt for slagg, og dette ble veid til ca 300 kg.
StolDehull: I gravningsfeltet
35. Forholdet var det samme
stiuksjon rundt og/eller over
stolpehull. Et slikt kunne vi

kom det for dagen tre markerte stolpehull, se figu
som på DR 75 at det kunne dreie seg om en konovnen. Det ble derfor søkt spesielt etter et fjerde
imidlertid ikke etterspore.

Derimot kom det for dagen en hellegning NØ for ovnen (merket D på figur 35).
Denne kan ha tjent som fundament for en stolpe. Et eiendommelig trekk ved
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plasseringen var at denne hellelegningen kom et stykke ned i skråningen mot
bekken i N, og den lå ca 0,3 m lavere i terrenget enn stolpehullene A-C. Dersom
det hadde stått en konstruksjon her, ville det vært naturlig å dreie den noe slik
at linjene A-B og C-D kom N-S. Dermed ville hele konstruksjonen ha blitt
liggende på toppen av moreneryggen.

Figu[r 35. Ovnsom].ådet på DR 223. Stolpehullene er avmerket som henholdsvis
A, 8 og C. D mai.kerer liellelegning. Oppmåling ved Tom Chilton 1988.

Figui. 36.

Ovnen på DR 223 tømmes for slagg, juni 1989.

Avfållshaug: Slagg og ovnsforing lå spredt rundt hele morenehaugen og især mot
N. Det ble gravd 11 prøveruter spredt i området hvor slagg og ovnsforing ble
veid. For det meste var det tynne lag, men stedvis inntil 0,5 m. Det ser ut til
at det var omtrent like store mengder slagg og ovnsforing.

øst for ovnen var det en stor avfallsgrop. Her ble det funnet et stort stykke av
en ovnsvegg, figu 37, med lengde 0,62 m og bredde inntil 0,38 m. Stykket var
brukket i en mengde mindre stykker, men lot seg ta inn som preparat av lver
Schonhowd, teknisk seksjon. Den nedre delen av stykket, mot ovnen og høyere
temperaturer, var sintret og forslagget. Den Øvre delen hadde klare avtrykk av
treverk og viser at sjakten er bygd over en forskaling av treverk.
A_palyser: To kullprøver ffa ovnen er vedartLsbestemt. Alle de 20 fragmentene i
hver prøve var av furu. En av dem, ffa slagggropa, gav dateringsresultatet 1760

± 80 BP, alder AD 140-380 (T-8155). Dette overenstemmer godt med resultatet
fra DR 75.
Vurdering:

DR 223 bestod av elementene ovn, 3 stolpehull, he]]elegning og

avfållslag. Ovnen avvek ikke fra det som var kjent på DR 75. men deler av
sjakten var bedre bevart. Vi så her det samme trekket at sjakten hadde vært
utsatt for høy temperatur, trolig ved avslutningen på brenningen. Slagget hadde
også samme trekkene med hulrom og store treavtrykk. Forholdene tydet på at
slaggropa var utnyttet flere ganger. Dateringen tilsvarte den hovedbruksfasen som
ble antydet for DR 75.

Figur 37.

Del av ovnsvegg funnet i a\fallsgrop på DR 223.

Lengde 0,62 m.

Heller ikke her lot det seg gjøre å fime mer enn tre sikre stolpehull. Imidlertid
er det likevel grunn til å tro at det har vært en firsidig konstruksjon med
sidelengde 4,5-5 m. Samlet sett gir strukturene en sikker plassering i gruppe 1.
Imberetnin£er ved Tom Chilton 1988 og Magne Thorleifsen 1989.

Litteratu: Larsen l989b:49-50, 1990b:27.
E!±EE; C.37477 a-h Stein med bruksspor, kullprøver, leiprøve.

DR 307

Jernvinneanlegg

ØK: CG 074-5-1

Flyfoto: 7620 806

Dette anlegget lå på en slette ved Dokkelva NV for Dokkfløyvatn (figur 38) ca
1,4 km SØ for Liumholsæter og var et av de fue på vestsiden som ble berørt ved
utbyggingen. Sletta med anlegget var omgitt av store myrpartier hvor det var
malmutfellinger.
På lokaliteten fantes det ikke de vanlige, store kullgropene, men en mindre grop
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med tvermål 1,2 m. I 1986 tok vi ut en kullprøve ved prøvestikking i gropa.
Formålet med prøveuttaket var å få data til nærmere prioritering av anlegget.
Denne gav imidlertid datering til nyere tid. Ut fra de data vi fikk fia undersøkelsen av DR 75 i 1987, mente vi at slagget tydet på at vi her ikke hadde fått
datert jernvinneaktiviteten.

Figur 38. Utsiritt ØK: VALDRESTJERN CG 074-5-1 med DR 307 imtegnet.

Lokaliteten var planlagt undersøkt i 1987, men dette måtte utstå da området ikke
var ryddet for skog. Utgravning ble derfor prioritert i 1988. Det området hvor
det var funnet slagg ved prøvestikking var stort, og det var tett med store stubber.
Med unntak av den lille gropa var ingen konstruksjoner synlig på overflaten. Ut
fra dette var det nødvendig å legge opp en utgravning basert på maskinell
avtorving og prioritering av utvalgte arealer.

Etter avtorving fremkom 6-7 konsentrasjoner med slagg og ovnsforing hvorav fire
ble undersøkt. Felt A viste seg å være en konsentrasjon med avfallsmateriale,
mens feltene 8 og C inneholdt sjaktovner med slaggroper. I felt D lå det små
slaggbiter, men ingen strukturer fremkom. I tillegg fantes det et stort felt med
malm og et med kull.
I 1988 ble det gravd frem to ovner med avfallshauger, et stolpehull, malmlag,
kullag og en liten grop med leire, trolig råmateriale til bygging av ovnssjakter.
Ovnene var dokumentert i plan, mens snitting av slaggropene gjenstod. Dette
arbeidet utførte vi i ]989, og felt 8 ble da utvidet for å søke etter flere stolpehull.

Q¥næ Det fremkom to ovner, 8 og C, som hadde mange likhetstrekk med de
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som er behandlet på DR 75 og DR 223. Ytterst fantes det en pakning med
skiferheller og runde morenestein, ytre diameter 8 1,6 m og C 1,7-1,8 m. Innenfor steinpakningen i ovn 8 lå det en slaggblokk med utstrekning 1,0 x 1,05 m.
I omtrent en tredjedel av omkretsen var det bevart rester av en sjakt av brent
leirmasse med høyde 2-40 cm. Rundt hele kanten av slaggblokka fantes det sikre
spor etter leirforing, men i de Øvrige delene var den dårlig bevart.
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Figur 39. Plan over DR 307. Oppmåling ved Eva Englund 1988.

Arbeidsopplegget var det samme som for ovnen på DR 75. Vi grov oss inn ffa
siden, ffila slaggblokka og snittet den (figu 40). Dybden var 0,9 m. Det kunne
spores minst to bruksfaser. Ved siste gangs bruk var det foret med skiferheller
og leire slik at volumet i gropa ble noe mindre. Slagget som veide 365 kg, var
porøst med hulrom etter gassblærer. I tillegg fantes det avtrykk etter store
trestykker. Ett av dem, i utkanten av blokka, var 0,4 m langt og 9 cm bredt.
Inne i slagget var det også hulrom hvor det fantes oppløst treverk.

Figw 40. Ovn 8 på DR 307 i plan (Eva Englund 1988) og profil (Magne
Thorleif sen 1989).

Figw 41.

Profil stennom ovn 8. Foto: Magne Thorleifsen 1989.

Den andre ovnen på lokaliteten lå 14 m NV for ovn 8 og har fått betegnelsen
ovn C (figu 42). Den var identisk i utformingen, og den ble undersøkt og
dokumentert på samme måte som ovn 8. Innvendig diameter i toppen var 1,2 m,
og den spisset mot bunnen. Gropa var 0,8 m dyp og inneholdt 390 kg slagg. Også
her kunne det spores minst to bruksfaser.
StolDehull: Rundt ovn 8 er det funnet tre stolpehull med tvermål inntil 0,8 m.
Morenegrusen har vært steinrik og løs å grave i, og dette er trolig årsaken til at
tvermålet er så stort. På det stedet en eventuell fjerde stolpe kunne ha stått, var
det store stubber og mange røtter som gjorde det vanskelig å foreta videre
undersøkelser. De sporene som er fl]met, tyder på at det rundt ovnen har vært
en bygning eller at det må ha vært et tak over den. Størrelsen på konstruksjonen
kan ha vært 45 x 5 m.

Rundt ovn C var det så mye røtter og stubber at det ikke ble gjort forsøk på å
lete etter stolpehull da det på dette tidspunktet var nødvendig med en streng
prioritering av arbeidet.

§£gp; Omkring 6 m SØ for ovn 8 lå det en liten grop med diameter 1,2 m.
Tidlig i undersøkelsene var det tatt ut en kullprøve som gav datering til nyere tid
(T-7401).
topplaget.

Da gropa ble undersøkt, viste det seg at det her bare var kull i
Lenger ned fantes det 0,2 m tykt lag med leire, og det kan derfor
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dreie seg om oppbevaringssted for råmateriale til bygging av ovner.

Her var det funnet slagg. for det meste små biter med tvermål omkring
en cm. Det var bare et par små stykker av ovnsforing. Spørsmålet var om vi
stod overfor et aktivitetsområde hvor jemet kunne ha vært renset eller bearbeidet.
Massen ble såldet, men det ble ikke funnet jembiter. Det området som vi renset
opp, viste ingen spor etter konstruksjoner, og undersøkelsen ble derfor avsluttet.
Felt D:

Malm og kull:

I området V og NV for ovn C fantes det et stort lag med malm

(se figu 39). Det ble åpnet et par felt for å undersøke om det var kullag eller
spor etter breming mot undergrunnen som kunne antyde at vi stod overfor
røsteplass. Slike spor kunne ikke påvises, og muligens dreier det seg om lager
for malm.
SV for ovn 8 lå det et 5 cm tykt kullag med utstrekning minst 7 m. Dette ble
ikke undersøkt.

Avfållslag: Avftil fra produksjonen lå spredt rundt ovnene, men det var tale om
små mengder. Trolig har en vesentlig del blitt fylt ut mot elven i N og Nø. Her
har det foregått erosjon slik at lokaliteten ikke var intakt. Eg!!A viste seg ved
utgravring å være et avfållslag. Her fantes omkring 125 kg slagg og 45 kg
ovnsforing. De bevarte avfållsmengdene avspeiler ingen stor produksjon på stedet,
men det må tas i betraktning av deler av slagghaugen var erodert av elven, og at
fum indikerer at det finnes flere ovner på sletta.
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E!±npi 1 gravningsfeltet rundt ovn 8 lå det et inntil 0,1 m tykt lag med kull- og
sotblandet jord. I dette laget ble det omkring en m fra ovnen funnet en spydspiss
av jem (figur 43). Funnforholdene tyder på at stenstanden stammer ffa den tiden
ovnen var i bruk. Det var ingen fyllskifter som gav data om skaft.

Foreløpig skal det her bare antydes at gjenstanden synes å stå nær Griegs gruppe
11-111, d.v.s. tiden omkring 200 e.Kr. (Grieg 1926:47-53).

Thorleif Sjøvold ble

anmodet om å gi en vurdering av spydspissen. Han har muntlig meddelt at han
mener at spissen er eldre og klart hører hjemme i eldre romertid.

Figb[r 43. Spydspiss (C.37489a) funnet i a\fallsmasser i.undt ovn 8 på DR 307.
Lengde 14,6 cm. Foto.: Ove Holst, Oldsaksamlingen.

Analyser: Det er utført analyse av en prøve fri hver ovn. Begge bestod av fiini

(20 undersøkte ffagmenter i hver prøve). Prøven ffa ovn 8 gav dateringsresultatet
173Q±40 BP, alder AD 250-370 (T-8157), mens prøven ffa ovn C ble datert til
1920_+_70BP,alderAD10-130ff-8158).
Videre foreligger dateringen T-740l ffa den omtalte gropa som gav 10Q±40 BP,
alder etter AD 1680. Her var materialet gran. Som vist til har vi trolig fått
datert virksomhet som ikke har med jemutvinningen å gjøre. I NV-delen av sletten
der anlegget ligger, er det funnet spor etter tufter ffa senere tid, og det er grunn
til å se forbindelse her.

Vurderin2: De vanskelige graveforholdene medførte at det bare var mulig å foreta
en begrenset undersøkelse. De to ovnene viste klare likhetstrekk med de som er
utgravd blant annet på DR 75 ved at de hadde bevarte deler av sjakt og underliggende slaggrop. Rundt ovn 8 fantes det stolpehull. Slagget var også av
samme type. Elementene gir en sikker plassering i gruppe 1.
De to dateringene fra ovnene viser også overensstemmelse med Øvrige fri denne
gruppen.

Viktig er spydspissen som også gir arkeologisk datering til romertid.

77

Innberetninger ved Eva Englund 1988 og Magne Thorleifsen 1989.
Litteratur: Larsen 1988:34, Larsen l989b:53-55, Larsen 1990: 91-93, Larsen
1990b:27-29.

EE C.37489a spydspiss av jem, b-æ prøver av kull, malm, slagg og ovnsforingsmateriale.

6.3 0ppsummering
Materialet tilhørende gruppe 1 består av de fire anleggene DR 75, DR 222, DR
223 og DR 307. De tre første lå nær hverandre (figur 13) i området mellom
utløpet av Dokkfløyvatn og sætergrenda Blæstern, mens DR 307 fantes ved
Dokkelva i nordre del av magasinområdet.
Karakteristisk for anleggene er en vid ovn med slaggrop, diameter 1,0 - 1,3 m.
Flere av ovnene hadde rester etter sjakt av brent leire. På DR 223 ble det funnet
et stykke av en ovnsvegg med lengde 0,62 m. Dette stykket hadde treavtrykk og
viser at sjakten er bygd over en indre forskaling av treverk.
På de andre
anleggene er det også funnet slike stykker, men her har det vært tale om mindre
biter.

På DR 75 ble det funnet to ovner, på DR 222 en som var sterkt ombygd, på DR
223 en og på DR 307 to. Alle slaggropene viste spor etter flere bruksfaser.
På anleggene fantes det store slaggblokker med tverrmål inntil 1,2 m. Også
mindre stykker av slike fantes. Slagget var porøs med hulrom og store treavtrykk.
Mengden ovnsforing var stor i avfallshaugene. Ut fra avfallsmengdene var det
klart at det på DR 75 hadde vært en omfattende produksjon, mens den har vært
mer beskjeden på de andre. Her er ikke lagt frem kvantitetsberegninger av
avfållsmengdene. Slike vil først foreligge ved den videre bearbeidelsen.

Rundt ovnene kom det for dagen stolpehull. Unntatt er ovn C på DR 307, men
her ble det ikke foretatt undersøkelser. Det ble funnet seks stolpehull rundt
ovnene på DR 222 og tre rundt DR 75 str. XV. DR 223 og DR 307 ovn 8. I
et par tilfeller ble det funnet steinpakninger som kan være fundamenter for stolper.
Det foreligger en rekke ]4C-dateringer som er forholdsvis entydige. Samlet sett
ser det ut til at romertiden har vært viktig, særlig perioden 200-400 e.Kr. Fra
DR 75 og DR 222 foreligger dateringer også til folkevandringstid.
Sluttdateringene går inn i merovingertid, se kapittel 6.4.
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Det er tiort få gjenstandsfunn. Viktigst er en spydspiss av jern, datert til
romertid, på DR 307. Stratigrafisk har denne klar sammenheng med jemutvinningen på stedet.

6.4 Diskusjon
1 det følgende vil jeg foreta en vurdering av ovnstype, tolkning av stolpehullene
rundt ovnene og de kronologiske forholdene ut ffa de samlete resultatene som er
fremlagt her. Sammenligning med resultater fra andre undersøkelser og områder
følger i kapittel 13. Dette gjelder også vurderinger knyttet til organisering av
virksomheten hvor forskjell og likheter mellom de ulike gruppene som jeg har
inndelt materialet i, teller med.

Som jeg har vist til tidligere, er det bare foreløpige resultater og vurderinger som
kan legges frem.
For forståelsen av ovnene blir resultatene fra Sigmund
Jakobsens undersøkelser og eksperimenter avgjørende i det videre forskningsarbeidet.

Enkelte tiekk er imidlertid klare. For det første har fem av de seks undersøkte
ovnene klare spor av en sjakt over bakken. Vi har ingen data som gir sikker
indikasjon på høyden.. På ovnene har den vært bevart i høyde inntil 0,4 m, men
funn av en del av en ovnsvegg på DR 223 antyder at høyden må ha vært minst
0'7 m.

Det er ikke funnet spor etter luftinntak verken i sjåktmaterialet eller ned i
slaggropene. Nivået på slagget i gropene går opp i nivået for undergrunnen i
området på utsiden. På toppen av slaggblokkene synes det å være rester av
metallisk jern, og dette indikerer kontakt med luppen. Ut ffa dette følger en
tolkning av ovnene som sjaktovner. Produksjon av jem i gropene kan det neppe
være tale om; denne må ha foregått i sjakten over bakken.
For at beskiktningen skulle kunne holdes på plass i sjakten og ikke falle ned i

gropene, må det ha vært en form for gitter. Her kommer de store treavtiykkene
i slagget inn. Enkelte av dem er så store at det er vanskelig å tenke seg at de
skyldes kontakt med trekull da styrken blir for liten. Videre er det grunn til å
peke på at det i gropene og i slagget ffemkom dårlig forkullet, oppløst tre av
furu. Dette gir oss et grunnlag for å hevde at det kan ha vært et gitter eller en
konstruksjon av friskt treverk nede i gropene før brenningen tok til.

I et slikt tilfelle vil treverket lett kunne ta fyr da det er tale om høye temperaturer. Det er derfor mulig at det grå leirlaget som er påvist over steinpakningen
rundt gropene og inn til sjakten kan ha tjent som en isolasjon slik at det ikke
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skulle komme luft til. Imidlertid kan andre forklaringer komme på tale. Det kan
dreie seg om rasmateriale fi.a bygging av sjaktene. Da lagene synes å være runde
og jevne, taler dette for at de er bevisst laget. Viktig her er at de kan ha tjent
som støtte for sjåkten.
Dersom det har vært noen høyde på sjåktene, er det trolig at disse må ha vært
støttet opp og isolert. Det er imidlertid ikke funnet spor etter dette. En mulighet
er at mye av jorden som det er rikelig av i avfallshaugene, kan ha vært brukt til
isolasjon av sjakten. Foreløpig har vi for få data til å kunne vurdere dette
nærmere.

Karakteristiske trekk er at det er funnet mange slaggblokker rundt ovnene, særlig

gjelder dette DR 75, og at det er store mengder ovnsforing. Det er derfor klart
at hver grop har vært benyttet flere ganger. På DR 223 så vi at man hadde
begynt å tømme gropa, trolig for å støre den klar til neste gangs bruk. Interessant er også det forholdet vi har kunnet studere ved flere ovner at sjakten er
nedsmeltet, og at den har kunnet revne slik at slagget har rent ut på utsiden av
sjåkten. Dette tyder jeg slik at produksjonen har vært drevet så lenge at gropa
er blitt fylt opp, og at driften mot slutten har vært så hard at det har oversteget
den temperaturen sjakten har tålt. Til vurdering av dette har Sigmund Jakobsen
fått utført smeltepunktsundersøkelser. Foreløpig trekker jeg den konklusjonen at
sjaktene har vært brukt bare en gang, og at de er revet ved uttak av luppen.
Rundt ovnene er det funnet stolpehull som til dels er kraftige og steinskodde.
Unntaket er ovn C på DR 307, men der gjorde forholdene at det ikke var
regningssvarende å utvide gravningsfeltet. Rundt ovnen på DR 222 synes det å
kunne dreie seg om en hel, nærmest firsidig konstruksjon. At det her var seks
stolpehull kan sees i forhold til ombygging av ovnen. Rundt de øvrige ovnene
er det tale om to eller tre stolpehull samt at det er kommet for dagen steinpakninger eller hellelegninger.

Avstanden til ovnene er såvidt stor at det er vanskelig å tro at stolpene har vært
reist utelukkende for å tjene som støtte for sjakten. Det er her tale om at de
avgrenser et areal på 20-25 m2. Etter mitt skjønn tyder forholdene på at det
dreier seg om konstruksjoner for beskyttelse av ovnsområdet. De praktiske
forsøkene vi har gjort med bruk av rekonstruert middelalderovn, tyder på at det
var behov for å beskytte virksomheten, blant annet mot nedbør (Jakobsen, Larsen
og Namo 1988:104).

Det er vanskelig å få tåk på om det i tilfelle dreier seg om bare en takkonstruksjon eller om vegger også har inngått. Det er ikke funnet spor etter
veggriller eller oppråtnet treverk. Rundt ovn str. XV på DR 75 var det tydelig
fyllskifte ved at utvaskningslaget manglet innenfor konstruksjonen. Dette må ha
fremkommet ved at området har vært torvet av. For å få nærmere klarhet vil det
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være verdifullt med flere utgravninger hvor problemet blir særlig vektlagt.

I gjennomgangen av materialet har jeg drøftet dateringene av DR 75 og sett de
andre anleggene i lys av resultatene fra dette anlegget. Ved prioritering av ]4Cdateringer har jeg ment det har vært viktig å gjennomdatere enkelte anlegg og få
kontrolldateringer fra andre ¢fr. kapittel 12.3.1). Det foreligger nå følgende 13
dateringer som kan knyttes til gruppe 1:
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Det er viktig å være klar over at det i det vesentligste er brukt fuu som
dateringsmateriale, og at dette kan gi noe høyere egenalder på treet enn ved bruk
av for eksempel bjerk (Bloch-Nakkerud 1987:105). I et område hvor det har
foregått en så sterk utnyttelse av utmarksressursene som ved Dokkfløyvatn og
hvor det har vært tilgjengelig skog (Høeg 1990), er det liten grunn til å gjøre
regning med noen utstrakt bruk av fossilt brensel. Særlig viktig er spydspissen
fra DR 307 som antyder en datering av jemvinneåktiviteten i det minste tilbake
til overgangen mellom eldre og yngre romertid.
Ved den videre vudering må vi ta i betraktning de feilkilder som vanligvis
knytter seg til bruk av ]4C-dateringer med hensyn til statistisk usikkerhet. Videre
er det grunn til å peke på at jeg her bare gjør bruk av ett standardavvik.
I tillegg kommer prøven Ua-884 som har gitt datering til yngre steinalder.
Dateringsmaterialet er tatt ut inne i en slaggblokk. Dette problemet gjelder også
prøve T-8187 som Ame Espelund har tatt ut i slaggblokka som lå in situ på DR
75 ovn str. VI. Denne dateringen som gjelder siste gangs bruk av ovnen, ligger
tidligere enn de Øvrige. Særlig må den sees i sammenheng med T-7711 som er
fra kullaget rundt ovnen. Her kan imidlertid høy egenalder på trevirket spille inn.
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Når det gjelder startfasen for jernvinna i området, er også de pollenanalytiske
undersøkelsene sentrale (se også kapittel 12.2). Høeg mener å ha funnet spor i
pollendiagrammene som tyder på jemvinne tilbake til før Kr.f. selv om de sikreste
tegn synes å komme fl.a Kr.f. og fremover (Høeg 1990:111). Viktig er at de få
anleggene vi har undersøkt ligger ned mot vannet, og at det finnes store og
velbevarte anlegg høyere opp mot sæterområdene Ofr. kapittel 11). De anleggene
vi har undersøkt, behøver ikke være blant de eldste. Ut fra en samlet vudering
er jeg av den oppfatning at materialet ennå ikke gir sikre opplysninger om
jernutvinning før i siste del av eldre romertid.

Ut fra oversikten ser vi at mange dateringer er fra 200- og 300-tallet e.Kr., og de
antyder at yngre romertid kan ha vært en tid da virksomheten var stor. Flere
dateringer er også fra folkevandringstid, og sluttdateringer går inn i merovingertiden, til midten av 600-tallet. På grunn av standardavvikene på prøvene er det
imidlertid usikkert om de daterer virksomhet på 600-tallet. Ser vi på sentrumsverdiene, kan mye tyde på at virksomheten ikke strekker seg lenger enn til midten
av 500-tallet.
I den videre avk]aring av brukstiden vil studier av kalibreringskurvene være av
stor betydning.
Resultatene fra delprosjektet historisk arkeologi vil være
interessante. Videre er det åktuelt å studere pollendiagrammene med hensyn til

jordbruksaktiviteten. Høeg har flere brudd, men på grunn av interpoleringer kan
dateringene svinge fra diagram til diagram.
I det videre arbeidet er det viktig å være klar over at jernvinna har krevd store
mengder brensel.
Ofte kan det nok ha vært mer regningssvarende å flytte
aktiviteten enn å bruke mye tid og arbeid på lang transport. Slike vuderinger vil
komme inn når det blir åktuelt å vurdere kontinuitet, særlig i det funnrike området
mellom utløpet av Dokkfløyvatn og Blæstem. Her kommer også forholdet til
anlegg av gruppe 11 inn.
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7. ANLEGG AV GRUPPE 11

7.1 Innledning

Denne anleggstypen ble først lokalisert på utsiden av magasinområdet, men
fremkom også i neddemmingssonen ved gravninger og fortsatte registreringer ffa
1987.

Anleggene er karakterisert ved at det finnes slagghauger med et vesentlig innslag
av tappeslagg. Dette er typisk for de aller fleste anleggene i området, med unntak
av de som er skilt ut i gruppe 1. De fleste registrerte lokalitetene har tilknytning
til kullgroper, og disse inngår da i anleggene. Noen få mangler imidlertid dette
elementet, og dette er et hovedskille mellom anlegg av gruppe 11 og 111. Selv om
samme ovnsteknologi ligger til grunn, har undersøkelsene vist at det er forskjeller
i utformingen. Det ser også ut til å være en kronologisk forskjell, og gruppe 11
synes å tilhøre yngre jernalder.

7.2 Anleggene

DR 75

Jernvinneanlegg

øK: CG 073-5-4

Flyfoto: 7620 D12

Anleggets beliggenhet fremgår av figur 13. Beskrivelse finnes under gruppe I DR
75. Det vises også til figur 17 hvor strukturene 11, 111, Xvl og XXV tilhører
gruppe 11.

Den delen av dette store og komplekse anlegget som regnes til gruppe 11, bestod
av to ovner og to slagghauger. Begge ovnene og den ene slagghaugen var
undersøkt i 1987-88. Planen var å foreta prøvegravning av den andre slagghaugen
i 1989, men dessvene strakk ikke tiden til før den ble demt ned.

Denne delen av anlegget kom for dagen under utgravningen av hoveddelen av DR
75 som tilhører gruppe 1. De strukturene som behandles her, oppfattes da som
sekundære på stedet i forhold til de som er behandlet tidligere.
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Q]zp£[; Under utgravningen i 1987 ble vi oppmerksomme på en steinkonstruksjon
som stakk opp i torven 1,5 m VSV for stolpehull str. XIV. Ved utgravning viste
det seg at det her stod en ovn som avvek sterkt ffa de to som er beskrevet under

gruppe 1. Her var det også bevart deler av en sjakt, men diameteren var langt
mindre, og den manglet slaggrop.

Figur 44. Anlegg DR 75 under utgi.avning mot Ø. Ovn str.111 sees mot toppen
i det midtre feltet. På nedsiden anes toppen av slagghaug str.11.

Ovnen stod innen en sirkel av seks avlange stein med lengde inntil 0,4 m. Her
lå det store biter av ovnsforing, lengde inntil 0,4 m. Sjakten var imidlertid rast
sammen, og in situ var sjåkten bare bevart i en høyde av 0,18 m. Tykkelsen var
0,05 m. Ytre diameter var 0,5 m, indre 0,35-0,4 m, og ovnen syntes å være
svakt ovål, men dette kan skyldes vamepåvirkning av sjaktmaterialet. I bunnen
lå det en slaggkake (bunnslagg) med tykkelse 0,05 m. Under bunnslagget var det
en oval pakning, tykkelse 0,15 m, med små rundstein og grå leire, tvemnål 0,550,7 m. I V, mot slagghaug str. 11 var det slaggutløp. Renna var 0,15 m bred
og 0,05 m dyp. Ovnen stod på et 0,5 m tykt avfallslag som synes å tilhøre
virksomheten beskrevet under gruppe 1.

Den andre ovnen (str. XVI) fantes lenger N på ryggen, og i det området der
terrenget begynte å fålle av mot bekken i N ¢fr. figur 17). På stedet stakk det
også opp noen stein i torven, og de antydet at det fantes en ovn av samme type.
Ved utgravningen i 1988 viste det seg at ovnen var identisk med str.111, men det

var mindre sjåktmateriale bevart her, høyde inntil 0,08 m.
Forholdet med
bunnslagg og utforming av bunnen var likt. Mot NNø var det slaggutløp som

85

førte ut i en grøft med bredde 0,6 m og dybde 0,45 m.

Figur 45. Ovn str. Xvl på DR 75 i.enset frem. En stein har veltet inn over
slaggrenna i Øvre d,el av bildet. Nordøsti.e del av ovn str. XV sees i nedre
venstre del. Avstanden mellom de h\iite k].yssene ei. 2,5 m.
Sla£ghauger: Etter avtorving var slagghaug str. 11 som ]å omtrent en m fra ovn
str. HI, tydelig. Den avvek tydelig ffa avfållshaugen til den delen av anlegget
som tilhører gruppe 1 ved at det her var konsentrert slagg i form av tappeslagg,

og innholdet av jord og ovnsforing var lite.

Slagghaugen var oval med stønelse 4,3 x 3,5 m, og tykkelsen var inntil 0,25 m.
I 1988 foretok vi en prøvegravning av en m2 for uttak av dateringsmateriale.
Slagg og ovnsforing ble veid opp og viste at vekt av ovnsforing var ca 15% av
slaggvekten.
Resultatet vil senere legges ffem ved kvantifisering av slaggmengdene. Slike beregninger blir et ledd i produksjonsberegninger når slagg- og
malmanalyser foreligger.
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Den andre slagghaugen av samme type, str. XXV, er knyttet til ovn str. Xvl og
fantes 1,2 m N for denne, og den lå i skråningen mot bekken i N. For å kunne
få ffem mest mulig data om den delen som tilhørte gruppe 1 av dette anlegget,
ble det i 1988 ikke prioritert undersøkelser i dette området. Vi håpet å kunne
komme tilbake med avtorving og oppmåling i 1988, men dessverre steg vannet
for raskt, og slagghaugen ble oversvømt.
Analyser: Fra undersøkelsen av str. 111 var det tatt ut en kullprøve i avffllshaugen umiddelbart under bunnen av denne, og som skulle datere virksomheten
før denne ovnen ble anlagt. Resultatet var 1720±40 BP, alder AD 250-390. Fra
slagghaugen knyttet til denne ovnen (str. 11) er det analysert en prøve som bestod
av furu (20 undersøkte fragmenter). Dateringen var 1310±80 BP, alder AD 650780 (T-8386).

Kullmateriale fra den andre ovnen (str. XVI) ble artsbestemt. Her var 32 av 34
analyserte ffagmenter av furu og 2 av bjerk. Mengden kull var imidlertid så liten
at det ikke var mulig å foreta datering i Trondheim. Den pressede situasjonen i
Uppsala har medført at heller ikke akselratordatering kunne utføres i prosjektperioden.

Figw 46. Bunnen av ovn str. Xvl på DR 75 etter at bunnslagget er f:jernet, mot
S.
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Da den andre slagghaugen var oversvømt i 1988, har det ikke vært mulig å få
utført datering ffa deme delen av anlegget, noe som er beklagelig ut ffa de få
kjente anleggene av gruppe H.
Derimot fmnes det flere anlegg utenfor
reguleringsområdet hvor det vil være mulig å få fi.em materiale til kontrolldateringer.
Vudering: Den delen av DR 75 som her er regnet til gruppe 11, viste seg å bestå
av to sett ovner med tilhørende slagghaug. Det lot seg ikke gjøre å knytte andre
konstruksjoner til denne delen av anlegget. Ovnsteknologien var klar da ovnene
hridde slaggutløp, og slagghaugene vesentlig bestod av tappeslagg. Det har ikke
vært mulig å knytte noen kullgrop til anlegget, og det svarer derfor til kriteriene
for anlegg av gruppe 11. I og med at det bare foreligger en datering som er
foretatt på furu, er det lite grunnlag for sikker datering, og den må vuderes i
forhold til resultater ffa øvrige anlegg av denne typen.

Figur 47. Beltespenne av jern (C.37465a) funnet i torvlaget på DR 75.

Det er

uklart om den tilh¢rer fase 1 eller 11. Foto: Ove Holst, 0ldsaksamlingen.

Innberetninger ved Tone Eriksen 1987 og Jan Heming Larsen 1988.
Litteratu: Jakobsen 1983:38-39, Larsen 1988:31-33, Larsen 1989b:44-46, Larsen
1990b:26.

E!±nni C.37467, se gruppe i.
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DR 161

Jernvinneanlegg og hustuft

øK: CG 074-5-1

Flyfoto: 7620 804

Lokaliteten lå i norddelen av magasinområdet, på et område som betegnes Gamlevollen omkring 350 m SV for Liumholsæter, omkring 740 m o.h. ¢ff. figu 48).

I dette området ble det foretatt mindre prøvegravninger av delprosjektet historisk
arkeologi i 1986. Flere tufter var innskåret i sydhellingen mot Dokkelva. Da det
etter nærmere kontroller ble klart at lokaliteten ikke var direkte berørt, men bare
deler av sikringssonen på 5 m, avbrøt vi undersøkelsen etter klage fra tiltakshaver.

Figur 48.

Kulturminner ved Liumholsæter.

Utsnitt ØK: VALDRESTJERN

CG 074-5-1. Tegnforklaring: se figb[r 14.

Prøvegravningen var primært innrettet mot hustufter, men det viste seg snart at det
her fantes et jemvinneanlegg. Mot N var det myr, og hvor det fantes store
utfellinger med mymalm. Undersøkelsen viste sammenheng mellom jernutvinning
og hustufter da det fantes mye slagg innblandet, blant annet næmest komplette
deler av bunnslagg.
Slagghaugen lå Ø for den ene hustuften og var avflatet med tvemnål omkring 5
m, sannsynlig høyde ca 0,2 m, men eksakt mål kjennes ikke. Det ble verken

gjort imgrep i ovn eller slagghaug.
Analvse: Det er utført to radiologiske dateringer som har vist aktivitet over det
nomale, og dette er et problem som ikke skal behandles her. Fra nabotuften, DR
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162, hvor det også er slagg ffa det samme anlegget innblandet, foreligger
dateringen T-7698 til 1120±+±70 BP, alder AD 860-990.

Vuderin2: Ut ffa de få undersøkelsene som er foretatt på stedet er det vanskelig
å utnytte disse dataene, men anlegget tilffedsstiller kriteriene med at kullgroper
ikke inngår og at slagghaugen i det vesentlige består av tappeslagg. Viktig er at
de fimn av nærmest komplette bunnslagg som foreligger, viser nærmere likhet med
de øvrige anlegg av gruppe H em de vi senere skal behandle under gruppe 111.
Jeg har derfor valgt å ta med anlegget her. Det foreligger også en datering som
synes å ha sammenheng med jemvinneaktiviteten.
Innberetning ved Harald Jacobsen 1987.
Litteratu:

E!±p]±;

DR 224

Jacobsen 1987:32-33, 1988:48.

C.37408 a-w jemtener, spiker ildslagningsflint, bryne, prøver.

Jernvinneanlegg

øK: CG 073-5-4

Flyfoto: 7620 D12

Dette anlegget lå i det fiinnrike området mellom utløpet av Dokkfløyvatn og
sætergrenda Blæstem, jff. figur 13. Det fantes oppe på en ø-V-gående morenerygg som fålt bratt av mot bekk i N og noe slakere mot hustuft DR 225 og
kullgrop DR 76 i S. Anlegget ble funnet i 1987 ved utlegging av søkesjakter
med gravemaskin i dette området. Det var ingen synlige spor på overflaten.
Undersøkelse ble prioritert på forsommeren 1988.

Allerede ved begynnelsen av

gravningen ffemkom en kniv med buet rygg som var stukket ned ved en stein i
siden av et stolpehull (figur 50).

Q± Deme lå i en grop med størrelse 0,6 x 0,9 m og dybde 0,25 m. Foran
ovnen førte en 1,2 m lang grøft fi.em til brinken i N, og det meste av slagget
var kastet ut her. I området lå det en rekke biter av ovnsforing, men ingen av
dem hadde en slik plassering at de gav opplysninger om eventuell sjakt over
8ropa.

Strukturer: 0,3 m V for gropa lå det et par stein (figur 49). Ved gravning her
fant vi nedgravninger med tverrinål 0,10,2 m. De stod tett sammen, avstanden
var bare 0,5 m. De er tolket som stolpehull. Ellers ble ikke funnet noe som tyder

på sammenheng med en overbygning. Vi har derfor foreløpig satt stolpehullene
i forbindelse med oppheng for belg. men andre løsninger er også tenkelige, for

Figur 49. Ovnen på DR 224 under utgravning mot V. Til vensti.e stikker det opp
to stein som har tjent til foring av stolpehull.

Stukket ned i det vestre stolpehullet fantes det en kniv med buet rygg (figu 50).
Forholdene på stedet tyder mot at den har sammenheng med jernproduksjonen.
Kronologien for kniver fi.a jemalderen er usikker. I følge Ame Emil Christensen

peker buet rygg sterne mot datering til eldre jernalder, men slike kjennes også i
yngre jemalder (i første rekke merovingertid). En mer inngående vurdering kan
trolig bidra til tidfesting av dette anlegget. I tillegg fi.emkom en jemgjenstand
med spiss, trolig syl, i avfallshaugen.

Figur 50. Kniv funnet på DR 224, lengde 15,1 cm.

Foto: Ove Holst, Oldsak-

samlingen.

Rundt ovnen fantes det et lag med malm og spredte stykker med slagg og
ovnsforing. Det meste av avfrilet var kastet ut over skråningen mot N, men
mengdene var små, trolig under 500 kg. Bemerkelsesverdig er at slagget ikke
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hadde rennestruktur, men det ser ut til å ha størknet i ovnen.
Analvser: To prøver er vedartsbestemt, og en av dem er `4C-datert. Den ene
som er tatt ut i tilknytning til ovnen, bestod av furu (20 ffagmenter analysert), den

gav dateringen 1190±80 BP, alder AD 720-960, mens den andre, ffa grøften,
inneholdt 19 fragmenter av fum og en av rogn.
Vudering:

Dette anlegget har flere fellestrekk med anlegg av gruppe 11.

Dette

gjelder at kullgroper ikke inngår i anlegget, at planløsningen er enkel med få
strukturer, og det gjelder dimensjonen på ovnen samt trekket med grøften foran
den.

Problemet gjelder i første rekke slaggtypen som ikke passer inn med det vi ellers
har ffa Dokkfløy, alle tidsaldrer tatt i betraktning. Her kan forholdet til den
malmen som er anvendt, bety mye. Jeg har derfor ut ffa de andre trekkene sett
dette som et anlegg av gruppe 11, men her må vi være åpne for omvurderinger.
Mulig er at man ikke har fått denne ovnen til å fungere, og at slaggforekomstene
derfor er såvidt beskjedne. Fum av en skiferplate som er forslagget, kan nettopp
tolkes som et stengsel for slaggavtappingen.
Den radiologiske dateringen, til merovingertid-vikingtid er interessant, og funnet
av kniven med buet rygg kan nettopp tyde på en datering til merovingertid.

Innberetnim ved Magne Thorleifsen 1988.
Litteratur: Larsen 1989:50-51.

EEPE C.37478 a) syl, b) kniv, c-m) kullprøver, prøve av bark/never, forslagget
skiferplate.

DR 262

Jernvinneanlegg

ØK: CG 073-5-4

Flyfoto: 7620 D12

Anlegget lå s m ø for morenehaugen med DR 75 (se figur 13 og 17), men uten
stratigrafisk sammenheng med denne lokaliteten. Det var få spor synlige på
overflaten, og anlegget ble derfor først registrert i 1988 i forbindelse med
undersøkelsene på DR 75. DR 262 ble da også utgravd ved utvidelse av feltene
på dette.

Det vises til figur 17 hvor str. XXI (slagghaug) og str. XXIl tilhører
DR 262. Før gravning ble det gjennomført målinger med georadar og magnetometer.
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QE Denne var av samme type som de to på DR 75, en sjaktovn med slaggavtapping innen en ramme av avlange stein (figur 51). Det var bevarte spor etter
sjakt rundt hele omkretsen, men bare i en høyde inntil 0,1 m. Indre diameter var
0,45 - 0,55 m. I bunnen lå det en slaggkake (bunnslagg), 0,45 x 0,55 m. Mot
undergrunnen var det en påkning av småstein og leire slik som på DR 75. Denne
var 0,65 x 0,75 m og 0,05 m tykk.

Slaggavtappingen var mot slagghaugen i VNV, og slaggrenna, bredde 0,12 m og
dybde 0,1 m, førte ned i grøft med lengde 2,1 m, bredde inntil 0,65 m og dybde
0,4 m. Den gikk inn under slagghaugen og var delvis gjenfylt med tappeslagg.
I grøfta lå det under torven sammen med slagg en kniv av jern med rett rygg
(figur 52).

Det ble tatt ut en kullprøve for datering her.

Figur 51. Ovnen på DR 262 fremrenset, mot Ø. Steinpakningen rundt er f:jernet.
Nederst i bildet en del av gr¢fta.

Slagghaug: Denne var nærmest oval med lengde 5,1 m, bredde 3,6 m og høyde
imtil 0,3 m. Den ble srittet i lengderetningen og kullprøve tatt ut for datering.
Vesentlig bestod den av tappeslagg, men det var også mindre mengder bunnslagg,
ovnsforing, kull, jord og stein.

Ma±æi 1 hele området, og delvis inn over anlegget, lå det et malmlag med
tykkelse 0,1 m. De store mengdene kullblandet malm i området rundt DR 75 og
DR 262 og videre oppover sletten DR 225 (se under gruppe V) er vanskelig å
tolke før analysene og vurderingene til Sigmund Jacobsen foreligger.
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Analvser: En kullprøve ffa grøften foran ovnen ble uttatt ved fi]mstedet for
kniven, og den er vedartsbestemt og [4C-datert. Alle 20 analyserte ffagmenter
var av ftru. Dateringsresultatet ble 780±+90 BP, alder AD 1170-1280 ¢-8390).
Prøvematerialet var lite, ca 1,5 g. Da resultatet var avvikende ffa det forventete
ut fia dateringene av DR 75 og DR 224, ble det prioritert en kontrolldatering ffa
slagghaugen, uttatt i 1989. Vedartsanalyse av 20 ftgmenter gav 19 av fum og
1 av bjerk. Dateringsresultatet var 1150 ± 60 BP, alder AD 790-970 ¢-8667).
Prøvematerialet var noe større enn ffa den tidligere prøven, 3,7 g.
VurderinE: Anlegget har sine klare paralleller i det materialet som foreligger ffa
DR 75. Sjaktovnen med slaggavtapping og det forhold at det ikke er knyttet
kullgroper til anlegget gir plasseringen i gruppe 11. Beliggenheten nær DR 75
stør at disse to lokalitetene må sees i sammenheng.

Figur 52. Kniv av jern (C.37484a) funnet i gr¢fta mellom ovnen og slagghaugen
på DR 262.

Lengde 18,0 cm.

Foto: Ove Holst, Oldsaksamlingen.

De to dateringene spriker med minst 200 år, og det er neppe noen grum til å
regne med så lang brukstid. Det var heller ikke spor etter flere faser. Prøven til
dateringen T-8390 som gav middelalder, er tatt ut i grøfta mellom ovnen og
slagghaugen i tilknytning til kniven. Jordsmonnet var tynt, og prøven kan i større

grad ha vært utsatt for forurensing, blant annet ved skogbrann, em den andre (T8667) som ble tatt ut i dybde 0,2 m i sentrum av slagghaugen. Denne prøven
vurderer jeg derfor som sikrere, og den viser et godt sammenfall med de øvrige
dateringer vi har av gruppe 11.

Imberetninqer ved Jan Henning Larsen 1988 og 1989.
Litteratur:_ Larsen 1989b:52-53, Larsen 1990b:29-30, 43.

EEÆE C.37484 a¢

Kniv av jem, kullprøver.
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7.3 0ppsummering
Under gruppe 11 er det behandlet fire lokaliteter. To av dem lå nær hverandre,
DR 75 og DR 262, og må sees i sammenheng. På DR 75 er det fremkommet
to sjaktovner med en slagghaug knyttet til hver av dem. DR 262 har en ovn og
en slagghaug. Ovnene er 0,4-0,5 m i indre tvermål og har slaggutløp. Bunnen
er utformet som pakning av leire og småstein. Sjaktene er dårlig bevart. Slagghaugene består i det vesentlige av tappeslagg og er ovale med lengde 4,3 og 5,1
m. Bare den ene av slagghaugene på DR 75 er undersøkt. På to steder var det
en grøft mellom ovnen og slagghaugen. I den på DR 262 ffemkom en kniv av
jern.

Det foreligger tre dateringer; to til yngre jemalder og en til middelalder.

I området mellom utløpet av Dokkfløyvatn og Blæstern finnes også anlegget DR
224 som har gitt datering til yngre jemalder. Her var det en grop og en grøft, og
i tillegg fremkom et par små stolpehull som foreløpig er satt i forbindelse med
oppheng for belg. Slagget var avvikende ved at det bar preg av å ha størknet i
ovnen. Slaggmengdene var små, i underkant av 500 kg. I det ene stolpehullet
stod det en jemkniv med buet rygg. Ut fra likhetstrekk med de andre ovnene og
dateringen er anlegget behandlet under gruppe 11.

Et anlegg ved Liumholsæter i nordre del av magasinområdet er også trukket inn.
Her har delprosjektet historisk arkeologi foretatt prøvegravning av hustufter hvor
det lå slagg. Ovn og slagghaug er ikke undersøkt. En datering til vikingtid
foreligger.

7.4 Diskusjon
Jeg vil i det følgende ta for meg ovnene, anleggstrukturen og dateringen, mens
forhold til anlegg undersøkt andre steder og til organiseringen vil bli behandlet i
kapittel 13.

Materialet består av fire ovner hvorav tre hadde bevart deler av sjakt. I området
rundt den fjerde, på DR 224, lå leirforing av samme type og som tolkes som
rester av sjåkt. På DR 75, ovn str. 111, lå det deler som viste at den må ha vært
minst 0,4 m høy. De tre ovnene på DR 75 og DR 262 hadde tydelig slaggutløp
hvor det lå slagg in situ. Dette gjør at ovnene må tolkes som sjaktovner med
slaggavtapping. Diameter og mangel på slaggrop utgjør klar forskjell fra de
ovnene som er behandlet under gruppe 1. Slagget er også helt annerledes.
DR 224 utgjør et tolkningsproblem, men slagget var ulikt det som fantes på
anlegg av gruppe 1. Gropen hvor ovnen har stått, var ikke dyp nok til å være
slaggrop. Ut fra de beskjedne slaggmengdene er det mulig at det dreier seg om
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et anlegg hvor virksomheten har mislyktes.

Et interessant trekk er de grøftene som er påvist mellom ovn og slagghaug. Dette
trekket ble ikke påvist mellom str. 11 og 111 på DR 75, men det kan ha
sammenheng med at vi på det tidspunktet ikke var oppmerksomme på at en slik
kunne finnes. Her teller det forholdet med at strukturene tilhørende gruppe 11 lå
over fyllmasser fi.a den eldre virksomheten. Slaggrennene har ført ut i grøfta,
men dimensjonene tyder på at de må ha hatt andre funksjoner.
En mulig
forklaring er at det har vært et arbeidsområde. På DR 262 var grøfta delvis
gjenfylt, og dette må ha skjedd mens anlegget var i bruk.

Rundt ovnene ble det ikke funnet konstruksjoner som tydet på bygninger eller tak.
Det er mulig at utgravningene ikke har vært tilstrekkelig målrettet på dette

punktet. Eventuelle konstruksjoner kan imidlertid ha vært av treverk uten
jordgravde stolper og således ikke satt spor.
Det bildet vi foreløpig står igjen med, er at det dreier seg om enkle anlegg hvor
en ovn og en slagghaug hører sammen. Tilknytningen til hustufter på DR 161
er interessant, men dette materialet kan vanskelig utnyttes når det ikke er foretatt
videre utgravninger.
Det skal nevnes at bare 40 m fra DR 224 finnes et
boplassområde fra yngre jernalder (se DR 225 under gruppe V).

De foreligger bare fem dateringer, og i hovedsak er furu benyttet som dateringsmateriale. En sammenstilling av resultatene gir følgende oversikt:
AD

Med de få foreliggende dateringer og de problemer som er påpekt med hensyn til
utnyttelse av dateringene fra DR 162 og fra DR 224, er det vanskelig å £å full
klarhet i de kronologiske forholdene. Dertil kommer at dateringene er utført på

prøver som i hovedsak består av furu hvor treverket kan ha en høy egenalder.
Som jeg har vist til ovenfor, er det neppe grunn til å tenke seg at DR 262 har
en så lang brukstid at den strekker seg over flere hundre år. Stratigrafisk sett
vurderer jeg prøven T-8667 fra slagghaugen som den beste. Sammen med T8386 fra DR 75 tyder den mot en datering til yngre jemalder. Dersom mine
slutninger om at DR 224 tilhører denne gruppen og at dateringen fra DR 162 også
antyder alderen på anlegget DR 161, underbygger dette en plassering av gruppen
som helhet i yngre jernalder.
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Ser vi på anleggene DR 75 og DR 262, viser det seg at de ligger så nær
hverandre og har så mange innbyrdes felles trekk at de må sees i sammenheng.
Trolig kan det heller ikke være noen stor forskjell i brukstiden. Her spiller
forholdet til egenalder på treverket inn. Det er også grunn til å peke på at DR
75 ligger over et eldre avfallslag. Prøven ble tatt ut i slagghaugen, og det ble lagt
vekt på de stratigrafiske forholdene. Likevel er det grunn til å stille spørsmål om
det kan være blandet inn eldre materiale.
Ut fra dette er det spørsmål om denne teknologien kan tidfestes til tiden før 800.
Etter en samlet vurdering av de få resultatene mener jeg det er mest rimelig å
tidfeste gruppen som helhet til vikingtid. Vi får da et kronologisk brudd med den
eldre gruppen. Imidlertid må også resultatene ffa de pollenanalytiske undersøkelsene (kapittel 12.1) telle med. En samlet vurdering i forhold til de andre
jernvinneperiodene og til resultater fra andre områder følger i kapittel 13.

Det er imidlertid klart at materialet fra denne perioden er så vidt lite at det under
videre bearbeidelse av materialet bør søkes datert flere prøver. Trolig bør det om
mulig foretas mindre prøvegravninger av tilsvarende anlegg i sæterområdene
utenfor magasinområdet.
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8. ANLEGG AV GRUPPE 111

8.1 Innledning
Utgangspunktet for utskilling av denne gruppen var tilknytning til kullgroper.
Videre er det vesentlig tappeslagg i avfallshaugene, og det er små sjaktovner med
slaggavtapping (slaggutløp) som står i en ramme av kantstilte skiferheller.
Mange anlegg virket i utgangspunktet like. De lå i skrånende lende med 2-3
kullgroper øverst, og disse kunne ligge på rekke (f.eks. DR 1, DR 69) eller i
trekantformasjon (f.eks. DR 11, DR 36). På nedsiden fantes det et hellelagt
område med 2-3 ovner som kunne stå på rekke parallelt med kullgropene. Ut til
sidene fantes det to slagghauger. Nedenfor ovnsområdet lå det et ildsted i hustuft.
Anleggstypen ble under gravningene i beste arkeologisk tradisjon benevnt
"Dokkfløytypen" fordi den var så tallrik, og fordi denne planløsningen først ble
erkjent i dette området.

Den behandles her som gruppe 1118.

De videre undersøkelsene viste at det også var knyttet jernvinneanlegg ikke bare
til samling med kullgroper, men at det også i enkelte tilfeller var knyttet
slagghaug til en kullgrop. I regelen er det da bare en ovn og en slagghaug.
Oftest er det også ildsted av samme type. Denne anleggstrukturen er enklere enn
"Dokkfløytypen" og er skilt ut som gruppe llIA.

I utgangspunktet var vi oppmerksom på at alle de store flatbunnede gropene med
voll ikke nødvendigvis var kullgroper, men at det i materialet kunne skjule seg
hustufter - blestertufter. Dette er vektlagt ved undersøkelsene, og det viste seg
at vi på enkelte anlegg hadde en annerledes organisering. Her ser det ut til at
ovnen(e) har stått inne i en huskonstruksjon med slagghaug i ene enden, slik som
på DR 59.

Denne typen er her ski]t ut og blir behandlet som gruppe llIC.

Endelig var det to anlegg som ikke umiddelbart ut fra undersøkelsene lar seg sette
inn i de forannevnte undergruppene. De behandles her som gruppe llID.

De menneskene som drev jemutvinning i området har nok hatt mønstre å gå ut
fra da de planla bygging av anlegg, men mindre variasjoner er tilpasset fåktorer
som terreng, undergrunn og tilgjengelige ressurser.
Når jeg har gruppert
anleggene i det følgende, har jeg lagt til grunn hovedtrekkene for å unngå et stort
antall undergrupper som he]ler ville vært forvirrende enn tjent som hjelpemiddel
i materialbehandlingen.
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Det skal videre gjøres oppmerksom på at det i enkelte tilfellene finnes to
anleggstyper på samme lokalitet. På DR 75 så vi at et gruppe lI-anlegg lå over
et tilhørende gruppe 1. På DR 9 og DR 63 forekommer både karakteristiske
strukturer tilhørende gruppe 1118 og llIC. Likeledes ser det ut til at DR 59 kan
ha to faser.

Det er nødvendig å avklare noen problemer knyttet til kullgropene. En mer
utførlig redegjørelse for utgravningsmetodikk vil følge under behandling av de
enkeltliggende (gruppe IV) i kapittel 9.1. Her skal støres oppmerksom på at jeg
ved måltagning har tatt utgangspunkt i det arbeidet Tom Bloch-Nakkerud har
utført fra Hovden i Setesdal (1987). Med ytre diameter menes avstanden mellom
ytterkanten av vollen. Indre diameter er avstanden mellom toppunkter på vollen,
mens dybde er den vertikale avstanden mellom linjen mellom vollens toppunkter
og torvlaget i bunnen ¢ff. figur 53). Denne måten å ta mål på viste seg praktisk
i de tilfellene der det ikke er foretatt utgravninger. Ved registreringer lot det seg
på denne måten gjøre å ta forholdsvis entydige mål.

. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i! ± r_._e_ d_i_ap e_t_e r_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Figur 53.

Deftnisjon av målene i en kullgrop.

Etter Bloch-Nakkerud 1987:22.

8.2 An]egg av gruppe llIA

DR 14

Jernvinneanlegg

øK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 DOS

Lokaliteten lå på et platå på en morenerygg i vesthelling 210 m ø for Dokkfløyvatn, ca 725 m o.h. (figu 54). Kullgropene DR 15 og 16 fantes henholdsvis
45 m og 75 m S. Jernvinneanlegget DR 208 lå 175 m SSø, og DR 13 var
lokalisert 350 m mot NV.
Anlegget bestod av en kullgrop, en slagghaug, en ovn med hellelegning rundt og
et ildsted. Opprinnelig var DR 14 registrert som enkeltliggende kullgrop, og først
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Figur 54.
Jernvinneanlegg ved midten av Dokkfl¢yva[n.
DOKKFLØYVATNET CG 073-5-2. Tegnfoi.klai.ing se figur 14.

Utsnitt

ØK:
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ved ny oppgang i 1988 ble det klarlagt at det var et jemvinneanlegg.

Ut ffa den oppsatte planen var det ikke mulig å foreta en fagmessig undersøkelse.
Imidlertid var det ønskelig å få sikre data om flere anlegg av denne typen, og
anlegget ble derfor torvet av ved hjelp av gravemaskin. På grunn av snøfåll
kunne oppmåling ikke foretas før i 1989.
Undersøkelsene på lokaliteten hadde som målsetning å kartlegge de enkelte
strukturene og utarbeide en oversiktsplan. Opplysningene skulle kunne brukes ved
statistiske beregninger og ved typologisering av anlegget.

KulkroDa var jevnt sirkulær med jevn voll rundt hele omkretsen og med avflatet
bum: ytite diameter 7,5 m, indre diameter 5,1 m, dybde 0,9 m. I øNØ lå det
en sidegrop med lengde N-S 2,9 m, bredde 1,7 m og dybde 0,25 m. I kanten av
vollen i VNV lå det en grop, lengde N-S 2,0 m, bredde 1,3 m, dybde 0,1 m.
Det ble foretatt flategravning av kullgropa ned til kullaget i bunnen.

Dette var

jevnt, svakt ovalt, N-S 2,8 m, ø-V 3,0 m. Snitt mot sidegropa i øNø viste
nedskjæring i undergrunnen med enkelte kullffagmenter i torvlaget.
Sla££hauEen var langstrakt, lengde NØ-SV 5,9 m, bredde 3,6 m, høyde 0,2 m.
Haugen syntes overveiende å bestå av tappeslagg, men det fantes også stykker av
ovnsforing, biter av skiferheller, kull og jord. I NØ lå det en skiferhelle, 0,6 x
0,7 m, muligens ffa ombygging eller reparasjon av ovnen.

Q]zæ£n kunne lett identifiseres på grunn av den karakteristiske rammen av
kantstilte skiferheller. De var 63-65 cm lange og stod parallelt med avstand 0,8
m. Mot kanthellen i N var det fast, stående ovnsforing, tykkelse 3-5 cm, mens
det mot den andre hellen var en foring av mindre, skråstilte heller.

Ovnen var åpen i forkant mot VSV, mens det var en oppbygd plattfom av
horisontalt lagte heller, lengde NNV-SSø 1,4 m, bredde 0,7 m, i bakkant mot
kullgropa. Hellene var rotet utover ved den maskinelle avtorvingen, og høyden
er derfor usikker.
Over ovnen lå det flere mindre heller.
Trolig har de
sammenheng med tildekking etter bruk eller med en sammenrast takkonstruksjon.
Nærmere undersøkelse av ovnen ble ikke foretatt, og vi mangler data om diameter
og om slaggrema.
Rundt ovnen var arbeidsområdet hellelagt med utstrekning N-S 3,3 m, ø-V 3,7
m. Sidehellene til ovnen lå ikke parallelt med hellelegningen slik som er vanlig,
men diagonalt på. Hjømene på hellelegningen lå under slagghaugen og vollen på
kungropa.
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Ildsted: Det ble lokalisert et ildsted 4,5 m SV for ovnen. Det var bygd av
k;=;;aI:te heller, innvendig mål N-S 0,5 m, Ø-V 0,7 m. I ildstedet lå det etter
avtorvingen 10 cm masse som ble gjennomgravd med graveskje. øverst fantes

jord og mindre slaggstykker og slaggperler. Deretter fulgte kullblandet jord med
et tynt lag brente ben. Over undergrunnen lå det malmblandet grus.

Figwr 55. Plan over jei.nvinneanlegg DR 14. Oppmåling ved Magne Thorleifsen

og Jan Henning Larsen 1989.

Rundt ildstedet lå det et inntil 0,05 m tykt lag med påfylt grus over gammel
humus. Trolig har laget sammenheng med planering av terrenget, og det kan ha
utgjort fimdamentet for en huskonstruksjon Ofi.. kapittel 8.7). Tiden tillot ikke
nærmere dokumentasjon av lagets utstrekning.
Analvse: De brente bena, 18,5 gram, 123 fi.agmenter, er analysert ved Zoologisk
museum i Bergen. Syv ffagmenter med vekt 3 gram ble bestemt til Mammalia:
stor/mellomstor art, mens de øvrige fragmentene var ubestembare.

VuderinE: Anlegget synes å være representativt for den typen jemvinneanlegg
med enkel planløsning. Strukturene var typiske, men plasseringen av ildstedet og
ovnen i forhold til hellelegningen i ovnsområdet var spesiell.
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Innberetnim ved Jan Henning Larsen 1989.
Litteratu: Larsen 1989b:38, Larsen 1990b:30.

Funn: C.37435 a-f Brente ben, kullprøve, slaggprøver og prøve av ovnsforing.

DR 18

Jernvinneanlegg

øK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 DOS

Lokaliteten lå på en flate i ellers forholdsvis bratt vesthelling 135 m Ø for
Dokkfløyvatn, ca 710 m o.h. Jemvinneanleggene DR 19 og DR 208 fantes henholdsvis 155 m Sø og 120 m N. Kullgropene DR 259 og DR 260 fantes høyere
opp, henholdsvis 55 m og 115 m Ø ¢fr. figur 54).

Anlegget bestod av en kullgrop, en ufullført grop, en slagghaug, en ovn og et
mulig ildsted (figur 56).

Opprinnelig var DR 18 registrert som enkeltliggende kullgrop. På grunn av
feilavmerking ble lokaliteten først gjenfunnet ved kontroll i 1988 etter at skogen
var ryddet. Det ble da klart at det dreide seg om et jemvinneanlegg. Tiden tillot
ikke næmere undersøkelse, men for å få sikrere data om planløsningen ble det
foretatt maskinell avtorving, og anlegget ble målt opp. Det ble lagt vekt på data
om den helhetlige organiseringen.

gm Lengst i Nø lå det en grop uten markert voll, diameter N-S 3,5 m, Ø-V
3,7 m, dybde 0,75 m. I gropa var det to store blokker, en i bunnen og en i
sydkanten. Trolig dreier det seg om en påbegynt kullgrop som ikke lot seg
fullføre på grunn av de store blokkene.

Kulkrop: Den fullførte kullgropa var av vanlig type med voll som var best
markert mot skråningen i V. Bunnen var avflatet. Den ble flategravd ned til
kullaget i bunnen. Dette var ovalt, N-S 4,0 m, Ø-V 3,2 m, med jevnt avrundete
sider.

æ hadde kantstilte sideheller i N og S, `i ø hadde det vært en oppbygd
plattform av horisontale skiferheller, men den var helt ødelagt ved avtorvingen.
Ovnenes forside var mot V, og her var den åpen. Mellom sidehellene var det en
konsentrasjon av ovnsforing.
Nærmere måltaging og undersøkelser ble ikke
foretatt.
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Rundt ovnen var det rester etter en firsidig hellelegning med rette sider, og ovnen
stod noe asentralt. Mesteparten av hellene var fjemet sammen med torven, men
avgrensningen var likevel tydelig, utstrekning N-S 3,5 m, ø-V 3,2 m.

Slag£haugen lå S-SV for ovnen med lengde Nø-SV 5,3 m, bredde 3,2 m og
høyde 0,2 m. Den bestod overveiende av tappeslagg med imslag av ovnsforing,
skiferflis, kull og jord.

Figur 56. Plan ovei. jei.nvinneanlegg DR 18. Oppmåling ve(l Magne Thorleifsen
og Jan Heming Larsen 1988.

Ildsted: I området 4 m SV for ovnen lå det store skiferheller som var dratt
utover ved det maskinelle arbeidet. Etter alt å dømme var dette restene etter et
ildsted av kantstilte skiferheller. Næmere undersøkelse og måltaging var ikke
mulig, men hellene tyder på at ildstedet kan ha hatt største mål 0,5-0,8 m.
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Vuderim: Undersøkelsen var summarisk, men gav holdepunkter for klassifisering. Tilknytning til kullgropa var klar med mye søl av trekull. Videre viste såvel
ovnen som slagghaugen at det var tale om samme teknologi som på øvrige
anlegg. Hvorvidt den ovale formen på kullaget i kullgropa er reell, er usikkert
da deler av laget kan være fjemet. Avgjørende er at det var vanskeligere å grave
i skråningen her em ellers i området. Anlegget har nære paralleller i DR 14, noe
som tilsier en plassering i gruppe HIA.

Innberetnim ved Jan Henning Larsen 1988.
Litteratu: Evensen 1979:23, Larsen 1989b:38.

E!±np; C.37439a

DR 187

Kullprøve

Jernvinneanlegg

øK: CG 074-5-4

Flyfoto: 7620 C04

Lokaliteten lå i slakt SV-hellende terreng mot Holsbekken omkring 700 m N for
Dokkfløyvatn. Kullgrop DR 60 fantes 50 m NV og anleggene DR 63 og DR
302 henholdsvis 325 m SV og 325 m S (figu 14).
At det var drevet jemproduksjon på stedet, ble først oppdaget i 1987. Her var
synlig en stor og en liten grop og en toppet slagghaug. På tross av at det var
viktige elementer, fant vi ikke å prioritere mer inngående undersøkelse. En kartlegging av strukturene i plan var imidlertid interessant, og det ble foretatt en
maskinell avtorving sensommeren 1988. Under grovrensing med krafse fiiemkom
fum og interessante strukturer.
Især gjaldt dette fi]m av store stykker av
kleberkar.

På dette tidspunktet var det bare mulig å omprioritere to ukeverk til dette
anlegget. Ved undersøkelsen la vi vekt på anleggets struktu og datering, d.v.s.
organisering av de enkelte elementers plassering, likheter med andre undersøkte
anlegg og eventuelle faser.
KullffoDer: Det var to kullgroper på lokaliteten, en mindre (A) i SV og en stor
bbolleformet med klart markert voll i NV. Begge gropene ble snittet, A for hånd,
og 8 med gravemaskin. Her gjorde vi forsøk på flategravning for å få fom og
utstrekning på trekullaget, men gropa ble snart fylt med vann, og næmere data
kunne ikke innhentes. Søl ffa uttak av kull ffa grop 8 lå i tykt lag mot
ovnsområdet og viste sammenhengen mellom disse elementene. Gropa hadde

y|re diameter 6,5 m, indre diameter 4,2 m og dybde 0,75 m.
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Figur 57. Plan over jernvinneanlegg DR 187. Oppmåling ved Lai.s Foi.seth 1988.
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Grop A var 1,8 m i tverrmål og 0,35 m dyp. Rundt den lå det masser ffa
utgravningen, men det var ikke tale om noen markert voll. Under torven fantes
noe kull, men det er usikkert om gropa har vært til kullbrenning eller om den
kan ha hatt andre funksjoner. Det var lite stein, og det har derfor neppe vært tale
om en kokegrop.

Ovn: Denne var markert ved en ramme av skiferheller med plattfom i bakkant.
Innen rammen lå det deler av en sammenrast sjakt, men den var dårlig bevart og
materialet delvis oppsmuldret. Det ble derfor lagt liten vekt på videre undersøkelse, men det foreliggende materialet tyder på at det er tale om en ovn av
vanlig type på anlegg ffa middelalderen. Indre diameter var O,3J),35 m.
Ovnen stod inne i en stein- og hellegning som var delvis ødelagt ved den
maskinelle avtorvingen, og trolig er dette årsåken til at den virker uregelmessig.
Interessant var at det syntes å føre en hellelagt gang mot SV, men her var det
ikke avtorvet videre, og tiden tillot ikke å følge opp deme konstruksjonen.

Tuft med ildsted: På Sø-siden av ovnsområdet og inn mot slagghaugen lå det et
markert, jevnt avgrenset kullag med stønelse 4,0 x 4,6 m (figu 58). Flere
kraftige, brente stokker ffemkom under opprensing, blant annet i SV en kraftig
sville med bredde 0,35 m.

I NV-delen var det et rektangulært ildsted av kantstilte skiferheller, 0,6 x 0,7 m.
Her ffemkom kull og små slaggbiter. Rundt ildstedet og imenfor den brente konstruksjonen ffemkom flere bryner (figu 60) og deler av kleberkar (figu 61) samt
en kniv av jem og et par nagler. Et par av brynene syntes å være næmest
ubrukte.
Over kullaget, ildstedet og gjenstandene var det et 5-10 cm tykt lag med grå,
brent sand. Vi har tolket dette som en brent huskonstruksjon hvor sandlaget
representerer et torvtak.
Sla£2haug: Det var en slagghaug, og den lå imtil huskonstruksjonen og SØ for
ovnsområdet. Formen var svakt oval, 4,2 x 3,5 m, høyde 0,5 m. Den bestod
hovedsakelig av tappeslagg. Bare prøvegravning ble foretatt.

Malmla£: Nø for grop 8 lå det et lag med kullblandet, rødbrun malm med
tverrinål 3,5 m og tykkelse inntil 0,1 m. Det var ikke anledning til å undersøke
om det dreide seg om et lager eller en røsteplass.
Kokstein: Sø for malmlaget og im mot en blokk lå det en haug med kokstein.
Dette området var ufullstendig avtorvet, og nærmere undersøkelse var derfor ikke
mulig.

Figur 58.

Plan over hustwft med ildsted på DR 187.

Oppmåling ved Lars

Forseth 1988.

Apaly" Tre prøver er vedartsbestemt, og en er radiologisk datert. Av en prøve
fra slagghaugen ble 61 ffagmenter undersøkt, 39 var av furu og 22 av bjerk. En
prøve fra ildstedet ble også analysert, og av 20 fragmenter var 18 av furu og 2
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Figu[r 59.

Slagghaugen på DR 187 mot NV.

Figur 60. Biyner funnet på DR 187 (C.3747l ). Foto: Ove Holst, 0ldsaksamlingen.

Fra veggstokk i hustuften ble 22 fragmenter analysert, alle av fuu. Prøven er
radiologisk datert til 900 ± 60 BP, alder AD 1030-1220 (T-8385).
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Vudering: Markert før utgravningen var grop 8 og slagghaugen som avvek ffa
andre ved at den var toppet og tydelig i terrenget. Interessant var de mange
strukturene som ffemkom under det videre arbeidet. Særlig viktig er at vi her
fikk gode opplysninger om hustuften rundt ildstedet (figur 58). Videre er det
grunn til å merke seg det rike funnmaterialet, ikke bare i tuften, men skår av
kleberkar og bryner fantes også i ovnsområdet. Årsaken er trolig at anlegget er
brent, og at virksomheten følgelig ikke ble nedlagt av andre grunner.
Mønsteret med stor kullgrop med voll, hellelagt ovnsområde med sjaktovn i en
ramme av skiferheller og ildsted er karakteristisk for anlegg av gruppe IHA. Det
er grunn til å understreke at prøven til datering stammer fra en kraftig veggstokk
av furu, og det er derfor sannsynlig at prøven viser for høy alder på grunn av

Figur 61.

Randskår av kleberkar. Foto: Ove Holst, Oldsaksamlingen.

Imberetning ved Lars Forseth 1988.
Litteratur: Larsen 1989b:4748.

EEEpi C.37471 a-aa
Hesteskosøm, jernkniv, stykker av kleberkar. bryner,
kullprøver, slaggprøver, prøve av ovnsforing.
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DR 208

Jernvinneanlegg

øK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 ms

Anlegget lå på et platå i V-helling på ø-siden av Dokkfløyvatn, og det var
beskåret i V-kant av den gamle veien gjennom magasinområdet. Jemvinneanleggene DR 14 og DR 18 fantes henholdsvis 175 m NNV og 125 m S. Kullgrop DR 17 lå 50 m NNV (figur 54).

Figur 62.

Plan over DR 208.

Oppmåling ved Peter Mattsson-Håglund 1987.
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LLokaliteten ble registrert i 1987, og vi valgte å foreta undersøkelse samme år da
det var det første av anleggene med en ovn og en slagghaug som ble fumet. I
tillegg var det en kullgrop synlig, og undersøkelsen viste at det var en til som var
gjenfylt.

Kulkroi)er: Lengst i N lå det en delvis stemast/gjenfylt kullgrop hvor profilen
viste diameter 2,2 m og dybde til undergrunn 0,35 m. I bunnen lå det et 0,05
m tykt lag med trekull. Den andre lå Ø for ovnen og var gjenfylt slik at ingen
spor var synlige på overflaten. Kanskje er det beliggenheten inntil ovnsområdet
som har gjort at man ønsket å planere området. Profiler viste at den kan ha vært
ca 3 m i tvermål og hatt dybde 0,7 m til undergrunnen.

Figwr 63.

DR 208 under utgi.avning, mot S. Foto: Magne Thorleifsen.

Q¥pi Det ble lokalisert en ovn som stod mellom to parallelle skiferheller. I
bakkant var det en hesteskoformet oppmuring av runde stein (figur 64). Mellom
sjakten og rammen rundt var det en foring av skiferflis og jord. Sjakten var helt
sammenrast, men det fremgår at indre diameter i bunnen var 0,35-0,4 m. Ovnsforingen var forslagget med tykkelse 0,1 m. I bunnen lå det en slaggkake
(bunnslagg). Mot SV førte en slaggrenne med lengde 0,8 m og bredde 0,1-0,2 m.
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Sla£Ehaugen lå lengst i syd og var av langstrakt, uegelmessig fom, N-S 5,6 m,
ø-V 3,8 m, og høyden var 0,2 m. Det ble lagt en sjakt gjemom haugen, og
deler ble veid opp. Den bestod vesentlig av tappeslagg, men også av bunnslagg,
ovnsforing, jord og skiferflis. Under torvlaget i nordkanten av den fi.emkom en
buet ten av jem med avbrukket ende, lengde 7,0 cm.
Analvser: Fire prøver er vedartsbestemt, og to prøver er [4C-datert. En prøve
ffa kullgrop øst imeholdt 20 fragmenter av bjerk og ble datert til 630 ± 80 BP,
alder AD 1280-1400 U-7719). En annen prøve fra deme gropa inneholdt 9
ffagmenter av bjerk. Prøve fi.a kullgrop nord inneholdt 31 ffagmenter av bjerk
og gav 570 ± 80 BP, alder AD 1290-1430 (T-7720). Den siste artsbestemte
kullprøven var ffa kullag ved ovnen og bestod av 9 bjerkefi.agmenter.

Vudering: Dette var det første anlegget av enklere type som ble undersøkt.
Strukturene var få, men bare mindre områder rundt ovnen og slagghaugen ble
utgravd. For det første er det grum til å understreke at ovnen er av samme type
som på de Øvrige anleggene. Denne stod også ime i en hellelegning av skifer.
Kullgropene var små, men de synes å tilfiedsstille kravet. At det var to av dem,
er av mindre betydning i deme sammenhengen da det må legges vekt på den
helhetlige strukturen og ikke på enkeltelementer.

Figur 64. Ovnen på DR 208 under utgravning mot Ø. Foto: Magne Thorleifsen.
Derimot manglet elementet med ildsted i en eventuel] huskonstruksjon. Her er det

grunn til å legge vekt på at deler av anlegget i V var fjernet av veien.

Ser vi
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nettopp på plasseringen av ildstedene på DR 14, DR 18 og DR 187, ligger disse
slik til at vi kunne forvente tilsvarende konstruksjon i det området som er fjemet.
Jeg mener derfor at anlegget hører hjemme i gruppe HIA.

Det er grunn til å understreke betydningen av de to ]4C-dateringene som viser

godt sammenfåll, og som begge er utført på kull av bjerk.
Imberetnim ved Peter Mattsson-H6glund 1987.
Litteratur: Larsen 1988:33, Larsen 1989b:48.

E!±næ; C.37473 a-o Buet jemten, kullprøver, slaggprøve, leirprøve.

DR 226

Jernvinnean]egg

ØK: CG 074-5-4

Flyfoto: 7620 C06

Lokaliteten lå i slak SV-helling 500 m Nø for Dokkfløyvatn, ca 730 m o.h. Ti
m Nø for anlegget rant en liten bekk, i S til V var det et myiparti. Jemvinneanleggene DR 11 og DR 69 fantes hhv 240 m V og 300 m SSV (figur 65).

Figwr 65. Utsnitt ØK: BENTSÆTRA CG 074-5-4 med de berørte anleggene DR
11, DR 69 og DR 226 inntegnet.
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Anlegget bestod av to kullgroper, en sjaktovn, en slagghaug, ildsted samt et lag
med malm (figu 66).

Undersøkelsen hadde som mål å få data om teknologi og grunnlag for klassifisering av anlegget. Allerede etter at anlegget kom for dagen i 1987 foretok vi

prøvegravning i slagghaugen for å få materiale til datering. Det ble foretatt
maskinell avtorving i 1988. Den ene kullgropa (grop 8) ble flategravd til bunnivå
for å £å frem form og størrelse på kullaget. I 1989 foretok vi undersøkelser
knyttet til kullgrop A.

Figur 66. Plan over jerwinneanlegg DR 226. Oppmåling ved Magne Thorleifsen
og Jan Henning l.arsen 1988.
KullHODene hadde voll rundt hele omkretsen og var avflatet i bunnen. Grop A
hadde utflytende voll mot N og S, mens den indre delen var sirkulær. Ytre
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diameter var N-S 7,5 m, Ø-V 6,0 m, indre diameter N-S og ø-V 4,5 m, dybde
1,0 m. I N-kant av vollen var det en steinpakning, N-S 2,0 m, ø-V 1,1 m, av
stein med tverimål imtil 0,4 m. Langs lengderetningen var det en forsenkning
i midten.
Spørsmål knyttet til kanal im i kullgroper ¢.ff. Bloch-Nakkerud
1987:93-95), førte til at vi foretok en mindre gravning i 1989 uten at en slik
kume spores.

Ved en feil ble ikke kullgrop 8 oppmålt før den ble flategravd, men den var av
samme type som grop A. Formålet med gravningen var å få data om kullagets
forin og utstrekning. Kullaget i bunnen som vi avdekte, var sirkulært med
diameter 3,3 m.

Overraskende var at det ffemkom en brunfarvet struktur med bredde inntil 0,3 m
som gikk ft kullaget og ut til kanten av gropa. Muligens kunne dette være
restene av en form for kanal. Strukturen var dekket av en steinsamling, og det
var denne som gjorde at vi fokuserte på steinpakningen i grop A. Planen var å
foreta en næimere undersøkelse av struktuen, men p.g.a. de store nedbørsmengdene utover høsten 1988 var det så fuktig i gropa at dette ikke kunne gjennomføres på en faglig forsvarlig måte. Det ble tatt inn en prøve til mikroskopisk
analyse. Det skal presiseres at det ikke var noen sammenheng med en sidegrop.
I 1989 ble det forsøkt å få nærmere klarhet i problemet. Da undersøkelsen skulle
foretas, hadde det blitt samlet sammen og brent kvist i det utgravde området i

grop 8.

Det lot seg derfor dessverre ikke gjøre å få nærmere data.

M2± Mellom kullgropene lå det et lag med kullblandet malm med utstrekning
3 x 3,5 m og tykkelse 3 cm. Det ble ikke stort undersøkelser for å klarlegge om
det dreide seg om røsteplass eller lagerplass.

Ovn og slagghau£: Ovnsområdet og slagghaugen lå SV for kullgrop 8. Slagghaugen var 6,9 m NV-Sø, høyden var inntil 0,25 m. Den bestod vesentlig av
tappeslagg, men det fantes også stykker av bunnslagg, ovnsforing, skiferflis, kull
og jord.

Ovnen var markert ved kantstilte, 0,6 m lange sideheller som stod parallelt. Mot
N var det dobbelt helle. Mellom hellene lå det en konsentrasjon av ovnsforing.
I bakkant, mot ø, var det en oppbygd plattform av horisontale heller. Topphellen
med mål 0,65 x 0,9 m var skjøvet ut av stilling. Rundt ovnen hadde det vært
en hellelegning av skifer, men den var ødelagt ved det maskinelle arbeidet. Fra
kullgropene og mot ovnen lå det tykke trekullag.
Ildsted: På nedsiden av ovnen konstaterte vi restene av et hellebygd ildsted med
;=a=Tmål N-S 0,45 m, Ø-V 0,6 m. Enkelte brente ben ble samlet opp, men noen
nærmere undersøkelser ble ikke foretatt.
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Analvser: I 1987 foretok vi en prøvegravning i slagghaugen. En kullprøve herfi.a
er ]4C-datert til 660 ± 40 BP, alder AD 1280-1380 (T-7722). Vedartsanalyse av
24 ffagmenter ffa deme prøven viste 23 av bjerk og et av fiiru.

Vedartsbestemmelse ble også foretatt av en prøve ffa kullaget i grop 8. Av 20
ffagmenter var 15 av bjerk og 5 av furu. Leif M. Paulssen foretok også en
analyse av materiale ffa den brunfarvete strukturen. Prøven av sandjord ble tømt
i vann, oppflytende partikler ble fisket opp, tørket og overført til plasticin for
mikroskopisk undersøkelse. De ble identifisert til tre av bjerk og furu av høy
alder.

De brente bena fla ildstedet veide ca 2 gram (30 ffagmenter) og er analysert ved
Zoologisk museum, Bergen med bestemmelsen mammalia: Art ubestembar.
VurderinE:

Elementene på anlegget var lett identifiserbare. To kullgroper fantes

på DR 208, mens plassering av ovn, slagghaug og ildsted har klar parallell i
anlegg som DR 14 og DR 18, og planløsningen er typisk for gruppe IHA.

Det interessante problemet er knyttet til den mulige kanalen inn til kullaget i grop
8. Vedartsanalysen av kullaget viste overveiende bjerk og taler mot en utnyttelse
som tjæremile. Det er derfor mulig at det virkelig kan dreie seg om en kanal for
lufttilførsel. En annen mulighet er at det kan være en trestokk som har blitt
liggende igjen i massen ved konstruksjonen av gropa. Ved Øvrige mdersøkelser
av kullgroper har vi vært oppmerksom på problemer knyttet til en slik kanal, men
det er ikke påvist slike strukturer. Da det ikke var mulig å få foretatt gravning,
er det ikke mulig å trekke noen sikker konklusjon.
Innberetning ved Jan Henning Larsen 1988 og Magne Thorleifsen 1989.
Litteratu:

Larsen 1989b:52, Larsen 1990b:30-31.

E!±EE; C.37480 a-i Brente ben, kullprøver, prøver av slagg, ovnsforing og malm.

DR 345

Jernvinneanlegg

ØK: CG 073-5-2

Flyfoto: Ikke avmerket

Anlegget lå på platå i ø-helling på V-siden av Dokkfløyvatn (figu 54) i et
område hvor det er funnet få spor etter jemutvinning. Det bestod av en kullgrop,
en ovn og en slagghaug (figur 67)
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Det var i 1988 foretatt mindre undersøkelser på lokaliteten av delprosjektet
historisk arkeologi for å undersøke om den registrerte gropa hadde vært brukt som
fangstgrop. Det viste seg imidlertid at det fantes bare en fase som kullgrop.
Interessant var at det lå igjen mye trekull, især i vestdelen der kullet syntes å
være helt intakt. Det ble tatt ut ca 10 sekker trekull til bruk ved det planlagte
utmarksmuseet på Kittilbu. Oppmåling av anlegget ble gjennomført i juni 1989.

Kullgrop: Profilen gjennom kullgropa ble renset og tegnet. Her fikk vi verdifulle
data om utformingen. Ytre diameter var 7,1 m og indre diameter 5 m, mens
dybden var 0,85 m.

Figw 67. Plan over jei"inneanlegg DR 345. Oppmåling ved Lars Erik Narmo
og Jan Henning Larsen 1989.
Ovnen var av vanlig type på middelalderanleggene, sjaktovn med slaggavtapping
innen ramme av skiferheller. Rundt var det en hellelegning, men den ble ikke
fullstendig avdekket. Ovnens indre diameter var 0,4 m, og den var bevart i høyde
0,55 m. Slaggrenna var tydelig over en lengde av 0,6 m.
Slagghau£:
Det var en oval slagghaug, 3,5 x 2,3 m som vesentlig bestod av
tappeslagg. I forlengelsen av den lå det en jordvoll.
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Vurdering: Verdifulle var de iakttagelser som ble gjort ved snitting av kullgropa
da mye trekull var bevart. Type og plassering av kullgrop, ovn og slagghaug er
identisk med de øvrige anlegg av gruppe llIA.
Vollen i forlengelsen av
slagghaugen kjennes ikke ffa de øvrige, men muligens kan den være naturlig.

Det ble ikke påvist ildsted på lokaliteten. Her var det ikke foretatt maskinell
avtorving, og der det var mest aktuelt at det kunne ligge, fantes det store stubber
som vanskeliggjorde videre kartlegging. Jeg har derfor inntil videre vålgt å
plassere anlegget i gruppe llIA.
Innberetning ved Lars Erik Narmo 1989.
Litteratu: Larsen 1990b:31.

Funn: C.37493 a-e

Kullprøver, slaggprøver, prøve av ovnsforing.

8.3 Anlegg av gruppe 1118 (Dokkfløytypen)

DR I

Jernvinnean]egg

ØK: CG 074-5-4

Flyfoto: 7620 C 06

Lokaliteten lå i slåkt S-hellende terreng omkring 325 m N for Dokkfløyvatn.
Jemvinneanlegg DR 63 fantes 225 m NNø, DR 302 400 m Ø og kullgrop DR
2 200 m SØ (figur 14).

Denne lokaliteten var det første jernvinneanlegget som ble registrert ved Dokkfløy,
og på mange måter er det typisk for middelalderanleggene. Ved undersøkelsene
allerede ffa 1986 har det vært nedlagt stort arbeid i utgravning og tolkning av
anlegget.
Informasjonsmaterialet er meget stort, og mange analyseresultater
foreligger. En næmere vurdering er foretatt av Lars Erik Namo (Namo 1991).
Det vil derfor bare bli foretatt en begrenset gjennomgang av dataene her. I
hovedsåk følger jeg hans rapporter i prosjektarkivet.
Anlegget bestod av tre kullgroper som lå nærmest på rekke, to slagghauger, to
ovner som i løpet av brukstiden på anlegget er ombygd og flyttet 0,5 m, hustuft
med ildsted, en kokegrop samt konsentrasjoner med røstet malm. Rundt ovnene
var det hellelegning.

Figur 68.
1987-1988.

Plan over jei.nvinneanlegg DR 1.

Opi)måling ved Lai.s Erik Narmo

120

I 1986 var målet å få tak på ovnskonstruksjoner og data om kullgropene. I de
videre undersøkelsene, i 1987 og 1988, ble forståelse av den helhetiige organisasjonen hovedmålet. Problemstillinger knyttet til brukstid og produksjon har også
stått i fokus. Særlig ble det lagt vekt på å komme videre med spørsmål knyttet
til huskonstruksjon rundt ildstedet. Flere steder rundt anlegget var det sletter som
kunne egne seg til bosetning, og vi la vekt på å løse dette spørsmålet både ved
fosfatanalyser etter spot-metoden og ved utlegning av søkesjakter, såvel manuelle
som ved hjelp av gravemaskin.

KulkroDer: Det var tre kraftige, markerte groper med voll. I 1983 ble det tatt
ut en prøve i grop A som ble ]4C-datert til middelalder ff-5768). I 1986 ble de
snittet ved hjelp av gravemaskin og oppmålt i 1987. I 1988 ble grop C tømt ned
til undergrunnen for å få ffem form og mål på nedskjæringen.
Følgende data foreligger:

Grop
A

8
C

Ytre diam.
6,5m
7'1m
7,3m

Indre diam.
5'0m
4'5m
4,7m

Dybde
1,0m
0'75 m
0,8m

Total dybde
1,25 m
1'0m
1,1m

Alle gropene hadde kompakte kullag mot bunnen, men både i voll og i nedskjæringen på grop C var det spor etter flere bruksfaser. Markert var at det lå
et 0,2 - 0,3 m tykt lag med kullblandet jord over kullagene, og dette er et felles
trekk ved kullgropene i området som vi skal komme tilbake til senere. Grop A
hadde en sidegrop med bredde 1,1 m.

Figiir 69.

Kullgrop C på DR 1 tørm for rriasse. Foto: Lars Erik Narmo 1988.
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Q]£p§[; Totalt ffemkom det rester etter fire ovner, men disse lå slik til at det var
tale om to sett å to ovner. Bare to ovner kan ha vært i bruk samtidig, og det må
ha vært foretatt en total ombygging av ovnsområdet. Det var spor etter at det har
vært flere ovner på stedet slik at det er tale om flere ombygninger uten at man
har flyttet selve ovnsstedet.

Figur 70.

Profil gjennom kullgi.op 8 mot S.

Foto: Esten Øversjøen 1986.

Det var ikke tegn til forskje]l mellom de to settene med ovner. Alle stod innen
en ramme av skiferheller. Bevaringsforholdene var vekslende, men i et par kunne
gjøres gode iakttagelser. Diameteren innvendig varierte mellom 0,3 og 0,4 m, og
bevart høyde var inntil 0,35 m.

Rundt ovnene var det en markert hellelegning av skifer som ble avgrenset og
delvis kunne følges im under slagghaugene på sidene. Mot N og kullgropene
fantes det tykke trekullag som viste forbindelsen her. Mot S gikk hellelegningen
im mot det som er tolket som hustuft rundt ildstedet.
Hustuft med ildsted: På S-siden av ovnsområdet kom det ffem rester av en brent
konstruksjon, noe tilsvarende det vi tidligere har sett på DR 187, men her var
lagene langt mer utydelige og vanskelige å tolke. Dette ble tillagt stor vekt ved
undersøkelsene i 1988 som var tidkrevende.
Det viste seg at det kunne avdekkes en konstruksjon med størrelse 5,2 x 5,1 m
og med nærmest kvadratisk form.
Her var det tydelig påfylte masser som
ridikerte en planering av terrenget. Ved studier av profilene har Lars Erik namo
koinmet ffem til at det var to faser. Den eldste konstruksjonen var brent og
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hadde utbredelse 3,0 x 3,0 m. Sentralt i begge fasene lå det et ildsted markert
med avlange stein som var oppsprukket ved varmepårkning, størrelse 0,6 x 0,4 m.
I dette fremkom kull, brente ben og små slaggstykker.

Figur 71.

Ovn 2 på DR 1.

Foto.. Esten Øversjøen 1986.

Figur 72.

Plan over ovn 2.

Oppmåling ved Kristin,a Lindlwlm 1986.

Figur 73.

Ildstedet i)å DR 1 mot N.

Foto.. Lars Erik Narmo 1988.

Sla2ghauger: Det ble funnet to slagghauger som lå ut til siden for ovnsområdet.
Begge ble stennomgravd og veid.

Materialet er dels sortert og såldet, og Lars Erik Narmo har foretatt kvantifisering.
I det vesentlige bestod haugene av tappeslagg. Haug 1 i V var 4,7 x 3,7 m og
haug 2 i Ø 6,5 x 5,0 m. Det er utført radiologiske dateringer ffa slagghaug 2 for
å undersøke om det var noen målbar tidsforskjell. I utgangspunktet ble det ikke
funnet noen stratigrafi som tydet på brudd.

Mk

Rett S for vollen på kullgrop A lå det et lag med malm, 5,5 x 4,5 m,

som var mest konsentrert over et ornråde på 3 x 3 m.

Det fantes ingen varme-

påvirkning mot undergrunnen, men Narmo mener det dreier det seg om en røsteplass.

Også i området 10-15 m Sø for kullgrop C lå det konsentrerte lag med malm
som kom ffem ved maskinell avtorving i 1987. Her kunne det skilles ut flere
konsentrasjoner hvor undergrunnen virket brent. Mye tyder på at det her ble
avdekket restene etter mindre røstebål. I tillegg ble det funnet fire lag med malm
som dels er tolket som røsteplasser, dels som lager. Dette er forhold som Lars
Erik Narmo har gått grundig inn på.
KokegroD: Lengst i V fantes det en liten sirkulær grop, tvermål 1,6 m med flat
bum. Før utgravning var den 0,1 m dyp, og ved utgravning viste det seg at den
var skåret ytterligere ned til en dybde av 0,3 m fta overflaten. I den fantes det
kompakte lag med kull og skjørbrente stein, og den tolkes derfor som kokegrop.
Sammenhengen med jemfremstillingen er usikker.

Figur 74. Plan over og profil gjennom kokegi.opa.
Narmo 1988.

Oppmåling ved I]ars Erik

Analvser: Det er utført et stort antall analyser av trekull fra anlegget. Her skal
vi ikke i detalj gå inn på resultatene fra gropene, men det viser seg at bjerk har
vært det absolutt dominerende treslaget. Av 213 undersøkte fragmenter i ulike lag
er bare 13 av furu, resten av bjerk, og ingen grop skiller seg ut med stort innhold
av furu.
Fra anlegget foreligger det seks ]4C-dateringer.

Den første ble innsamlet ved

prøvestikking i den kullgrop A under registreringer i 1983 og gav som resultat
650 + 70 BP, alder AD 1270-1400 (T-5768). I 1986 tok vi ut en prøve ffa
bunnen av kullgrop 8 som stratigrafisk sett burde datere den eldste delen av
anlegget. Prøven gav dateringen 680_+_70 BP, alder AD 1270-1380 (T-7497).
I tilknytning til anlegget undersøkte vi i 1987 den omtalte kokegropa med kull
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og skjørbrent stein. Dateringen var 2140 ± 80 BP, alder BC 360-100 (T-7940).
Fra konstruksjonen rundt ildstedet foreligger datering til 770 ± 50 BP, alder AD
1230-1270 (T-7714).

Slagghaugene på denne typen jemvinneanlegg ved Dokkfløyvatn er gjennomgående
grunne, tykkelse 0,2-0,3 m. En aktuell problemstilling var om det kunne måles
aldersforskjell mellom topp og bunn. Da DR 1 er det best undersøkte middelalderanlegget, valgte vi å gjøre en slik undersøkelse her. En prøve fra bunnen
av slagghaug 2 gav resultatet 750 ± 70 BP, alder AD 1230-1290 (T-8093), mens
en prøve ffa toppen gav datering 570 ± 70 BP, alder AD 1290-1420 (T-8094).

Samlet sett når vi holder den ene dateringen til fønomersk jernalder utenfor, blir
resultatet:

Prøve
T-5768T-7497T-7714T-8093T-8094

Struktur

1 100

12 0013 0014 00

Grop AGrop8IldstedSla9ghau9Slagghaug

Prøven T-7714 bestod hovedsakelig av furu. mem de øvrige dateringene bygger
på prøver hvor imslaget av furu er lite. For T-7714 og T-8093 er spennvidden
svært liten.
Tabellen kan likevel gi inntrykk av at det dreier seg om to
bruksfaser. Her må vi imidlertid ta i betraktning at alle dateringene ligger innen
190 år. Samlet sett synes de helst å antyde en datering av virksomheten innen
siste halvdel av 1200-tallet og første halvdel av 1300-tallet.
De to dateringene ffa slagghaugen, T-8093 og T-8094, viste ingen stor aldersforskjell, og de tangerer hverandre på 1290. Det ble ikke funnet lagfølge som
antydet noe langvarig brudd i virksomheten. Eneste indisium er den fullstendige
ombyggingen av ovnene og hustuften etter brann. Det er ikke grunn til å tro at
anlegget har ligget lenge brakk før det ble stenoppbygd.
Før det foretas
vurderinger av brukstiden er det viktig å få tall som kaster lys over produksjonsmengde, og det samlete materialet fra alle anleggene må drøftes i sammenheng.

På DR 1 er det ffemkommet benmateriale i ildstedet og i slagghaugene. Det
dreier seg om ett ubrent ben med vekt 9,5 g som er bestemt til tågjenger og 151
ffagmenter brente ben med vekt 38,5 g hvorav 20 fragmenter med vekt 11 g er
bestemt til geit/sau, de Øvrige til mammalia, art ubestembar.
Vurdering:

Med de grundige undersøkelsene og det solide dokumentasjons-
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materialet fremstår DR 1 som et godt utgangspunkt for videre tolkning av deme
anleggstypen. Selve den overordnete strukturen er klar med kullgropene på rekke
øverst, ovnene på nedsiden parallelt med gropene med hellelegning rundt,
slagghaugene ut til siden for ovnene og nederst ildsted i tuft. Ellers er det fumet
konsentrasjoner med malm som dels er tolket som lager dels som røsteplasser.
DR 1 ffemstår da som en viktig representant for anlegg av type IHB.

Ved undersøkelsene er fremkommet to nagler, tange av jem og fem bryner.
Naglene kan være hesteskosøm eller muligens spiker til belg. Funnene avspeiler
virksomheten på stedet, og særlig er det grunn til å peke på likheten med DR 187
hvor det også var mange bryner.
Kokegropa gav en annen datering enn de øvrige prøvene, nemlig førromersk
jemalder. Det var ingen stratigrafisk sammenheng med jemutvinningen på stedet,
og slike groper synes ikke å være et typisk trekk på jemvinneanlegg av denne
typen. En datering er lite å bygge på, men foreløpig ser jeg på denne gropa
som vitnesbyrd om eldre aktivitet i området.
Innberetninger ved Kristina Lindholm 1986, Lars Erik Namo 1987 og 1988.

Litteratur: Melby 1978:14, Larsen 1987:26-27, Jakobsen og Larsen og Namo
1988:88, Larsen 1988:27, 29, Larsen 1989b:35-36, Narmo 1991.

Funn: C.37429 tange av jem, 2 jemnagler, 5 bryner, ben, kullprøver, prøver av
slagg, ovnsforing og malm.

DR S

Jemvinneanlegg

ØK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 COS

Lokaliteten lå på vestsiden av Dokkfløyvatn og var et av de to anleggene knyttet
til kullgroper som ble berørt i Nordre Land kommune. Anlegget fantes på et
platå i ø-helling 75 m fra den gamle strandkanten, ca 705 m o.h. Jemvinneanlegg DR 345 lå 500 m Sø, mens det i tilsvarende område på ø-siden av vannet
var tallrike anlegg.

På DR s ble det påvist to kullgroper, to slagghauger og to ovner (figu 75). Det
var tidkrevende å komme til anlegget, og det ble derfor prioritert lavt ved undersøkelsene. Imidlertid var det ønskelig å få fi.em hovedtrekkene til bruk ved
distrubusjonsmønstre, statistiske beregninger og typologisering. Oppmåling ble
foretatt i oktober 1988, og det lå da en del snø og is i området. På grunn av de
vanskelige arbeidsforholdene valgte vi å konsentrere oss om enkelte hoveddata
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knyttet til kullgropene, ovnsteknologi. slagghauger og planløsring.

KullgroDene lå Øverst i terrenget, slik at vollene næmest tangerte hverandre. De
var runde med jevn, sirkulær voll rundt hele omkretsen og avflatet bunn.

Grop

Ytre

diameter
A

8

N-S 9,0 m
Ø-V 9,0 m
N-S 7,9 m
Ø-V 7,7 m

Indre
diameter
N-S
Ø-V
N-S
Ø-V

5,9
6'0
5,0
5,3

m
m
m
m

Dybde
1,05

m

0,75

m

I begge gropene var det klart markerte kullag i bunnen. På grunn av islag i
sentrum ble prøvegravninger utført i ytterkant av avflatningen. I grop A var det
0,2 m kullblandet jord og grus mellom torven og kullaget med tykkelse 3 cm, i
grop 8 0,15 m masse mellom kullaget og torven. Kullagets tykkelse var 3-5 cm.

Kullgrop A hadde sidegrop i kanten av vollen i SV. Den hadde lengde N-S 2,1
m, mens bredden varierte mellom 0,6 m i V og 0,95 m i Ø. Prøvestikk viste
steril grus under torvlaget.

Ovnene ble funnet i Ø-hellingen mot vamet, og de var tydelig på grunn av
oppstikkende, parallelle kantheller av skifer og samling ovnsforing slik vi blant
annet har sett på DR 1. Nærmere undersøkelse eller oppmåling ble ikke foretatt. Mellom sentrum på ovnene er avstanden 4,0 m. Ut fi.a det vi ellers har
kjennskap til ffa området, gir dette grunnlag for i ettertid å stille spørsmål om det
kan ha vært en ovn til som ikke ble funnet ved oppmålingen. Arbeidsområdet
rundt ovnene var hellelagt, men det ble ikke foretatt undersøkelse av utstrekningen.
Slagghaugene lå ut til siden for ovnene og arbeidsområdet, henholdsvis på N- og
S-siden. De ble avgrenset ved prøvestikking. Haug 1 var en konsentrert, næmest
oval haug med lengde ØNØ-VSV 5,3 m, bredde 3,0 m og høyde 0,2 m.

Slagghaug 2 var svært utflytende og gjennomgående grunn, særlig i S og V hvor
terrenget fålt av mot vannet. Her lå slagget nærmest i ett lag slik at det er mer
tale om et slagglag og ikke en slagghaug. Avmerkingen på figur 75 er derfor
veiledende. For å få bedre klarhet i slagghaugens egentlige utstrekning ville det
vært nødvendig med avdekking av en større flate. Haugene bestod overveiende
av tappeslagg, men det var enkelte stykker av bunnslagg, deler av ovnsforing,
skiferflis, kull og jord.

Figur 75. Plan over jerwinneanlegg DR 8. Oppmåling ved Tom H. Haraldsen
og Jan Henning Larsen 1988.

Et i±4§!g4 inngår gjeme som element på deme typen anlegg. Der det var sannsynlig at ildstedet kunne ligge, var det islag. Undersøkelse ble derfor ikke
foretatt. Området ø for ovnene var flatt, og det er rimelig at det ved undersøkelser ville vært mulig å påvise en slik struktur her. Det ble heller ikke gjort
forsøk på å påvise lag med malm.

Vuderi": Selv om oppmålingen ble foretatt på en summarisk måte under
vanskelige forhold, var det mulig å få tak på viktige trekk ved anlegget når det
sees i lys av de erfringer som var vunnet ffa fagmessige utgravde anlegg. Ytre
trekk ved ovnene og slaggets utseende viste at det var samme teknologi som på
blant annet DR 1. Kullgropene hadde samme ytre trekk. Videre var organiseringen av arbeidsområdet likt. Dette tilsier en plassering i gruppe 1118.
Innberetnim ved Jan Henning Larsen 1988.
Litteratur:

Evensen 1979:20.

E!±pn; C.37431 a{

Kullprøver, slaggprøver og prøver av ovnsforing.
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DR9

Jernvinnean]egg

ØK: CG 074-5-3

Flyfoto: 7620 BOS

Lokaliteten lå 250 m SV for og på andre siden av et stort myrparti ved
Manstadhytta. I dette området var det mange anlegg, blant annet DR 1, DR 55,
DR 59 og DR 63. Videre NV-over ffa DR 9 var det imidlertid bare DR 181 som
ble berørt, men det er kjent flere anlegg over h.r.v.
DR 9 er det største anlegget blant dem som er knyttet til kullgroper, med seks
kullgroper, kokegrop, fire ovner, tre slagghauger og lag med malm (figu 76). Da
dette området først var ryddet for skog i 1988, var det ikke aktuelt med noen
undersøkelse før på dette tidspunktet. Det ble foretatt en forenklet undersøkelse
hvor konstruksjoner ble frilagt ved håndkraft, mens vi for øvrig gjorde utstrakt
bruk av gravemaskin. Flere kullgroper ble tømt for å få frem formen.
Det er foretatt inngående vurdering av anlegget av Lars Erik Narmo (1991). Jeg
vil derfor foreta en mer summarisk gjennomgang og følger innberetningene i

prosjektarkivet.

Mye tyder på at anlegget har to bruksfaser. Den ene anleggsfasen er av gruppe
1118, mens den andre har en struktur som fåller inn under gruppe llIC. Her skal
de viktigste data om hele anlegget presenteres med hovedvekt på de delene som
tilhører gruppe 1118. Øvrige deler blir behandlet mer inngående under gruppe
llIC.
g[gp§!:; Vi skal behandle alle gropene under ett, og så senere søke å skille dem
i forhold til de to fasene.

Grop
A

8
C
D

E

F
G

Ytre diam.
9,0m
8,0m
7,5m
9'0m
8'4m
4,5m

-

Indre diam.
6'2m
5'4m
4,0m
5,2m
5,2m
3,0m
1,5m

Dybde til bunn
1,45 m
1,5m
1,15 m
1,3m
1,15 m
0,9m
0,3m

Dybde til bunn er dybden fra topp av voll iied til undei.grunnen i sentrum av
gropene.
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Figur 76.

Plan over DR 9.

Oppmåling ved Lars Erik Narmo 1988.
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Grop G var fylt med kull og skjørbrent stein og var av samme type som den
gropa vi har tolket som kokegrop på DR 1. Det var heller ikke på DR 9 tegin
som tydet på sammenheng med jemutvinningen, og den kan derfor representere
aktiviteter i en annen tidsperiode.
De Øvrige var kullgroper med vanlig utfoiming med flat bunn og sirkulær voll.
I bumen lå det et O,1J),2 m tykt kullag dekket av O,3J),4 m kullblandet jord og

grus. Med unntak av grop C som ble snittet, ble kullgropene tømt for masse ned
til steril undergrunn og formen på nedskjæringene ble målt opp. Bumen var flat
og sirkulær.
Gropene lå adskilt på to terrasser i Ø-hellende lende. A, 8 og C lå på samme
terrasse og var større enn D, E og F som lå på en flate på nedsiden. Fra 8 var
det kullag mot ovnene 1 og 2 (figur 76).
Q}!p£i; Det ble funnet fire sjaktovner på lokaliteten, og ovn 1 og 2 stod sammen
omgitt av en hellelegring tilsvarende den på DR 1. Begge stod innen en ramme
av 0,5 m lange parallelle skiferheller med avstand 0,7 m. I bakkant var det
steinpakninger. Mellom sidehellene og sjakten var det foring med mindre heller
og sand. Sjakten til ovn 1 var bevart i en høyde av 0,2 m, mens ovn 2 ikke ble
utgravd på grunn av tidsnød og fordi den virket dårligere bevart enn ovn 1. Fra
sjakten til ovn 1 førte det slaggrenne mot ø, inntil den ene sidehellen og mot
slagghaug 1. I bunnen lå det slaggkake (bumslagg) med tykkelse 5 cm over
undergrunnen. Ovnene var av samme type som vi hadde undersøkt på DR 1.
Ovnene 3 og 4 hadde lignende utforming som 1 og 2, og disse har vi satt i
forbindelse med den andre delen av anlegget som blir behandlet under gruppe
IHC.

Slagghauger: Av de tre slagghaugene lå 1 og 2 i tilknytning til de to ovnene som
er behandlet her. I hver ble to ruter på en m2 undersøkt, og slagget ble sortert
og veid. Haugene bestod vesentlig av tappeslagg.
Slagghaug 1: 6 x 4 m, høyde 0,3 m.
Slagghaug 2: 5 x 4 m, høyde 0,4 m.

Ildsted/hustuft: Ildstedet var enkelt å erkjenne da det var bygd av kantstilte
skiferheller som dannet en rektangulær kasse,1,1 x 0,7 m (figur 77). I bunnen
lå det grå leirholdig masse med enkelte trekullbiter. Over fantes det et lag med
rødbrun jord som inneholdt brente ben. Dette laget var dekket av et lag med små
slaggperler. I toppen lå det kull og slaggstykker.
Omkring ildstedet lot det seg avgrense et planert område med påfylte masser med
utstrekning omkring 5 x 5 m. Over dette lå det kullblandet jord med enkelte
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slaggstykker. Det var ikke midler til å foreta en detaljert undersøkelse, men det
ble klarlagt at det ikke fantes nedgravninger som kunne ha sammenheng med
stolpehull. Det var således ikke mulig å få taket på eventuelle konstruktive
elementer. Når det således gjelder vurdering av forholdet til huskonstruksjon, må
vi bygge på det materialet vi har fra andre undersøkelser. Situasjonen hadde
mange likhetstrekk med den på DR 1, bare at det ikke dreide seg om en brent
konstruksjon.

Figur 77.

Ildsted på DR 9 under utgravning.

Foto: Lars Erik Narmo 1988.

Ma±mi Delvis over kanten på vollen av kullgrop 8 lå det et ]ag med kullblandet
malm med utstrekning 5 x 3,5 m og tykkelse 6-7 cm. Kullinnblandingene kan
ha sammenheng med søl ffa kullgropen. Det er usikkert hvilken del av anlegget
malmlaget har sammenheng med.
Analvse: De brente bena ffa ildstedet er artsbestemt. I alt fiemkom det 41
fragmenter med samlet vekt 7,5 g, alle av mammalia. Tre ffagmenter med vekt
1,5 g er bestemt til Capra hircus/Ovis aries (geit/sau), mens øvrige er av
ubestembar art.

Vuderi": DR 9 var et stort og omfattende anlegg, og mot slutten av undersøkelsene var det begrenset tid som kume brukes her uten at det vine gå på
bekostning av forståelsen av anlegg ffa den eldste fasen. Utgravningen var særlig
rettet mot å klarlegge hvilke struktuer som fantes, og om det i virkeligheten var
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ett eller to anlegg.

Viktig var at det var to ovnsområder med ulik utforming. Det vi har behandlet
her hadde den karakteristiske planløsringen med sjaktovner i en hellelegning med
slagghauger ut til sidene og ildsted i mulig tuft på nedsiden. Dette plasserer denne
delen av anlegget i gruppe 1118.
Det er mer uklart hvilke kullgroper som hører til hver del av anlegget. Fra
kullgrop 8 var det kullsøl mot ovnsområdet som knytter forbindelsen. Ut ffa
beliggenhet og størrelse på gropene har vi villet se A, 8 og C i sammenheng.
Det bør imidlertid tas i betraktning at gropene kan ha vært brukt flere ganger.

Det er uklart om grop G, trolig kokegrop, har sammenheng med jemutvinningen
eller om den avspeiler annen aktivitet. Ut ffa forholdet med flere faser var det
beklagelig at det ikke var budsjettmessig dekning for flere radiologiske dateringer.

Imberetning ved Lars Erik Narmo 1988.
Litteratur: Evensen 1979:17, Larsen 1989b:36, Namo 1991.

EEppi C.37432 a-n 2 bryner, 1 spiker/stift, brente ben, kullprøver.

DR 11

Jernvinneanlegg

øK: CG 074-54

Flyfoto: 7620 C06

Anlegget lå i slåk Ø-helling ffa morenerygg i ellers V-hellende lende på Nøsiden av Dokkfløyvatn. Næmeste anlegg var DR 226 250 m Ø og DR 69 300
m mot SSø (figur 65). Mot N og NV var det steinet og blokkrikt terreng og
nærmeste kjente berørte anlegg her var DR 302.

Selv om DR 11 var et anlegg som virket godt bevart, og at det her kunne
innhentes verdifull informasjon såvel om de enkelte elementer som den samlete
mleggstrukturen, tillot ikke tiden utgravning av anlegget. Det ble derfor i 1988
foretatt en maskinell avtorving og flategravning av den ene halvdelen av hver
kullgrop. Oppmålingen, figur 78, bygger på de strukturene som fl.emkom. Med
mntak av ildstedet er det ikke utført gravninger.
KullgroDer: Det var tre kullgroper som lå i trekantformasjon. For å få informasjon om kullagets form ble de delt i to, og den ene halvdelen flategravd ned til
kullaget i bunnen av nedgravningen. Laget og nedskjæringen hadde klar sirkulær
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fom.
Grop

Ytre d.

Indre d.

A

7m
10,4 m
8,4m

5m
6,4m

8
C

5,2m

Dybde
0'65 m
0'7m
0,65 m

Kullagets d.
3'0

3,2

-

-3,2

m

-3'4

m

Figur 78. Plan over jernvinneanlegg DR 11. Oppmåling ved Jan Henning Larsen
1988.

Kullgropene hadde godt markert voll, særlig den største, grop 8. Gropene A og
C hadde to markerte kullag. I hver av dem lå det et 5 cm tykt kullag under
torvlaget i sentrum. I grop A fantes det et 0,3 m tykt, og i grop C et 0,2 m tykt,
lag med kullblandet brun grus mellom det sekundære laget og laget i bunnen av
nedskjæringen på steril undergrunn. Kullgrop C hadde sidegrop i vollen i SV,
størrelsen 1,5 x 1 m, dybde 0,3 m. I bunnen var det et tynt trekullag.
Ma±pi Mellom gropene A og 8 fantes det et inntil 0,1 m tykt lag med kull-
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blandet malm, utstrekning N-S 6m, Ø-V 4 m. Laget kan representere såvel lager
som røsteplass(er).
Arbeidsområdet med ovner` slagghau£er og ildsted lå mellom og SØ for gropene
8 og C. Ovnene lå i et område som var hellelagt slik som på DR 1, stønelse
4,5 x 55 m. På grunn av rammen av skiferheller var de to ovnene lette å påvise.
Avstanden mellom dem var 3,4 m, og det kan også av den grunn ha vært flere
som var dekket av avfållsmasser.
Avstanden mellom de to parallelle hellene på ovn 1 (i V) var 0,7 m, og lengden

på dem 0,6 -0,8 m. Den Østlige av dem var særlig kraftig med bredde 0,1 m,
ellers hadde hellene på de to ovnene en gjennomsnittlig tykkelse på 0,05 m. Den
Østligste ovnen, ovn 2, hadde heller med avstand 0,8 m og bredde 0,6 m. Begge
hadde oppbygning i bakkant slik vi senere skal se på det nærliggende anlegget,
DR 69. Deme var omtrent 1 x 0,7 m med høyde 0.3-0,4 m. Ovnene ble ikke
utgravd, og nærmere data foreligger derfor ikke. Men de trekkene som kunne
studeres avvek ikke ffa andre av denne anleggstypen.

Slagghaugene lå ut til sidene og dekket delvis vollene på kullgropene 8 og C.
Slagg fantes spredt innover mot midten av grop C. Begge var flate og lite

markerte, høyde 0,10,2 m.
Slagghaug 1: lengde NNV - SSØ 6,0 m, bredde 3,1 m.
Slagghaug 11: lengde NV - SØ 5,3 m, bredde 4,2 m.

På nedsiden av arbeidsområdet i en avstand av omkring 5 m fra ovnene fantes det
et i!ds!£! bygd av kantstilte skiferheller, stønelse 0,75 x 0,75 m.
Fra det
hellelagte arbeidsområdet rundt ovnene førte det en hellelagt "gang", lengde
NV-Sø 1,6 m, bredde 0,9 m, til ildstedet. Innholdet av dette ble tatt ut på klump
og undersøkt i laboratoriet av Sigmund Jakobsen, men intet annet enn grus
fiemkom. Rundt ildstedet fantes det tydelig påfylt grus og sand, men det var
ingen markerte veggvoller.
Analyse: I 1987 ble det foretatt prøvegravning av slagghaug 2.
melse av 29 ffagmenter viste at 27 var av bjerk og 2 av furu.

Vedartsbestem-

Vudering: Anleggets hovedstruktur såvel som enkeltelementer som kullgroper,
ovner og ildsted er klart identiske med det som kjennes fra andre anlegg av
gruppe 1118.
ildstedet.

Spesielt for anlegget er den brolagte "gangen" fra ovnsområdet til

Imberetning ved Jan Henning Larsen 1989.
Litteratu:

Evensen 1979:18, Larsen 1989b:36.
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E!±nn;

C.37433a-f Trekullprøver.

DR 13

Jernvinnean]egg

øK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 D06

Lokaliteten lå på en flat slette på ø-siden av Dokkfløyvatn og omkring 125 m
N for stranden, vel 700 m o.h. (figur 54). Området mellom vannet og anlegget
var myrlendt. Anlegg DR 14 lå 350 SV, mens DR 69 fantes 325 m N.
De synlige delene av anlegget bestod av tre store kullgroper med to kraftige
sidegroper. Ved undersøkelsene ble i tillegg avdekket tre ovner, to slagghauger,
ildsted i tuft, tre malmkonsentrasjoner og kokegrop.
Anlegget virket velbevart, og det ble i 1986 ryddet og klargjort for undersøkelse
og holdt i beredskap i tilfelle det skulle være Ønskelig med videre undersøkelser
av deme anleggstypen. I 1987 ble det foretatt en mindre prøvegravning av
slagghaug 1 og av kullgrop 3. I 1988 foretok vi en summarisk undersøkelse ved
hjelp av gravemaskin. Ovnsområdet og slagghaugene ble avtorvet og kullgroper
og sidegroper snittet. Oppmåling skjedde ved hjelp av fototårn. Det vises for
øvrig til vurdering av anlegget ved Lars Erik Namo (1991).
På sletten mot Ø var det synlig noen voller, og det ville vært mulig å anlegge
bosteder her. Området ble derfor torvet av, men med unntak av et malmlag ble
det ikke funnet lag som skyldtes menneskelig påvirkning.

KullffoDene lå på brinken mot V hvor lendet fålt av mot myrlendte partier.
Gropene lå kant i kant, og vollen til grop 1 og 2 overlappet hverandre.

Grop nr.
1
2
3

Ytre diam.
9'0m
7,3m
9'5m

Indre diam.
5,9m

4'4m
5,3

Dybde
0,5 -0'85 m
0,65-1,1
m
0,9 -1,25 m

De to målene for dybde representerer henholdsvis torvlag i sentnm og steril
undergrunn.
I hver grop var det et ca 0,1 m tykt lag med trekull mot steril undergrunn dekket
av 0,25-0,35 m kullblandet grus og torv.
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Figur 79.
1988.

Plan over jerwinneanlegg DR 13.

Oppmåling ved Lars Erik Narmo

138

SideffoDer: Det fantes to groper som er tolket som sidegroper. Nr. 1 lå inntil
og delvis i vollen til kullgrop 3. Den hadde diffus voll og virket firkantet med
flat bum. Tverrmål var 1,95 m og dybde til torvlaget 0,7 m, til undergrunnen
1,08 m. I bumen fantes det et imtil 14 cm tykt lag med malm. Det er imidlertid
uklart om dette var primært, eller om det var seget ned fra siden. Det var ingen
spor etter brenning som kunne antyde at det dreide seg om røstegrop. Heller ikke
var det noen kanal eller forbindelse mellom sidegrop og hovedgrop.

Sidegrop 2 1å Nø for kullgrop 2 og godt utenfor vollen på deme. Her fantes
ingen voll, og formen var rektangulær, 1,0 x 1,2 m, dybde 0,4 m. Det var ingen
lag eller spor etter brenning i gropen.
Q]z!±£=; Det ble lokalisert tre ovner på nedsiden av kullgropene. De hadde
skiferheller som ramme på tre sider. Innenfor fantes ovnssjaktene. Bare toppen
av sjaktene ble gravd ffem, og vi har derfor ikke data om høyde, diameter i
bunnen og kanal for slaggavtapping. Imidlertid var ovnene av samme type som
vi tidligere hadde undersøkt en rekke av. I det nivået sjaktene ble avdekket var
innvendig diameter 0,4 m og leirforingens tykkelse 2 cm. Avstanden mellom
sidehellene var 0,65 - 0,8 m. Mellom sidehellene til ovn 1 og 2 var avstanden
0,8 m, mellom ovn 2 og 3 1,2 m.

Helleleming: Rundt ovnene og i arbeidsområdet var det en hellelegning av skifer
med største utstrekning s x 5 m. Laget bestod for det meste av flis i flere lag
med jord og kull i mellom. Det hadde klart markert avgrensning mot påfylte
masser rundt ildstedet.
Sla2Ehauger: Det ble avdekket to slagghauger og en mindre slaggkonsentrasjon.
Slagghaug 1 lå mot NV og var oval, 7,5 x 2,5 m, høyde 0,25 m. Slagghaug 2
lå mellom ovn 2 og kullgrop 2 og hadde tvemnål 2,5 m, høyde inntil 0,2 m.
Begge bestod i det vesentligste av tappeslagg med noe bunnslagg, ovnsforing, kull,

jord og skiferflis. Foran ovn 3 lå det en konsentiasjon av tappeslagg, ca 1 m2
stor. Denne må være lagt der etter at ovn 3 gikk ut av bruk og er muligens
begynnelsen på en tredje slagghaug.

!!d§!g!i Dette lå på nedsiden av ovnsområdet, 5,5 m SV for ovn 2.
bygd av kantstilte skiferheller og hadde innvendig mål 0,5 x 0,7 m.

Det var

Antagelig har det vært en bygning med stønelse 5 x 6 m rundt ildstedet hvor
slagghaug 1 og hellelegningen utgjør en del av avgrensningen. Lagfølgen var
ikke klar, og det var liten anledning til å foreta nærmere studier.
Malmlag: Det ble påvist flere konsentrasjoner og lag med malm. For det første
dreier det seg om et lag med tvemnål s m og tykkelse 0,1 m på sletten ø for
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selve anlegget. Demest fantes det et lag med tvermål 3 m, tykkelse 0,1 m, Nø
for kullgrop 1. Videre var det et lag,1,8 x 3 m, tykkelse s cm, V for vollen på
kullgrop 1. Endelig fantes det malm i sidegrop 1 og mellom kullgropene 1 og
2. Tiden tillot ikke undersøkelser som kunne bidra til å avklare om det dreide
seg om lager- eller røsteplasser.
KokeffoD:

Denne lå på sletten Øst for anlegget, men sammenhengen med

jemutvinningen er ikke sikker. Gropa målte 1,6 m i toppen, 0,9 m i bunnen og
imeholdt kull og skjørbrent stein.
Analvser: I 1987 gjennomførte vi en prøvegravning i kullgrop 3. Vedartsbestemmelse av 35 fragmenter gav 34 av bjerk og 1 av einer. Bjerkematerialet er
datert til 620 + 50 BP, alder AD 1290-1400 (T-7715). Det ble ved samine anledning utført prøvegravning i slagghaug 1. Vedartsbestemmelse av 25 ffagmenter
viste 23 av bjerk og 2 av furu.

Vudering: Planløsningen med kullgroper øverst og ovnsområde med slagghauger
og ildsted i slåkt hellende lende var av samme type som vi har sett på de Øvrige
anleggene. Spesielt var imidlertid plasseringen av slagghaug 2, og at det manglet
slagghaug mot S. Dette kan ha sammenheng med at anlegget ikke har vært fl]llstendig utbygd.
Imidlertid er teknologien representert ved både ovner og
kullgroper og hovedtrekkene i strukturen så klare at de viser til en plassering i
gruppe HIB.

Imberetnin£ ved Lars Erik Narmo 1988.
Litteratur: Evensen 1979:19, Larsen 1989b:37-38, Narmo 1991.
E!±±±Ei C.37434 a-f

DR 19

Kullprøver

Jernvinnean]egg

øK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 DOS

Lokaliteten lå på en flat morenehaug som falt bratt av mot Dokkfløyvatn 175 m
ø. Fra stedet var det vid utsikt over søndre del av magasinområdet. Jemvinneanlegg DR 18 fantes 160 m NNV, DR 36 350 m SSØ. Kullgropene DR 20, 21,
259 og 260 fantes innen en radius på 160 m (figur 54).
Anlegget hadde bare en kullgrop, men to ovner og to slagghauger samt ildsted.
I utgangspunktet var lokaliteten registrert som enkeltliggende kullgrop (Evensen
1979:23).
Først etter at skogen var ryddet ble det i 1987 klart at det var
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jernvinneanlegg på stedet.

I 1987 foretok vi prøvegravning av slagghaug 2 for å få ffem materiale til ]4Cdatering. Det var interessant å få ffem næmere data om anlegget, men en
omfattende utgravning var ikke på tale. I 1988 ble derfor anlegget torvet av ved
hjelp av gravemaskin. Tidlig snøfall hindret gjennomføring av undersøkelse denne
høsten, og oppmåling fant derfor først sted i 1989.

Figur 80. Plan over jer"inneanlegg DR 19. Oppmåling ved Magne Thorletfsen
og Jan, Henning Larsen 1989.
KulkroDa var ikke berørt ved det maskinelle arbeidet. Den var sirkulær med jevrn
voll rundt hele omkretsen og avflatet bunn. Ytre diameter N-S 9,4 m, Ø-V 9,1
m. Indre diameter N-S 5,8 m, Ø-V 6,0 m. Dybde 0,93 m. Avflatningen i
midten var 2,4 m i tveiTmål. Prøvegravning i sentnm viste et 11 cm tykt lag
med trekull under torven.
Ovnsområdet lå i V-kant av kullgropa. Ovnene var lette å identifisere på grunn
av kantheiiene. De var åpne mot V. i bakkant, mot kullgropa, var det ikke spor
etter plattfomoppbygging. Ovn 1 hadde kantheller med lengde 05 m, og de stod
parallelt med avstand 0,9 m. Fast ovnsforing stakk opp. I N-kant var det tydelig
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to lag etter lpping eller reparasjon. Mellom sjåktdelene og kanthellene var det
en foring av mindre heller og grus.
Ovn 2 stod 1,3 m N for ovn 1, regnet mellom ytterkant av hellene. Her var
kkanthellene henholdsvis 0,6 og 0,65 m lange, og de stod likeledes parallelt med
avstand 0,7 m. Ovnsområdet hadde hellelegning av skifer. Dessvene var den
sterkt Ødelagt ved avtorvingen, og avgrensningen på plantegningen (figur 80) er
derfor noe usikker. Hellelaget gikk inn under slagghaugene og under kanten på
kullgropa.
Slagghau£ene lå ut til siden for ovnsområdet, slagghaug 1 i N og slagghaug 2 i
S. De var forholdsvis store, men syntes overveiende å være utflytende og grunne.
Høyden var inntil 0,2 m. De bestod hovedsåkelig av tappeslagg, men det fantes
også stykker av bunnslagg, ovnsforing, skiferflis, kull og jord. I Nø-delen av
slagghaug 2 ble det påvist et lag med malm, tykkelse s cm. Det ble ikke foretatt
utgravning for å fastslå utstrekningen, men rimeligvis dreier det seg om røsteplass
eller lagerplass.
Slagghaug 1: N-S 6 m, ø-V 3.6 m.
Slagghaug 2: Nø-SV 9,1 m, NV-Sø 5,5 m.

±±±i£± ble påvist 5 m V for ovnene. Det var bygd av kantstilte heller i N og
S, i ø og V lå det to rundkamp. Indre mål var N-S 0,55 m, Ø-V 0,45 m.
Utgravning ble ikke foretatt.
Det var ikke synlige spor etter hustuft rundt
ildstedet.
Analyser: I 1987 foretok vi en prøvegravning av slagghaug 2 for å få ffem
dateringsmateriale. Vedartsbestemmelse ble utført av 25 fragmenter som alle viste
seg å være av bjerk. Prøven er datert til 650 ± 60 BP, alder AD 1280-1390 (T7716).

Vudering: Dette det eneste kjente anlegget i Dokkfløyområdet som bare har en
kullgrop, men flere ovner og slagghauger. Organiseringen av ovnsområdet med
slagghauger og ildsted er imidlertid likt det vi tidligere har sett på DR 1 og DR
13 slik at tilknytningen til gruppe 1118 er entydig.
Studium av lagfølgen i
kullgropa med hensyn til bruksfaser ville her vært interessant for vudering av
virksomheten.
Imberetnin2 ved Jan Henning Larsen 1989.
Litteratur: Evensen 1979:23, Larsen 1989b:38, Larsen 1990b:32.

Em C.37440 a-g Kullprøver, slaggprøver, prøver av ovnsforing og malm.

Figur 81. Fornminner ved søndre del av Dokffløyvatn. Utsntit ØK: DOKKFLØYVATN CG 073-5-2. Tegnfoi.klaring se figur 14.
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DR 23/24

Jernvinneanlegg

øK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 D10

Lokaliteten lå i V-helling 360 m Ø for S-enden av Dokkfløyvatn, ca 230 m o.h.
250 m mot S fantes anlegg DR 263 av samme type, videre det funnrike området
med lokalitetene DR 221-225. Mot N og V var det en rekke enkeltliggende
kullgroper (figu 81). Områdene mot ø er dårlig dekket ved registreringer, da det
lå utenfor undersøkelsesområdet.
Anlegget bestod av to kullgroper, to slagghauger, to ovner og hustuft med ildsted
(figur 82). Ved den første registreringen i 1979 antok man at det dreide seg om
to enkeltliggende kullgroper som fikk hvert sitt DR-nr. 03vensen 1979:25). Først
senere undersøkelser viste at det var et samlet jemvinneanlegg.

Lokaliteten ligger nær høyeste regulerte vannstand, og i ffemtiden vil det ligge
over vann deler av sommersesongen.
For senere å kunne studere hvordan
utvasking og erosjon vil innvirke, er det ikke gjort inngrep utover prøvestikk for
å kunne definere de ulike elementene og for prøveuttak. Anlegget ligger også

greit til nær den nye veien gjennom området.

I 1989 ble det tiennomført prøvestikking med uttak av prøver og en forenklet
oppmåling. Målet var å utarbeide en plan over de enkelte elementene, ta mål og
fastslå plassering av kullgroper, slagghauger, ovner og ildsted. Dataene skulle
kunne brukes ved typologisering av anlegget og ved statistiske analyser.
KullgroDer: De to kullgroper var av den vanlige typen med klart markert voll og
avflatet bunn. Begge var klart sirkulære.

Grop
A

8

Ytre
diameter
8'7m
7'9m

Indre
diameter
5,6m
6'0m

Dybde
0,9m
0,85 m

I begge gropene var det klart markerte kullag i bunnen. I grop A var det 0,15
m kullblandet jord mellom torven og kullaget, i grop 8 0,2 m.
Slagghau2er:

Det var to ovale slagghauger som lett lot seg avgrense ved

prøvestikking. Begge syntes hovedsakelig å bestå av tappeslagg, men det fantes
også noe ovnsforing, kull og skifer.

Figur 82. Plan over jernvinneanlegg DR 23/24.
Narmo og Jan Henring Larsen 1989.

Slagghau9

lengde-retning

1

Ø-V

2

ØSØ-VNV

Lengde
2,9m
3,8m

Oppmåling ved IÆrs Erik

Bredde
2,9m
2,9m

Tykkelse
0,15 m
0'2m

Q]£p§[; Mellom slagghaugene ble det påvist to ovner med ytre ramme av
kantstilte skiferheller slik som var vanlig på andre anlegg av denne typen.
Ovnene ble ikke utgravd, men de var enkle å finne da hellene stakk opp i torven.
Skifenammen var nedgravd i bakkant, mens det var åpning i ffemkant i V. Sidehellene stod parallelt, og den innvendige avstanden var for ovn 1 lik 0,78 m, for
ovn 2 0,74 m. Avstanden mellom ytterkant av sidehellene fra ovn 1 til ovn 2 var
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1,20 m. Slaggrenna til ovn 1 kunne anes som en 0,25 m lang forsenkning mot
slagghaug 1.

I ovnsområdet ble det påvist lag med skifer slik som på de andre anleggene av
denne typen, men det ble ikke avgrenset.
Ildsted:

Lenger nede i hellingen, 5,5-6 m V for ovnene lå ildstedet som ble

påvist ved at kantstilte skiferheller stakk opp over torvlaget. Av hensyn til senere
problemstillinger knyttet til denne anleggsstrukturen, valgte vi å ikke gjøre inngrep
i det. Imidlertid konstaterte vi at det ytre sett var likt det vi kjente fra Øvrige
anle88.
Ildstedet lå sentralt i en !!±fl med ytre mål 4,5 x 4,5 m. Tuften var klart markert
mot V hvor det var en veggvoll med bredde 1,2 m og høyde 0,15 m. Den ble
diffus mot ovnsområdet. Årsaken til at tuften lett kunne erkjennes, var trolig
oppbygging på grunn av det hellende terrenget, jfr. DR 44 hvor forholdet var det

Sa-e.
Det ble ikke gjennomført undersøkelser for å bringe klarhet i plassering av
eventuelle malmlagre. Da anlegget lå i et område hvor det tidligere var utført
sripehugst, var det kjørt lite med skogsmaskiner, og torvlaget var intakt.

Vuderin2:
Anlegget var meget godt bevart.
De enkelte elementene som
kkarakteriserer anlegg av type 1118, lot seg identifisere. Plasseringen av kullgropene var noe avvikende ffa det vanlige mønsteret, men tilknytningen mellom
kullgroper og resten av anlegget var klar nok.

Imberetning ved Lars Erik Narmo 1989.
Litteratu: Evensen 1979:25, Larsen 1990b:32-33.

Funn: C.37442 a-e

DR 36

Kullprøver, slaggprøver og prøver av ovnsforing.

Jernvinneanlegg

ØK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 DOS

DR 36 lå på Ø-siden og ved midten av det gamle Dokkfløyvatn omkring 725 m
o.h. (figur 54 og 81). I S-kant rant en liten bekk. Kullgropene DR 34, DR 37
og DR 20 fantes henholdsvis 125 SV, 160 m VNV og 225 NNV. Nærmeste
kjente jernvinneanlegg var DR 19 350 m NNV, men uregistrerte anlegg kan finnes
over h.r.v.

Figwr 83. Plan over jerrwinneanlegg DR 36. Oppmåling ved Lars Erik Narm
1989.

Anlegget bestod av tre kullgroper, tre ovner, tre slagghauger, hustuft med ildsted
og et stort malmlager (figur 83).
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Da deler av anlegget var blitt beskadiget ved kjøring med store hugstmaskiner
under skogryddingen, ble det prioritert lavt når det gjaldt omfattende undersøkelser. I 1987 ble ovn 3 renset fi.em i forbindelse med opptak til TV-program.
I 1988 gjennomførte vi mindre avtorvinger og oppmålinger samt fullstendig
utgravring av ovn 3. Fordi ovn 1 viste seg å være sjeldent godt bevart, ble det
utført ytterligere arbeid knyttet til deme. Anlegget ble fullstendig målt opp.
Ildstedet lot seg lett identifisere på grunn av skiferheller som stakk opp i
torvlaget. Voller antydet en hustuft rundt ildstedet, og det ble lagt ut sjakter for
å få dokumentert struktuen.
KulkroDer: De tre kullgropene lå i en trekantfomasjon,
sirkulær form med klart markert voll. Ytre diameter var
diameter målt mellom toppunktene på vollen var 6,3-6,9
toppen av vollen til torvlaget i sentrum var 0,9-1,35 m.

og de var av vanlig
9,2-9,8 m, mens indre
m. Dybden målt ffa
I bunnen, mot under-

grunnen var det 5-10 cm tykke lag med trekull dekket av 0,25-0,35 m tykke lag
med kullblandet jord.

Figui. 84. Plan over o\inene 2 og 3 (til vensti.e) på DR 36. Oppmåling ved Tom
Chilton 1988.
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Kullgrop 8 hadde Øverst 5 cm tykt torvlag, dernest 0,2 m med kullblandet grus
som dekket et 5 cm tykt lag med malm. Deretter fulgte s cm kullblandet sand
over et konsentrert lag med trekull, tykkelse 5 cm. Slagg lå for øvrig inn over
kullgropene A og 8.

Q!zp£i; Ovnsområdet lå på nedsiden av kullgropene 8 og C, og det ble påvist 3
ovner med klare likhetstrekk. De stod innen en ramme av kantstilte skiferheller
slik vi har sett på øvrige anlegg av denne typen. Ovn 1 og 3 er utgravd, mens
2 bare ble avtorvet.
Ovn 3 hadde dobbelt par kantheller (figur 84). Sjakten hadde innvendig diameter
0,35 m og var bevart i en høyde av 0,35 m. Flere steder var det dobbelt
leirforing som viste at ovnen hadde vært reparert i løpet av brukstiden. Ved
bunnen fantes omrotet ovnsforing som tydet på at den utgravde ovnen ikke var
den første på stedet. Det ble påvist en diffus slaggrenne mot kanthellene i Sø.
Ut ffa det vi hadde erkjent ved tidligere skulle vi forventet slaggrenna den andre
veien, mot slagghaug 1. Trolig har dette sammenheng med ombyggingen av
ovnen, og at slagg ffa siste bruksfase kan være kastet i slagghaug 2. Foran ovnen
var det påfylt heller og avfall som indikerte at ovnen var tatt ut av bruk før
virksomheten på stedet var avsluttet.

Figur 85. Ovn 1 på DR 36. Slaggrenm f¢i.er ut til høyre.
skyldes utrasing. Foto: Magne Thoi.leifsen 1989.

Hull i sjaktveggen
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Den søndre ovnen, 1, viste seg å være den best bevarte av de som er påvist ved
Dokkfløyvatn. Bevart høyde i bakkant var 0,7 m og i fremkant 0,55 m. Bruddflater og løs ovnsforing viste at ovnen hadde vært enda høyere. Indre diameter
i bunnen var 0,35 m. Grunnen til de gode bevaringsforholdene var at ovnen var

gjenfylt og tildekket med slagg.
Den hadde følgelig gått ut av bruk før
virksomheten på stedet ble avsluttet.
Sjakten stod inne i en ramme av 0,7 m lange skiferheller. Mellom sjakten og
rammen var det foret med jord, leire og mindre heller (figur 85 og 86). Fra
ovnen førte en slaggrenne mot slagghaug 3.

Figur 86.

Profil gjennom ovn 1 på DR 36.

Oppmåling ved Magne Thorleifsen

1989.

Ovnen stod direkte på undergrunnen uten videre fundamentering. Funn av ovnsforing i konstruksjonen viste at ovnen ikke var den første på stedet. Flere steder
var det spor av reparasjoner slik som på ovn 3.
Rundt ovnene har det vært en hellelegning av skifer. Denne ble ikke frilagt i sin
helhet, og trolig har den fortsatt lenger ned mot hustuften enn det som er antydet

på figu 83.
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Slag2hauger: På lokaliteten ble det fimnet tre slagghauger med lengde 3,5-5,5 m
og bredde 3-3,5 m. Høyden var 0,10,4 m. I tillegg fantes det slagg spredt over
større områder, blant annet nede i kullgropene A og 8. Haugene bestod for det
meste av tappeslagg, men også bunnslagg, ovnsforing, stykker av skiferheller, kull
og jord. Vanligvis har deme typen anlegg ikke mer enn to slagghauger, og

plasseringen av slagghaug 2 er atypisk.

Hustuft med ildsted: Nedenfor ovnsområdet og mellom kullgrop A og slagghaug
3 fantes ildstedet omgitt av voller som antydet hustuft. Undersøkelse i fom av
sjakter tydet på at det var en huskonstruksjoner lagt på undergrunnen uten at det
var foretatt planering. Kultulaget bestod av 24 cm sterkt trekullbland6t og
humusholdig jord, særlig markert rundt ildstedet. Veggene var delvis markert med
voller som trolig har vært fundament for syllstokker. Her fantes rester av gulbrun
organisk masse, trolig oppløst treverk. Huskonstruksjonen kan ha vært 4,4 m lang
og 2,6-3,4 m bred. I de gravde profilene ffemkom det et bryne.
Ildstedet ble undersøkt. Det var bygd av kantstilte heller, og innvendig mål var
0,7 x 0,5 m. øverst lå torv og humusholdig masse, tykkelse 12-16 cm. Deretter
fulgte 3-5 cm med små slaggstykker og slaggperler. I laget lå det en jemnål hvor
spissen og øyet var avbrukket, samt to nagler, enten hesteskosøm eller spiker til
belgen (C.37449). Under slagglaget var det en horisont med brente ben som ble
såldet og oversendt Zoologisk museum i Bergen for analyse.

M2±

I området N for kullgrop 8 lå det kull og røstet malm over et stort

område. Ved nærmere undersøkelse ville det trolig vært mulig å avgrense en
rekke mindre røsteplasser her. Videre ffemkom det et lag med malm i kullgrop
8.

Analyser: Ved gravringen i ildstedet ble det såldet ffem 48,5 gram brente ben,
252 ffagmenter. Følgende artsbestemmelse er foretatt:
Pisces: Conegonus sp. (sik)
2 ffagmenter
Salmonidae (laksefamilien) 1 ffagment
Art ubestembar
2 ffagmenter
Aves:
Art ubestembar
7 ffagmenter, 0,5 g
Mammalia: Capra hircus/Ovis aries (geit/sau) 84 fiagmenter, 30 gram
Art ubestembar 156 ffagmenter, 18 gram

Det er utført vedartsbestemmelse av to prøver og radiologisk datering av en. I
1987 gjemomførte vi en prøvegravning i slagghaug 1. Av 40 ffagmenter var 17
av bjerk og 23 av furu. Prøven er datert til 710 ± 70 BP, alder AD 1260-1290
(T-7717). Både bjerk og furu ble brukt ved dateringen. En kullprøve ble uttatt
i skiferlaget foran ovn 3. Av 22 bestemte fi.agmenter var 20 av furu og 2 av
gran.

Figur 87. Profiler tiennom hustuften på DR 36.
Narmo 1989.

Oppmåling ved Lars Erik
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Vudering: På tross av at anlegget var noe ødelagt ved kjøring med maskiner og
at det var anledning til bare mindre utgravninger, fikk vi her mange verdifiille
data, ikke minst om ovnstypen og om ildstedet og huskonstruksjonen rundt.
Planløsningen er typisk med kullgroper, ovner på rekke i hellelagt arbeidsområde
med slagghauger ut til sidene og endelig ildsted i tuft på nedsiden av ovnene.
Mndre typisk er imidlertid plasseringen av slagghaug 2. Trolig er både denne
og ombygningene av ovnene et tegn på at produksjonen kan være drevet lenger
enn på øvrige anlegg av denne typen.
Hovedtrekkene ved anlegget viser
imidlertid en klar tilknytning til gruppe 1118.

Figwr 88. Del av bissel fra slagghaug 3. Lengde 7,8 cm.

Foto: Ove Holst,

0ldsaksamlingen.
Innberetnin2 ved Jan Heming Larsen 1987-88, Lars Erik Namo 1989 og Magne
TThorleifsen 1989 (vedrører ovn 1).
Litteratu: Jacobsen 1982:55-56, Larsen 1988:29-30, Larsen 1989b:39, Larsen
1990:94-96, Larsen 1990b:33-35.
E!±!±!±; C.37449 a-ww Del av bissel, nål av jem, 2 stk. hesteskosøm, jernklump,

skiferbryne, brente ben, kullprøver, stein med forslagging, slaggprøver, prøver av
ovnsforing.

DR 44

Jernvinneanlegg

øK: CG 074-5-4

Flyfoto: 7620 C04

Lokåliteten ligger 1,3 km N for den gamle innløpsosen til Dokkfløyvatn, på en
morenehaug som i V faller av mot Kittilbubekken, ca 735 m o.h. (figur 14). I
dette området ligger det en rekke jemvinneanlegg, blant annet DR 46 50 m SV
og DR 42 125 m NNV over h.r.v.
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Anlegget består av to kullgroper, to ovner, to slagghauger og hustuft med ildsted.
I tillegg er det en tjæremile som er utgravd og som blir behandlet under gruppe
V, jff. kapittel 10.2.

Med unntåk av prøvestikk og prøveuttak er det ikke gjort inngrep i den delen som
har med jemutvinning å gjøre. En oppmåling er foretatt på grunnlag av prøvestikking og synlige stiukturer (figur 89). Anlegget ligger på grensen til h.r.v. og
bare tjæremilen og deler av hustuften og slagghaugene er berørt. Det har derfor
vært Ønskelig å gjøre minst mulig inngrep slik at det i ffemtiden kan studeres
hvordan reguleringen vil innvirke på et anlegg av kjent type.

Figur 89. Plan over jernvinneanlegg DR 44.
og Jan Henning Larsen 1989.

Oppmåling ved Lars Erik Narmo

KullffoDer: Det er to kullgroper, begge store og godt bevart med ytre diameter
henholdsvis 11 og 10 m, indre diameter 7,2 og 6,6 m, og dybden målt mellom
toppen av vollen og torvlaget i bunnen er 1,1 m. Grop A har sidegrop. I begge

gropene er det konsentrert trekullag i bunnen dekket av 0,20,3 m kullblandet grus
08 torv.

QE Mellom gropene finnes det to ovner med kraftige sideheller. Utgravning
er ikke foretatt, men ut fl.a dimensjonene synes det å være klart at det dreier seg
om ovner av samme type som på de øvrige anleggene av denne typen. Prøvestikk
viste at det i ovnsområdet var hellelegning, men denne ble ikke avgrenset.

154

Sla£ghaugene ligger ut til siden for ovnsområdet. Slagg ffa haug 2 1igger innover
vollen på grop 8. Slagghaug 1 er 3,5 x 2,5 m, mens slagghaug 2 er 6,5 x 3,7
m. De er 0,2 m høye og består vesentlig av remeslagg.

Hustuft med ildsted: En struktur nedenfor ovnene som tidligere var antatt å være
en gjenrast grop av uviss type, viste seg ved oppmålingen i 1989 å være en
hustuft. I tuften ble det påvist hellebygd ildsted av kjent type. Ytre avgrensning
av tuften var 4,5 x 4,3 m. Det var tydelige voller med bredde en meter og høyde
0,20,3 m. Da tuften syntes å være meget godt bevart, ville en undersøkelse
trolig gitt verdifulle data for tolkning av deme typen konstruksjoner.

Vudering:

Selv om anlegget bame er oppmålt, var hovedtrekkene klare, og de

påviste smiktuene viser likhet med de som vi ellers har påvist ved undersøkelser
av anlegg av gruppe HIB. Planløsningen er karakteristisk for denne anleggstypen.
Spesielt var imidlertid at det lå en tjæremile ime på anlegget.
Innberetning ved Lars Erik Narmo 1989.
Litteratu: Jakobsen 1983:12-14, Larsen 1989b:39-40, Larsen 1990b:35, Larsen
1990c:174-175.

Fum: C.37453 Kullprøver, slaggprøver og prøve av ovnsforing.

DR 63

Jernvinneanlegg

øK: CG 074-5-4

Flyfoto: 7620 B10

Lokaliteten lå i et pass mellom to store morenehauger 475 m NNø for den gamle
imløpsosen til Dokkfløyvatn. I dette området lå det flere anlegg, blant annet
DR 1 210 m SSV og DR 59 250 m NØ ¢fi. figur 14).
Dette er også et av de anleggene med yngre teknologi hvor vi har prioritert mer
inngående undersøkelser. Utgravningene har foregått i 1986, 1987 og 1988. Det

foreligger dokumentasjonsmateriale av høy kvalitet fra undersøkelsene. Lars Erik
Narmo har gitt en utfyllende redegjørelse for anlegget (Namo 1991), og derfor
skål bare hovedtrekkene behandles her.
Ut ffa registreringene og gravningene i 1986 oppfattet vi anlegget som identisk
med DR 1, bestående av tre kullgroper, to ovner og to slagghauger (figu 90).
På slutten av den første sesongen grov vi ut maskinelt en kvadrant i gropene A
og 8 for å kunne studere lagfølgen. Det ffemkom da en slagghaug i profilen til
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den nordre gropa (grop A).

Figur 90. Plan over jerwinneanlegg DR 63. Oppmåling ved Lars Erik Narmo
1986-1988.

Da vi foretok opprensing for tegning av profiler i 1987, viste det seg at det ikke
var brent trekull i grop A.
Det ble derfor prioritert en grundig fagmessig
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undersøkelse. En sjaktovn av samme type som de to øvrige på lokaliteten
fremkom. Dataene fra undersøkelsene tyder på at vi stod overfor en blestertuft,
og denne delen av anlegget blir behandlet under gruppe llIC, kapittel 8.4.

Figur 91. Jerrwinneanlegg DR 63 under utgravning mot Ø.
Narmo 1986.

Foto: Lars Erik

KullffoDer: De to kullgropene lå på høyeste del og var av vanlig, bolleformet
type med flat bunn og sirkulære voller.
Grop 8: ytre diameter 9 m, indre diameter 6,5 m, dybde 1,0 m.
Grop C: ytre diameter 10,5 m, indre diameter 6,5 m, dybde 0,9 m.
I bunnen lå det konsentrerte lag med trekull dekket av kullblandet jord og sand.
Inn mot sidene i grop 8 fantes det godt bevarte forkullete trestykker som viste
at diameteren på trevirket som var brukt, var inntil 8-10 cm, men gjennomgående
var det 4-6 cm.
Grop C hadde sidegrop i utkanten av vollen med lengde 1,6 m, bredde 1 m og
dybde 0,3 m. Det ble funnet kull og malm, men det var ikke spor etter brenning
her.

Ovner: Det ble funnet to sjaktovner med slaggavtapping stående med avstand 1,3
m parallelt med kullgropene. Ovnene hadde kantstilte sideheller av skifer. For
ovn 2 var avstanden mellom hellene 0,7 m. På utsiden av dem, og imtil dem
0,45 m fl.a ffemkanten var det 2 stolpehull med diameter 1 cm, og som gikk 15
cm ned i undergrumen. Sjakten til ovn 2 var dårlig bevart, men bunnslagget lå
in situ og hadde diameter 0,4 m. Mot slagghaug 2 førte en slaggrenne med
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lengde 1,4 m og bredde 0,30,4 m.
Ovn 3 var av samme type, men her var avstanden mellom sidehellene 0,8 m.
Også her var det stolpehull tilsvarende de på ovn 2. Selve sjakten var rast
sammen og dårlig bevart. Interessant var at det ble funnet en sirkulær ring av tre
som var forkullet på innsiden. Den representerer en brent konstruksjon med indre
diameter 0,4 m og har kanskje forbindelse med fundament eller forskaling ved
bygging av ovnen. I ovnen var bunnslagget bevart, og det førte en slaggreme
mot slagghaug 3.

Rundt ovnene var det hellelegning av skifer som for det meste ble funnet i form
av flis. Mot kullgropene var det tykke lag med trekull.
Slagghauger: På deme delen av lokaliteten var det to slagghauger som ble
utgravd. Slagg og ovnsforing ble sortert ut og veid opp. Haugene bestod også
av kun, jord og skiferflis.
Det var overveiende tappeslagg, men også noe

bumsla88.
Slagghaug 1: 4,6 x 3,6 m, høyde 0,1 m. Slaggvekt 1,7 tonn.
Slagghaug 2: 4,5 x 3,6 m, høyde 0,1 m. Slaggvekt 1,8 tom.

Hustuft med ildsted: På nedsiden av ovnsområdet fremkom et ildsted bygd av
skiferheller og rundkamp med indre mål 0,63 x 0,45 m. Her ffemkom det
oppløste, brente benbiter og små slaggperler.
Rundt ildstedet var det planert og påfylt et lag med kullblandet sand, tykkelse 0,10,2 m og med utstrekning 3,5 x 4 m. Det ble påvist et stolpehull med tverrmål
0,2 m. Ut ffa likheten med situasjonen på andre undersøkte lokaliteter har vi
tolket det påfylte laget som et fundament for en hustuft.

Malm: Det fi.emkom flere konsentrasjoner med malm som synes å være røstet.
Særlig interessant var et lag i felt 111 på østsiden av kullgrop C. Her lot det seg

gjøre ved utgravning å avgrense en rekke mindre rektangulære konsentrasjoner
med størrelse fra 0,7 x 1,2 m til 1,5 x 2,25 m. Malmen var kullblandet, men det
var ikke spor etter varine mot undergrunnen. Ved bruk av halvkløvninger mot
undergrunnen slik det er kjent ffa nyere tid (Schultze 1732. Evenstad 1790) er det
neppe grunn til å forvente brannspor. Vi har derfor tolket konsentrasjonene som
røsteplasser.
Apalyser_:_ Det foreligger tre '4C-dateringer fi.a anlegget. En prøve ffa grop 8,
uttatt under registrering i 1983, har gitt datering 680 ± 70 BP, alder AD 12701380 (T-5766). Fra kullringen i bunnen av ovn 3 undersøkt i 1986 er innkommet resultatet 840 + 50 BP, alder AD 1160-1250 (T-7494). Dateringen er
utført på trevirke av furu. Det er videre datert to prøver som har tilknytning til

grop A, jfi.. gruppe llIC.
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Det er analysert en rekke trekullprøver fri kullgropene 8 og C. Av i alt 109
ffagmenter var 82 av bjerk og 27 av fimi. Av 27 ffagmenter ffa grop C var ålle
av bjerk. En prøve ffa bunnen av grop 8 i kanten mot grop A skilte seg ut ved
at alle 20 ffagmentene var av furu.
På DR 63 er fremkommet 103 (15,5 g) brente og 21 (2 g) ubrente ffagmenter
ben. 3 ffagmenter med vekt 0,5 g kan være av oter, de øvrige er mammalia: art
ubestembar.

Fra DR 63 mot myren i Sø er det lagt en sjakt ved hjelp av gravemaskin, og det
er tatt ut pollenprøve som er analysert med det siktemål å se i hvilken grad jemutvinningen har påvirket vegetasjonen i området (Høeg 1990).
VurderinE: På lokaliteten fantes de strukturer som er karakteristiske for deme
anleggstypen. Planløsningen tilsvarer det mønsteret vi har sett på andre anlegg
av gruppe 1118, og plasseringen av den delen av anlegget som er gjemomgått her,
innen denne gruppen synes klar nok.
Spesielt er at det var 2 faser slik som på DR 9. Stratigrafisk synes delen
tilhørende gruppe 1118 å være den yngste. Dette understøttes av de radiologiske
dateringene.

ImberetninEer ved Lars Erik Namo 1986, 1987 og 1988, Helge lrgens Høeg
1989.

Litteratur: Jakobsen 1983:29-30, Larsen 1987:27, Larsen 1988:30-31, Larsen
l989C:4142, Høeg 1990:8, 71-74, Narmo 1991.

E!!pp; C.37463. Ved gravningen er fi.emkommet flere nagler, noen jernstykker og
tre bryner. Av særlig interesse er en flat stein med innrissing, muligens bumerke.
Denne blir presentert under gruppe llIC. Det foreligger et stort antall prøver.

DR 69

Jernvinnean]egg

ØK: CG 074-5-4

Flyfoto: 7620 D06

Lokaliteten lå i slakt V-hellende terreng 275 m Ø for Dokkfløyvatn, 715 m o.h.

(figur 65). En mindre bekk fantes i kanten av anlegget i N. Jernvinneanlegg DR
11 lå 325 m NNV, DR 226 300 m NNø og DR 13 325 m S.
Anlegget bestod av tre kullgroper, tre ovner, to slagghauger og et ildsted. DR 69
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var det første anlegget som ble undersøkt i 1986, og resultatene herffa har i noen

grad vært retningsgivende for senere opplegg av undersøkelser på denne anleggstypen.
Det meste av området ble undersøkt i 1986. I 1987 foretok vi en omfattende
sjakting rundt anlegget ved hjelp av gravemaskin uten at dette resulterte i nye
funn. Arbeidet med undersøkelse av den søndre kullgropa (C) som bare var
delvis tømt for trekull, ble påbegynt, og dette arbeidet fortsatte i 1988. Det
foreligger et verdifullt dokumentasjonsmateriale ffa anlegget, men da det tidligere
er publisert O,arsen 1989), skal det her bare gjøres rede for hovedtrekkene.

Figwr 92. Plan over jernvinneanlegg DR 69. Oppmåling ved Kathy Elliott 19861987.

Siden DR 69 var det første jernvinneanlegget som ble undersøkt ved Dokkfløyvatn, var det viktig å identifisere ovnene og avklare hvilken teknologi som
ble anvendt ved jemfremstillingen.
Vi ønsket en total oversikt over hvilke
elementer som fantes på et anlegg av denne typen. Det innbyrdes forholdet
mellom dem var vesentlig for å bedømme eventuelle bruksfaser.
En rekke
spørsmål ble stilt under gravningene som forholdet til huskonstruksjoner, mengde

jern produsert og bruk av kullgropene. Da DR 69 lå nær vei, fungerte anlegget
gjennom hele undersøkelsesperioden som et referanseanlegg ved omvisninger.

Figur 93. Jerrwinneanlegg DR 69 mot V før utgravning.

Kulkroi)ene: På DR 69 var det tre kullgroper som lå nærmest på rekke Øverst
i terrenget. De hadde ytre tvemnål 6,2-7,8 m, mens indre diameter var 4,9-5,5
m. Gropene var gravd 0,50,7 m ned i bakken i forhold til markoverflaten rundt.
Massen lå kastet opp i en noenlunde jevn, sirkulær voll, og total dybde var 0,70,8 m. I bunnen fantes det trekullag med utstrekning 3,5-4,9 m og tykkelse 0,10,4 m. Særlig godt bevart var trekullet i grop C.

Gropene A og 8 ble gravd med gjennomgående profiler, mens det i grop C også
ble foretatt flategravning av den ene halvdelen. Gravningen viste at bunnen var
rund og flat. I grop 8 og C kunne spores minst to bruksfaser, i grop A bare
6n.

Det godt bevarte trekullaget i grop C hadde sammenheng med at gropa ikke var
fullstendig tømt. Dels kan dette skyldes at veden var ufullstendig forkullet, dels
med at virksomheten ble avsluttet før alt kullet var brukt opp. Det lot seg gjøre
å få data om stablingen og dimensjonene på trevirket. Det hadde vært anvendt
oppkappete stokker med diameter 5-10 cm og lengde 0,4-1 m. Stokkene har
ligget parallelt i lag umtatt bunnlaget som hadde orientering i rett vinkel på de
Øvrige lagene. Trolig kan dette ha sammenheng med lufttilførsel og isolering mot
undergrumen.
I tilknytning til vollene på gropene A og C Gff. figu 92) var det mindre groper
med lengde henholdsvis 0,9 og 2,0 m, såkalte sidegroper. Det lot seg ikke gjøre
å påvise noen forbindelse mellom hovedgropene og sidegropene.

•` - ` `

Figur 94.
Forkullet treverk i nordvestre del av kullgrop C på DR 69.
Oppmåling ved Kathy Elliott 1987-1988.

Ovnene:

Det ble funnet tre ovner som stod nærmest på rekke parållelt med

gropene A og 8 og ca 3 m på nedsiden av vollen. Allerede etter rydding var det
lett å lokalisere ovnene ut fra kantstilte skiferheller som stakk opp over torven.
Ovnene 1 og 2 sto nærmest kant i kant, mens ovn 3 fantes 1,2 m S for ovn 2.
Ovnene var innbyrdes av samme type, og ovn 1 var best bevart. De to oppstikkende kanthellene var 0,6-0,7 m lange og stod parallelt med avstand 0,8-0,9 m.
De var nedgravd ca 0,3 m i bakkant. På ovn 1 var den nordvestlige kanthellen
støttet opp på yttersiden med et par mindre heller og en trekile. Ovnene hadde
åpning i nedkant, fra SV, mens det på oversiden var en oppbygd platting av store
skiferheller.
Mellom sidehellene ffemkom en sylindrisk sjakt av brent leire, ytre diameter inntil
0,5 m. Indre diameter var ca 0,35 m. Sjaktveggene var gjennomgående 0,020,03 m tykke, men kunne mot bunnen hvor de var sintret og forslagget, ha en
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tykkelse på inntil 0,1 m. Sjaktene var bevart i en høyde av ca 0,5 m, men har
opprinnelig vært høyere. I bunnen lå det en 5 cm tykk kåke med bunnslagg.
Selve sjaktene har hvilt på undergrunnen uten videre fundamentering.

Figur 95.

Profil gjennom kullgrop 8.

Oppmåling ved Kathy Elliott 1987.

I alle ovnene var det i forkant ved den ene sidehellen hull for slaggavtapping.
Slaggutløpet førte ut i en slaggreme med dybde inntil 0,1 m. Lengden var inntil
0,5 m og bredden imtil 0,25 m. Ovn 1 hadde slaggrenna mot den vestlige sidehellen og i retning slagghaug 1 i NV, mens ovnene 2 og 3 hadde remer inn mot
den motsatte kanthellen og i retning slagghaug 2 i SØ.

Plattformen båk ovnene var ca 0,8 x 1,2 m og bestod av flere horisontalt lagte
skiferheller, inntil 0,5 m store. De var fundamentert på mindre rundstein som
også dannet den bakre veggen i ovnene i form av en halvsirkelfomet steinrekke.
Hellene var dekket av søl av målm og trekull. Antagelig har man her hatt
arbeidssted ved påfylling i ovnene. Rundt ovnene fantes en rekke hele heller og
ftagmenter og fliser av slike. De lå i flere lag med kull, malm og jord i mellom.
Hellelegningen hadde utstrekring 4,5 x 5 m.
SlagEhauger. Det ble påvist to slagghauger, en på hver side av ovnsområdet.
Haug 1 i NV var noe uregelmessig oval, lengde 4,5 m og bredde 2,5 m og høyde
inntil 0,2 m. Haug 2 var større, 6,5 m X 4j m, med samme høyde som haug 1.

Haugene ble gjennomgravd og viste seg å bestå hovedsakelig av renneslagg. men
også deler av ovner (leirforing), kull, malm, jord og fliser av skiferheller. Haug
1 ble såldet, og slagget veid til ca sm kg. Innholdet i haug 2 ble dels veid,
dels beregnet til 2 tom. Det var således en vesentlig forskjell i slaggmengden,
noe som nok har sammenheng med at haug 1 trolig bestod av slagg ft ovn 1,
mens det i haug 2 var avfåll ffa ovn 2 og 3.

Figur 96.

Ovn 2 på DR 69 under utgravning mot NØ.

Foto: Esten Øversjøen

1986. .

!]d±± I bakkeskråningen 3 m nedenfor ovnene fantes det en firsidig konstruksjon bestående av skiferheller med innvendig mål 0,7 m (figur 98).

I utgangs-

punktet tolket vi dette som ytterligere en ovn, men utgravningen viste at
oppbygningen var klart annerledes, blant annet ved at det manglet leirforing.
Innholdet var også forskjellig med kullblandet jord, brente bein og små jern- og
slaggstykker.
Steinene var tydelig påvirket av varme. Vi har derfor tolket
konstruksjonen som et ildsted.

Rundt ildstedet fantes det diffuse voller som avgrenset et område på 4,5 x 4,5 m.
Massene virket sterile, og vollene ble derfor i utgangspunktet tolket som natulige.
Under utgravningen fokuserte vi i liten grad på problemstillinger knyttet til hustuft
her. Først etter utgravningen ble det klart at det sannsynligvis var en huskonstruksjon rundt i]dstedet, og at vollene hadde med denne å gjøre.

Ma± Mellom grop A og 8, over vollen til grop A og under vollen til grop 8,
lå det et inntil s cm tykt lag med røstet malm. Videre fantes det et tynt
malmlag ved foten av grop C. På oversiden av ovn 1 lå det en konsentrasjon
som var spesielt avgrenset. Det er usikkert om malmen er røstet på stedet da
kullinnblanding kan ha sammenheng med søl fra gropene.
A_p_qlyseri Det foreligger to radiologiske dateringer av trekull fra anlegget. Den
ene er ffa kullgrop C hvor forholdsvis mye av kul]aget var bevart. Prøven som
bestod av bjerk, gav resultatet 740±50 BP, alder AD 1250-1280 (T-7501). Den
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andre er ffa bunnen av ovn 1 og er datert til 640_+80 BP, alder AD 1280-1400
(T-7690). Også denne prøven bestod av bjerk.

Figur 97.

Ovn 2 på DR 69.

Oppmåling ved Kathy Elliott 1986.

Det er analysert 7 kullprøver ffa gropene 8 og C.
var 79 av bjerk og 28 av furu.

Av 107 bestemte ffagmenter

I ålt ble det fi]met 6,5 g brente ben i ildstedet som er analysert. Av 50
ffagmenter ble 6 bestemt til sau eller geit. Her skal også nevnes at det i kull- og

jordlaget nedenfor ovn 1 ffemkom 6 stykker ubrente ben med samlet vekt 21
gram. De to største stykkene (18,5 gram) er bestemt til ku.

Vurdering:
Det ftemgår at DR 69 var et velbevart anlegg hvor en rekke
strukturer kunne studeres.
Her fantes råmaterialer, produksjonselementer og
avfållsrester. Viktig for bedømmelsen av organiseringen er den helhetlige planløsningen med kullgropene øverst i terrenget, så rekken med ovner med arbeidsområdet og slagghaugene på sidene for til slutt ildstedet nederst i området. DR 69
var sammen med DR 1 det første anlegget som ble undersøkt av denne typen, og
anleggstype 1118 er i hovedsak definert ut ffa disse to anleggene.

Figui. 98. Ildsted,et på DR 69.

Oppmåling \ied Kathy Elliott 1986.

Det kunne ved utgravningene påvises en stratigrafi som tilsa en utbygging av
anlegget ffa NV mot SØ med ovn 3 og kullgrop C som de yngste elementene.
Flere konstruksjoner hadde flere bruksfaser.

Undersøkelser viser at det gjerne er få gjenstandsfunn på jernvinneanlegg (Martens
1988:107). På DR 69 fremkom en defekt, bøyd jerngjenstand, samt et par mindre
stykker av skiferbryner. Jerngjenstanden har trolig vært en treforbinder (figu 99).

•- `

..;

i=-

-=

Figur 99.

-=--=-----_:=3-= -==--f±=---`--:-: ------= ------

Trefoi.binder a\i jern (C.37465a).

0ldsaksamlingen.

Lengde 7,8 cm.

= ---

Foto: Ove Holst,
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Imberetninger ved Kathy Elliott 1986 og 1987.
Litteratu: Jakobsen 1983:69-70, Larsen 1987:27, Larsen 1988:31, Larsen 1989:94101, IÆen 1989b:44.

E!±pp; C.37465a-v Tømmerforbinder av jem, 2 bryner, brente ben, kullprøver,
prøver av slagg og ovnsforing.

DR 181

Jernvinneanlegg

øK: CG 074-5-3

Flyfoto: 7620 BOS

Lokaliteten lå på en terrasse i SV-helling 170 m Nø for Dokkelva ovenfor
Dokkfløyvatn i NV-delen av magasinområdet, ca 720 m o.h. Det var kjent få

jemvinneanlegg i dette området, det berørte DR 9 730 m Sø og DR 240 over
h.r.v. 500 m NNØ.

På lokaliteten er det kartlagt to kullgroper, en ovn, to slagghauger, et ildsted og
et lag med malm og kull.

Da anlegget lå langt unna bilvei, var det prioritert lavt ved utgravning for at tiden
ikke skulle gå med til transport. I 1989 ble det gjemomført prøvestikking med
uttak av prøver og en forenklet oppmåling. Målet var å utarbeide en plan over
de enkelte elementene, ta mål og fastslå plassering av kullgroper, slagghauger,
ovner, ildsted og malmlag. Dataene skulle kume brukes ved typologisering av
anlegget og ved statistiske analyser.

KullffoDer: De to kullgroper var av den vanlige typen med klart markert voll og
avflatet bunn. Begge var klart sirkulære.

I begge gropene var det markerte kullag i bunnen. I grop A var det 0,2 m
kullblandet jord mellom torven og kullaget. i grop 8 0,3 m.

Grop
A

8

Ytre
diameter
7,3m
7,6m

Indre
diameter

Dybde

4,7m
5,3m

0,75
0,85

m
m

Figur 100. Plan over jeiwinneanlegg DR 181. Oppmåling ved Lars Erik Narmo
og Jan Henning Lai.sen 1989.

Slagghau£er:

Det var to ovale slagghauger som lett lot seg avgrense ved

prøvestikking. Begge syntes hovedsakelig å bestå av tappeslagg, men det fantes
også noe ovnsforing, kull og skifer. I slagghaug 1 var det en jordfast stein som
stakk opp over torven, 1,1 x 1,3 m.

Slagghau9
1
2

lengde-retning
NV-SØ
N-S

Lengde
5,4m
3'3m

Bredde
3'1m
2,5m

Tykkelse
0,2m
0,15 m

Ut fra det vanlige mønsteret forventet vi å finne minst to ovner mellom
slagghaugene. Omtrent 1,5 m ffa den minste haugen (slagghaug 2) ble det funnet
entydige tegn på ovn i form av oppbygd platting, skiferheller og mye forslagget
ovnsforing. Ovnen virket svært sammenrast, men utgravning ble ikke foretatt.
På tross av intens prøvestikking var det ikke mulig å finne flere ovner. Det kan
være reelt at det bare var en ovn, men avstanden til slagghaug 1 var hele fire
meter slik at det er mest sannsynlig at det skulle være minst en til. Det var
imidlertid etter prioritering av arbeidsoppgavene ikke mulig å foreta flategravning
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for å løse problemet.

I ovnsområdet fantes det skiferlag slik som avdekket på de utgravde lokålitetene
av denne typen. Dette ble ikke avgrenset.
!!!§±gd; På nedsiden (SØ-siden) av ovnsområdet ble det lokalisert et ildsted bygd
av kantstilte heller. Innvendig mål var 0,6 x 0,5 m, og hellene var 0,3 m høye
og 5 cm tykke. Undersøkelsen viste 3 cm torv på toppen, deretter 11 cm kullblandet jord som dekket et 10 cm tykt lag med små slaggstykker. I underkant
av laget lå det en 1-2 cm tykk horisont med delvis oppløste brente ben. Deretter
fulgte et 2 cm tykt lag med rødbrent jord over undergrunnen. Slagget var
avvikende ffa det i slagghaugene og bestod av mindre stykker, helst perlelignende
stykker, jff. DR 36.

Det var ingen synlig tuft rundt ildstedet. Ut fi.a de data vi har ffa andre
mdersøkelser er det sannsynlig at ildstedet har ligget inne i en huskonstruksjon,
men bare utgravning kunne gitt bekreftelse.
Ma±E±; På lokaliteten, 6 m Ø for kullgrop 8, ble det påvist et lag med kull og
røstet malm med utstrekning s x s m. Laget var delvis avdekket da skogsmaskiner hadde kjørt her og revet opp torven. Ved utgravning ville det trolig
vært mulig å avdekke flere mindre røsteplasser slik som på DR 1 og DR 63.

Analvse: Det innsamlete benmaterialet fia ildstedet, ca 7 gram, er analysert: 20
frigmenter (5 gram) ble bestemt til geit/sau, mens øvrige 33 ffagmenter (2 gram)
ikke lot seg artsbestemme.

Vudering: På tross av den begrensete mdersøkelsen lot det seg gjøre å få fi€m
hovedstrukturen på anlegget.
Ovnsområdet med ildsted og kullgroper tydet
entydig mot en plassering i gruppe 1118. For å få klarhet i om det var flere
ovner og forholdet til tuft rundt ildstedet var det nødvendig med flere undersøkelser. Anlegget vil ligge over vann på våren/forsommeren, og det vil trolig
være mulig å £å ffem tilleggsdata etter hvert som torven vaskes bort.
Særegent var at ovnsområdet lå opp mot den ene kullgropa @) og ikke mellom
gropene som ellers er vanlig. Anlegget har derfor likhetstrekk med plasseringen
på DR 19. Det er mulig at grop A kan være en senere påbygging.

Imberetnin£ ved Lars Erik Narmo 1989.
Litteratur:

Fum:

Larsen 1990b:35.

C.37470 Brente ben, kullprøver, slaggprøver og prøve av ovnsforing.
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DR 263

Jernvinnean]egg

øK: CG 073-5-4

Flyfoto: 7620 D12

Anlegget lå i tilknytning til det funnrike området på Ø-siden av den gamle
Dokkfløydammen (figur 13), 720-725 m o.h.

Anlegget bestod av fire ovner, mens det fantes to slagghauger og fire kullgroper
med to kraftige sidegroper (figur 101). Det var store malmkonsentrasjoner her.

Figwr 101.
Plan over jernvimeanlegg DR 263.
Thorleifsen 1988.

Oppmåling ved Magne

Arbeidsområdet ble torvet av og kullgropene snittet ved hjelp av gravemaskin.
Avtorvingen ble på dette anlegget ført langt ved hjelp av maskin, og vi la vekt
på å vurdere i hvilken grad en slik var tjenlig som grunnlag for oppmåling.
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Resultatene var så vidt gode at en rekke andre anlegg ble avtorvet på samme
måte.
Vi foretok en grovrensing av ovnsområdet og tegnet lokaliteten i plan samt
kullgropene i profil uten å dokumentere detaljer.
KullffoDene: Disse lå Øverst i terrenget.
Grop
1

2
3

4

Ytre
diameter
9,5m
6,8m
6,4m

-

Indre
diameter
6,6m
4,8m
5,2m
3,1m

Dybde

torv

undergr

0,75-1,5 m
0,5
-0,9 m
0,45-1,05 m

-

Sidegrop
3,5x4'O
2,4m

m

4,lx3,l m

-

I gropene 1 - 3 var det to markerte kullag med tykkelse 5-20 cm. I grop 4 var
det ikke foretatt brenning, og denne gropas funksjon er uviss. Muligens dreier
det seg om en påbegynt kullgrop. Sidegropene er usedvanlig store. I disse ble
det fimnet noe kull og malm som trolig representerer søl og ras. Det var ikke
spor etter brenning i disse gropene.

Q}!n£=; Det var fire ovner som stod nærmest på rekke. Ovn 4 var dekket av
slagg tilhørende slagghaug 2. Ovnene ble bare ffilagt og ikke fullstendig utgravd.
De hadde parallelle sideheller av skifer, og det var rester av sjakt bevart med ytre
diameter 0,4 m i toppen. Trekkene var identisk med øvrige undersøkte ovner på
anlegg av denne typen.

Rundt ovnene var det en hellelegning, for det meste i form av flis og mindre
stykker, med utbredelse 5,5 x 6,5 m.
SlaEghau2er: De to slagghaugene lå ut til siden for ovnsområdet og så ut til å
være av vanlig type med hovedinnhold av tappeslagg.
Slagghaug 1: 6,0 x 3,8 m, høyde ca 0,2 m.
Slagghaug 2: 8,2 x 6,8 m, antatt høyde 0,2 m.
Slagghaug 2 dekket ovn 4.

Ildsted?: I området på nedsiden av det hellelagte ovnsområdet var det en samling
med store stubber med kraftige rotsystemer, og det lot seg ikke konstatere om
det fantes ildsted av samme type som på de Øvrige anleggene.

Vudering: Planløsningen med kullgropene øverst, demest hellelagt ovnsområde
med slagghaugene ut til siden er karakteristisk for anlegg av gruppe IHB. At vi
ikke fikk data om et eventuelt ildsted og hustuft, skyldtes at det imen en rimelig
arbeidsinnsats ikke var mulig å foreta undersøkelser. Ovnsteknologi og kullgroper
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var overensstemmende med de øvrige anleggene av denne typen.
Innberetnim ved Magne Thorleifsen 1988.
Litteratur: Larsen 1989b:53.

Fum: C.37485 a-d

Kullprøver

8.4 Anlegg av gruppe llIC

DR9

Jernvinneanlegg

Det vises til beskrivelser under gruppe 1118 og figur 76 som viser DR 9 i sin
helhet. Kullgropene A, 8 og C, ovnene 3 og 4 og slagghaug 3 ble regnet til den
delen som skal behandles i det følgende. For kullgropene vises det til kapittel
8.3, her skal bare minnes om at disse var noe større enn de øvrige på lokaliteten.

Q±

Allerede etter avtorving var det på det rene at ovnene 3 og 4 var

sammenlignbare med 1 og 2. Hovedforskjellen var plasseringen i terrenget og
organiseringen av denne delen av anlegget.

Figur 102.

Narmo 1988.

Ovn 3 og 4 på jei.nvinneanlegg DR 9 mot SØ.

Foto: Lars Erik
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Begge hadde kantheller på tre sider, mens det var åpent i forkant ved slaggrennene. Avstanden mellom sidehellene var omkring 0,7 m, og innenfor fantes
deler av sjakten bevart. I ovn 3 var den bevart i en høyde av 21 cm over
bunnslagget. Ovn 3 hadde innvendig diameter 0,35 m, ovn 4 0,4 m. Slaggrennene hadde samme retning, mot slagghaug 3.
Ovnene lå på flat mark, mens ovner tilhørende anlegg av gruppe 1118 gjeme er
innskåret i bakken i slakt hellende terreng. Kanthellene til ovn 3 og 4 stod skåret
inn i en voll av rullestein, skifer og sand. Vollen var imidlertid lenger enn det
som var nødvendig som fundament for ovnene, rimeligvis utgjorde den deler av
veggkonstruksjon.

Figur 103. Mulig tuft med slagghaug 3 og ovnene 3 og 4 på DR 9. Oppmåling
ved Lars Erik Narmo 1988.

Sl 2hau£: Det var en slagghaug i denne delen, slagghaug 3 som var uregelmessig av fom med største utstrekning s x 4 m og høyde inntil 0,25 m. Haugen
lå im over kullgrop C. Hovedsakelig bestod haugen av tappeslagg slik som de
to andre på lokaliteten. Inteiessant er at haug 3 hadde en forholdsvis rettlinjet
kant mot ovnsområdet.

Malm: To av forekomstene med malm kan tilhøre deme delen av anlegget. For
a::igTrste dreier det seg om en konsentrasjon i kanten av slagghaug 3 (figu 103).
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Lagets tvermål var 1,4 m, og det lå skjørbrente stein i det. Imtil malmlaget
fantes det en pakning av skiferheller som ikke var påvirket av vame.

Det ble fumet et lag med malm (figu 76) i ø-kant av kullgrop 8 med størrelse
5 x 3,5 m. Utgravning ble ikke foretatt, og det er usikkert om det dreier seg om
røsteplass eller lageiplass. En tilknytning til den andre delen av anlegget kan
heller ikke utelukkes.
Tuft: Som nevnt dannet slagghaug 3 en nærmest rettlinjet avgrensning mot SSø.

riien andre siden av ovnsområdet var det en lav voll av sand og jord (figu
103). Mellom denne og slagghaugen fantes den vollen hvor ovnene 3 og 4 var
imskåret.
Mot NV (motsatt ovnene) var det to steinpakninger som dannet
avgrensning.

Innenfor disse avgrensningene var terrenget plant, og det fantes et påfylt, stedvis
diffust, lag med jord og sand over utvaskingslaget. Dette laget var dekket av
kullblandet jord med enkelte slaggbiter. Denne lagfølgen kume ikke gjenfinnes
utenfor de strukturene som er ti.ukket ffem her.
Selv om det ikke var anledning til detaljerte studier, tyder såvel avgrensningen
som den avvikende lagfølgen på at vi her stod overfor en hustuft som kan ha hatt
størrelse 3,5 x 3 m.

Vurdering:
De teknologiske trekkene representert ved ovner, slagghaug og
kullgroper var identisk med tilsvarende konstruksjoner på den andre delen av
lokaliteten.

Klart avvikende var imidlertid den innbyrdes organiseringen av struktuene.
Undersøkelsen gir £å holdepunkter om huskonstruksjonen, og dette er et felles
trekk ved mange hustufter undersøkt ved Dokkfløy at de er dårlig markert. Den
spesielle lagfølgen er et typisk trekk, videre at ovnene står skåret im i en voll.
Ut fra likhet med andre anlegg mener jeg at denne delen av DR 9 klart hører
hjemme i gruppe IHC.
Innberetning ved Lars Erik Narmo 1988.
Litteratu:

Evensen 1979:17, Larsen 1989b:36, Namo 1991.

EEPE C.37432 a-n 2 bryner, 1 spiker/stift, brente ben, kullprøver, prøver av
slagg og ovnsforing.
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DR 46

Jernvinneanlegg

ØK: CG 074-5-4

Flyfoto: 7620 C04

Lokaliteten lå 1,3 km N for den gamle innløpsosen til Dokkfløyvatn i kanten av
og delvis ødelagt av den gamle veien tiennom magasinområdet, vel 730 m o.h.
I dette området lå det flere anlegg, blant annet DR 44 50 m NØ.
Anlegget bestod av to kullgroper, to ovner, en slagghaug og hustuft ®lestertuft)
med ildsted. Den ene kullgropa og tuften var beskåret av veien i ø. Det kan
derfor ha vært flere elementer som er blitt fjemet.
I 1986 ble det lagt en profil gjennom kullgrop A som tidligere var delvis ødelagt
av den gamle veien. Gropa er sekmdært ombygd til fangstgrop og inngår i
system A ¢fi.. Harald Jacobsens undersøkelser).
I 1988 ble det foretatt en
delundersøkelse av anlegget med hovedvekt på blestertuften.

KulkroDer: De to kullgropene lå i den lavereliggende delen av anlegget. Begge
var markert med jevn, sirkulær voll. Grop A hadde ytre diameter 9,8 m, indre
diameter 6,0 m og dybden var 1,1 m. Grop 8 hadde indre diameter 5,7 m. Den
ene halvdelen ble flategravd med maskin ned til kullaget i bunnen. Dette var
sirkulært med tvermiål 4 m.

Ovner: De to ovnene stod i en voll i S-kant av tuften, ovn A i kanten av
slagghaugen. Begge stod innen en ramme av kantstilte skiferheller. Ovn 8 ble
summarisk gjennomgravd. Her var sjakten bevart i en høyde av 0,4 m, og indre
diameter var 0,4 m. Slaggrenna var tydelig og førte mot NV. Det var tydelige
spor etter eldre ovnsfaser under den.

Ovn A ble støpt inn og tatt ut på klump under ledelse av lver Schonhowd ffa
teknisk seksjon. Ovnen er ved hjelp fl.a Forsvaret transportert til det planlagte
utmarksmuseet ved Kittilbu hvor den vil bli gravd ut og utstilt. Arbeidet er
finansiert av Gausdal historielag.
Slag2hau2: Slagghaugen var klart markert og synes å være den største på de
anleggene fia middelalderen som ble berørt ved Dokkfløy, tverrmål 7 m og høyde
imtil 0,7 m. Den bestod vesentlig av tappeslagg, men det fantes også bunnslagg,
ovnsforing, skiferflis, kull og jord.

Blestertuft: Deme var markert gjemom en 2 m bred og 0,3 m høy voll av grus
og sand mot V og N. I S var det en voll hvor ovnene stod skåret im. I Ø var
det ingen voll da deler av anlegget var fiemet ved veibyggingen. Imenfor vollene
var det et påfylt lag av sand og jord med tykkelse 0,1 m. I kanten mot veien

Figu[r 104.

Plan over jernNinneanlegg DR 46.

Håglwnd 1988 og Jan Henning l.arsen 1989.

Oi}pmåling ved Peter Mattsson-
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ffemkom et stolpehull med tverTmål 0,2 m som var skåret gjemom påfylte
masserÆulturlag og 0,1 m ned i undergrunnen.
Sentralt i tuften lå det et ildsted bygd av flate stein og skiferheller, innvendig målål
0,5 x 0,45 m. Det inneholdt malm, kull og slagg. Tuften kume avgrenses i N
og S hvor lengden var 7 m ffa ovnene til vollens toppunkt. Ut ffa ildstedets
beliggenhet kan bredden ha vært 4,5 - 5 m.

Analvser:
To prøver fra kullgrop A er vedartsbestemt.
I den ene ble 12
fragmenter bestemt, 9 til bjerk, 3 til fiiru. Prøven er datert til 540_+70 BP, alder
AD 1310-1430 q-7691). I den andre ble 20 ffagmenter analysert, 9 til bjerk og
11 til fim.

Vuderin2: Anlegget har klare paralleller i DR 9 når det gjelder konstruksjoner
og planløsning. På DR 46 var imidlertid blestertuften langt bedre markert
gjennom veggvoller.

Ut fi.a plasseringen av ovnene i tuft hører anlegget til

gruppe mc.
Innberetning ved Peter Mattsson-H6glund 1988, Jan Henning Larsen 1989.
Litteratur:

Jåkobsen 1983:14-15, Larsen 1989b:40.

Figur 105. Del av bissel (C.37455a) fwnnet i blestertuften på DR 46.
13,4 cm. Foto: Ove Holst, Oldsaksamlingen.

Lengde

E!±pn; C.37455a-l Del av bissel, kullprøver, prøver av slagg og ovnsforing.

DR 55

Jernvinnean]egg

øK: CG 074-5-4

Flyfoto: 7620 BOS

Anlegget lå i en forsenkning i terrenget mellom Manstadhytta og en morenerygg.
Ved anlegget var det et bekkefar. I området fantes det en rekke anlegg knyttet
til kullgroper; blant annet DR 1, DR 56 og DR 59 (figu 14).
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Markert var fire groper i den Østlige delen av lokaliteten. Disse hadde ulik fom
og størrelse. Gjennom området gikk fangstsystem A (Jacobsen 1989b), og det var
mulig at det her kunne finnes groper som hadde vært brukt både som kullgroper
og som fangstgroper. Grop D hadde da også en brattere profil enn de øvrige.
Sirkulær voll og andre trekk ved utformingen tydet på at gropa hadde minst to
faser.

Figur 106. Plan over jernvinneanlegg DR 55.
Larsen 1988-1989.

Oppmåling ved Jan Henning
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Denne kombinasjonen av jemutvinning og fangst tilsa at anlegget kunne være
aktuelt å prioritere for undersøkelse. Imidlertid var stedet brukt som sØppelplass
ffa Manstadhytta, og dette medførte lav prioritet. I 1988 foretok vi undersøkelse
i samarbeid med delprosjekt historisk arkeologi. Gropene ble snittet ved hjelp av
gravemaskin, og et flatt parti V for en markert jord - og steinvoll med lengde 5,5
m hvor ovnen stod, ble torvet av. Dette området ble renset med krafser før
oppmåling. I 1989 ble det foretatt en mindre utgravning av et ildsted i det
avtorvete området.
KulkroDene: Gropene var lite enhetlig, og det er derfor vanskelig å presentere
dataene i tabells fom.
Grop A hadde ingen tydelig voll, indre diameter 5,0 m, dybde 055 m. Trekullaget lå under 0,25 m brun grus og sand og hadde utstiekning 2,6 m og
tykkelse 0,1 m.

Grop 8 syntes å være gjenfylt og hadde heller ikke voll, diameter 4,25 m, dybde
0,35 m. Kullaget hadde utstrekning 3,5 m, i Ø var det bevart i en tykkelse av
0,6 m, gjemomgående ellers 0,2 m. I midten var det dekket av et 0,4 m tykt
sand- og gruslag.
Grop C var likeledes liten og uten noen markert voll, diameter 2,6 m, dybde 0,35
m. Kullaget hadde lengde 2,4 m og tykkelse Oj5 m. Laget hadde ingen innblanding av sand eller grus ffa undergrunnen til torvlaget. Tydeligvis var det tatt
ut kull etter siste gangs bruk, men det meste av kullet lå igjen. På grunn av
snø og ffost under oppmålingen var det ikke mulig å studere gropa nærmere.

Grop D var den største og meget klart markert med jevn, sirkulær voll. Ytre
diameter 9,0 m, indre diameter 6,0 m. I sentnm var kullagene brutt av sekmdær
negravning til fangstgrop.
Q!zqi Det var en ovn markert med parallelle kantstilte skiferheller. En summarisk
undersøkelse viste at sjakten var dårlig bevart, men at ovnen var identisk med de
som er undersøkt blant annet på DR 9 og DR 46. Indre diameter var 0,35 m.
Ovnen var skåret inn i en 55 m lang voll av jord og stein.
Sla£Ehau£: Slagg ffa anlegget fantes i skråningen mot bekken i S. Haugen ble
ikke avtorvet, men det syntes å dreie seg om en mindre haug. Slagget var for

det meste tppeslagg.
Tuft med ildsted: Fra vollen med ovnen i Ø var det mot V et flatt parti hvorffa
terrenget fdt av mot S og mot V. Undersøkelse viste at det var påfylt 0,1 m grå
sand over utvaskingslaget. Det ble avdekket skiferheller som kan være deler av
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fundament for trevegger (figur 106).

I vestre del av det påfylte laget ble det funnet et ildsted. Dette hadde ingen
konstruksjon av stein eller heller, men fremkom som en konsentrasjon med tverrmål 1 m av trekull, slagg og oppløste brente ben. Undergrunnen var tydelig
brent.

Forholdene tyder på at vi hadde for oss fundamentene til en tuft med størrelse
inntil 7 x 5 m.

Malm: En m NV for ovnen lå det et rektangulært lag med malm, 0,9 x 1,2 m,
tykkelse 0,15 m. Malmen var rød, antagelig røstet, og kullblandet.

Analyse± Ved undersøkelse av ildstedet ffemkom 2 stykker brent ben. Artsbestemmelse viser mammalia: art ubestembar.
Delprosjekt Historisk arkeologi har fått vedartsbestemt 3 kullprøver ffa grop D
som primært var kullgrop, sekundært ombygd til fangstgrop. Rimeligvis kan
kullprøvene knyttes til kullbrenningen.

Prøve
1
2
3

Anta11analysert
20
16
21

Resultat
16 bjerk, 4 furu
8 bjerk, 8 furu
21 bjerk

Vurderin2: Anlegget lå i flatt lende, og det ble påvist karakteristiske elementer
som kullgroper, sjaktovn med slaggavtapping i ramme av kantstilte skiferheller og
slagghaug med vesentlig innhold av tappeslagg. Dette knytter anlegget til gruppe
IH.

Selv om undersøkelsene var meget summariske, var det mange felles trekk med
anleggene DR 9 og DR 46. Dette tielder ovnen som var innskåret i en oppbygd
voll, og de påfylte massene. Jeg tolker dette som en blestertuft og mener at dette
berettiger en plassering i gruppe llIC.
Imberetninger ved Jan Henning Larsen 1988-1989, Pia Claesson 1988 (vedrørende

grop D).
Litteratur:

Jakobsen 1983:21-23, Larsen l989b:40.

EEEEi Fra grop D: C.37386 a{ Kullprøver. Fra hele jemvinneanlegget: C.37458
a-1 Brente ben, kullprøver, slaggprøver, prøve av ovnsforing og malm.
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DR 59

Jernvinnean]egg

øK: CG 074-5-4

Flyfoto: 7620 B10

Lokaliteten fantes NØ for Dokkfløyvatn, 200-250 m NØ for Dokka elv og ca 715
m o. h. Anlegget lå på en forholdsvis flat terrasse i en nærmest N-S-gående
morenerygg (figu 14). I området fantes flere anlegg; DR 1, DR 55 og DR 63.

Figur 107. Plan over jei.rwinneanlegg DR 59.
1986 og Peter Maitsson-H6glund 1988.

Oppmåling ved Tone Eriksen
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Anlegget bestod av ffe kullgroper, en ovn med slagghaug og en blestertuft med
to ovner og en slagghaug samt et kullager. I 1986 undersøkte vi en ovn med
slagghaug. Det ble gravd en kvadrant i hver kullgrop ved hjelp av gravemaskin.
To av disse ble renset og tegnet i 1987. Under befåring fastslo vi at det som
opprinnelig var antatt å være en påbegynt kullgrop, etter alt å dømme var en
blestertuft. Det ble da tatt ut kullprøve til datering av slagghaugen som lå i
tilknytning til tuften. Undersøkelse av den hadde høy prioritet i 1988.
KullffoDer: Det var tre kullgroper som lå i de lavereliggende delene av anlegget.
De hadde samme form og utseende som de Øvrige i Dokkfløy med sirkulær voll
og flat bunn.

Ytre diameter var 8,3-9,9 m og indre diameter 5,3-6,5 m. Grop A hadde tre
bruksfaser, grop 8 en og grop C hadde to. Gropene A og C hadde sidegroper.
Ovn og slag£hau£ i V: I vestdelen av an]egget ble det påvist en ovn og en
slagghaug. Herfra steg terrenget videre mot vest. Slagghaugen var næmest
sirkulær med tverrmål 3,6 m og høyde 0,2 m. Sammensetningen var identisk med
Øvrige tilhørende gruppe 111.

Figur 108.

Ovn i \iestre del av DR 59 under u[gi.avning. Fo[o: Esten Øversjøen

1986.

Ca 2,5 m SSV for haugen ble det funnet ovnsanlegg. Utformingen var identisk
med de som er beskrevet fra de foregående anleggene med ramme av store
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skiferheller, sjakt av brent leire og reme for slaggavtapping (figu 108). Ovnens
indre diameter var 0,35 m. Gravringen viste at det har stått to ovner på stedet,
den ene delvis over den andre.
Rundt dette ovnsområdet fantes det også skiferheller med utbredelse ca 3 x 2,5
m. Da det her var flere store stubber, ble ikke området undersøkt nærmere, men
ut fia avstanden mellom ovnen og slagghaugen, er det grum til å stille spørsmål
om det kan ha vært en ovn til i dette området.
Blestertuft med to ovner og slagghaug: I det sentrale området på lokaliteten ble
det observert en svakt oval nedskjæring med stønelse 4 m x 3,5 m, dybde 0,3 m
og med slagghaug i den ene enden (figu 109).
Slagghaugen var 4,2 m i

tvemål.
Konstruksjonen ble gravd i plan med profiler i rett vinkel gjennom sentrum (figu
110). Innvendig stønelse viste seg å være 3,2 m N-S. Bredden ø-V var ikke
entydig, men synes å ha vært ca 3 m. Dette vil si at gulvarealet har utgjort 910 m2.

Figu[r 109.

Plan over blestertuften på DR 59.

Hijglund 1988.

Oppmåling ved Peter Mattsson-
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Vollene som avgrenset konstruksjonen, var 0,2-0,3 m høye og bygd av torv.
Gulvet var gravd 0,2-0,3 m ned i bakken. I S var det ingen klar voll, og
slagghaugen dannet avgrensningen. Av eventuelle takbærende konstruksjoner ble
bare påvist et stolpehull i SV med tvemnål 0,2-0,3 m og dybde 0,4 m.

østveggen bestod heller ikke av en voll, men av en pakning av stein hvor to
ovner inngikk (figur 109 og 110). Mellom steinene og videre mot kullgrop 8
fantes mye søl av trekull. Ovn A lå lengst fra slagghaugen og var dekket av en
stor stein med tvenmål 0,5 m. Denne hadde Ødelagt mye av ovnen, og under
utgravningen virket det som en bevisst ødeleggelse hadde funnet sted etter siste
gangs bruk.

Figur 110.

Blestertuften på DR 59 under utgi.avning 1988, mot Ø.

Like S for ovn A, i avstand ca 0,3 m, fantes ved opprensing restene av ovn 8.
Den var dekket av stein, kullblandet jord, slagg og biter av ovnsforing. Bare
deler av sjakten var bevart i høyde inntil 0,2 m, men bunnslagg og slaggrenne
med biter av renneslagg var lette å erkjenne. Slaggrenna var 0,75 m lang og
0,15 m bred. Ovnens diameter var 0,4-0,45 m.
Ovn A var på tross av ødeleggelsen langt bedre bevart. Stein og skifer inngikk
i konstruksjonen rundt, men det fantes ikke store kantstilte heller slik som på
ovnene på den andre delen av DR 59. Slaggrenna var også her tydelig med
lengde 0,5 m. I motsatt retning av den fantes blestinntaket i form av et hull
med tvenmål 5 cm inn gjennom ovnssjakten. Dette tilsier at belgen har stått mot
N. De bevarte sjåktdelene tydet på at ovnens indre diameter har vært ca 0,5 m.
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Like S for ovn 8 fantes det en kullkonsentrasjon med noen mindre slaggstykker.
Trolig dreier det seg om et ildsted. I den nordvestre delen av tuften fantes et
kullag hvor fiberretning kunne sees, og trolig er det en del av en brent
konstruksjon og ikke bare tilfeldig søl.
På utsiden av tuften ffemkom også et kullag med til dels store trekullstykker.
Laget gikk over i mer finkomet søl mot ovnen i NV og mot kullgropene. Under
laget var det steinfritt og plant, men det kunne ikke spores noen fom for
konstruksjon. Laget ble derfor tolket som en lagerplass. Likeledes fantes det et
lag med kull Sø for tuften med tvermål ca 4 m. Det bestod av grovere kullbiter
og er også tolket som lagerplass.

Figur 111. Ovnene i blestertuften. Oppmåling ved Peter Mattsson-Håglund 1988.

Ma±mi Mengden med malm var liten på denne loka]iteten i forhold til mange
andre anlegg. SØ for tuften fantes det en mindre konsentrasjon, og det var noe
innblanding i lageret med kull på NV-siden. Det ble imidlertid ikke foretatt større
avtorvninger rundt DR 59. Av denne grunn kan det ha vært lageiplasser eller
røsteplasser som vi ikke har fått tak på.
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Analyser: Det foreligger fem ]4C-dateringer ffa anlegget. En prøve fi.a ovnen
undersøkt i 1986 har gitt resultatet 900 ± 70 BP, alder AD 1030-1220 q-7499).
Det nederste av tre kullag i kullgrop A er datert til 870 ± 60 BP, alder AD 10401250 ¢-7504), mens for det øverste laget ble resultatet 480 ± 80 BP, alder AD
1400-1450 Cr-7503). Et kullager som trolig er knyttet til blestertuften, har gitt 740
+ 60 BP, alder AD 1230-1280 q-7498). Endelig er en prøve ft slagghaugen i
=nden av blestertuften datert til 780 ± 60 BP, alder AD 1210-1280 (T-7718).

Det er utført en rekke vedartsanalyser som viste at det også her fantes kull av
bjerk og fi]ru i groper og kullager. Andelen bjerk varierte mellom 73 og 100%.

Vudering: Forholdene på DR 59 er kompliserte med de to ovnsgruppene. De
teknologiske aspektene representert ved kullgropene og ovner med slaggavtapping
viser entydig til gruppe 111. Blestertuften var meget tydelig og gir at deme delen
av anlegget tilhører gruppe HIC. Plasseringen av kullgropene i nedre del av
anlegget er også karakteristisk.

DDerimot er det spørsmål om det er to eller flere faser på dette anlegget. Utgravningene gav ikke noe klart svar på forholdet mellom de to ovnsgruppene på
lokaliteten. Det fantes imidlertid ikke torvlag som antydet at det kunne dreie seg
om noen stor aldersforskjell. Et indisium på at det dreier seg om to faser, er at
ovnene hadde forskjellig utforming i og med at ovnene A og 8 i blestertuften
manglet kantheller.
Dateringene fordeler seg slik i kalibrerte år e.Kr.:
T-nr.

1000

1100

1200

1300

1400

T-7498T-7499T-7503T-7504T-7718

De to dateringene som har tilknytning til blestertuften (T-7498 og T-7718), er
klart sammenfallende. Dateringene fra nederste lag i kullgrop A og ffa ovnen i
NV (T-7499 og T-7504) viser også innbyrdes overensstemmelse. Imidlertid er det
en overlapping på begynnelsen av 1200-tallet. For å få full klarhet er det
nødvendig med flere dateringer. En samlet vurdering av foreliggende resultater

peker helst mot at det dreier seg om ulike faser.
Klart avvikende er T-7503 ffa øverste lag i kullgrop A. Muligens har vi her fått
datert en senere aktivitet eller en skogbrann på stedet.
Ovn 8 var overlagret med avfållsmasser, og plassforholdene i tuften tyder på at
det ikke har vært mulig å betjene to ovner på en gang. Trolig har ovn 8 vært
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bygd og brukt først. Den er så blitt avløst av ovn A. Forholdet var det samme
som på det andre ovnsanlegget hvor ovnen var ombygd i brukstiden.

Det er påvist to kullag på anlegget. Fra gropene 8 og C førte kullsøl over i det
markerte lageret NV for tuften og derffa videre mot ovnen med kantheller. Likeledes lot det seg gjøre å fime forbindelse mellom grop 8 og ovnene A og 8 i
blestertuften. Kontakten til det sydvestre kullaget var klar nok. Dette viser at
begge delene av anlegget er knyttet til kullgroper.
Jeg har valgt å behandle anlegget under ett her selv om det er mulig at det dreier
seg om flere faser slik som på DR 9 og DR 63. Det er imidlertid uklart hvilken
delgruppe ovnsanlegget i vest skal plasseres under. Etter mitt skjønn har vi ingen
klare antydninger, og det vil i tilfelle tilsi gruppe llID, anlegg som ikke lar seg
typebestemme.
Innberetninger ved Tone Eriksen 1986 og Peter Mattsson-H6glund 1987 og 1988.
Litteratur:

Jåkobsen

1983:26-27,

Larsen

1987:27,

Larsen

1988:30,

Larsen

1989:101-108, Larsen 1989b:41.

E±!pp; C.37462a-ff Jemten, hesteskosøm, stein med
forslagging, kullprøver, prøver av slagg og ovnsforing.

DR63

slipespor,

stein

med

Jernvinneanlegg

Det vises til den ffemstillingen av anlegget som er gitt under gruppe mB i
foregående kapittel. Ved de første undersøkelsene ble grop A oppfattet som en
ordinær kullgrop. I ettertid ser vi at den avvek fl.a de to Øvrige ved at vollen
hadde større innblanding av stein og ved at den ikke hadde jevn høyde.
Ved slutten av feltsesongen 1986 ble det gravd ut en kvadrant i gropene A og 8.
Det ffemkom da en slagghaug og en steinkonstruksjon i tilknytning til grop A.
Ved opprensing av profilene i 1987 viste det seg at det ikke hadde vært brent
trekull i grop A, og at deme måtte ha hatt en annen funksjon.
Blestertuft: Med slagghaug mot myra i syd var det sannsynlig at vi kunne finne
en ovn knyttet til deme. Et hovedproblem ved mdersøkelsen av DR 63 i 1987
var derfor å lokalisere ovnen - og få ffem hovedtrekkene i den tuften vi mente

grop A måtte representere. Gropa hadde indre diameter 5,0 m.
Det viste seg at tuften var nedskåret 0,2 - 1,0 m i undergrumen. Mot Nø var det
en oppbygging av store stein, og vi antar at disse er deler av en veggvoll. Det
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ble påvist et stolpehull i indre del av tuften, men dette var av så liten stønelse
at det er usikkert om det kan ha hatt takbærende funksjon.

Figur 112.

Blestertuft (grop A) på DR 63 mot NNV.

Foto: Lars Erik Narmo

1987.

Ovnen stod i innerste del av tuften mot de konstruksjonene som er omtalt under
gruppe 1118. Den var av vanlig type med kantheller (figur 112). Sjåkten var
bevart i en høyde av 0,3 m og indre diameter var 0,33 m. Flere steder var det
spor etter reparasjoner. I bunnen lå det fast bunnslagg, og slaggrenna var tydelig

mot undergrumen.
I profilen mot grop 8 fi€mkom ved snitting i 1986 en konstruksjon med skiferheller og rødbrent leire. Denne ble opprinnelig oppfattet som ovn. Da deler var
fjemet ved det maskinelle arbeidet, er funksjonen usikker, men på grunnlag av
foreliggende data mener vi at det enten dreier seg om et ildsted eller en ovn.
Slagghau£: Denne hadde samme sammensetning som de øvrige, men dimensjonene er usikre da deler ble fjemet ved de maskinelle arbeidene. Det flemgår
at den var minst 4 m lang.
Analyser: Det er utført to analyser av trekull som har sikker tilknytning til denne
delen av anlegget. For det første dreier det seg om en prøve uttatt i profilveggen
i det som er en mulig ovn. Her var det 6 ffagmenter, hvorav 5 av bjerk og en
av furu. Prøven ble radiologisk datert til 1120 ± 80 BP, alder AD 810-1000 (T7687). Da dette resultatet syntes noe gammelt, tok vi ut en ny prøve i tilknytning
til ovnen. Deme viste 27 fiagmenter av bjerk og 17 av furu. Det ble benyttet

188

både bjerk og furu ved dateringen som gav 930 ± 100 BP, alder AD 1000-1220.

Vuderin£: De grundige undersøkelsene som er foretatt på DR 63, gir grunnlag
for enkelte slutninger om den horisontale stratigrafien. Lagfølgen indikerte klart
at de strukturene som beskrives her, var eldre enn den delen av anlegget som vi
mener tilhører gruppe 1118. Lagfølgen gav imidlertid ingen indikasjoner på at det
dreide seg om noen lang tidsforskjell da det ikke var bevart torvlag som skille.
Undersøkelsene viste med tydelighet at grop A ikke var kullgrop. Ovnen og
slagghaugen viste at vi her hadde en annen del av jemvimeanlegget. Imidlertid
er det få data å hente om konstruksjonene på tuften.

Interessant er at det mot vollen på grop A ble funnet en rund skiferhelle med
innrissing (figur 113). Den er undersøkt ved Runearkivet på Oldsaksamlingen,
og både James Knirk og Terje Spurkland hevder at det ikke dreier seg om en
runeinnskrift. Vi mener derfor at det kan dreie seg om et bumerke.

Figur 113. Inni.issing på helle på DR 63. Foto: Ove Holst, 0ldsaksamlingen.

InnberetninEer. litteratu oÅ funn: se gruppe 1118.
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DR 221

Jernvinneanlegg

øK: CG 073-5-4

Flyfoto: 7620 D12

Dette anlegget lå i det funnrike området mellom den gamle Dokkfløydammen og
Blæstem, jfr. figur 13.
Anlegget bestod av ovn(er) i flere faser, slagghaug, malmlag og store lag med
trekull (figur 114). Kullgrop DR 76 lå på nedsiden av anlegget, og analyser tyder
på delvis sammenheng ¢fi.. DR 76 under gruppe IV).
Anlegget ble undersøkt i 1987, og i 1988 foretok vi en gravning i slagghaugen
for kvantitetsberegning. Materialet ble gjennomgått og prøver samlet inn, blant
annet velbevarte deler av ovnssjakten og nærmest komplett bunnslagg fra den
eldste ovnen.

Figur 114. Plan over DR 221.
Frtisvold Hoel 1987.

QE

Det var spor etter to ovner.

bunnslagg (figur 115).

Oppmåling ved Gro Bj¢i.nstad og Henning

Den eldste fantes bare i form av bevart

Den siste ovnen var relativt bra bevart i en høyde inntil
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0,4 m, mens den som øvrige undersøkte var sammenrast i toppen. Sjakten stod
innen en ramme av kantstilte heller. Indre diameter var 0,3 m. Noen klar
slaggreme lot seg ikke påvise.

Slagghaug: Denne lå i skråningen ned mot kullgrop DR 76 og var 55 x 45 m,
høyde 0,2 m. Den bestod av tappeslagg, bunnslagg, ovnsforing, kull, jord og
skiferflis.

Ma!jp; På flaten øst for ovnene fi.emkom et lag med rødlig malm.
ikke undersøkt.

Dette ble

K±±!!agi Det ble lagt vekt på å studere eventuell sammenheng med kullgrop DR
76. Området var avtorvet med gravemaskin. Ved foten av vollen til kullgropa
ffemkom et mindre kullag, men dette kunne ikke følges opp til anlegget. Derimot
fantes det et større lag 11 x 8,5 m mot S. Muligens dreier det seg om et lager.
Her fantes det til dels store kullbiter, men undergrunnen bar ikke spor etter
brenning.

Figur 115.

Bunnslagg fra eldste ovn på DR 221.

Analvser: To kullprøver er vedartsbestemt, og en er `4C-datert. Prøven ffa ovnen
inneholdt 23 fragmenter av bjerk og 2 av furu. Den radiologiske dateringen av
bjerkematerialet gav resultatet 810 ± 60 BP, alder AD 1180-1270 ¢-7721). En

prøve fra det store kullaget i ø ble vedartsbestemt ut ffa forholdet til lagene i
kullgrop DR 76. Av 20 analyserte fragmenter var 15 av bjerk og 5 av furu. Det
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vises til diskusjon under DR 76, men her skal nevnes at artssammensetning og
datering tyder på forbindelse mellom DR 221 og øvre lag i DR 76.
Ved gjennomsøking av områder som var maskinelt avtorvet i 1987, fant vi i 1988sesongen en meisel og en tange av jem ( C.37475 a-b). Disse funnene er uten
sikker tilknytning til jemutvinningen.

Vurderin2: I dette området lå det flere jemvinneanlegg, og det var usikkert
hvilket av anleggene grop DR 76 var knyttet til. Selv om fysisk forbindelse ikke
lot seg påvise, tyder analysene på sammenheng med DR 221.
Ovner og slagghaug er av samme type som på andre anlegg tilhørende gruppe 111.
Organiseringen av elementene taler mot plassering i gruppe llIA og 1118. Derimot
er det ti.ekk som viser overensstemmelse med gruppe llIC. Dette gjelder den
innbyrdes plasseringen av ovner, slagghaug og kullgrop. Da undersøkelsen ble
foretatt, var vi ikke klar over hvor diffi]se og vanskelige tufter var å påvise i
området, og dette var spørsmål som derfor ikke ble vektlagt ved gravningen. Ved

gjennomgang av
og det ble funnet
derfor at anlegget
m, mens lengden

profiltegninger viser det seg imidlertid at terrenget var utplanert,
samme type påfylte lag som i Øvrige blestertufter. Jeg mener
bør plasseres i gruppe HIC. Bredden på tuften kan ha vært 4
er usikker.

Innberetnim ved Henning Fritsvold Hoel 1987, Jan Henring Larsen 1988.
Litteratur: Jakobsen 1983:40 (her DR 76), Larsen 1989b:48.

E!±p!±i C.37475 a-g Jernmeisel, tenformet jemgjenstand (tange?), kullprøver, prøver
av slagg og ovnsforing.

8.5 Anlegg av gruppe llID

DR 56

Jernvinnean]egg

ØK: CG 074-5-4

Flyfoto: 7620 C04

Lokaliteten lå i slåkt S-hellende lende 1 km N for innløpsosen til Dokkfløyvatn
og 200 m ø for Manstadhytta. I området lå det en rekke anlegg, blant annet DR
59 325 m Sø og DR 55 200 m V. Kullgrop DR 57 fantes 50 m S (figu 14).
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Anlegget bestod av tre kullgroper, en grop med ukjent funksjon, to sjaktovner og
en slagghaug (figur 116).
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Figur 116. Plan over jerrwinneanlegg DR 56.
Hansen 1986.

Oppmåling ved lnger Berg-

Det meste av arbeidet på deme lokaliteten ble utført i 1986. De tre kullgropene
ble delvis gravd med maskin, og to av dem ble dokumentert i 1987. Det er lagt
ut en rekke sjåkter rundt anlegget ved hjelp av gravemaskin for å prøve å komme
på sporet av eventuelle sdukturer. Slike fi.emkom ikke.
enkelte kontrollmålinger, og prøver ble samle( inn.

I 1988 er det foretatt

KulkroDer: De tre kullgropene lå i nedre del av anlegget og var av vanlig t)pe
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med voll og avflatet bunn.
Grop A: oval av form, ytre diameter 7,7-9,8 m, indre diameter 5,4 - 6,2 m, dybde
0,9. I sentrum var det et 5 cm tykt kullag under 15 cm kullblandet grus og torv.
Gropa syntes å ha dobbel voll i S-delen, noe som trolig skyldtes utglidning.
Grop 8: ytre diameter ca 7 m, indre diameter 4,7 m, dybde 0,9 m.
Grop C: indre diameter 2,7 m, dybde 0,7 m.
GroD med uviss funksion (ffoD D): Denne lå lengst i NØ på feltet og høyere i
terrenget enn øvrige strukturer på lokaliteten. Den avvek ved dette trekket fi.a
kullgropene. I gropa som hadde indre diameter 2 m og dybde 0,3 m, var det
skifer under et tynt torv- og gruslag. Det kunne ikke sees spor etter brenning i

gropa. To altemativer synes aktuelle; enten dreier det seg om en påbegynt
kullgrop hvor man har måttet avbryte gravningen på grum av undergrunnens
beskaffenhet, eller det dreier seg om et bruddsted for skifer. Da skiferen gikk
helt opp i torvlaget i dette området, virker det ikke rimelig at man startet gravning
av kullgrop her. Jeg mener derfor at det sannsynligvis er bruddsted for skifer,
kanskje til konstruksjoner på anlegget.

Figur 117.

Profti gjennom kullgf.op C på DR 56.1987.

Qq£=; Det ffemkom to sjaktovner med slaggutløp. Begge var dårlig bevart.
Ytre diameter var 0,5 m, indre diameter 0,350,4 m. Store kantheller manglet, men
rmndt ovnene var det en pakning av mindre heller og kuppelstein. I ovnsområdet
fantes det spor etter hellelegging.

Sla£Ehaugen var toppet og næmest firsidig med avrundete hjømer, tvermål 5,0
- 5,5 m, høyde 0,7 m. Haugen bestod vesentlig av tappeslagg, mye ovnsforing,
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malm, skifer og stein samt kull og sand/jord. Det ffemkom enkelte brente ben.
Analvser: Ved undersøkelsen av slagghaugen fremkom 56 g, 197 fragmenter,
brente ben. 190 fragmenter med vekt 44,5 g er av ubestemte pattedyr, 4
fragmenter med vekt 10 g er bestemt til storfe, mens 3 ffagmenter med vekt 1,5
g er av sau/geit.

Det er utført vedartsbestemmelser av 10 prøver ffa kullgropene med 179
ffagmenter hvorav 163 var av bjerk og 16 av furu. Fra en prøve av bjerk ffa
bunnen av kullgrop A foreligger en datering til 770 ± 60 BP, alder AD 12201280 q-7502) og fra bumen av ovn 11 (furu) til 590 ± 110 BP, alder AD 12801430 ff-7688).

VuderinE: Anlegget var et av de første som ble utgravd, og det ble i 1986 i
første rekke fokusert på teknologiske spørsmål. Det er på det rene at anlegget
ikke passer im blant dem i gruppe HIA og IHB ut fi.a organiseringen av
elementene.
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Figur 118. Proftl stennom slagghaugen på DR 56.
Hansen 1986.
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Oppmåling ved lnger Berg-

Derimot er det trekk som peker mot IHC. Planløsningen har felles trekk med
blant annet DR 59. Imidlertid har vi her ingen spor som tyder mot tuft, men
dette spørsmålet ble heller ikke drøftet under gravningen. Da bare sjåkter ble
utgravd, mistet vi den fordelen avdekking av en støme flate ville gitt. Ut ffa dette
har jeg valgt å plassere anlegget i gruppe som ubestembart.
Innberetringer ved lnger Berg-Hansen 1986 og Lars Erik Narmo 1987.
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Litteratu: Jacobsen
1988b:4041.

1983:23-24,
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1987:27,

Larsen

1988:30,

Larsen

E!!]±!±; C.37459a-r Brente ben, kullprøver, prøver av slagg og ovnsforing.

DR 302

Jernvinneanlegg

øK: CG 074-5-4

Flyfoto: 7620 C06

Lokaliteten lå på en flate mellom to morenerygger 550 m Nø for innløpsosen til
Dokkfløyvatn. Jernvinneanleggene DR 1, DR 63 og DR 1871å henholdsvis 400
m V, 375 m NV og 325 m N (figur 14). Gjennom dette området gikk fangstsystem 8.
Lokaliteten bestod av fire kullgroper hvorav en var sekundært ombygd til
fangstgrop. Videre ble det påvist en slagghaug. Anlegget ble summarisk oppmålt
i oktober 1988, og det var frost og lå snø i området, slik at arbeidsforholdene
var vanskelige. Delprosjektet historisk arkeologi hadde lagt sjakt gjennom den
ombygde gropa D. Det ble brukt metallsøker for å etterspore flere slagghauger,
men uten resultat.
Gropene: I tillegg til de fire gropene som fremgår av figur 119, fantes det en
fangstgrop 17 m S for grop C. Gropene A-D var lite ensartet.

A var en stor, noe oval grop med voll. Ytre diameter 10,0-11,0 m, indre diameter
6,7-7,5 m, dybde 0,85 m. Bunnen var jevnt sirkulær, diameter 3,7 m. Under
torven var det et 0,35 m tykt lag med trekull.

8 var en mindre, uryddig grop med svakt markert voll. Flere stein var synlig i
voll og bunn. Ytre diameter 7,0 m, indre diameter 5,5 m, dybde 0,9 m. Det ble
ikke funnet kull i prøvestikk.

C var en næmest rektangulær grop med rette sider og avrundete hjømer, indre
tveimål 4,2 m, dybde 0,55 m. Under torvlaget var det et tynt kullag, deretter
10 cm brun grus over et 3 cm tykt kullag. Ut fra formen er det grunn til å stille
spørsmål om det heller dreier seg om en hustuft enn en kullgrop.
D var sekundært ombygd til fangstgrop og hadde kraftig voll i NV og Sø, lengde
5 m og høyde 0,5 m, slik vanlig er på fangstgroper i området. Ytre diameter
var 10,1 m, mens indre diameter ble målt til 7,3 m. I vollen var det en grop i
ø.

Gjennom hele kull-/ fangstgropa var det lagt en sjakt som viste et 0,65 m
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tykt trekullag i NØ, mens det i SV var to klare lag med kullspettet brun grus
mellom. I sentrum var kullagene kuttet av nedgravningen for fangstgropen.

Figur 119. Plan over jernNinneanlegg DR 302.
Larsen 1988.

Oppmåling ved Jan Henning
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SlagEhauE: Nø for grop C lå det en slagghaug som syntes å bestå vesentlig av
tappeslagg. På grunn av snø og is var det ikke mulig å få klarhet i haugens
utstrekring. V for haugen stakk det opp en kantstilt helle, men det er usikkert
om det stod en ovn her.

Voll og avflatet Darti: Fra slagghaugen mot grop 8 var det en tydelig kant/voll
og et parti med bredde 2,5 m på SV-siden mot grop C som skilte seg ut ved at
det her var flatt og jevnt i forhold til terrenget rundt. Prøvestikk viste brun,
tilsynelatende steril grus under torvlaget, men det var ikke mulig å få utført gode

prøvegravninger. Det er derfor uklart hva denne struktuen representerte, men det
er mulig at det kan dreie seg om en hustuft.
VuderinE:

De summariske undersøkelsene viste at anlegget primært var et

jernvinneanlegg, og at en av gropene så var ombygd til fangstgrop i system 8.
Dataene er imidlertid ikke tilstrekkelige til å foreta en nærmere plassering innen

gruppe m.
Det skal imidlertid pekes på at organiseringen av gropene og
slagghaugen har sine paralleller innen gruppe llIC. Forholdet til tuft og ovner er
uklart, og det kan ha vært flere slagghauger som ikke ble oppdaget.
Imberetninq ved Jan Henning Larsen 1988.
Litteratur: Larsen 1989b:53.

Ep!±±±i C.37488 a€

Kullprøver og slaggprøve.

8.6 0ppsummering
Gruppe 111 omfatter anlegg hvor kullgroper inngår i anleggstrukturen. Alle ovnene
har sjakt, og slagget er tappet ut i en slaggrenne foran ovnen. De aller fleste
ovnene står i en ramme med kantstilte skiferheller på minst to sider. Slagghaugene bestod i det vesentligste av tappeslagg, men også av bunnslagg, ovnsforing, skiferflis, kull og jord.

Gruppen er inndelt i fire undergrupper ut fra organiseringen av elementene. To
lokaliteter, DR 9 og DR 63, har vist seg å bestå av to ulike anlegg med
avvikende struktur.

Gruppe llIA har den enkleste fomen og i regelen finnes en kullgrop, en
slagghaug og en ovn. Arbeidsområdet rundt ovnen har hatt hellelegning. I tillegg
finnes ildsted, i regelen bygd av kantstilte skiferheller.

Seks anlegg (DR 14, DR
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18, DR 187, DR 208, DR 226 og DR 345) er behandlet under denne gruppen.
DR 226 hadde to kullgroper, men de øvrige data pekte mot gruppe llIA. På to
av anleggene er det foretatt utgravninger (DR 187 og DR 208), mens de Øvrige
er oppmålt og dokumentert på båkgrunn av maskinelle gravninger.
Verdifulle data om huskonstruksjon rundt ildstedet gav DR 187 som hadde brent.
Her var det etter forholdene et rikholdig gjenstandsmateriale med mange bryner,
kniv, nagler og skår av kleberkar. På DR 14 indikerte påfylte lag at her var en
hustuft.

Gruppe 1118 er den mest tallrike undergruppen. Gruppen har samme elementer
som anlegg av gruppe llIA, men det er flere av dem. I regelen er det 2-4
kullgroper som ligger øverst i terrenget. DR 19 avviker med bare en. På
nedsiden finnes hellelagt arbeidsområde med 2-4 ovner og 2 slagghauger som
vanligvis ligger ut til sidene, men her finnes avvik. På DR 13 og DR 36 fantes
slagghauger opp mot kullgropene.

På nedsiden av arbeidsområdet er det i de tilfellene det er foretatt utgravninger,
funnet ildsted, gjerne bygd av kantstilte skiferheller. I flere er det funnet lag
med brente ben og med små slaggperler. I regelen er de brente bena av husdyr,
men det er også funnet mindre stykker av oter, fugl og fisk.
Enkelte av anleggene hadde tydelige hustufter rundt ildstedene. Godt dokumentert
er dette på DR 1 og DR 36. På DR 1 syntes konstruksjonen å ha brent, mens
det på DR 36 fremkom brun masse, nok av fonåtnet treverk, i veggvollene.
Gruppen består av 13 anlegg (DR 1, DR 8, DR 9, DR 11, DR 13, DR 19, DR
23/24, DR 36, DR 44, DR 63, DR 69, DR 181 og DR 263). Mest inngående
undersøkelser er foretatt på DR 1, DR 63 og DR 69. Fire av anleggene (DR 8,
DR 23/24, DR 44 og DR 181) er oppmålt på båkgrunn av prøvestikk. For DR
23/24 og DR 44 har målet vært å la dem ligge urørt for å kunne studere
reguleringens innvirkning på anlegg av kjent type. Disse to anleggene ligger så
vidt nær h.r.v. at de vil være tilgjengelige på forsommeren i år hvor det foregår
en nomal nedtapping av magasinet.

Gruppe llIC er definert ved at ovnen(e) finnes i en hustuft. Organiseringen
avviker fra gruppe llIA og 1118 også ved at kullgropene ligger i de lavereliggende
delene på lokaliteten. Ovnene står gjeme innskåret i en voll. Ingen sikre
takbærende stolper kunne påvises. men et par mindre stolpehull ble funnet. Best
data om tuftene fikk vi på DR 46, DR 59 og DR 63.

Seks anlegg er behandlet i denne gruppen (DR 9, DR 46, DR 55, DR 59, DR 63
og DR 221). DR 55 ble bare summarisk undersøkt.
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Gruppe llID er en samlegruppe for anlegg som ikke har kunnet plasseres i de
øvrige gruppene. Dette gjelder bare to anlegg, DR 56 og DR 302. På begge er
det funnet trekk som helst taler mot gruppe llIC. DR 56 ble undersøkt så tidlig
at vi ikke var oppmerksom på problemstillingen knyttet til huskonstruksjon rundt
ovnene, mens det bare ble foretatt summariske oppmålinger av DR 302.

8.7 Diskusjon
Felles for alle anleggene var at det var knyttet kullgroper til dem. På anlegg av
gruppe llIA og 1118 lå ovnsområdet kloss i vollen på nærmeste kullgrop(er), og
det fantes tykke kullag som understi.eket sammenhengen. Men vedartsanalyser og
]4C-dateringer vitner om forbindelse også for de andre anleggene. Interessant er

at flere kullgroper hadde en sekundærfase som fangstgroper.
Ovnene i gruppe 111 viser stor innbyrdes likhet.

Bare de to som ble gravd i

blestertuften på DR 59 og de to på DR 56 manglet de karåkteristiske kantstilte
skiferhellene. Dette trekket ved ovnene gjorde at det mange ganger var enkelt å
påvise dem før utgravning da de stakk opp i torvlaget. Dette forholdet at ovnene
viser så stor innbyrdes likhet, er et indisium på at det ikke er noen stor
tidsforskjell mellom undergruppene.
Flere steder var det tydelige spor av at ovner var ombygd eller flyttet i løpet av
anleggets brukstid. Dette skyldes trolig at ovnene har hatt kort levetid, heller
enn det skyldes at anleggene har hatt lang bmkstid. Flere ovner viste spor etter
lapping, noe som viser at leirforingen har blitt ødelagt ved den temperaturen det
er tale om ved produksjonen. Det skal understrekes at forholdene tyder på at ikke
alle ovner har vært i bruk til samme tid. Mest tydelig så vi dette på DR 36 og
DR 263 hvor en ovn på hvert anlegg var dekket av slagg. På DR 59 var det
også på det rene at de to ovnene i blestertuften ikke var brukt til samme tid. De
stratigrafiske forholdene på flere lokaliteter tyder også på at ikke alle kullgropene
er bygd samtidig. Det er ikke påvist torvlag som tyder på at det har gått lang
tid mellom byggingen av dem.

Når det gjelder forholdet mellom undergruppene, er det grunn til å understreke
likheten mellom anlegg av gruppe llIA og 1118. Her fantes de samme elementene, og planløsningen viste felles trekk. En mulighet er at det egentlig dreier seg
om samme type anlegg hvor det ikke er foretatt full utbygging av anleggene til
gruppe llIA. Beliggenheten i slåkt hellende lende på morene var lik, og det var
plass i terrenget til videre utbygging av gruppe llIA-anleggene.
Forholdet til ildstedet og hustuften rundt dette er viktige.

For det første var
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lagfølgen i ildstedene spesiell med lag med brente ben dekket av små slaggperler
som avvek fra det slagget som fantes i slagghaugene. Ut fi.a dette har vi drøftet
om det her har vært drevet en fom for bearbeiding av jern. Det er uklart om de
brente bena kan ha spilt en rolle i denne sammenhengen. Det er mulig at det kan
ha vært drevet smiarbeid, men også oppvaming av luppen kan komme på tale.
Imidlertid er det et påfallende trekk at det ikke er funnet sikre amboltsteiner på
noen av anleggene. Ambolten kan imidlertid ha vært av jem og således flyttet.
Hustuftene på DR 1, DR 36 og DR 187 lot seg avgrense ved undersøkelsene.
På DR 23/24 og DR 44 var tuftene tydelige i terrenget. Det er imidlertid på det
rene at tuftene er så små at de neppe kan ha tjent som permanent bosted for
mange mennesker. De få funnene, i fom av bryner og nagler/søm, er knyttet til
arbeidet på stedet. Jeg antar derfor at man helst har oppholdt seg her under de

perioder av året det har vært virksomhet på stedet.
Skiferlagene og hellelegningen i ovnsområdet har bydd på tolkningsproblemer.
For det første ser det ut til at en del heller har vært lagt på undergrunnen og viser
at disse representerer en hellelegning. En del flis er varmepåvirket og kan
stamme ffa reparasjon av ovnene. Derimot byr skifer funnet i ovner og over
slaggrenner på problemer. Vi har derfor vært inne på tanken at de kan stamme
fra et nedrast tak. Noe klart svar har undersøkelsene ikke gitt. Andre løsninger
er imidlertid tenkelige. De kan være rester av en støtte for sjåkten hvor også
treverk har inngått, de kan ha sammenheng med en isolerende vegg foran ovnene
eller ovnene kan være tildekket og beskyttet til neste gangs bruk.

Under de forsøkene vi har gjort med jemffemstilling ble det klart for oss at det
var viktige å beskytte virksomheten mot nedbør. Det er derfor sannsynlig at det
har vært et tak over ovnsområdet. Dette kan ha vært en forlengelse av huskonstruksjonen rundt ildstedet.
Når det gjelder gruppe llIC, er det her på det rene at ovnene har stått i en tuft.
Organiseringen av anleggene er klart forskjellig fra de to andre undergruppene. På
DR 63 talte de stratigrafiske forholdene for at gruppe llIC-delen var den eldste.
Det er på det rene at tuftene har sterkt avvikende stønelse. På DR 9, DR 59 og
DR 63 har det neppe vært plass til annet enn å drive jemproduksjon, mens det
på DR 46, DR 55 og DR 221 også var ildsted. Dette kan bety at det vil være
nødvendig å dele denne gruppen opp i undergrupper. Før det blir anledning til
å foreta analyser av det samlete materialet, vil jeg ikke gå inn på dette problemet.
Oversikten over ]4C-dateringene på neste side viser at de fleste dateringene konsentrerer seg til 1200-og 1300-tallet. For gruppe llIA skiller den ffa DR 187 (T8385) seg ut. Prøven er av furu, og den er tatt ut ffa en kraftig veggstokk i
tuften rundt ildstedet. Det er grunn til å regne med at høy egenalder på treverket
vil slå ut her, og antagelig er anlegget yngre enn det dateringen tyder på.
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Fra gruppe 1118 foreligger 11 dateringer samt en ffa kullgrop 8 på DR 63 (T5766) som det er noe usikkert om har tilknytning til gruppe 1118 eller llIC.
Prøven ble tatt ut ved prøvestikk i 1983. Mye taler for at den tilhører et øvre
kullag og således hører til siste bruksfase på anlegget. Dateringen T-7494 fra
dette anlegget ligger noe tidligere enn Øvrige, og prøven er av furu fra en delvis
forbrent konstruksjon i bunnen av ovn 11. Høyere egenalder kan her ha gjort
utslag. De øvrige dateringene tyder på at anleggene innen gruppe 1118 har en
brukstid innen tidsrommet 1230-1430, og da helst på slutten av 1200-og på 1300tållet. De tre dateringene fra DR 208 og DR 226 i gruppe llIA indikerer at
gruppe llIA og gruppe 1118 har samme brukstid.

Forholdene er langt mindre entydige når det gjelder gruppe llIC. For det første
er det grunn til å se på de to dateringene ffa DR 63. Det viser seg at begge er
utført på materiale av furu. Selv om dateringene tangerer hverandre på år 1000,
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synes det klart at T-7687 med ålder AD 810-1000 sett i forhold til øvrige
dateringer klart er for gammel.

Dateringene fra DR 59 viser stor spredning. T-7503 med alderen 1400-1450 er
fra topplaget i kullgrop A, og representerer trolig en senere bruksfase (Larsen
1989a:107-108). Videre har jeg under behandlingen av anlegget pekt på uklarhet
i om blestertuften og ovnen på utsiden tilhører samme bruksfase.
Sikker
sammenheng med blestertuften har de to dateringene T-7498 og T-7718 fra
henholdsvis kullager og slagghaug som begge ligger innen 1200-tallet. Av de to
andre er den fra ovnen (T-7499) datert på furu.

Det er grunn til å merke seg at dateringen fra DR 46 ligger sent, mens den ffa
DR 221 passer godt med de ffa DR 59. Samlet sett er det grunn til å slutte at
hoveddelen av gruppe llIC kan ha noenlunde samme alder som anlegg av gruppe
llIA og 1118, men muligens ligger starten på denne fasen noe tidligere. Her ville
det vært Ønskelig med flere dateringer. Trolig vil dateringer fra de to fasene på
DR 9 kunne bidra til å kaste lys over forholdet mellom gruppe llIA og 1118 på
den ene siden og gruppe llIC på den andre. Dette er et spørsmål det vil bli
arbeidet videre med.
Gjennomgangen av dateringene underbygger antagelsen om at gruppe llIA og 1118
er to varianter av samme anleggstype. Forskjellen ligger i graden av utbygging
av anleggene. Derimot er forholdet til gruppe llIC mer forvinende. Muligens
kan forskjellen ha sammenheng med bruk til forskjellige årstider, eller det kan
være reelt som de stratigrafiske forholdene på DR 63 tydet på, at gruppe llICdelen er den eldste. Her må de usikkerhetsfåktorer som L4C-metoden har, tas i
betraktning.
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9. GRUPPE IV. ENKELTLIGGENDE KULLGROPER

9.1 lnnledning
1 gruppe IV er skilt ut kullgroper som ikke kan knyttes til noe bestemt
jernvinneanlegg, d.v.s. at avstanden er så stor at de fåller utenfor mønsteret med
at de ligger inne på selve anlegget. De som er behandlet her, ligger minst 50 m
fra nærmeste anlegg.

I kapittel 3.2 er det gjort rede for det arbeidet som er utført for å skille kullgroper
og fangstgroper. En kompliserende fåktor er at enkelte groper er blitt brukt både
som kullgrop og som fangstgrop, jfr. også jemvinneanleggene DR 46, DR 55 og
DR 302. Klassifiseringsarbeidet har vært drevet i nært samarbeid med delprosjektet historisk arkeologi. I det vesentlige bygger vi på plassering i forhold til
fangstsystem, utforming av voll og bunn samt studier av lagfølgen i gropene.
Hvordan måltaging er utført, fremgår av kapittel 8.1 og figur 53.

De lokalitetene som behandles i dette kapitlet er dokumentert på samme måte
som kullgropene tilhørende anlegg av gruppe 111. Bare et fåtall er fagmessig
utgravd, mens flere er gravd med gravemaskin. Vi har her lagt vekt på to
forhold. For det første har det vært prioritert profiler for å få data om lagfølge
og antall bruksfaser.

Videre har det vært vektlagt å fremskaffe data om nedgravningens form ut ffa det
forholdet at både groper med sirkulær bunn (Bloch-Nakkerud 1987) og med
kvadratisk/rektangulær form (Mikkelsen 1986) er kjent. Til dette formålet er det
brukt to teknikker. Vi har gravd ned til kullag i bunnen og studert formen på
dette, eller vi har tømt gropa for løsmasser ned til undergrunnen og på denne
måten fått frem form og størrelse på den opprinnelige nedgravningen. Begge
teknikker har lett latt seg tilpasse ved kombinert bruk av maskin og håndkraft.
Teknikken med flategravning ned til kullag kunne lett kombineres med studier av
profil når bare halve gropa ble flategravd.

I litteraturen er beskrevet gravning av sirkelprofil som er en profil som følger det
høyeste av vollen rundt gropa (Bloch-Nakkerud 1987:49). Dette er en arbeidskrevende teknikk, og da jeg ikke har funnet belegg for at den har gitt data av
verdi som ikke har kunnet fremskaffes gjennom de Øvrige teknikker eller ved
kombinasjon av disse, er denne måten å undersøke groper på, bare unntaksvis
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0emvinneanlegg DR 63, grop 8) benyttet innen delprosjektet jernvinne.

9.2 Kullgropene

DR 2

Kullgrop

ØK: CG 074-5-4

Flyfoto: 7620 C06

Kullgropa lå 250 m NØ for N-enden av Dokkfløyvatn, i N-enden av en kolle
omgitt av myr. I området var det flere jemvinneanlegg, DR 1 lå 185 m NV og
DR 302 275 m Nø. Gropa lå også nær fangstsystem A (figur 14).

Fomen ble oppfattet som tilnærmet rund og med voll rundt hele omkretsen. Den
var særlig tydelig i skråningen mot N, mer utydelig mot stigende lende i S.
Ytre diameter var ved oppmåling 4,7 m, indre diameter 3,0 m, dybde til torvlaget
i sentrum 0,6 m.

Figw. 120.

Profil gjennom kullgrop DR 2.

Oppmåling ved Lars Erik Narmo

1987.

To forhold gjorde undersøkelse av gropa interessant. For det første ønsket vi å
få klarhet i om den også hadde vært brukt som fangstgrop i og med at den lå nær
system A. Demest Ønsket vi å undersøke om den hadde samme oppbygging som
kullgropene som var utgravd på jemvinneanlegg i området, i første rekke DR 1,
DR 59 og DR 63.
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Det ble lagt en profil N-S gjemom midten, og V-delen ble gravd bort ved hjelp
av gravemaskin. Profilen ble så renset og tegnet (figur 120).
Profilen viser at gropa hadde flat bunn, d.v.s. en næmest trauformet nedgravning.
Massen var brlt ut på sidene. Her hadde den en videre spredning enn antatt ved
oppmåling før utgravningen. Kullaget i bunnen var 4-10 cm tykt, mest markert
i N-delen. Lengden i profilen var 2,1 m. Inn i laget førte en linse med rødlig
sand, trolig varinepåvirket, ffa hver ende. Det er mulig at disse massene kan ha
sammenheng med en tidligere fase med kullbrenning.
Mellom torvlaget og kullaget i bunnen var det 0,25 m kullblandet masse. I Øvre
del av dette var det et klart markert kullag. Dette kan være en senere brenningsfase eller det kan dreie seg om kull som har seget inn, noe som i tilfelle
konesponderer med den innrasingen i S som fremgår av profiltegningen.

Kullag i vollen antyder at det har foregått minst 2 breminger i gropa.

Den

påfylte massen i vollen var i N 0,15 m, i S 0,2 m.

Undersøkelsen viste at gropa bare hadde vært benyttet som kullgrop da nedskjæringen i fangstgropene er langt dypere ¢ff. DR 53). Gropas konstruksjon var
tilsvarende den som var iakttatt på blant annet jemvinneanleggene DR 1 og DR
63.

Innberetrim ved Lars Erik Narmo 1987.
Litteratu: Melby 1978:16.

EEPE C.34730 Kullprøve.

DR 4

Grop, sannsynlig ku]]grop

ØK: CG 074-5-3

Flyfoto: 7620 BOS

Gropa lå på en morenerygg 50 m ø for Dokkelva N for Dokkfløyvatn og 150 m
Sø for jemvinneanlegget DR 9.
Fomen var klart sirkulær med jevn voll rundt. Bunnen var uregelmessig flat.
Ytre diameter ble målt til 6,7 m, indre diameter til 3,9 m. Dybden fra topp voll
til torvlaget i sentrum var 0,75 m.
Det ble foretatt en mindre prøvegravning i sentrum. Her var det kullblandet jord
under torven, men i en dybde av 0,3 m kom man ennå ikke ned på sammenhengende trekullag. På grunn av snø og is samt vanskelige vær- og lysforhold
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på slutten av sesongen i 1988 var det ikke mulig å føre gravningen videre.

Under registreringen i 1978 ble det tatt prøvestikk, og man kom da ned på tydelig
imslag av kullholdig jord (Melby 1978:18). Ut ffa fom, størrelse og kullinnblanding er det rimelig å tolke gropa som en kullgrop.

Imberetnin£ ved Jan Heming Larsen 1988.
Litteratur:

Melby 1978:18.

DR15

Kullgrop

ØK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 IX)8

Kullgropa lå på en terrasse 220 m Ø for midtre del av Dokkfløyvatn, ca 725 m
o.h. 50 m N fantes jemvinneanlegget DR 14, 30 m S kullgrop DR 16 (figu 54).
Gropa var velbevart, jevnt sirkulær med avflatet bunn og sirkulær voll rundt hele
omkretsen. I NNV var det en sidegrop.
Registreringsmål: ytre diameter 7 m, indre diameter 4,2 m, dybde 0,8 m.
Sidegrop ø-V 2,5 m, bredde 0,25-0,3 m, dybde til torvlag 0,2 m.

Ved prosjektstarten i 1986 bestod de kjente fomminnene knyttet til jernffemstillingen med ett unntak (DR 75, gruppe 1) av enkeltliggende kullgroper og samling
kullgroper med slaggfunn i prøvestikk. Da kunnskapen om fomminnene i området
var liten, ble det valgt å starte med undersøkelse av et par enkeltliggende groper
i midten av området. DR 15 og DR 16 hadde klare morfologiske forskjeller, og
de ble derfor valgt ut.
Problemstillinger knyttet til undersøkelsen var i første rekke gropas konstruksjon
og antall bruksfaser.
Demest fokuserte vi på sidegropa og mulighetene for
luftkanal inn i gropa.

Det ble lagt en sjakt med bredde 1 m gjennom gropa NNV-SSø med ytterligere
flategravning av partiene rundt sidegropa. Målet var å studere nedskjæring,
oppbygging av voller og kullag. Et felt ble åpnet fra sjakten gjennom vollen og
sidegropa.

I 1988 foretok vi en ytterligere undersøkelse ved hjelp av gravemaskin. Gropa
med sidegrop ble gravd lagvis slik at form og omkrets på kullaget i bunnen
fremkom. Videre ble områder rundt gropa avtorvet for å komme på sporet av
jernvinneanlegg eventuelt andre aktiviteter som bosted, leiiplass eller lignende,
men med negativt utbytte.
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Figur 121.

Plan over kullgrop DR 15.

Oppmåling ved Kathy Elliott 1986.

Det viste seg at gammel markoverflate kunne påvises under vollene, og denne var
trekullholdig. Dette kan ha sammenheng med at området ble avsvidd før gropa
ble gravd, det kan skyldes skogbrann eller ha sammenheng med eldre aktiviteter.
I dette tilfelle er det grunn til å peke på mulig skogbrann da det ellers i dette
området ble funnet trekullrester under torven ¢fr. gruppe V DR 258).
Gropa var jevnt sirkulær og gravd 0,55 m ned i undergrunnen. Nedskjæringen
hadde tvenmål 3,1 m. Massen ffa gravningen var kastet opp i en avrundet voll
med bredde ca 1 m og høyde 0,3 m. Noe stein var lagt opp ved foten av vollen,
enten tilfeldig ved utkasting eller intensjonelt for stablisering.
To markerte trekullag i nedskjæringen ble studert.
Første gangs bruk var
representert ved et kraftig, 0,1-0,15 m tykt kullag i bunnen. Enkelte stokker var
så godt bevart at det kunne sees at de lå tilnærmet vinkelrett på profilen. Det
dreide seg om stokker som var bevart i hele omkretsen, og følgelig ikke har vært
kløvd. Diameteren var under 10 cm. Over kullaget i bunnen lå det et 0,1-0,2 m
tykt lag med brunlig jord og sand, og Øverst, under torven, et nytt, 0,1-0,3 m tykt
kullag. Noe kull ffa dette laget lå ut over vollen i S og antyder uttak denne
veien.
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Figur 122.

Profil gjennom kullgrop DR 15.

Oppmåling ved Kathy Elliott 1986.

Det ble ikke observert noen forbindelse mellom hovedgropa og sidegropa. Heller
ikke ved den maskinelle flategravningen ffemkom det spor av kanal noe sted langs
omkretsen.

Analvser: Ut ffa det forholdet at DR 15 var blant de første fomminnene som ble
undersøkt, valgte vi å foreta vedartsbestemmelser og `4C-dateringer.
Ved
undersøkelse av DR 374 (tidligere TR 1) i Torpa, Nordre Land under foprosjektfasen hadde det vist seg å være målbar aldersforskjell. Det var derfor aktuelt
å teste om samme forholdet gjorde seg gjeldende her.
Fra det kraftige kullaget i bunnen ble det tatt ut to prøver, en i N-lige og en i S1ige del som ble vedartsbestemt, i Øvre lag en prøve i S. En prøve fia hvert lag
ble datert Ofr figu 121).
Vedartsanalyser:
øvre lag. S
15 fragm.13 bjerk, 2 fuu
Nedre lag. S 20 ffagm.19 bjerk, l fuu
Nedre lag. N 16 fragm. 16 bjerk

T-7689
T-7496

14C.dateringer:

T-7689 øvre lag 580 ± 40 BP, alder AD 13m-1410
T-7496
Nedre lag 610 + 60 BP, alder AD 1260-1410
Dateringene er utført på kull fra bjerk.
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Analysene viste forholdsvis enhetlig bruk av bjerk. At det ikke var fim i nordre
del av nedre lag, kan skyldes tilfeldigheter ved prøveinnsamlingen. Forskjellen
i de radiologiske dateringene er så liten at det ikke er mulig å trekke konklusjon
om den tidsmessige avstanden.
Det ble tatt ut pollenprøver i snittveggen som viste innhold av gran og kom.
Imberetnin2er ved Kathy Elliott 1986, Helge lrgens Høeg 1988 og Jan Henning

Lrin1988.
Litteratu: Evensen 1979:22, Høeg 1990:8, 75.
E!±PP; C.37436 Kullprøver.

DR 16

Ku]]grop

øK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 DOS

Kullgropa lå på en flat slette 220 m ø for midtre del av Dokkfløyvatn, ca 725
m o.h. 75 m N fantes jernvinneanlegget DR 14, 30 m N kullgrop DR 15, 50 m
SV kullgrop DR 17 og 100 m SV jemvinneanlegg DR 208 (figu 54).
Gropa var velbevart, jevnt sirkulær med avflatet bunn og sirkulær, stedvis noe
diffus voll rundt hele omkretsen.
Registreringsmål: ytre diameter 5 m, indre diameter 3,9 m, dybde 0,45 m.
Det vises til begrunnelse for prioritering av utgravning under DR 15. Problemstillingene var de samme: gropas konstruksjon og antall bruksfaser. Da DR 16 var
mindre og grunnere og hadde voll som var mindre tydelig, fokuserte vi på

problemstillinger knyttet til datering og bruk av vedart, det vil si om gropene var
av samme type og ffa samme tid.
Det ble lagt ut en sjakt med bredde 1 m Ø-V gjennom gropa og vollen. Videre
åpnet vi et felt på 2,5 x 4 m ffa sjakten mot S. Feltet innbefattet sydlige hålvdel
av gropa og et område på utsiden. Området ble undersøkt ned til steril under8runn.

Gropa var nedgravd som DR 15. Bunnen bestod av fjell i fom av skifer, og
dette er trolig årsaken til at gropa var såvidt grunn. I bunnen lå det et 0,2 m tykt
trekullag med tverrmål 1,9 m. I den undersøkte delen var laget tydelig sirkulært.
Kullet var for det meste oppsmuldret, men det lot seg konstatere at det nederst
var lagt stokker i lag korsvis.
Mellom kullaget og torven var det 0,2 m
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kullblandet sand og jord med innslag av flis av skifer.
en bruksfase (figu 123).

Figur 123.

Det var bare spor etter

Profil gjennom kullgrop DR 16. Oppmåling ved Kathy Elliott 1986.

Vollen bestod av inntil 0,2 m sand iblandet flis av skifer ffa gravningen av gropa.
En del stein syntes å være lagt opp i ytterkanten av nedskjæringen.

Analvser: Som på DR 15 ønsket vi å få næmere klarhet i vedart og datering.
I DR 16 var det imidlertid tale om bare et markert kullag. Det ble tatt ut to

prøver langs profilen, henholdsvis ca 05 m ø og V for sentrum. Analysen viste:

ø. 20 bjerk
V. 18 bjerk, 2 furu

Datering ble utført på prøve ø som gav resultatet 740 ± 60 BP, alder AD 12601280 ¢-7495). Dersom dateringen er riktig, peker den mot en noe tidligere bruk
em DR 15.
Det ble også her tatt ut pollenprøver i snittveggen.
og av groblad (plantago major).

Disse viste innhold av gran

Imberetninger ved Kathy Elliott 1986 og Helge lrgens Høeg 1988.
Litteratu: Evensen 1979:21, Høeg 1990:8, 75, 77-78.
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E!±Ppi C.37437 Kullprøver.

DR 17

Kullgrop

øK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 DOS

Kullgropa lå 125 m Ø for N-enden av Dokkfløyvatn i forholdsvis bratt Vhellende lende, 720 m o.h. Jemvimeanlegg DR 208 lå 60 m SSV, DR 14 120 m
NNø og kullgropene DR 15 og 16 henholdsvis 50 og 75 m Nø (figu 54).

Fomen var rund med voll som p g a skråningen var utydelig i ø. Ytre diameter
ø-V 7,2 m, N-S 7,6 m. Indre diameter Ø-V 6,3 m, N-S 5,6 m. Dybde 0,95 m.
Maskinell flategravning viste at kullaget i bumen var jevnt sirkulært.
Imberetninger ved Anne Vaa Lien 1987 og Jan Heming Larsen 1988.
Litteratur: Evensen 1979:22.

Em C.37438 Kullprøve.

DR 20

Kullgrop

øK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 DOS

Kullgropa lå i V-helling 125 m Ø for N€nden av Dokkfløyvatn, ca 720 m o.h.
Den fantes 125 m S for jemvimeanlegg DR 19 og 235 NNV for DR 36, 75 m
Ø for kullgrop DR 21 (figu 54).
Formen var svakt oval med utydelig voll som bare var markert i SV. Ytre
tverrmål ø-V 6,0 m. Indre tverrmål ø-V 4,5 m. Dybde 0,6 m. I NØ lå det en
sidegrop, lengde Nø-SV 1,2 m, bredde 1,0 m og dybde 0,3 m. Det ble gjort
forsøk på prøveuttåk i 1988 og 1989. Gropa var da full av vann.
Innberetnim ved Anne Vaa Lien 1988.
Litteratur: Evensen 1979:24
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DR 2l

Kullgrop

ØK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 DOS

Kullgropa lå i V-helling ned mot den gamle veien og Dokkfløyvatn og 60 m ø
for det. Jemvinneanlegg DR 19 fantes 160 m Nø og DR 36 270 m SØ (figu
54).

Gropa var jevnt sirkulær med voll som var mest markant i skråningen i V. Ytre
diameter ble målt til 7,8 m, indre diameter til 5,1 m. Dybden ft toppen av vollen
til torvlaget i midten var 0,85 m. I NNø, 0,8 m ffa toppen av vollen, fantes en
sidegrop med lengde NV-Sø 1,7 m, bredde 1,2 m og dybde 0,15 m.
I bunnen av hovedgropa lå det en liten forhøyning, tverrmål 1 m, med brun grus.
Prøvegravning N for denne viste et 5 cm tykt lag med små kullbiter og jord under
0,2 m brun jord og sand. I sidegropa ffemkom steril morenegrus under torven.
Innberetninger ved Ame Vaa Lien 1987 og Jan Heming Larsen 1988.
Litteratur: Evensen 1979:24.

Fum: C.37441 Kullprøve.

DR 25

Kullgrop

ØK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 Dlo

Kullgropa lå på en slette 240 m ø for Dokkfløyvatn og 300 m N for utløpet av
det. Jemvinneanlegget DR 23Æ4 lå 125 m øSØ, kullgrop DR 29 70 m SV og
kullgrop DR 340 80 m VNV (figu 81).
Gropa var jevnt sirkulær, og det lot seg påvise en svakt markert voll i V.
Diameteren målt ffa kant av nedskjæring var 3,3 m og dybden 0,6 m i forhold
til torvlaget i midten. I SSø lå det en uklart markert sidegrop med lengde N-S
1,2 m, bredde 1,1 m og dybde 0,2 m. Prøvegravning i sentnm av hovedgropa
viste et markert 0,05 m tykt kullag under torven. I sidegropa kom det steril masse
under torven.
Innberetninger ved Anne Vaa Lien 1987 og Jan Henning Larsen 1988.

Litteratu: Evensen 1979:26.
EEææi C.37443 Kullprøve.
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DR 26

Kullgrop

øK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 D10

Gropa lå på ø-siden av en liten morenerygg 175 m ø for Dokkfløyvatn og 175
m N for utløpet av det. Avstanden til jemvinneanlegg DR 23Æ4 i NØ var 200
m og til DR 263 i SV 175 m.

Rundt gropa var det jevn sikulær voll unntatt i S hvor det var en forhøyning med
lengde 3,5 m. I SV-kanten fantes det en samling blokker og stein, trolig utkast
ved gravning av gropa. Selve gropa virket rektangulær. Ytre diameter ble målt
til 7,9 m, indre diameter til 5,3 m. Dybden ffa toppen av vollen til torvlaget i
sentrum var 0,5 m. Prøvestikk i sentrum viste et s cm tykt kullag.
Imberetninger ved Anne Vaa Lien 1987 og Jan Henning Larsen 1988.
Litteratur: Evensen 1979:26.

E±±!±i C.37444 Kullprøve.

DR 29

Kullgrop

ØK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 D10

Gropa lå 170 m ø for Dokkfløyvatn i sydlige del omtrent 300 m ovenfor utløpet.
Beliggenheten var inne på en flate som falt av mot en bekkedal i N. Kullgrop
DR 340 fantes 35 m NV, DR 25 på samme flate 65 m Nø. Næmeste jemvimeanlegg var DR 23/24 175 m Ø (figur 81).

Objektet var svakt rektangulært med klart markert voll som var utflytende i Ø.
Ytre mål 6,4 m, indre tverrmål ø-V 4,4 m. Dybde ffa topp av voll til torvlag
i sentrum ble målt til 0,65 m. I ø-kanten lå det to forholdsvis store stein. I Nø
fantes det en sidegrop 1,2 m ffa toppen av vollen,1engde N-S 1,4 m, bredde 0,8
m, dybde 0,3 m. HØvestikk i sentrum av hovedgropa viste et tynt kullag, 0,010,02 m tykt, under torven. Prøve ble tatt ut her. I sidegropa var det steril grus
under torven.
Innberetnin£er ved Anne Vaa Lien 1987 og Jan Heming Larsen 1988.
Litteratur: Jacobsen 1982:47.

Fm C.37445 Kullprøve.

Figur 124.

DR 30

Kullgrop DR 30 mot N,1988.

Kullgrop

øK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 D10

Kullgropa lå i V-hellende lende 350 m Ø for Dokkfløyvatn og 650 m N for
utløpet av det. Nærmeste kjente jemvinneanlegg var DR 23Æ4 225 m S (figu
81). Gropa lå nær h.r.v. og systematisk registrering er ikke foretatt i områdene
mot ø slik at det her kan finnes bevarte anlegg.

Gropa var meget godt bevart med jevn sirkulær voll og tilnærmet flat bunn (figu
124). Ytre diameter ble målt til 9,2 m, indre diameter til 7,0 m. Dybden var 1,3
m målt mellom toppen av vollen og torvlaget i sentrum. Prøvegravning i midten
viste et kraftig, inntil 10 cm tykt trekullag med til dels store kullstykker under
0,2 m brunlig, kullblandet lag av sand og grus.
Innberetninger ved Anne Vaa Lien 1987 og Jan Henning Larsen 1988.
Litteratu: Jacobsen 1982:49.
E!±j±pi C.37446 Kullprøve.
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DR 31

Kullgrop

øK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 D10

Kullgropa lå på en terrasse på ø-siden ved søndre del av Dokkfløyvatn, ca 725
m o.h. I området lå det flere enkeltliggende kullgroper (DR 30, 32, 219, 220
m.fl.). Nærmeste jernvimeanlegg var DR 23Æ4 350 m S og DR 214 400 m NØ

(figu sl).
Gropa var velbevart med jevn voll, best markert i ø.
Ytre diameter ø-V 6,1 m. Indre diameter ø-V 4,7 m. Dybde 0,65 m.
Kullprøve ble tatt ut i vollen.
Innberetning ved Anne Vaa Lien 1988.

Litteratu: Jacobsen 1982:50.

EE C.37447 Kullprøve.

DR32

Kullgrop

øK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 Dlo

Kullgropa lå på en liten forhøyning i VNV-skråning mot Nordlibekken 330 m ø
for Dokkfløyvatn og 750 m N for utløpet av det (figu 81). Nærmeste kjente
jemvinneanlegg var DR 23/24 som lå 450 m S.
Gropa var sirkulær med ganske jevn voll. Ytre diameter ble målt til 5,4 m, indre
diameter til 4,4 m, dybde 0.5 m. Prøvegravning i sentrum viste kullblandet muld
under torvlaget. Da det var lite kull, ble det ikke tatt ut prøve, men fom,
beliggenhet og lagfølge tyder på at gropa hadde hatt funksjon som kullgrop.
Innberetninger ved Anne Vaa Lien 1987 og Jan Henning Larsen 1988.
Litteratu: Jacobsen 1982:51.

DR33

Kullgrop

ØK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 D10

Kullgropa lå 175 m Ø for Elgvika på midten av Dokkfløyvatn. 710-715 m o.h.
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I området lå det flere enkeltliggende kullgroper (figur 81), mens næmeste

jemvinneanlegg var DR 214 325 m Ø og DR 36 425 m NNø.

Formen var svåkt oval med voll i N og V.
tvermål N-S 2,9 m, dybde 0,4 m.

Ytre tverrmål N-S 4,4 m, indre

Innberetnim ved Anne Vaa Lien 1987.
Litteratur: Jacobsen 1982:52.

DR 34

Kullgrop

øK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 DO8, D10

Kullgropa lå 210 m ø for midtre del av Dokkfløyvatn ca 710 m o.h.

Nærmeste

jemvinneanlegg var DR 36 125 m Nø. Kullgrop DR 35 1å 130 m mot Sø og
kullgrop DR 37180 m mot NV (figu 81).

Formen var jevnt sirkulær uten voll. Profilen var bratt. Masse ffa gropa fantes
spredt i N-ø. Diameter 3,0 m, dybde til torvlag i sentrum var 0,7 m. Prøvegravring viste et markert, 5 cm tykt kullag med til dels store kullbiter under torven
i sentrum. Prøve ble uttatt her.
Analvser: 20 kullffagmenter er vedartsbestemt, 7 var av bjerk og 13 furu.
]4C-analyse av furuffagmentene gav dateringen 820_+70 BP, alder AD 1160-1270

q-7713).
Innberetninger ved Anne Vaa Lien og Jan Heming Larsen 1987.
Litteratu: Jacobsen 1982:53.
Funn: C.37448 Kullprøve.

DR 35

Kullgrop

ØK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 D10

Kullgropa lå på Ø-siden av Dokkfløyvatn, ca 300 m ffa vannet og 725-730 m o.h.
Jemvinneanlegg DR 36 fantes 220 m N og DR 214 275 m SØ, kullgrop DR 34
125 m NV (figur 81).

Fomen var tilnæmet rund med tydelig voll, kraftig i V, mer utflytende i Ø.
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Ytre diameter N-S 11,4 m, Ø-V 9,8 m.
Indre diameter N-S 7,l m, ø-V 8,O m.

Dybde l,2 m.

Innberetning ved Anne Vaa Lien 1987.
Litteratu: Jacobsen 1982:54.

DR 37

Kullgrop

øK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 IX)8

Gropa lå på ø~siden av Dokkfløyvatn, 75 m ffa dette og ca 705 m o.h. 13 m
Ø gikk den gamle veien gjennom området. Tenenget skrånet slakt mot vannet
og i N var det et lite myrsig. Nærmeste kjente jemvinneanlegg var DR 36 160
m ØSØ (figur 54).

Formen var rund med jevn, sirkulær voll, noe uklar i Ø. I den indre delen av
vollen i Sø lå det to steiner. Ytre diameter ble målt til 8,6 m, indre diameter
til 5,0 m. Dybden fra toppen av vollen til torvlaget i bunnen var 0,9 m. Prøvestikk i midten viste kullblandet masse ned til en dybde av 0,3 m. I bunnen var
det konsentrert kull. Prøve ble tatt ut her.
Innberetnin£er ved Anne Vaa Lien 1987 og Jan Henning Larsen 1988.

Litteratu: Jacobsen 1982:57.

Fum: C.37450 Kullprøve.

DR 38

Kullgrop

ØK: CG 073-5-4

Flyfoto: 7620 D12

Kullgropa lå 260 m øNØ for den gamle fløtningsdammen ved utløpet av Dokkfløyvatn ca 715 m o.h. I dette området lå det en rekke jemvinneanlegg i S-SØ,
DR 75, DR 221-224 og DR 262. Særlig er det grunn til å peke på anlegget DR
263 av type 1118 som lå 130 m Ø (figur 13).

Formen var jevnt sirkulær uten markert voll. Profilen var bratt. En del masse
ffa gropa fantes spredt i S-V, men den kunne ikke karakteriseres som noen
oppbygd voll. Diameter var 3,0 m og dybden ned til torvlaget i sentrum 0,45 m.
I den utkastete massen i V var det en forsenkning, Ø-V 0,75 m, bredde 0,4 m og
dybde 0,15 m. Det er usikkert om det dreier seg om en sidegrop. Prøvegravning
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i sentrum av kullgropa viste et markert, 5 cm tykt kullag med middels store kullbiter under torven. Prøve ble tatt ut her.

Analyser: 35 kullffagmenter er vedartsbestemt, 29 var av bjerk og 6 av furu.
]4C-analyse av bjerkeffagmentene gav dateringen 710_+80 BP, alder AD 12501300 ff-7712).

Innberetninger ved Anne Vaa Lien og Jan Henning Larsen 1987.
Litteratur: Jacobsen 1982:58.

Funn: C.37451 Kullprøve.

DR 41

Kullgrop

ØK: CG 074-5-3

Flyfoto: 7620 B10

Kullgropa lå ca 300 m NV for Manstadsætra på V-siden og ved N€nden av
Dokkfløyvatn ca 720 m o.h. Nærmeste kjente jemvinneanlegg er DR 264 160 m
VNV og DR 306 340 m S.
Gropa var velbevart med flat bunn og tydelig voll, og den var klart sirkulær.
Ytre diameter: N-S 5,7 m, ø-V 55 m. Indre diameter: N-S 4,2 m. Ø-V 4,1 m.
Dybde mellom topp av voll og torvlag i sentrum: 0,75 m. Prøvegravning i
sentnm viste et markert 3-5 cm tykt trekullag med til dels store kullstykker under
0,2 m kullblandet grus.
Innberetnim ved Jan Henning Larsen 1989.
Litteratu: Jakobsen 1983:10.

Fum: C.37452 Kullprøve.

DR 45

Kullgrop

øK: CG 074-5-4

Flyfoto: 7620 BOS

Kullgropa lå innskåret i N-siden av en liten morenerygg ca 1 m under h.r.v. på
Nø-siden av Dokkfløyvatn. Her går fangstsystem A, og kullgropa fantes 6 m
øSØ for fangstgrop DR 329. Jemvinneanlegget DR 44 lå 80 m ø, anlegget DR
46 75 m SSø.
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0ppmåling 1989 viste at ytre diameter var 6,7 m og indre diameter 4,3 m.
Dybden ffa topp av voll til torvlag i sentrum var 0,75 m. Prøvestikk i bunnen

gav et 5 cm tykt kullag over steril undergrum.
kullspettet grus med et tynt torvlag over.

Kullaget lå under ca 0,3 m

Imberetning ved Jan Henning Larsen 1988.
Litteratur: Jakobsen 1983:14.

EE±±±i C.37454a-b

DR 48

2 kullprøver.

2 kullgroper

ØK: CG 074-5-4

Flyfoto: 7620 C04

Lokaliteten fantes 1,1 km N for N€nden av Dokkfløyvatn på tøn morene
avgrenset av Kittilbubekken og myr, ca 725 m o.h. I området lå det flere
jemvimeanlegg av middelaldertype, DR 44 180 m NNV, DR 46180 m NV og
DR 56 230 m SSø (figu 14).
De to gropene lå med avstand 25 m. Vanligvis er det funnet spor etter jemutvinning i tilknytning til samlinger av groper. Det ble foretatt undersøkelser for å
klarlegge om lokaliteten var et jemvinneanlegg ved en rekke prøvestikk, og
området ble gått over med metallsøker uten at funn ffemkom.

Begge gropene var sirkulære med flat bum. Grop A i ø hadde klart markert voll
rundt hele omkretsen, mens grop 8 hadde mer utydelig voll, best markert i V.

g± Ytre diameter ø-V 10,2 m, indre diameter ø-V 6,7 m. Dybde 1,05 m.
Prøvegravning i sentrum viste et klart markert, 5 cm tykt kullag under 0,2 m
kullblandet jord.

gE2pE

Ytre diameter ø-V 6,0 m, indre diameter Ø-V 4,5 m. Dybde 0,8 m.

Prøvegravning i sentrum viste et tynt, 2-3 cm tykt kullag under 0,1 m kullspettet
jord og grus.

Den store forskjellen i størrelsen på gropene underbygger resultatet at det her er
tale om to enkeltgroper og ikke et jemvinneanlegg.
Innberetninger ved Anne Vaa Lien 1987 og Jan Henning Larsen 1988.
Litteratur: Jakobsen 1983:16-17.
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E±±Ppi C.37456 a-b Kullprøver.

DR 51

Kullgrop

øK: CG 074-5-4

Flyfoto: 7620 BOS

Gropa lå på en morenerygg på NØ-siden av Dokkfløyvatn, 25 m V for den gamle
veien gjennom magasinområdet. Gjennom området går fangstsystem A, og gropa
lå 50 m Ø for fangstgrop DR 50 og 50 m Nø for DR 52. Beliggenheten i
forhold til kjente jemvimeanlegg var 200 m SSø for DR 46, 225 S for DR 44
og 225 m N for DR 55 (figu 14).
Kullgropa hadde svakt markert voll med flatt midtparti, diameter 1,4 m. Ytre
diameter var 6,0 m, indre diameter 4,0 m, mens dybden ble målt til 0,55 m.
Total dybde til steril undergrunn viste seg å være 0,8 m. Prøvestikk i bunnen i
sentrum viste et 5 cm tykt kullag under inntil 0,2 m kullblandet masse.
Innberetning ved Jan Henning Larsen 1989.
Litteratur: Jakobsen 1983: 19.

Fum: C.37457 Kullprøve.

DR 53

Kullgrop, sekundær fangstgrop

øK: CG 074-5-4

Flyfoto: 7620 BOS

Gropa lå 115 m NØ for Manstadhytta og ca 1 km N for Dokkelva, 715-720 m
o.h. Gjennom området gikk fangstsystem A. En rekke jernvinneanlegg fantes
her, DR 55 125 m SV og DR 56 160 m SØ var de nærmeste (figur 14).

Formen var rund med jevne voller rundt det hele.
Ytre diameter 7,0 m. Indre diameter 5,0 m. Dybde 0,9 m.

En profil ble lagt gjennom sentnm ved hjelp av gravemaskin. I vollen i SSV var
det to kraftige kullag som kan indikere to bruksfaser. Det er imidlertid mulig at
det øvre laget kan ha sammenheng med utkasting ved senere ombygging, men
vi ville i så tilfelle forventet at laget var mer blandet. Kullagene var i midten
brutt av en nedgravning, etter alt å dømme har gropa sekundært vært benyttet
som fangstgrop (figur 125).

Analvser: 3 kullprøver er vedartsbestemt, alle fra siste bruksfase som kullgrop. Fra
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prøve
Prøve
Prøve
Prøve

1 og 3 ble det uttatt 20 fi.agmenter, ffa prøve 2 24 fi.agmenter.
1: 15 fiagmenter bjerk, 5 fragmenter furu
2: 21 fiagmenter bjerk, 3 fragmenter furu
3: 20 fiagmenter bjerk.

Figw.125. Pi.ofil gjemt]ni. kull-lfangstgi.op DR 53. Oppmåling ved Pia Claesson
1988 .

Innberetnin2er ved Anne Vaa Lien 1987, Pia Claesson 1988 og Jan Heming
Larsen 1988.

Litteratu: Jakobsen 1983:20.
Funn: C.37385 Kullprøver.

DR57

Kullgrop

øK: CG 074-5-4

Flyfoto: 7620 C04

Kullgropa lå ca 1 km N for N-enden av Dokkfløyvatn og 220 m øSø for
Manstadhytta. I området lå det en rekke jemvinneanlegg med DR 56 som det
nærmeste, 60 m mot N (figur 14).
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Fomen var jevn sirkulær med klart markert voll og noe ujevn bunn.
diameter N-S var 8,6 m, indre diameter N-S 6,3 m, dybde 0,7 m.

Ytre

I 1986 ble det lagt en profil gjennom sentrum i retning ø-V, og den nordlige
halvdelen ble flategravd med gravemaskin ned til kullaget.
Dette var jevnt
sirkulært (figur 126), lengde i profilen 3,7 m, bredde ffa profilen mot N 1,8 m.
Laget var kraftig med store kullstykker. Toppen av vollen i ø lå 0,75 m over
kullaget. I sentrum fantes dette umiddelbart under torvlaget.
Analvser: Det er tatt ut tre kullprøver som er vedartsbestemt.
Høve 1: 22 fi.agmenter av bjerk
Prøve 2: 19 fi-agmenter av bjerk, 1 av furu
Prøve 3: 19 ffagmenter av bjerk, 1 av furu
Prøve 1 er [4C-datert til 730 + 60 BP, alder AD 1250-1290 U-7500).
Innberetninger ved Anne Vaa Lien 1987 og Jan Henning Larsen 1989.

Litteratu: Jakobsen 1983:25.
E±±pp; C.37460 Kullprøver.

Figur 126.

Kullgrop DR 57 er gravd ned til kullaget, mot S. Foto: Esten

Øvei.sjøen 1986.
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DR 58

Kullgrop

øK: CG 075-54

Flyfoto: Ikke avmerket

Kullgropa lå i et område med mange jemvinneanlegg på NV-hellingen av en kolle
N for myrdrag 1,1 km NV for N-enden av Dokkfløyvatn. Innen en radius på 350
m fantes jemvimeanleggene DR 55, DR 56, DR 59, DR 63 og DR 302 (figu
14).

Gropa ble ikke gjenfumet i 1988, trolig p.g.a. det var lagt opp kvisthauger her.
I 1983 ble den registrert som 6 m i diameter og 1 m dyp. Prøvestikk viste kull
i både voll og grop.
Litteratur: Jacobsen 1983:25.

E!±pp; C.37461 Kullprøve.

DR 60

Grop, sannsynlig kullgrop

ØK: CG 074-5-4

Flyfoto: 7620 C04

Gropa fantes i N-hellingen av en morenerygg ca 550 m NNV for innløpsosen til
Dokkfløyvatn og 20 m S for den gamle Saltstutliveien gjennom magasinområdet.
Jemvinneanlegget DR 187 lå 50 m S, mens anleggene DR 56 og DR 63 fantes
350 m henholdsvis NV og SV (figu 14).

Rundt gropa var det en jevn sirkulær voll, og bunnen var tilnæmet flat. Det
var ifylt flere store stein i gropa. Ytre diameter ble målt til 8,2 m, mens indre
diameter var 5,6 m.
Dybden var 0,8 m.
Prøvestikk i midten viste svakt
kullspettet grus, men noe markert tiekullag ffemkom ikke.
Forholdene var
vanskelige på slutten av sesongen med is og snø, og det var ikke anledning til å
videreføre undersøkelsen.
Såvel formen på gropa, den jevne og sirkulære vollen og svake innslag av kull
tyder på at gropa kan ha hatt funksjon som kullgrop. Gropa hadde stor likhet
med grop 8 på det nærliggende jemvinneanlegget DR 187.

Imberetninger ved Ame Vaa Lien 1987 og Jan Henning Larsen 1988.
Litteratu: Jakobsen 1983:27-28.
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DR 64

Kullgrop

øK: CG 074-5-4

Flyfoto: 7620 C04

Kullgropa lå 750 m N for N{nden av Dokkfløyvatn på en liten morenerygg like
S for fangstsystem 8. Avstanden til fangstgrop DR 62A var 40 m. Nærmeste
jemvimeanlegg, DR 302, lå 270 m SV, mens DR 187 fantes 300 m NV.

Gropa var meget velbevart med sirkulær, jevn voll og tilnærmet flat bum. I
kanten av vollen i V-NV lå det en samling stein og blokker. Ytre diameter ble
målt til 7,7 m, indre diameter til 4,7 m og dybden til 0,9 m.
Prøvegravning i sentrum viste et kraftig, 0,15 m tykt lag med mindre kullbiter
under torven.
Innberetninger ved Anne Vaa Lien 1987 og Jan Henning Larsen 1988.

Litteratu: Jåkobsen 1983:30.
E!±npi C.37464 Kullprøve.

Figur 127. Profiil stennom kullgrop DR 74A. Oppmåling ved Lars Forseth 1988.
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DR 74A

Kullgrop

øK: CG 073-5L2

Flyfoto: 7620 COS

Kullgropa lå i Ø-hellende lende 35 m V for midten av Dokkfløyvatn og var en
av de tre enkeltliggende kullgropene som ble berørt på V-siden av vannet.
Nærmeste jemvinneanlegg var DR 345 250 m NNV. Fangstgrop DR 748 i
system D fantes 30 m VNV (figu 54).
Gropa var jevnt sirkulær med avflatet bunn og markert voll rundt hele omkretsen,
høyde 0,3 m. Mål ved registrering: ytre diameter 8,3 m, indre diameter 5,5 m,
dybde 0,8 m.

I utgangspunktet gikk vi ut ffa at det dreide seg om en fangstgrop, og undersøkelse ble foretatt av delprosjektet historisk arkeologi i 1988. Det ble ved hjelp
av gravemaskin gravd en sjakt SV-NØ, litt til siden for sentrum. I bunnen
ffemkom et imtil 0,1 m tykt trekullag som i profilen hadde en lengde på 2,8 m.
Over kullaget lå det imtil 0,5 m med påfylt masse bestående av sand, grus og
mindre stein blandet med trekull (figu 127).

Undersøkelsen viste at det ikke fantes noen nedgravning som tydet på at gropa
hadde hatt annen funksjon em kullgrop. Ut ffa profilen kan det ikke skilles ut
mer enn en sikker bruksfase.
Innberetnin£ ved Lars Forseth 1988.
Funn: C.37466 Kullprøver.

DR 76

Kullgrop

øK: CG 073-5-4

Flyfoto: 7620 D12

Kullgropa lå 400 m ø for utløpet av Dokkfløyvatn, ca 720 m o.h. i Øvre del av
flat slette. I området var det tett med fomminner, og DR 76 var omgitt av
hustufter og malmlag DR 225 i V, jemvinneanlegg DR 224 fra yngre jemalder
i N, jernvinneanlegg DR 221 fra middelalder i ø og jernvinneanlegg DR 222 ffa
eldre jemalder i S (se figur 13).
Gropa var godt bevart` jevnt sirkelformet med klart markert voll rundt hele
omkretsen, og bunnen var avflatet. Registreringsmål: ytre diameter 8,9 m, indre
diameter 6,1 m, dybde til torvlaget i sentium 0,85 m.
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Figur 128. Proftler gjennom kullgrop DR 76. Oppmåling ved Espen Uleberg og
Henning Fritsvold Hoel 1987.

Figwr 129.

Kullgrop DR 76 mot Ø,1987.

Det var interessant å undersøke. denne gropa. Dels hadde dette sammenheng med
områdets høye prioritet hvor det var viktig å få klarhet i fornminnenes innbyrdes
relasjon, dels var det Ønskelig å dokumentere slike groper i denne delen av
undersøkelsesområdet. For å forstå utviklingen og bruken av dette området var
det viktig å få data om og datering av hvert enkeltobjekt.
I 1987 foretok vi derfor i sammenheng med undersøkelser av DR 221 og DR 222
utgravning av gropa. Det ble her valgt å gjøre forsøk med gravning i kvadranter.
Ved hjelp av gravemaskin ble de motstående kvadrantene mot Ø og V fjemet
ned i undergrunnen, profilene renset og tegnet.

Nedskjæringen var jevn og trauformet med flat bunn. Over undergrunnen lå det
et 5-10 cm tykt kullag. Dette var delvis dekket av et 10 cm tykt lag med
rødbrun, vamepåvirket sand og grus som igjen var dekket av et sekundært kullag
med tykkelse 0,25-0,4 m. For det meste gikk kullaget helt opp til torven. Nedre
kullag hadde utstrekning 3,3 m, øvre 4,1 m. Vo]lene bestod av inntil 0,3 m tykt
lag med sand og grus fra gravningen av gropa.
Analvser;_ Under registreringene i 1983 var det tatt ut trekull ved prøvestikking.
Prøven ble datert til 850 + 80 BP, alder AD 1030-1230 (T-5767). Opplysning

om vedartsanalyse foreligger ikke. Dataene om registreringen tyder på at prøven
var tatt ut i Øvre lag.
Fra jemvinneanlegget DR 221 15 m ø for gropa (figur 114 og 140) fikk vi etter
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1987-sesongen en datering med alder AD 1180-1270 U-7721). Dette kunne tyde

på sammenheng. For å teste dette tok vi ut prøver til vedartsbestemmelse ffa de
to lagene i gropa og ffa et kullag knyttet til DR 221. For å unngå at alle
fiagmenter skulle stamme ffa samme vedstykke, ble materiale samlet i ulike deler
av profilen hvor tilknytningen ti] lag var entydig.
DR 221
20 ffagmenter analysert
DR 76 øvre lag 20 fragmenter analysert
DR 76 nedre lag 20 fragmenter analysert

15 bjerk
12 bjerk
20 fum

5 fim
s furu

Ved avtorving av området rundt DR 221 ble det ikke påvist kullsøl mot DR 76
0fi.. figu 114). Derimot lå det store kullag mot S. Såvel de radiologiske
dateringene som vedartsanalysene sannsynliggjør at øvre lag i DR 76 har
tilknytning til aktiviteten på DR 221.

Spørsmålet var om det nedre laget i kullgropa kunne knyttes til DR 222 eller DR
224 hvor vedartsbestemmelsene viste bruk av furu. Laget gav en datering til 970

± 80 BP, alder AD 990-1160 (T-8095). DR 222 er datert til eldre jemalder ff7722, T-8387), mens vi fra DR 224 har fått en datering med alder AD 720-960
(T-8097). Det er derfor mulig at første bruksfase i DR 76 kan knyttes til dette
anlegget, selv om dateringene spriker noe. Problemet med egenalder på treet ved
datering av furu kommer her inn.
Innberetnin£er ved Heming Fritsvold Hoel 1987 og Jan Henning Larsen 1988.

Litteratu: Jakobsen 1983:40, Larsen 1988b:4647.
E!±Epi C.37468 Kullprøver

DR77

Kullgrop

øK: CG 073-5-4

Flyfoto: 7620 D12

Kullgropa lå 325 m SØ for den gamle Dokkfløydammen, ca 715 m o.h. i området
med mange anlegg som var høyt prioritert ved undersøkelsene i 1988. Anlegget
DR 223 fra eldre jemalder lå 30 m NNø, kullgrop DR 265 25 m ø (figu 13).

Gropa var meget godt bevart, jevnt sirkulær med voll rundt hele omkretsen.
Bunnen var jevn og flat. Mål ved registrering: ytre diameter 11 m, indre diameter
7,1 m, dybde til torvlag 0,75 m.
Målsetningen var å få klarhet i den innbyrdes kronologien på fornminnene mellom
sætergrenda Blæstem og utløpet av Dokkfløyvatn. Videre var det viktig å kunne
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studere kullgroper i dette området og se dem i forhold til groper undersøkt andre
steder i magasinområdet. Det ble derfor foretatt en undersøkelse av DR 77. Ut
fra de store arbeidsoppgavene som gjenstod i området, valgte vi å legge en profil
NV-Sø, og den NØ-lige halvdelen ble gravd ut med maskin. Profilen var lagt
ut slik at vi unngikk store stubber snittet som ble renset og tegnet (figur 130).
Kullaget lå i bunnen av en trauformet nedskjæring, og lengden på det i profilen
var 4,1 m. Laget var særlig kraftig i Sø, men ellers 5-10 cm tykt. Mellom
torvlaget og kullaget var det inntil 0,4 m kullspettet grus.

I utgravd område 10 m Sø for sentrum av gropa påviste vi mindre mengder
kullblandet malm.
For å fastslå om det fantes jernvinneanlegg i området
gjennomførte vi grundige registreringer innen et område med radius 200 m. En
rekke prøvestikk ble tatt og metallsøker benyttet, men med negativt resultat.
Likevel er det sannsynlig at det kan ligge et uregistrert anlegg her. Endelig
avklaring kan fås når reguleringen har ført til at torvlaget er vasket bort.

Figur 130.

Pi.ofil gjennom kullgi.op DR 77.

Oi]pmålin.g ved Magne Thorleifsen

1988.

Analvser: En prøve fra kullaget i bunnen er vedartsbestemt, 19 fragmenter av
bjerk og ett av furu. Dateringen av bjerken gav resultatet 680 ± 60 BP, alder
AD 1270-1380 (T-8096).

Undersøkelsene viste at gropa var av den vanlige typen ved Dokkfløyvatn. Det
kunne med sikkerhet bare påvises en bruksfase. Ut fra vedartsanalysen og den
radiologiske dateringen kan det slås fast at gropa ikke hadde sammenheng med
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aktiviteten på jemvinneanlegg DR 223.
Innberetning ved Magne Thorleifsen 1988.
Litteratur: Jåkobsen 1983:40-41 (her grop 8), Larsen l988b:46-47.
E!±PEi C.37469 Kullprøve.

DR 207

Kullgrop

øK: CG 073-5-4

Flyfoto: 7620 D12

Kullgropa lå i Nordre Land kommune 800 m SSØ for den gamle fløtningsdammen
ved utløpet av Dokkfløyvatn og 150 m ø for Dokka, 695-700 m o.h. (figu 13).
Gropa er den eneste levningen etter kullbrenning og jemutviming som er funnet
i den delen av magasinområdet som ligger S for Dokkfløyvatn.

Fomen var sirkulær med svake spor etter voll bare i ø. Diameter N-S 25 m,
Ø-V 2,6 m, dybde 0,5 m. En kvadrant mot Sø ble utgravd i 1988. Kullaget lå
under torven og var 6 cm tykt i sentrum. Det synes å ha vært sirkulært med
diameter 1-1,2 m.

Analyse: Vedartsbestemmelse av 20 ffagmenter trekull gav 12 ffagmenter av bjerk
og s av furu.
Innberetning ved Jan Heming Larsen 1988.
EEEEi C.37472 Kullprøve.

DR 218

Kullgrop

ØK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 D10

Kullgropa lå på en forhøyning i V-hellende lende nær h.r.v. 250 m V for Elgvika
i Dokkfløyvatn og 70 m N for Nordlibekken. Nærmeste jernvinneanlegg er DR
214 som ligger over h.rv. 275 m øNø. Kullgrop DR 32 1å 70 m mot S (figur
81).

Gropa var klart markert med sirkulær voll som var særlig kraftig i V. Formen
var bollefomet, og bunnen avflatet. Yti.e diameter ble målt til 6,3 m, indre
diameter til 4,8 m og dybden til 0,9 m. Prøvegravning her viste et tynt, 1-2 cm
tykt lag med små kullbiter iblandet skiferfragmenter og muld. I kanten av vollen
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i S lå det en sidegrop, lengde Ø-V 1,4 m, bredde 1,0 m, dybde 0,4 m.
Spadestikk viste mindre kullbiter under torven.
Innberetnin£ ved Jan Henning Larsen 1988.

Fum: C.37474 Kullprøve.

DR 259

Kullgrop

ØK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 DOS

Kullgropa lå i V-helling 180 m ø for midten av Dokkfløyvatn. Jemvimeanlegget
DR 18 fantes 50 m V, kullgrop DR 260 30 m ø. Avstanden til jemvinneanlegg
DR 208 i NV var 125 m og til DR 19 i S 135 m (figu 54).
Gropa var velbevart, svakt oval med jevn voll. Ytre diameter ble målt til 6,1 m
N-S og 6,3 m ø-V, indre diameter N-S var 3,6 m, ø-V 3,9 m, mens dybden var
0,65 m.

Prøvegravning i sentrum viste et 5 cm tykt trekullag under 15 cm kullspettet brun
sand og grus.
Innberetnim ved Jan Henning Larsen 1988.
Funn: C.37482 Kullprøve.

DR 260

Kullgrop

øK: cGo73-5-2

Flyfoto: 762o ms

Kullgropa lå i V-helling 30 m ø for kullgrop DR 259 (figur 54).

Gropa var dårlig bevart på grum av rotvelt, svakt oval med jevn voll. Ytre
diameter ble målt til 6,1 m N-S og 7,2 m ø-V, mens indre diameter N-S var 4,5
m, ø-V 4,6 m, dybden 0,65 m. Prøvegravning i søndre del viste et 5 cm tykt
trekullag under 0,1 m kullspettet brun sand og grus.
Innberetnim ved Jan Henning Larsen 1988.

EE C.37483 Kullprøve.
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DR 265

Kullgrop

øK: CG 073-5-4

Flyfoto: 7620 D12

Kullgropa lå i slakt V-hellende lende 330 m Sø for utløpet av Dokkfløyvatn, ca
715 m o.h. I området lå det en rekke fomminner som var høyt prioritert ved
utgravningene i 1988 og 1989. Gropa lå 20 m SØ for jernvinneanlegg DR 223
og 25 m V for kullgrop DR 77 (figur 13).

Gropa virket firkantet av form, det var ikke markert voll, og profilen var avrundet
uten særlig avflatning i bunnen. Diameter 2,5 m, dybde til torvlag i sentrum 0,5
m.

Figur 131. Pi.ofil gjennom kullgrop DR 265. Oppmåling ved Magne Thorleifsen
1988.

Det var Ønskelig å få klarhet i fornminnenes innbyrdes sammenheng, jfr. DR 76
og DR 77. Gropa var blant de mindre i området som det var undersøkt få av.
Det var derfor viktig å foreta en utgravning for å fastslå konstruksjon og for
prøveuttåk. Undersøkelsen ble lagt opp slik at tidsforbruket skulle være minst
mulig da det var behov for arbeidskraften ved de kompliserte undersøkelsene av

jernvinneanleggene mellom Blæstern og Dokkfløydammen.

Det ble lagt en profil tilnærmet NNø-SSV gjennom sentnm slik at vi unngikk
store stubber i profilen. Den vestre delen ble flategravd med gravemaskin ned til
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toppen av kullaget som ble renset frem manuelt. Vi dokumenterte deretter plan
og profil. Av tidsmessige årsaker var det ikke mulig å fortsette gravringen ned
i undergrunnen (figu 131).
Undersøkelsen viste at nedskjæringen og kullaget var tilnærmet sirkulært med
tverrmål 2,4 m. Den firkantete formen på overflaten må være sekundær. I
bunnen gikk torvlaget ned til kullaget, mens det i sidene var et inntil 0,25 m tykt
lag med kullblandet sand og jord mellom torv og kullag. Dette hadde en tykkelse
på 5-25 cm, tynnest i sentrum. Massene fra gravningen av gropa var kastet ut
på sidene, men de dannet ingen jevn voll slik som tilfellet også var på DR 34,
DR 38 og DR 207. I de undersøkte delene var det ikke tegn til mer em en
bruksfase.

Analvser: En prøve ffa kullaget er vedartsbestemt. Alle 20 analyserte ffagmenter
var av bjerk. Prøven er radiologisk datert til 420 ± 60 BP, alder AD 1430-1490
(T-8156).

Såvel vedartsanalysen som dateringsresultatet viste at gropa ikke hadde vært
benyttet i sammenheng med aktivitetene på DR 223. Tidsmessig var det heller
ikke sammenheng med DR 77. Imidlertid foreligger det bare en datering ffa hver
av disse gropene.
Imberetning ved Magne Thorleifsen 1988.
Litteratur: Jakobsen 1983:40 (her grop A under DR 77).

Fum: C.37486 Kullprøve.

DR 266

Kullgrop

øK: CG 074-5-4

Flyfoto: 7620 C04

Kullgropa lå i V-helling mot myrdrag 1 km N for Nø-enden av Dokkfløyvatn.
Tenenget her like NV for fangstsystem 8 var blokkrikt og steinet. Avstanden til
nærmeste fangstgrop, DR 333, var 110 m. De nærmest kjente jemvinneanleggene
var DR 187 270 m SV og DR 198 270 m Ø over h.r.v.
Ved oppmåling i oktober 1988 var gropa delvis ødelagt etter kjøring med store
skogsmaskiner og ved brenning av kvisthauger i kanten av gropa. De viktigste
mål lot seg likevel fastslå med noenlunde sikkerhet.

Ytre diameter var 6,0 m, mens indre diameter ble målt til 3,4 m N-S, 3,5 m øV, dybde 0,55 m. Prøvegravning i sentrum viste et 10 cm tykt kullag under
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torven. Prøve ble ikke tatt ut da det var fare for imblanding av materiale fri
brenning av kvist ved gropa.
Innberetning ved Jan Henning Larsen 1988.

DR 295

Kullgrop

ØK: CG 074-5-4
Flyfoto: 7620 C04
Gropa lå ca 1 km N for Dokkfløyvatn i S-helling på en høyderygg ca 730 m
o.h. Avstanden til jemvinneanlegget DR 56 i NV var 200 m og til jemvinneanlegget DR 187 i SSø 250 m. Den gamle veien gjennom magasinområdet fantes
75 m S (figu 14).

I forbindelse med planene for utmarksmuseum i Gausdal var det aktuelt å lage
avstøpning av profiilen i en kullgrop til utstillingsbruk. Her ble kullgropa DR 295
i midten av magasinområdet valgt ut. Nærhet til vei og rimelig stønelse var
avgjørende for valget. Arbeidet med avstøpningen ble utført av lver Schonhowd
ffa teknisk seksjon, 0ldsaksamlingen i august 1988. Gausdal kommune bekostet
dette arbeidet. Avstøpningen ble meget vellykket.

Den ene halvdelen ble gravd bort med gravemaskin, profilen renset og preparert.
Vi bygde så en forskaling og fylte mellomrommet med ekspanderende, klebrig
ipolyuretanskum. Det ble så gravd inn fi.a motsatt side og renset til vi satt igjen
med en tym avstøpning.

Gropa var godt bevart med 0,7-1 m bred voll rundt hele omkretsen. Objektet var
klart sirkulært med tilnærmet flat bum. Indre diameter var 3,9 m og dybden 0,75
m. Kullaget var 5 cm tykt og lå under et 0,35 m tykt lag med heterogen
kullspettet brunlig grus.

Imberetnim ved Jan Henning Larsen 1988.

EE C.37487 Kullprøve.

DR 340

Kullgrop

øK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 D10

Gropa befant seg på Sø-siden av Dokkfløyvatn i slåkt V-hellende lende i en liten
bekkedal. Avstanden til vannet og den gamle veien i V var henholdsvis 150 m
og 35 m. Det næmeste jernvinneanlegget var DR 23/24 220 m øSø. Kullgrop
DR 25 lå 80 m SSø og kullgrop DR 29 35 m Sø (figur 81).
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Gropa var jevn og svakt oval med markert voll rundt. Ytre tvermål var 5,8 m
N-S, 6,0 m ø-V, indre tvenmål 3,5 m N-S og 3,7 m ø-V, dybde 0,6 m.

I øNø, 0,7 m ffa toppen av vollen, fantes det en uklart markert sidegrop, lengde
Ø-V 1,6 m, bredde 1,0 m, dybde 0,15 m.

Prøvegravning i senti.um av kullgropa viste et 3 cm tykt kullag med til dels store
kullbiter under et 15 cm tykt lag med brun grus og sand.

Figur 132.

Kullgrop DR 340, mot S 1988.

Innberetninger ved Anne Vaa Lien 1987 og Jan Henning Larsen 1988.

Em C.37491 Kullprøve.

DR 349

Kullgrop

øK: CG 074-5-4

Flyfoto: Ikke avmerket

Kullgropa lå NV for Dokkfløyvatn, 250 m SV for Dokka og 175 m SV for den
nå neddemte Manstadsætra, 735-740 m o.h. Jernvinneanlegg DR 306 finnes 150
m mot NV.
Opprinnelig var gropa oppfattet som fangstgrop (DR 184C) i system 8 ¢fr.
Jacobsen 1990b). Da den lå kloss i den nye veien på V-siden av magasin-
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området, var den i 1988 blitt snittet ved hjelp av gravemaskin. Gropa viste seg
å være en entydig kullgrop med en bruksfase. Kullaget var kraftig, 0,1 m tykt,
under 0,4 m kullblandet jord. Indre diameter 4,2 m, dybde 0,5 m.

Innberetnim ved Jan Henning Larsen 1989.

EE C.37494 Kullprøve.

DR 374

Kullgrop

øK: CH 070-5-3

Flyfoto: Ikke avmerket

Kullgropa lå ikke i Dokkfløymagasinet, men lenger nede ved Dokka elv i området
som var disponert til Torpa kraftverk, og den ble undersøkt under forprosjektet i
1984.

Tidligere hadde gropa betegnelsen TR 1.

Gropa var godt bevart, sirkulær av form med voll rundt hele omkretsen. Profilen
var jevnt avrundet i bunnen uten avflatning. Registreringsmål: ytre diameter 6 m,
indre diameter 3,7 m, dybde til torvlag 0,6 m.
Ved utgravningen ble det reist følgende problemstillinger: 1. antall bruksfaser, 2.

s\

påvisning av eventuelle konstruksjoner, 3. uttak av prøver.
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Figur 133. Profti gjennom kullgrop DR 374 (tidligere TR IA).
Anders Gustafson og Kathy Elliott 1984 (etter Jacobsen 1985).

Oppmåling ved
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Den Sø-lige halvdelen ble gravd ut med maskin. Lengdeprofilen ble renset og
tegnet (figu 133). De sentrale delene mot NV undersøkte man deretter manuelt
for prøveuttak. Lengdeprofilen ble forlenget 14 m mot NV, og det ble gravd en
sjakt i vollen i NV, begge for å søke etter eventuelle konstruksjoner.
Gropa viste seg å ha en traulignende form med relativ flat bunn, lengde 2,7 m i
profilen, slik vi nå kjenner fi.a Dokkfløy. Vollene var 0,25 m høye og bestod av
masser som var utkastet ved gravningen av gropa. I bunnen lå det et 5-10 cm
tykt kullag (lag 11). Over dette var det 0,2-0,3 m kullblandet sand (1ag 10a og
10b). Kullinnblandingen var størst mot bunnen. Laget ble oppfattet som restene
av to bruksfaser, hvor det i lagene var glidende overgang. Mellom lag 10 og
torven var det et nytt, kompåkt kullag (lag 9), tykkelse 0,15-0,2 m.
A_p_alyser: Det ble samlet inn et stort antall prøver fra alle lagene, også ffa kullag
i vollene. Det er analysert 12 prøver med hensyn til vedart, og 4 prøver er [4Cdatert.

Vedartsbestemmelser:
Lag

Antall fragm.analysert

Lag8

9
2
14
21

La9 11
La9 108
La9 11
La99
Lag 11
Lag3
La9 108
Lag3

8 furu, 1 einer

10

Lag9

55
27
56
41
40

Lag 10A
Lag 108

45
26

Analyseresultat

T-5918

T-5919
T-5920
T-5921

2or
3 £uru, 3 einer, 5 or, 3 gran
3 furu
15 or, 1 gran
6 or, 4 gran
10 furu
34 or,11 gran
25 or, 2 gran
5 furu
50 or, 1 gran
4 furu
34 or, 3 gran
1 einer, 3 or,34 gran
5 furu,
40 or
7 furu
13 or, 6 gran

14C.dateri"er:
T-5918
T-5919

Lag 11
Datering: 630±40 BP,
Lag 108 Datering
670 ± 80 BP,

T-5920
T-592l

Lag 3
Lag9

Datering
Datering

AD 1280-1390
AD 1260-1390

640±60BP, AD 1280-1390
400±80BP, AD 1430-1630

Vurdering: Utformingen og lagfølgen var tilsvarende det vi senere har lært å
kjenne ffa Dokkfløy selv om flertallet groper har større diameter der. Interessant
er imidlertid forskjellen i bruk av treslag. Or og gran er ikke påvist i gropene ved
Dokkfløy, mens bjerk dominerer.
Ved utgravningen ble det antatt at det dreide seg om minst 3 bruksfaser, kanskje
helst 4. Ved undersøkelsene i Dokkfløy er det blitt klart at det er et vanlig trekk
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med påfylte masser i gropa, kanskje dekningsmateriale som er spadd tilbake, se
kapittel 9.4. Derfor er det grunn til å hevde at det bare er spor etter to adskilte
bruksfaser. Ut ffa tilgjengelige data er det ikke mulig å ta standpunkt til antall
brenninger innen hver fase.
Litteratur: Jakobsen 1983:52-54, Jacobsen 1985:36-39.

E!±PE; C.37495 a-g

Figur 134.

Kullprøver.

Proftl gjennom kullgrop DR 374 mot SV. Foto: Harald Jacobsen

1984 .

9.3 0ppsummering
Som lokaliteter tilhørende gruppe IV er definert kullgroper som ikke er direkte
knyttet til et jemvinneanlegg eller hvor tilknytning er diskutabel. I alt omfatter

gruppen 40 groper. Av disse lå 39 i Dokkfløy og en ved Topa kraftverk i
Nordre Land. Sistnevnte ble undersøkt før prosjektet startet, i 1984.
Det er utført oppmåling av alle gropene, og det er utført gravning eller prøvegravning i alle unntatt 2.

Fagmessig utgravning er foretatt av 13 groper, i de
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fleste tilfellene er det gjort bruk av gravemaskin til fjerning av masser. De mest

grundige undersøkelsene er foretatt i gropene DR 2, DR 15, DR 16, DR 53, DR
57, DR 74A, DR 76, DR 77 og DR 265 samt DR 374 som lå utenfor magasinområdet.

De undersøkte gropene har hatt flat bunn, og denne har vært sirkulær. Indre
diameter varierer mellom 2,5 og 8,0 m og dybden til torvlaget i sentnm fra 0,4
til 1,3 m. De fleste har klart markert voll rundt hele omkretsen. Gropene DR
34, DR 38, DR 207 og DR 265 skiller seg ut ved at de er små og at vollen er
diffus eller mangler. Som for gropene knyttet til jernvinneanlegg hadde enkelte
(ca 20%) sidegrop.

Det foreligger 10 ]4C-dateringer fra s groper ved Dokkfløy og 4 fra DR 374 ved
Torpa kraftverk. Videre er det utført vedartsanalyse av ls kullprøver fra 10
groper ved Dokkfløy og 12 fra DR 374.
kapittel 9.4.

Disse resultatene vil bli diskutert i

9.4 Diskusjon
Fomålet med undersøkelsen av de enkeltliggende kullgropene har dels vært å
fremskaffe data om konstruksjon og virkemåte, dels skaffe data for analyse av
forholdet til gropene tilhørende jernvinneanleggene av gruppe 111. En statistisk
analyse av forholdet til blant annet diameter, dybde og sidegroper vil ikke bli
foretatt her, men hører hjemme i en elementanalyse ved videre bearbeidelse av
materialet.
Likevel kan det sluttes at de enkeltliggende gropene ikke avviker ffa de på

jernvinneanleggene med hensyn til konstruksjon og form. Alle undersøkte groper
har hatt bollefomet nedskjæring med flat bunn. Trekullaget eller nedgravningen
har vist seg å være sirkulær eller svakt oval. Avviket er imidlertid ikke større
enn at gropene må kunne karakteriseres som runde. De fleste har hatt jevn
sirkulær voll, men tydeligheten av denne har kunnet variere etter terrengets
hellingsvinkel. Groper i sterkt skrånende terreng har i regelen bare hatt tydelig
voll i nedkant.
Fire groper skiller seg ut ved at de er små, og at vollen har vært diffus eller
manglet. Dette gjelder DR 34, DR 38, DR 207 og DR 265. Av tabellen nedenfor fremgår det imidlertid at de ikke skiller seg ut med hensyn til datering.
Rundt alle gropene er det lett etter slagghauger dels ved prøvestikking, dels med
metallsøker.
I kapittel 3.3 er det vist til at det er få anlegg, men mange
kullgroper i området mel]om jernvinneanleggene DR 23/24 og DR 36 på Østsiden
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av vannet.
Dette problemet har vært tillagt stor vekt under de avsluttende
kontrollregistreringene. Slagghauger knyttet til anlegg av gruppe 111 er flate og
utflytende, og de er sjelden markert i terrenget. Det er derfor sannsynlig at det
i dette området kan finnes anlegg som ennå ikke er påvist. Når torvlaget er
vasket ut ved reguleringen, vil det trolig være mulig å få klarhet i dette
problemet. Ellers er det grunn til å peke på at mange groper lå slik til at det har
vært mulig å utnytte mindre skogspartier. Et eksempel på dette er DR 2 som lå
en liten morenerygg omgitt av store myrpartier. Avstanden til anleggene DR
DR 63 og DR 302 var ikke stor. Foreløpig heller jeg til den oppfatningen at
gropene er anlagt for å utnytte slike små partier med skog. Man har heller brent
kull på stedet enn å ffakte trevirket.
Gropa DR 374 ved Torpa kraftverk er [4C-datert innen tidsrommet AD 12601630, og tre av de fire dateringene lå i perioden AD 1260-1390. Dette samsvarer

godt med dateringene av jemvinneanleggene ved Dokkfløy. Imidlertid er det ennå
ikke kjent anlegg i dette området. Et nærliggende, DR 375, har store slaggblokker og må trolig dateres til eldre jemalder. I de 12 kullprøvene er det
vesentlig or og gran, men også innslag av furu og einer. Da denne gropa ligger
i et lavereliggende område, har de ingen relevans til Dokkfløy.
I de 18 kullprøvene ffa Dokkfløy er det 301 ffagmenter bjerk og 71 fragmenter
fim. To prøver skiller seg ut med høyt innhold av furu, DR 34 med 7 bjerk og
13 furu samt DR 76 som bare hadde furu i bunnlaget. Forholdet er tilsvarende
de i kullgropene på jemvinneanleggene at bjerk dominerer, men at det også finnes

irislag av ftiru.
Oversikt over ]4C-dateringene:
Grop
DR15DR15DR16DR34DR38DR57DR76DR76DR77DR265

T-nr .
T-7496T-7689T-7495T-7 13T-7 12T-750 T-5767T-8095T-8096T-8156

9 0010 0011 0012 0013 0014 0015 00

-

De 10 dateringene fåller alle innen tidsrommet AD 990-1490. For det første er
det klart at DR 76 har de tidligste dateringene. Prøven T-8095 er datert på furu,
og dateringen kan derfor være noe for gammel. Den andre, T-5767, er utført før
prosjektstart, og jeg har ikke funnet data om vedartsanalyse av prøven. Denne
stammer imidlertid ffa det Øvre kullaget som en senere prøve viste bestod av bjerk
og fuu. Det er et viktig forhold at gropa lå i det samme området hvor vi har
anlegg så vel fra eldre og yngre jernalder som middelalder. Dateringene kan
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avspeile at bruken av kullgroper i Dokkfløy kan gå tilbake til vikingtid/tidlig
middelalder. Det trengs flere dateringer for å få svar på dette spørsmålet. Av
betydning er at alle dateringene stammer fra prøver som er tatt ut i kullag og ikke
i lag i vollen. Det er mulig at slike dateringer kunne gi indikasjoner på tidligere
bruksfaser.
De Øvrige dateringene gir samme bilde som dateringene fra anleggene av gruppe
111. Ser vi på dateringen T-7713 fra DR 34, var det her mye furumateriale, og
dette kan være grunnen til at den er noe eldre enn den tilsvarende DR 38.
Imidlertid er forskjellen liten, og samlet sett skiller dateringene av disse to
gropene seg ikke ut fra anlegg av gruppe 111 og øvrige kullgroper med større
diameter og markert voll. Sen datering har DR 265 gitt (T-8156). I denne gropa
ble det bare påvist bjerk. Det er grunn til å merke seg at også øvre kullag i grop
A på DR 59 og et malmlag på DR 75 har gitt dateringer til 1400-tallet.
Det er vist til at ca 20% av kullgropene i gruppe IV har sidegroper.
De
undersøkelsene som er foretatt både her og på anleggene, har ikke bidratt til å
kaste lys over funksjonen til disse gropene. I enkelte er det funnet kull eller
malm, i andre har det vært steril undergrunn under torven. Noen fom for kanal
mellom hovedgrop og sidegrop har det ikke latt seg støre å påvise, og det er lite
sannsynlig at det dreier seg om en konstruksjon for lufttilførsel slik det har vært
drøftet (Bloch-Nakkerud 1987:57-58, 95-96). Vi har foreløpig festet oss ved at
sidegropene kan ha hatt sammenheng med gravning av masser til tildekking under
brenningen. Videre har det vært mulig å legge ut skinn som vannbeholder for
slukking.

Dataene om dimensjoner og stabling av trevirket samsvarer med det vi kjenner fra
gropene tilhørende anleggene. Diameteren på veden synes å ha vært inntil 0,10
m, eventuelt er den kløvd, og det nederste laget ligger orientert motsatt (90°) på
de øvrige. Trolig har dette sammenheng med isolasjon mot undergrunnen.

Et vanlig trekk er at det har ligget et lag med kullspettet masse mellom de
bevarte delene av kullaget og torven. Oftest viste det seg å ha en tykkelse på
0,2-0,35 m.
Ut fra profilene er det ikke grunnlag for å slutte at dette er
rasmasser fra sidene. En forklaring vi har festet oss ved er at dette er rester av
dekningsmaterialet som er spadd ned etter siste gangs bruk for å stabilisere den.
Således ville det være mulig å bruke gropa om igjen etter en tid uten for mye
arbeid med å grave ut på nytt for å få den Ønskete formen. Dette forklarer også
kullinnblandingen i laget.

Et typisk trekk ved beliggenheten av gropene er på tørre partier, som også ofte
var tidlig snøbare.
Bare i et par groper har det vært vanskelig å foreta
undersøkelser fordi det har vært for fuktig. Dette rielder i første rekke kullgrop
A på jernvinneanlegget DR 187 og den enkeltliggende kullgropa DR 20. Det ser
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også ut til at man har hatt så godt kjennskap til området at man sjelden har fått
ovenaskelser med store blokker under gravningen. Bare på DR 18 har vi funnet
en grop vi man har gitt opp gravningen av.
Så langt supplerer de enkeltliggende kullgropene det bildet vi har av ressursutnyttelsen i Dokkfløy i middelalderen.
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10. GRUPPE V. ANDRE KULTURMINNER

10.1 lnnledning

Denne gruppen omfatter lokaliteter som ikke har kunnet plasseres i gruppe I-IV.
Dels dreier det seg om objekter knyttet nært til jemvinneanlegg og derfor
undersøkt av delprosjektet jernvinne, dels er det tatt med lokaliteter som
delprosjektet har behandlet ut fra praktiske årsåker. De er tatt med her slik at det
ved publisering av alle prosjektets delresultater skal være mulig å få en oversikt
over hvilke typer kulturminner som er påvist i Dokkfløy.

10.2 Lokalitetene

DR44

Tjæremi]e

ØK: CG 074-5-4

Flyfoto: 7620 C04

Det vises til redegjørelsen om jernvinneanlegget DR 44 under gruppe 1118, kapittel
8.3. Selv om det objektet som skal behandles her, er publisert (Larsen 1990c),
har jeg funnet det riktig å gi en presentasjon.

Under oppmåling høsten 1988 viste det seg at grop C hadde avvikende fom.
Særlig tydelig var en grøft som førte gjennom vollen (figur 135). Prøvestikk viste
velbevart neverlag i bunnen. Over dette lå tilhugde vedstykker med rektangulært
tverrsnitt, 1-1,5 x 2-2,5 cm, og bevart lengde inntil 30 cm. Vedartsanalyse viste
at stykkene var av furu. Dette indikerte at det dreide seg om en tjæremile.
Beliggenheten på et jemvinneanlegg tydet på datering til middelalder. Da det var
undersøkt få tjæremiler i Norge, ble det valgt å foreta en forholdsvis grundig
undersøkelse.
Tjæremilen var så langt jeg vet den eneste som til da var
arkeologisk undersøkt på Østlandet.

Gropa hadde tverrmål over toppen av vollen 4,3 m N-S og 3,8 m ø-V. Dybden
var 0,4 m. En 0,5 m bred og dyp grøft førte mot Kittilbubekken i V. Mellom
tjæremilen og grop 8 lå det en mindre grop (sidegrop) med diameter 0,9 m og
dybde 0,2 m. S for tjæremilen fantes det en mindre haugdannelse med oppløst
torv, trolig rester av dekningsmaterialet.
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Det ble lagt vekt på å klarlegge milens konstruksjon og oppbygging, få data om
veden og stablingen av den samt å etterspore hvordan tjæren var tappet og samlet
opp. I arbeidet ble tolkning og dokumentasjon av profiler vektlagt (figur 137).

Figur 135. Tjæremiletomten, grop C på DR 44, mot Ø før utgi.avning 1988.
Markei.t på bildet er grøften i midten som førte ned mot Kittilbubekken.

Det viste seg at milen hadde en asymmetrisk oppbygning. I bunnen var neverlaget delvis godt bevart, særlig i de sentrale delene der det var impregnert av
tjære. Neveren var lagt etter et takrenneprinsipp med yttersiden ned mot under-

grunnen. Laget førte ned mot en nedskjæring som lå omtrent en meter vest for
sentrum. Her stod det en staur med tykkelse 4,5 cm og bevart lengde 37 cm.
Vedartsanalysen viser furu. Fra stauren førte nedskjæringen ut i grøften mot V.
Utgravningen viste at stauren stod nedfelt i den ene enden av en forkullet planke
av furu med lengde 54 cm og bredde 23 cm. Neverlaget sluttet tett ned til

planken. I V-enden av den var det en foring med never som førte 15 cm ned i
grøften. Uten tvil var dette deler av avtapningsmekanismen. Imidlertid var
massene fra dette stedet og videre mot Kittilbubekken helt omrotet. Trolig har
det her ligget et rør eller en renne av tre. I og med at det ikke kunne påvises
rester, er det rimelig at denne delen har vært ivaretatt til senere bruk.

Vi så det som viktig å prøve å finne ut hvor oppsamlingen av tjæren hadde funnet
sted. Her hadde vi flere muligheter. En mulighet var å samle den opp i ytterkant
av gropa. Det ville også være mulig å føre den ut i bekken for avkjøling og
oppsamling her.
Det viste seg at vi kunne følge et kullblandet lag ut til 4,2 m fra stauren. Herfra
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var det ikke mulig å påvise åktivitetsspor mot Kittilbubekken som lå bare fem
meter unna ved lav vannstand. Der våre spor sluttet var det ikke rester etter noen
fom for konstruksjoner, og det er usikkert om man har samlet opp tjæren på
dette stedet.

Figur 136. Plan over tjæremilen på DR 44.
og Magne Thorleifsen 1989.

Oppmåling ved Lai.s Erik Narmo

Undersøkelsene viste at det har vært en form for konstruksjoner nedover bakken,
og grensen for nedgravning ble påvist. Det ble utført en grundig prøvestikking
mot bekken, men denne gav ikke spor etter menneskelig aktivitet.

Figur 137.

Profiler gjennom tjæremilen på DR 44, ffr. figur 136.

Figur 138. Tjæremilen på DR 44, stabling a\i veden i nordre del av profil E-F.

Figwr 139. De semi-ale deler av tjæremilen på DR 44. Til venstre sees deler av

neverlaget metl intaki ved. I sentrwm sees staui.eri,.

gravd ned i stei.il undergrunn.

Til høyre for denne er det

Bakover til høyre fører furuplanken.

Etter en samlet vudering av de foreliggende data, har det ikke vært mulig å få
nærinere klarhet i situasjonen enn at tjæren kan være ført ned i en kanal og tappet
et sted i området mot Kittilbubekken. For de kulturhistoriske slutninger henvises
det til tidligere publikasjon (Larsen 1990c).

Analvser:
Det er utført vedartsanalyser som viser at neveren var av bjerk,
brennmaterialet og staur og planke av furu. To radiologiske dateringer er utført.
Den ene er på furuveden uttatt i 1988 som gav resultatet 1030 ± 60 BP (T8389), alder AD 960-1030. Den andre er fl.a laget med bjerkenever og ble datert
til 810 ± 50 BP ff-8630), alder AD 1170-1260. Dateringene tyder på at virksomheten kan være samtidig med jemutvinningen på stedet.
Innberetning ved Jan Henning Larsen 1989.
Litteratur: Jakobsen 1983:12-14, Larsen 1989b:39-40, Larsen 1990b:36-38, Larsen
1990c.

EEEE Ved undersøkelsene i 1989 ffemkom det et stykke av et skiferbryne med
lengde 3,2 cm (C.37453a) under laget med never.
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DR 225

Hustufter, [ag med skjørbrent stein og lag med malm

ØK: CG 073-5-4

Flyfoto: 7620 D12

Lokaliteten lå mellom utløpet av Dokkfløyvatn og Blæstern sæter i det funnrike
området, nærmest omkranset av jernvinneanleggene DR 224, DR 221 og DR 222
(figu 13 og 140).
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Figur 140. Lokalitet DR 225 med omliggende fomminner ormremlig innlagt.
Den Østre tufta på DR 225 og jerrwinneanlegget DR 224 er ]4C-datert t{l yngre

jernalder, anlegg DR 222 til eldre je"ilder, kullgrop DR 76 til vikingtid/middelalder og anlegget DR 221 til rriddelalder. Målestokk ca. 1 :500.
Lokaliteten bestod av et stort malmlager, to hustufter hvorav en med bosetningslag og konsentrasjon med skjørbrent stein (figu 140). Området var i 1987
avtorvet med gravemaskin. Før gravningen ble påbegynt i 1988 gjennomførte
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firma NOTEBY målinger med georadar og magnetometer. Den samlete tolkning
av resultatene herfra var retningsgivende for undersøkelsene.

Det ble åpnet en rekke sjakter og prøveruter i malmlaget. På bakgrunn av
analyser ved Sigmund Jakobsen vil vi senere søke å kvantifisere malmmengden.
Etter hvert konsentrerte interessen seg om et område med skjørbrent stein nær
kullgropa DR 76. Et område på ca 60 m2 ble undersøkt. Det fi.emkom et ildsted
bygd av stein (figur 141).

Figur 141.

Den ¢sti.e hustufta (A) med ildsted på lokalitet DR 225 uirier

uigravning 1988, mot S. Ildstedet sees midt i bildet.

Kulturlaget var ca 5 cm tykt og hadde utstrekning på 6 x 6,5 m. I sydenden lå
det en 6 m lang og ],5 -2 m bred voll med delvis skjørbrent stein av knyttenevestønelse. Ellers var det ikke spor etter vegger.
I 1989 ble ildstedet ytterligere undersøkt og innholdet vannsåldet. Det fremkom
en del små oppløste brente benbiter. Videre ble det lagt sjakter fra ildstedet og
ut mot siden for å se om det var mulig å finne spor etter veggriller. Ingen
nedskjæringer fremkom. Trolig må det på stedet ha stått en trebygning uten
tåkbærende stolper.

I kulturlaget på stedet ffemkom en rekke gjenstander. Det dreier seg om en
snidill (lauvkniv), to kniver, beslag, nagle, tre bryner samt deler av jemgjen-
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stander.
På slutten av 1988-sesongen var det ved prøvegravning fremkommet et steinskodd
stolpehull ca s m SV for ildstedet. Trolig tilhørte dette en annen konstruksjon.
Den pressede tidsplanen i 1989 tillot ingen inngående undersøkelse.

Figwr 142. Snidill (lengde 36 cm) og kniver funnet i den ¢stre tufta (A) på DR
225 (C.37479). Foto: Ove Holst, 0ldsaksamlingen.

Området ble derfor bare delvis utgravd og med forholdsvis grov metode. Det ble
avdekket ytterligere fire stolpehull. Etter alt å dømme hadde vi her deler av en
bygning med lengde s m og bredde 4-5 m. I V-enden lå det en helle, 1 x 1 m,
muligens inngangen.

Trolig må det ha vært flere stolpehull som ikke ble avdekket på grunn av ufullstendig utgravning. Det ble ikke påvist ildsted i de delene som ble gravd ut.
Heller ikke var det noe tydelig kulturlag, og ingen gjenstander ffemkom. Det kan
derfor dreie seg om et uthus eller en lagerbygning. Massene i stolpehullene ble
vannsåldet og kullprøver tatt ut. Da kullmengdene er små, har det ikke vært
mulig å få gjennomført ]4C-datering av denne konstruksjonen innen rammene av
prosjektet.

Analyser: En kullprøve fra ildstedet i østre tuft er analysert, og av 21 fragmenter
var 11 av furu og 10 av bjerk. Det samlete materialet ble brukt til datering som
gav resultatet 1180_+_90 BP, alder AD 710-970 (T-8209). Videre er det bestemt
en prøve fra kullkonsentrasjon i kulturlaget. Denne inneholdt 20 fragmenter av
furu.

Fra et lag med skjørbrent stein mellom østre hustuft og kullgrop DR 76 ble en

prøve analysert, og her var 18 fragmenter av furu og 2 av bjerk. Videre fore-
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ligger en artsbestemmelse av kull ffa malmlaget i V-delen av området.
inneholdt 21 fragmenter av furu.

Prøven

Fra ildstedet foreligger det 15 små brente benbiter med vekt 1,5 gram. Analyseresultatet er: mammalia - art ubestembar.

Figur ]43.

Konsti.uksjoner i den ves[i.e {iifta (8) på DR 225.

Oppmåling ved

Magne Thi)rleifsen 1989.

Vurdering: Utgravningene viste at det i dette området var interessante fomminner.
Det viktigste resultatet ligger i at det ble påvist bosetningsspor. Fullstendig
utgravning ble ikke prioritert dels ut ffa delprosjektets målsetning, dels fordi
totalgravning av denne typen fornminner ved Dokkfløy har vist seg tidkrevende,
og det har vært vanskelig i få tak på elementer i konstruksjonen. Fummaterialet
viste ingen klar sammenheng med jemutvinring. Lauvkniven antyder heller jordbruk (sæterbruk?).

Dateringen samsvarer godt med resultatet ffa jernvinneanlegget DR 224 (gruppe
11) ca 30 m mot N hvor L4C-dateringen gav resultatet l190L+±80 BP, alder AD
720-960 q-8097). Sammenhengen me]lom bosetning og jemvinneanlegg vil jeg
komme tilbake til i kapittel 13. Interessant er at det var hovedsakelig furu i de
bestemte prøvene. Ut fra det vi nå vet på grunnlag av alle undersøkelser ved
Dokkfløy tyder dette mot en datering til tidlig middelalder eller eldre.
De store malmlagene i området må ha sammenheng med jemvinneaktiviteten.
Kullinnblandingen var liten. og det ble ikke funnet regelmessige konsentrasjoner
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som tydet mot røstebål. Det er mulig at en har lagret eller renset malmen her.
Ved hjelp av analyser vil vi prøve å knytte lagene til anleggene i området.
Imberetninger ved Peter Mattsson-H6glund 1988, Jan Henning Larsen 1989.
Litteratu:

Larsen 1989b:51-52, Larsen 1990b:38-39.

E!±p!±; C.37479a-z Snidill, bissel. meisel, nål, beslag, bryner, kriver, brente ben,
kullprøver og malmprøver.

DR 258

Prøveuttak

øK: CG 074-5-4

Flyfoto: 7620 C06

Lokaliteten lå på en slette i ellers V~hellende terreng 225 m Ø for Dokkfløyvatn,
705-710 m o.h. Jemvinneanlegg DR 69 fantes 230 m Sø, DR 11200 m NNV

og DR 226 250 m ø (figu 65).
Bakgrunnen for prøveuttak og analyse var at det en rekke steder i magasinområdet
var påvist kullbiter i torvlaget uten at de kunne knyttes til kulturminner. Særlig
ble dette markert etter at skogrydding skred fi-em, og mye torv var rotet opp som
følge av kjøring med store skogsmaskiner. Områder hvor fenomenet var særlig
tydelig, var fi.a DR 46 og N-over, høyderyggen Ø for DR 56, området ffa DR
14 til DR 18 og feltet rundt DR 258.

Prøven ble tatt ut på et sted hvor det lå tilstrekkelig kull samlet til datering. Vi
foretok undersøkelse rundt, men det ble ikke påvist sammenheng med bålplass
eller andre spor etter menneskelig aktivitet.

En forklaring var at det kume dreie seg om spor etter en skogbrann. Etter vedtak
i styringsgruppen ble det samlet inn prøve til datering. Dersom det dreide seg om
skogbrann, var to problemer viktige; for det første om en brann kunne ha ført til
forurensninger som påvirket resultatet av de radiologiske dateringene, for det andre
om det kunne være forbindelse mellom en brann og slutten på jemutvinningen i
området.
Analvser: Av prøven ble det tatt ut 38 ftagmenter som alle viste seg å være av
furu. I sin rapport bemerker Leif M. Paulssen at det fantes til dels store kullffagmenter. De største var delvis ufullstendig forkullet og viste brunsvidd ved.
Datering av prøven gav resultatet 740 ± 70 BP, alder AD 1230-1290 q+7942).
VurderinE: Den delvise forkullingen tyder på at prøven kan ha sammenheng med
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skogbrann. For nærmere forståelse av problemet er resultatene av de pollenanalytiske undersøkelsene viktige. Den serien som er av størst interesse, er fra
myr ved jemvinneanlegget DR 63. Her ble det foretatt tettere telling enn ellers
i det aktuelle tidsrommet for å undersøke imvirkningen av jemutvinningen på
skogen. Helge 1. Høeg mener at et kullag kan ha sammenheng med skogbrann,
men dateringen er noe uviss (Høeg 1990).
I forbindelse med diskusjonen av resultatene fra de radiologiske dateringene

(kapittel 12.4) vil det bli gitt en nærmere vudering av resultatet og betydningen
av det.
Innberetning ved Jan Henning Larsen 1987.

EE C.37481 Kullprøve.

DR 339

Grop, funksjon ukjent

ØK: CG 074-5-4

Flyfoto: 7620 B10

Gropa lå på toppen av en liten morenerygg på Nø-siden av Dokkfløyvatnet og
100 m NNø for jemvinneanlegget DR 63. I VNV-N-SØ var det et stort myrparti
(figu 14).

Formen var rund og jevn med flat bunn. Det var ikke spor etter voll rundt.
Diameteren ble målt til 1,7-1,8 m og dybden til 0,4 m.
Det ble tatt prøvestikk i sentrum, og det fl.emkom litt kull og brent never i torv
og utvaskningslag. Undersøkelsen gav ikke svar på hvilken funksjon gropa har
hatt, da form og lagdeling avviker ffa andre funksjonsbestemte groper. Det er
usikkert om det innsamlede prøvematerialet har sammenheng med bruk av gropa
eller om det stammer fra andre aktiviteter eller skogbrann.
Innberetnim ved Jan Henning Larsen 1988.
E!±±±±±i C.37490 Kull og brent never.

DR 34l

Grop, ftnksjon ukjent

øK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 Dlo

Gropa lå i ø-hellingen av en morenerygg på SØ-siden av Dokkfløyvatn.
Avstanden til Nordlibekken i S var 40 m og til den gamle veien gjennom
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magasinområdet i ø 25 m. Tilsvarende grop, DR 342, lå ned mot Nordlibekken
30 m S. I Ø var terrenget Ødelagt av grustak (figur 81).

Gropa var jevnt sirkulær med markert voll på V-siden. I bunnen lå det en stor
stein, tverrmål 0,5-0,7 m. Målt N-S var gropa 2,5 m i utstrekning, ø-V 2,2 m.
Største dybde i sentrum ble målt til 0,5 m.
Prøvestikk viste steril morenegrus under et 2 cm tykt torv- og humuslag. Det ble
ikke gjort iakttagelser som gav antydning om gropas funksjon.
Innberetning ved Jan Henning Larsen 1988.

DR 342

Grop, funksjon ukjent

ØK: CG 073-5-2

Flyfoto: 7620 Dlo

Gropa lå ned mot Nordlibekken på kanten til fuktig mark 30 m S for grop DR
341, se denne.

Fomen var jevnt sirkulær, og det var ikke antydning til voll. I bunnen lå det en
rekke delvis overtorvete stein. Diameteren var 2 m og dybden 0,4 m.
Prøvestikk viste steril morenegrus under et 2 cm tykt torv- og humuslag. Det ble
ikke gjort iåkttagelser som gav antydning om gropas funksjon.
Innberetnim ved Jan Henning Larsen 1988.

DR 344

Funnsted for slagg og sintret leirforing

ØK: CG 073-5-2

Flyfoto: Ikke avmerket

1 bekkefaret 10 m N for helleristningen DR 6, ved V-bredden av Dokkfløyvatn
og ca 300 m N for den gamle steindammen i det vestre utløpet av vannet ble det
funnet en rekke stykker av slagg og sintret, grå ovnsforing. Funnstedet ligger i
Nordre Land kommune. Det ble tatt 23 prøvestikk i området med avstand 5 m.
Videre gikk vi over området med metallsøker uten at det ble påvist slagg eller
ovn. Det var imidlertid spor etter aktiviteter i nyere tid, trolig i forbindelse med
bygging av den første fløtningsdammen omkring 1850.
Det er sannsynlig at funnene har sammenheng med smiing i forbindelse med
nyere tids aktiviteter, fortrinnsvis ved dambygging. En mulighet er at slagg og
ovnsforing har blitt skylt nedover bekken ved flom. Stedet hvor funnet ble gjort,
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var lite egnet til jemvinneanlegg, det var forholdsvis fuktig, det var langt til
nærmeste malmkilde og skogsproduktiviteten var lav her.
Innberetnim ved Jan Henning Larsen 1988.
E±!pæ; C.37492 Prøve av slagg og ovnsforing.

DR 387

Grop, usikker funksjon

ØK: GG 074-5-1

Flyfoto: Ikke avmerket

Gropa lå i Nø-delen av magasinområdet 100 m N for Dokkelva, 850 m øSø for
Brennfossen i S-hellende lende, 730 m o.h.

Den hadde rundaktig fom, lengde NV-SØ 1,5 m, bredde 1,1 m og dybde 0,5 m.
Kantene innvendig var steinsatt med knyttenevestore stein. Gropa var avgrenset
av jordfaste blokker i ø, S og V.

Det ble ikke foretatt utgravning, men torven ble fjemet for å få bedre inntrykk av
den ved registreringen. Den østre blokka og en del av steinene i gropa var
skjørbrent, men det var få spor etter kull. Muligens kan det dreie seg om en tømt
kokegrop.
Innberetning ved Jan Henning Larsen 1989.

10.3 0ppsummering
Gruppen består av s lokaliteter som ikke har kunnet plasseres i gruppe I-IV og
hvor registrering og/eller utgravning er utført av delprosjektet jemvinne. Fire av
lokalitetene består av groper med ukjent funksjon. Større interesse er knyttet til
DR 44 - tjæremile, DR 225 - boplasslag mm og DR 258 - prøveuttak.
Tjæremilen fantes i tilknytning til jernvinneanlegget DR 44. Det dreide seg om
en grop med tvenmål 4,3 x 3,8 m som i bunnen var foret med neverlag. Over
lå deler av veden bevart i form av tilhugde furustikker. Resultatet er tidligere
publisert a.arsen 1990c). Det foreligger to ]4C-dateringer til middelalder, og
vurdering av disse tyder på at jernutvinning og tjærebrenning kan ha foregått i
samme periode.

Hustuftene, lag med skjørbrent stein og lag med malm, DR 225, lå i tilknytning
til det funnrike området mellom sætergrenda Blæstem og utløpet av Dokkfløyvatn.

256
Den ene hadde ildsted og er [4C-datert til AD 710-970. Kulturlaget i den østre
tufta inneholdt en rekke gjenstander, blant annet en snidill. I den andre ble ikke
funnet ildsted eller gjenstander, men her var det steinskodde stolpehull.

Prøveuttaket, DR 258, refererer seg til ]4C-datering av en av de tallrike konsentrasjonene med trekull som er påvist under torven og som kan ha sammenheng med
skogbrann. Dateringsresultatet var AD 1230-1290.

10.4 Diskusjon
Gruppe V er en heterogen samling lokaliteter som teller med i vurderingen av
ressusutnyttelsen. DR 258 vil jeg komme tilbåke til i kapittel 12.4, og her vil

jeg bare se næmere på DR 44 og DR 225.
Spor etter tjærebrenning var en type kulturminner som det ble lett bevisst etter
ved registreringer i 1987, 1988 og 1989. Kildematerialet forteller om at en av
gårdene i østre Gausdal betalte landskylden med tjære i 1450, og dette sammen
med beretninger om tjærebrenning i Vestfjellet i nyere tid antydet at tjæremiler
kunne finnes i området (Larsen 1990c med litteraturreferanser). Det er derfor

påfållende at det ikke ble funnet flere. En forklaring kan være at slike levninger
finnes nærmere sætrene.
Selv om selve jemvinneanlegget DR 44 ikke er datert, tilhører det en tallrik
gruppe, nemlig 1118, og typen skulle være godt nok datert, jff. kapittel 8.7. Ut
fra ]4C-dateringene kan jernproduksjon og tjærebrenning ha vært drevet samtidig
selv om stratigrafiske bevis mangler, men dateringene er ikke så nøyaktige at det
kan utelukkes at det har vært noen generasjoner mellom. Viktig er at tjærebrenningen faller inn i en fase med mange spor etter jemutvinning. Det skal også

pekes på at det også er tallrike spor etter fangst i denne perioden, og at avstanden
til fangstsystem A er kort.

Resultatene fra undersøkelsen av DR 225 kan vanskelig vuderes fullt ut før
resultatene fi.a boplassundersøkelsene til delprosjektet historisk arkeologi foreligger.
Særlig gjelder dette trekk ved byggeskikken som ut fra den overordnete
målsetningen var av mindre betydning for vårt delprosjekt. Av betydning er at
det er funnet et boplassområde med geografisk og dateringsmessig tilknytning til
jernvinneanlegg. Dette setter de øvrige resultatene i relieff og er et viktig forhold
når organiseringen skal drøftes i kapittel 13. Ved vurdering av forholdet til

jordbruket er også funnet av snidillen en viktig fåktor. Med de tallrike sporene
etter jemutvinning ffa et langt tidsrom som er kommet for dagen i nærområdet til
DR 225, kan det gjøres refleksjoner over forholdene. De taler for at jordbrukere
og jernutvinnere ikke kan ha vært fremmede overfor hverandre.
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11. REGISTRERINGER UTENFOR MAGASINOMRÅDET
11.1 Innledning

Ut fra de begrensninger som var lagt for den geografiske rammen, har det ikke
vært mulig å gjennomføre systematiske registreringer utenfor magasinområdet.
Dette problemet har gjentagende ganger vært diskutert mellom Oppland energiverk og Oldsaksamlingen. For Energiverket var det et viktig prinsipp at de ikke
skulle betale for andre undersøkelser enn av fornminner som ble direkte berørt.
Slike registreringer er heller ikke foretatt med enkelte unntak.
For det første dreier det seg om at fomminner som tilfeldig er oppdaget under
foprosjektet, er avmerket og beskrevet i registreringsrapportene fra 1978,1979 og
1983. Det dreier seg ikke om systematiske oppganger, og kunnskapen om jernvinna var på den tiden så liten at det i dag er vanskelig å dra nytte av dette
materialet annet enn som kartavmerkninger og forholdet til kullgroper på anlegget.
En viktig oppgang ble foretatt av Harald Jacobsen og Sigmund Jakobsen i 1986.
De utførte den utenfor ordinær arbeidstid, og det har følgelig ikke påløpt noen
direkte utgifter for tiltakshaver. Overingeniør Jon Tyldum, Oppland energiverk,
skal takkes for at han gjorde oss kjent med orienteringskartet "Kittilbu" utgitt av
Rudsbygd l.L. i 1979.
Her er gravde groper skilt ut fra naturlige, og de
befaringer som ble foretatt, hadde i første rekke formålet å skille fangstgroper fra
groper knyttet til kullbrenning og jernfremstilling.

Som tredje kartlegging skal trekkes frem de systematiske registreringene som i
henhold til avtale er utført ved anlegg av erstatningsveier for de som er gått tapt
ved neddemming. Særlig skal pekes på registrering av ny veitras6 på østsiden av
vannet i 1987 som førte til at vi fikk systematisk registrert et belte med bredde
inntil 200 m ovenfor magasinområdet. Registreringen er preget av den tids
kunnskaper, og det er heller ikke i dag er mulig å dra full nytte av disse
resultatene.
Sett under ett, er det imidlertid ved alle disse registreringene mulig å skille
mellom anlegg av gruppe 1, 11 og 111. På den tiden da oppgangene ble utført,
var det ikke kjent at det kunne finnes slagghauger i tilknytning til enkeltliggende
kullgroper. Dette ble ansett for å være et typisk trekk ved samling groper.
Erkjennelsen av det som her er skilt ut som anlegg av gruppe llIA (med i regelen
en kullgrop) vokste fiem fra feltsesongen 1987.
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Likevel skal det fremheves at det foreligger et verdifullt materiale fra den øvrige
delen av dalføret. Imidlertid er det behov for nye oppmålinger og ikke minst
systematiske registreringer i testområder. Særlig gjelder dette sæterområdene som
er dårlig dekket.
Lars Erik Narmo har arbeidet videre med slike registreringer, og ved publisering
av hans resultater, vil det trolig foreligge et langt bedre materiale for forståelse
av utbredelse og lokalisering av jemvinneanleggene i Gausdal Vestfjell spesielt og
fjellområdene mellom Valdres og Gudbrandsdal generelt.

11.2 Lokalitetene
Nedenstående liste refererer seg til de registreringsarbeidene som er omtålt
ovenfor. Registreringene ligger alle innen kartblad som gjelder Dokkfløy og på
følgende øK-blad:

OPPSJØLIA
DOKKFLØYVATN
BLESTERLIA
VALDRESTJERN
KITTILBU
MIDDAGSTIPPEN
BENTSÆTRA

CF
CG
CG
CG
CG
CG
CG

074-5-2
073-5-2
073-5-4
074-5-1
074-5-2
074-5-3
074-5-4

Tabeu 11. Registrerte lokoliteter i Dokkadalen utenfor magasinområdet.

DRnr.1

Objekttype

I Kartref .

Jernvinneanlegg m.

CF 074-5-2

2 kullgroper
Fangstgrop/kullgrop
Fangstgrop/kullgrop

CG 074-5-4
CG 074-5-4

Kullgrop
Jernvinneanlegg m.

CG 074-5~4
CG 074-5-4

2 kullgroper
Kullgrop
Kullgrop

CG 073-5-2
CG 073-5-2

Flyfoto

1 Merknad

42 A-B:

Jernvinneanlegg

7620 DO8
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Jernvinneanlegg m.
3 kullgroper
Jernvinneanlegg m.

CG 073-5-2
CG 073-5-2

7 kullgroper
Jernvinneanlegg m.
1 kull9rop
Jernvinneanlegg m.

2 kullgroper
Jernvinneanlegg m.
2 kullgroper
Kullgrop
Kullgrop
Kullgrop
Kullgrop
Jernvinneanlegg m.
4 kullgroper
Jernvinneanlegg m.

2 kullgroper
Kullgrop
Kullgrop
Jernvinneanlegg m.

2 kullgroper
Jernvinneanlegg
Jernvinneanlegg
Jernvinneanlegg
Kullgrop
Kullgrop

CG 074-5-2
CG 074-5-2
CG 074-5-2

CG
CG
CG
CG
CG

074-5-2
073-5-4
073-5-2
073-5-2
073-5-2

7620 D12

7620 802

CG 073-5-2

CG 073-5-2
CG 073-5-4
CG 074-5-1

dernvinneanlegg m.

CG
CG
CG
CG
CG
CG

073-5-2
073-5-2
073-5-2
073-5-2
073-5-2
074-5-1

7620

806

4 kullgroper
Jernvinneanlegg m.

CG 074-5-1

7620

806

1(?)

kullgrop

Kullgrop
Kullgrop
dernvinneanlegg/
Hustuft
Jernvinneanlegg m.
3 kullgroper
Kull9rop
Jernvinneanlegg
Jernvinneanlegg
Jernvinneanlegg m.

Delvis
ødelagt

av Saltstutliv.
CG 074-5-1
CG 074-5-1
CG 074-5-1
CG

074-5-1

CG
CG
CG
CG

073-5-4
073-5-4
073-5-4
073-5-2

7620 804

kullgroper
Jernvinneanlegg m.
4 kullgroper

CG 074-5-4

Jernvinneanlegg
Jernvinneanlegg m.
2 kullgroper
Prøveuttak

CG 074-5-4
CG 074-5-4
CG

073-5-2

Uttak av
myrmalm

260

DR nr.

Objekttype

Kartref .

Jernvinneanlegg
Kullgrop
3 kullgroper
Jernvinneanlegg m.
kullgroper
Kullgrop
Jernvinneanlegg m.

CG
CG
CG
CG

Flyfoto

074-5-4
074-5-4
073-5-2
073-5-2

CG 073-5-2
CG 073-5-2

kullgroper
Kullgrop
Jernvinneanlegg m.

CG 073-5-2
CG 074-5-4

kullgroper
Uernvinneanlegg m.

3 kullgroper
Kull9rop
Ku].19rop

Jernvinneanlegg m.

CG 074-5-4
CG 073-5-2
CG 073-5-2
CG 074-5-4

2 kullgroper
Kullgrop
Kullgrop
dernvinneanlegg m.

2 kullgroper/
fangstgroper
Kullgrop
Kullgrop
Kullgrop
Kullgrop
Jernvinneanlegg m.
4 kullgroper
Jernvinneanlegg m.

2 kullgroper
Kullgrop
Jernvinneanlegg m.

5 kullgroper
Jernvinneanlegg m.
2 kullgroper
Jernvinneanlegg m.

CG 074-5-4
CG 074-5-4
CG 074-5-2

CG
CG
CG
CG
CG

074-5-2
074-5-2
074-5-2
074-5-2
074-5-2

CG 074-5-2
CG 074-5-1
CG 074-5-1
CG 074-5-1
CG 074-5-1

kullgroper
Jernvinneanlegg m.

3 kullgroper
Kullgrop
Jernvinneanlegg m.
4 kullgroper
Kullgrop
Kullgrop
Kullgrop
Kullgrop
Jernvinneanlegg
Jernvinneanlegg m,
2 kullgroper

CG

074-5-1

CG 074-5-1
CG 074-5-1
CG
CG
CG
CG
CG
CG

074-5-1
074-5-1
074-5-1
074-5-1
074-5-1
074-5-1

7620

C06

Merknad
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DR nr.

Objekttype

Kartref .

Kullgrop
Jernvinneanlegg m.
5 kullgroper
Kullgrop
Jernvinneanlegg m.
2 kullgroper
Kullgrop
Jernvinneanlegg m.
2 kullgroper
Kullgrop
Jernvinnealegg m.
3 kullgroper
Jernvinneanlegg m.
3 kullgroper
Kullgrop
Kullgrop
Jernvinneanlegg m.
4 kullgroper
Kull9rop
Kullgrop
Jernvinneanlegg m.
2 kullgroper

CG 074-5-1
CG 074-5-1

Flyfoto

Merknad

CG 074-5-1
CG 074-5-1
CG 074-5-1
CG 074-5-1
CG 073-5-2
CG 074-5-3
CG 074-5-4
CG 073-5-2
CG 073-5-2
CG 074-5-1

CG 074-5-1
CG 074-5-1
CG 074-5-3

7620 806

Delvis
Ødelagt
av skogs-

bilvei
Jernvinneanlegg m.
310
320

6 kullgroper
Kull9rop
Kullgrop

325A

Jernvinneanlegg m.

kullgroper/fangstgroper og hustuf t
Jernvinneanlegg
2 kullgroper
Jernvinneanlegg
2 kullgroper
Jernvinneanlegg
3 kullgroper
Jernvinneanlegg
3 kullgroper
Jernvinneanlegg

CG

074-5-1

CG 074-5-1
CG 074-5-2
CG 074-5-2

m.

CG 074-5-2

m.

CG 074-5-2

m.

CF 074-5-2

m.

CG 074-5-1

m.

CG 074-5-4

Jernvinneanlegg m.

CG 074-5-2

2 kullgroper/
fangstgroper
2 kullgroper/
fangstgroper
Jernvinneanlegg m.
1 kullgrop

CG 074~5-1
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Objekttype

Kartref .

Jernvinneanlegg m.
1 kullgrop

CG

074-5-1

Flyfoto

Merknad

Delvis

ødelagt
av Salt-

stutliVegen

Kullgrop
Kullgrop
Kullgrop
Jernvinneanlegg m.
kullgroper og 1

hustuft
Jernvinneanlegg m.

CG 074-5-2

kullgroper
Jernvinneanlegg m.

CG

074-5-2

kullgroper
Jernvinneanlegg m.

CG 074~5-2

kullgroper
Jernvinneanlegg m.
3 kullgroper
Jernvinneanlegg m.

kullgroper

CG 074-5-2

CG 074-5-2

Delvis
Ødela9t

11.3 Enkelte trekk
Av de 109 kartlagte lokalitetene som fremgår av listen ovenfor, refererer 43 seg
til funn av bare kullgroper. Som jeg har vist til i kapittel 11.1 er ikke undersøkelsene gode nok til at det kan avvises at det på enkelte av disse stedene kan
finnes slagghauger og ovner. Videre er det tatt med lokalitet for uttak av malm
til eksperimenter. De resterende 65 er jernvinneanlegg hvorav det er funnet
kullgroper på 54.
Etter det vi nå vet har anlegg med kullgroper som jeg her har satt i gruppe 111,
en vid spredning i terrenget. Foreløpig kjenner vi ikke slike anlegg syd for
utløpet av Dokkfløyvatn. Materialet fra såvel Dannevig Hauges undersøkelser
(1952) som resultatet av registreringene for Det Økonomiske kartverket i 19711972 underbygger dette. Heller ikke ved de befåringene prosjektet har foretatt i
Nordre Land er det påvist anlegg andre steder enn i sæterstrøk i områdene mot
Etnedal og Gausdal. Det er til nå funnet slike anlegg til midtre del av Dokkvatn
i nord. Videre er det kjent anlegg mot Gausdal i Øst. Såvel resultatene av
registreringen av fomminner for Det økonomiske kartverket i Etnedal som
resultatene fra de registreringene som ble utført i forprosjektet for mulig utbygging
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av Etna-vassdraget, tyder på at anlegg av gruppe 111 finnes over mot Valdres.
Blant annet finnes anlegg med lignende organisering på Beitostølen. Derimot ser
det ikke ut til at en slik organisering av virksomheten har vært i bruk i
Hallingdal. Heller ikke er det kjent denne typen anlegg øst for Gudbrandsdalen.
Her ser det ut til at slike i hvert fall finnes i Øyerfjella og i Skåbu. I Dokkfløy
er det viktig at anleggene ligger tett der vi har pålitelige registreringer å gå ut ffa.
Interessante data om anlegg av gruppe 1 og 11 kommer også frem i materialet selv
om disse anleggene har elementer som er langt vanskeligere å erkjenne uten
systematisk prøvestikking. Vi kan derfor gjøre regning med at anlegg av denne
typen er undenepresentert.

Ser vi på anlegg av gruppe 1, viser det seg at det ligger godt bevarte anlegg på
Kittilbu sæter (DR 325). Oppmålinger i forbindelse med etablering av kultusti
i 1988 tyder på at det her er mange slagghauger og ovner. Videre er det kjent
anlegg i nedkant av sætervollene på Blæstern og i liene mellom Dokkfløysæter
og Bentsæter. Et stort anlegg finnes i sydenden av Valdrestjern (DR 250). Ved

prøvestikking er det foruten store slaggblokker funnet et tykt trekullag hvor
analysen peker mot furu.
Anlegg av gruppe 11 finnes trolig på samme lokalitet som gruppe I~anlegg på
Kittilbu. Her finnes det groper, men disse synes å tilhøre fangstsystem A. Ut
fra det vi kjenner til om forskjellige bruksfaser fra magasinområdet, kan det dreie
seg om gruppe llI-anlegg. Utforming av groper og slagghaugenes beliggenhet
taler mot dette.
I området mellom Blæstern og Dokkfløysætra finnes anleggene DR 130-132 som
synes å tilhøre gruppe 11, og det ser ut til at de har langt større slagghauger enn
de som er undersøkt i magasinområdet. Ved detaljregistrering i sæterområdene
vil det trolig være mulig å påvise flere anlegg av både gruppe 1 og gruppe 11.
Oppmålinger for kvantitetsberegninger vil være verdifullt for forståelsen av
intensivperioder.

Det er på det rene at den kjennskapen vi har til jemvinneanleggene utenfor
magasinområdet i stor utstrekning baserer seg på tilfeldige registreringer. At en
vesentlig del av innsamlingen av data baserer seg på avmerkning på orienteringskart hvor kriteriet for avmerking er gravd grop, utgjør et viktig kildekritisk
spørsmål ved utnyttelse av dette materialet. På den annen side utgjør registreringen av veitras6ene, særlig den på Østsiden av vannet, et viktig materiale for
vurdering av utbredelsen av de ulike gruppene. Denne registreringen fanger bare
opp forholdet mellom gruppene I-IV og ikke undergruppene til anlegg av type 111.
Ut fra en samlet vurdering av registreringsintensitet og kvaliteten på registreringene, mener jeg at det er grunn til å slutte at anlegg av gruppe 1 og 11 viser en
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tilknytning mot dagens sæterområder. Mange anlegg av gruppe 111 (og enkeltliggende kullgroper, gruppe IV) ligger også nær sætrene, men typiske trekk er at
de har en langt videre spredning i terrenget og at det finnes langt flere av dem.
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12. NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER

12.1 Innledning
1 dette kapitlet skal det gis en samlet redegjørelse for de naturvitenskapelige
analysene som er utført i tilknytning til delprosjektet jemvinne. Det er ikke mulig
å ta for seg alle aspekter her, særlig fordi arbeidet knyttet til metallurgi og
eksperimenter ved Sigmund Jakobsen fortsatt pågår. I dette kapitlet vil jeg derfor
legge hovedvekten på de analysene som er knyttet til de arkeologiske arbeidene,
i særlig grad vedartsbestemmelsene og de radiologiske dateringene som er
diskutert i de foregående kapitlene.

12.2 Pollenanalytiske undersøkelser
Vegetasjonshistoriske undersøkelser er utført innen rammen av ett årsverk av
Helge lrgens Høeg. Resultatene er nå publisert i sin helhet (Høeg 1990), og
bare enkelte trekk skal derfor behandles her.

For det første utgjør tilgang på tilstrekkelig brensel en nødvendig forutsetning for

jernproduksjon. Området er i dag preget av en tett granskog med innslag av
bjerk. Det er langt mellom hvert furutre. Vedartsanalysene har vist oss at det
hovedsåkelig ble brukt furu til brensel i eldre og yngre jernalder. I middelalder
brukes også furu, men de fleste analyserte ffagmentene er av bjerk. Det er funnet
få ffagmenter av gran, og da bare i prøver som har en sen datering.
Høeg har lagt stor vekt på graninnvandringen. De første gransporene finnes
allerede rundt Kr.f„ men noen særlig spredning skjer ikke før i yngre jemalder.
Først i senmiddelalderen, kanskje på 1400-tallet, fikk skogen sin nåværende
sammensetning. Oppgangen for gran skjedde trinnvis, og Høeg setter dem i
forbindelse med avslutning av lokale jemvinnefaser (1990:120).
Trolig har det gjennom hele jernvinneperioden vært tilstrekkelig med skog av
bjerk og furu. Ovenaskende er at innslaget av furu er såvidt stort i diagrammene.
Pollenanalysen og dagens skogbilde er ikke helt sammenfallende, og det er derfor

grunn til å stille spørsmålet om diagrammene viser for stor andel furu. Kanskje
er de store innslagene av bjerk i middelalderen en følge av at det da begynte å
bli mindre tilgjengelig furuskog.
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ØSTSINNI

DR 6l/31lA

DR63
KITTILBU

LIUMHOLSETER
DOKKFLØV SYD
DOKKFLOY NORD

AD 1985

1000

0

1000

2000

3000 BC

Figur 144. Diagram som viser spor etter jernuivinning ved Dokl¢l¢y (pollens¢ylen

Østsinni er tatt ui ved Dokkn i Nordre Land og faller langt utenfor unders¢kelsesområdet). Etter Høeg 1990:111. B--Betula (bjerk). P=Pinus f furu).

Høeg har i sin analyse videre lagt vekt på indikatorer som tyder på bosetning,
d.v.s. beiting og husdyrhold. Det er lokale forskjeller, men resultatene sett under
ett, fremgår det at det både har vært beitet og dyrket korn i den perioden det har
vært drevet jemutvinning, men det synes å være enkelte brudd. Disse vil bli
diskutert senere Ofr. kapittel 13).

En viktig problemstilling er om pollendiagrammene avspeiler jemvinneåktiviteten.
D.v.s. om det finnes hakk i pollenkurvene som kan settes i forbindelse med de
intensivfasene vi har påvist arkeologisk. Det er tatt ut prøver med tanke på å
belyse problemet. Blant annet ble det lagt ut sjakt ved hjelp av gravemaskin i
myr ved DR 63, og prøver ble tatt ut i snittveggen.

Figu 144 oppsummerer Høegs resultater. Han får en tidligere start på produksjonen enn det som er belagt arkeologisk. Det er grunn til å merke seg at det i
vedartsanalysene ikke har latt seg gjøre å etterspore noen utstrakt bruk av bjerk
verken i eldre eller i yngre jemalder.
Ved vuderingen av de pollenanalytiske undersøkelsene er det viktig å være klar
over at enkelte diagrammer er ffa sæterområdene utenfor magasinområdet. Her
er det ikke foretatt utgravninger, og det foreligger høyst ufullstendige opplysninger om fornminner. Det er imidlertid på det rene at det her finnes mange
anlegg, også fra perioder som det synes å være få av i magasinområdet. Det er
ingen tvil om at det området hvor vi har utført undersøkelser, representerer et
kunstig landskapsutsnitt. I hovedsak må det kunne sies at pollenanalysene gir en
interessant utdyping og bekreftelse av de arkeologiske resultatene. En videre
diskusjon av Høegs resultater hører hjemme i forbindelse med det senere anålysearbeidet når også resultatene av de bosetningsmessige undersøkelsene til
delprosjektet historisk arkeologi foreligger. Da vil det også være mulig å drøfte
forholdet til jordbruksindikatorer i jernalder og middelalder i en sammenheng.
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12.3 Vedartsanalyser
Som en del av analysearbeidet er det foretatt et stort antall vedartsbestemmelser
av Leif M. Paulssen. For det meste er det bestemt 20 fragmenter i hver prøve.
Alle kullprøver som er brukt til datering i prosjektperioden (fi.a 1986), er
artsbestemt - i tillegg til en rekke prøver fra konstruksjoner og lag.

Det er i de foregående kapitler gjort rede for resultatene fra hver enkelt lokalitet.
Her skal ikke diskuteres problemer knyttet til artsbestemmelse av trekull, men bare
sammenfattes hovedresultatet da jeg ikke anser en samlet liste for å gi ytterligere
informasjon utover den sammenheng der de hører hjemme.
I eldre og yngre jernalder, anlegg av gruppe 1 og 11, er det hovedsåkelig benyttet
furu. Bare noen få bjerkeffagmenter er funnet ved analysene. I middelalderen
kommer bjerk sterkt inn, men furu brukes fortsatt. I konstruksjoner ser det ut til
at furu har vært foretrukket, mens bjerk dominerer i kullgroper som har gitt
datering til høymiddelalder. Gran er bare funnet i tre prøver. Den ene fra DR
307 har trolig sammenheng med aktiviteter i nyere tid. Videre foreligger det gran
i malmlag p toppen av DR 75, og denne prøven er datert til 1400-tallet. Endelig
er det gran en prøve foran ovn 3 på DR 36. Alt i alt tyder resultatene at man
har unngått å bruke gran, eller at bestanden har vært så liten at det har vært lite
materiale å hente.
Disse resultatene gir oss også grunnlag for visse, om usikre. slutninger, om
kullprøvers alder. Det er nærliggende å slutte at prøver med gran er relativt unge;
i de tallrike vedartsanalysene ffa Dokkfløy har vi neppe belegg som går tilbake
før tidligst AD 1300. Dette ser også ut til å stelde de analyser som er utført av
delprosjektet historisk arkeologi.

I forholdet mellom bjerk og furu synes det å være et mønster. Når vi har rene
furu-prøver i tiden etter AD 1200, refererer dette seg til konstruksjoner og ikke
til forbruk av skog til kullbrenning. Furuprøvene fra en rekke lokaliteter, som DR
63 og veggstokken på DR 187, skaper store problemer i de finkronologiske
vurderingene da veden kan ha hatt en høy egenalder.

12.4 Radiologiske dateringer
Det er sjeldent at det ved undersøkelse av jervinneanlegg finnes gjenstander som

gir kronologiske holdepunkter. Dette har blant annet vist seg ved undersøkelsene
på MØsstrond i Telemark (Martens 1988). I østnorsk sammenheng har funn av
jernnøkkel ffa folkevandringstid i en slagghaug på Beitostølen i Valdres vært
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viktig (Hougen 1947:18-19). Før Dokka-undersøkelsene var dette det eneste sikre
spor etter jernutvinning i eldre jernalder i det sentrale østlandsområdet.

Det er utført et omfattende dateringsprogram i samarbeid med Laboratoriet for
radiologisk datering, Universitetet i Trondheim. Hovedtyngden av dateringen
innen delprosjektet jernvinne er utført ved dette laboratoriet. I alt foreligger det
62 dateringer innen delprosjektet inkludert de tre som ble utført innen prosjektet
startet. I tillegg kommer de fire fra DR 374 utenfor magasinområdet.
Kalibrert alder er angitt i henhold til gjeldende standard (Stuiver & Pearson).

Lab. nr.

Lokalitet

Datering BP

Kalibrert

alder
T-5766
T-5767
T-5768
T-7400
T-7401
T-7494
T-7495
T-7496
T-7497
T-7498
T-7499
T-7500
T-7501
T-7502
T-7503
T-7504
T-7687
T-7688
T-7689
T-7690
T-7691
T-7710
T-7711
T-7712
T-7713
T-7714
T-7715
T-7716
T-7717
T-7718
T-7719
T-7720

680
850
650
1500

70
80
70
80

110

1270-1380
1030-1230
1270-1400
440- 640

1160-1250
1260-1280
1260-1410
1270-1380
1230-1280
1030-1220
1250-1290
1250-1280
1220-1280
1400-1450
1040-1250
810-1000
1280-1430
1300-1410
1280-1400
1310-1430
450- 630
150- 380
1250-1300
1160-1270
1230-1270
1290-1400
1280-1390
1260-1290
1210-1280
1280-1400
1290-1430

Lab. nr.

Lokalitet

Datering BP

Kalibrert

alder

_________-----------------.-----------------------------__T-7721
rT: -7 r| 2.2

T-7937
T-7938
T-7939
T-7940

T-8095
T-8096
T-8097
T-8154
T-8155
T-8156
T-8157
T-8158
T-8187
T-8208
T-8209
T-8385
T-8386
T-8387
T-8389
T-8390
T-8630
T-8667
Ua-884

1180-1270
1280-1380
230- 430
130- 390
270- 530
C 360- 100
250- 390
1230-1290
460- 640
1230-1290
1290-1420
990-1160
1270-1380
720- 960
1000-1220
140- 380
1430-1490
250- 370
10- 130
BC 200-

0

1400-1460
710- 970
1030-1220
650- 780
400- 560
960-1030
1170-1280
1170-1260
790- 970

De radiologiske dateringene har gitt interessante og forholdsvis entydige resultater.
Bare enkelte dateringer er avvikende i forhold til øvrige. Det dreier seg i første
rekke om dateringen Ua-884 som var ffa en prøve ffemkommet ved knusing av
en slaggblokk på DR 75. Det er vanskelig å fork]are dette resultatet. En tidlig
datering foreligger fra slaggblokka fia ovn str. Vl på DR 75.
Denne gav
resultatet BC 200-0 (T-8187). Som jeg har vist til, samsvarer ikke den med de

øvrige. Et eiendommelig forhold er da at begge de to prøvene som er tatt i
slaggblokker, har gitt høy alder. G6ran Possnert ved Tandemaccelratorlaboratoriet
i Uppsala at det i Sverige har kommet tidlige dateringer når prøven er tatt ut fra
slagg.
Tilsvarende problem kjente ikke Reidar Nydal ved Laboratoriet for
radiologisk datering i Trondheim til fra Norge.
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Undersøkelsene på DR 307 har godtgjort at prøven T-7401 som gav etteneformatorisk tid, neppe har sammenheng med jernvinneaktiviteten på stedet. Trolig har
vi fått datert bosetning som har sammenheng med struktuer i nordenden av feltet.
Såvel funn av romertids spydspiss som dateringer ffa ovnene viser dette med
tydelighet.

Den tredje dateringen som er klart awikende, stammer fra en antatt kokegrop på
DR 1 (T-7940). Ut fra de arkeologiske undersøkelsene kunne vi ikke påvise en
sammenheng med jernutvinningen. En test av dette var også fomålet med
dateringen. I seg selv er dateringen til fønomersk jernalder svært interessant,
særlig sett i sammenheng med dateringer som er innkommet til delprosjektet
historisk arkeologi.

Som vist til tidligere, spriker de to resultatene fra DR 262. Det kan dreie seg om
forurensing av materialet, prøver kan være forbyttet eller det foreligger feil ved
dateringen. Med det store antallet prøver som er behandlet, er det samlete bildet
likevel meget tilfredsstillende.

Ut ffa de mange jernvinneanlegg av ulik type samt enkeltliggende kullgroper er
det valgt å gå inn på et mer omfattende dateringsprogram for enkelte fomminner,
mens det for de øvrige er prioritert enkelte kontrolldateringer. Fra en rekke
anlegg er det ikke sendt inn prøver til datering. Valgene er dels begrunnet i
prioriteringene av undersøkelsene. Videre er det lagt til grunn en fordeling som
skulle dekke hele magasinområdet. Anlegg hvor vi har gått inn med mere
omfattende dateringer er især DR 1 og DR 59 av middelaldertypen og DR 75 av
anlegg fra eldre jernalder. Videre er det prioritert prøver fra DR 63 for å bringe
klarhet i forholdet omkring to faser på dette anlegget.

De foreliggende dateringene peker mot tre hovedfaser innen jernutvinningen i
Dokkfløyområdet. Resultatene overensstemmer svært godt med de resultatene vi
har ffa de arkeologiske undersøkelsene med ulike teknologier.
Langt de fleste dateringer viser en intensiv utnyttelse i høymiddelalder med anlegg
som har elementer som ovner med slaggavtapping og tilknytning til kullgroper.
Særlig synes mange dateringer å ligge innen tidsrommet 1200-1400. Viktig er
at det ser ut til at vi har godt belegg for intensiv produksjon på 1300-tallet.

Gjennom dateringene har vi fått belagt en bruksperiode i romertid og folkevand~
ringstid. Sett på bakgrunn av det ellers sparsomme materialet fra eldre jemalder
i de omliggende bygdene er dette viktige informasjoner.
Problematisk er forholdene i yngre jernalder. Det er bare fire ovnsanlegg som
kan knyttes ti] denne tiden. Det dreier seg om to ovner på DR 75, anlegget DR
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224 og DR 262. Sett under en typologisk synsvinkel burde disse ovnene dateres
mellom de store med slaggrop og de yngre med slaggavtapning hvor plasseringen
er innen en ramme av skiferheller.

For forståelsen av den teknologiske utviklingen er dateringen av disse ovnene
viktig. Dateringene ffa DR 75 (T-8386) og DR 224 (T-8097) viser mot yngre
jernalder, mens DR 262 har gitt yngre jemalder (T-8667) og middelalder (T8390). Funn av kniv med buet rygg på DR 224 peker mot datering før vikingtid. Samlet sett må det derfor være riktig å plassere gruppen i yngre jemalder.

Som påpekt er det flere steder funnet kull under og i torvlaget (se gruppe V DR
258). Disse kan ha sammenheng med skogbrann. Kullbrenning og jernutvinning har vært brannfarlige aktiviteter, og det er nærliggende å tro at det har
skjedd uhell. I det foregående har vi sett at anlegget DR 187 har brent, og det
er også sannsynlig at huskonstruksjonen rundt ildstedet på DR 1 har vært utsatt
for brann. I myren ved DR 63 er det funnet kullag som Helge lrgens Høeg helst
setter i forbindelse med brann, kanskje omkring AD 1000-1100. Prøven fra DR
258 ble datert for å kunne få opplysning om en slik skogbrann. Dateringsmateriålet var av furu og resultatet ble 1230-1290 (T-7942).

Et viktig spørsmål er om brann(er) kan ha forurenset prøvene og demed ført til
systematiske feil i dateringene.
Ser vi på de eldste dateringene, er det bra
sammenfall på DR 307 mellom de to dateringene og spydspissen. På DR 75 er
det tatt prøver i dybde 1,25 m (T-7937) og i dybde 0,5 m (T-7939) i avfallshaugen som samsvarer godt. Det er liten grunn til å tro at disse prøvene kan
være forurenset av branner i yngre jernalder eller middelalder. Derimot er det
grunn til å stille spørsmål ved T-7400 (AD 440-640) fta prøvestikk og T-8208
(AD 1400-1460) fra et malmlag like under torven. De to prøvene fra DR 222 (T7710 og T-8387) er begge tatt så dypt i slaggropene, at jeg vil se bort fra
forurensing. Alt i alt mener jeg at det er grunn til tro at prøvene fra anlegg av
gruppe 1 er pålitelige.

Når det stelder gruppe 11, er det tale om få prøver. Den ene fra DR 262 (T8390) har jeg tidligere stilt spørsmål ved. Derimot er det grunn til å vektlegge
prøvene fra slagghaugene på DR 75 (T-8386) og DR 262 (T-8667) som begge
gav yngre jernalder.
Fra gruppe 111 foreligger det et stort antall dateringer, og jeg kan ikke her gå inn

på forholdene i detalj. Det er imidlertid grunn til å merke seg at de fleste
resultatene gir godt samsvar. Prøver fra kullgroper er i regelen tatt i sikre kullag
som har med gropas brukstid å gjøre. Kullagene har vært forseglet av inntil 0,3
m tykke jordlag. Prøvene er også tatt ffa stykker av treverk som er så kraftige
at det ikke kan være tale om brente røtter. Heller ikke når det gjelder prøver fra
ovner, mener jeg at slik forurensing kan ha vært noen feilkilde av betydning.
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12.5 0steologi
Fra en rekke av ildstedene på anlegg av gruppe 111 fi.a middelalderen foreligger
det osteologisk materiale i form av brente ben. Videre er det funnet brente ben
i slagghaugen på DR 56 og et par ubrente knokler i ovnsområdet på DR 69. Alt
benmateriale er oversendt Zoologisk museum, Universitetet i Bergen for analyse,
og det foreligger rapport ved Anne Karin Hufthammer. Rapporten inneholder
også data om funn fra fornminner som er undersøkt av delprosjektet historisk
arkeologi og er planlagt publisert sammen med resultatene fra dette delprosjektet.

Hovedresultatene av analysene er presentert under de forskjellige lokalitetene. Her
skal gis følgende oppsummering; viktig er at det er funnet mye ben av husdyr,
mens det ikke er påvist sikre ben av elg. Dette er et interessant resultat ved
aweining av forholdet til fangst og bosetning/sæterbruk i området. Det fremgår
imidlertid at fangsten på elg helst har vært drevet i forbindelse med trekkperioder
(Jacobsen 1989, Jacobsen og Andersen 1990). Resultatet kan derfor enten bety
at det er forskjellige grupper som har drevet fangst og jemutvinning, eller at
disse aktivitetene har foregått til forskjellige årstider.

I ildstedene på jernvinneanleggene av gruppe llIA og 1118 er det funnet brente
ben i lag med kull. Her finnes det også små slaggperler som avviker ffa det som
forekommer i slagghaugene. Ut ffa dette har vi i prosjektet inngående diskutert
funksjonen. En mulighet er at det har vært drevet en eller annen fom for videre
bearbeidelse av jernet, og at benmaterialet har vært tilsatt i denne forbindelse.

Rundt ildstedene er det funnet rester etter mindre huskonstruksjoner. Disse kan
neppe ha egnet seg som bosteder av noen varighet, men kan ha tjent som tilholdssteder mens virksomheten har pågått. Ildstedene kan derfor ha vært brukt ved
matlaging, og funn av fiske- og fugleben (DR 36) er det helst naturlig å tolke

på denne måten. Ved den videre bearbeidelsen av materialet er det viktig å foreta
nærmere vudering av disse mulige aktivitetene på anleggene.

12.6 Geofysiske målinger
1 det funnrike området mellom utløpet av Dokkfløyvatn og Blæstern var det
vanskelig å foreta prioritering av gravningsområdene. Her lå anleggene DR 75,
DR 221, DR 222, DR 223, DR 224 samt kullgropa DR 76 og lokaliteten DR
225 med hustufter og malmlag. Det var på det rene at totalgravning av dette
området på langt nær var mulig innen budsjettrammene, da bare sletta der DR 225
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lå, dekket mer enn 2 dekar.
Som et ledd i planleggingen ble det etter drøftinger med styringsgruppen besluttet
å gjøre forsøk med målinger med georadar og magnetometer. Firma NOTEBY
ble engasjert til dette arbeidet i 1988. Det ble brukt protonmagnetometer innleid
fra Canada, og det ble foretatt samlete EDB-baserte tolkninger. Målingene var
på den tiden de mest avanserte som var foretatt innen norsk arkeologi.
nå også foretatt på Borre i Vestfold.

Slike er

Målingene gav interessante resultater og ble utgangspunktet for de videre

gravningene i dette området. Generelt kan sies at magnetometermålingene var
viktigst og gav gode resultater når det gjaldt påvisning av strukturer knyttet til
jernvinna som ovner, s]agghauger og malmlag. Resultatene vil ellers ikke bli
behandlet her da det er planlagt en egen publikasjon om dette temaet.

12.7 Analyser av malm, slagg og ovnsforingsmateriale
Det er utført et stort antall analyser av malm, slagg og ovnsforingsmateriale. Dette
arbeidet har vært utført av Sigmund Jåkobsen som har samarbeidet med en rekke
laboratorier og institusjoner.
Planen er at Jakobsen skal presentere disse
resultatene i forbindelse med en teknologisk vurdering hvor også resultater fra
eksperimenter inngår. Analyseresultatene finnes i prosjektets arkiv, men de er
ikke tatt med her. Så lenge de ikke er tolket og satt inn i en sammenheng, er det
ikke mulig å gjøre bruk av dette materialet fullt ut.

12.8 Andre analyser
Vi skal kort oppsummere arbeid og vurderinger av andre typer naturvitenskapelige
analyser. For det første ble det gjort begrensete forsøk med fosfatanalyser etter
spot-testmetoden. De erfaringene vi gjorde, tydet på at denne metoden gav lite
ved jernvinneundersøkelsene. Den var også tidkrevende da det var vanskelig å
få ned boret i den steinrike undergrunnen.

Det ble vurdert om det var behov for og mulig å få utført andre analyser som
kunne avklare tidfestingen.
Her var termoluminiscensdatering av leirforingsmateriale et alternativ.
Det var imidlertid ikke budsjettert med slike
analyser. For lettere å kunne samkjøre dateringer, blant annet med delprosjektet
historisk arkeologi, ble det ikke gjort forsøk på noen omprioritering.
Derimot var det Ønskelig å få gjort dendrokronologiske undersøkelser. Særlig var
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dette interessant for middelalderanleggene hvor det fantes velbevarte forkullete
stokker, blant annet i kullgropene. Her kunne en flytende kurve gi opplysninger
om brukstiden på de enkelte anleggene. Det var imidlertid ikke ledig kapasitet
ved Botanisk institutt, Universitetet i Trondheim. Der ble det heller ikke ansett
som en aktuell oppgave å ta fatt på analyser av bjerk.
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13. JERNVINNA VED DOKKFLØY I ET VIDERE
PERSPEKTIV
I de foregående kapitlene er lokalitetene inndelt i grupper, og hovedtrekk ved de
ulike grupper fomminner er drøftet. Her vil det bli lagt vekt på forholdet mellom
de forskjellige typer anlegg, og resultatene vil bli sett i lys av andre undersøkelser som er publisert med vekt på Norge. En fullstendig diskusjon ut ffa den
store svenske og kontinentale litteraturen fåller utenfor rammene for foreliggende
arbeid. En slik diskusjon vil først være aktuell når arbeidene til Lars Erik Namo
og Sigmund Jakobsen er publisert. Jeg vil videre kort antyde problemer og
spørsmålsstillinger knyttet til det videre forskningsabeidet om jemvinna i
Dokkfløy.
I kapittel 6.4 har jeg diskutert dateringene av anleggene innen gruppe 1 som er
de eldste. Etter vurdering av såvel funn av spydspiss som de radiologiske
dateringene, kom jeg ffem til at jemutvinningen kan ha startet i eldre romertid,
kanskje omkring AD 100. I sine pollenanalytiske undersøkelser har Helge lrgens
Høeg funnet indikasjoner på at utvinningen har vært drevet fra før Kr. Off. figur
144). Når det gjelder diagrammene fra Kittilbu og Liumholsæter (figur 144) som
han bygger på, er de fra områder hvor det ikke er utført arkeologiske undersøkelser. Det kan derfor være reelt at jemvinna i de høyereliggende områdene
ved sætrene er eldre enn de nede ved vannet. Det er grunn til å peke på at det
er gode jordbruksindikatorer i disse diagrammene, blant annet spor etter
komdyrking i jernalderen og middelalderen (Høeg 1990:108).

Det er viktig å ta i betraktning at Høeg baserer mye av dateringene på interpolering og sammenligninger med andre diagram. Forhold knyttet til graninnvandring og spredningen av granen har vært viktige ved dateringer. Høeg har
meddelt at hans interpoleringer kan være beheftet med usikkerhet, og det kan
derfor være tilfelle at synkrone forhold kan komme ut med inntil 300 års forskjell.
Forskjellene som vises i pollendiagrammene Dokkfløy syd og Dokkfløy nord
(figur 144), er derfor nødvendigvis ikke så store.

De jernvinneanleggene som ligger nærmest Dokkfløy syd, er DR 75, DR 222 og
DR 223 og bare en datering er eldre enn romertid. Denne mener jeg er for
gammel sett i forhold til de øvrige. Det er derfor samsvar i diagrammet Dokkfløy
syd, men `4C-dateringene antyder en lenger bruksfase enn pollenanalysene.
Derimot byr diagrammet Dokkfløy nord på tolkningsproblemer. Innen en radius
av 450 m er det bare påvist et anlegg (DR 209 av gruppe 1) utenfor magasinområdet som kan være eldre enn middelalderen. Dersom ikke forholdet kan
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forklares med transport fra denne lokaliteten, er det grunn til å vurdere om det
som i diagrammet fremtrer som jernvinne, kan ha andre årsaker.
Jemvinneanlegg fra romertid er tidligere her i landet påvist på Fet i Sysendalen
(Johansen 1973, 1979), Seltuft i Flåmsfjella (Indrelid 1988), Trøndelag O]spelund
1990, Stenvik 1990a og 1990b) hvor Heglesvollen ved Levanger er mest kjent.
Videre er det gjort funn på Eg i Kristiansand (Nakkerud og Schaller 1979) og
på Jæren (Haavaldsen 1988).

Da de tidlige dateringene ffa Fet i Sysendalen ble publisert, vakte de oppsikt.
Dateringene er utført på furu og spriker en del, noe som er tolket som lang
brukstid innen eldre jemalder. I Norge var det ingen tilsvarende områder med så
tidlige dateringer, og på denne tiden var det få tidlige dateringer i Sverige og
Danmark.
På østsiden av Hardangervidda var de tidligste dateringene fra
Møsstrond fra slutten av folkevandringstiden. Fra det sentrale østlandsområdet
og fra Trøndelag forelå ingen dateringer.

Jemvinneanleggene rundt Hardangervidda, lå etter det Arne 8. Johansen kunne se,
helt oppe under tregrensen. Fra disse områdene kunne fangstområdene på vidda
utnyttes.
Dette fikk Johansen til å sette ffem en hypotese om at det var
fangstfolk som først tok opp jemutvinningen, og da på vestsiden av Hardangervidda (Johansen 1973, 1979).

Hypotesen er ikke blitt stående uimotsagt (Hofseth 1979, Indrelid 1988). Når
det nå foreligger resultater av omtrent samme alder så vel fra Trøndelag som fi.a
Dokkfløy, er ikke Sysendalen lenger et så spesielt område, og muligheten for at
det fortsatt kan komme for dagen steder med tidlig jemutvinning, er stor.

I Dokkfløy er det omfattende spor etter fangstbefolkning gjennom steinalderen,
men fra slutten av denne perioden og ffa bronsealderen er det funnet få
fangstlokaliteter. Gjennom dalen går det elgtrekk i april/mai og i oktober/november. Ut over disse månedene er det vanskelig å få tilført tilstrekkelige
fangstressurser for en gruppe mennesker i Dokkfløy. Vi mener å se et mønster
fra omkring BC 2000 at boplassene legges annerledes i terrenget og at jordbruksindikatorene i pollendiagrammene i sæterområdene øker. Kanskje betyr dette at

jakten drives av folk med utgangspunkt i jordbruket. Ved å kombinere jakt og
jordbruk (sæterbruk) har det vært mulig å utnytte Dokkfløy en større del av året.
Fra tiden omkring Kr.f. bygges de første fangstsystemene ut. Disse har krevd
årlig vedlikehold, og har trolig sammenheng med at folk får sterkere og varigere
tilknytning til området (Jacobsen og Larsen 1991/1992).

Alt tyder derfor på at det er folk med opphav i jordbruksbaserte samfunn nede
i dalene som organiserer en sterkere ressusutnyttelse ved Dokkfløy. At fangsten
organiseres sterkere, og at jernvinna tas opp i samme tidsrom, er viktig. I
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romertiden er det ikke mulig av funnene å følge samfunnsutviklingen verken i
Gausdal (Hofseth 1987) eller i Nordre Land (Grieg 1952). Viktig er at det ved
bunnen av Randsfjorden og ved Mjøsa etableres samfunn med økonomisk
overskudd (Grieg 1926, Herteig 1955, Martens 1969), og det er grunn til å stille
spørsmål om ikke det er en sammenheng med denne samfunnsorganiseringen og
den endrete ressursutnyttelsen ved Dokkfløy.
Jeg har på bakgrunn av de foreliggende funnene tolket ovnene som sjaktovner
med underliggende slaggrop. Selve slaggropene er godt belagt ved de oppmålingene som er presentert. Funnene viser også at ovnene har hatt sjakt som har
vært minst 0,7 m høy. Slaggropa har vært det stabile trekket, og denne kan ha
vært brukt et stort antall ganger, kanskje hundrevis. Derimot ser sjakten ut til å
være forbruksvare som er blitt Ødelagt, etter at slaggropa var fylt opp. Såvel de
delvis nedsmeltete sjaktrestene in situ i ovnene, som forholdet mellom slagg og
ovnsforing på anleggene, gir klare indikasjoner.

Data om ovner fra eldre jemalder i Norge er publisert ffa Trøndelag, Håvodl på
Jæren, Eg i Kristiansand og fra MØsstrond. Hellegrytene fra MØsstrond er tolket
som gropovner (Martens 1988). Denne oppfatningen er kritisert, og det er hevdet
at strukturene må representere andre konstruksjoner enn ovner for jernfremstilling
(Espelund 1989). Spørsmålet er sentralt for forståelsen av utviklingen av den
eldste jemfremstillingen her i landet. Det er i utgangspunktet vanskelig å forstå
at man skulle velge en gropovn når sjaktovner med underliggende slaggrop hadde
vært i bruk i et halvt årtusen her i landet. Imidlertid kan ovnstypen hatt fordeler,
blant annet i forhold til malmkvaliteten ¢fr. Bj6rkenstam 1990:46). Dette viser
hvilket behov som foreligger for utgravning og tolkning av ovner fra andre steder
her i landet.

Ovnene i Trøndelag med utgangspunkt i de på Heglesvollen i Levangerfjella ble
også tolket som gropovner, men videre utgravninger og forskningsarbeid har vist
at de er sjaktovner med underliggende slaggrop (Espelund 1987 og 1990, Stenvik
1990a). Gropene har indre diameter 0,8-0,9 m og dybde 0,8 m. Slagget er

porøst og har ffeavtrykk som kan være rester av gitteret som har holdt beskiktningen i sjakten oppe. Rundt ovnene er det funnet lite trekull. På denne
bakgrunn har man kommet frem til at ovnene ikke har vært tilført trekull, men
at det har vært laget trekull i ovnene før malm ble tilsatt. Ovnene skulle da ha
noe av det samme driftsprinsippet som Evenstad-ovnene fra etterreformatorisk tid.
Her ble først ved forkullet i ovnen før malmen ble satt til. Det blir her tale om
en satsvis drift. Inn til slaggropa på de trønderske ovnene fra eldre jemalder fører
en grøft eller nedgravning. Gjennom en luke har det vært mulig å rense ut slagg
og å foreta reparasjoner.
Ovnene fi.a Håvodl og ffa Eg synes å være like.

"C-datering fra Håvodl er ikke

publisert, og dateringen som er antydet, bygger på stratigrafi i forhold til boplass-
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lag.

Fra Eg foreligger to '4C-dateringer til yngre romertid.

Strukturene som er undersøkt, er slaggroper nedskåret i marken uten steinforing.
De har på denne måten likhet med funn i Danmark og Skåne.
Her og i
Nord-Europa, særlig i Polen, er det undersøkt en rekke slike groper. De kan
finnes på felt med hundrevis, og det er på det rene at hver grop har bare vært
brukt en gang. Funnene er tolket slik at ovnene har hatt flyttbar sjakt. Heldige
omstendigheter gjør at komplett sjakt er bevart. For å holde beskiktningen på
plass i sjåkten har det vært en halmpropp i toppen av gropa Ofr. Voss 1963,
1986).

På denne bakgrunnen må vi se ovnene ved Dokkfløy. Teknologien har likheter;
sjaktovn med underliggende slaggrop. Forskjellen ligger i at det ved Dokkfløy
Øyensynlig ikke har vært en flyttbar sjakt. Det skal minnes om at både forholdet
mellom slagg og ovnsforingsmateriale og bevarte deler av sjaktene på ovnene viser
dette. De nedre delene av sjakten har vært nedsmeltet, og den har revnet. For
å få ut luppen har det trolig vært nødvendig å ødelegge sjakten. At sjakten ikke
har kunnet brukes flere ganger, kan ha sammenheng både med ovnens stønelse
og med kvaliteten på de byggematerialene som er brukt.

Også de trønderske ovnene er tolket som variant av de europeiske gropsjaktovnene
(Espelund 1990). Både stønelsen og grøften foran slaggropa avviker ffa de vi
kjenner ved Dokkfløy. Likeledes er det rundt de trønderske ovnene groper i en
rosettformasjon. Noen av disse kan ha vært til lager, men forholdene er langt fra
klare (Stenvik 1988). På Dokkfløy var det et mønster med stolpehull rundt
ovnene som vi har foreslått har vært til beskyttelse, i form av hus eller tak. Bare

på DR 222 var det rester av en hustuft. Dette anlegget hadde flere leirfylte
groper. En slik ble også funnet på DR 307. Rimeligvis dreier det seg om lager
av råmaterialer. På DR 75 og DR 307 lå det store malmlag.

Bruken av kull er viktig. I de europeiske gropsjaktovnene antar man at det har
vært brukt trekull som brensel. De siste årene har det kommet for dagen små
kullgroper i Danmark som man antar har vært brukt til kullproduksjon i eldre
jernalder (muntlig opplysning ved Olfert Voss).

Ved Heglesvoll-typen er det antatt at veden er forkullet i ovnen før malmen ble
tilført. I Dokkfløy er det lag med trekull rundt ovnene, og avfållsmassene
inneholder mange og store trekullstykker. På DR 307 og på DR 250 utenfor
magasinområdet er det påvist store og kraftige lag med trekull. Jeg mener at
forholdene tilsier at det er brukt trekull under produksjonen.
Det er imidlertid ennå ikke funnet ut hvordan og hvor trekullproduksjonen kan ha
foregått. Slike miler kan være enkle og ligge spredt i terrenget. De teknologiske
forholdene tyder på at enkle liggmiler bør kunne finnes tilbåke i jernalderen
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(Bj6rkenstam 1990:31). En aktuell oppgave vil være å uridersøke om trekullaget

på DR 250 kan være rester av en slik mile.
Et viktig resultat er at de undersøkte anleggene med store slaggblokker har gitt
datering eldre enn AD 650. Slike slaggfunn er det gjort en rekke steder på
østlandet, blant annet i Mjøsområdene, i Østerdalen, i Gudbrandsdalen, Valdres,
Hallingdal og Numedal. Det er en aktuell oppgave å få datert slike anlegg andre
steder enn i Dokkfløy.
Det er foreløpig vanskelig å peke på opphavsområdet til denne ovnstypen. Ovner
med store slaggblokker er kjent i Sverige, men her er også opphavet usikkert
(Hansson 1990). Før vi kjenner mer til utbredelse og datering på østlandet, er
det heller ikke aktuelt å diskutere dette spørsmålet. Det er imidlertid viktig at det
finnes mange anlegg med ovner av denne typen. Enkelte av dem er av meget
store dimensjoner. I bygdene nær Dokkfløy skal pekes på det på Slaggerbakken
i Torpa, Nordre Land og et i Øvre Svatsum, Gausdal.

Dersom datering til eldre jemalder også er riktig for de Øvrige delene av

østlandet, gir dette store dimensjoner på jemutvinningen i denne tiden tilsvarende
det undersøkelsene i Trøndelag tyder på.
På østlandet er det en aktuell
problemstilling å se nærmere på forholdet til bosetningssentraene ved Mjøsa og
ved bunnen av Randsfjorden. Særlig er det grunn til å peke på mange våpen av
jern i gravene i disse områdene.

Når den eldste jernutvinningsfasen ved Dokkfløy tar slutt, er ikke helt klart ut fra
de foreliggende dateringene. Tre dateringer i kontekst ligger innen tidsrommet
AD 400-630, men usikkerhetsmarginen er forholdsvis stor. Midtpunktet synes å
ligge på midten av 500-tallet, men det er viktig å få utført nærmere vurdering i
forhold til gjeldende kalibreringskurve for å belyse spørsmålet. Foreløpig ser jeg
ikke at denne fasen kan strekkes inn på 600-tallet. I Høegs pollendiagrammer er
det spor etter nedgang i jordbruksaktivitet i perioden AD 200-600 som ikke ser
ut til å fålle synkront. Her kan imidlertid interpoleringene føre til at det blir
tidsmessige forskyvninger. Et aktuelt problem å avklare i det videre arbeidet, er
om det her er tale om en nedgang og tilbakegang i ressursutnyttelsen i Dokkfløy
på overgangen mellom eldre og yngre jernalder slik det har vært diskutert for
andre deler av landet. Her er det viktig å få en vurdering av de kronologiske
forholdene til hustufter og fangstanlegg som Harald Jacobsen arbeider med.
Det er grunn til å peke på at det ikke er funnet bosetningslag eller rester av
bosteder i tilknytning til anlegg av gruppe 1. Konstruksjonene rundt ovnene har
neppe vært egnete bosteder annet enn i korte perioder. Den ene tuften på DR
222 manglet ildsted, og det var heller ikke kulturlag. Funn av slagg, ovnsforing
og groper med leire viste imidlertid tilknytning til jemutvinningen på denne
lokaliteten.
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*****************

Det er på det rene at ovnene og anleggsstrukturen endres når anlegg av gruppe
11 opptrer i magasinområdet. Som jeg har vist til, er det tale om få anlegg, og
kronologien er usikker. Jeg har imidlertid pekt på vikingtid som en sannsynlig
brukstid, men anleggene kan gå bakover i merovingertiden. Flere dateringer fra
andre anlegg kan også komme til å ti.ekke anleggstypen ned i tid. Foreløpig er det
ikke arkeologisk belegg for kontinuitet med anlegg av gruppe 1 selv om begge
typer er representert på DR 75.
Anleggene er enkle med sammenhørende ovn og slagghaug. I tilknytning til DR
224 er det funnet små stolpehull, men sikre spor etter takbærende konstruksjoner
er ikke påvist. Ovnene har ikke slaggrop, men slaggutløp. Det er ikke grunn til
å gå i detaljer når det gjelder denne ovnstypen, da den er inngående behandlet av
lmelin Martens (Martens 1988:75-76). Overgangen fra hellegryte til sjåktovn er
ikke helt klar på MØsstrond, noe Martens mener henger sammen med at 800tallet er svakt representert i dateringsmaterialet, men det er på det rene at
ovnstypen eksisterer i vikingtid (Martens 1988:85). I Trøndelag er det få ovner
fra denne tiden, men det ser ut til at ovner med slaggutløp går tilbake til
merovingertid, kanskje omkring AD 7(X) eller på 600-tallet (Stenvik 1990b:214).

De få undersøkte ovnene ved Dokkfløy var dårlig bevart. Et par trekk skal
fremheves; for det første den godt fundamenterte bunnen som synes å være noe
oval, dernest den markerte grøften som fører inn til kanalen for slaggavtappingen.
Jeg kjenner ikke til at tilsvarende grøfter er publisert her i landet, men de er kjent
fra det svenske materialet (Magnusson 1986). Det er foreslått at den kan ha vært
en belggrop, men da den var delvis gjenfylt med slagg på DR 75 og DR 262, er
det vanskelig å forstå funksjonen.
Interessant er beliggenheten av disse anleggene. Denne er sammenfållende med
utbredelsen til gruppe 1 og viser tilknytning til dagens sætre. Viktig er at det
ligger boplasser i nærheten. På Gamlevoll på Liumholsæter ligger tuftene DR
160-162 og jemvinneanlegget DR 161.
Stratigrafi og slaggfunn indikerer
samtidighet. DR 224 lå bare 30 m fi-a boplassen DR 225. Selv om dateringene
er sammenfållende, er det likevel grunn til å peke på at det på grunn av
usikkerhetsmarginen kan ligge flere generasjoner mellom bruken. Likevel er
beliggenheten i dette området nedenfor Blæstem hvor det periodevis innen en
omkrets av 100 m har vært drevet jernutvinning i mer enn 1200 år, helt spesiell.
Parallellen til Liumholsæter er åpenbar og indikerer også sammenheng her. Det
er grunn til å peke på at avstanden fi.a DR 225 til DR 75 og DR 262 bare var
80 m. Det kan ha ligget flere tufter i dette området som ikke ble funnet ved
undersøkelsene.
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Det synes å være tatt for gitt at sjaktovner med slaggavtapping er fyrt med trekull.
Årsåken er vel helst at denne ovnen ikke har egnet seg for forkulling av ved,
dertil er dimensjonene for små. Vedartsanalysene viser at trekull av furu har
vært foretrukket. Derimot er det uklart hvordan trekullproduksjonen kan ha
foregått. Muligens kan bunnlaget i kullgropa DR 76 gå tilbake mot slutten av
vikingtiden, men sikre belegg for kullproduksjon i groper på Dokkfløy har vi ikke
i yngre jernalder. Dateringsresultatene tyder på at den største delen av virksomheten tilhører 1200-og 1300-tallet.

Bruk av kullgroper er imidlertid belagt så tidlig.

Fra Hovden i Setesdal er det

publisert 28 dateringer fra kullgroper (Bloch-Nakkerud 1987:134-135), og
resultatene tyder på at kullgroper kan være tatt i bruk i vikingtid, kanskje på 900tdlet. På Møsstrond er det lagt liten vekt på å datere kullgroper (Martens
1988:162). På Grundset i Elverum er det undersøkt groper som har gitt datering
til vikingtid/tidlig middelalder (Mikkelsen 1986:25).
I tillegg foreligger det
upubliserte dateringer fra dette området (Mastemoen), og resultatene tyder på at

gropene her kan gå tilbake til 900-tallet. Dette er tilfelle også for to groper som
er datert i utmarksområdene i Nannestad, Akershus (Breen 1990:25). Fra øvre
Svatsum i Gausdal foreligger det en datering til AD 540-660 (Ua-480), men flere
andre dateringer fra samme lokalitet viser middelalder. Foreløpig er det så £å
dateringer som peker bakover 900-tallet, at man ikke kan legge avgjørende vekt

på dem.
Vi skal merke oss at bare kullag i bunnen av gropene som er datert på Dokkfløy.
Dette vil si at vi i regelen har datert siste bruksfase. Det er mulig at dateringer
fra kullag i vollen kunne gitt data om eventuelle tidligere bruksfaser. Imidlertid
er det betydelige usikkerhetsfåktorer knyttet til slike dateringer. For det første blir
konteksten uklar. Lag i vollen kan ha sammenheng med dekningsmaterialet, og
ved å datere torv og kullbiter som kan være av eldre opphav enn den virksomheten vi Ønsket datert, kan bildet bli mer forvirrende. Det er grunn til å minne
om at de dyregraver som er datert til steinalder i Norge og Sverige, hovedsakelig
bygger på dateringer av kull i torvlag som kan markere gammel overflate.

Av andre områder hvor jernproduksjon har foregått i yngre jernalder, må i første
rekke nevnes Hovden øverst i Setesdal og MØsstrond. Ingen av stedene er det
mange dateringer, og intensivfasen på MØsstrond synes å ligge i perioden 9501150 (Martens 1988:101). Fra østlandet er datert en ovn på Skotterud, Eidskog
i Hedmark til overgangen vikingtid-middelalder (Martens 1988:101).
Videre
foreligger de nevnte dateringene ffa kullgroper. I Trøndelag ser det ut til å ha
vært liten produksjon i yngre jernalder og middelalder sett i forhold til eldre

jernalder (Stenvik 1990b).

På mange måter kan forholdene ved Dokkfløy i yngre jernalder minne om dem
i Trøndelag. Produksjonen virker liten sett i forhold til de store anleggene fra
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eldre jemålder.

Vikingtiden har jo vært regnet som storhetstiden for den gamle

jernvinna (Brøgger 1940), noe som uten tvil henger sammen med jemrikdommen
i gravene. Det er en viktig oppgave å komme på spor etter og få undersøkt
anlegg fra denne perioden. En feilkilde skal vektlegges; anleggene ffa denne
perioden i Dokkfløy har vært vanskelige å finne fordi slagghaugene er lave og
sjeldent markert i terrenget. I motsetning har ofte slaggblokker på anlegg av
gruppe 1 stukket opp over torven, mens anlegg av gruppe 111 er knyttet til
kullgroper som er meget tydelige. Det er følgelig grunn til å peke på at anlegg
fra yngre jernalder kan være undenepresentert i våit materiale.
Grundige
testregistreringer, særlig i sæterområdene, vil kunne gi data som kan belyse
representativitets-spørsmålet. Det må også foretas produksjonsberegninger for å
belyse dette problemet.
Av undersøkelsene på DR 75 fremgår det at avfållshaugene bestod av mye sand og jord.
*****************************

Anlegg ffa begynnelsen av middelalderen er enda dårligere belagt enn de fra
yngre jemalder. For det første er det mulig at kullgropa DR 76 har vært i bruk.
Forholdene på DR 63 er langt fra entydige, men det er sannsynlig at den delen
som hører til gruppe llIC, er eldre enn AD 1200. Som jeg har pekt på, bygger
dateringen av DR 187 på en kraftig veggstokk av furu, og det er rimelig å se
dette anlegget sammen med øvrige gruppe llIA-anlegg ffa etter AD 1200. På DR
59 ser det ut til at enkelte elementer har vært i bruk.
De viktigste indikatorene på jernutvinning har vi i pollenanalysene som viser
kontinuitet. Det er uklart hvordan et typisk anlegg ffa denne perioden ser ut.
Fra andre steder som Hovden og MØsstrond er imidlertid perioden godt belagt.
************************

Fra begynnelsen av 1200-tållet viser dateringene at virksomheten øker kraftig. Ut
fra forin og struktu synes det som om den vesentligste delen av de udaterte
jernvinneanleggene av gruppe 111 og kullgroper, gruppe IV, må dateres til 1200og/eller 1300-tallet.

Jeg har vist til at gruppe IHA og 1118 kan være samme anleggstype, men at det
dreier seg om ulik grad av utbygging. Derimot må anlegg av gruppe llIC
representere en annen type. Dateringsmessig ser de fleste ut til å fålle sammen
med de øvrige av gruppe 111, dersom det da ikke er tale om forskjeller som er så
små at de ikke er blitt fanget opp ved den bruken av ]4C-dateringer som er

presentert her. Det er mulig at vi ved å studere kalibreringskurvene kan få bedre
grunnlag for å skille undergruppene. Anlegget DR 63 har en tidligere datering.
Tuftene på DR 9, på DR 59 og på DR 63 er små og skiller seg ved dette ffa DR
46, DR 55 og DR 221. Det er derfor mulig at det i det videre arbeidet blir
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nødvendig å dele gruppe llIC i undergrupper.

Dateringene tyder på at de ulike anleggstypene av gruppe llIC kan ha vært i bruk
samtidig. Forskjellen i planløsning kan bunne i at det er ulike grupper mennesker
som har brukt forskjellige anleggstyper, eller at typene er innrettet med tanke på
spesialisering, kanskje i første rekke m.h.t. årstiden. Da anlegg av gruppe 1118
og llIC ofte ligger i tilknytning, og også på samme lokalitet, er det lite sannsynlig
at det dreier seg om ulike menneskegrupper. En rimelig forklaring er at det dreier
seg om ulik sesongtilpasning. Gruppe llIC-anleggene hvor ovnene stod i hus med
kraftige vegger, har nok vært bedre egnet til bruk utover for eksempel senhøsten.
Noen overbevisende grunn til at det skal dreie seg om vinterdrift, slik som det er
foreslått for Hovden i øvre Setesdal (Bloch-Nakkerud 1987), kan jeg imidlertid
ikke se.
Det typiske for anleggene fra 1200- og 1300-tallet er at kullgroper inngår i
anleggsstrukturen. Både sammenheng med kullag og dateringer viser tilknytningen.
Kullgroper i sammenheng med jernvinneanlegg er vanlig i hele Øst-Norge, men
slik som på Hovden, MØsstrond og i Ustedalen synes de å ligge spredt i terrenget.
I kapittel 11.3 har jeg pekt på at lokaliteter hvor kullgropene er trukket inn i
selve anlegget, er kjent over mot Valdres. I 1991 undersøkte jeg et anlegg med
lignende planløsning som gruppe llIB-anleggene på Beitostølen i øystre Slidre.
Opplysninger om groper i trekantformasjon tyder på det samme for Rødalen i
Vang (Hauge 1946:77-78). Videre ser det ut ffa registreringene for økonomisk
kartverk å være tilsvarende anlegg i Øyerfjella i Gudbrandsdalen. Utbredelsen av
denne anleggstypen er ennå langt fra klarlagt.

Kullgropene ved Dokkfløy synes å ha større tverrmål enn tilsvarende på Hovden
hvor gjennomsnittlig indre diameter er 3,2 m, med variasjon mellom 1,0 og 4,5
m (Bloch-Nakkerud 1987:113). På Møsstrond fremgår det at gropene er fra 1 til
henimot 4 m i indre mål med 2-2,5 m som det vanligste (Martens 1988:87). På
de to anleggene DR 59 og DR 69 ved Dokkfløy varierte indre diameter mellom
4,9 og 6,5 m, gjennomsnittlig 5,5 m. Både på Hovden og MØsstrond ser det ut
til at gropene har hatt sirkulær planform. Ved Elverum har det vist seg at de
undersøkte gropene hadde nærmest en kvadratisk form i bunnen (Mikkelsen 1986).
Alle undersøkte groper ved Dokkfløy har hatt sirkulær form.
Ovnene er en videreutvikling av de som fantes på anlegg av gruppe 11. Nå er
imidlertid ovnene satt inn i en ramme av kantstilte skiferheller, mens den fine
fundamenteringen og grøften inn til slaggutløpet mangler. Fra Hovden er det ikke

publisert data om ovnene, mens det er klare likheter med de ved Møsstrond, blant
annet med hensyn til kantstilte heller.
Anlegg av gruppe 1 og 11 viser en utbredelse som svarer til nyere tids sætre. Selv
om fullgode registi.eringer ikke foreligger, er det på det rene at det i disse
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områdene finnes tallrike kulturminner, blant annet en rekke hustufter. Med unntak
av de på Gamlevollen på Liumholsæter er de ikke tidfestet.

Ved en rekke andre jernvinneundersøkelser er det fokusert på tilknytning til
sæterområder og til gamle fjellgårder (Bloch-Nakkerud 1987:147-149, Johansen
1979, Martens 1988:120-127, Undås 1961:280).

Her passer Dokkfløy godt inn

når det gjelder de eldste jemvinnefasene. Derimot er det på det rene at anleggene
av gruppe 111 har en langt videre spredning i terrenget. An]eggene er også langt
mer tallrike. Ser vi på utbredelsen i magasinområdet, viser det seg at anlegg av
gruppe 1 og 11 hovedsakelig er undersøkt i området på nedsiden av sætergrenda
Blæstem. Med unntak av Manstadsætra ligger de Øvrige sætrene over reguleringssonen, og det ble derfor ikke foretatt undersøkelser.

Figur 145. Fornminner mellom Blæstern og utl¢pet av Dokffløyvatn.

B{ldet er

tatt fra jer"inneanlegg DR 221 hvor slagghaugen sees foran til høyre. I midten
kullgrop DR 76 og bak boplasslaget DR 225. Jernvinneanlegg DR 222 ligger til
venstre og DR 224 til høyre for DR 76. Bak til venstre skimtes anlegget DR 223
og til høyre DR 75 og DR 262.

Det ser følgelig ut som det ser en sterk utvidelse og intensivering av virksomheten
på 1200-og 1300-tallet. På ingen av anleggene synes det som om det har vært
noen langvarig drift. Slaggmengdene ser foreløpig ut til å ligge innen 3 til 6 tonn

på de fleste stedene selv om enkelte anlegg kan ha noe større slagghauger. Den
sterke økningen i antall anlegg må sees i sammenheng med Økende etterspørsel,
og det er grunn til å peke på økende behov i byene (Schia 1989). Når anleggene
nå får en videre spredning, er det grunn til å understreke at brenselbehovet i en
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intensivfase kan spille inn. Jeg holder det for sannsynlig at det i denne fasen
ikke har vært tilstrekkelig trevirke i sæterområdene, og at dette har medført
flytting av anleggene.

Her kommer også forholdet til malmforekomstene inn. En undersøkelse viser at
det er mange forekomster av mymalm Øst for Dokkfløyvatn, og at forholdene for
dannelse må ha vært spesielt gunstige (Storemyr 1988). Selv om det er funnet
lommer med malm i magasinområdet, synes det å være på det rene at de store
malmmyrene ligger høyere oppe i dalsidene, blant annet i nedkant av sæter-

grendene Blæstern, Dokkfløysæter og Bentsætra. De analysene Sigmund Jakobsen
arbeider med vil bidra til å kaste lys over forholdet mellom anlegg og malmforekomster. Foreløpig tyder forholdene på at anleggene har en videre spredning enn
de gode malmforekomstene, og at forholdet til brensel kan ha vært avgjørende
for lokaliseringen.
På anlegg av alle grupper er det funnet lag med kullblandet malm som tiolig er
røstet. Om malmen er røstet på stedet eller om det dreier seg om lagerplasser,
er for det meste uavklarte spørsmål. Rent praktisk har det neppe vært grunn til
å transportere våt og tung malm. På et par steder ved Blæstern er det funnet spor
etter noe som kan ha vært lokaliteter for bearbeiding av malm. men dessvene har
det ikke vært mulig å foreta utgravning her. Bare på anleggene DR 1 og DR 63
er det foretatt fingravning av malmlagene, og det lot seg gjøre å avgrense små
rektangulære forekomster. Muligens er det her tale om røsteplasser. Slik vi
kjenner røstebål fra nyere tids jernvinne, fi.a Ole Evenstads og Lars T. Schultzes
beskrivelser (Evenstad 1790, Schultze 1732), dreier det seg om korslagte
stokkebål. Det er tvilsomt om det kan spores brenning av undergrunnen, og
kriteriene for hva som kjennetegner en røsteplass, er usikre. Malmlagene kan
tolkes som lagre, røsteplasser eller steder hvor malmen er renset, noe som kunne
støres ved drøfting slik som man gjorde tidligere ved rensing og sortering av
kom.

Et

viktig

spørsmål

er

om

virksomheten

avspeiler

selvforsyning

eller

om

produksjonen har vært innrettet på salg. Før bearbeidelse av slaggmengder og
utbytte er foretatt, kan ikke dette spørsmålet tas opp i sin bredde. Irmelin
Martens har foreslått en tetthet på minst 5 jemvinneanlegg eller 50 kullgroper pr
km2 som kriterium for overskuddsproduksjon (Martens 1982:38). Det er imidlertid
mange fåktorer som spiller inn. ikke minst produksjonen på det enkelte anlegget
og tidsspennet. Avgjørende må være om produksjonen har vært større enn det
lokale behovet.
Anleggene av gruppe 111 ligger i magasinområdet innen et areal på omkring 5
km2, og dette tilsvarer 5-6 anlegg pr km2. I dalen nedenfor utløpet av Dokkfløyvatn og ned til Veslefossen er det ikke funnet anlegg, bare en liten kullgrop,

på tross av intensive registreringer.

Utbredelsen svarer nær til dagens kommune-
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grense mellom Gausdal og Nordre Land ¢ff. figur 13). Dalen skifter karakter fra
U-dal til V-dal, og det blir brattere og mer berglendt. I dette området er det ikke
funnet malmmyrer. Påfållende er det også at det ikke er påvist andre fornminner
fra forhistorisk tid eller middelalder. Dette har trolig sammenheng med at elgen
ikke trekker gjennom dalen syd for det gamle vannet.
Det ser ut til at dagens kommunegrense avspeiler en gammel ressursgrense.
Interessant er den tettheten med anlegg fra skiftende perioder som er representert
like nord for grensen (figur 145). Ut fra spredningsmønsteret til anleggene av
gruppe 111 mener jeg at dette peker mot at området har vært utnyttet av
menneskegrupper fra Gausdal i øst, noe som svarer til at det er dette området som
i nyere tid har hatt sætenettighetene her. Derimot er forholdene mindre klare i
eldre tid da tilsvarende anlegg av gruppe 1 også er kjent i blant annet Torpa i
Nordre Land.

For bedømmelse av organiseringen av virksomheten er forholdet til fangst og
bosetningsspor viktige. Materialet ffa disse undersøkelsene er under bearbeidelse
av Harald Jacobsen. Her skal derfor bare pekes på at pollenanalysene viser at det
har vært drevet jordbruk i samme periode som jernutvinningen har foregått.
Videre foreligger det osteologisk materiale ffa ildsteder på anlegg av gruppe 111.
Overveiende er artsbestemmelsen geit/sau eller storfe. Påfållende er at det ikke
er funnet ben av elg. Her kommer forholdet til sesongutnyttelse inn. Elgen
trekker gjennom området i april/mai og i oktober/november, og fangst og

jernutvinning kan ha foregått til ulike tider av året. Viktig er også det forholdet
at kullgroper er ombygd til fangstgroper slik vi har sett på DR 46, DR 53, DR
55 og DR 302. Flere tilfeller er kjent utenfor magasinområdet.
*******************

Samlet sett fremstår Dokkfløy som et område med spesialisert utnyttelse av
utmarksressursene, og det er grunn til å tro at utbyttet i perioder må ha vært
større enn det lokale behovet. I vurderingen av jernvinnas betydning og forholdet
til bygdene omkring kommer også barrefunnene inn som et viktig kildematerialet.
Jeg vil her bare vise til at det er gjort flere funn både i Nordre Land og Gausdal.

Imelin Martens har pekt på at barrefunn viser at det må ha foregått en
omfattende jernproduksjon Øst for Valdres selv om det ikke var kjent spesialiserte
jernvinnebygder her (Martens 1988:132-133).
Det skal nevnes at det før
utbyggingen ikke var kjent mange jernvinneanlegg i Dokkfløy.

Viktige spørsmål er knyttet til avslutningen av jernutvinningen.

Dette er et

generelt problem som ikke bare gjelder Dokkfløy. Dateringene fra Hovden ligger
tett på 1200- og 1300-tallet frem mot år 1400 (Bloch-Nakkerud 1987:134-135).
På Møsstrond skjer nedgangen allerede tidlig på 1200-tallet (Martens 1988:125).
I Dokkfløy ligger dateringene tett på 1200-og 1300-tallet. Anlegg som sikkert
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kan dateres til 1400-tallet, er ikke kjent, men et par kullgroper og et malmlag har
gitt dateringer til dette århundret. Materialet peker således mot at den vesentligste
delen av virksomheten har vært avsluttet før 1400. Det er derfor åktuelt å
diskutere avslutningen i forhold til befolkningsnedgangen som følge av pestepedemiene ffa midten av 1300-tallet. Imelin Martens har pekt på at med disse
brøt de økonomiske systemene sammen hvor systematisk utnyttelse av de rike
utmarksressursene var en viktig del (Martens 1990). Denne forklaringen ser ut
til å passe godt på jernvinna i Dokkfløy.

Figur 146.

Bai.rer fra N¢rstevoll i Gausdal (C.24705).

Foto Eirik lrgens

Johnsen, 0ldsaksamlingen.
En vurdering av tidsstillingen til de Øvrige fornminnene er viktig for forståelsen
av dålens historie. De pollenanlytiske undersøkelsene viser nedgang i jordbruksaktiviteten etter svartedauden, men området er fortsatt i bruk opp i vår tid. Høegs
analyser ¢fr. figur 144) tyder på at jemutvinningen kan ha fortsatt opp mot vår
tid. Slik virksomhet har foreløpig ikke belegg i det arkeologiske materialet. Fra
Gudbrandsdalen er kjent en rekke beretninger om nyere tids jernutvinning (Olafsen
1916), men det er ikke kjent sikre beretninger som aelder Gausdal eller Nordre
Land ¢fr. s. 17-18).
Kildematerialet for Gausdal er nå godt bearbeidet i
forbindelse med det omfattende arbeidet som er utført med ny bygdebok.
************

Materialet fia Dokkfløy er omfattende, og det reiser mange problemer. Bearbeidelsen må sies å fortsatt være i startfasen. Her er vektlagt gruppering og kronologiske forhold. Det er viktig å gå videre med en analyse av de enkelte elementene

288

for å få større klarhet i forholdet til og mellom de ulike gruppene samt til andre
jernvinneområder. Det er imidlertid spørsmål knyttet til sosial og Økonomisk
organisasjon som står sentralt, jff. kapittel 1.
Først når alle delresultater
foreligger, er det mulig å ta opp disse spørsmålene i noen bredde.

Det er imidlertid viktig å ha klart for seg at det området hvor undersøkelsene er
foretatt, utgjør et kunstig landskapsutsnitt hvor kote 735 utgjør grensen. Det er
derfor i forskningsøyemed viktig å få gjennomført testregistreringer og dateringer
i andre deler av området. Registreringsmaterialet tyder så langt på at det særlig
i nærheten av sætergrendene finnes mange ulike fomminner.
I kapittel 1 stilte jeg spørsmål som ble summert opp med når, hvordan, av hvem
og for hvem. Noen problemstillinger har det vært mulig å kaste lys over i denne
presentasjonen.
Dateringene peker mot en tidsstilling ffa eldre romertid til
senmiddelalder, ca. AD 100-14m. De århundrene som er best belagt, er 200-,
300-, 1200- og 1300-tallet. En samlet vurdering av de mange dateringene med
studier av kalibreringskurvene vil være en viktig oppgave i det videre arbeidet.

Det er også lagt frem data som viser hvordan produksjonen har foregått. For en
videre forståelse står en samlet drøfting og analyse av dataene sentralt.

Jeg har pekt på at i middelalderen er det grunn til å knytte produksjonen til
Gausdal. Dette underbygges av gamle ferdselsveier og bruksrettigheter (Jacobsen
og Larsen 1991/1992). Jeg mener at samme forhold gjør seg gjeldende både i
eldre og yngre jemalder, men en samlet vurdering av hele materialet som avspeiler
ressusutnyttelsen i jemalderen og middelalderen, er nødvendig for å komme
videre med dette spørsmålet.
Når det i det videre forskningsarbeidet blir mulig å kvantifisere produksjonen, vil
en diskusjon av sosial og økonomisk organisasjon stå sentralt. Det er viktig å
trekke inn jemvinneanlegg ffa andre deler av østlandet. Undersøkelsene ved
Dokkfløy har gitt oss en plattform i det videre arbeidet med forståelsen av

jernvinna i det sentrale og indre Østlandsområdet. Mange spørsmål kan trolig
løses ved enkle prøvegravninger, dateringer og studier av slagg.
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