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SAMMENDRAG 
I perioden 20.07–25.09.2015 ble det gjennomført arkeologiske utgravninger som del av 

reguleringsplan for Haugan i Øyer kommune. Reguleringsplan innbefattet omregulering 

av skogmark til hyttetomter, skiløyper og infrastruktur tilknyttet etablering av hyttefelt. 

Det ble da utgravd to jernvinneanlegg, samt tre frittliggende kullgroper om lag 200–250 

meter lenger sør for anleggene. 

 

Innenfor et avdekket område på 925 m
2
 på jernvinneanlegg ID141160 ble det påvist en 

blestertuft med en esse, to slagghauger, ett malmlag og flere flekker med malmsøl, to 

bevarte ovner og et leirelag tolket som å være et depotlager for bruk til konstruksjon og 

reperasjon av ovnsjakta. I tillegg til dette ble det også undersøkt fire kullgroper, hvorav 

tre integrerte og én kullgrop mer nordliggende for selve anlegget. Dette jernvinneanlegget 
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hadde to driftsfaser med ulik intern arbeidsorganisering og en estimert totalproduksjon av 

jern mellom 8,3 og 15 tonn jern. Ovnene som ble påvist var sjaktovner hvor slagget 

hadde blitt tappet ut av ovnen. Slike Fase II-ovner dominerer i vikingtiden og 

middelalderen i regionen. Av gjenstandsfunn fra anlegget fremkom ett fragment av 

blestermunnstykke og et mulig emne til et spinnehjul av kleberstein. 

 

Det ble undersøkt fire kullgroper ved ID141160, hvorav tre er tydelig tilknyttet 

blesteranlegget. De integrerte kullgropene var flerfaset. Samtlige kullgroper hadde rund 

og oval bunnform, hvorav én av kullgropene (A3059) hadde en bruksfase med 

rektangulær bunnform. Radiologiske dateringer viser at driften på anlegget ble tatt opp 

tidlig middelalderen (955−1150 e.Kr.), mens den andre driftsfasen kan tidfestes til 

høymiddelalder (innenfor 1150−1280 e.Kr.).  

 

Ved jernvinneanlegg ID141161 ble det avdekket et område på ca. 500 m
2
, hvor det 

fremkom en godt bevart blesterovn, to slagghauger, et tykt malmlag, og to kullgroper. I 

tillegg fremkom en grop (A2300) med slagg og kull som kan være restene etter en 

ytterligere ovn. Det kan derimot ikke utelukkes at gropa har hatt en funksjon i 

smieaktiviteten på anlegget. Blesterovn A2300 hadde bevart nedre del av stående 

ovnsjakt og var forskalet med store, stående steinheller. I ovnssjaktløpet ble det påvist en 

åpning for luftinntak for belg. Det ble også påvist en arbeidsplattform i forkant av 

åpningen, hvor belgen trolig har vært plassert. Direkte sør for ovnsområdet ble det 

avdekket et tykkere lag med malm. Av gjenstandsfunn, foreligger en T-formet 

hesteskosøm av jern og en krampe av jern. Det ble også funnet tre tappekjegler. Estimert 

produksjon av jern ved anlegg II er beregnet til å være mellom ca. 2,2 og 3,9 tonn. 

Radiologiske dateringer viser at anlegget var i drift i tidsrommet 1205–1400 e.Kr. 

 

I tillegg ble det undersøkt tre frittliggende kullgroper. Disse hadde en rund/oval milebunn 

og var enfasede. To av disse kullgropene ble radiologisk datert innenfor 1030−1210 e.Kr. 

og 1270−1390 e.Kr.   

 

Fra undersøkelsene foreligger det 27 kullprøver, hvorav 17 prøver ble vedartsbestemt av 

Moesgård museum (2016). Samtlige vedartsbestemte kullprøver ble radiologiske datert 

ved Ängströmlaboratoriet ved Uppsala Universitetet (2016). Det ble foretatt 

metallurgiske analyser av 20 jordprøver, to malmprøver og syv slaggprøver fordelt på 

begge anlegg. De metallurgiske analysene ble utført av Arne Jouttijärvi ved Heimdal 

Archaeometry (2017). 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

HAUGAN UNDER LI OPPIGARD 27/1 OG JØTTULSTAD 

23/1, ØYER K., OPPLAND 

AV JESSICA LEIGH MCGRAW 

 

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

 

I brev av 20. september 2011 oversendte Oppland fylkeskommune forslag til 

reguleringsplan for Haugan i Øyer kommune for behandling av dispensasjon fra lov om 

kulturminner av 9. juni 1978, § 8, 4. ledd, for automatisk fredete kulturminner. Formålet 

med reguleringen var tilrettelegging for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. 

Reguleringsplanen omfattet også et grøntareal avsatt til friområde og skiløyper, samt 

LNF-R formål.  

 

Oppland fylkeskommune gjennomførte en befaring av planområdet i oktober 2010, samt i 

mai og juni 2011. Det ble da utført kontrollregistrering av tre enkeltliggende kullgroper 

(ID141163, 10107 og 19920) og tre jernvinneanlegg (ID141160, 141161 og 141162). 

Planområdet ble utvidet ved offentlig ettersyn i juli 2011 og Oppland fylkeskommune 

gjennomførte en ny befaring av den utvidete delen i august 2011. Det ble ikke påvist 

ytterligere automatiske fredete kulturminner i sistnevnte omgang.  

 

Oppland fylkeskommune oversendte saken til Riksantikvaren i henhold til 

kulturminneloven § 8, 4. ledd i brev av 20. september 2011. Fylkeskommunen anbefalte 

da at det ble gitt dispensasjon for kulturminnene ID141160, 141161, 141163, 10107 og 

19920, med vilkår om arkeologisk utgraving. Jernvinneanlegg ID141162 ble foreslått og 

vedtatt til bevaring uten inngrep.  

 

Kulturhistorisk museum uttalte seg i brev av 15. november 2011, hvor museet støttet 

fylkeskommunens tilråding i dispensasjonsspørsmålet. Riksantikvaren støttet 

tilrådningene i brev av 22. november 2011 og ga tillatelse til inngrep automatisk fredete 

kulturminner (jernvinneanlegg og kullgroper - ID141160, 141161, 141163 10107 og 

19920) med vilkår om arkeologisk undersøkelse.  

 

Reguleringsplanen ble vedtatt 29. mars 2012. Den 23. april 2015 vedtok Riksantikvaren 

omfanget og kostnadsrammen for utgravningsprosjektet. Utgravningen ble foretatt av 

Kulturhistorisk museum i tidsrommet 20. juli–25. september 2015. I denne rapporten 

presenteres resultatene fra dette feltarbeidet. 
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 DELTAGERE, TIDSROM 2

Sammenlagt ble det uført 160 dagsverk ved undersøkelsene fordelt på et mannskap på 3 i 

10 uker. De siste to ukene ble det satt inn ekstra bemanning i form av én feltassistent. Til 

sammen utgjør dette 32 ukesverk. Maskinell avdekking ble utført av Audun Bjørnstad fra 

Hafjell Maskin og det ble anvendt 8 dagsverk. 

 

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Jessica Leigh McGraw Feltleder 20.07 – 25.09 50 

Anette Sand-Eriksen Assisterende feltleder 20.07 – 25.09 50 

Nicolai Eckhoff Assistent 20.07 – 25.09 50 

Jani Causevic Assistent 14.09 – 25.09 10 

Sum   160 

Audun Bjørnstad Gravemaskinfører, 

Hafjell Maskin 

27.07 – 31.07, 

15.09 

 

Tabell 1: Oversikt over mannskap, stilling og varighet ved undersøkelsene.  

 

 BESØK OG FORMIDLING  3

Fungerende prosjektleder Ingar Mørkestøl Gundersen var på befaring ved to anledninger i 

løpet av utgravningsperioden. Ved en av disse anledningene var også utgravningsleder 

Camilla Cecilie Wenn med feltmannskap av nærliggende jernvinneanlegg på 

Mosetertoppen med. Tiltakshaver Fred Gade var innom feltet den 24. juli. Ellers var 

arkeologene Jan Henning Larsen og Tom Haraldsen på besøk på feltet den 05. august. De 

fikk da en omvisning og aktuelle problemstillinger ved de ulike lokalitetene ble diskutert.  

 

Ellers fikk vi besøk av grunneier ved flere anledninger, samt tilfeldige turgåere. Begge 

jernvinneanleggene lå tett innpå en natursti, og ved oppstart og godt inn i tidlig august 

kom noen få nysgjerrige forbipasserende på besøk.  

 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 4

De omsøkte kulturminnene ligger i et seterområde på Gudbrandsdalens østside, 800-850 

moh., omkring 300 m høyere enn jordbruksbygda. Områdets flora utgjøres av et 

bjerkeskogsbelte med betydelig innslag av gran. I umiddelbar nærhet er det delvis utbygd 

med hytter, veier, turistbedrift og lysløype. Begge jernvinneanleggene ligger også tett 

innpå en natursti, som forbinder hyttefeltet ved Lisætra med omkringliggende urørte 

skogområder. Terrenget er kupert og har flere myrdrag tett ved. Undergrunnen består av 

morene med innhold av større stein og begge jernvinnelokalitetene ligger på naturlige 

høydedrag skapt av morenekoller. Området rundt Haugan og Lisætra preges av gamle 
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stedsnavn som «Raudmyra» og «Blæsterfella», noe som er indikativ på landskapets 

betydning i jernvinnesammenheng.  

 

 

Figur 1: Kart med geografisk plassering av prosjektets undersøkelse etter fylke og kommune. 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert av Jessica L. McGraw. 
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Gudbrandsdalen er antatt for å være et viktig område for jernfremstillingen i jernalderen 

og middelalderen, men det er imidlertid ikke så kjent som Valdres. Begge dalførene var 

sentrale i T. Dannvig Hauges studier av jernvinna på 1930 og 1940 tallet (Hauge 1946), 

men utgravningsaktiviteten har senere vært lav.  

 

I kulturminneregisteret Askeladden er det 383 registreringer for Øyer, hvorav 116 er 

kullgroper og 22 jernvinneanlegg. I det tidligere Fornminneregisteret (registreringen for 

Økonomisk kartverk) er 29 lokaliteter funn eller funnsteder, og det er 12 lokaliteter med 

gravhauger og gravrøyser. Fangstgroper utgjør 38 av registreringene, mens 23 er 

kategorisert som kullgroper. I 2011 ble det registrert 98 kullgroper i kommunen, og i et 

par tilfeller var disse knyttet opp til jernvinneanlegg i seterregionen. Da Øyer kommune 

ble ØK-registrert i 1975, var fangstgroper og kullgroper regnet for å være av uviss alder, 

slik at det ble lagt liten vekt på å registrere denne typen kulturminner. Ressursene var 

også alt for små til å registrere fornminner i utmarksområder annet enn i de tilfellene der 

slike ble spesielt påvist av lokal befolkning. Det er derfor trolig at bare en liten del av 

fornminnene her er oppført i Fornminneregisteret/Askeladden. 

 

Ved eldre registreringer har kriteriene for å skille kullgroper fra fangstgroper vært uklare, 

og kunnskapen for liten. Det var først og fremst gjennom de store undersøkelsene på 

Dokkfløy 1986−1989 (jf. Larsen 1991, Jacobsen og Larsen 1992, Narmo 1996) og 

Rødsmoen 1994−1997 (jf. Bergstøl 1997, Narmo 1997; 2000) at det er blitt arbeidet 

systematisk med dette på Østlandet. Under Dokkfløyprosjektet, ble det arbeidet 

systematisk med sammenhengen mellom jernvinneanlegg og kullgroper i Gausdal 

kommune, hvor materialet er en svært viktig referanse i videre forskning (Larsen 2003; 

2004).  

 

Viktigst og mest nærliggende parallell til gjeldende undersøkelse, kan finnes i 

utgravningene på Lisætra i 2009 (Berge & Gundersen 2011), der det ble foretatt 

arkeologiske utgravninger av ett komplekst jernfremstillingsanlegg med kullgrop 

(ID87871) og fem enkeltliggende kullgroper (ID4487, ID14321, ID33990, ID53755 og 

ID87724). Ved jernvinneanlegget ble det avdekket tre ovner, seks slagghauger, et 

omfattende malmlag og en kullgrop med sidegrop. Ved undersøkelsene ble det 

dokumentert to forskjellige jernfremstillingsteknologier, hvor også kullgropa inne på 

anlegget viste seg å være sekundær og slik forstyrret deler av det opprinnelige anlegget. 

De radiologiske dateringene fra undersøkelsen og på tvers av ovnstyper var så ensartede 

at de nærmest kunne karakteriseres som samtidige og ga resultat til merovingertid 

(570−800 e.Kr.). Det ble påvist slagg og ovnstype med klare paralleller til jernvinna i 

yngre jernalder (fase II), mens en av ovnene så ut til å ha fellestrekk med jernvinna i eldre 

jernalder (fase I). Ovnene fra den eldste fasen (fase I) var i utforming og teknologi 

tilsvarende Østlandsovnene ved Dokkfløy, men var noe mindre og med litt avvikende 

trekk, noe som antagelig har sammenheng med at Dokkfløyovnene er fra romertid, mens 
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fase I på Lisætra tilhører merovingertid. Det ble også påvist kontinuerlig jernfremstilling 

inn i tidlig middelalder, med noe blestring i middelalder.   

 

Anlegget ved Lisætra kan slik sett representere en overgangsfase mellom de ulike 

teknologiene fra eldre til yngre jernalder (Berge & Gundersen 2011). Selve 

kullproduksjonen så ut til å ha foregått i tidlig- og høymiddelalder, hvor kullgropene i 

hovedsak hadde sirkulær bunnform, mens en kunne defineres som rektangulær. De føyde 

seg dermed slik inn i det generelle mønsteret fra tidligere undersøkelser i Gudbrandsdalen 

og særlig lenger vest mot Dokkfløy.   

 

Rett øst for Tretten og nede i dalføret, ble undersøkt seks kullgroper og det foreligger fire 

radiologiske dateringer til middelalderen, 1015−1390 e.Kr. Fra Rabben boligfelt 

foreligger datering fra en kullgrop til 1445−1630. Alle disse gropene er rimeligvis knyttet 

til produksjon av smiekull. I dalbunnen på Tingberg, ble det også undersøkt tre kullgroper 

i 2010, hvor det foreligger tre dateringer til 900−1330 (Loftsgarden 2011). De øvrige 

registreringene og tidligere undersøkelser i regionen viser dermed til høy aktivitet og 

utmarksutnyttelse i ulike tidsperioder. 

 

 

 

Figur 2: Kart med oversikt over gjeldende lokaliteter (markert med rød ring) og deres geografiske 

plassering i forhold til øvrige, registrerte kulturminner i nærområdet. Hentet fra prosjektplan.  
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 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 5

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Jamfør prosjektplanen  (Larsen 2011) var utgravningen av særskilt interesse i forlengelse 

av et av satsningsområdene i forskningen ved Kulturhistorisk museum er utmarksbruk og 

ressursutnyttelse i ulike områder ved ulike tider. Gjeldende tiltak berører et område hvor 

det fra før er få data å bygge på videre på. De berørte kulturminnene har slik et stort 

kunnskap- og forskningspotensial. Det er fortsatt mange problemer knyttet til 

jernutvinningen i jernalderen og middelalderen, for eksempel både når det gjelder 

forståelse av brukstid for de enkelte anlegg, organisering av arbeidet, regionale forhold 

og kronologi (Larsen 2004; 2009). Ut fra den kunnskapen vi har i dag, er så vel anlegget 

som de enkeltliggende kullgropene helst fra slutten av vikingtiden eller fra tidlig- eller 

høymiddelalder. Undersøkelsen på Lisætra i 2009 viste imidlertid at man fortsatt kan få 

overraskelser. 

 

Spørsmålene er derfor mange, men de mer sentrale problemstillingene er:  

 

 Hvilke strukturer finnes på de anleggene? 

 Har produksjonen foregått i egne blesterhus? 

 Hvordan er den helhetlige organiseringen på anleggene? 

 Tilhører begge anleggene samme grunntype? 

 Hvilke aktiviteter har foregått? Har røstingen foregått på anleggene? Er jernet 

bearbeidet utover lupper? 

 Hvilke ovnstyper finnes? 

 Har anleggene flere teknologiske faser, eventuelt bruksfaser? 

 Hvilken alder har produksjonen? 

 Hvor stor er produksjonen? 

 

Fra tidligere undersøkelser av kullgroper i Lillehammer har det blitt påvist både vestlige 

og østlige trekk i deres utforming. En sentral problemstilling er derfor forholdet mellom 

østlige og vestlige impulser, særlig siden området ligger i dalsiden som vender mot 

Østerdalen. Relevant er det også å avklare relasjon mellom blestringen på anleggene og 

kullproduksjon. Når det angår kullgropene, så er de sentrale problemstillingene: 

 

 Hvordan er utformingen av kullgropene – er det både kullgroper med rund og 

firkantet bunn? 

 Hvilken vedart har vært benyttet både ved produksjon av trekull og ved blestring? 

Er det samhørighet mellom disse? 

 

Det var prioritert å søke etter elementer som ikke er synlige på overflaten, slik som 

røsteplasser og malmlagre. Ved påvisning av hustuft eller arbeidsområde ved ovnen (e), 
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skulle det da prioriteres å innhente informasjon om konstruksjon, bruk, form og eventuelt 

andre trekk som kunne være betydningsfulle for å belyse de øvrige problemstillingene. 

 

Det var også viktig å avklare den helhetlige anleggsstrukturen for å kunne sette anlegget 

inn i en større sammenheng og for å avklare regionale forskjeller. I tillegg ble det vektlagt 

at anlegget ikke skulle «presses» inn i de mønstre som var kjent fra tidligere, blant annet 

fra Dokkfløy og Rødsmoen. Fra tidligere forelå det holdepunkter for at det var forskjeller 

fra de planløsningene av anlegg vi kjenner fra Valdres, Gausdal Vestfjell og Rødsmoen/ 

Gråfjell-området.  

 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODER OG DOKUMENTASJON 

Utgravningen, med funn og prøver, ble ført inn i KHMs Aksesjonsprotokoll under 

A2015/468. Det ble anvendt et systemkamera av typen Nikon 1 S1 med Wu-1b med 

tilhørende fotostang for fotodokumentasjon, hvorav bildene er digitalt sikret gjennom 

Universitetsmuseenes Fotoportal ved KHM under Cf34914. Videre ble hver lokalitet 

tildelt egne C-nummer for katalogisering av funn og prøver. Organisering av C-nummer 

og tilhørighet presenteres i egen tabell nedenfor (kap.5.5). 

 

Ved maskinell avtorving av jernvinneanleggene, ble det anvendt en 18 tonns gravemaskin 

med en 1,20 meter bred pusseskuff, rotortilt og renseskjær. Gjeldende flate ble maskinelt 

avtorvet i sin helhet og inntil kulturminneområdets avgrensninger etter hvert som 

anleggsspor dukket opp. Større stubber med kraftige rotsystem ble stående igjen for å 

forhindre dyptgående groper ved opprivning. Rotsystem som vokste inn i arkeologiske 

anlegg, ble sagd med håndsag eller motorsag når sistnevnte var tilgjengelig. Oftest var 

rotvekstene særlig kraftige ved kant av kullgroper, samt ovner og anleggene var slik 

forstyrret av dette. Spesielt ved ovnskonstruksjoner var det rikt med rotvekster, noe som 

gjorde at enkelte heller og stein var forskjøvet i forhold til original plassering.    

 

Samtlige kullgroper ble undersøkt ved maskinell snitting eller prøvestikking. For å sikre 

statistiske data om kullgropenes dimensjoner og form, ble kullgropene tegnet og 

fotografert i både plan og profil. Kullgroper ble tegnet i plan med målestokk 1:50 med 

utgangspunkt i målebånd og markert for yttervoll, toppvoll, indre diameter og bunnplan. 

Dybden ble dokumentert ved hjelp av en såkalt overflateprofil, hvorpå en vatret snor ble 

strukket tvers over strukturen og et måleband langsmed denne. Man målte seg deretter 

ned fra snoren og tegnet et fiktivt snitt i 1:50 (fig. 3). 

 

Alle kullgroper ble tegnet i plan forut for avtorving, foruten om i ett tilfelle (se kap. 6.3). 

De tre frittliggende kullgropene ble undersøkt ved sektorsnitt, hvor ¼ del ble snittet 

manuelt med spade for å fastslå bunnform og faser. Dette innebærer en utgravning av 1/4 

av kullgropas bunn for å fastslå bunnform, samt prøvetaking fra sikker kontekst for 

vedartsbestemmelse og datering. Erfaringsmessig er ofte kullsjiktet i milebunnen bedre 
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bevart inn mot kantene av bunn og det er derfor viktig å avgrense snittet ut og gjennom 

milebunnens ytterkant, da det er her kullsjiktet ofte er tykkere og utgjør slik et bedre 

område for prøveuttak. I påvisning av bunnform, ble milebunnen fremrenset i plan etter 

avtorving for å undersøke om kullsjiktet er rettvinklet (rektangulær/kvadratisk) eller 

avrundet (oval/rund). Tendensene er deretter med på å fastslå kullgropas bunnform.   

 

Metoden sikrer grunnlaget ved innhenting av statistisk data og er en tidsbesparende 

undersøkelsesmetode for denne typen anlegg. Kullgroper på jernvinneanleggene ble 

avtorvet i sin helhet, hvorpå tre ble snittet med maskin. En kullgrop ble snittet manuelt 

med spade. Ved to anledninger ble det anvendt andre metodiske tilnærminger til 

undersøkelsen av kullgroper, hvorpå dette forklares nærmere i gjeldende avsnitt.  

 

 

 

Figur 3: Prinsippskisse med begreper anvendt for bruk i dokumentasjon av kullgroper. Utarbeidet av Bernt 

Rundberget.  

 

Ovner ble frilagt og dokumentert i plan forut for gravning. For å oppnå best mulig 

forståelse av ovnen og dens teknologiske trekk, ble ovner gravd i flate og i størst mulig 

grad også i form for å belyse tilstedeværelsen av mulige luftekanaler, avtapningsrenner 

og hvordan disse var plassert i forhold til steinheller og bevart sjaktdeler. I dette tilfelle 

ble de også studert for eventuell parallellføring med tilsvarende funn både på Beitostølen, 

ved Dokkfløy og i Gråfjell-området. Lokale variasjoner i utformingen av ovner finnes 

dog.  

 

Helt vesentlig for forståelsen av utviklingstrender i jernutvinningen, er forholdet mellom 

ovner og slagghauger i diskusjon om teknologi. Slaggavfall kan fortelle mye i en 

beregning om utbytte av produksjonen og det var dermed viktig å få kvantifisert 

slaggmengden ved de undersøkte anleggene. I kombinasjon med kjemiske og 

metallurgiske analyser av slagg og malm er det mulig å tilnærme seg størrelsen på 

jernutbytte ved utvinningen. Ved å grave prøveruter i slagghaugen, separere stein, jord og 

ovnsjaktmaterial fra slagget, kan man veie slaggavfallet og kvantifisere vekten i forhold 

til en volumberegning av slagghaugen. Ved utregning av dette, kan man videre anslå 

maks jernutbytte utfra de individuelle slagghaugene ved et forholdsestimat på 0,5 (slagg 

vs. jern). 
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All forefallende innmåling i felt ble utført av feltleder ved løpende behov og det ble 

etablert tre fastpunkter ved begge jernvinnelokaliteter, mens de frittliggende kullgroper 

ble målt inn med en CPOS (Trimble RTK). Innmålingen var problemfri med hensyn til 

gode siktlinjer og målevinkler. Det ble målt inn 68 arkeologiske strukturer i tillegg til 

sjaktgrenser, topografiske elementer (trestubber og større stein), samt moderne 

forstyrrelser som veier/stier. Prøver, funn og snitt ble målt fortløpende etter hvert som de 

nærmere undersøkelsene framskred.  

 

For innmåling av frittliggende kullgroper, ble det anvendt en Trimble R6 GPS med 

CPOS-nøyaktighet. Ved innmåling av jernvinnelokalitetene, ble det brukt en Trimble S3 

totalstasjon med fjernkontroll (robotic) ved innmåling på den enkelte lokalitet. 

Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og analyse av 

innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av GIS-data ble 

ESRIs ArcMap 10 benyttet. Dataflyten fra TPS til Intrasis-programvaren skjer ved at 

målepunktene lagres som Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de 

konvertert til Intrasis-format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar 

PC. Eksport skjer via kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data 

gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10. Alle kartdata er satt i koordinatsystem 

UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI geodatabase-format ved avlevering til 

Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. I tillegg blir de respektive 

Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og eventuell distribusjon. 
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Figur 4: Kartutsnitt av gjeldende lokaliteter overlagt ortofoto. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 

av Jessica L. McGraw. 
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5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Undersøkelsene ble påstartet uten gravemaskin for prøvestikking av deler av 

jernvinnelokalitetene og utførelse av ytterligere hogst. Tiden ble anvendt til å skissere ut 

lokaliteten i forhold til prøvestikk for bl.a. å finne avgrensninger av malmlag, mulige 

ovnsområder etc. Det ble også gjort forsøk på å gjennomføre billedtaking for 

fotogrammetrisk 3D-modellering ved jernvinneanleggene, men dette var problematisk da 

høy vegetasjon og vind skaper hindringer for skygge, endring av tekstur på bilder og 

generelt for mye støy i motivene.   

 

Maskinell avtorving ble først igangsatt på ID141161. Denne lokaliteten var forholdsvis 

godt avgrenset topografisk ved en morenekolle, med myrområder mot øst og bratte 

skråninger både ved østlig og sørlige kant av kollen. Avdekkingen foregikk 

uproblematisk med få overraskelser og det ble avdekket et område på 498 m
2
. Ved endt 

avdekking av ID141161, ble gravemaskinen flyttet til ID141160 for å igangsette 

avdekkingen der. Blestringsaktiviteten ved jernvinneanlegg ID141160 var på forhånd 

anslått til å dekke et mye større areal enn ved ID141161. På bakgrunn av avsatt tidsbruk 

med gravemaskin og for å vurdere videre tidsløp og mannskapsbehov, foregikk 

avdekkingen av begge lokalitetene løpende og innenfor den første perioden av 

utgravingen. 

 

Maskinell avtorving ved ID141160 var noe mer utfordrende enn ved ID141161. Det ble 

raskt tydelig at jernvinnelokaliteten var mer kompleks enn antatt og at det hadde vært 

flere blestringsfaser ved utvinningen. Aktivitetssporene dekket også et langt større areal 

enn ved ID141161 og blestringen syntes slik å ha vært mer omfangsrik enn ved To større 

kullgroper sentralt på morenekollen så ut til å ha forstyrret eldre aktivitetsfaser, hvor 

vollene av kullgropen tydelig overlagra en slagghaug og en mulig hustuft. Dette gjorde at 

avdekkingen forløp noe mer forsiktig i dette området. I tillegg skapte høydevariasjonene 

og konsentrasjoner av trestubber innad feltet utfordringer i forhold til plassering av 

gravemaskin under avtorvingen. Kombinert med kraftig torvvekst enkelte steder, spesielt 

i kull- og malmrike områder, gjorde at gravemaskinen måtte gå noe dypere her enn 

ønskelig for å spare tid. Totalt ble det avdekket et område på 924 m
2
 ved ID141160. 

 

Samtlige av de tre frittliggende kullgropene (A6000, A6060 og A6100) ble undersøkt 

med sektorsnitt etter manuell avtorving av en kvadrant i kullgropas bunn.  
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Figur 5: Oversiktskart med gjeldende lokaliteter og Askeladden ID. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Produsert av Jessica L. McGraw. 
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5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Selve avdekkingen foregikk stort sett problemfritt og under fine værforhold, foruten 

allerede nevnte faktorer. Mot slutten av undersøkelsen var det noen problemer knyttet til 

dårlige lysforhold og til tider tett tåke. Spesielt på morgenkvisten med begynnende lav 

høstsol hadde dels innvirkning på synlighet mellom lagdelinger. Mot slutten av 

utgravningsfasen, var det også flere kraftige regndager, hvorav dype sjakter fra maskinell 

snitting av kullgroper ble raskt fylt med vann. Dette gjorde at man anvendte noe mer tid 

til opprensning, dokumentasjon, prøveuttak og lensing.  

 

Avdekking og dokumentasjon av kulturminner i skog skaper også enkelte kildekritiske 

problemer. Med kraftig vegetasjon og til tider svært store stubber, skal det også knyttes 

kildekritikk til visse mål, form og avgrensninger av de enkelte kulturminner. Spesielt i de 

tilfeller hvor større stubber og rotsystemer har vokst fritt og inn i vollmassene av 

kullgroper (A300, A673 ved ID141161), i bunn av kullgroper (A673 ved ID141161 og 

både A3000, samt østlige og vestlige A3175 ved ID141160). Ved ovnsområder var også 

særlige kraftige røtter, som har forstyrret steinhellenes plassering og lagdelinger. Det 

følger dermed en viss kildekritikk i den løpende tolkning av hvilke steinheller som er in 

situ i ovnens konstruksjon og hvilke er skjøvet ut av deres opprinnelige plassering.   

 

 

5.5 ORGANISERING AV C-NUMMER 

Alle funn og prøver tilknyttet utgravningen har blitt innlemmet i samlingene ved 

Kulturhistorisk museum og er søkbar via Gjenstandsbasen (MUSIT). Hver lokalitet er 

registrert i Askeladden med et unikt ID-nummer og de enkelte lokalitetene har fått et eget 

C-nummer i Gjenstandsbasen. Informasjon om de registrerte postene under de enkelte C-

numrene er offentlig tilgjengelig og søkbar gjennom nettsidene for Universitetsmuseenes 

Samlingsportal (http://www.unimus.no/arkeologi/forskning/index.php).  

 

 

Kontekst Tildelt C-nummer 

Jernvinnelokalitet ID141160 C60166/1-11 

Jernvinnelokalitet ID141161 C60167/1-10 

Kullgrop (A6100) ID141163 C60168/1 

Kullgrop (A6060) ID10107 C60169/1 

Kullgrop (A6000) ID19920 C60170/1 

Tabell 2: Oversikt over tildelte C-nummer og deres tilknytning til den enkelte lokalitet. 

  

http://www.unimus.no/arkeologi/forskning/index.php
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 UTGRAVNINGSRESULTATER 6

Utgravningsprosjektet omfattet undersøkelser av to jernvinneanlegg, med en beliggenhet 

på ca. 820−825 moh. og med ca. 190 m avstand. Begge lokalitetene lå i nærheten av 

myrlendte områder, hvorav det minste og østligste anlegget (ID141161) lå ved et mindre 

bekkeløp. I begge tilfeller gikk det turstier forbi anleggene. Jernvinneanleggene lå på 

høydedrag i landskapet med vid utsikt ned mot tettbebyggelsen i Øyer kommune.   

 

Ved ID141160 ble det avdekket fire kullgroper, hvorav tre er tydelig integrert i anleggets 

bruksfaser. Den fjerde og nordligste kullgrop ligger noe mer forskjøvet, men skal trolig 

forstås som kullproduksjon tilhørende jernvinneaktiviteten. Det ble funnet to slagghauger, 

to bevarte ovner og en blestertuft med ildsted. Rundt og iblant nevnte strukturer ble det 

avdekket en del malmsøl, kullkonsentrasjoner og mindre slaggansamlinger. I tillegg ble 

det avdekket et leirelag som trolig er et lager av råmateriale til bruk i ovnsjakt for 

produksjon eller reparasjon. Anlegget var komplekst og hadde tydelig flere faser med 

både kull- og jernproduksjon, hvor disse overlagret hverandre.  

 

Ved ID141161 ble det avdekket 2 kullgroper, hvorav begge er integrert i anlegget. Det 

fremkom én bevart blesterovn med foranstående arbeidsplattform av steinheller. To 

slagghauger ble undersøkt og et malmlager. Rett øst og tilknyttet ovnsanlegget, ble det 

funnet spor etter grovsmiing, som skal sees forbundet med rensing av jernluppa. Dette 

anlegget var mindre komplekst enn ID141160 og de ulike arbeidssonene innenfor 

anlegget kunne lettere adskilles og identifiseres.    

 

I tillegg ble det undersøkt tre frittliggende kullgroper om lag 200-250 meter lenger sør for 

lokalitetene. Undersøkelsen og resultater av disse, er omtalt i kap.6.3. 

 

6.1 JERNVINNELOKALITET I (ID141160) 

Lokaliteten lå ca. 820 moh. og var slik noe mer lavtliggende enn ID141160. Selve 

anlegget lå på et naturlig høydedrag skapt av en morenekolle med tett skog og våtlendt 

terreng ved østlige kant. Mot vest skrånet terrenget kraftig ned mot dalføret til tettstedet 

Granrudmoen med utsyn mot Gudbrandsdalslågen. I nord steg landskapet gradvis og opp 

mot ytterligere hyttegrender. Lokaliteten lå 250 meter fra Hornsjøveien. Floraen var 

preget av store nåletrær med innslag av løvtrær. Mot nordøst har det tidligere vært noe 

dyrkning, mens kulturbeite har foregått mot øst og over tregrensa.  

 

Jernvinnelokaliteten utgjorde det største anlegget i areal av de to undersøkte her. 

Anlegget hadde også det nærmeste beliggenheten til tidligere utgravde jernvinneanlegg 

på Lisætra i 2009, hvor det fremkom en ovnstype som kunne plasseres i en teknologisk 

overgangsfase mellom anlegg av fase 1 og 2 (Berge & Gundersen 2011). Det var derfor 

særlig aktuelt å se om samme situasjon kunne gjenfinnes på ID141160.  

 



Haugan, Li Oppigard 27/1, Jøttulstad 23/1, Øyer kommune Saksnr. 2011/12211  

  

 20 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

Figur 6: Kart over jernvinneanlegg ID141160. Kart viser feltavgrensing, innmålte strukturer og 

topografiske elementer. Produsert av Jessica L. McGraw. 
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Figur 7: Dronefoto av jernvinnelokalitet ID141160 etter avdekking. Retning mot nord. Foto tatt av Magne 

Samdal, GIS-ansvarlig ved KHM, UIO. 

 

6.1.1 BLESTERTUFT MED SMIEVIRKSOMHET 

Sentralt på nordlige del av høydedraget på moreneknollen fremkom et kunstig planert 

område med en bevart utstrekning på 4,5 (l.) x 3,6 (b.) meter. Denne flaten utgjorde 

sporene etter en blestertuft. Den planerte flaten var ryddet for naturstein. Ved østlige del 

av flaten, ble det avdekket en opphøyet jordvoll som gikk langsmed tuftas lengde. Dette 

ble tolket som en veggvoll. Blestertufta var orientert NNV-SSØ. I nordlige del var tufta 

overlagret av vollmasser fra østlige kullgrop A3175. Blestertufta var slik skåret av 

kullgropa og den opprinnelige lengden av tufta er derfor noe usikker. Kullgropsvollen 

over tufta inneholdt flere fragmenter av ovnsfóring og slagg, som indikerte at en tidligere 

blesterovn hadde her blitt fjernet. Nøyaktig plassering av blesterovnen, kunne ikke 

fastslås med sikkerhet, men det er sannsynlig at den tidligere ovnen har stått ved 

nordøstlige del av tufta. Plasseringen og orientering av slagghaug A3350 tilsier dette (se 

avs. 6.1.3). Det var ingen tydelige spor etter rominndeling i tufta og den kan dermed 

defineres som en ettromstuft.  
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Figur 8: Kartutsnitt av omtalte tuft, strukturer og lag. Nordlige del av tuftflate er skåret av kullgrop A3175 

(Ø).    

 

For å få bedre grep om tuftas bevarte nordlige utstrekning, ble flaten renset gjentatte 

ganger for hånd. Dette ble gjort da det var vanskelig å skille mellom overliggende 

vollmasser fra kullgropa og tuftas bruksfalte. Det ble lagt en langsgående sjakt gjennom 

kullgrop A3175 (Ø) i retning nord-sør gjennom kullgropsvoll og tuftflate. Få definerte 

skiller fremkom, foruten underliggende malmsøl og et leirelag (se fig. 11). Tuftas 

gulvflate syntes å være mer kompakt enn vollen og økte slik sikkerheten om at riktig 

stratigrafiske nivå var påtruffet. Noe sentralt og vestlig forskjøvet fremkom en struktur 

som tolkes som en esse (A4715).  

 

Ved videre undersøkelse av tuftflaten, ble det ikke påvist noen spor etter stolpehull eller 

syllsteiner etter takbærende elementer. Det fremkom derimot en fortsettelse av 

veggvollen ved NØ- hjørne av tufta, men da i en form av det som trolig er en veggrenne 

(A7660) i en 90
0
 vinkel fra veggvoll A7610 (fig.8 og 9). Veggrenne A7660 besto av en 

svakt fyllskifte mot underliggende anrikningslag. Ved snitting av renna, ble det ikke 

funnet noen nedskjæring, men i plan hadde veggrenna en nær rettvinklet kant i NØ hjørne 

av tufta. Dette ble dermed tolket som avtrykk etter vegg og trolig har tufta bestått at en 

lettere konstruksjon uten bærende stolper. 
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Foruten mindre slaggfragmenter, ble det gjort ett gjenstandsfunn i blestertufta. Dette var 

et bearbeidet klebersteinsfragment (F7605) som trolig er et emne for et spinnehjul (se 

kap.6.4). Emnet ble funnet direkte vest for essa. 

 

 

Figur 9: Tuftflate ferdig undersøkt og etter totalgraving av essa. Rettvinklet del av veggrenne sees nederst 

og sentralt i bilde (Cf34914_532.JPG). Retning mot SSV. Foto: Kulturhistorisk Museum, UiO. 

 

 

Esse (A4715) viste seg å inneholde flere små slaggfragmenter. Ved bruk av magnet under 

utgravning, ble det påvist mindre mengder hammerskall og magnetisk slagg i A4715. Det 

ble også gjort søk med magnet i en 0,5 meters omkrets rundt A4715 for å se etter flere 

hammerskall, men dette ble ikke funnet. Essa besto av svært grunn grop og var delvis 

kantet i én side med skjørbrent stein. Den hadde oval form med en bredde på 97 cm og en 

lengde på 112 cm. Fra esse A4715 ble det innsamlet en større jordprøve for metallurgisk 

analyse.   

 

Ytterligere lag og kontekster tilknyttet tufta ble også forsøkt identifisert gjennom en 

tverrgående (C3954), en langsgående profilbenk (C3952) og flategraving innenfor disse. 

Ved den langsgående profilbenken ble det fanget opp en tydelig stratigrafisk relasjon 

mellom østliggende kullgrop A3175 og et tynt malmlag A7736, som lå ved og rundt esse 

A4715. 
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Figur 10: Rentegning av esse i tuft. Uttak av metallurgisk jordprøve og kullprøve er markert. 
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Figur 11: Rentegning av voll av kullgrop A3175 (Ø), med underliggende malmlag A7736. 

 

Dette malmlaget var svært tynt og syntes å være tilkoblet en aktivitet ved A4715, da 

lagets beliggenhet respekterte essas plassering. I de overliggende vollmassene fremkom 

også en bunnskolle (F7970) (se fig. 11). Innblandingen av slagg, bunnskolle og et 

overlagret malmlag under vollmassen, tydeliggjør tolkningen av tilstedeværelsen av en 

tidligere blesterovn i nærområdet her. Direkte vest for dette igjen, lå et kompakt lag av 

gråblå leire (A8214). Laget lå stratigrafisk under ytterligere lag med malmsøl ved 

nordvestlige kant av tuft. Samtlige av nevnte lag lå igjen under voll av kullgrop A3175 

(Ø og V). Dette leirelaget var tydelig avgrenset og lå stratigrafisk direkte på 

anrikningslaget og var deponert på steril undergrunn.  

 

Leirelag A8214 var delvis kullspettet, men homogent og hadde varierende tykkelse med 

en maksimal tykkelse på inntil 4 cm. Laget hadde en utstrekning på 3,1 meter (l.) og en 

ca. bredde på 1,2 meter. A8214 lå delvis under malmsøl, men var ikke iblandet malm. 

Dette tilsier at leirelaget er deponert forut for malmlaget og har også slik blitt lite 

forstyrret av aktiviteten tilknyttet malmlaget. Leirelaget var som nevnt delvis blandet med 

trekull og var kulturpåvirket (fig.12). Dette laget har dermed blitt fraktet til lokaliteten og 
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deponert ved tuftas nordvestlige del. A8214 er tolket som spor etter et råmateriallager, 

trolig for bruk til konstruksjon av blesterovnens sjakta av leire. Det kan også være et 

depotlager for reparasjon av ovnsjakta under bruk.  

 

 

 

Figur 12: Planbilde av leirelag A8214 (Cf34914_537.JPG). Retning mot Ø. Foto: Kulturhistorisk Museum, 

UiO. 

 

6.1.2 OVNER 

Det fremkom to bevarte ovner av typen slaggavtappingsovner på lokaliteten. Disse lå side 

om side og umiddelbart øst for kullgrop A3059. Begge var av ovnstyper med 

sideavtapping av slagg og var tilknyttet en slagghaug (A3104) umiddelbart vest for ovn 

A7590. 

 

Begge ovnene var svært forstyrret av en større trestubbe og hadde et rotsystem som 

dekket nær hele dette ovnsområdet. Ved stegvis fjerning av røtter under utgravning, ble 

det tydelig at steinhellene av ovnskonstruksjonen var forskjøvet av røttene. Det ble også 

klart at ovnene var dårligere bevart her enn ved ID141160. I umiddelbar nærhet og nord 

for ovnene, fremkom en større steinansamling. Steinen lå sporadisk spredd i omrørte 

vollmasser av kullgrop A3175Ø og besto av enkelte store heller og mindre stein. Området 

med stein ble fremrenset og det ble forsøkt å finne spor etter ytterligere ovner blant 

konsentrasjonen av stein. Det ble ikke påtruffet noen flere ovnskonstruksjoner her og 
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steinansamlingen skal sees tilknyttet en fjernet blesterovn som tidligere har hatt en 

tilknytning til tufta og slagghaug A3350.  

  

 

 

Figur 13: Planbilde av frilagte blesterovner A7580 og A759 (nederst i bildet)0. Direkte ovenfor er en 

større steinansamling som er spor etter den fjernede blesterovnen ved kant av tuft (Cf34914_409.JPG). 

Retning mot S. Foto: KHM, UiO. 
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Figur 14: Kartutsnitt av utvinningsovnene ved ID141160. Produsert av Jessica L. McGraw. 

 

 



Haugan, Li Oppigard 27/1, Jøttulstad 23/1, Øyer kommune Saksnr. 2011/12211  

  

 29 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Ovner A7580 og A7590 lå i direkte tilknytning til hverandre. Ovnene delte de samme 

sidehellene sentralt og begge så ut til å ha slaggavtapping i retning mot slagghaug A3104. 

Grunnet den kraftige forstyrrelsen av trestubben, kan gjeldende mål av ovnene kun regnes 

som omtrentlig estimert og de overliggende tendensene vektlegges. Breddeangivelse er 

målt fra innsiden av steinhellene. Lengdeangivelse er målt med utgangspunkt i den 

gjeldende ovnens avtrykk i undergrunnen. A7580 hadde en bredde på 60 cm i og en 

lengde på 80 cm. A7590 hadde en bredde på 76 cm og en lengde på om lag 120 cm. 

Målene er beregnet fra innsiden av hellene.  

 

Sentralt i ovn A7580 var en større og hel bunnskolle bevart ned mot bunn av ovnen. 

Denne hadde en diameter på rundt 23 cm. Denne hadde størknet fast mot en 

underliggende flat steinhelle og det ser ut til at man hadde hellelagt deler av ovnens bunn. 

En bunnskolle var også bevart i ovn A7590 (se fig. 15, t.v.), men denne var langt mer 

fragmentert enn i ovn A7580. Bunnskollen i ovn A7590 hadde en ca. diameter på 19 cm.  

 

I ovn A7590 kunne det ikke observeres noen steinhelle mot bunn. Ovnene er slik noe 

ulikt konstruert, men begge hadde spor etter tilknyttede slaggrenner og begge er ovner av 

type II, dvs. sjaktovner med slaggavtapping. 

 

 

 

Figur 15: Planbilde av A7590 under utgravning med bunnskolle og del av sjaktvegg (t.v.). Retning mot SV 

(Cf34914_476.JPG). Etter fjerning av bunnskolle i ovn A7580, fremkom en flat bunnhelle (t.h.) 

(Cf34914_473.JPG). Retning mot SSV. Foto: KHM, UiO. 

 

 

Metallurgiske analyser av bunnskollene fra ovn A7580 og A7590 viser til en nærmest 

identisk sammensetning i slagget. Drift av to samtidige ovner på samme jernvinneanlegg, 

er noe man kjenner til fra både Hedmarkstradisjonen og sørøstnorsk tradisjon 

(Rundberget 2013b: 114), og de radiologiske dateringene viser da også en overlapping 

(se. fig. 22 og 23 ). Det er jernmalmen som avsetter sin karakteristiske signatur i slaggets 

sammensetning. Dette er oftest målbart i forhold til mengden manganoxid i slagget, noe 

som igjen er direkte relaterbart til hvilken malm som er anvendt i blestringen.   
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Figur 16: Plantegning av ovner med dateringer, plassering av slaggrenner og retning mot slagghaug 

A3104. 
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6.1.3 SLAGGHAUG 

Det ble avdekket to slagghauger inne på anlegget. Den største slagghaugen (A3350) lå 

ved høydedragets østlige skråning, mens en mindre slagghaug (A3104) lå ved mot bunn 

av høydedragets nordlige skråning og i kullgrop A3059. Det ble ikke funnet noen bevart 

ovn i tilknytning til den slagghaug A3350, mens to ovner lå i tilknytning til A3059. 

 

 

Slagghaug A3350 dekket et areal på 51 m
2
 på anlegget og utgjorde også 

jernvinneanleggets østlige avgrensing. Slagghaugen hadde en bredde på 7,6 meter, en 

lengde på 7,9 meter og en tykkelse på 0,41 meter. Slagghaugen var sammensatt av 

renneslagg, porøs og svampaktig slagg og udefinerbare slaggtyper. Selve haugen ble 

snittet i lengderetning og bredderetning for å definere slagghaugens form for utregning av 

volum. Det ble gravd en prøverute på 1x1 meter (R7900) i slagghaugens tykkeste parti 

for beregning av produksjonsestimat. Ut fra avfallsmengden estimeres avfallet fra haugen 

å representere en produksjon på mellom 7320 og 13 175 kg jern (se avs. 6.1.6) 

 

 

 

 

 

 

Figur 17: Arbeidsbilde. Østlig avgrensing av slagghaug A3350 (Cf34914_095.JPG). Med Anette Sand-

Eriksen og Nicolai Eckhoff. Foto: KHM, UiO. 
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Profil viste tydelig en stratigrafisk situasjon mellom kullgrop A3175Ø og slagghaugen, 

hvorpå vollmasser delvis overlagret vestlige kant av slagghaugen. I denne del av profil 

var det flere avsatte, tydelig sjikt med malmberiket sand, et område med rødoransje, 

knust leire og kullflekkede linser. Mot bunn av slagghaugen var det flekkvis bevart 

gammel markoverflate i form av grålig, sandholdig silt med noe fet konsistens. Dette 

laget var tydelig avgrenset mot overliggende slagghaug og mot underliggende 

undergrunn. En kullprøve (PK8213) ga 1040–1220 e.Kr. (ukal. 898 ± 26). 

 

Slagghaug A3104 lå i tilknytning til og rett vest for to slaggavtappingsovner. 

Slagghaugen dekket et område på 8,5 m
2 

og hadde en lengde på 4,6 meter, bredde på 2,9 

meter og en dybde på 0,5 m. Slagghaugen var sammensatt av renneslagg, porøs og 

svampaktig slagg og udefinerbare slaggtyper. Ved snitting av underliggende kullgrop 

(A3059), ble det tydelig at slagghaugen var oppsamlet i gropa og hadde en betydelig 

dybde. Kullgropa hadde slik blitt gjenbrukt til håndtering av slaggavfallet. Dette gjorde 

også at slagghaugen hadde sitt dypeste parti sentralt i kullgropa. Også her ble det gravd 

en prøverute på 1x1 meter (R7892) for beregning av produksjonsestimat. Ut fra 

avfallsmengden estimeres avfallet fra haugen å representere en produksjon på 1005 og 

1808 kg jern (jf. avs. 6.1.6). Det ble innsamlet en kullprøve fra slagghaug A3104 

(PK8838), men denne er ikke datert. 

 

 

 

Figur 18: Rentegning av profil gjennom slagghaug A3104 og kullgrop A3059. Dateringer er gjengitt i 1 

sigma for innsnevring av dateringsrom. 
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6.1.4 MALMLAG OG MALMSØL 

Ved ID141160 ble det til sammen avdekket tre malmlag av finkornet røsta malm, hvorav 

to, malmlag I (A4204) og malmlag II (A4168), var sammenhengende og avgrenset. Et 

tredje malmlag, malmlag III, var bevart i flekker (A7736, A4338 og A4064). Sistnevnte 

lag lå i tilknytning til vestsiden av tufta. Deler av kullgropsvoll av A3175 (Ø og V) 

dekket delvis flekkene med malm (se fig. 11). Lagene A7736, A4338 og A4064 skal 

forstås som del av samme malmlag, men grunnet forstyrrelser av senere kullproduksjon, 

er disse blitt adskilt med egne id-nummer. Ytterligere malmsøl fremkom over store deler 

av kullutrekket fra kullgrop A3175 (Ø). Malmsølet opptrådde flekkvis og var deponert på 

kullutrekket nord for kullgropene. Dette malmsølet befant seg nord for A3175 og strakk 

seg mot ovnsområdet med blesterovnene A7580 og A7590.  

 

Malmlag I (A4204) lå nord for morenekollen vest for kullgrop A3000 og i skrånet 

terreng. Laget hadde en bevart tykkelse på kun ca. 2 cm. A4204 hadde en utstrekning på 

5,2 meter (l.) x 2,8 meter (b.), og dekket et større og sammenhengende området.  

 

Malmlag II (A4168) lå ni meter NNV for malmlag III og 10 meter SSV for malmlag I. 

Også dette laget var svært tynt, men hadde en utstrekning på 4,1 meter (l.) og 2,3 meter 

(b.). Det kan ikke utelukkes at malmlag I og II bør heller anses som malmsøl fremfor et 

reelt malmlager. Begge malmlagene besto av finkornet og magnetisk malm.  

 

Malmlag III (A4064) hadde en utstrekning på 4,6 meter (l.), 1,5 meter (b.) og en 

tykkelse på 0,05 meter. Den stratigrafiske relasjonen mellom kullgropsvoll (A3175) og et 

leirelag (A8214) antyder at malmlaget tilhører en tidlig blestringsfase på 

jernvinneanlegget. Beliggenheten tilsier følgelig at malmlaget trolig var tilknyttet den 

fjernede ovnen ved kant av tufta mot slagghaug A3350. 

 

Ved ID141160 ble det analysert en jordprøve fra ett av malmlagene. Dette var A4064, del 

av malmlag III, og malmlaget med størst, bevart tykkelse. Analysen av malmen viste at 

denne hadde en annen sammensetning enn slaggprøvene, både fra slagghaug A3350 og 

A3104, samt slagg fra de bevarte ovnene. Dette malmlaget er trolig tilknyttet en 

utvinning som ikke er gjengitt i de analyserte slaggprøvene, noe som samsvarer godt med 

at malmet er knyttet til den eldste aktiviteten på anlegget.  

 

 

6.1.5 INTEGRERTE KULLGROPER OG KULLGROP VED JERNVINNELOKALITET I 

Selve anlegget var karakterisert av to større kullgroper sentralt på høydedraget (A3175Ø 

og A3175V). Totalt lå det fire kullgroper i jernvinneanleggets nærområde, hvorav tre skal 

forstås integrert i anlegget (A3175 Ø og V) og A3059. Kullgrop A3059 var ikke synlig 

eller kjent forut for utgravningen og fremkom under undersøkelsen. Den fjerde 
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kullgropen A3000 lå 20 meter nord for A3059 og ovnsområdet.  Forut for utgravning var 

kun 3 av kullgropene registrert. 

 

 

 

Figur 19: Oversiktskart over integrerte kullgroper med deres øvrige plassering på anlegget. Produsert av 

Jessica L. McGraw. 
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Kullgrop A3059 lå på en flate umiddelbart nord for morenekollen og var ikke kjent før 

utgravningen startet. Denne var svært vanskelig å skjelne på overflaten og fremsto mer 

som en kullblandet og svak forsenking. Den karakteristiske jordvollen rundt kullgropa 

var flatet ut av en forbigående traktorvei. Nedsenkningen til kullgropas milebunn var 

også gjenfylt av en slagghaug (A3104). Kullutrekk fra nær og høyereliggende kullgroper 

A3175 (Ø og V), medførte at kullsølet i nærområdet ikke ble ansett som knyttet til 

ytterligere kullgroper og A3059 ble ikke oppdaget før maskinell snitting.  

 

Et snitt ble lagt på tvers av A3059 og nordlige del ble fjernet. I løpet av dette ble det 

identifisert to ulike kullbrenningsfaser i kullgropa. I den eldste fasen hadde kullgropa en 

tydelig rektangulær milebunn, mens den yngste hadde en oval milebunn (fig. 20). Dette 

kunne observeres i plan i den snittede halvdelen. Det foreligger to dateringer fra kullgrop 

A3059, hvorav begge er datert på bjørk. Fasen med rektangulær milebunn, som er den 

eldste fasen, ble datert til 1040–1250 e.Kr. (ukal. 871 ± 26)(2 sigma), mens yngste fase 

ble datert til 1150–1260 e.Kr. (ukal. 844 ± 26) (2 sigma). Eldste fase i kullgropa kan 

dermed knyttes til bruksfase I ved anlegget, mens begge dateringer peker mot at 

kullgropa er en integrert del i blesteranlegget. 

 

 

 

 

Figur 20: Bildet av snittet halvdel av kullgrop A3059. Tydelig to-faset, hvorav den ytre, rektangulære 

kullranden utgjør eldste bruksfase (Cf34910_429.jpg). Retning mot SSV. Foto: KHM, UiO. 
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Både kullgrop A3059 og tvilling-gropene A3175 (Ø og V) er tolket som integrerte i 

jernvinneanlegget, men på ulike tidspunkt i bruken av anlegget. De gjeldende kullgropene 

bar preg på å være flerfaset og profilene viste flere kullbrenninger i form av ulike lagsjikt 

i kant av bunn ved voll.  

 

Østlige kullgrop av A3175 viste seg å være utømt og inneholdt store, forkullede 

trekubber. Kullgropa viste seg også å være tofaset. Det var kullgropas yngste bruksfase 

som hadde forblitt utømt og kullgropa inneholdt et kullag som var inntil 0,6 meter tykt. 

Ved utgravning av kullaget kunne det observeres at treverket hadde blitt stablet i en Ø-V 

gående retning i milebunnen og lagt ned horisontalt og i plan med kullgropas bunn (fig. 

22).  Brorparten av trekubbene var svært oppløst og det kunne ikke sies med sikkerhet om 

treverket besto av rundstokker eller halvkløyvinger. De bedre bevarte stokkene kunne 

sies å ha en bevart bredde på 17 cm (målt på tvers hvelvet overflate). I nordøstlige del av 

milebunnen var trestokkene best bevart og det var mulig å se at vedstokkene hadde blitt 

stablet oppå hverandre i samme retning, slik at annenhver stokk delvis overlappet 

underliggende stokk.  

 

 

Figur 21: Detaljbilde av forkullede trekubber i kullgrop A3175 (østlige). Retning mot NNØ 

(Cf34914_349.jpg). Foto: KHM, UiO. 

 

I tillegg til de nevnte 3 kullgropene, ble det avdekket en ytterligere kullgrop A3000 

omlag 20 meter nord for selve jernvinneanlegget (se fig.19). Flaten mellom selve 

jernvinneanlegget og A3000 var sporadisk flekket med malm og kull, men med ingen 

tydelig konsentrasjon. Det var dermed tidlig antatt at denne kullgropa representerte en 
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kullproduksjon som ikke skulle forstås som en integrert del av anlegget. Kullgrop A3000 

var enfaset og hadde ytre mål på 7,5 (l.) x 6,25 (b.) meter. Indre mål var 3,85 (l.) x 3,6 

(b.) meter og den hadde en dybde på 0,65 meter.   

 

 

Struktur Ytre mål  Topp av voll Indre mål Dybde Faser 

A3000 7,5 (l.) x 6,25 (b.) m. 5,25 (l.) x 6 (b.) m. 3,85 (l.) x 3,6 (b.) m. 0,65 m. 1  

A3059  -   -  3,2 (l.) m. x -  0,58 m. 2 

A3175 (Ø)  -  5,6 (l.) x 6,8 (b.) m. 3,91 (l.) x 3,5 (b.) m. 0,71 m.  2 

A3175 (V)  -  5,5 (l.) x 7,1 (b.) m.  4,1 (l.) x 3,7 (b.) m. 0,68 m. 2 

Tabell 3: Oversikt over dimensjoner og faser av undersøkte kullgroper ved ID141160. 

 

6.1.6 PRODUKSJONSESTIMAT AV JERNUTBYTTE VED ID141160 

For beregning av jernutbyttet fra de to nevnte slagghaugene ved jernvinneanlegget, må 

volumberegning av slagghaugen og beregning av slaggavfall i kilo utregnes. Tverr- og 

langsgående profiler av slagghauger viste at man her kunne ta utgangspunkt i en 

beregningsmetode som tilsvarer formen til en halv ellipsoide. For beregning blir 

fragmenter av ovnsfóring, jord (med grus/kull/sand) og stein sortert fra slagg, hvorpå de 

ulike avfallskategoriene blir veid.  

 

Struktur 
Graveenhet 

(rutenavn) 

Slagg 

(kg) 

Jord (med 

grus) 
Stein Ovnsfóring 

Estimert 

totalmengde slagg i 

slagghaug (kg) 

Slagghaug 

A3104 
R7892 295,4 

114 kg (100 

l.) 
12 (9 l.) 4 kg  2009 kg   

Slagghaug 

A3350 
R7900 465,3 

195,7 kg 

(180 l.) 
25,5 (19 l.) 8 kg 14 639 kg    

Tabell 4: Oversikt over fordeling av slagg, stein, jord og ovnsfóring/sjaktmaterialet i gravde prøveruter i 

slagghaugene ved jernvinnelokalitet I.  

 

For å beregne et overslag på totalvekt av slagg i haugen, ble det benyttet samme 

beregningsmetode som ved Gråfjellprosjektet (Rundberget 2007), og har formel 

V=(4/3π)(abc)/2. Målene a, b, og c representerer strukturens halvakser. Den største 

slagghaugen (A3350) ved anlegget dekket et areal på 51 m
2
. Haugen hadde en lengde på 

7,9 m, 7,6 i bredde og en høyde på 0,41 m. Verdien i halvaksene blir 3,95 m, 3,8 m. og 

0,41 m. Gjennom beregningen ovenfor utgjør regnestykket (4/3 x π) x (3,95 x 3,8 x 0,41). 

Dette deles videre i to og det totalet volumet i slagghaug A3350 blir dermed 12,9 m³.  

 

Volumberegning av en fri gravenhet på 1x1 meter blir 1m x 1m x 0,41 m. Dette blir 0,41 

m
3
. I denne gravenheten var det 465,3 kg slagg (465,3 kg/0,41 m

3
). Dette gir 1134,8 kg 

pr. m
3
. Om man videre ganger dette med haugens volum (12,9 m

3
), blir en totalvekt av 

slagg i hele haugen beregnet til 14 639 kg.    
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Samme formel er anvendt på utregning av volum og totalvekt av slagg i slagghaug 

A3104. Med målene 2,9 m i bredde, en lengde på 4,6 m. og en høyde på 0,50 m. 

Følgende formelutregning (4/3 x π) x (1,45 x 2,3 x 0,50/2) gir et totalvolum av A3104 på 

3,4 m
3
. En graveenhet i A3104 utgjør et volum på 0,5 m

3
. I denne ble det registrert slagg 

med en totalvekt på 295,4 kg Dette gir en vekt på 590,8 kg slagg pr. m
3
. Til sammen 

utgjør dette en totalvekt i slagghaugen på 2009 kg.   

 

Et reelt utbytte av jern i forhold til slaggavfall, er derimot noe uvisst og man har operert 

med ulike forholdstall for beregning. Disse varierer fra 0,3 til 1,4 kilo jern pr. kilo slagg. 

Med bakgrunn i undersøkelser som også iberegnet forbruk av malm og kull i 

undersøkelser i Gråfjellsområdet, anvender Bernt Rundberget et sannsynlig utbytte på 

0,5–0,9 kilo jern pr. kilo slagg (Rundberget 2007; 353-354, Larsen 2009;106-107). Her 

vil det benyttes et forholdstall på 0,5 kilo (minimumsutbytte) jern pr. kilo slagg og et 

forholdstall på 0,9 kilo jern som et maksimalt utbytte. 

 

Om man anvender ovenfor nevnte forholdstall, kan det estimeres et jernutbytte fra 

slagghaug A3104, med en totalvekt på 2009 kg slagg (med et forholdsestimat på 0,9 kg) 

til et maksimumsutbytte på 1808 kilo jern. For et minimumsutbytte (med forholdsestimat 

på 0,5 kg) av jern blir estimatet på 1005 kilo for slagghaug A3104.  

 

For slagghaug A3350 blir begge estimeringer noe større, hvorav den samlede vekten på 

14 639 kilo slagg (med forholdsestimat på 0,9 kg) utgjør et maks utbytte på 13 175 kg 

jern. For minimumsanslag på 0,5, blir utbytte på 7320 kilo jern. Totalproduksjonen ved 

anlegget ved sammenslåing av slagghaug A3104 og A3350 beregnes til å være mellom 

8325 og 14 983 kg jern. Estimatet blir følgelig mellom 8–15 tonn jern.     

 

6.1.7 DATERINGER 

Fra jernvinneanlegg ID141160 foreligger det 11 radiologiske dateringer som angir den 

sannsynlige maksimale tidsrammen for aktivitet. Dateringene viser at produksjonen 

foregikk i tidsrommet overgangen vikingtid/tidlig middelalder (ca. 1040 e.Kr.) og frem til 

høymiddelalder (1275 e.Kr.). Sluttdateringen er begrunnet med dateringer fra kullgrop og 

det er ikke utenkelig at blestringsaktiviteten opphørte tidligere og kullproduksjonen 

fortsatte på anlegget. Dateringene overlapper, men grunnet stratigrafiske iakttagelser kan 

bruken av anlegget inndeles i to adskilte driftsfaser med noe ulik arbeidsorganisering.  
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Figur 22: Driftsfase I ved ID141160. OxCal-diagram med sammensatt dateringer fra kontekster med tolket 

tilhørighet (2 sigma). 

 

 

Figur 23: Driftsfase II ved ID141160. OxCal-diagram med sammensatt dateringer fra kontekster med 

tolket tilhørighet (2 sigma). 

 

 

Prøve nr. Lab.nr. Arkeologisk objekt  Vedartsanalyse Ukal. Dat. Kal. Dat. (1 sigma) Kal. Dat. (2 sigma) 

PK7484 Ua-53157 
A3175 - Kullgrop 
(østlige) Bjørk 804 ± 26 1215–1260 e.Kr. 1185–1275 e.Kr. 

PK7604 Ua-53158 
A3175 - Kullgrop 
(østlige) Bjørk og gran 799 ± 26 1220–1260 e.Kr. 1190–1275 e.Kr. 

PK8192 Ua-53159 A4715 - Esse Bjørk 897 ± 26 1040–1190 e.Kr. 1040–1220 e.Kr. 

PK8212 Ua-53160 A7580 - Ovn Bjørk 817 ± 26 1210–1260 e.Kr. 1165–1265 e.Kr. 

PK8213 Ua-53161 A3350 - Slagghaug Bjørk 898 ± 26 1040–1190 e.Kr. 1040–1220 e.Kr. 

PK8257 Ua-53162 A7590 - Ovn Bjørk 823 ± 28 1190–1260 e.Kr. 1165–1265 e.Kr. 

PK8835 Ua-53163 A3059 - Kullgrop Bjørk 871 ± 26 1155–1215 e.Kr. 1040–1250 e.Kr. 

PK8836 Ua-53164 A3059 - Kullgrop Bjørk 844 ± 26 1165–1225 e.Kr. 1150–1260 e.Kr. 
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Prøve nr. Lab.nr. Arkeologisk objekt  Vedartsanalyse Ukal. Dat. Kal. Dat. (1 sigma) Kal. Dat. (2 sigma) 

PK8837 Ua-53165 A3000 - Kullgrop Bjørk 914 ± 26 1040–1160 e.Kr. 1030–1190 e.Kr. 

PK8955 Ua-53166 
A3175 - Kullgrop 
(vestlige) Bjørk 835 ± 26 1165–1245 e.Kr. 1160–1260 e.Kr. 

PK8956 Ua-53167 
A3175 - Kullgrop 
(vestlige) Bjørk 769 ± 26 1225–1275 e.Kr. 1215–1280 e.Kr. 

Tabell 5: Samlet oversikt over dateringer fra jernvinneanlegg ID141160. 

 

6.2 JERNVINNELOKALITET II (ID141161) 

Lokaliteten lå ca. 830 moh. og i skogkledd mark. Jernvinneanlegget var topografisk var 

avgrenset av et mindre bekkefar mot ØSØ, og en bratt skråning mot vest. Sørlige del av 

lokaliteten var preget av en gjennomgående traktorvei. Denne hadde forstyrret og fjernet 

deler av vollen til sørliggende kullgrop A300. Terrenget rundt vekslet mellom skog og 

myr. Rett øst for lokaliteten lå et myrdrag som delvis var bevokst av høyt kratt og gress. 

Fra lokaliteten har det vært utsyn ned mot dalføret og tettstedet Granrudmoen og 

Gudbrandsdalslågen i sørøst. Mot øst og i nord steg terrenget svakt opp og inn mot åpen 

vidde over tregrensa. Nærmeste bilførende adkomstvei er Hornsjøveien, og ID141161 lå 

500 meter sør for denne. Mot øst og nord for lokaliteten har det vært noe kulturbeite, 

samt dyrkning. 

 

 

Figur 24: Oversiktsbilde av hoveddelen av jernvinneanlegg ID141161 etter avdekking og fjerning av 

røtter. Ovn, slagghauger, malmlag/mulig røsteplass og sørligste kullgrop ved anlegg synlig. Retning SSØ 

(Cf34914_123.jpg). Foto: KHM, UiO. 
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Lokaliteten var preget av stubber fra nedhogde furutrær og mye kratt dekket lokaliteten. 

Ved ID141161 ble det maskinelt avtorvet et område på ca. 500 m
2
. Det ble avdekket to 

ovner, to slagghauger, en mulig røsteplass med malm og to kullgroper på anlegget. I 

kontrast til jernvinnelokalitet I, ble det her ikke funnet indikasjoner på at det har vært 

reist en bygning på anlegget her. Det grupperes derfor som et såkalt åpent anlegg. 

 

 

 

Figur 25: Kart over jernvinneanlegg ID141161. Kart viser feltavgrensing, registrerte strukturer og 

topografiske elementer. Produsert av Jessica L. McGraw. 
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6.2.1 OVNER 

Det ble avdekket en bevart sjaktovn (A2300) ved jernvinneanlegg ID141161. Rett ved 

denne, fremkom også det som trolig er en dårligere bevart ovn (A2700). Innledningsvis 

ble denne tolket som å være en slaggrop.   

 

Ovn A2300 hadde en lengde på 1,16 meter, en bredde på 0,80 meter og en dybde på 0,36 

meter. Målene er ytre mål og inkluderer kantstilte sideheller. Begge ovner hadde en 

sentral beliggenhet på morenekollen og var plassert i morenekollens høyeste punkt. 

Slagghaugene lå begge i tilknytning og i en nedadgående skråning fra hver side av 

ovnene. Både malmrøsting, kullproduksjon og avfallshåndtering av slagg var innrettet 

rundt og i tett beliggenhet til ovnsområdet. Det var også tydelig flekkvis malmsøl direkte 

øst for ovnens bakside. Begge ovner var lokalisert innenfor et definert område med en 

ansamling av en del steinheller.   

 

Ovnsområdet ble frilagt for en god del stein og større steinheller, som trolig opprinnelig 

har utgjort en del av ovnens oppbygging, men var nå forskjøvet fra deres opprinnelige 

posisjon.  

 

 

  

 

Figur 26: Ovnsområdet etter avdekking (Cf34914_197.jpg). Retning: N. Foto: KHM,UIO. 
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Figur 27: Planbilde av ovn A2300 etter opprensning og fjerning av overliggende steinheller 

(Cf34914_222.jpg). Retning: ØNØ. Foto: KHM, UiO. 

 

Rett vest for ovn A2300, lå flere større steinheller horisontalt og i plan med 

undergrunnen. Dette ble tolket som en arbeidsplattform, og paralleller for dette kan 

gjenfinnes fra jernvinneundersøkelser i Valdres og Gausdal (jf. Narmo 1996). Tilfeller er 

også påvist gjennom Dokkfløy-undersøkelsene (Larsen 2013: 19). Selve plattformen 

dekket et område på drøyt 1,1 meter i lengden og 1,3 meter i bredden. Ovnsjakta var 

bevart i tilnærmet fast form en høyde på om lag 12 cm. Selve sjaktveggen var bedre 

bevart i nordlige og sørlige side, hvor også de stående sidehellene var kraftigere og var av 

en større dimensjon. Ved nordlige del av ovnsjakta, var flere flak med brukne deler med 

ovnsfóring. Ovnens indre del hadde fragmentert brent leire og knust ovnsfóring. Oppløst 

brent leire kunne følges i videre form av ovnsjaktas bevarte deler og en semi-oval form 

kunne fastlås ut fra dette. Grunnet dets fragmenterte tilstand, vil mål og form allikevel 

være noe usikkert fastslått. Ovnens indre diameter målte 0,51 x 0,5 m. 

 

I forlengelse av arbeidsplattformen og inn mot ovnsjakta, ble det identifisert en åpning i 

den bevarte delen av ovnsjakta (fig.28). Åpningen her viste tydelig fortykning av slagg og 

sintret leire ved kanter og bunn, noe som tilsier at området har vært utsatt for høyere 

temperaturer enn resterende deler av ovnsjakta. Tolkningen passer også inn med 

plasseringen av steinhellene for plattform og det er trolig at belgene har stått her i front av 

ovnen.  
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Figur 28: Detaljbilde av åpning i ovnsjakt med fortykning ved kant og bunn. Spor etter åpning for 

blåsebelg. Retning: NØ (Cf34914_224.jpg). Foto: KHM, UiO. 

 

Direkte vis-a-vis plattformen, fremkom et fundament for mindre rundstein som til 

sammen dannet en halvsirkelformet steinrekke (se. fig.30). Disse var dekket av søl fra 

trekull og malm og har trolig vært arbeidstedet ved påfylling av ovnene. Ovnstypen har 

slik fellestrekk med Dokkfløytypen (Larsen 2013: 19). Det ble ikke påvist noen avtrykk 

etter flettverk, bark eller lignende i leirefóringen av ovnsjakta. Det ble heller ikke funnet 

noen større slaggbiter i ovnens indre del. Mot bunn av ovnen fremkom et mindre 

kullsjikt, som var flekkvis blandet med undergrunnsand. Det ble innsamlet en kullprøve 

fra dette (PK2751), som fikk radiologisk datering til 1245–1280 e.Kr. (1 sigma). 

 

Spor etter en ytterligere, mulig ovn ble avdekket i form av A2700, som fremkom under 

kraftig rensing og fjerning av stein direkte sør for A2300. Denne fremsto innledningsvis 

som en mørk, kullrik og avgrenset grop med slagg (fig.29). Gropa var avgrenset ved dens 

nordlige del av en stående steinhelle, mens det i sørlige del og delvis inn i gropa, var en 

innsunket steinhelle. A2700 var oval i form, 68 cm bred og 50 cm lang. Ut fra gropa gikk 

en liten renne med lysere jordfyll av grusholdig, kullrik sand. Det ble ikke funnet noe 

slagg i rennen og det er dermed usikkerhet om rennen er for slaggavtapping. Det ble 

heller ikke funnet noen form for ovnsfóring i A2700. I overkant av A2700 ble det derimot 

avdekket mye oppløst brent leire, men den underliggende strukturen ble ikke erkjent før 

snitting.  
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Figur 29: Profilbilde av slaggrop A2700 med kollapset steinhelle inn mot struktur (Cf34914_389.JPG). 

Retning mot øst. Foto: KHM, UiO. 

 

A2700 lå inneklemt mellom den mulige amboltssteinen og ovn A2300. Rundt strukturen 

var det mye små slaggbiter med rennestruktur, malmsøl og kull. Ved snitting av A2700, 

viste profilen en tydelig nedskjæring ned i undergrunnen og gropa var fylt med 

fragmentert slagg og kull inntil en dybde på 42 cm. I profilen ved gropas sørlige kant, 

hadde en større steinhelle kollapset inn mot gropa, mens det i nordlige del var stående, 

vertikale heller. Det er nærliggende å tro at steinhellene opprinnelig utgjorde en 

oppstøtting for en ovnsjakt som er blitt fjernet. Bortsett fra å være fylt med slaggbiter 

blandet med trekull, ble det ikke funnet noe fragmenterte biter av ovnsfóring i A2700. 

Undergrunnen rundt gropa viste ingen tegn til å ha vært utsatt for høye temperaturer.  

 

Slaggavfallet i gropa besto også av fragmenterte biter av svampaktig og porøst slagg, 

hvorav ingen klar rennestruktur kunne gjenkjennes. Det kunne heller ikke påvises klar 

Fase I-teknologi, som f.eks. hadde vært tydeliggjort gjennom funn av blokkslagg. Det ble 

dermed innsamlet en større slaggprøve (P200051) for metallurgisk analyse i forsøk på å 

belyse slaggets karakter og om nærmere identifikasjon av hvilken teknologisk prosess 

slagget kunne være et produkt av. En kullprøve (PK2752) fra A2700 ble radiologisk 

datert til 1285–1390 e.Kr. (1 sigma). A2700 skal trolig forstås som rest av en blesterovn, 

men det kan ikke utelukkes at A2700 har hatt en annen funksjon.  
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Figur 30: Plantegning av ovnsområdet ved ID141161 overlagt med tolkninger. 

 

 

6.2.2 SLAGGHAUG OG SLAGGFOREKOMSTER 

Det ble avdekket to slagghauger ved ID141161, hvorav begge lå i umiddelbar nærhet til 

ovnsområdet. Begge slagghauger lå også i et skrånende parti på moreneknollen, vis-a-vis 

hverandre og hadde noe variasjon seg imellom.  

 

Slagghaug A617 var større og dekket et område på 23 m
2 

og hadde en lengde på 6,1 

meter og en bredde på 4,4 meter. I snitt hadde slagghaug A617 en største dybde på inntil 

32 cm. Av definerbart slaggavfall, inneholdt slagghaugen både renneslagg, svampaktig 

og porøst slagg og deler av bunnskoller. Slagghaugen var også iblandet stykker med 

sjaktmaterial og det ble funnet tre tappekjegler (fig. 31) i slagghaugen. Nevnte 

tappekjegler hadde form som en halv kjegle. Selve kjegleformen opptrer når slagget 

tappes fra åpninger i ovnsjakta under blestringen. Slike tappekjegler stammer fra området 

nærmest ovnen og tyder på at uttappingen av slagget har skjedd over bakkeplan. I dette 

tilfellet har kjeglene blitt blandet med slagghaugen og vitner om gjentatt blestring ved 

anlegget.  Tappekjegler karakteriseres av å ha en overflate av porsjonvise slaggstrenger 

som har størknet fra flytende tilstand, mens motstående flate kan ha avtrykk etter 
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undergrunn eller ovnsjakt (Rundberget 2013b: 111-112). Slike kjegler er et karakteristisk 

tekk ved en vestlig tradisjon, også omtalt som Hedmarkstypen. Sjaktovnens oppbygning 

for øvrig samsvarer i midlertid i hovedsak med en østlig tradisjon, men kjeglene er trolig 

et uttrykk for variasjoner innad i den antatte østlige tradisjonen. 

 

 

 

 

Figur 31: Tappekjegler funnet i slagghaug A617 (C60167/3). Foto: Vegard Vike, KHM. 

 

 

Slagghaug A617 ble snittet på langs og på tvers av haugens utstrekning. For å estimere 

blestringsaktiviteten og jernutbyttet fra produksjon, ble det også underveis gravd en fri 

gravenhet i slagghaugen på 1x1 meter (R2230) for estimering av produksjonsforhold ved 

anlegget (se.kap.6.2.5). Utregningen ga resultat av en antatt produksjonsmengde på 

1222,5 kilo jern fra A617.  
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Figur 32: Profiltegning av slagghaug A617.  

 

 

Slagghaug A522 var mindre og hadde en utbredelse på rundt 17 m
2
. Den hadde en 

lengde på 4,4 meter på det lengste, en største bredde på 3,8 meter og en dybde på 0,1 

meter. I snitt fremsto slagghaugen mer som et lag eller en ansamling av slagg fremfor en 

haug og var betydelig grunnere enn slagghaug A617. Derimot var slagghaugen lokalisert 

ved et sørgående, skrånet parti direkte vis-a-vis A617 og kan ikke sies å ha vært tilknyttet 

ovn A2300. Avstanden mellom A522 og A617 var opp mot 3,6 meter.  

 

Selve slagghaugen var sammensatt av renneslagg, svampaktig og porøs slagg og 

udefinerbare slaggtyper. Det var en svak tendens til at A522 inneholdt mer renneslagg, 

men grunnet strukturens karakter i form av å være betydelig mindre og grunnere enn 

A617, kan observasjonen ikke anvendes for å definere klare interne forskjeller mellom 

slagghaugene på ID141161.   

 

Derimot syntes slagghaug A522 å være i større grad blandet med malm og kull enn 

slagghaug A617 (jf. avs. 6.2.5, tab. 7). Trolig har dette sin årsak i A522 sin beliggenhet i 

forhold til malmlag A828. Strukturene grenset opp mot hverandre og ved østlige del av 
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A522 i plan overlappet slagghaugen med malmlag A828. I profil var det derimot ingen 

klare stratigrafiske forhold som kunne tilsi hvilken hendelsessekvens det var mellom 

malmen og slaggavfallet. I profil var den mindre slagghaugen A522 blandet med 

malmsøl, mens det reelle malmlaget A828 var lokalisert rett øst for slagghaugen.  

 

Utregningen av produksjonsomfang fra slagghaug A522 ga et minimumsestimat på 966 

kilo jern. For beregning, se avs. 6.2.5. 

 

 

 

Figur 33: Profiltegning av slagghaug/slaggansamling A522. 

 

6.2.3 MALMLAG  

Direkte sør for ovnsområdet og øst for slagghaug A522 lå et større og tykt malmlag. 

A828 dekket et område på 37 m
2 

og hadde en størst mulig utstrekning på 9,1 m (l.) og i 

en bredde på 3,7 m. (b.). Lagets opprinnelige utstrekning er trolig noe mindre, da 

ytterkantene av laget var svært tynne, både i lengderetning og bredden, og representerer 

trolig malm som er dratt ut under avdekking. 

 

Malmlaget var blandet med kull og inneholdt forskjellige sjatteringer, noe som kan tilsi at 

malmen har vært utsatt for ulike temperaturer under røsting. Det kan også indikere at 

malmlaget er stedet hvor malmen har blitt røstet. En indikator på en in situ røsteplass er 

tilstedeværelsen av en linse med trekull i bunn av laget. Malmlag som er renere og langt 

mindre kullholdig, er en sterkere indikator på at malmen ikke er røstet in situ. Sikre spor 
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etter et avgrenset røstebål kunne ikke påvises og det er mer sannsynlig at A828 er en 

lagringsplass for malm.   

 

Malmen besto i stor grad av svær magnetisk puddermalm med lav egenvekt. Lagets 

tykkelse varierte mellom 5 cm og 18 cm, både på tvers og på langs av malmlaget 

utstrekning. Det ble tatt ut en prøve av malmlaget (P2518), som er metallurgisk analysert. 

Malmlaget er ikke datert. 

 

 

 

Figur 34: Profil gjennom malmlag A828 (Cf34914_239.JPG). Foto: KHM, UiO. 

 

 

   

 

Figur 35: Rentegning av tverrprofil gjennom malmlag A828. Prøveuttak er markert. 
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6.2.4 INTEGRERTE KULLGROPER 

Ved jernvinnelokalitet ID141161, fremkom to kullgroper integrert i anlegget. Disse lå 

henholdsvis nord og sør for ovnsområdet. Nordlige kullgrop A673 var kraftig forstyrret 

av en sentralvoksende trestubbe, mens sørlige kullgrop A300 var forstyrret av en 

traktorvei ved nordlige del av voll. Begge kullgroper ble avtorvet i sin helhet.  

 

Kullgrop A300 lå ved sørvestlige kant av jernvinneanlegget. Som en følge av moderne 

forstyrrelser var det noe vanskelig å vurdere ytre mål og topp av voll. Det var imidlertid 

klart at kullgropa hadde en sirkulær bunnform og at den nordlige kanten var preget av 

innraste vollmasser. Kullgropa ble snittet på tvers i nord-sør gående retning, hvorpå 

østlige del ble fjernet i sin helhet. Kullgropa var enfaset. Kullgropa er datert på bjørk med 

resultat til A300 ble datert til 1290-1400 e.Kr.(620 ± 28 BP). 

 

Kullgrop A673 lå direkte nordøst for ovnsområdet og dens sentrale del i bunn var 

bevokst av en større stubbe. Dybdemål av kullgropa kunne dermed ikke anslås og 

resterende mål er å betrakte som omtrentlig. Kullgropa var ikke registret forut for 

utgravningen og fremkom først etter avtorving. Kullgropen ble snittet med et sektorsnitt, 

da et tverrgående snitt ville fremvist en forstyrret profil grunnet trestubben. I profil ble 

det påvist et tynt malmlag under ett av kullsjiktene ved en av profilene (C2194). Under 

videre flategraving og i profil av sektorsnittet, kunne det antydes at kullgropa var 

flerfaset. Det ble gjort forsøk på å gjenfinne et tydelig skille mellom disse, men grunnet 

naturlige forstyrrelser kunne ikke dette fastslås med sikkerhet.    

 

 
Struktur Ytre mål  Topp av voll Indre mål Dybde Faser 

A300 5,5 (l.) og 4,6 (b.) m. 4,35 (l.) x 4,36 (b.) m. 2,8 (l.) og 2,3 (b.) m. 0,5 1 

A673 6,25 (l.) x 5,5 (b.) m. 4,35 (l.) og 5 (b.) m. 2,6 (l.) og 3 (b.) m.  -  2 (?) 

Tabell 6: Oversikt over kullgropenes dimensjon ved anlegg ID141161. 

 

 

En tynn malmlinse i én av profilene under kullsjikt og deler av innraste vollmasser, 

antyder derimot at kullgropa kan ha blitt anvendt til lagring av malm. Rent stratigrafisk 

ville dette antyde at kullgropa også har hatt ulik bruk til ulik tid, siden den viser gjenbruk 

til eventuell lagring av malm. Det kan heller ikke utelukkes at det også har blitt røstet 

malm i kullgropa. Det indikerer at en eventuell blestringsfase eller røsteaktivitet har 

funnet sted forut for siste bruk av kullgrop A673. Kullgropa er datert på bjørk til 1205-

1280 e.Kr. (785 ± 28 BP).  

 

Begge kullgropene på anlegget ser slik ut til å være etterfølgende og ikke overlappende.  
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6.2.5 PRODUKSJONSESTIMAT AV JERNUTBYTTE VED ID141161 

For beregning av antatt jernutbytte fra slagghaug A617, ble også her en volumberegning 

av det totale slagginnholdet i slagghaugen utført. Med lengde 6,1 m., bredde 4,4 m. og en 

høyde 0,32 m, blir verdiene i halvaksene 3,05, 2,2 og 0,32 m. (”høyde” i en slagghaug er 

en halvakse i en ellipsoide).  Regnestykket blir da (4/3 x π) x (3,05 x 2,2 x 0,32). Dette 

deler man igjen på 2. Det totale volumet i slagghaug A617 blir dermed 4,5 m³.  

 

Volumberegning av en fri gravenhet på 1x1 meter blir 1m x 1m x 0,32 m. Dette blir 0,32 

m
3
. I denne gravenheten var det 173,86 kg slagg (173,86 kg/0,32 m

3
). Dette gir 543,3 kg 

pr. m
3
. Om man videre ganger dette med haugens volum (4,5 m

3
), blir en totalvekt av 

slagg i haugen på 2445 kg.    

 

 

Struktur Graveenhet Slagg Jord m/grus Stein Ovnsfóring 

Totalmengde 

slagg i slagghaug 

(kg) 

A522 R2513 193,93 kg 39,83 kg (62 l.) 5,44 kg (6,9 l.) 4,31 kg  2009 kg   

A617 R2313 173,86 kg 57,32 kg (80 l.) 9,17 kg (7,5 l.) 3,5 kg  2445 kg 

Tabell 7: Oversikt over fordeling av slagg, stein, jord og ovnsfóring/sjaktmaterialet i gravde prøveruter i 

slagghaugene ved jernvinnelokalitet II. 

 

Samme formel er anvendt på utregning av volum og totalvekt av slagg i slagghaug A522. 

Med målene 3,8 m i bredde, en lengde på 4,4 m. og en høyde på 0,10 m. Følgende 

formelutregning (4/3 x π) x (1,9 x 2,2 x 0,10/2) gir et totalvolum av A522 på 0,8 m
3
. En 

graveenhet i A522 utgjør et volum på 0,1 m
3
. I denne ble det registrert slagg med en 

totalvekt på 193,2 kg. Dette gir en estimert totalvekt på 1932 kg slagg i A522.  

 

En samlet vekt på 4377 kg fra slagghaugene ved ID141161 kan anvendes for 

produksjonsestimering av jernutbyttet fra blestringen.  

 

Ved å benytte like forholdstall ved estimering av jernutbytte som fra anlegg ID141160 (se 

avs. 6.1.6), blir et minimumsutbytte (0,5) av jern fra slagghaug A617 på 1222,5 kilo jern. 

For maksimalt utbytte (0,9) blir beregningen på 2200,5 kilo jern. For slagghaug A522, gir 

samme utregningen et minimum på 966 kilo jern, mens det maksimale utbytte ved 0,9 

forhold, kan beregnes til 1738,8 kilo jern.  

 

Sett samlet kan jernutbytte ved jernvinneanlegg ID141161 estimeres til mellom minimum 

2188,5 kg jern og et høyest mulig jernutbytte på 3939,3 kilo jern.  
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6.2.6 DATERINGER  

Dateringer fra anlegg ID141161 viser til en brukstid med et tyngdepunkt til 

høymiddelalder og kontinuitet til senmiddelalder. Anlegget er slik i bruk senere enn 

nærliggende ID141160. 

 

 
Prøve nr. Lab.nr. Arkeologisk 

objekt 
Vedartsanalyse Ukal. Dat. Kal. Dat. (1 

sigma) 
Kal. Dat. (2 

sigma) 

PK2232 Ua-53151 A673 - Kullgrop Bjørk 785 ± 28 1220–1265 e.Kr. 1205–1280 e.Kr. 

PK2520 Ua-53152 A300 - Kullgrop Bjørk 620 ± 28 1295–1395 e.Kr. 1290–1400 e.Kr. 

PK2751 Ua-53153 A2300 - Ovn Bjørk 761 ± 27 1245–1280 e.Kr. 1220–1285 e.Kr. 

PK2752 Ua-53154 A2700 - Ovn Bjørk 651 ± 26 1285–1390 e.Kr. 1280–1400 e.Kr. 

Tabell 8: Samlet oversikt av dateringer fra ID141161. 

 

6.3 FRITTLIGGENDE KULLGROPER ID141163, ID19920 OG ID10107 

I tillegg til integrerte kullgroper på de to undersøkte jernvinneanleggene, ble det 

undersøkt tre frittliggende kullgroper sør for lokalitetene. Det stilles derimot usikkerhet 

til i hvilken grad disse kan være tilknyttet andre nærliggende jernvinneanlegg. Både 

kullgrop ID19920 og ID10107 kan trolig knyttes til bruk av et nærliggende registrert 

jernvinneanlegg ID141162 (se fig. 38). Nevnte anlegg er ikke undersøkt. De undersøkte 

kullgropene hadde en beliggenhet om lag 20-30 meter sør og sørvest for ID141162. De 

kan derimot ikke kategoriseres som integrert i ID141162. Likevel er det sannsynlig å anta 

at de undersøkte kullgroper A6000 (ID141143), A6060 (ID10107) og A6100 (ID19920) 

har i større grad en tilknytning til blestringsaktiviteten ved ID141162 fremfor de 

undersøkte anleggene i gjeldende rapport. 

 

Kullgrop A6100 lå i hellende terreng og i en fallretning fra nord og nordvest for 

kullgropa. Ved sørlige del av kullgropa var en svak forhøyning som kan stamme fra 

innrasing av vollmasser i denne delen. Selve topp av voll er kun synlig i nordvestlige del 

og både ytre mål og topp av voll er derfor noe omtrentlige. Kullgropa hadde en rund/oval 

bunnform og det ble kun påvist én bruksfase. Vedartsanalyse av kullprøven fra profil 

påviste at gran og furu hadde blitt anvendt for selve kullproduksjonen. For datering ble 

det derfor anvendt gran med høy egenalder og C14-datering ga resultater til 1040–1170 

e.Kr.  (ukal. 907 ± 26 BP). Treartens egenalder kan ha påvirket C14-alderen, slik at det 

foreligger en større feilmargin ved sikker aldersbestemmelse av kullproduksjonen. Det 

ble ikke påvist flerfaset bruk av kullgropa. 

 

Kullgrop A6060 lå i en svak nord-sør gående skråning mellom en høyde og myrlendt 

terreng. Kullgropa hadde markante voller og var tydelig i plan, men nordvestlige del av 

kullgropa var sterkt forstyrret av trestubber og røtter. Kullgropa hadde en 
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oval/elipseformet bunnform. Vedartsanalyse av kullprøven fra profil påviste at bjørk og 

gran hadde blitt anvendt for kullproduksjon. For C14-datering ble det anvendt bjørk med 

lav egenalder og kullproduksjonen kan tidfestes til 1280–1390 e.Kr. (ukal. 675 ± 26 BP.) 

Det ble ikke påvist flerfaset bruk av kullgropa. 

 

Kullgrop A6000 lå ved en knekk fra et høydedrag og i fallende terreng. I sørlige del var 

vollen fjernet av et mindre dyretråkk. Dette vanskeliggjorde gode målinger av yttterkant 

av kullgropa og målene er dermed noe omtrentlig. Det samme gjaldt indre mål, da både 

nordvestlige og sørvestlige del hadde innraste vollmasser. Allikevel kunne kullgropas 

bunnform antydes og denne fremsto som tilnærmet rund. Det ble innsamlet en kullprøve 

fra profil (PK6053), men det ble ikke foretatt noen vedartsanalyser eller C14-datering av 

denne. Det ble ikke påvist flerfaset bruk av kullgropa.  

 

 

 

Figur 36: Sektorsnitt, bunnform av kullgrop A6100 (ID19920) (Cf34914_245.JPG). Foto: KHM, UiO. 

 

 

Figur 37: Sektorsnitt, profil av kullgrop A6060 (ID10107) (Cf34914_249.JPG). Foto: KHM, UiO. 
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Struktur Ytre mål (meter) Topp av voll (meter) Indre mål (meter) Dybde 
(meter) 

Faser 

A6000 4,9 (l.) x 5,2 (b.)  3,5 (l.) x 4,25 (b.) 2,25 (l.) x2,9 (b.) 0,7 1 

A6060 5 (l.) x 3,5 (b.) 2,9 (l.) x 2,3 (b.) 2,2 (l.) x 1,75 (b.) 0,61 1 

A6100 6,5 (l.) x 6,75 (b.) 5 (l.) x 4,5 (b.) 2 (l.) x 1,9 (b.) 0,65 1 

Tabell 9: Oversikt over dimensjon og påviste bruksfaser av de frittliggende kullgropene. 

 

 

Figur 38: Kart med oversikt over utgravde lokaliteter og frittliggende kullgroper med deres beliggenhet i 

forhold til ikke-undersøkte jernvinneanlegg ID141162. Produsert av Jessica McGraw.  
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6.4 GJENSTANDSFUNN 

Gjennom undersøkelsene ved jernvinneanleggene fremkom noen få gjenstandsfunn som 

belyser tilleggsaktiviteter ved blestringsanleggene. Ved ID141160 ble det funnet en del 

av et sylinderformet blestermunnstykke (C60166/1), som er delvis korrodert og 

forslagget på munnstykkets utside. Denne ble funnet i slagghaug A3104. Av ytterligere 

funn av særskilt interresse, fremkom et bearbeidet emne av kleberstein (C60166/2) i 

blestertufta. Denne lå umiddelbart sørvest for esse A4715. Fragmentet er rundt og har flat 

over- og underside. Sidekantene er tydelig tilhugget og er tilnærmet jevnt avrundet. 

Fragmentet er trolig et uferdig emne til et spinnehjul og kan indikere at andre aktiviteter 

foruten blestring, har funnet sted på anlegget. 

 

 

 

Figur 39: Funn av bearbeidet fragment av kleberstein i tufta. Foto: Vegard Vike, KHM. 

 

 

Ved ID141161 ble det funnet en T-formet hesteskosøm (C60167/1) under avdekking. 

Hesteskosøm av denne typen er av en eldre type, og den er trolig fra middelalder. Det ble 

også funnet en krampe av jern (C60167/2). Hesteskosømtypen sammenfaller i tid med 

bruk av anlegget.  

 

I tillegg til gjenstandsfunn, ble det innsamlet et utvalg av ulike typer slagg, både for 

metallurgisk analyse og for å innlemme dette i museets samlinger for etterprøvbarhet. 

Disse er katalogisert under C60166/3-7, 9 og C60167/3-6, 8. For detaljer, se kap.11.1.  
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Figur 40: Røntgenbilde av fragment av blestermunnstykke. Forslagging ved munnstykkets utside i form av 

en gjennomskinnelig og svampaktig skygge, mens indre del av jern (selve blåsebelgfragmentet) er hvitt og 

ugjennomtrengelig. Røntgen av Vegard A. Vike, arkeologisk konservator, KHM. 

 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 7

Fra utgravningene av jernvinneanlegg og enkeltliggende kullgroper, ble det innhentet en 

rekke prøver for å belyse de ulike aktivitetenes alder, dimensjoner og særtrekk. Fra 

utgravningene av jernvinneanleggene og kullgropene, foreligger det samlet 27 kullprøver, 

hvorav 17 prøver ble nærmere analysert. Det ble innsamlet jordprøver av malm, esse og 

ulike lag, hvorav kun to malmprøver og en jordprøve fra esse A4715 ble prioritert for 

videre analyse. I tillegg ble det gjort en jordprøvekartering rundt en mulig amboltstein for 

å påvise funn av smieavfall. 

  

7.1 VEDARTSANALYSE 

Det ble utført 5 enkle og 12 detaljerte vedanatomiske analyser av trekull fra 14 strukturer 

fra utgravningene ved Haugan, hvorav 8 kullgroper, 4 ovner, 1 slagghaug og ett 

ildsted/esse fra en hustuft.  Til sammen ble det utført 17 stk. vedartsanalyser av 

kullprøver. Samtlige analyser ble foretatt av Peter Hambro Mikkelsen og Karen 

Vandkrog Salvig ved MOMU (Moesgård museum, jf. vedlegg). I hver prøve ble det 

plukket ut 10 vedstykker som ble nærmere analysert. Til sammen ble det bestemt 170 

fragmenter av trekull, hvorav identifiserte vedarter omfattet bjørk (Betula), furu (Pinus) 

og gran (Picea). Bjørk forekom hyppigst og fantes i nær alle analyserte prøver. Kun i ett 

tilfelle ble det ikke identifisert bjørk. Furu forekom i ett tilfelle og gran forekom i tre 

tilfeller. Resultatene ga et innblikk i tilgjengelige treartstyper i nærområde for både 

kullproduksjon og brensel under anleggenes brukstid. 
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Figur 41: Skjematisk fremstilling av påviste vedarter og antall opptelte vedstykker fra de ulike strukturene. 

 

7.2 DATERING 

Det foreligger 17 radiologiske dateringsresultater fra undersøkelsene, hvorav 8 stk. fra 

kullgroper, 4 stk. fra ovner, en radiologisk datering fra en slagghaug og en datering fra en 

esse (A4715). Dateringsgrunnlaget for samtlige prøver fra jernvinneanleggene er utført på 

bjørk med lav egenalder. Fra jernvinneanlegg ID141160 foreligger det 11 C14-dateringer, 

mens ved ID141161 er det foretatt fire C14-dateringer. To av de frittliggende kullgroper 

har også blitt tidfestet.  

 

Samlet spenner dateringene av jernvinneanleggene fra ca. 1040 – 1400 e.Kr. (1 sigma) og 

bruksfasene faller da innenfor tidsrommet sen vikingtid/middelalder.   

 

 
C.nr. Prøve 

nr. Lab.nr. 
Askeladden 
ID 

Arkeologisk 
objekt  Vedartsanalyse Ukal. Dat. 

Kal. Dat.  
(1 sigma) 

C60167/7 PK2232 Ua-53151 ID141161 A673 - Kullgrop Bjørk 785 ± 28 1220–1265 e.Kr. 

C60167/7 PK2520 Ua-53152 ID141161 A300 - Kullgrop Bjørk 620 ± 28 1295–1395 e.Kr. 

C60167/7 PK2751 Ua-53153 ID141161 A2300 - Ovn Bjørk 761 ± 27 1245–1280 e.Kr. 

C60167/7 PK2752 Ua-53154 ID141161 A2700 - Ovn Bjørk 651 ± 26 1285–1390 e.Kr. 

C60169/1 PK6093 Ua-53155 ID10107 A6060 - Kullgrop Bjørk og gran 675 ± 26 1280–1390 e.Kr. 

C60168/1 PK6133 Ua-53156 ID141163 A6100 - Kullgrop Gran og furu 907 ± 26 1040–1170 e.Kr. 

C60166/8 

PK7484 Ua-53157 ID141160 
A3175 - Kullgrop 
(østlige) Bjørk 804 ± 26 1215–1260 e.Kr. 

C60166/8 

PK7604 Ua-53158 ID141160 
A3175 - Kullgrop 
(østlige) Bjørk og gran 799 ± 26 1220–1260 e.Kr. 

C60166/8 PK8192 Ua-53159 ID141160 A4715 - Esse Bjørk 897 ± 26 1040–1190 e.Kr. 

C60166/8 PK8212 Ua-53160 ID141160 A7580 - Ovn Bjørk 817 ± 26 1210–1260 e.Kr. 

C60166/8 PK8213 Ua-53161 ID141160 A3350 - Bjørk 898 ± 26 1040–1190 e.Kr. 
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C.nr. Prøve 
nr. Lab.nr. 

Askeladden 
ID 

Arkeologisk 
objekt  Vedartsanalyse Ukal. Dat. 

Kal. Dat.  
(1 sigma) 

Slagghaug 

C60166/8 PK8257 Ua-53162 ID141160 A7590 - Ovn Bjørk 823 ± 28 1190–1260 e.Kr. 

C60166/8 PK8835 Ua-53163 ID141160 A3059 - Kullgrop Bjørk 871 ± 26 1155–1215 e.Kr. 

C60166/8 PK8836 Ua-53164 ID141160 A3059 - Kullgrop Bjørk 844 ± 26 1165–1225 e.Kr. 

C60166/8 PK8837 Ua-53165 ID141160 A3000 - Kullgrop Bjørk 914 ± 26 1040–1160 e.Kr. 

C60166/8 

PK8955 Ua-53166 ID141160 
A3175 - Kullgrop 
(vestlige) Bjørk 835 ± 26 1165–1245 e.Kr. 

C60166/8 

PK8956 Ua-53167 ID141160 
A3175 - Kullgrop 
(vestlige) Bjørk 769 ± 26 1225–1275 e.Kr. 

Tabell 10: Tabell med samlet oversikt over C14-dateringer fra undersøkelsen. Dateringsgrunnlaget er 

uthevet i kursiv. 

 

 

Kalibreringsdiagram ID141160 

 

 

Figur 42: Begge driftsfaser ved jernvinneanlegg ID141160 sammenslått. Produsert via 

https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal.html. 

 

 

 

 

https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal.html
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Kalibreringsdiagram ID141161 

 

 

Figur 43: Sammenslått dateringer ved jernvinneanlegg ID141161. Produsert via 

https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal.html.  

 

7.3 METALLURGISK ANALYSE 

Fra lokalitetene ble det til sammen analysert 7 slaggprøver, 2 malmprøver, en serie med 

19 jordkarteringsprøver og en jordprøve fra ildsted/esse i blestertufta. Samtlige prøver er 

analysert ved Heimdal Archaeometry av Arne Jouttijärvi. 

 

De metallurgiske analysene av jord-, malm- og slaggprøver fra begge jernvinneanlegg, ga 

indikasjoner på ulike typer aktiviteter ved anleggene, samt kvalitative vurderinger av 

anvendt myrmalm og forhold mellom ovner og slagghaug.  

 

 

 

C.nr. LokID P.nr. Class Beskrivelse KontekstID 

C60167/9 ID141161 
P2200 - 

P2218 
Jordprøver (19 stk.)    

Serie (ca. 50 cm avstand 

mellom prøveuttak) 

Rundt 

amboltstein 

C60167/8 ID141161 P200051 Slagg fra grop med kull Fra slaggrop/ovn A2700 

C60167/8 ID141161 P200073 Slaggprøver/tappekjegle 
Slagghaug tilknyttet ovn 

A2300 
A617 

C60167/8 ID141161 P200074 Slaggprøver 
Slagghaug ved sørlige siden 

av ovn A2300 
A522 

C60166/9 ID141160 P8830 Slaggprøver (5 stk.) Bunnskolle i ovn A7590 

C60166/9 ID141160 P200078 Slaggprøver  Bunnskolle i ovn  A7580 

C60166/9 ID141160 P200075 Slaggprøver Slagghaug A3350 

C60166/9 ID141160 P8839 Slaggprøver Slagghaug A3104 

C60166/10 ID141160 P200071 Jordprøve (3 liter) 

Ildsted/smie i tuft (OBS: 

annen lokalitet enn øvrige 

jordprøver). 

A4715 

C60167/10 ID141161 P2518 Malmprøve 

Malmlager (tilknyttet 

tidligste blestringsfase på 

lokaliteten) 

A828 

https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal.html
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C.nr. LokID P.nr. Class Beskrivelse KontekstID 

C60166/11 ID141160 P8439 Malmprøve 
Lag med malm under voll av 

kullgrop 
A4064 

Tabell 11: Oversikt over metallurgiske analyser og prøvematerialet fra analyserte prøver fra 

utgravningene ved Haugan.  

 

Fra jordprøver ved esse A4715 ved anlegg I og karteringsprøver fra anlegg II, viste at det 

har foregått primærsmiing ved begge anlegg. Samtidig indikerte jordprøven fra 

karteringsområdet ved anlegg II at det også har foregått sekundærsmiing, noe som peker 

mot at det kan ha blitt produsert gjenstander av jern her. 

 

Analyser av malmprøven fra lag A4064 ved ID141160, viser også til malm av en god 

kvalitet og har et mangan- og jernoxidnivå tilsvarende 80-96 %, som er meget velegnet til 

jernutvinning (Jouttijärvi 2017: 2). Jernutbytte fra malmen blir da høyt og tyder på at de 

har hatt tilgang til rik myrmalm. De samme analysene fra malmlag A828 ved ID141161 

har da et noe lavere mangan- og jernoxidnivå, men med en prosentandel på 84-92 % og 

har da gjennomsnittlig en bedre margin for et renere jernutbytte. Malmen i A828 varierer 

derimot relativt kraftig i sammensetning og kan ikke umiddelbart knyttes til de analyserte 

slaggprøvene fra slagghaugene på anlegget.  

 

I karteringsprøver rundt den mulige amboltsteinen, ble det også funnet små stykker av 

kraftig redusert slagg ved anlegg II. Slagget viste seg å ha samme signatur som slagger 

fra slagghaug A617 og A522. Slike reduksjonsslagg viser at blestringen har foregått 

under relativ kraftig og høy temperatur, med formål om å heve jernproduksjonen. Det kan 

også være en indikasjon på stålproduksjon ved anlegget (jf. Jouttijärvi 2017). 

 

 

 UTGRAVNINGSRESULTATER, TOLKNING OG DISKUSJON 8

Ved begge lokalitetene ble det påvist og undersøkt sjaktovner med sideavtapping av 

slagg. Ovner av denne typen defineres som av Fase II-teknologi innen studier av 

jernutvinningsteknologien. Ovner av denne typen opptrer i yngre jernalder og 

middelalder (Larsen 2009:81-82), noe som underbygges av de radiologiske dateringene 

fra anleggene ved Haugan. Driften av anleggene synes å påbegynnes tidligst i sen 

vikingtid/tidlig middelalder med kontinuitet inn i senmiddelalder. Kullproduksjon var 

integrert i blestervirksomheten på begge anlegg. Ved anlegg I har det derimot skjedd en 

omorganisering ved arbeidet under anleggets bruksperiode.  

 

Bruksfaser ved jernvinnelokalitet I 

Stratigrafiske observasjoner grunnlag for å skille ut to bruksfaser av anlegg ID141160, 

noe som kan underbygges ved C14-dateringer. Oppstart av bruksfase I kan tidligst 

tidfestes til sen vikingtid/tidlig middelalder (955–1189 e.Kr.). Denne fasen omfatter 

blestertuft, slagghaug og kullproduksjon (A3000 og A3059). Blesterovn tilknyttet den 
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innledende bruksfasen ble ikke påvist. Det ble imidlertid avdekket spor etter en ovn som 

trolig har vært tilknyttet tufta, men denne ble fjernet ved anleggelse av senere 

kullproduksjon ved anleggelse av to kullgroper (A3175 Ø og V). Kullgrop A3175Ø var 

skåret ned gjennom nordlige del av tufta.   

 

 

 

Figur 44: Resultat fra en MCMC-analyse av bruksfasene ved jernvinneanlegget ved multiple plot. 

Modelleringen bygger på Bayes metode (Bronk Ramsey 2009a), hvor dateringene blir analysert opp mot 

hverandre og mulig egenalder blir utvisket (Bronk Ramsey 2009b: 1028, 1030–1032). Diagrammet er 

utarbeidet gjennom OxCal (https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal.html.). 

https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal.html
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Figur 45: Resultat fra en MCMC-analyse av bruksfasene ved jernvinneanlegget i tabellform. Her er 

bruksfasenes ulike start og sluttpunkt beregnet utfra MCMC-analysen. Diagrammet er utarbeidet gjennom 

OxCal (https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal.html.). 

 

I tidlig- eller høymiddelalderen (1051–1283 e.Kr.) opphører bruken av tufta og det blir 

fjernet en blesterovn her. Det blir i stedet opprettet kullproduksjon sentralt på anlegget. 

Videre blestringsvirksomhet etableres samtidig ved foten av morenekollens nordlige del. 

Det anlegges da to ovner (fase II) som ble trolig driftet samtidig. Oppstart av Fase II kan 

dateres innenfor tidsrammen 1192–1253 e.Kr. 

 

De radiologiske dateringene fra de ulike faser viser til en overlapping og ikke et regelrett 

tidsavbrudd (jf. Rundberget 2013: 227) i produksjonen ved anlegget. C14-dateringene fra 

fase I og fase II samler seg i to adskilte grupper, og ut fra en sammenstilling av 

dateringene er det mest sannsynlig at det anlegget har hatt separate driftsfaser (fig. 44, 

45), hvor fase II godt kan ha fulgt umiddelbart etter fase I. 

 

 

Bruksfase ved jernvinnelokalitet II 

De radiologiske dateringene fra jernvinneanlegg II viser et noe enklere tidsbilde. 

Samtlige dateringer foreligger til 1205–1400 e.Kr. I kontrast til forflytning av 

ovnsområdet ved anlegg I, beholdes ovnsområdet ved anlegg II stabilt og på samme 

https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal.html
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plass. I løpet av anleggets brukstid etableres imidlertid en ny ovn (A2700), samtidig som 

slagget deponeres i et nytt område. 

 

 

Figur 46: Resultat fra en MCMC-analyse av jernvinneanleggets bruksfase ved multiple plot. 

Modelleringen bygger på Bayes metode (Bronk Ramsey 2009a), hvor dateringene blir analysert opp mot 

hverandre og mulig egenalder blir utvisket (Bronk Ramsey 2009b: 1028, 1030–1032). Diagrammet er 

utarbeidet gjennom OxCal (https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal.html.). 

 

Videre gjør C14-dateringene det mest sannsynlig at ovn A2300 (1220-1285 e.Kr.), er i 

drift før A2700 (1280–1400 e.Kr.). En metallurgisk sammenligning mellom slagg i 

A2300 og ovn A2700 (jf. Jouttijärvi 2017, kap. 11.5.4), viser tydelige forskjeller, noe 

som taler for at ovnene har vært brukt til ulike blestringer eller malm fra ulike myrkilder. 

Dette underbygger at de ikke ble driftet samtidig. 

 

Slaggprøver fra ovn A2700 er nær identiske med slaggprøver fra nærliggende slagghaug 

A522 og støtter opp under en tilknytning mellom disse. Følgelig er det en tendens til to 

separate driftsfaser, også ved ID141161. Blestringsaktiviteten ved ID141161 

sammenfaller også godt med siste bruksfase av anlegg ID141160.  

 

 

 

Smievirksomhet ved jernvinnelokaliteter I og II 

https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal.html


Haugan, Li Oppigard 27/1, Jøttulstad 23/1, Øyer kommune Saksnr. 2011/12211  

  

 66 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

De metallurgiske analysene viser at det har foregått primærsmiing ved jernvinnelokalitet 

I. Jordprøver fra esse A4715 i blestertufta (se vedlegg, Jouttujärvi 2017:2), viser at essa 

har blitt benyttet for grovsmiing og trolig til videre rensing av jernluppen. Grovsmiing, 

også kalt foredling, gjøres for å omdanne utvunnet jern til smibart jern. Ved endt 

blestring vil jernluppa ofte ha et større innhold av slagg enn hva som er ønskelig og for å 

gi jernet smibare egenskaper, må overflødig slagg fjernes gjennom en foredlingsprosess. 

Dette innebærer å varme opp jernluppa til den er rødglødende. I denne tilstand, under 

gjentakende hamring og folding/elting av luppa, blir det sikret en jevn fordeling av 

slagginnslutninger i jernet mens overflødig slagg fjernes. Mindre slagginnslutninger med 

jevn fordeling i jernet er nødvendig for å gjøre jernet føyelig og formbart. Dette sikrer at 

jernet forblir delvis seigt. Primærsmiing (foredling) er slik en helt nødvendig prosess i 

produksjonen av godt, smibart jern.   

 

Metallurgiske analyser av jordprøver rundt den mulige amboltsteinen ved 

jernvinneanlegg II (ID141161), viser at også her har det foregått primærsmiing. En 

spredningsanalyse fra jordprøvene viser at det er en liten tendens til fortetning av 

hammerskall og slaggkuler like øst og nord for den trolige amboltsteinen ved anlegg II. 

Derimot er mengdene så små at de ikke entydig kan bekrefte at dette var steinens 

funksjon. Funn i jordprøvene antyder videre at det også her har foregått sekundærsmiing 

og produksjon av gjenstander av jern kan ha funnet sted inne på anlegget. Funn av 

kraftige reduksjonsslagg i sammen prøver, kan indikere at blesterovnen periodevis har 

blitt drevet med høyere temperaturer enn hva som er normalt (jf. Jouttijärvi 2017: 2). 

Dette peker mot at jernproduksjonen ble intensivert eller at man har hatt som mål å 

produsere jern med høyere innhold av karbon (tilførsel av kullstoffer) med hensikt om å 

frembringe stål. 

 

Tilstedeværelsen av smieavfall viser dermed at det har foregått både foredling av 

jernlupper, samt tilvirkning av gjenstander av jern på blestringsanlegget. Skillet mellom 

sekundær– og primærsmiing er derimot ikke alltid entydig, men gjennom 

prosentberegning av andelsnivå av jernoxider i hammerskall, kan det metallurgisk 

antydes om man har smidd «rent» eller «urent» jern. En høyere andel av jernoxider i 

hammerskall tilsier at renere jern er smidd. Dette gir en indikasjon på om grovsmiing 

(foredling av luppe) eller sekundærsmiing (produksjon av barrer, gjenstander) har funnet 

sted ved anlegget. Analyser av hammerskall og slaggkuler fra jordprøvene rundt 

amboltsteinen tilsvarer analysene av slagg i ovn A2700. Dette indikerer at det er 

luppejern fra A2700 som er blitt renset ved anlegget. De metallurgiske analysene av 

jordprøver, både fra ID141160 og ID141161, viser at primærsmiing har foregått ved 

begge anleggene og trolig som et ledd mot å omdanne jernet til en omsettelig form.  

 

Malm mister opptil ca. 60 % av sin vekt ved røsting, og det har derfor vært vanlig å anta 

at malmen har trolig blitt hentet fra malmforekomster i nærheten av jernvinneanleggene 

(Narmo 1996). Når det gjelder begge undersøkte anlegg, er det god tilgang til malm i 

nærområdet, og stedsnavn som Raudmyra og Malmen innenfor en radius på 1,5 kilometer 
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fra anleggene underbygger dette. Ved ID141161 var det også et tydelig myrdrag like øst 

for lokaliteten og det er nærliggende å anta at man har malmuttak her under 

blestringsaktiviteten. Felles for både slagg- og malmprøvene er da et relativt høyt innhold 

av manganoxider (jf. kap.7.3), noe som fremstår som et regionalt særtrekk for Oppland 

og Hedmark. Ifølge Jouttijärvi (2017:2), vil identifisering av slike lokale særegenheter i 

metallsammensetningene ha stor betydning i proveniensbestemmelse av jern. Videre vil 

en kartlegging av jernutvinningsplasser med lokale distinksjoner over et større geografisk 

område bidra til å øke kunnskapsstatus om utvikling og særtrekk i jernvinneforskningen.    

 

 SAMMENDRAG 9

I perioden 20.07–25.09.2015 ble det gjennomført arkeologiske utgravninger som del av 

reguleringsplan for Haugan i Øyer kommune. Reguleringsplan innbefattet omregulering 

av skogmark til hyttetomter, skiløyper og infrastruktur tilknyttet etablering av hyttefelt. 

Det ble da utgravd to jernvinneanlegg, samt tre frittliggende kullgroper om lag 200–250 

meter lenger sør for anleggene. 

 

Innenfor et avdekket område på 925 m
2
 på jernvinneanlegg ID141160 ble det påvist en 

blestertuft med en esse, to slagghauger, ett malmlag og flere flekker med malmsøl, to 

bevarte ovner og et leirelag tolket som å være et depotlager for bruk til konstruksjon og 

reperasjon av ovnsjakta. I tillegg til dette ble det også undersøkt fire kullgroper, hvorav 

tre integrerte og én kullgrop lenger nord for selve anlegget. Jernvinneanlegget ser ut til å 

ha hatt to driftsfaser med ulik intern arbeidsorganisering og en estimert totalproduksjon 

av jern mellom 8,3 og 15 tonn jern. Ovnene som ble påvist var sjaktovner hvor slagget 

hadde blitt tappet ut av ovnen. Slike Fase II-ovner dominerer i vikingtiden og 

middelalderen i regionen. Av gjenstandsfunn fra anlegget fremkom ett fragment av et 

blestermunnstykke og et emne til spinnehjul av kleberstein. 

 

Det ble undersøkt fire kullgroper ved ID141160, hvorav tre er tydelig tilknyttet 

blesteranlegget. De integrerte kullgropene var flerfaset. Samtlige kullgroper hadde rund 

og oval bunnform, hvorav én av kullgropene (A3059) hadde en bruksfase med 

rektangulær bunnform. Radiologiske dateringer viser at driften på anlegget ble tatt opp 

tidlig middelalderen (955−1150 e.Kr.), mens den andre driftsfasen kan tidfestes til 

høymiddelalder (innenfor 1150−1280 e.Kr.).  

 

Ved jernvinneanlegg ID141161 ble det avdekket et område på ca. 500 m
2
, hvor det 

fremkom en godt bevart blesterovn, to slagghauger, et tykt malmlag, og to kullgroper. I 

tillegg fremkom en grop (A2300) med slagg og kull som kan være restene etter en 

ytterligere ovn. Det kan derimot ikke utelukkes at gropa har hatt en funksjon i 

smieaktiviteten på anlegget. Blesterovn A2300 hadde bevart nedre del av stående 

ovnsjakt og var forskalet med store, stående steinheller. I ovnssjaktløpet ble det påvist en 

åpning for luftinntak for belg. Det ble også påvist en arbeidsplattform i forkant av 

åpningen, hvor belgen trolig har vært plassert. Direkte sør for ovnsområdet ble det 
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avdekket et tykkere lag med malm. Av gjenstandsfunn, foreligger en T-formet 

hesteskosøm av jern og en krampe av jern. Det ble også funnet tre tappekjegler. Estimert 

produksjon av jern ved anlegg II er beregnet til å være mellom ca. 2,2 og 3,9 tonn. 

Radiologiske dateringer viser at anlegget var i drift i tidsrommet 1205–1400 e.Kr. 

 

I tillegg ble det undersøkt tre frittliggende kullgroper. Disse hadde en rund/oval milebunn 

og var enfasede. To av disse kullgropene ble radiologisk datert innenfor 1030−1210 e.Kr. 

og 1270−1390 e.Kr.   

 

Fra undersøkelsene foreligger det 27 kullprøver, hvorav 17 prøver ble vedartsbestemt av 

Moesgård museum (2016). Samtlige vedartsbestemte kullprøver ble radiologiske datert 

ved Ängströmlaboratoriet ved Uppsala Universitetet (2016). Det ble foretatt 

metallurgiske analyser av 20 jordprøver, to malmprøver og syv slaggprøver fordelt på 

begge anlegg. De metallurgiske analysene ble utført av Arne Jouttijärvi ved Heimdal 

Archaeometry (2017). 
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 VEDLEGG 11

11.1 TILVEKSTTEKST, C60166-C60170 

C60166-C60170 

Produksjonsplass (jernvinne) fra yngre jernalder/middelalder fra HAUGAN, av 

JØTULSTAD/LI OPPIGARD (23,27/1), ØYER K., OPPLAND.  

Fellesopplysninger for utgravningen, C60166–60170 

Funnomstendighet: I perioden 20.07–25.09.2015 ble det gjennomført arkeologiske 

utgravninger som del av reguleringsplan for Haugan i Øyer kommune. Reguleringsplan 

innbefattet omregulering av skogmark til hyttetomter, skiløyper og infrastruktur tilknyttet 

etablering av hyttefelt. Det ble da utgravd to jernvinneanlegg og tre frittliggende 

kullgroper.  

C-nummer fra utgravningen omfatter funn og naturvitenskapelige prøver fra en 

arkeologisk utgravning av to jernvinneanlegg og tre enkeltliggende kullgroper. C60166 

gjelder jernvinneanlegg ID141160, C60167 gjelder jernvinneanlegg ID141161, C60168 

gjelder kullgrop A6100 (ID141163), C60169 gjelder kullgrop A6060 ((ID10107) og 

C60170 gjelder kullgrop A6000 (ID19920). 

 

Totalt foreligger det vedartsbestemmelse av 17 kullprøver fra utført ved Moesgård 

museum (2016). Samtlige vedartsbestemte kullprøver ble radiologisk datert ved 

Ängströmlaboratoriet ved Uppsala Universitetet (2016) og det ble foretatt metallurgiske 

analyser av jordprøver og slagg av Arne Jouttijärvi ved Heimdal Archaeometry (2017). 

 

Innberetning/litteratur: Jessica Leigh McGraw 2018: Rapport fra arkeologisk utgravning 

av jernvinneanlegg og kullgroper ved Li Oppigard 27/1 og Jøttulstad 23/1, Øyer K., 

Oppland  

Funnet av: Jessica Leigh McGraw.  

Funnår: 2015.  

Katalogisert av: Jessica Leigh McGraw. 

 

C60166/1-11 

Innenfor et avdekket område på 925 m2 på jernvinneanlegg ID141160 ble det påvist en 

blestertuft med en esse, to slagghauger, ett malmlag og flere flekker med malmsøl, to 

bevarte ovner og et leirelag tolket som å være et depotlager for bruk til konstruksjon og 

reperasjon av ovnsjakta. I tillegg til dette ble det også undersøkt fire kullgroper, hvorav 

tre integrerte og én kullgrop mer nordliggende for selve anlegget. Dette jernvinneanlegget 

hadde to driftsfaser med ulik intern arbeidsorganisering og en estimert totalproduksjon av 

jern mellom 8,3 og 15 tonn jern. Ovnene som ble påvist var sjaktovner hvor slagget 

hadde blitt tappet ut av ovnen. Slike Fase II-ovner dominerer i vikingtiden og 

middelalderen i regionen. Av gjenstandsfunn fra anlegget fremkom ett fragment av 

blestermunnstykke og et mulig emne til et spinnehjul av kleberstein. 

Det ble undersøkt fire kullgroper ved ID141160, hvorav tre er tydelig tilknyttet 

blesteranlegget. De integrerte kullgropene var flerfaset. Samtlige kullgroper hadde rund 

og oval bunnform, hvorav én av kullgropene (A3059) hadde en bruksfase med 
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rektangulær bunnform. Radiologiske dateringer viser at driften på anlegget ble tatt opp 

tidlig middelalderen (955−1150 e.Kr.), mens den andre driftsfasen kan tidfestes til 

høymiddelalder (innenfor 1150−1280 e.Kr.). Innenfor et avdekket område på 925 m
2
 ved 

jernvinneanlegg ID141160, ble det påvist en blestertuft med en esse, to slagghauger, ett 

malmlag og flere flekker med malmsøl, to bevarte sjaktovner, et leirelag og fire 

kullgroper. De bevarte ovner var Fase II-type, dvs. med slaggavtapping. Av 

gjenstandsfunn fra anlegget fremkom ett fragment av mulig blestermunnstykke og 

bearbeidet kleberstein. Det ble påvist spor etter at nevnte jernvinneanlegg hadde to 

driftsfaser med ulik intern arbeidsorganisering. Radiologiske dateringer viser at driften på 

anlegget ble tatt opp tidlig middelalderen (955−1150 e.Kr.), mens den andre driftsfasen 

kan tidfestes til høymiddelalder (innenfor 1150−1280 e.Kr.).  

Orienteringsoppgave: Lokaliteten lå ca. 820 moh., og dermed noe lavere enn ID141161. 

Selve anlegget lå på et naturlig høydedrag skapt av en morenekolle med tett skog og 

våtlendt terreng ved østlige kant. Mot vest var det utsyn ned mot dalføret til tettstedet 

Granrudmoen og Gudbrandsdalslågen. Mot vest er det en krapp skråning ned mot 

hyttebebyggelse. I nord stiger landskapet gradvis og opp mot ytterligere hyttegrender. 

Lokaliteten ligger 250 meter fra bilførende adkomstvei Hornsjøveien.  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6792858, Ø: 580456.  

LokalitetsID: 141160.  
 

1) Del av munningsstykke til blåsebelg. Består av en sylinderformet jernstykke med 

kraftig forslagging på utsiden. Funnet i slagghaug A3104. Fnr: 7606. Mål: L: 5,2 cm. B: 

4,0 cm. Vekt: 30,7 gram. Strukturnr: A3104, slagghaug. 

2) Sirkulært fragment av kleberstein med jevnt avrundede sider og flat under- og 

overside. Tydelig tilslipede overflater. Emne til spinnehjul. Fnr: 7605. Mål: T: 1,6 cm. 

Diam: 3,9 cm. Vekt: 40,9 gram. Strukturnr: A3920 Fra tuftflate, A3920. 

3) Del av bunnskolle av slagg fra kant av blestertuft. Bunnskollen hadde mål 18,5 cm (l.) 

og 17,6 cm (b.). En bit av dette er tatt ut for magasinering og resten er kassert. Fnr: 7669. 

Vekt: 158,5 gram. Strukturnr: A3920, kant av blestertuft. 

4) Del av bunnskolle av slagg fra kant av blestertuft. Bunnskollen hadde mål 21,5 cm (l.) 

og 19,7 cm (b.). En bit av dette er tatt ut for magasinering og resten er kassert. Fnr: 7670. 

Vekt: 175,5 gram. Strukturnr: A3920, kant av blestertuft.  

5) Fragment av magnetisk slagg. Mulig fragment av luppe. Fnr: 8953. Vekt: 180,5 gram. 

Strukturnr: A3920, ved esse A4715 i tuft. 

6) Bunnskolle av slagg. Mål: L: 21,1 cm. B: 18,1 cm. Vekt: 2993 gram. Strukturnr: 

A3104, slagghaug  

7) Elleve slaggperler og et fragment av hammerskall. Vekt: 2,3 gram. Strukturnr: A3350, 

fra prøvevask (PK8213), slagghaug  

8) 15 prøver av kull, hvorav 11 er vedartsbestemt og radiologisk datert:  

PK7484, fra kullgrop A3175 (Ø), øvre kullag. Datert på bjørk (Betula) til 1215-1260 

e.Kr. (ukal. 804 ± 26 BP), (Ua-53157).  

PK7604, fra kullgrop A3175 (Ø), nedre kullag. Vedartsbestemt til bjørk (Betula) og gran 

(Picea). Datert på bjørk til 1220-1260 e.Kr. (ukal. 799 ± 26 BP), (Ua-53158).  
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PK8192, fra esse A4715. Vedartsbestemt til bjørk (Betula). Datert på bjørk til 1040-1190 

e.Kr. (ukal. 897 ± 26 BP), (Ua-53159). PK8212, fra ovn A7580. Datert på bjørk (Betula) 

til 1210-1260 e.Kr. (ukal. 817 ± 26 BP), (Ua-53160).  

PK8213, fra slagghaug A3350. Datert på bjørk (Betula) til 1040-1190 e.Kr. (ukal. 898 ± 

26 BP), (Ua-53161).  

PK8257, fra ovn A7590. Datert på bjørk (Betula) til 1190-1260 e.Kr. (ukal. 823 ± 28 BP), 

(Ua-53162).  

PK8835, fra kullgrop A3059, rektangulær milebunn. Datert på bjørk (Betula) til 1155-

1215 e.Kr. (ukal. 871 ± 26 BP), (Ua-53163).  

PK8836, fra kullgrop A3059, rundoval milebunn. Datert på bjørk (Betula) til 1165-1225 

e.Kr. (ukal. 844 ± 26 BP), (Ua-53164). PK8837, fra kullgrop A3000. Datert på bjørk 

(Betula) til 1040-1160 e.Kr. (ukal. 914 ± 26 BP), (Ua-53165).  

PK8955, fra kullgrop A3175. (V), nedre kullag. Datert på bjørk (Betula) til 1165-1245 

e.Kr. (ukal. 835 ± 26 BP), (Ua-53166).  

PK8956, fra kullgrop A3175. (V), øvre kullag. Datert på bjørk (Betula) til 1225-1275 

e.Kr. (ukal. 769 ± 26 BP), (Ua-53167). 

9) prøve, annet av slagg. P8839 fra slagghaug A3104. Metallurgisk analysert og delvis 

forbrukt ved analyse.  

P200075 fra slagghaug A3350. Metallurgiske analyser av slagg fra slagghaug. Delvis 

forbrukt ved analyse.  

P200078 fra ovn A7580. Metallurgisk analysert og delvis forbrukt ved analyse.  

P8830 fra ovn A7590. Fem fragmenter av en bunnskolle er metallurgisk analysert. Delvis 

forbrukt ved analyse. For detaljer, se rapport.  

10) Prøve (PJ200071) av jord fra esse A4715. Metallurgisk analyse foretatt med funn av 

hammerskall fra primærsmiing. Forbrukt ved analyse. For detaljer, se rapport.  

11) prøve, annet av malm, P8439 fra malmlag A4064 under voll av kullgrop. Delvis 

forbrukt ved metallurgisk analyse. For detaljer, se rapport. Strukturnr: A4064 Malmlag,  
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C60167/1-10 

Produksjonsplass (jernvinne) fra yngre jernalder/middelalder fra HAUGAN, av 

JØTULSTAD/LI OPPIGARD (23,27/1), ØYER K., OPPLAND.  

Fellesopplysninger for utgravningen, C60166–60170 

I perioden 20.07–25.09.2015 ble det gjennomført arkeologiske utgravninger som del av 

reguleringsplan for Haugan i Øyer kommune. Reguleringsplan innbefattet omregulering 

av skogmark til hyttetomter, skiløyper og infrastruktur tilknyttet etablering av hyttefelt. 

Det ble da utgravd to jernvinneanlegg og tre frittliggende kullgroper.  

C-nummer fra utgravningen omfatter funn og naturvitenskapelige prøver fra en 

arkeologisk utgravning av to jernvinneanlegg og tre enkeltliggende kullgroper. C60166 

gjelder jernvinneanlegg ID141160, C60167 gjelder jernvinneanlegg ID141161, C60168 

gjelder kullgrop A6100 (ID141163), C60169 gjelder kullgrop A6060 ((ID10107) og 

C60170 gjelder kullgrop A6000 (ID19920). 

 

Totalt foreligger det vedartsbestemmelse av 17 kullprøver fra utført ved Moesgård 

museum (2016). Samtlige vedartsbestemte kullprøver ble radiologisk datert ved 

Ängströmlaboratoriet ved Uppsala Universitetet (2016) og det ble foretatt metallurgiske 

analyser av jordprøver og slagg av Arne Jouttijärvi ved Heimdal Archaeometry (2017). 

 

Innberetning/litteratur: Jessica Leigh McGraw: 2018: Rapport fra arkeologisk utgravning 

av jernvinneanlegg og kullgroper ved Li Oppigard 27/1 og Jøttulstad 23/1, Øyer K., 

Oppland  

Funnet av: Jessica Leigh McGraw.  

Funnår: 2015.  

Katalogisert av: Jessica Leigh McGraw. 

 

C60167/1-10 

Ved jernvinneanlegg ID141161 ble det avdekket et område på ca. 500 m2, hvor det 

fremkom en godt bevart blesterovn, to slagghauger, et tykt malmlag, og to kullgroper. I 

tillegg fremkom en grop (A2300) med slagg og kull som kan være restene etter en 

ytterligere ovn. Det kan derimot ikke utelukkes at gropa har hatt en funksjon i 

smieaktiviteten på anlegget. Blesterovn A2300 hadde bevart nedre del av stående 

ovnsjakt og var forskalet med store, stående steinheller. I ovnssjaktløpet ble det påvist en 

åpning for luftinntak for belg. Det ble også påvist en arbeidsplattform i forkant av 

åpningen, hvor belgen trolig har vært plassert. Direkte sør for ovnsområdet ble det 

avdekket et tykkere lag med malm. Av gjenstandsfunn, foreligger en T-formet 

hesteskosøm av jern og en krampe av jern. Det ble også funnet tre tappekjegler. Estimert 

produksjon av jern ved anlegg II er beregnet til å være mellom ca. 2,2 og 3,9 tonn. 

Radiologiske dateringer viser at anlegget var i drift i tidsrommet 1205–1400 e.Kr. 

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten lå ca. 830 moh. og i skogkledd mark. 

Jernvinneanlegget var topografisk var avgrenset av et mindre bekkefar mot ØSØ, og en 

bratt skråning mot vest. Sørlige del av lokaliteten var preget av en gjennomgående 

traktorvei. Denne hadde forstyrret og fjernet deler av vollen til sørliggende kullgrop 



Haugan, Li Oppigard 27/1, Jøttulstad 23/1, Øyer kommune Saksnr. 2011/12211  

  

 74 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

A300. Terrenget rundt vekslet mellom skog og myr. Rett øst for lokaliteten lå et myrdrag 

som delvis var bevokst av høyt kratt og ugressorter. Mot sørøst fra lokaliteten har det 

vært utsyn ned mot dalføret og tettstedet Granrudmoen og Gudbrandsdalslågen. Mot øst 

og i nord steg terrenget svakt opp og inn mot åpen vidde over tregrensa. Nærmeste 

bilførende adkomstvei er Hornsjøveien og ID141161 lå 500 meter sør for denne. Mot øst 

og nord for lokaliteten har det vært noe kulturbeite, samt dyrkning. 

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6792735, Ø: 580631.  

LokalitetsID: 141161.  

 

1) En hel t-formet hesteskosøm av jern. Mål: L: 3,6 cm. B: 1,9 cm. T: 0,5 cm. Vekt: 4,7 

gram.  

Funnet under avtorving, løsfunn på lokalitet. 

2) Krampe av jern. Mål: L: 2,5 cm. B: 2,7 cm. T: 0,7 cm. Vekt: 13 gram. Strukturnr: 

A522 Fra R2513, slagghaug A522.  

3) Tre tappekjegler av slagg, hvorav én et metallografisk analysert (se C60167/8).En av 

kjeglene er har klare likhetstekk med planfotkjegler. Begge kjegler har brudd. Vekt: 1875 

gram. Strukturnr: A617, slagghaug  

4) Del av bunnskolle av slagg fra slagghaug A522. Bunnskollen hadde mål 21,1 (l.) og 

17,1 (b.). En bit av dette er tatt ut for magasinering og resten er kassert. Vekt: 487 gram. 

Strukturnr: A522, slagghaug.  

5) Utvalg av slagg fra bunn av ovn. Fra metallurgiprøve P200051. Noen biter er 

metallurgisk analysert (se C61167/8). Vekt: 215 gram. Strukturnr: A2700, ovn.  

6) Fem slaggperler. Vekt: 2,5 gram. Strukturnr: A588, ovnsområdet, rundt amboltstein og 

A2700 og A2300.  

7) Åtte prøver av kull, hvorav fire er vedartsbestemt og radiologisk datert: PK2232, fra 

kullgrop A673. Datert på bjørk (Betula) til 1205-1280 e.Kr. (ukal. 785 ± 28 BP), (Ua-

53151). PK2520, fra kullgrop A300. Datert på bjørk (Betula) til 1290-1400 e.Kr. (ukal. 

620 ± 28), (Ua-53152). PK2751, fra ovn A2300. Datert på bjørk (Betula) til 1220-1285 

e.Kr. (ukal. 761 ± 27), (Ua-53153). PK2752, fra ovn A2700. Datert på bjørk (Betula) til 

1280-1400 e.Kr. (ukal. 651 ± 26), (Ua-53154). 

8) prøve, annet av slagg.  

P200051, fra A2700. Metallurgisk analysert og restmateriale foreligger.  

P200073, tappekjegle og slagg fra slagghaug A617. Metallurgisk analysert og 

restmateriale foreligger.  

P200074, slagg fra slagghaug A522. Metallurgisk analysert og restmateriale foreligger. 

For detaljer, se rapport. 

9) prøve, annet av jord. Kartering med jordprøver rundt mulig amboltsstein. Serie 

PJ2200-2218. Forbrukt ved analyse. For detaljer, se rapport. 

10) prøve, annet av malm, P2518. Forbrukt ved analyse. For detaljer, se rapport. 

Strukturnr: A828, malmlag.  
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C60168/1 
Funnomstendighet: C60168 gjelder én kullprøve fra kullgrop A6100 (ID141163). For 

fellesopplysninger, se C60166.  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6792545, Ø: 580540. 

LokalitetsID: 141163. 

 

1) prøve, kull, PK6133 er vedartsbestemt til 7 stk. gran (Picea) og 3 stk. furu (Pinus). 

Datert på gran til 1030-1210 e.Kr. (ukal. 907 ± 26 BP) (Ua-53156). Vekt: 4,3 gram. 

Strukturnr: 6100, kullgrop. 

 

C60169/1 

Funnomstendighet:C60169 gjelder én kullprøve fra kullgrop A6060 (ID10107). For 

fellesopplysninger, se C60166.  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6792535, Ø: 580646.  

LokalitetsID: 10107. 

 

1) prøve, kull, PK6093 er vedartsbestemt til 7 stk. bjørk (Betula) og 3 stk. gran (Picea). 

Datert på bjørk til 1270-1390 e.Kr. (ukal. 675 ± 26 BP) (Ua-53155), Vekt: 14,1 gram.  

Strukturnr: 6060, kullgrop. 

  

C60170/1 

Funnomstendighet: C60170 gjelder én kullprøve fra kullgrop A6000 (ID19920). For 

fellesopplysninger, se C60166.  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6792484, Ø: 580724.  

LokalitetsID: 19920. 

 

1) prøve, kull, PK6053. Ikke analysert. Vekt: 4,7 gram. Strukturnr: A6000, kullgrop. 
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11.2 STRUKTURLISTE 

IntrasisId Subclass Bredde 
(cm) 

Lengde 
(cm) 

Dybde 
(cm) 

Beskrivelse 

300 Kullgrop       Kullgropens voll i nordøstlig del er ødelagt av 
traktorvei.  Nordligste delen av vollen er preget av 
et rotsystem som gjør det vanskelig å definere mål 
på toppvoll. Bunnform er trolig sirkulær, men det er 
noe innrasninger.   Ytre mål: 4,6 m x 5,5 m. Topp av 
voll: 4,25 x 4,35. Indre mål: 2,3 m x 2,8 m. Dybde: 
0,50 meter 

321 Lag_kullag       Kullag i bunn av kullgrop. 

334 Lag_kullag       Bunn av kullgrop. Kullgropa har synlig trekullbiter i 
bunn. 

352 Lag_kullag       Kullutrekk fra kullgrop A300 

446 Lag_kullag       Trekull i bunn av kullgropa. 

471 Lag_kullag       Mulig ytterligere et utrekk av kull fra kullgrop A300. 
Retning mot ovnsområdet. Ligger i traktorvei. 

522 Slagghaug 380 440 10 Slagghaug A522 var mindre og hadde en utbredelse 
på rundt 17 m2. Den hadde en lengde på 4,4 meter 
på det lengste, en største bredde på 3,8 meter og 
en dybde på 0,10 meter. I snitt fremsto slagghaugen 
mer som et lag eller en slaggansamling og var 
betydelig grunnere enn slagghaug A617. Haugen 
inneholdt renneslagg, svampaktig og porøst slagg 
og er udefinerbar slagg. 

617 Slagghaug 440 610 32 Slagghaug A617 var større og dekket et område på 
23 m2 og hadde en lengde på 6,1 meter og en 
bredde på 4, 4 meter. I snitt hadde slagghaug A617 
en største dybde på inntil 32 cm. Av definerbart 
slaggavfall, inneholdt slagghaugen både renneslagg, 
svampaktig og porøst slagg og deler av bunnskoller. 
Tverr- og langsgående profiler viste at bunnformer 
av slagghaugen tilsvarer en halv ellipsoide. 

673 Kullgrop       Kullgrop først oppdaget etter avdekking. En stor rot 
midt i kullgrop, dybdemål var derfor ikke mulig.  Yre 
mål: 6,25 m x 5,5 m. Topp av voll: 4,35 x 5 m. Indre 
mål: 2,6 m x 3 m.   

702 Lag_kullag       Kullutrekk fra kullgrop A673. Dekker et område på 
28 kvm. 

828 Røsteplass 370 910 18 A828 dekket et område på 37 m2 og hadde en 
størst mulig utstrekning på 9,1 m. (l.) og i en bredde 
på 3,7 m. (b.). Malmlaget var blandet med kull og 
inneholdt forskjellige sjatteringer, noe som kan tilsi 
at malmen har vært utsatt for ulike temperaturer 
under røsting. Mot kantene og ved avgrensingen, 
var laget langt tynnere og kan ha vært utdratt etter 
maskinell avtorving.  

2096 Grop       En liten grop med trekull og trekullstøv. Svært 
grunn, men tydelig avgrenset i plan. Ligger ved kant 
av en traktorvei og er forstyrret av denne. Profil 
viste en grunn nedsenkning med avrundet bunn og 
ujevne sider. Kan være fra kullutrekk fra 
nærliggende kullgrop A300. Er ikke en sidegrop. 
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IntrasisId Subclass Bredde 
(cm) 

Lengde 
(cm) 

Dybde 
(cm) 

Beskrivelse 

2106 Grop 90 80 10 Grop med en del slagg i. Mulig rest av ovn? Snitt 
viste en grunn forsenking med flat bunn - trolig rest 
av nærliggende slagghaug A522. 

2130 Kullgrop       Bunn av kullgrop 

2234 Slaggforekomst       Lag med slaggforekomst. Ligger i bakkant av A2300 
og mot slagghaug. Oppdaget omlag 10 cm ned 
under torv og fjerning av stein. Svært kullblandet og 
trolig en renne, men ser ut til å være i kontakt med 
(delvis) slagghaug 617 og A522. Ser ikke ut til å gå 
inn mot ovnen. Laget var svært tynt og fremstår 
dermed kun som en konsentrasjon. Mulig utrak fra 
ovn (siste opprensing). 

2300 Ovn 80 116 36 Tydelig avgrenset ved å være en steinkonsentrasjon 
av både horistontale og vertikale steinheller. Ytre 
mål av ovn har en lengde på 1,16 meter, en bredde 
på 0,80 meter og en dybde på 0,36 meter. Indre 
mål av ovn er 0,51 x 0,5 m. Sistnevnte er tatt fra 
innsiden av kantstilte heller og fra bevart del av 
ovnsjakt av leire. Fase II ovn med sideavtapping av 
slagg. 

2400 Lag_lag       Mulig avgrensing av nedgravning til ovn A2300. 
Består av et omrotet fyllskifte rundt steinheller. 
Kullspett og malmsøl i undergrunnsmasser. Ikke 
tydelig avgrenset. 

2525 Slaggforekomst       En mindre og avgrenset flekk med slagg. Ingen 
fyllskifter rundt slagget. 

2620 Lag_avfallslag       Lag med tydelig brent leire (oppsmuldret). Iblandet 
kull og noen få slaggbiter. Opprinnelig innmålt som 
mulig ødelagt ovn (se A2700). 

2651 Lag_lag       Mørkere lag med kull og slagg direkte vest og ved 
front av ovn A2300. Ligger delvis over og under 
noen av de flate steinhellene. Ikke tydelig 
avgrenset.  

2700 Ovn 68 50 42 A2700 var 68 cm bred og 50 cm lang. Fremstår som 
et sirkulært fyllskifte inneblant en kanthelle og rett 
sør for A2300. En renne oppdaget tilknyttet 
fyllskifte. Består av kullspettet brent leire. Funn av 
noe slagg i toppen. Trolig ødelagt ovn tilknyttet 
sørlige slagghaug (A522)?. Ut fra gropa gikk en liten 
renne som besto av et lysere, men fremdeles 
kullrikt, fyll av grusholdig sand. Det ble ikke funnet 
noen form for ovnsfóring i A2700. Strukturen var 
innklemt mellom en mulig amboltsstein og A2300. 
Rundt strukturen var det mye små slaggbiter med 
rennestruktur, malmsøl og kull. Ved snitting av 
A2700, viste profilen en tydelig nedskjæring ned i 
undergunnen og gropa var fylt med fragmentert 
slagg og kull inntil en dybde på 42 cm. 
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3000 Kullgrop       Kullgropen befinner seg i en skråning som heller 
nedover i nordvestlig retning, mens i øst er 
terrenget tilnærmet flatt. Derfor er vollen noe 
vanskelig å definere i øst. I nord er det en liten kolle 
og dyrket mark. Den indre vollen er ødelagt av flere 
røtter. Bunnform tilnærmet sirkulær. Det er 
innrast/kastet stein i bunnen av kullgropa.  Ytre 
mål: 7.5 m x 6,25 m. Topp av voll: 5,25 m x 6 m. 
Indre mål: 3,6 x 3,85 m. Dybde: 0,50-0,65 m. 

3026 Lag_kullag       Kullutrekk mot vest for kullgrop A3000. Dekker et 
området på 28 kvm. 

3059 Kullgrop         Kullgrop befant seg direkte vest for ovner A7580 
og A7590. Voll ikke synlig i plan og struktur fremsto 
som en kullrikt området med en slagghaug over. 
Ved snitt fremkom to tydelige bruksfaser, hvroav én 
yngste med oval bunnform og en eldste bruksfase 
med rektangulær bunnform. Utfra dette kunne man 
anslå kullgropa opprinnelige lengde på 3,2 meter og 
en dybde på 0,58 meter. Kullgrop var gjenbrukt til 
slaggoppsamling av A3104. 

3075 Lag_kullag       Tynt kullag mellom kullgrop A3000 og A3059. 
Dekker et område på 13 kvm. 

3104 Slagghaug 290 460 50 Slagghaugen dekket et område på 8,5 m2 og hadde 
en lengde på 4,6 meter, bredde på 2,9 meter og en 
dybde på 0,5 m. Umiddelbart ved avdekking 
fremsto slagghaugen som kun en mindre 
konsentrasjon av slagg. Slagghaugen var 
sammensatt av renneslagg, porøs og svampaktig 
slagg og udefinerbare slaggtyper.  

3175 Kullgrop       Består av to kullgroper som deler samme voll 
sentralt mellom bunn og ligger sentralt på 
moreneknollen ved ID141160. Det var ikke mulig å 
skjelne, hverken profil eller i plan, hvorvidt den ene 
kullgropa skar den andre og det er mer sannsynlig 
at kullgropene var driftet samtidig.  Ytre mål er 
derfor samlet: 12,5 meter (l.), hvorav 3175 (V) har 
en bredde på 7,6 m. og A3175 (Ø) har en bredde på 
6,8 meter.  Topp av voll: A3175 (Ø):  5,6 (l.) x 6,8 
(b.) m. Indre mål: 3,91 (l.) x 3,5 (b.) m. og en dybde 
på 0,71 m. Topp av voll: A3175 (V): 5,5 (l.) x 7,1 (b.) 
m. Indre mål: 4,1 (l.) x 3,7 (b.) m. og en dybde på 0, 
68 m. 

3220 Kullgrop       Bunn av kullgrop 

3232 Kullgrop       Bunn av kullgrop 

3243 Lag_kullag       Kullutrekk nordvest for A3175 (V) i retning av 
skrånet terreng. Tydelig malmsøl på topp og 
iblandet kullutrekket. Dekker et området på 38 
kvm. 

3293 Lag_kullag       Kullutrekk NØ for kullgrop A3175 (Ø). Ligger delvis 
over slagghaug A3350. Dekker et område på 30 
kvm. 
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3350 Slagghaug 760 790 41 Slagghaug A3350 dekket et område på 51 m2 på 
anlegget og utgjorde også jernvinneanleggets 
østlige avgrensing. Slagghaugen hadde en bredde 
på 7,6 meter, en lengde på 7,9 meter og en dybde 
på 0,41 meter. Slagghaugen var sammensatt av 
renneslagg, porøs og svampaktig slagg og 
udefinerbare slaggtyper. Slagghaugen var delvis 
overlagret av kullutrekk fra kullgrop A3175 (Ø) er 
slik eldre enn kullgrop A3175 (Ø). Ved vestlige kant 
av slagghaugen og opp mot høydedraget, var 
slagghaugen også overlagret av voll til nevnte 
kullgrop. 

3920 Hustuft 3,6 4,5   Ryddet flate uten stein plassert på et kunstig 
tilflatet område på morenekollen. Tufta var 
overlagra av voll fra en kullgrop (A3175 Ø), hvorav 
vollmasser lå over nordlige del av tuft og beskar 
flaten her. Tuftas nordlige utstrekning kan ha vært 
lengre, men er altså forstyrret av senere 
kullproduksjon. Ved østre del hadde tufta en 
opphøyet veggvoll som strakk seg langsmed bevart 
del av tuft. Vestlig forskjøvet fra sentral del befant 
seg et ildsted/esse (A4715) i tufta. Gulvflaten var 
delvis tilsølet med malm, særlig rundt ildsted/esse. 
En mindre rettvinklet grøft/renne ved tuftas NØ 
hjørne, kan tilhøre vegg og ytre avgrensing. Det ble 
ikke identifisert noen spor etter takbærende 
elementer av tufta.  

3958 Avskrevet        -  

3994 Avskrevet        -  

4014 Lag_kullag       Kullag rett øst for grop med voll i sørlige del av felt. 
Svært porøst og har noen større trekullbiter i seg. 
Dekker et område på 8 kvm. 

4043 Lag_kullag       Rett sør for A4014 og svært lik denne. Består av 
trekull (noen større biter) av porøs og "tørr" trekull. 
Dekker et område på 5,1 kvm. 

4064 Malmlager 150 460   Malmlag direkte vest for leirelag A8214. Består av 
en tynt malmlag av lysere rødlilla pudderaktig 
malm. Tydelig avgrenset i plan og i profil. Ligger 
stratigrafisk under del av voll av kullgrop A3175 (Ø). 

4101 Lag_kullag       Kullutrekk sørvest for A3175 (V). Dekker et område 
på 16, 7 kvm. 

4168 Malmlager 240 430 2 Tynt malmlag mellom kullgrop A3000 og A3059. 
Dekker et område på 13 kvm. 

4204 Malmlager       A4204 hadde en utstrekning på 5,2 meter (l.) x 2,8 
meter (b.). Laget var svært tynt og besto av 
pudderaktig malm. Laget lå nord for morenekollen, 
i skrånet terreng og nær kullgrop A3000.  
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4338 Malmlager       Lag med malm (varierende røstet), noe mer 
magnetisk enn annet. Ser ut til å strekke seg inn i 
underkant av sørlige voll av vestlige A3175. Finnes 
også igjen i underkant av delt voll (mellom østlige 
og vestlige A3175). Varierende tykkelse, hvorav 
mye tynnere og mer flekkvis mot sør, mens mer 
tykt (bedre bevart?) under delt voll. Prøvestikking i 
sørlige del ga positivt for malmlag (med en tykkelse 
på ca. 5 cm) i underkant av voll med 30 cm tykkelse. 
Del av malmlag A4064. 

4604 Lag_avfallslag       En lokal flekk av røstet malm. 

4690 Kullgrop       Bunn av kullgrop 

4715 Esse 97 112 4 Oval esse med kull og noen flate, skjørbrente stein. 
Funn av slagg i topp og hammerskall. Tydelig 
avgrenset i profil og i plan. Profil viste at struktur 
var svært grunn. Mot østre kant av struktur fantes 
noen mindre slaggbiter som var magnetiske, trolig 
avslått fra jernluppe. 

4759 Slaggforekomst       Slaggforekomst i vollmasse av østlige kullgrop 
A3175. Kan følges langsmed hele kanten. Består av 
flere store biter med ovnsforing, og ser ut til å være 
tilnærmet blandet med vollmasse. Bretter seg ut og 
innover i tuftområdet og overleirer dermed 
nordlige del av hustuft. Ser ut til å være omkastede 
masser fra fjerning av blesterovn/sjaktovn.  

6000 Kullgrop       Kullgropa ligger ved kanten av en høyde, hvor 
terrenget heller bratt fra kullgropas nordlige del. 
Ved sørlige del er det er mindre dyretråkk, noe som 
vanskeliggjør måling av toppvollen. Mulig innrasing 
av nordvestlig og sørvestlig voll. Tilnærmet rund 
bunnform.  Kullgropen er undersøkt ved sektorsnitt 
Ytre mål: 4,9 m x 5,2 m. Topp av voll: 3,5 m x 4,25 
m. Indre mål: 2,25 m x2,9 m. Dybde: 0.70 m. 

6036 Kullgrop       Bunn av kullgrop 

6060 Kullgrop       Kullgropen har markante voller og befinner seg i en 
svak skråning mellom en høyde og en myr. 
Nordvestlige del er noe ødelagt av røtter. 
Bunnformen er oval/elipseformet. Kullgropen er 
undersøkt ved et sektorsnitt. Ytre mål: 5 x 3,5 m. 
Topp av voll: 2,9 m x 2,3 m.  Indre mål: 2,2 x 1,75 m.  
Dybde: 0,61 m. 

6077 Kullgrop       Bunn av kullgrop 

6100 Kullgrop       Kullgrop i hellende trerreng mot nord og nordvest. 
En svak forhøyning i kullgropens bunn kan være 
innrasning av sørlige voll. Topp av voll er kun synlig i 
nordvestlige del, og målene er derfor noe 
omtrentlige.  Bunnform er rund/oval, men pga 
innrasninger vanskelig å si. Undersøkt ved et 
sektorsnitt.  Ytre mål: 6,5 x 6,75 m. Topp av voll: 5 x 
4,5 m. Indre mål: 2 x 1,9 m. Dybde: 0,65 m. 

6120 Kullgrop       Bunn av kullgrop 

7256 Kullgrop       Bunn av kullgrop 
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7580 Ovn 60 80   Sterkt forstyrret blesterovn. Tydelig 
avtappingsteknologi. Noen få stående sideheller av 
stein bevart in situ. Avtegner seg som en området 
med ovsnfóring, konsentrasjon av mye stein og 
noen større slaggbiter. Tydelig markert som et 
semi-ovalt fyllskifte mot undergrunnen. Kull- og 
malmspettet fyll sentralt.  

7590 Ovn 76 1,2   Ved A7580 og utgjør tvillingovner med delt 
sideheller sentralt imellom. Består av et tydelig 
avgrenset fyllskifte sentralt mellom hellene som 
avtegner seg som semi-ovalt. Består av kull og 
malmsøl. Sentralt innenfor hellene og mot bunn av 
ovn ligger en større bunnskolle fastbrent mot 
liggende, flate heller. Noen få større biter av 
ovnsfóring er tilstede sentralt, men ikke stående og 
derav bevart in situ.  

7610 Voll 160 510   Opphøyet vold ved østlige langside av tuft. Tydelig 
fra utflating av husplan til blestertuft. Selve vollen 
er avlang i form og ligger langsmed hele tuftas 
langside. Omlag 20 cm opphøyet fra tuftas 
bunnplan. Ser tilnærmet homegen ut i fyll, med 
omblandet anrikning og utvaskingslag.   

7660 Veggrøft 40   2 Rettvinklet veggrøft/renne ved NØ-kant av tuft. 
Fremstår som mørkere gråbrun og mer klebrig enn 
omkringliggende undergrunn. Noe kullspettet. 
Markerer trolig NØ kant og avgrenset tuftflate. 

7736 Malmlager       Fremstår som malmsøl rundt esse A4715. Består av 
tynt, lysere rødlilla puddermalm. Ingen dybde på 
laget. Dekker et område på 3,3 kvm. 

7858 Nedgravning       Bunnplan av sjaktovn.  

7873 Nedgravning       Bunnplan av sjaktovn. 

7910 Steinansamling       Konsentrasjon av stein på toppen av nordlige 
vollkant til kullgrop A3175 (østlige). Et 
gjennomgående snitt viste at steinene lå 
konsentrert i overflaten av et tykkere malmblandet 
kullag, som trolig representerer uttrekk fra første 
bruksfase av kullgrop. Det er mulig at 
steinansamlingen stammer fra utkast/fjerning av en 
nærliggende ovn som har tilhørt slagghaug A3350. 
Oppløst sjaktmateriale i sørlige voll av kullgropa 
(vis-a-vis steinansamling) kan trolig knyttes til en 
slik hendelse. 

8169 Ovn       Området ved NØ kant av tuft - trolig spor etter 
fjernet blesterovn. Kullfylt og med slagg. Enkelte 
stein ved kant kan være spor etter konstruksjon, 
men trolig er disse nå kastet bort og ved 
steinansamling på voll (A7910). Flere fragmenter av 
oppknuste deler av leirfóring. Området rundt virker 
å ha vært utsatt for høye temperaturer. 



Haugan, Li Oppigard 27/1, Jøttulstad 23/1, Øyer kommune Saksnr. 2011/12211  

  

 82 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

IntrasisId Subclass Bredde 
(cm) 

Lengde 
(cm) 

Dybde 
(cm) 

Beskrivelse 

8214 Lag_lag 130 310 2 Lag med blågrå leire (ligger stratigrafisk under 
malmlag i NV-del ved hustuft). Laget ser ut til å 
være noe kullspettet. Små biter med brent leire 
funnet sentralt i nordlige del av laget. Laget er av 
varierende tykkelse og næmest flekkvis i enkelte 
partier, der hvor også laget er tynnest. Ligger også 
under SV-del av voll til østlige kullgrop 3175. Mulig 
tolkning er råmateriallager av leire for reparasjon av 
pipa til ovnen. Dekker et område på 3,1 kvm. 

8318 Avskrevet       Forsenkning i flaten. Antatt for å være en mulig tuft. 
Etter snitting ble denne avskrevet, da det ikke ble 
påtruffet noen konstruksjonselementer. 
Forsenkingen besto av naturlig grovkornet sand 
iblandet silt, med noen få større knyttnevestore 
stein tilfeldig i massen. I overflaten og rett under 
torva fremkom et stykke delvis forkullet plank. 
Denne lå tilsynelatende tilfeldig i ved vestlige kant 
av forsenkning og er trolig fra nyere tid. 
Forsenkningen kan trolig være en eldre rotvelt. 

8441 Steinansamling       Område med steinansamling - består av mindre 
stein (mer flate heller mot øst) og ser ut til å ligge 
rett i overkant av malm - og kullag (uttrekk og 
forstyrrelser fra østlige A3175). Er trolig utkast fra 
fjerning av en blesterovn som har ligget der 
kullgropa ble anlagt. Steinheller ser ut til å ha blitt 
fjernet og dumpet ved nordlige del av voll, mens 
deler av sjakta (og større slaggbiter), har blitt 
dumpet mot sørlige del av voll (over tufta). Dette er 
innmålt som et eget lag i vollen (A4759).  

 



Haugan, Li Oppigard 27/1, Jøttulstad 23/1, Øyer kommune Saksnr. 2011/12211  

  

 83 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

11.3 RENTEGNINGER 

11.3.1 PROFIL, SLAGGHAUG A522 

 
 



Haugan, Li Oppigard 27/1, Jøttulstad 23/1, Øyer kommune Saksnr. 2011/12211  

  

 84 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

11.3.2 PROFIL, SLAGGHAUG A617 
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11.3.3 PROFIL, MALMLAG A828 

 

11.3.4 PLANTEGNING MED TOLKNING, OVNER A2300 OG A2700 
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11.3.5 PROFIL, SLAGGHAUG A3350 
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11.3.6 PROFIL, SLAGGHAUG A3104 OG KULLGROP A3059 
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11.3.7 PROFIL, KULLGROP A3000 
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11.3.8 PROFIL, KULLGROPSVOLL OVER TUFT A3920 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

11.3.9 PLAN- OG PROFILTEGNING AV ESSE A4715 
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11.3.10 PLANTEGNING MED TOLKNINGER, OVNER A7580 OG A7590 
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11.4 FOTOLISTE 

Filnavn Motiv Retning Fotograf Opptaksdato 

Cf34914_001.JPG Oversiktsbilde 141160. Etter hugging av trær. Ø JLM 21.07.2015 

Cf34914_002.JPG Oversiktsbilde 141160 N JLM 21.07.2015 

Cf34914_003.JPG Oversiktsbilde 141160 SSØ JLM 21.07.2015 

Cf34914_004.JPG Oversiktsbilde 141160 SSV JLM 21.07.2015 

Cf34914_005.JPG Oversiktsbilde 141160 V JLM 21.07.2015 

Cf34914_006.JPG Hogstavfall liggende igjen på lok. 141160 Ø JLM 21.07.2015 

Cf34914_007.JPG Hogstavfall liggende igjen på lok. 141160 Ø JLM 21.07.2015 

Cf34914_008.JPG Oversiktsbilde 141161 S JLM 21.07.2015 

Cf34914_009.JPG Oversiktsbilde. Mulig hulvei. 141161 Ø JLM 21.07.2015 

Cf34914_010.JPG Oversiktsbilde 141161 NNV JLM 21.07.2015 

Cf34914_011.JPG Oversiktsbilde kullgrop 141161 NØ JLM 21.07.2015 

Cf34914_012.JPG Arbeidsbilde, Anette og Nicolai setter opp for dokumentasjon NNØ JLM 21.07.2015 

Cf34914_013.JPG Arbeidsbilde, Anette og Nicolai setter opp for dokumentasjon NNØ JLM 21.07.2015 

Cf34914_014.JPG Planbilde kullgrop ID19920 NNØ JLM 22.07.2015 

Cf34914_015.JPG Planbilde kullgrop ID19920 SØ JLM 22.07.2015 

Cf34914_016.JPG Planbilde kullgrop ID19920. SSV JLM 22.07.2015 

Cf34914_017.JPG Planbilde kullgrop ID19920 NV JLM 22.07.2015 

Cf34914_018.JPG Planbilde kullgrop ID10107 NV JLM 22.07.2015 

Cf34914_019.JPG Planbilde kullgrop ID10107 S JLM 22.07.2015 

Cf34914_020.JPG Planbilde kullgrop ID10107 SØ JLM 22.07.2015 

Cf34914_021.JPG Planbilde kullgrop ID10107 NNØ JLM 22.07.2015 

Cf34914_022.JPG Planbilde kullgrop ID141163 V NAE 23.07.2015 

Cf34914_023.JPG Planbilde kullgrop ID141163 S NAE 23.07.2015 

Cf34914_024.JPG Planbilde kullgrop ID141163 NV NAE 23.07.2015 

Cf34914_025.JPG Planbilde kullgrop ID141163 NØ NAE 23.07.2015 

Cf34914_026.JPG Oversiktsbilde ID141161 N JLM 23.07.2015 

Cf34914_027.JPG Planbilde NNV-ligste prøvestikk, ved gran SSØ NAE 23.07.2015 

Cf34914_028.JPG Planbilde prøvestikk mellom to døde trær. Røsteplass? NNØ NAE 23.07.2015 

Cf34914_029.JPG Planbilde vestligste kullgrop i nordre del av ID141160 N ASE 23.07.2015 

Cf34914_030.JPG Planbilde vestligste kullgrop i nordre del av ID141160 Ø ASE 23.07.2015 

Cf34914_031.JPG Planbilde vestligste kullgrop i nordre del av ID141160 S ASE 23.07.2015 

Cf34914_032.JPG Planbilde østligste kullgrop i nordre del av ID141160 V ASE 23.07.2015 

Cf34914_033.JPG Planbilde østligste kullgrop i nordre del av ID141160 N ASE 23.07.2015 

Cf34914_034.JPG Planbilde tvillingkullgroper i nordre del av ID141160 N ASE 23.07.2015 

Cf34914_035.JPG Planbilde tvillingkullgroper i nordre del av ID141160 S NAE 23.07.2015 

Cf34914_036.JPG Arbeidsbilde, dokumentasjon av tvillingkullgroper ved ID141160 NNØ JLM 24.07.2015 

Cf34914_037.JPG Grop med ukjent funksjon i sørvestlige blink av ID141160 V JLM 24.07.2015 

Cf34914_038.JPG Grop med ukjent funksjon i sørvestlige blink av ID141160 Ø JLM 24.07.2015 

Cf34914_039.JPG Grop med ukjent funksjon i sørvestlige blink av ID141160 NNØ JLM 24.07.2015 

Cf34914_040.JPG Grop med ukjent funksjon i sørvestlige blink av ID141160 S JLM 24.07.2015 

Cf34914_041.JPG Mulig hustuft ved sørøstlige kant av ID141160 N JLM 24.07.2015 
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Cf34914_042.JPG Mulig hustuft ved sørøstlige kant av ID141160 Ø JLM 24.07.2015 

Cf34914_043.JPG Mulig hustuft ved sørøstlige kant av ID141160 S JLM 24.07.2015 

Cf34914_044.JPG Mulig hustuft ved sørøstlige kant av ID141160 V JLM 24.01.2015 

Cf34914_045.JPG Oversiktsbilde av ID141161 med fotostang NNØ NAE 24.07.2015 

Cf34914_046.JPG Oversiktsbilde av ID141161 med fotostang NNØ NAE 24.07.2015 

Cf34914_047.JPG Oversiktsbilde av ID141161 med fotostang N NAE 24.07.2015 

Cf34914_048.JPG Oversiktsbilde av ID141161 med fotostang NØ NAE 24.07.2015 

Cf34914_049.JPG Oversiktsbilde av ID141161 med fotostang NNØ NAE 24.07.2015 

Cf34914_050.JPG Oversiktsbilde av ID141161 med fotostang Ø NAE 24.07.2015 

Cf34914_051.JPG Oversiktsbilde av ID141161 med fotostang Ø NAE 24.07.2015 

Cf34914_052.JPG Oversiktsbilde av ID141161 med fotostang NØ NAE 24.07.2015 

Cf34914_053.JPG Oversiktsbilde av ID141161 med fotostang S NAE 24.07.2015 

Cf34914_054.JPG Oversiktsbilde av ID141161 med fotostang SSØ NAE 24.07.2015 

Cf34914_055.JPG Oversiktsbilde av ID141161 med fotostang SSØ NAE 24.07.2015 

Cf34914_056.JPG Oversiktsbilde av ID141161 med fotostang SSØ NAE 24.07.2015 

Cf34914_057.JPG Oversiktsbilde av ID141161 med fotostang VSV NAE 24.07.2015 

Cf34914_058.JPG Oversiktsbilde av ID141161 med fotostang V NAE 24.07.2015 

Cf34914_059.JPG Oversiktsbilde av ID141161 med fotostang VSV NAE 24.07.2015 

Cf34914_060.JPG Oversiktsbilde av ID141161 med fotostang VSV NAE 24.07.2015 

Cf34914_061.JPG Oversiktsbilde av ID141161 med fotostang NV NAE 24.07.2015 

Cf34914_062.JPG Oversiktsbilde av ID141161 med fotostang NV NAE 24.07.2015 

Cf34914_063.JPG Oversiktsbilde av ID141161 med fotostang NV NAE 24.07.2015 

Cf34914_064.JPG Oversiktsbilde av ID141161 med fotostang NV NAE 24.07.2015 

Cf34914_065.JPG Arbeidsbilde avdekking. Nicolai og Jessica krafser NV ASE 27.07.2015 

Cf34914_066.JPG Arbeidsbilde avdekking. Nicolai krafser og Jessica dirigerer SSV ASE 27.07.2015 

Cf34914_067.JPG Oversiktsbilder av ID141161 etter avdekking SSV JLM 30.07.2015 

Cf34914_068.JPG Oversiktsbilder av ID141161 etter avdekking, nordlige slagghaug SSØ JLM 30.07.2015 

Cf34914_069.JPG Oversiktsbilder av ID141161 etter avdekking, nordlige slagghaug Ø JLM 30.07.2015 

Cf34914_070.JPG Oversiktsbilder av ID141161 etter avdekking, mulig ovn NNØ JLM 30.07.2015 

Cf34914_071.JPG Oversiktsbilder av ID141161 etter avdekking, nordlige kolle N JLM 30.07.2015 

Cf34914_072.JPG Oversiktsbilder av ID141161 etter avdekking, sørlig S JLM 30.07.2015 

Cf34914_073.JPG Oversiktsbilder av ID141161 etter avdekking, mulig ovn NNØ JLM 30.07.2015 

Cf34914_074.JPG Oversiktsbilder av ID141161 etter avdekking NNØ JLM 30.07.2015 

Cf34914_075.JPG Oversiktsbilder av ID141161 etter avdekking, sørlige kullgrop Ø JLM 30.07.2015 

Cf34914_076.JPG Oversiktsbilder av ID141161 etter avdekking, sørlige kullgrop og 
slagghaug 

S JLM 30.07.2015 

Cf34914_077.JPG Arbeidsbilde, rensing av nordlige slagghaug, med Anette og Nicolai V JLM 30.07.2015 

Cf34914_078.JPG Arbeidsbilde, rensing av nordlige slagghaug, med Anette og Nicolai V JLM 30.07.2015 

Cf34914_079.JPG Arbeidsbilde, rensing av utkant av mulig ovn, med Jessica og Nicolai S ASE 30.07.2015 

Cf34914_080.JPG Arbeidsbilde lok 141160 Anette og Jessica VSV NAE 03.08.2015 

Cf34914_081.JPG Arbeidsbilde lok 141160 Jessica og Audun NV NAE 03.08.2015 

Cf34914_082.JPG Arbeidsbilde lok 141160 Anette og Jessica V NAE 03.08.2015 

Cf34914_083.JPG Arbeidsbilde ID141160. Jessica og Nicolai kontrollerer avtorving NØ ASE 05.08.2015 
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Cf34914_084.JPG Arbeidsbilde, tilstand etter avdekking av østlige slagghaug ved ID141160 NNØ JLM 05.08.2015 

Cf34914_085.JPG Arbeidsbilde, tilstand etter avdekking av østlige slagghaug ved ID141160 NNØ JLM 05.08.2015 

Cf34914_086.JPG Overflate nordligste kullgrop i ID 141160 V NAE 06.08.2015 

Cf34914_087.JPG Overflate nordligste kullgrop i ID 141160 S NAE 06.08.2015 

Cf34914_088.JPG Overflate nordligste kullgrop i ID 141160 Ø NAE 06.08.2015 

Cf34914_089.JPG Overflate nordligste kullgrop i ID 141160 N NAE 06.08.2015 

Cf34914_090.JPG Arbeidsbilde ID 141169. Jessica setter ut fastpunkt og Nicolai avdekker N ASE 07.08.2015 

Cf34914_091.JPG Arbeidsbilde, ID141169, Anette og Nicolai renser V JLM 11.08.2015 

Cf34914_092.JPG Arbeidsbilde, ID141169, Anette og Nicolai renser V JLM 11.08.2015 

Cf34914_093.JPG Arbeidsbilde, Anette og Nicolai renser slagghaug og kullag S JLM 12.08.2015 

Cf34914_094.JPG Arbeidsbilde, Anette og Nicolai renser slagghaug og kullag S JLM 12.08.2015 

Cf34914_095.JPG Arbeidsbilde, Anette og Nicolai renser slagghaug Ø JLM 13.08.2015 

Cf34914_096.JPG Arbeidsbilde, Anette og Nicolai renser slagghaug Ø JLM 13.08.2015 

Cf34914_097.JPG Fotogrammetri, Ovnsområde A558   JLM 14.08.2015 

Cf34914_098.JPG Fotogrammetri, Ovnsområde A558   JLM 14.08.2015 

Cf34914_099.JPG Fotogrammetri, Ovnsområde A558   JLM 14.08.2015 

Cf34914_100.JPG Fotogrammetri, Ovnsområde A558   JLM 14.08.2015 

Cf34914_101.JPG Fotogrammetri, Ovnsområde A558   JLM 14.08.2015 

Cf34914_102.JPG Fotogrammetri, Ovnsområde A558   JLM 14.08.2015 

Cf34914_103.JPG Fotogrammetri, Ovnsområde A558   JLM 14.08.2015 

Cf34914_104.JPG Fotogrammetri, Ovnsområde A558   JLM 14.08.2015 

Cf34914_105.JPG Fotogrammetri, Ovnsområde A558   JLM 14.08.2015 

Cf34914_106.JPG Fotogrammetri, Ovnsområde A558   JLM 14.08.2015 

Cf34914_107.JPG Fotogrammetri, Ovnsområde A558   JLM 14.08.2015 

Cf34914_108.JPG Fotogrammetri, Ovnsområde A558   JLM 14.08.2015 

Cf34914_109.JPG Fotogrammetri, Ovnsområde A558   JLM 14.08.2015 

Cf34914_110.JPG Fotogrammetri, Ovnsområde A558   JLM 14.08.2015 

Cf34914_111.JPG Fotogrammetri, Ovnsområde A558   JLM 14.08.2015 

Cf34914_112.JPG Fotogrammetri, Ovnsområde A558   JLM 14.08.2015 

Cf34914_113.JPG Fotogrammetri, Ovnsområde A558   JLM 14.08.2015 

Cf34914_114.JPG Oversiktsbilde, ovn 558 Ø JLM 14.08.2015 

Cf34914_115.JPG Oversiktsbilde, ovn 558 Ø JLM 14.08.2015 

Cf34914_116.JPG Oversiktsbilde, ovn 558 Ø JLM 14.08.2015 

Cf34914_117.JPG Oversiktsbilde, ovn 558 Ø JLM 14.08.2015 

Cf34914_118.JPG Oversiktsbilde, ovn 558 Ø JLM 14.08.2015 

Cf34914_119.JPG Oversiktsbilde, ovn 558 Ø JLM 14.08.2015 

Cf34914_120.JPG Oversiktsbilde, ovn 558 N JLM 14.08.2015 

Cf34914_121.JPG Oversiktsbilde, ovn 558 N JLM 14.08.2015 

Cf34914_122.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 

Cf34914_123.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 

Cf34914_124.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 

Cf34914_125.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 
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Cf34914_126.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 

Cf34914_127.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 

Cf34914_128.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 

Cf34914_129.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 

Cf34914_130.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 

Cf34914_131.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 

Cf34914_132.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 

Cf34914_133.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 

Cf34914_134.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 

Cf34914_135.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 

Cf34914_136.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 

Cf34914_137.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 

Cf34914_138.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 

Cf34914_139.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 

Cf34914_140.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 

Cf34914_141.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 

Cf34914_142.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 

Cf34914_143.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 

Cf34914_144.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 

Cf34914_145.JPG Fotogrammetri, oversikt av feltet   JLM 14.08.2015 

Cf34914_146.JPG Arbeidsbilde, maskin rydder vei rundt felt SSV JLM 17.08.2015 

Cf34914_147.JPG Arbeidsbilde, maskin snitter A300 SSV JLM 17.08.2015 

Cf34914_148.JPG Bunn kullgrop A300 Ø NAE 17.08.2015 

Cf34914_149.JPG Bunn kullgrop med profil A300 V NAE 17.08.2015 

Cf34914_150.JPG Bunn kullgrop med profil A300 V JLM 17.08.2015 

Cf34914_151.JPG Bunn kullgrop A300 SSØ JLM 17.08.2015 

Cf34914_152.JPG Bunn kullgrop med profil A673 S JLM 17.08.2015 

Cf34914_153.JPG Bunn kullgrop med profil A673 NNV JLM 17.08.2015 

Cf34914_154.JPG Bunn kullgrop med profil A673 NNØ JLM 17.08.2015 

Cf34914_155.JPG Arbeidsbilde, snitting av nordlige slagghaug ved ID141161 N JLM 18.08.2015 

Cf34914_156.JPG Arbeidsbilde, snitting av nordlige slagghaug ved ID141161 N JLM 18.08.2015 

Cf34914_157.JPG Arbeidsbilde, Jessica tegner ovnsområde A588 N ASE 18.08.2015 

Cf34914_158.JPG Detaljbilde, kullgrop A2194 V ASE 18.08.2015 

Cf34914_159.JPG Arbeidsbilde, jordprøver til metallurgi ved amboltstein Ø JLM 18.08.2015 

Cf34914_160.JPG Arbeidsbilde, jordprøver til metallurgi ved amboltstein V JLM 18.08.2015 

Cf34914_161.JPG Arbeidsbilde, Anette og A673 NNØ JLM 18.08.2015 

Cf34914_162.JPG Detaljbilde A2194 Vestlig profil V ASE 18.08.2015 

Cf34914_163.JPG Detaljbilde A2194 nordlig profil N ASE 18.08.2015 

Cf34914_164.JPG Detaljbilde A2194. Stein i kullag. Nordlig profil N ASE 18.08.2015 

Cf34914_165.JPG Oversiktsbilde ID141160 S ASE 18.08.2015 

Cf34914_166.JPG Oversiktsbilde ID141160 S ASE 18.08.2015 

Cf34914_167.JPG Oversiktsbilde ID141160 SSV ASE 18.08.2015 
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Cf34914_168.JPG Oversiktsbilde ID141160 SV ASE 18.08.2015 

Cf34914_169.JPG Oversiktsbilde ID141160 SV ASE 18.08.2015 

Cf34914_170.JPG ID: A617 snitt 2219, vestlig profil V NAE 19.08.2015 

Cf34914_171.JPG ID: A617 snitt 2219, vestlig profil, øvre del V NAE 19.08.2015 

Cf34914_172.JPG ID: A617 snitt 2219, vestlig profil, midtre del V NAE 19.08.2015 

Cf34914_173.JPG ID: A617 snitt 2219, vestlig profil, nedre del V NAE 19.08.2015 

Cf34914_174.JPG ID: A617 snitt 2219, sørlig profil S NAE 19.08.2015 

Cf34914_175.JPG ID: A617 snitt 2219, sørlig profil S JLM 19.08.2015 

Cf34914_176.JPG Ovn 588, etter fjerning av Stein+10 cm ned Ø JLM 19.08.2015 

Cf34914_177.JPG Ovn 588, etter fjerning av Stein+10 cm ned Ø JLM 19.08.2015 

Cf34914_178.JPG Ovn 588, etter fjerning av Stein+10 cm ned Ø JLM 19.08.2015 

Cf34914_179.JPG Ovn 588, etter fjerning av Stein+10 cm ned Ø JLM 19.08.2015 

Cf34914_180.JPG Renneslagg fra slagghaug A623 Ø JLM 19.08.2015 

Cf34914_181.JPG Ovn 588, etter fjerning av Stein+10 cm ned Ø JLM 19.08.2015 

Cf34914_182.JPG Detaljbilde A2194 sørlig profil. Tatt fra vest mot øst S ASE 20.08.2015 

Cf34914_183.JPG Detaljbilde A2194 sørlig profil. Tatt fra vest mot øst S ASE 20.08.2015 

Cf34914_184.JPG Detaljbilde A2194 sørlig profil. Tatt fra vest mot øst S ASE 20.08.2015 

Cf34914_185.JPG Planbilde R2230 SØ NAE 20.08.2015 

Cf34914_186.JPG Profilbilde R2230 nordlig profil, 20 cm dyp NV NAE 20.08.2015 

Cf34914_187.JPG Profilbilde R2230 vestlig profil, 30 cm dyp SV NAE 20.08.2015 

Cf34914_188.JPG Profilbilde R2230 sørlig profil, 46 cm dyp SØ NAE 20.08.2015 

Cf34914_189.JPG Mindre sjakt med kull, malm og nedbrutt ovsmateriale mot A588 SØ JLM 20.08.2015 

Cf34914_190.JPG Mindre sjakt med kull, malm og nedbrutt ovsmateriale mot A588 NV JLM 20.08.2015 

Cf34914_191.JPG Mindre sjakt med kull, malm og nedbrutt ovsmateriale mot A588 NV JLM 20.08.2015 

Cf34914_192.JPG Oversiktsbilde A522 N ASE 20.08.2015 

Cf34914_193.JPG Oversiktsbilde A522 N JLM 20.08.2015 

Cf34914_194.JPG Fotogrammetri, ovn A588   JLM 20.08.2015 

Cf34914_195.JPG Fotogrammetri, ovn A588   JLM 20.08.2015 

Cf34914_196.JPG Fotogrammetri, ovn A588   JLM 20.08.2015 

Cf34914_197.JPG Fotogrammetri, ovn A588   JLM 20.08.2015 

Cf34914_198.JPG Fotogrammetri, ovn A588   JLM 20.08.2015 

Cf34914_199.JPG Fotogrammetri, ovn A588   JLM 20.08.2015 

Cf34914_200.JPG Fotogrammetri, ovn A588   JLM 20.08.2015 

Cf34914_201.JPG Fotogrammetri, ovn A588   JLM 20.08.2015 

Cf34914_202.JPG Fotogrammetri, ovn A588   JLM 20.08.2015 

Cf34914_203.JPG Fotogrammetri, ovn A588   JLM 20.08.2015 

Cf34914_204.JPG Fotogrammetri, ovn A588   JLM 20.08.2015 

Cf34914_205.JPG Fotogrammetri, ovn A588   JLM 20.08.2015 

Cf34914_206.JPG Fotogrammetri, ovn A588   JLM 20.08.2015 

Cf34914_207.JPG Planfoto, ovn A588 NNØ JLM 20.08.2015 

Cf34914_208.JPG Planfoto, ovn A588 NNØ JLM 20.08.2015 

Cf34914_209.JPG Oppløst sjaktmaterialet sentralt innenfor stående steinheller, A588 NNØ JLM 20.08.2015 
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Cf34914_210.JPG Oppløst sjaktmaterialet sentralt innenfor stående steinheller, A588 NNØ JLM 20.08.2015 

Cf34914_211.JPG Oversiktsbilde, hele ovnsområde (A588) NNØ JLM 20.08.2015 

Cf34914_212.JPG Oversiktsbilde, hele ovnsområde (A588) NNØ JLM 20.08.2015 

Cf34914_213.JPG Oversiktsbilde, hele ovnsområde (A588) NNØ JLM 20.08.2015 

Cf34914_214.JPG Oversiktsbilde, hele ovnsområde (A588) NNØ JLM 20.08.2015 

Cf34914_215.JPG Bilde av mulig slaggrenne R2313 SSØ NAE 21.08.2015 

Cf34914_216.JPG Bilde av mulig slaggrenne R2313 SSØ NAE 21.08.2015 

Cf34914_217.JPG Oppløst sjaktmaterialet sentralt i ovn (A2300) NNØ JLM 21.08.2015 

Cf34914_218.JPG Oppløst sjaktmaterialet sentralt i ovn (A2300) NNØ JLM 21.08.2015 

Cf34914_219.JPG Oversiktsbilde ovn A588 NNØ JLM 23.08.2015 

Cf34914_220.JPG Oversiktsbilde ovn A588 NNØ JLM 23.08.2015 

Cf34914_221.JPG Oversiktsbilde ovn A588 NNØ JLM 23.08.2015 

Cf34914_222.JPG Oversiktsbilde ovn A588 NNØ JLM 23.08.2015 

Cf34914_223.JPG Oversiktsbilde ovn A588 NNØ JLM 23.08.2015 

Cf34914_224.JPG Mulig åpning for blåsebelg NNØ JLM 23.08.2015 

Cf34914_225.JPG Mulig åpning for blåsebelg NNØ JLM 23.08.2015 

Cf34914_226.JPG Mulig åpning for blåsebelg S JLM 23.08.2015 

Cf34914_227.JPG ID A617 vestlig profil 2 V NAE 24.08.2015 

Cf34914_228.JPG ID A617 sørlig profil, vestre del S NAE 24.08.2015 

Cf34914_229.JPG A300 profil del 1/4 fra sør til nord S NAE 24.08.2015 

Cf34914_230.JPG A300 profil del 2/4 fra sør til nord V NAE 24.08.2015 

Cf34914_231.JPG A300 profil del 3/4 fra sør til nord V NAE 24.08.2015 

Cf34914_232.JPG A300 profil del 4/4 fra sør til nord V NAE 24.08.2015 

Cf34914_233.JPG A300 hele profilen V NAE 24.08.2015 

Cf34914_234.JPG Sørlig slagghaug R2513 NNØ ASE 24.08.2015 

Cf34914_235.JPG Profil C2516. 1/2 Fra vest mot øst NNØ ASE 25.08.2015 

Cf34914_236.JPG Profil C2516. 2/2 Fra vest mot øst NNØ ASE 25.08.2015 

Cf34914_237.JPG Profil C2514 1/3 fra vest mot øst NNV NAE 25.08.2015 

Cf34914_238.JPG Profil C2514 2/3 fra vest mot øst NNV NAE 25.08.2015 

Cf34914_239.JPG Profil C2514 3/3 fra vest mot øst NNV NAE 25.08.2015 

Cf34914_240.JPG Profil C2514 hele NNV NAE 25.08.2015 

Cf34914_241.JPG Oversiktsbilde Haugan ID141161. Etter utgravninger S ASE 25.08.2015 

Cf34914_242.JPG Oversiktsbilde Haugan ID141161 S ASE 25.08.2015 

Cf34914_243.JPG Oversiktsbilde Haugan ID141161 Ø ASE 25.08.2015 

Cf34914_244.JPG Oversiktsbilde Haugan ID141161 N ASE 25.08.2015 

Cf34914_245.JPG Bunnform kullgrop ID19920 NNØ ASE 26.08.2015 

Cf34914_246.JPG Bunnform kullgrop ID10107 Ø NAE 26.08.2015 

Cf34914_247.JPG Østlige profil kullgrop ID19920 Ø ASE 26.08.2015 

Cf34914_248.JPG Nordlige profil kullgrop ID19920 NNØ ASE 26.08.2015 

Cf34914_249.JPG Vestlig profil ID 10107 NNØ NAE 26.08.2015 

Cf34914_250.JPG Nordlig profil ID 10107 VSV NAE 26.08.2015 

Cf34914_251.JPG Arbeidsbilde. Nicolai snitter kullgrop ID141163 S ASE 26.08.2015 
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Cf34914_252.JPG Bunnform kullgrop ID 141163 SV NAE 26.08.2015 

Cf34914_253.JPG Kullgrop ID141163, nordlige profil NNV ASE 27.08.2015 

Cf34914_254.JPG Detaljbilde kullgrop ID141163, vestlige profil 1/2. Fra sør mot nord SV ASE 27.08.2015 

Cf34914_255.JPG Detaljbilde kullgrop ID141163, vestlige profil 2/2. Fra sør mot nord SV ASE 27.08.2015 

Cf34914_256.JPG Kullgrop ID141163, hele profilen SV ASE 27.08.2015 

Cf34914_257.JPG A522, detaljbilde sørlige profilbenk, 1/2. Fra sør mot nord V ASE 27.08.2015 

Cf34914_258.JPG A522, detaljbilde sørlige profilbenk, 2/2. Fra sør mot nord V ASE 27.08.2015 

Cf34914_259.JPG A522, detaljbilde nordlig profilbenk Ø ASE 27.08.2015 

Cf34914_260.JPG ID2525 mulig ovn SV NAE 31.08.2015 

Cf34914_261.JPG Detaljfoto, pipa har kollapset innover i ovn A2300 i nordlige del N JLM 31.08.2015 

Cf34914_262.JPG ID 2525, mulig ovn, renset versjon SV NAE 31.08.2015 

Cf34914_263.JPG Grop med slagg, sørlig del 141160 S NAE 31.08.2015 

Cf34914_264.JPG Ovn A2300, siste del mot bunn NNØ JLM 31.08.2015 

Cf34914_265.JPG Ovn A2300, siste del mot bunn SSØ JLM 31.08.2015 

Cf34914_266.JPG Ovn A2300, siste del mot bunn SSV JLM 31.08.2015 

Cf34914_267.JPG Fotogrammetri, ovn A2300   JLM 31.08.2015 

Cf34914_268.JPG Fotogrammetri, ovn A2300   JLM 31.08.2015 

Cf34914_269.JPG Fotogrammetri, ovn A2300   JLM 31.08.2015 

Cf34914_270.JPG Fotogrammetri, ovn A2300   JLM 31.08.2015 

Cf34914_271.JPG Fotogrammetri, ovn A2300   JLM 31.08.2015 

Cf34914_272.JPG Fotogrammetri, ovn A2300   JLM 31.08.2015 

Cf34914_273.JPG Fotogrammetri, ovn A2300   JLM 31.08.2015 

Cf34914_274.JPG Fotogrammetri, ovn A2300   JLM 31.08.2015 

Cf34914_275.JPG Fotogrammetri, ovn A2300   JLM 31.08.2015 

Cf34914_276.JPG Fotogrammetri, ovn A2300   JLM 31.08.2015 

Cf34914_277.JPG Fotogrammetri, ovn A2300   JLM 31.08.2015 

Cf34914_278.JPG Profil av sørlig grop med slagg NV NAE 31.08.2015 

Cf34914_279.JPG A2300, dråpeformet pipe i ovn Ø JLM 31.08.2015 

Cf34914_280.JPG Ovn A2300, med fyllskifte i bakkant NNØ JLM 01.09.2015 

Cf34914_281.JPG Ovn A2300, med fyllskifte i bakkant SSV JLM 01.09.2015 

Cf34914_282.JPG Mulig sekundær ovn rett ved A2300 N JLM 01.09.2015 

Cf34914_283.JPG Arbeidsbilde. Magne starter opp droppe på Haugan 61 N ASE 01.09.2015 

Cf34914_284.JPG Arbeidsbilde. Magne styrer drone, mens Jessica, Nicolai og Jani 
observerer 

N ASE 01.09.2015 

Cf34914_285.JPG Arbeidsbilde. Magne styrer drone, mens Jessica observerer V ASE 01.09.2015 

Cf34914_286.JPG Arbeidsbilde. Magne styrer drone, mens Jessica, Nicolai og Jani 
observerer 

V ASE 01.09.2015 

Cf34914_287.JPG Arbeidsbilde. Magne styrer drone, mens Jessica, Nicolai og Jani 
observerer 

S ASE 01.09.2015 

Cf34914_288.JPG Arbeidsbilde. Jessica tar i mot drone for landing S ASE 03.09.2015 

Cf34914_289.JPG Snitt sørlig slagghaug mot ovn NNV NAE 01.09.2015 

Cf34914_290.JPG Planbilde av detalj foto av slagg av 2620 NV JC 01.09.2015 

Cf34914_291.JPG Planbilde av detalj foto av slagg av 2620 NV JC 01.09.2015 

Cf34914_292.JPG Oversiktsbilde A2300 NNØ JLM 01.09.2015 

Cf34914_293.JPG Oversiktsbilde A2300 NNØ JLM 01.09.2015 
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Cf34914_294.JPG Oversiktsbilde A2300 NNØ JLM 01.09.2015 

Cf34914_295.JPG Oversiktsbilde A2300 NNØ JLM 01.09.2015 

Cf34914_296.JPG Oversiktsbilde A2300 NNØ JLM 01.09.2015 

Cf34914_297.JPG Nordlige slaggrenne A2300 Ø JLM 01.09.2015 

Cf34914_298.JPG Sørlige slaggrenne A2300 N JLM 01.09.2015 

Cf34914_299.JPG Detaljfoto A2300 N JLM 01.09.2015 

Cf34914_300.JPG Planbilde A2300 NNØ JLM 02.09.2015 

Cf34914_301.JPG Planbilde A2300 NNØ JLM 02.09.2015 

Cf34914_302.JPG Planbilde A2300 NNØ JLM 02.09.2015 

Cf34914_303.JPG Planbilde A2300, med slaggrenner NNØ JLM 02.09.2015 

Cf34914_304.JPG Mulig ovn 2, A2700 med slaggrenne NNØ NAE 02.09.2015 

Cf34914_305.JPG Snitt gjennom sørlige slaggrenne ved A2700 SSØ JLM 02.09.2015 

Cf34914_306.JPG Snitt gjennom nordlige slaggrenne ved A2700 N JLM 02.09.2015 

Cf34914_307.JPG Midtre snitt foran A2700 NNØ JLM 02.09.2015 

Cf34914_308.JPG Både A2700 og A2300 NNØ JLM 02.09.2015 

Cf34914_309.JPG Profil av slaggrenne ved  A2700 V NAE 02.09.2015 

Cf34914_310.JPG Arbeidsbilde Jessica + ovn V NAE 02.09.2015 

Cf34914_311.JPG Arbeidsbilde Jessica + ovn VSV NAE 02.09.2015 

Cf34914_312.JPG Snitt med begge ovner, ID141161 NNØ JLM 02.09.2015 

Cf34914_313.JPG Snitt med begge ovner, ID141161 NNØ JLM 02.09.2015 

Cf34914_314.JPG Snitt med begge ovner, ID141161 NNØ JLM 02.09.2015 

Cf34914_315.JPG Arbeidsbilde, Jessica og ovn i snittet NNØ NAE 02.09.2015 

Cf34914_316.JPG Oversiktsbilde ovn før graving, ID141160 S ASE 03.09.2015 

Cf34914_317.JPG Planbilde mulig tuft, ID141160 Ø JC 03.09.2015 

Cf34914_318.JPG Planbilde mulig tuft N JC 03.09.2015 

Cf34914_319.JPG Planbilde mulig tuft NØ JC 03.09.2015 

Cf34914_320.JPG Arbeidsbilde. Jani og Nicolai graver ut A3920, mens Jessica måler inn 
A3232 

S ASE 03.09.2015 

Cf34914_321.JPG Arbeidsbilde, Anette renser ovnsområde A3130 S JLM 03.09.2015 

Cf34914_322.JPG Arbeidsbilde, Jani og Nicolai graver hustuft A3920 SSØ JLM 03.09.2015 

Cf34914_323.JPG Arbeidsbilde, Jani og Nicolai graver hustuft A3920 SV JLM 03.09.2015 

Cf34914_324.JPG Arbeidsbilde, Jani og Nicolai graver hustuft A3920, mulig ildsted NNV JLM 03.09.2015 

Cf34914_325.JPG Oversiktsbilde A3130 S JLM 03.09.2015 

Cf34914_326.JPG Oversiktsbilde A3130 S JLM 03.09.2015 

Cf34914_327.JPG Oversiktsbilde A3130 N JLN 03.09.2015 

Cf34914_328.JPG Oversiktsbilde tuft A3920 N NAE 04.09.2015 

Cf34914_329.JPG Oversiktsbilde tuft A3920 N NAE 04.09.2015 

Cf34914_330.JPG Oversiktsbilde tuft A3920 V NAE 04.09.2015 

Cf34914_331.JPG Oversiktsbilde tuft A3920 S NAE 04.09.2015 

Cf34914_332.JPG Oversiktsbilde tuft A3920 Ø NAE 04.09.2015 

Cf34914_333.JPG Oversiktsbilde tuft A3920 Ø NAE 04.09.2015 

Cf34914_334.JPG Detaljbilde brent leirerand, SV voll av østre grop av A3175 S NAE 04.09.2015 

Cf34914_335.JPG Detaljbilde brent leirerand, SV voll av østre grop av A3175 N NAE 04.09.2015 
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Cf34914_336.JPG Arbeidsbilde, Annette ved ovnsområde A3130 N NAE 04.09.2015 

Cf34914_337.JPG Profilbilde østre del av sørlig tverrprofil 3C3954 N NAE 04.09.2015 

Cf34914_338.JPG Kullgrop A6000 (ID19920) etter sektorsnitt N JLM 07.09.2015 

Cf34914_339.JPG Kullgrop A6066 (ID10107) etter sektorsnitt VNV JLM 07.09.2015 

Cf34914_340.JPG Kullgrop A6100 (ID141163) etter sektorsnitt VSV JLM 07.09.2015 

Cf34914_341.JPG Arbeidsbilde, Nicolai og Jani fjerner voll fra A3175 SSV JLM 07.09.2015 

Cf34914_342.JPG Arbeidsbilde, bunn av østlige A3175 V JLM 07.09.2015 

Cf34914_343.JPG Arbeidsbilde, Nicolai fjerner voll over blestertuft SØ JLM 07.09.2015 

Cf34914_344.JPG Planbilde blestertuft og kullgrop N JLM 07.09.2015 

Cf34914_345.JPG Planbilde blestertuft og kullgrop N JLM 07.09.2015 

Cf34914_346.JPG Planbilde blestertuft og kullgrop N JLM 07.09.2015 

Cf34914_347.JPG Planbilde blestertuft og kullgrop S JLM 07.09.2015 

Cf34914_348.JPG Planbilde blestertuft og kullgrop S JLM 07.09.2015 

Cf34914_349.JPG Planbilde forkullete stokker i situ, i østlige 3175 N JC 08.09.2015 

Cf34914_350.JPG Planbilde forkullete stokker i situ, i østlige 3175 N JC 08.09.2015 

Cf34914_351.JPG Detaljbilde A3130, steiner (7463 og 7472) i vestlig ovnsområde med 
forslagging 

Ø ASE 08.09.2015 

Cf34914_352.JPG Detalj bilde kryss stabling i østlige 3175 N JC 08.09.2015 

Cf34914_353.JPG Planbilde A3130 SSV ASE 08.09.2015 

Cf34914_354.JPG Planbilde A3130 SSV ASE 08.09.2015 

Cf34914_355.JPG Arbeidsbilde, Nicolai og Jani graver østlige A3175 N JLM 08.09.2015 

Cf34914_356.JPG Arbeidsbilde, entusiastiske Jani graver østlige A3175 V JLM 08.09.2015 

Cf34914_357.JPG Arbeidsbilde, Nicolai filosoferer over sjelskonseptet ved kullgroper S JLM 08.09.2015 

Cf34914_358.JPG Arbeidsbilde, Jessica og Jani graver østlige A3175 V ASE 08.09.2015 

Cf34914_359.JPG Profilbilde 3C3952, nordlig del / kullgrop V NAE 09.09.2015 

Cf34914_360.JPG Profilbilde 3C3952, nordlig del / kullgrop V NAE 09.09.2015 

Cf34914_361.JPG Profilbilde tverrprofil kullgrop vestlig side, 3C7461 N NAE 09.09.2015 

Cf34914_362.JPG Profilbilde tverrprofil kullgrop østlig side, 3C7461 N NAE 09.09.2015 

Cf34914_363.JPG Profilbilde tverrprofil kullgrop hele, 3C7461 N NAE 09.09.2015 

Cf34914_364.JPG Profilbilde 3C3950 nordlig del / kullgrop Ø NAE 09.09.2015 

Cf34914_365.JPG Profilbilde 3C3950 nordlig del / kullgrop Ø NAE 09.09.2015 

Cf34914_366.JPG Arbeidsbilde, mulig ildsted/esse (A4759) i tuft A3920 Ø JLM 09.09.2015 

Cf34914_367.JPG Arbeidsbilde, mulig ildsted/esse (A4759) i tuft A3920 N JLM 09.09.2015 

Cf34914_368.JPG Detaljbilde, del av slagghaug A4759 under kullag. V NAE 09.09.2015 

Cf34914_369.JPG Planbilde, del av slagghaug A4759 under kullutrekk A4338 i relasjon med 
slagghaug A3104 

V NAE 09.09.2015 

Cf34914_370.JPG Planbilde av malmlager i vest S JC 09.09.2015 

Cf34914_371.JPG Arbeidsbilde, Anette frilegger ovnene NNØ JLM 09.09.2015 

Cf34914_372.JPG Arbeidsbilde, Jani og Anette NNV JLM 09.09.2015 

Cf34914_373.JPG Arbeidsbilde, Jani renser fram vestlige malmlag ØNØ JLM 09.09.2015 

Cf34914_374.JPG Arbeidsbilde, tuft under voll SSV JLM 09.09.2015 

Cf34914_375.JPG Arbeidsbilde, Anette frilegger ovnene   JLM 09.09.2015 

Cf34914_376.JPG Planbilde tuft A3920 N NAE 10.09.2015 

Cf34914_377.JPG Planbilde tuft A3920, dårlig kvalitet på bilde N NAE 10.09.2015 
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Cf34914_378.JPG Planbilde tuft A3920, dårlig kvalitet på bilde N NAE 10.09.2015 

Cf34914_379.JPG Planbilde tuft A3920 N NAE 10.09.2015 

Cf34914_380.JPG Planbilde tuft A3920 V NAE 10.09.2015 

Cf34914_381.JPG Planbilde tuft A3920 V NAE 10.09.2015 

Cf34914_382.JPG Planbilde tuft A3920 Ø NAE 10.09.2015 

Cf34914_383.JPG Planbilde tuft A3920 Ø NAE 10.09.2015 

Cf34914_384.JPG Planbilde tuft A3920 S NAE 10.09.2015 

Cf34914_385.JPG Planbilde ovnsområde A3130 S ASE 10.09.2015 

Cf34914_386.JPG Planbilde ovnsområde A3130 N ASE 10.09.2015 

Cf34914_387.JPG Detaljbilde av nordlige slaggrenne fra A2300 N JLM 11.09.2015 

Cf34914_388.JPG Detaljbilde av nordlige slaggrenne fra A2300 SSØ JLM 11.09.2015 

Cf34914_389.JPG Grop med slagg ved A2300 NNØ JLM 11.09.2015 

Cf34914_390.JPG Fyllskifte bak A2300 Ø JLM 11.09.2015 

Cf34914_391.JPG Fyllskifte bak A2300 Ø JLM 11.09.2015 

Cf34914_392.JPG Deler av profil, A2300 og grop (A2700) Ø JLM 11.09.2015 

Cf34914_393.JPG Grop med slagg ved A2300 Ø JLM 11.09.2015 

Cf34914_394.JPG Steinpakning bak grop med slagg under amboltstein SSØ JLM 11.09.2015 

Cf34914_395.JPG Steinpakning bak grop med slagg under amboltstein NV JLM 11.09.2015 

Cf34914_396.JPG Hellelegning bak pipa V JLM 11.09.2015 

Cf34914_397.JPG Hellelegning bak pipa V JLM 11.09.2015 

Cf34914_398.JPG Hellelegning bak pipa N JLM 11.09.2015 

Cf34914_399.JPG Hellelegning bak pipa S JLM 11.09.2015 

Cf34914_400.JPG Hellelegning bak pipa Ø JLM 11.09.2015 

Cf34914_401.JPG Planbilde R7813 og R7892 N ASE 11.09.2015 

Cf34914_402.JPG Planbilde R7813 og R7892 NØ JLM 11.09.2015 

Cf34914_403.JPG Profil R7892 Ø ASE 11.09.2015 

Cf34914_404.JPG Profil R7900 N JC 11.09.2015 

Cf34914_405.JPG Profil R7900 V JC 11.09.2015 

Cf34914_406.JPG Profil R7900 S JC 14.09.2015 

Cf34914_407.JPG Profil R7900 Ø JC 14.09.2015 

Cf34914_408.JPG Oversiktsbilde ovnsområder, A3130 og A7910 S ASE 14.09.2015 

Cf34914_409.JPG Oversiktsbilde ovnsområder, A3130 og A7910 S ASE 14.09.2015 

Cf34914_410.JPG Profilbilde av slagghaug 3350 NØ JC 14.09.2015 

Cf34914_411.JPG Bilde av profil gjennom AO7910, steinkonsentrasjon over malmblandet 
kullag 

S JLM 14.09.2015 

Cf34914_412.JPG Detaljbilde 3C7962, 1/4. Fra sør mot nord VSV ASE 14.09.2015 

Cf34914_413.JPG Detaljbilde 3C7962, 2/4. Fra sør mot nord VSV ASE 14.09.2015 

Cf34914_414.JPG Detaljbilde 3C7962, 3/4. Fra sør mot nord VSV ASE 14.09.2015 

Cf34914_415.JPG Detaljbilde 3C7962, 4/4. Fra sør mot nord ØNØ ASE 14.09.2015 

Cf34914_416.JPG Profilbilde 3c7965 NNV JC 14.09.2015 

Cf34914_417.JPG Profilbilde 3c7965 NNV JC 14.09.2015 

Cf34914_418.JPG Profilbilde 3c7965 NNV JC 14.09.2015 

Cf34914_419.JPG Mulig bunn av ovn ved nordøstlige gavl av tuft VSV ASE 14.09.2015 
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Cf34914_420.JPG Arbeidsbilde. Jessica og Jani observerer at gravmaskinfører Audun snitter 
slagghaug (A3350) på Haugan 60. 

NØ ASE 15.09.2015 

Cf34914_421.JPG Arbeidsbilde, påbegynt snitt av kullgrop (vestlige) A3175 S JLM 15.09.2015 

Cf34914_422.JPG Arbeidsbilde, påbegynt snitt av kullgrop (vestlige) A3175 Ø JLM 15.09.2015 

Cf34914_423.JPG Mot bunn av vestlige a3175, I topp av yngste fase S JLM 15.09.2015 

Cf34914_424.JPG Mot bunn av vestlige a3175, I Top av yngste fase Ø JLM 15.09.2015 

Cf34914_425.JPG Mot bunn av vestlige a3175, I Bunn av eldste fase S JLM 15.09.2015 

Cf34914_426.JPG Mot bunn av vestlige a3175, I Bunn av eldste fase V JLM 15.09.2015 

Cf34914_427.JPG Bunnform på kullgrop A3059, tilnærmet rektangulær NØ JC 15.09.2015 

Cf34914_428.JPG Bunnform på kullgrop A3059, tilnærmet rektangulær N JC 15.09.2015 

Cf34914_429.JPG Bunnform på kullgrop A3059, tilnærmet rektangulær SSØ JLM 15.09.2015 

Cf34914_430.JPG Bunnform på kullgrop A3059, tilnærmet rektangulær NNØ JLM 15.09.2015 

Cf34914_431.JPG Bunnform på kullgrop A3059, tilnærmet rektangulær SSV JLM 15.09.2015 

Cf34914_432.JPG Bunnform på kullgrop A3059, tilnærmet rektangulær, 50 cm ned NNØ JLM 15.09.2015 

Cf34914_433.JPG Bunnform på kullgrop A3059, tilnærmet rektangulær, 50 cm ned SSV JLM 15.09.2015 

Cf34914_434.JPG Seksjonsbilde av profil 3C7967 NNV JC 15.09.2015 

Cf34914_435.JPG Seksjonsbilde av profil 3C7967 NNV JC 15.09.2015 

Cf34914_436.JPG Seksjonsbilde av profil 3C7967 NNV JC 15.09.2015 

Cf34914_437.JPG Seksjonsbilde av profil 3C7967 NNV JC 15.09.2015 

Cf34914_438.JPG Seksjonsbilde av profil 3C7967 NNV JC 15.09.2015 

Cf34914_439.JPG Seksjonsbilde av profil 3C7967 NNV JC 15.09.2015 

Cf34914_440.JPG Seksjonsbilde av profil 3C7967 NNV JC 15.09.2015 

Cf34914_441.JPG Seksjonsbilde av profil 3C7967 NNV JC 15.09.2015 

Cf34914_442.JPG Seksjonsbilde av profil 3C7967 NNV JC 15.09.2015 

Cf34914_443.JPG Seksjonsbilde av profil 3C7967 NNV JC 15.09.2015 

Cf34914_444.JPG Seksjonsbilde av profil 3C7967 NNV JC 16.09.2015 

Cf34914_445.JPG Oversikt bilde av profil 3C7967 NNV JC 16.09.2015 

Cf34914_446.JPG Planbilde, gavl av tuft (NØ-hjørne) A3920 V JLM 16.09.2015 

Cf34914_447.JPG Planbilde, gavl av tuft (NØ-hjørne) A3920 V JLM 16.09.2015 

Cf34914_448.JPG Fotogrammetri av A3130 . BG8187, BG8188 og BG8189   ASE 16.09.2015 

Cf34914_449.JPG Fotogrammetri av A3130 . BG8187, BG8188 og BG8189   ASE 16.09.2015 

Cf34914_450.JPG Fotogrammetri av A3130 . BG8187, BG8188 og BG8189   ASE 16.09.2015 

Cf34914_451.JPG Fotogrammetri av A3130 . BG8187, BG8188 og BG8189   ASE 16.09.2015 

Cf34914_452.JPG Fotogrammetri av A3130 . BG8187, BG8188 og BG8189   ASE 16.09.2015 

Cf34914_453.JPG Fotogrammetri av A3130 . BG8187, BG8188 og BG8189   ASE 16.09.2015 

Cf34914_454.JPG Fotogrammetri av A3130 . BG8187, BG8188 og BG8189   ASE 16.09.2015 

Cf34914_455.JPG Fotogrammetri av A3130 . BG8187, BG8188 og BG8189   ASE 16.09.2015 

Cf34914_456.JPG Fotogrammetri av A3130 . BG8187, BG8188 og BG8189   ASE 16.09.2015 

Cf34914_457.JPG Planbilde, ildsted/esse A4759 med heller NNØ JLM 16.09.2015 

Cf34914_458.JPG Planbilde, to faser av ovner i A7580 V ASE 16.09.2015 

Cf34914_459.JPG Detaljbilde, slagg mellom de to frasene i A7580 VSV ASE 16.09.2015 

Cf34914_460.JPG Planbilde, AL8214 (leirelag under malmlag ved NV del av tuft SSØ JLM 16.09.2015 

Cf34914_461.JPG Planbilde, AL8214 (leirelag under malmlag ved NV del av tuft NNV JLM 16.09.2015 
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Cf34914_462.JPG Bunnhelle i A7580 VSV ASE 16.09.2015 

Cf34914_463.JPG Seksjons bilde av profil 3C8190 V JC 16.09.2015 

Cf34914_464.JPG Seksjons bilde av profil 3C8190 V JC 16.09.2015 

Cf34914_465.JPG Seksjons bilde av profil 3C8190 V JC 16.09.2015 

Cf34914_466.JPG Seksjons bilde av profil 3C8190 V JC 16.09.2015 

Cf34914_467.JPG Seksjons bilde av profil 3C8190 V JC 16.09.2015 

Cf34914_468.JPG Seksjons bilde av profil 3C8190 V JC 16.09.2015 

Cf34914_469.JPG Seksjons bilde av profil 3C8190 V JC 16.09.2015 

Cf34914_470.JPG Seksjons bilde av profil 3C8190 V JC 16.09.2015 

Cf34914_471.JPG Profilbilde av 3C8190 V JC 16.09.2015 

Cf34914_472.JPG Detaljbilde slaggrenne, A7580 SSV ASE 16.09.2015 

Cf34914_473.JPG Planbilde A7580, bunnhelle og snittet slaggrenne SSV ASE 16.09.2015 

Cf34914_474.JPG Detaljbilde, ovnsforing med avtrykk A7590 V ASE 16.09.2015 

Cf34914_475.JPG Oversiktsbilde A7580 Ø ASE 16.09.2015 

Cf34914_476.JPG Planbilde A7580, bunnskolle og sjaktvegg SVS ASE 16.09.2015 

Cf34914_477.JPG Planbilde A7580, bunnskolle N ASE 17.09.2015 

Cf34914_478.JPG Bunnskolle A7580 i profil SV ASE 17.09.2015 

Cf34914_479.JPG Planbilde, steinsamling ved kullgrop øst 3175 S JC 17.09.2015 

Cf34914_480.JPG Planbilde, steinsamling ved kullgrop øst 3175 S JC 17.09.2015 

Cf34914_481.JPG Oversiktsbilde A4064 NV ASE 17.09.2015 

Cf34914_482.JPG Profilbilde gjennom vollmassene til kullgrop øst 3175 SSØ JC 17.09.2015 

Cf34914_483.JPG A4064 profil 1/3. Fra nord mot sør Ø ASE 17.09.2015 

Cf34914_484.JPG A4064 profil 2/3. Fra nord mot sør Ø ASE 17.09.2015 

Cf34914_485.JPG A4064 profil 3/3. Fra nord mot sør Ø ASE 17.09.2015 

Cf34914_486.JPG Profilbilde steinsamling ved nordlige vold av kullgrop 3175 (ø). N JLM 17.09.2015 

Cf34914_487.JPG Profilbilde steinsamling ved nordlige vold av kullgrop 3175 (ø). NNV JLM 17.09.2015 

Cf34914_488.JPG Planbilde konsentrasjon av større slagbiter ved ø for steinsamling VNV JLM 17.09.2015 

Cf34914_489.JPG Planbilde, snittet grop ukjent funksjon Ø JC 18.09.2015 

Cf34914_490.JPG Seksjonsprofilbilde, grop ukjent funksjon SSØ JC 18.09.2015 

Cf34914_491.JPG Seksjonsprofilbilde, grop ukjent funksjon SSØ JC 18.09.2015 

Cf34914_492.JPG Seksjonsprofilbilde, grop ukjent funksjon SSØ JC 18.09.2015 

Cf34914_493.JPG Seksjonsprofilbilde, grop ukjent funksjon SSØ JC 18.09.2015 

Cf34914_494.JPG Profilbilde grop ukjent funksjon SSØ JC 18.09.2015 

Cf34914_495.JPG A7590, bunnskolle i profil V ASE 18.09.2015 

Cf34914_496.JPG A7590, bunnskolle i profil SV ASE 18.09.2015 

Cf34914_497.JPG Arbeidsbilde, sjakt/snitt overfylt med vann SSV JLM 21.09.2015 

Cf34914_498.JPG Arbeidsbilde, sjakt/snitt overfylt med vann SSV JLM 21.09.2015 

Cf34914_499.JPG Profil 3C8833, gjennom A3059 med slagghaug A3104 SSØ JLM 21.09.2015 

Cf34914_500.JPG Profil 3C8833, gjennom A3059 med slagghaug A3104 SSØ JLM 21.09.2015 

Cf34914_501.JPG Profil 3C8833, gjennom A3059 med slagghaug A3104 SSØ JLM 21.09.2015 

Cf34914_502.JPG Detaljfoto, 3C8833, slagghaug A3104 i profil av A3059 SSØ JLM 21.09.2015 

Cf34914_503.JPG Profilbilde 3C8831 østre del S JC 21.09.2015 
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Cf34914_504.JPG Profilbilde 3C8831 vestre del S JC 21.09.2015 

Cf34914_505.JPG Profilbilde 3C8831 hele S JC 21.09.2015 

Cf34914_506.JPG Profilbilde av nedsenkning ØNØ JC 21.09.2015 

Cf34914_507.JPG Profilbilde av nedsenkning ØNØ JC 21.09.2015 

Cf34914_508.JPG Oversiktsbilde av profil i nedsenkning NNØ JC 21.09.2015 

Cf34914_509.JPG Nordlige del av langsgående profil av tuft (Ø-vendt) V JLM 21.09.2015 

Cf34914_510.JPG Nordlige del av langsgående profil av tuft (V-vendt) Ø JLM 21.09.2015 

Cf34914_511.JPG Nordlige del av langsgående profil av tuft (V-vendt) Ø JLM 21.09.2015 

Cf34914_512.JPG Planbilde av steinsamling med steril undergrunn, ved sørlige forsenkning S JC 21.09.2015 

Cf34914_513.JPG Profilbilde 3C8840 østre del S NAE 21.09.2015 

Cf34914_514.JPG Profilbilde 3C8840 midtre del S NAE 21.09.2015 

Cf34914_515.JPG Profilbilde 3C8840 vestre del S NAE 21.09.2015 

Cf34914_516.JPG Detaljfoto, østlige A3175 skjærer slagghaug A3350 N JLM 22.09.2015 

Cf34914_517.JPG Detaljfoto, østlige A3175 skjærer slagghaug A3350 N JLM 22.09.2015 

Cf34914_518.JPG Arbeidsbilde, mye tåke på felt, med Jani, Anette og Nicolai S JLM 22.09.2015 

Cf34914_519.JPG Arbeidsbilde, mye tåke på felt, med Jani, Anette og Nicolai S JLM 22.09.2015 

Cf34914_520.JPG (Skade-)Slagg fra A3350   JLM 22.09.2015 

Cf34914_521.JPG Slagg fra A3350   JLM 22.09.2015 

Cf34914_522.JPG Øvreprofilbenk A3350 mot A3175 V NAE 23.09.2015 

Cf34914_523.JPG Oversiktsbilde av øvre profilbenk A3350 Ø NAE 23.09.2015 

Cf34914_524.JPG Seksjons profil bilde kullag vest for grop ukjent funksjon Ø JC 23.09.2015 

Cf34914_525.JPG Seksjons profil bilde kullag vest for grop ukjent funksjon Ø JC 23.09.2015 

Cf34914_526.JPG Seksjons profil bilde kullag vest for grop ukjent funksjon Ø JC 23.09.2015 

Cf34914_527.JPG Oversiktsbilde A4043, kullag vest for grop ukjent funksjon SSØ JC 23.09.2015 

Cf34914_528.JPG Oversiktsbilde A3920. Tuft etter fjerning av profilbenker N ASE 23.09.2015 

Cf34914_529.JPG Oversiktsbilde A3920. Tuft etter fjerning av profilbenker Ø ASE 23.09.2015 

Cf34914_530.JPG Oversiktsbilde A3920. Tuft etter fjerning av profilbenker S ASE 23.09.2015 

Cf34914_531.JPG Detaljbilde av mulig hjørne av tufta S ASE 23.09.2015 

Cf34914_532.JPG Oversiktsbilde A3920. Tuft etter fjerning av profilbenker SV ASE 23.09.2015 

Cf34914_533.JPG Profilbilde, nordlige del av 3174 vest N JC 23.09.2015 

Cf34914_534.JPG Profilbilde av vegggrøft i tøft N JC 24.09.2015 

Cf34914_535.JPG Profilbilde av vegg grøft i tuft N KC 24.09.2015 

Cf34914_536.JPG Profilbilde på utsiden av tuft N JC 24.09.2015 

Cf34914_537.JPG Oversiktsbilde av malmlag sør for vestlige A3175 Ø ASE 24.09.2015 

Cf34914_538.JPG Slagg fra A3350 V NAE 24.09.2015 

Cf34914_539.JPG Bunnskoller fra A3350 V NAE 24.09.2015 

Cf34914_540.JPG Renneslagg A3350 V NAE 24.09.2015 

Cf34914_541.JPG Slagg med ovnsfóring A3350 V NAE 24.09.2015 

Cf34914_542.JPG Profil av malmlag sør for vestlige A3175 S ASE 24.09.2015 

Cf34914_543.JPG Oversiktsbilde, felt 60 avsluttet S NAE 25.09.2015 

Cf34914_544.JPG Oversiktsbilde, felt 60 avsluttet SSV NAE 25.09.2015 

Cf34914_545.JPG Detaljfoto, slagg fra id61 V NAE 25.09.2015 
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Cf34914_546.JPG Oversiktsbilde, felt 61 avsluttet N NAE 25.09.2015 

Cf34914_547.JPG Oversiktsbilde, felt 61 avsluttet SV NAE 25.09.2015 

Cf34914_548.JPG Teambilde Haugan SSV NAE 25.09.2015 
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