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Id151880 og id102394 var forholdsvis like jernvinneanlegg med integrerte kullgroper. 
Anleggene hadde sentrale ovnsområder med malmlag, kullag og slagghauger fordelt 
omkring. Ovnene hadde slaggavtapning (fase II-teknologi). Id151880 hadde to parallelle 
sjaktovner med slaggavtapning og to slagghauger, mens id102394 kun hadde én 
tilsvarende ovn og én slagghaug. Anleggene og de tilhørende kullgropene har blitt 
radiologisk datert til høymiddelalder, innenfor ca. 1240-1310 (men med mulig bruk i 
senmiddelalder, før 1400, på id102394). Det ble ikke påvist tufter eller liknende ved noen 
av jernvinneanleggene. 

Det tredje jernvinneanlegget (id102404) hadde to separate ovnsområder. Den ene ovnen 
var en sjaktovn med slaggavtapning (fase II-teknologi) i en større arbeidsgrop, med én 
tilhørende slagghaug. Den andre ovnen fremstod som en variant av en hellegryte, dvs. en 
sjaktovn med slaggrop foret med steinheller (fase I-teknologi). Hellegryten hadde en 
tilhørende slagghaug, men det lå også flere mindre slaggansamlinger omkring ovnen. 
Mellom og rundt ovnene var det malmlag, kullag, bunn av et mulig ildsted, og mye 
produksjonsavfall. Dateringene var noe sprikende, men de to ovnene kan ha vært omtrent 
samtidige, trolig i tidlig middelalder eller tidlig i høymiddelalder, innenfor ca. 1000-1195 
e.Kr. De frittliggende kullgropene (id102376, id151811, id151913) hadde samsvarende 
dateringer med id102404, og kan ha forsynt anlegget med kull.  

Det er hovedsakelig magasinert slagg og prøver, i tillegg til brent bein og et 
brynefragment. Det ble gjort vedartbestemmelse av 25 prøver, hvorav 24 ble datert. 
Metallurgiske analyser av 19 slaggfunn, og 12 malm- og jordprøver viser at samtlige 
jernvinneanlegg mest sannsynlig har vært benyttet flere ganger. Malmen har 
sannsynligvis vært fra nærliggende myrer. Ved id102404 og id151880 ble det påvist 
bearbeiding av jern i form av primærsmiing. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 
  
SØRE SLÅBEKKEN, 17/50,  
SKISTADION MOSETERTOPPEN, 17/101/1,  
MOSETERTOPPEN HUNDER TEIG, 16/101,  
ØYER K., OPPLAND 
 
1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Sakens utgangspunkt er reguleringsplan for Hafjell skianlegg, Mosetertoppen. I 
planområdets nordlige del skal det bli nytt skistadion for Øyer og Tretten Idrettsforening, 
mens gjeldende skiløyper i resten av området skal utbedres og utvides. Oppland 
fylkeskommune befarte løypetraseene 17.-22.11.2011, med supplerende befaring 20.-
28.6.2013, og registrerte og kontrollregistrerte en rekke kulturminner. Det dreide seg om 
to jernvinneanlegg med integrerte kullgroper (id102394, id151880), ett jernvinneanlegg 
uten kullgrop (id102404), og fire frittliggende kullgroper (id102376, id151811, id151913, 
id151916) (Øien og Andersen 2011).  

Oppland fylkeskommune oversendte saken til Riksantikvaren i henhold til 
kulturminneloven § 8,4 i brev av 28.9.2013, med anbefaling om at id 102376, 102394, 
102404, 151811, 151880, 151913 og 151916 ble frigitt med vilkår om arkeologisk 
utgraving. Kulturhistorisk museum støttet i brev av 29.1.2014 fylkeskommunens tilråding 
i dispensasjonsspørsmålet. Riksantikvaren støttet tilrådningene i brev av 10.2.2014 og ga 
tillatelse til inngrep i de omtalte automatisk fredete kulturminnene med vilkår om 
arkeologisk undersøkelse. En mulig fangstgrop (id59136-22, antatt å være del av et større 
fangstsystem id59136-1–21, beliggende utenfor planområdet) ble oppdaget ved LIDAR-
scanning etter Riksantikvarens vedtak (McLoughlin og Andersen 2013). Ettersom tiltaket 
også var i konflikt med denne, ble det sendt søknad om dispensasjon for denne fra 
Fylkeskommunen med epost 14.1.2015, med anbefaling om dispensasjon med vilkår om 
utgravning, noe Kulturhistorisk museum støttet i epost til Riksantikvaren samme dag. 
Riksantikvaren støttet anbefalingen og gjorde et tilleggsvedtak hvor id59136-22 ble 
inkludert den 19. januar 2015. Kulturhistorisk museum sendte uttalelse om kostnad og 
omfang i brev av 7.4.2015 (Rundberget 2015). Riksantikvaren fattet i brev av 10.4.2015 
endelig vedtak om dispensasjon av de omtalte kulturminnene med vilkår om arkeologisk 
utgravning i henhold til Kulturminnelovens § 10.1.  
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2 DELTAGERE, TIDSROM 
Navn Stilling Periode Dagsverk 
Camilla Cecilie Wenn Feltleder 1.6.-27.8.2015 64 
Espen Bennich Assistent 1.6.-27.8.2015 64 

Anette Sand-Eriksen Assistent 1.6.-5.6., 15.-19.6., 
24.6.-20.7.2015 

28 

Jani Causevic Assistent 20.7.-27.8.2015 29 
Sum   185 
Bernt Rundberget Prosjektleder 17.6.2015  
Ingar Mørkestøl Gundersen Stedfortredende prosjektleder 3.6., 24.6., 15.7.2015  
Jan Henning Larsen Stedfortredende prosjektleder 17.6., 5.8.2015  
Ola Gillerhaugen Gravemaskinfører (Hafjell Maskin) 8.-12.6.2015  
Audun Bjørnstad Gravemaskinfører (Hafjell Maskin) 7.-21.7.2015  
Olav Tjønntveit Hogst 1.-11.6.2015  

Tabell 1: Oversikt over feltmannskap og andre medarbeidere. 

3 BESØK OG FORMIDLING  
Tom Haraldsen var på besøk sammen med stedfortredende prosjektleder Jan Henning 
Larsen 5.8.2015, og returnerte en gang senere for å hente ut malm fra malmlag på id 
102394 til eksperimentelt bruk. Olav Tjønntveit som utførte størstedelen av hogsten på 
lokalitetene besøkte utgravningen flere ganger etter endt jobb, tidvis med andre fra 
lokalmiljøet. Enkelte forbipasserende på turstien/skiløypen langs id102394 ble informert 
om utgravningene. Utgravningen ble videre formidlet gjennom bloggen norark.no 
(innleggene finnes under http://norark.no/sted/mosetertoppen-og-haugan-hafjell). 

 
Figur 1: Mosetertoppen hyttefelt under bygging, og utsikt opp mot Hafjelltoppen. Id102394 er det åpnete 

feltet i nedre venstre del av bildet (Cf35219_13 mot S). 

http://norark.no/sted/mosetertoppen-og-haugan-hafjell
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Figur 2: Oversiktskart med lokalitetenes geografiske plassering. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 

31.7.2017 CCW (Cf34944_773). 
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4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 
De undersøkte kulturminnene ligger i et seterområde på østsiden av Gudbrandsdalen, 
mellom 810 og 840 moh., og rundt 300 m høyere enn dalbunnen og jordbruksområdene 
(figur 2). Området tilhører bjørkeskogbeltet, men med betydelig innslag av gran. 
Planområdet var under utbygging mens utgravningene pågikk, og det er en rekke nye 
hytter, veier, lysløype og turistrelaterte anlegg. Området er svært kupert. Det er en 
generell, svak stigning mot Hafjelltoppen i sør, som øker til sterk stigning rett sør for 
id102394. Lokalitetene ligger ca. 2,3-2,8 km nord for Hafjelltoppen. Videre bestod 
området av sandige og grusete morenerygger med myrsøkk imellom. Jernvinneanleggene 
og kullgropene lå på ryggene, og for selve jernvinneanleggenes del, gjerne langs brinken 
av ryggene, der den naturlige hellingen var blitt utnyttet. 

De undersøkte lokalitetene befant seg innen et område på ca. 500 x 300 m, og omfattet tre 
eiendommer. Prosjektnavnet Mosetertoppen er knyttet til utbyggingsprosjektet, og er ikke 
egentlig beskrivende for plasseringen av lokalitetene, de ligger i lavere terreng nord-
nordøst for Mosetertoppen og Mosætra (figur 1, 3, 4). Mosetertoppen vil allikevel bli 
brukt generisk om prosjektet i rapporten, og med mindre det angis spesifikt at det er 
snakk om den topografiske toppen, omtaler begrepet utgravningsprosjektet og 
lokalitetene som ble undersøkt.  

Kulturminneregisteret Askeladden har 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. 38 registreringer gjelder fangstgroper, mens 23 er kategorisert 
som kullgroper (i 2011 er det registrert 98 kullgroper), i et par tilfelle knyttet inn i 
jernvinneanlegg i seterregionen. Av historiske årsaker er det trolig at kun en del av de 
faktiske utmarkskulturminnene er registrert, og kriteriene for å skille kullgroper og 
fangstgroper var uklare (Rundberget 2015). Under Oppland fylkeskommunes registrering 
av planområdet ble det foretatt flere omklassifiseringer, der tidligere antatte fangstgroper 
ble vurdert å være kullgroper. 

Selv om det er begrenset med undersøkelser av jernvinneanlegg med mer på østsiden av 
Gudbrandsdalen, er det kjent en del kulturminner. Øst for Tretten har seks kullgroper blitt 
undersøkt, med radiologiske dateringer til middelalderen, 1015-1390 e.Kr. Fra Rabben 
boligfelt ved Øyer sentrum har en kullgrop blitt radiologisk datert til 1445- 1630 e.Kr., og 
på Tingberg i Øyer sentrum har tre kullgroper blitt undersøkt, med dateringer til 900-
1300 e.Kr. Slike kullgroper, som lå nede på dalbunnen, har trolig blitt benyttet til 
produksjon av smiekull.  

Det eneste jernvinneanlegget som har blitt undersøkt i denne delen av dalføret tidligere lå 
på Lisætra, knapt 1,5 km nordvest for lokalitetene på Mosetertoppen (Berge et al. 2011; 
figur 3). Under utgravningen i 2009 ble det undersøkt et jernvinneanlegg med kullgrop 
(id87871) og fem enkeltliggende kullgroper (id4487, id14321, id33990, id53755, 
id87724). Jernvinneanlegget viste seg å ha vært brukt over lang tid, og to forskjellige 
jernfremstillingsteknologier hadde vært i bruk. Det ble funnet tre ovner, seks 
slagghauger, et omfattende malmlag og en kullgrop med sidegrop. Den ene ovnen hadde 
likhet med eldre jernalderstyper, mens slagg og ovner av yngre jernalder-
middelaldertyper også ble funnet. De radiologiske dateringene tyder på at begge 
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teknologier ble benyttet omtrent samtidig, i merovingertid, noe som tyder på at anlegget 
viser overgangsfasen mellom de to teknologiene. Det ble i tillegg påvist kontinuerlig 
jernfremstilling inn i tidlig middelalder, og med noen mulige indikasjoner på blestring i 
høymiddelalder. Kullgropen var sekundær, datert til 1270-1290 e.Kr. De øvrige 
kullgropene fikk datering innen tidlig- og høymiddelalder, og de fleste hadde sirkulær 
bunnform, med ett unntak som hadde rektangulær bunnform. Dette passer godt med 
resultatene fra andre undersøkelser av kullproduksjon i Gudbrandsdalen. 

I denne sammenheng må det trekkes frem at delvis parallelt med utgravningene på 
Mosetertoppen ble det undersøkt to jernvinneanlegg på Haugan (id141160, id141161), 
under 1 km nordvest for Mosetertoppenlokalitetene, i tillegg til ett jernvinneanlegg som 
ikke er undersøkt (id141162) (McGraw et al. 2018). På Lisætra ligger det ytterligere to 
jernvinneanlegg som ikke har blitt undersøkt (id14320, id49547). Både på Haugan og 
Lisætra er det dessuten kullgroper, hvorav de fleste er undersøkt, men enkelte ligger 
igjen. Innenfor planområdet på Mosetertoppen lå det nok et jernvinneanlegg, id29479, 
som var så ødelagt at det ble dispensert uten vilkår. Øst og sørøst for planområdet ligger 
ytterligere tre jernvinneanlegg (id113112, id151867, id116976) og spredte kullgroper. 
Kullgroper finnes også i kleivene ned fra Mosætra på nordvestsiden (figur 3).  

Jernvinneforskningen i Norge har lang tradisjon (se f.eks. Larsen 1991, 2004, 2009; 
Narmo 1996 og Rundberget 2002 for sammendrag). Jernvinneanlegg er blesteranlegg for 
jernfremstilling på grunnlag av myrmalm og kull i små sylindriske ovner av leire. 
Gudbrandsdalen har lenge vært antatt å være viktig i jernfremstilling i jernalderen og 
middelalderen (først oppsummert i Hougen 1947, grundig oppdatert og videreutviklet i 
Larsen 2016), men aktiviteten der er langt mindre dokumentert enn i for eksempel 
Valdres. I Øst-Norge var forskning og utgravninger på 1960- og 1970-tallet konsentrert 
til Møsstrond i Telemark (Martens 1988), før Dokkaprosjektet ved Dokkfløy i Gausdal 
Vestfjell, Oppland (1986-1989) (jf. Larsen 1991, 2009, 2013; Jacobsen og Larsen 1992; 
Narmo 1996). Ytterligere større prosjekter i Hallingdal (Bloch-Nakkerud og Lindblom 
1994), Rødsmoen (Narmo 1997, 2000) og Gråfjell (Rundberget (red.) 2007, 2013), samt 
en rekke mindre prosjekter i området Valdres-Beitostølen-Tyin-Filefjell (Omland 2000; 
Mjærum 2004a, 2005, 2006a, 2006c, 2006d, 2007; Tveiten 2008a, 2008b, 2008c; 
Gundersen 2008, 2012; Gran 2015; Kile-Vesik 2016a, 2016b; Wenn og Rundberget 
2016) har gitt utvidet kunnskap om kronologi, anleggstyper og regionale forskjeller.  

Dokkaprosjektet er det nærmeste større referansematerialet for Gudbrandsdalen hva angår 
selve jernvinna. Det ble dokumentert jernutvinning tilnærmet sammenhengende i 1300 år, 
og en rekke jernvinneanlegg og kullgroper ble undersøkt, og i særlig grad forholdet 
mellom disse (Larsen 1991, 2003, 2004; Jacobsen og Larsen 1992). I Fron er det 
undersøkt et stort antall kullgroper de siste tiårene, og da spesielt i forbindelse med E6-
prosjektet Gudbrandsdalen (Gundersen og Andreadakis 2016). Tre gårdsnære smier, med 
datering til romertid/folkevandringstid og middelalder, ble også gravd ut (Loktu 2016; 
Villumsen 2016). Jernvinneanleggene på Dokkfløy har som oftest kullgroper som en 
integrert del av anlegget, noe som synes å være vanlig også andre steder, for eksempel i 
Valdres med omkringliggende områder. De andre delene i anlegget er gjerne bare svakt 
synlige i terrenget. Kullgropene er vanligvis sirkulære eller ovale (Larsen 1991, Narmo 
2000), men det finnes også en del kvadratiske eller rektangulære kullgroper på 
jernvinneanleggene f.eks. på Beitostølen. I Gudbrandsdalen er det i all hovedsak 
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dokumentert sirkulære kullgroper, men et fåtall kvadratiske/rektangulære har også blitt 
dokumentert i Vinstra-området og på Hafjell (Berge et al. 2011; Gundersen og 
Andreadakis 2016). På østsiden av Mjøsa er gropene kvadratiske eller rektangulære (jf. 
Narmo 1997; Rundberget 2013), og f.eks. i Østerdalen ligger de i en ”punktsverm” rundt 
jernvinneanleggene, som er lette å identifisere på grunn av store og markerte slagghauger.  

 
Figur 3:Mosetertoppen og nærliggende lokaliteter, jf. registreringer i Askeladden. Jernvinneanlegg som 

tilhører plansakene for hhv. Lisætra, Haugan og Mosetertoppen er merket av. Kartgrunnlag: Statens 
kartverk. Produsert 31.7.2017 CCW (Cf34944_772). 
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I kullgropene ble det fremstilt kull til jernfremstilling eller til smiing (Bloch-Nakkerud 
1987). Kullgropene som er knyttet til jernutvinningen finnes gjerne i utmark mens 
smiekullgroper vanligvis befinner seg nær bosetningsområdene, selv om unntak finnes 
(Narmo 1997), og det er fravær av tilknytning til jernvinneanlegg som definerer en 
kullgrop som smiekullgrop. Per 2015 fantes det ca. 250 radiologiske dateringer av 
kullgroper fra Oppland. Langt de fleste er datert til middelalder, særlig innen 1100-1400 
e.Kr. Enkelte kullgroper har blitt datert til vikingtid mens kun én er datert til 
merovingertid. Kullgropene på Filefjell er særlig tidlige (Larsen 2009).  

Kullgroper kan regnes som et massemateriale, og en viktig del av den vitenskapelige 
verdien er knyttet til tallfesting og utarbeiding av statistiske data som kan brukes til 
sammenlikninger og sammenstilling over store områder, som først blir tilgjengelig 
gjennom arkeologiske undersøkelser. Det store antallet av kullgroper kan brukes som et 
utgangspunkt for å vurdere produksjon og økonomiske forhold i jernalderen og 
middelalderen.  

Et omfattende fangstsystem for elg (id59136-1–21) strakk seg over drøyt 800 m, noe nord 
for id59136-22, som også var foreslått å tilhøre samme fangstsystem. Resten av 
fangstgropene, til sammen 21 stykker, ligger på en kraftig øst-sørøst/vest-nordvestgående 
bergrabb som hever seg over det omkringliggende terrenget.  

Slike systemer av fangstgroper er vanlige både for elg- og reinsdyrfangst. Fangstgroper er 
vanligvis gravd ut i løsmasser eller murt opp av steinblokker. De har blitt brukt siden 
slutten av eldre steinalder, og finnes over store områder i både Norge og Sverige. I Norge 
er det særlig store konsentrasjoner i Gudbrandsdalen og Østerdalen, som blant annet har 
blitt dokumentert gjennom større undersøkelser på Rødsmoen, Gråfjell og Dokkfløy 
(Jacobsen 1989; Jacobsen og Andersen 1992; Jacobsen og Larsen 1992; Bergstøl 1997, 
2008; Amundsen 2007; se også Gundersen 2016 for en sammenfatning). Fangstgropene 
for elg har blitt brukt sammen med sperregjerder som har ledet dyrene i gropene, og 
sperret veien utenom. På Dokkfløy og i Snertingdal er det funnet rester etter slike gjerder 
i form av stolper og skier i myra. Undersøkelsene på Dokkfløy viste at gjerdene trolig har 
vært store skigarder med en høyde på 2,5 til 3,5 meter. Man kan skille mellom passiv 
fangst, der man fanget dyr på trekk mellom vinter- og sommerbeiter, og aktiv fangst, der 
dyrene ble drevet mot fangstanleggene. Fangst av elg i fangstanlegg forutsetter 
regelmessig elgtrekk, og studier av trekkruter viser at disse er lite endret gjennom 
historien (Jacobsen og Andersen 1992:178; Jacobsen og Larsen 1992; Narmo 2000:72; 
Amundsen 2007; Bergstøl 2008). Fangstgroper kan finnes helt ned i dalbunnen. I 2011 
ble det undersøkt et lite fangstanlegg for elg på de flate furumoen utenfor Vinstra, som 
ble datert til jernalder (Gundersen 2016). Anlegget gikk ut av bruk da utnyttelsen av 
skogen til kullbrenning nådde en foreløpig topp i høymiddelalder.  
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5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Ettersom den østlige siden av Gudbrandsdalen hittil har vært lite utforsket, var 
undersøkelsene på Mosetertoppen sett på som et godt utgangspunkt for en bredere 
forståelse av utmarksbruk generelt og jernutvinning spesielt i området (jf. prosjektplan, 
Rundberget 2015). I middelalderen tilhører ovnene stort sett fase II-teknologi, altså ovner 
med slaggavtapning, mens den tidligste jernvinna, i eldre jernalder, hadde fase I-
teknologi, med såkalte gropsjaktovner, der slagget ble samlet opp i en grop under ovnen 
(se f.eks. Larsen 2009:67-84). Overgangen mellom disse to teknologiene er ennå ikke 
fullt ut forstått, og i yngre jernalder synes begge teknologier å kunne opptre. Funnene fra 
Lisætra, der det var tidlige dateringer kombinert med slagg typisk for både eldre 
jernalders teknologi og for middelalderjernvinna (Berge et al. 2011) åpnet for muligheten 
av liknende resultater også på Mosetertoppen, noe som ville kunne gi økt forståelse av 
overgangsperioden. 

Videre ligger området geografisk sett nokså nært den østlige kullgroptradisjonen. 
Ettersom det i forkant av undersøkelsen forelå få data fra den østlige delen av 
Gudbrandsdalen, var det av betydning å sikre gode statistiske data fra kullgropene for 
bedre å kunne belyse de to tradisjonenes utbredelse og brukstid. Gode dateringer var i 
begge tilfeller avgjørende og et prioritert område.  

Områder som var viktige å forsøke å avklare med hensyn til kullgroper og 
jernvinneanlegg inkluderte: 

- Hvilke strukturer som fantes på anleggene 
- Om produksjonen foregikk i egne blesterhus 
- Anleggenes helhetlige organisering 
- Om anleggene tilhørte samme grunntype 
- Hvilke aktiviteter som kan dokumenteres, f.eks. om røstingen foregikk på 

anleggene, og om jernet ble bearbeidet utover lupper 
- Hvilke ovnstyper kunne dokumenteres 
- Om anleggene kunne fremvise flere teknologifaser og/eller eventuelt bruksfaser 
- Når produksjonen foregikk 
- Hvor stor produksjonen har vært 
- Hvilke(n) vedart(er) som ble benyttet ved konstruksjon av elementer og ved 

blestring 
- Utforming av kullgropene – rund vs. firkantet bunn 

For den antatte fangstgropen gikk problemstillingene på: 

- Når ble gropen brukt  
- Om det kunne påvises flere faser 
- Hvordan fangstgropen var konstruert, eventuelt om flere konstruksjonsmåter var 

representert 
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5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 
Undersøkelsene ble tilpasset den enkelte lokalitet, både mht. kulturminnetyper, topografi, 
stubber og røtter og annen vegetasjon. Gravemaskin ble benyttet til snitting av kullgroper 
og enkelte andre strukturer og lag, og til avtorving, ellers ble det gravd manuelt med 
spade og/eller graveskje. Nedenfor vil det bli nærmere beskrevet hvordan de enkelte 
undersøkelsene ble utført. 

Dokumentasjonen var delvis digital og delvis manuell. Det ble brukt en Trimble R6 GPS 
med CPOS-nøyaktighet ved innmåling på den enkelte lokalitet. Dokumentasjonssystemet 
Intrasis (Version 3.1.1) ble brukt til behandling og analyse av innmålte enheter i felt. Til 
videre databearbeiding, analyse og publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10.1 
benyttet.  

Dataflyten fra GPS 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. 

De innmålte objektene ble gitt nummer etter Intrasis’ fortløpende nummerserie. Det ble 
lagt vekt på å måle inn så mye som mulig, inkludert lag som dukket opp under 
plangravningene av strukturene, steiner, naturfenomener som røtter, og så videre. Alle 
profiler ble målt inn, og de fleste prøvene og funnene. Unntakene var slaggprøvene fra 
prøverutene. Disse ble kun markert ved punkt i prøveruten. 

Ipad ble brukt til listeføring gjennom appen Numbers (f.eks. fotolister og 
strukturbeskrivelser), og Pages ble brukt til generelle beskrivelser og dagbok. For skisser 
i plan av strukturer underveis ble det tatt foto med ipadkameraet, som ble bearbeidet i 
SketchBook Pro og som deretter kunne eksporteres og hentes inn i Adobe Illustrator for 
rentegning. Alle større plantegninger og profiltegninger ble derimot utført manuelt på 
tegnepapir, og har senere blitt scannet og rentegnet i Adobe Illustrator. 

Utgravningen disponerte en fotostang i karbon på 6,38 m og et tilhørende Nikon 1 S1 
stangkamera med wifi-tilkobling til Ipad og Androidtelefon. Dette var uunnværlig for å få 
gode oversiktsbilder av lokaliteter og større strukturer. Det ble også brukt til å ta serier 
med detaljbilder av lokalitetene som har blitt brukt til fotogrammetri/3D-modellering. 
Bildene har blitt bearbeidet i programmet Agisoft. 

Fotografiene fra utgravningen er katalogisert i Unimus’ fotobase under fotonumrene 
Cf34944, Cf35003 og Cf35219. Funn og prøver er aksesjonsført under nummer 
2015/651, og katalogisert under museumsnummer C60836-60843 (se tabell 2 for oversikt 
over fordeling av C-numre per lokalitet, og lokalitetsopplysninger). 
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Vedartanalysene, i alt 16 enkle analyser og 10 detaljerte, ble utført ved Moesgaard 
Museum. Trekull fra 25 av disse prøvene ble radiologisk datert ved Ångströmlaboratoriet, 
Uppsala Universitet. Det ble sendt inn 19 slaggprøver, 7 malmprøver og 5 jordprøver til 
metallurgiske analyser hos Heimdal Archaeometry ved Arne Jouttijärvi (2017). 
Analyseresultatene er beskrevet under hver enkelt lokalitet, og det gis en samlet 
vurdering i kapittel 10. Analyserapportene finnes i vedlegg 14.6. 

I forbindelse med de radiologiske dateringene skal det påpekes at det er noe diskrepanse 
mellom de kalibrerte resultatene i tabellene i rapporttekst og vedlegg, og de medfølgende 
de grafiske illustrasjonene i rapportteksten. Tabellene refererer dateringene fra 
analyserapporten (vedlegg 14.6.2), mens illustrasjonene er produsert av rapportforfatter 
til den enkelte lokalitet. Forskjellene i kalibreringer skyldes at det benyttes forskjellige 
versjoner av kalibreringsprogrammet OxCal. Ångströmlaboratoriet bruker Version 3.10 
(Bronk Ramsey 2005), mens rapportforfatter benytter den nettbaserte Version 4.3.2 
(Bronk Ramsey 2017). Hovedtrendene i dateringene er de samme, men 1-sigma- og 2-
sigmakalibreringene er noe annerledes. 

 
Figur 4: Oversikt over lokalitetene som ble undersøkt, overlagt flyfoto av området. Området er drenert i 

nyere tid, jf. de omfattende åpne dreneringsgrøftene, særlig i midtre og sørlig del. Langs kantene av disse 
var det flere steder tydelig jernutfelling. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 1.8.2017 CCW 

(Cf34944_771).  
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AskeladdenID Gård, gnr./bnr. Type anlegg Cnr. 
102394 Søre Slåbekken, 17/50 Jernvinneanlegg m/to kullgroper C60836 
102404 Søre Slåbekken, 17/50 Jernvinneanlegg, generelt C60837 
102404 Søre Slåbekken, 17/50 Jernvinneanlegg, ovn A8705 mm. C60838 
102404 Søre Slåbekken, 17/50 Jernvinneanlegg, ovn A11800 mm C60839 
151880 Skistadion mosetertoppen, 17/101/1 Jernvinneanlegg m/to kullgroper C60840 
102376 Søre Slåbekken, 17/50 Kullgrop C60841 
151811 Søre Slåbekken, 17/50 Kullgrop C60842 
151913 Skistadion mosetertoppen, 17/101/1 Kullgrop C60843 
151916 Skistadion mosetertoppen, 17/101/1 Kullgrop - avskrevet - 

59136-22 Mosetertoppen hunder teig, 16/101 Mulig fangstgrop/kullgrop - 
Tabell 2: Oversikt over lokaliteter, id-numre og museumsnumre. 

5.2.1 JERNVINNEANLEGG 
Jernvinneanleggene ble først dokumentert i plan. Etter at lokalitetene hadde blitt hugget 
og renset for kvist og annen vegetasjon, ble de prøvestukket for å få en viss oversikt over 
anleggenes størrelse og hvilke elementer som inngikk. Deretter ble det tatt oversiktsfoto, 
og de erkjente strukturene og lagene ble omtrentlig målt inn. Anleggene ble så avtorvet 
med gravemaskin, der to-tre personer fulgte maskinen med krafse og rotsakser for å rense 
opp. Hver lokalitet ble videre finrenset, fotografert, og alle strukturer og lag målt inn. 
Den videre fremgangsmåten varierte noe mellom lokalitetene.  

Slagghaugene ble undersøkt tidlig. En profil ble lagt opp i lengderetningen. En prøverute 
på 1 x 1 m langs profilet ble undersøkt der haugene syntes tykkest, og innholdet ble målt 
opp i liter i bøttene. Slagget ble separert ut, og skilt i tappeslagg, bunnskoller, 
sjaktmateriale, evt. slaggblokker, og restmateriale. Hver gruppe ble deretter veid. Det ble 
valgt ut representative slaggbiter som ble tatt inn som funn/prøver. Deretter ble resten av 
siden snittet, og profilet ble renset opp, fotografert og tegnet, og det ble tatt ut kullprøver 
for datering. Slagghaugene på id102394 og id102404 ble gravd manuelt, og volumet av 
alt slagget ble målt i bøtter. Etter at profilene hadde blitt dokumentert, ble resten av 
slagghaugene fjernet og målt. På grunn av tidspress ble slagghaugen A6479 på id151880 
snittet med gravemaskin, mens A6442 ble snittet manuelt. De to gjenværende halvdelene 
ble her ikke undersøkt, og volumet av slagghaugene er estimert ut i fra innmålt areal og 
dybde i profilbenken.  

Litt avhengig av strukturenes størrelse og tidspresset ble det lagt snitt eller sjakter 
gjennom et representativt antall malmlag på anleggene. I flere tilfeller viste det seg at 
malmlagene strakk seg under slagghaugene, slik at de kunne dokumenteres i profilsnittet 
til slagghaugene. Profilene ble dokumentert med foto og tegning, og kull og jordprøver 
ble tatt ut.  

De til sammen fem ovnene var forholdsvis forskjellige, og ble dokumentert etter behov. 
Samtlige var uklart definert etter avtorvingen; det var enkelt å definere ovnsområder på 
bakgrunn av mye stein og sjaktmateriale, samt nærhet til slagghauger, men selve 
ovnsstrukturen var ikke klar. Ovnene ble derfor gravd ned i plan gradvis. Der det var lag 
med en hovedsakelig horisontal utstrekning ble det gravd stratigrafisk, ellers ble det 
gravd i -10 cm lag. Mellom hvert lag ble ovnene dokumentert med foto og skisser basert 
på foto på Ipad, og eventuelle nye lag og/eller steiner målt inn. Ovnen på id102394 ble 
formgravd til bunns. På id102404 ble ovn A8705 gravd ned i plan i mekaniske lag på 
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hver side av en midtprofil. Ovn A11800 ble snittet ved formgraving, og deretter 
fullstendig tømt, med dokumentasjon underveis. På id151880 ble ovnsområdet med to 
ovner ved siden av hverandre primært gravd ned i plan, med unntak av en profil i bakkant 
som forbant slagghaugen i sør med kullutkastet fra kullgropene i nord. Da ovnenes form 
og konstruksjon hadde kommet tydelig frem, ble det lagt et profilsnitt på tvers gjennom 
ovnene, da tidsmangel gjorde det vanskelig å få totalgravd dem. Det ble tatt ut kullprøver 
og til dels også slagg fra ovnene underveis, og deler av stående sjakter ble også tatt ut 
som funn. 

5.2.2 KULLGROPER/FANGSTGROP 
Kullgropene og den antatte fangstgropen ble snittet med gravemaskin. Snittene ble først 
plangravd ned til et nivå rett over bunnen av nedgravningen, for å avgjøre om denne var 
rund/oval eller kvadratisk/rektangulær. Milebunnene ble dokumentert med foto og 
innmåling, før snittet ble kjørt videre godt ned i undergrunnen. Profilene ble deretter 
renset opp, fotografert og prøver uttatt. Snittene på kullgropene som lå inne på anleggene 
id102394 og id151880 ble lagt slik at de i størst mulig grad fanget opp relasjoner mellom 
kullgroper og/eller andre anlegg. Målene som ble tatt reflekterer prinsippene presentert 
for bl.a. Gråfjellprosjektet (Rundberget [red.] 2007:Figur 16) og E6 Gudbrandsdalen 
(Gundersen og Andreadakis 2016:Figur 19.1). 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
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Generelt     1.6., 
27.8. 

2.-3.6., 
24.6., 
15.7. 

 4.-
5.6.     11 11 

102394 
8.-

12.6., 
30.6. 

12.6., 
15.-
17.6. 

18.-30.6., 
1.-2.7., 

6.7. 

4.6., 17.6., 
25.6., 1.-2.7., 

6.7. 
  3.6.  8 6 25 7 2 48 

102404 7.-15.7. 22.-
29.7. 

30.7.-
13.8., 

18.-19.8. 

22.7., 29.7.,  
5.-6.8.   3.6., 

5.6. 
4.-
5.6. 19 15 30 5 2,5 71,5 

151880 
16.-

21.7., 
20.8. 

14.-
18.8. 

19.8.-
27.8. 

2.6., 22.7., 
18.8., 24.-27.8.   3.6., 

4.6. 5.6. 9 7 17 4 1,5 38,5 

151913 30.6.  30.6. 3.6., 3.7., 22.7.       0,6 2,5  3,1 
151916 30.6.  30.6. 3.6.       0,6 1  1,6 
151811   19.8. 4.6., 19.8.       1 2  3 

102376 7.7.  7.7. 4.6., 7.7.,  
29.-30.7., 27.8.   26.8.    0,6 3  3,6 

59136-
22 30.6.  30.6. 4.6., 7.7.       1 2  3 

Sum dagsverk 36 28 75,8 26,5 17 183,3 
Tabell 3: Tidsbruk på Mosetertoppen: oversikt over arbeid på den enkelte lokalitet og dagsverk. 

Den første uken av undersøkelsen var satt av til overflatedokumentasjon av kullgroper, og 
prøvestikking på jernvinnelokalitetene for å avgjøre omfang og strategi for avtorvingen. 
Id102394 ble undersøkt først, med fortløpende avtorving og utgravning. Deretter ble først 
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id102404, så id151880, avtorvet, før utgravningen av id102404 ble satt i gang. Mens de 
siste strukturene på id102404 ble ferdigstilt, ble id151880 fremrenset, og deretter utgravd. 
Kullgropene ble snittet i bolker; det ble tatt inn gravemaskin for å snitte de to kullgropene 
på id102394 etter at mesteparten av lokaliteten var undersøkt, hvorpå gravemaskinen ble 
flyttet for å snitte id151913, id151916 og id59136-22. Id102376 ble snittet i forkant av 
avtorvingen på id102404, mens kullgropene på id151880 og slagghaug A6479 ble snittet 
etter overflatedokumentasjon av lokaliteten og prøveruter i slagghaug var ferdigstilt. 
Dokumentasjon av kullgropsnittene, samt graving av prøverute på id151811, ble utført 
innimellom andre arbeidsoppgaver, for eksempel når det ble utført fotogrammetri på 
jernvinneanleggene. Noe av det siste som ble gjort var en utvidet prøvestikking rundt 
id102376, for om mulig å identifisere ytterligere ett jernvinneanlegg, som var antatt å 
kunne ligge der ettersom det ble funnet røstet malm i profilet gjennom kullgropen. 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 
En gjennomgående utfordring på alle lokalitetene var røtter og stubber. De fleste 
lokalitetene var bevokst med trær, og røttene lot seg ikke fjerne enkelt. Det ble gjort 
forsøk på å løfte ut røtter skånsomt med gravemaskin, men det endte med kratre, uansett 
hvor forsiktig det ble jobbet. Det var derfor nødvendig å avtorve og grave rundt røttene i 
størst mulig grad, noe som var tidkrevende. Det gjorde det også utfordrende å ha oversikt 
over all stratigrafi til enhver tid siden røttene til dels forstyrret stratigrafien, til dels skapte 
brudd.  

De tre jernvinnelokalitetene hadde hver sine særegne utfordringer, forårsaket av 
varierende topografi og vegetasjon. Id151880 hadde svært ujevn undergrunn. Ved 
befaring ble det antatt at lyngtuene over området primært var vegetasjon, men under 
avtorvingen ble det klart at hele flaten var dekket av ca. 1 x 0,5 m store sanddyner, opptil 
30 cm høye, der lyngen vokste på toppene. Disse sanddynene var naturlige formasjoner, 
og lå så tett at det var utfordrende for gravemaskinen å følge formene, fjerne torv og 
samtidig la alle lagavsetningene tilknyttet jernvinneanlegget ligge urørt. Særlig 
malmlagene ble skadelidende, ettersom de ofte var ganske tynne. De fremstod som 
ganske flekkvise, men dette reflekterer avtorvingen heller enn den opprinnelige 
utstrekningen.  

På id102404 var terrassen plan, men det var svært tett med røtter, og på grunn av at det 
hadde vært tett granskog frem til prosjektets oppstart, var det tynn vegetasjon i 
skogbunnen. Røttene skapte i seg selv problemer, men det tynne moselaget var også 
utfordrende. Det var for tynt og hadde for lite rotfeste til at det kunne «rulles» av med 
gravemaskinskuffen, noe som medførte at de underliggende lag og strukturer lett ble 
trukket med. På id102394 var det røtter som var det største problemet, særlig 
ansamlingen over røsteplass A914, som det tok lang tid å avtorve og rense opp, og med 
tap av informasjon. Røtter var også en utfordring ved snitting av kullgropene da de skapte 
ustabile profiler. 

Enkelte av lokalitetene hadde stedvis dårlig drenering (figur 5). Dette gjaldt nedre, sørlige 
del av id102394, som var myrlendt, og der ikke var mulig å gjøre en sikker avgrensing på 
slagghaug A3577 som følge av vannsig. Videre viste det seg at det var svært kompakte 
masser under den høytliggende kullgropen A6071 på id102376, slik at profilet ved 
dokumentasjonstidspunktet delvis stod under vann, som ikke trakk seg vekk. Kullgropen 
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ble sikret med varselbånd for å unngå ulykker. Det var heldigvis sjelden kraftig regnvær 
under undersøkelsen, men ved enkelte tilfeller måtte arbeidet omprioriteres som følge av 
regn, ettersom sjaktene fylte seg med vann. 

Ingen av anleggene ble totalgravd. De mange lagavsetningene som er del av 
jernvinneanleggene ble i all hovedsak undersøkt gjennom profilsnitt, men ikke fjernet i 
sin helhet. Dette gir en god oversikt og forståelse over alle synlige strukturer og lag, men 
det er mulig at det finnes andre strukturer som ikke har blitt oppdaget. Hellegryte A11800 
på id102404 var ikke synlig i overflaten etter avtorving, og ble kun funnet etter fjerning 
av 10 cm med forskjellige lagavsetninger. Det samme gjelder den antatte bunnen av et 
ildsted, A10942. Store mengder brent leire nord for hellegryten gjorde området særlig 
interessant for undersøkelse, men dersom det ikke hadde vært brente leire i området, er 
det lite trolig det ville blitt lagt mer enn en sjakt der, og denne ville ikke nødvendigvis ha 
truffet hellegryten. På denne lokaliteten, og på de andre undersøkte lokalitetene, var det 
store områder med blandete avfallslag som bare delvis ble undersøkt, og det må holdes 
åpent at det kan ha eksistert andre strukturer, særlig i form av nedgravninger slik som 
hellegryter, som ikke ble oppdaget. Samtidig ville det vært svært tidkrevende om alle lag 
skulle vært gravd ut ordentlig. Man kunne brukt gravemaskin til å avdekke de resterende 
lagene ned til steril undergrunn, men det å ta inn gravemaskin på en allerede avdekket 
flate ville trolig ha medført at strukturer vel så gjerne hadde blitt ødelagt, som oppdaget.  

 
Figur 5: Fuktige dokumentasjonsforhold i kullgrop A6071. EB og JC tegner profil (Cf35003_1985 mot V). 
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Figur 6: Id102394, strukturer. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 2.8.2017 CCW (Cf34944_750). 
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Figur 7: Oversiktskart id102394, med anleggsnumre på de største strukturene, og profiler og prøverute 

avmerket. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 2.8.2017 CCW (Cf34944_753). 
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6 JERNVINNEANLEGG ID102394 
Anlegget lå ytterst på en svakt forhøyet utstikkende flate på en sandrygg, ca. 20 m bred 
og minst 45 m lang, med myrlendt terreng umiddelbart nedenfor flaten i sør og vest, en 
anlagt skiløype/skogsvei i nord, og videre flate østover (figur 4, 6, 7, 8). På sørsiden steg 
terrenget opp mot Måsåberget og videre mot Hafjell, mens det mot nord lå et 
ravinelandskap med avløsende sandrygger og myrlendte søkk, og med anlagte skarpe 
dreneringsgrøfter gjennom området. Det var utsikt til id102404. Flaten hadde slak helling 
mot vest og nord, og var i sør avgrenset av en forholdsvis steil skråning. Området var 
hogget ned for flere år siden, og det var kun noen ungtrær som trengte å fjernes før 
undersøkelsen. Det hadde imidlertid vært ganske tett skog over området, og anlegget var 
dominert av store røtter og stubber, hovedsakelig fra gran og furu. Det var derfor 
krevende å avtorve området, og det gikk mye tid til å rense og grave mellom røtter.  

Strukturene som tilhørte anlegget omfattet et område på ca. 18 x 16,5 m. Ca. 440 m2 ble 
avtorvet (figur 9, 10). To kullgroper, A169 i sør og A187 i nord, lå litt inne på flaten. Øst 
for A169, og litt høyere opp, så et område med dyprød malm, A914, tolket som en 
røsteplass. Ovnsområde A200052 med ovn A4212 lå vest for A169, i svak skråning, med 
en stor slagghaug A3577 ned skråningen mot myrområdet i sør. Mellom ovnen og A169, 
og delvis i kullgropen, lå det malm- og kullag i varierende tykkelse. Nok et malmlag 
A855 lå mellom de to kullgropene, mens et tykt kullag A801 lå mellom A187 og ovnen.  

 
Figur 8: Jernvinneanlegg A102394 før avtorving, utsikt mot Gudbrandsdalen (Cf35003_0138 mot NV). 
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Figur 9: Jernvinneanlegg id102394 etter avtorving og opprensing. Ovnsområde definert av steiner i 
midten, med slagghaug til høyre og kullag til venstre; kullgroper bak disse, og røsteplass inniblant 

rotansamling i bakgrunnen (Cf35003_0213 mot SØ). 

 
Figur 10: Jernvinneanlegg id102394 etter avtorving og opprensing. I forgrunnen til venstre slagghaug 

A3577, med sandlag A3558 over, bak denne ovnen med steiner. Kullgrop A169 med malmlager over kanten 
er synlig om lag midt i bildet, med kullgrop A187 og malmlag A855 bakenfor. Røsteplass A914 oppe til 

høyre (Cf35003_0216 mot Ø). 
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6.1 OVNSOMRÅDE A200052 MED OVN A4212, OVNSGROP A6051, SLAGGRENNE 
6061 

Ovnsområdet bestod av selve ovnen, A4212, med slaggavtapning mot vest, en 
sandblandet steinpakning i nord, øst og sør, slaggrenne A6061 i sørvest og en mulig 
belgåpning i nordvest (figur 11-14). Ovnsområdet omfattet ca. 2,25 x 2,05 m, og var 
forholdsvis tydelig avgrenset mot øst, nordøst og sørøst, mens det var mer utflytende og 
inneholdt mye avfall mot vest, sørvest og nordvest. I sørvest og sør gled ovnsområdet 
over i slagghaug A3577. Terrenget helte mot vest, nordvest og nord, og det var tidvis 
ikke mulig å avgjøre om fyllskiftene og steinene som lå i området var in situ, eller utrast 
som ledd i jernutvinningen, eventuelt etter at anlegget gikk ut av drift. Steinpakningen 
som delvis omkranset ovnen har trolig vært bygd opp i forkant av første blestring, 
ettersom fyllet mellom steinene var forholdsvis sterilt, uten kull eller slagg, og med kun 
svært små mengder med humus. Steinpakningen må antas å ha vært stabil, slik at det ikke 
var nødvendig med gjenoppbygging mellom hver brenning.  

Grunnet den dårlige bevaringsgraden var det vanskelig å skille ut nøyaktig hvor ovnen 
hadde stått, og dermed å avgjøre ovnens størrelse. Basert på rommet skapt av 
steinpakningen i bakkant, samt diverse sjaktrester, kan det synes som at ovnen kan ha 
målt opptil 107 x 85 cm. Ovnen ser imidlertid ut til å ha vært bygd over ovnsgrop A6051, 
som hadde et langt mindre omfang, ca. 64 x 55 cm, og ca. 15 cm dyp (figur 14, 17). 
Ovnsgropen var tilnærmet skålformet. Ut i fra ovnsgropen kan det antydes at ovnens 
indre bredde har vært ca. 65 cm. Med sjaktvegger kan ovnens ytre mål ha vært ca. 75-85 
cm. Ovnsgropen gikk over i en slaggrenne, A6061, som var ca. 47 cm bred og 1 m lang, 
og opptil 10 cm dyp. Slaggrennen hadde et ujevnt rundet snitt. Det ble ikke funnet 
tappeslagg in situ i slaggrennen. Teknologisk dreier det seg om en fase II-ovn, en 
sjaktovn med slaggavtapning.  

Selv om det meste av ovnen over undergrunnsnivå var tapt, var det en god del rester både 
i ovnsområdet og i slagghaugen som kunne fortelle om konstruksjonen. To store biter 
sjaktmateriale i brent leire med slaggavsetninger på innsiden ble funnet stående vertikalt i 
ovnens sentrale område, og ble antatt å være in situ under utgravningen (figur 11, 14). 
Imidlertid viste det seg da det hadde blitt gravd til bunns i ovnen at de to bitene syntes 
forkjært plassert; den ene (F5814) stod på skrå over slaggrenna A6061, mens den andre 
(F5786) stod nord for slaggrenne og ovnsgrop. Dersom disse to elementene var in situ da 
de ble gravd ut, kan det tyde på at ovnen har blitt gjenoppbygd opptil flere ganger, og at 
den i siste fase hadde en noe annen orientering og plassering i forhold til ovnsgropen enn 
i sin opprinnelige form. Ettersom det ikke syntes å være in situ-slagg i slaggrennen, er det 
mulig at denne ikke var i bruk i siste fase, og det er likeledes mulig at bunnskolle F5956 i 
ovnsgropen tilhører en tidligere fase (figur 18). På den annen siden skulle man kanskje 
kunne forvente at mer av sjakten var bevart dersom F5814 og F5786 faktisk stod in situ, 
og alt i alt anses det som mindre sannsynlig at disse representerer deler av en in situ ovn. 
De to sjaktfragmentene var allikevel forholdsvis godt bevart, ca. 35 og 25 cm høye, med 
buet innside. På utsiden var leiren stort sett rødbrent, men i de nedre 5 cm eller så var den 
grå, noe som tyder på at den hadde brent uten tilgang til oksygen, trolig fordi denne delen 
har stått under bakkenivå (figur 19). 
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Figur 11: Ovnsområde A200052 under utgravning (alle mot Ø). Sammenlikn med figur 12-14. Ø.v. Etter 
opprensing (Cf35003_0562); Ø.h. Nivå 1: kullag A801 fjernet i østlig og nordlig del (Cf35003_0640); 

Øm.v. Nivå 2: første lag stein i ovnens bakre del fjernet (Cf35003_0711); Øm.h. Nivå 3: andre lag stein i 
ovnens bakre del fjernet, ytre del av slaggrennen mot slagghaug A3577 synlig (Cf35003_0720); M.v. Nivå 

4: tredje lag stein i ovnens bakre del fjernet, områdene omkring ovnen renset ned til undergrunn 
(Cf35003_0728); M.h. Nivå 5: Etter fjerning av siste lag stein; gjenværende steiner antas å være mer eller 

mindre in situ deler av selve ovnen. I ovnen er de to grå leirelagene i bakkant tydelige (Cf35003_0752); 
N.v. Nivå 6: Slaggrenne A6061 er snittet, formen på ovnsgropen trer frem (Cf35003_0769); N.h. Nivå 8: 
Ovnsgropen formgravd til ca. 10 cm dybde, kullag i ovnen tilnærmet fjernet, slagg og brent sand igjen 

(Cf35003_0821); 
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Figur 12: Utgravning av ovnsområde A200052, nivå 3 og 4 (Cf34944_714-5). 

  
Figur 13: Utgravning av ovnsområde A200052, nivå 5 og 6 (Cf34944_716-7). 



Gnr. 16, 17, Øyer kommune  Saksnr. 2008/695 
 
  

 
34 

Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

 
Figur 14: Utgravning av ovnsområde A200052, nivå 7 og 8 (Cf34944_718-9). 

I selve ovnen var det en rekke fyllskifter; noen var enkle å definere, andre virket 
utflytende. Lag og strukturer tilknyttet ovnen er beskrevet i tabell 4. Bunnen av 
slaggrennen og ovnsgropen inneholdt sterkt kullholdige lag med varierende mengder 
slagg (A5933/5982, A5965). Over bakkeplan forsvant de sterkt kullholdige lagene, og ble 
i stedet erstattet av lag som syntes omrotete, særlig et spettet og heterogent rødbrunt lag 
bestående av sand og silt iblandet en del humus, noe kull, slagg, og enkelte steiner.  

Et rødbrent sandlag langs innsiden av steinpakningen, som til dels fulgte bunnen av 
ovnsgrop A6061, fremstod som tydelig, selv om det tidvis syntes å ha rast inn, og også 
opptrådte sporadisk i det omrotete fyllet inni ovnen. Laget ble målt inn på flere nivåer, 
som A5246/A5533/A5712 (figur 12, 13, 14, 16). Steinene i steinpakningen syntes i liten 
grad varmepåvirkete, med unntak av flater som lå helt inn mot ovnen. I ovnens bakkant, 
innenfor den rødbrente sanden, og særlig omtrent i nivå med undergrunnen og noe over 
dette, fremkom et gruset grått lag. Laget er tolket som de forvitrete restene av nedre del 
av sjaktkonstruksjonen, altså delvis brent leire som ikke har oksidert og blitt rød, og hvis 
brenningsgrad var såpass lav at den smuldret opp. Laget fremkom i to konsentrasjoner 
med hesteskoform, der den vestlige skar den østlige (nivå 5-6, figur 13). Disse grå lagene 
tolkes som restene av sjaktkonstruksjonen, og kan tyde på at sjakten har blitt 
gjenoppbygd minst én gang.  

Selv om ovnsområdet var forholdsvis tydelig definert i øst, sørøst og nordøst, var det 
allikevel flere strukturer og lag som lå inn i ovnsområdet. Lag 30 i profil C4794 og 
C4798 tolkes som rester av vollen i kullgrop A169, men det var vanskelig å skille fyllet 
fra fyllet i steinpakningen i bakkant av ovnen (figur 11 ø.h., figur 23, 24, 29, 30, 31). 



Gnr. 16, 17, Øyer kommune  Saksnr. 2008/695 
 
  

 
35 

Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

Flere malm- og kullag lå over disse lagene i området mellom ovnen og kullgrop A169, og 
vitner om at kullgropen og ovnskonstruksjonen er blant de tidligste strukturene på 
lokaliteten (figur 21, 22, 23, 29, 30, 31). 

 
Figur 15: Ovnsområde A200052 og nærliggende områder: lag over og omkring ovnen. Kartgrunnlag: 

Statens kartverk. Produsert 2.8.2017 CCW (Cf34944_754). 
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Figur 16: Ovn A4214 i ovnsområde A200052, med lag i ovn og slaggrenne. Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Produsert 2.8.2017 CCW (Cf34944_755). 

 
Figur 17: Ovn 4212, med strukturelle elementer. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 2.8.2017 CCW 

(Cf34944_757). 
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Anr. Type Beskrivelse 
A5246/A5533/A5712 Lag Rødbrent sand i bakkant av ovn A4212, nivå 2/3/5. 

A5933/A5982 Avfallslag Fyll i slaggrenne A6061. Mørk brunsort kull og kullstøv blandet 
med til dels mye slagg, samt noe sand og silt og grus, litt humus. 

A4506 Lag Brent sand i ovnsanlegg, omrotet 

A4851 Lag 
Brunrød grov sand med litt kull, brent sand og mulig malm. 
Omrotet fyll i toppen av ovnen, inkludert også noe slagg og 

ovnsrester. Nivå 1. 

A4868 Lag Omtrentlig avgrensing av ovnens bakre del, oppbygd av 
rundstein iblandet grå til grågul sand. 

A5253 Lag Blanding av 5246 og 4851. Rødbrent sand og mer humøs og 
kullholdig brunrød sand, med noe slagg, stein etc. Nivå 2. 

A5675 Lag Brun humøs og kullholdig sandig silt, likner A4851, men brunere, 
mindre produksjonsavfall, utbredelse nivå 4. 

A5700 Lag Tilsvarer A4851, inne i selve ovnssjakten, nivå 4. Rødbrunlig 
sand mm. 

A5727 Kullag Kullag i bunnen av ovn A4212, nivå 5. Kull og sot, ganske fettet i 
konsistensen, iblandet noe sand og silt, samt slagg. 

A5917 Lag Estimert utbredelse av ovn uten bakre steinpakning, etter 
gravning av nivå 5 

A5965 Lag Fyll i ovnsgrop. Likner A5727, men mer oppblandet med slagg; 
sort-grå. Bunnlag i ovnen. Som 5933/5982 i slaggrennen. nivå 6 

A4240 Kullag 

Laget ligger mellom ovn A4212 og vollen til kullgrop A169, og 
representerer trolig kull tilhørende en av de senere brenningene i 

ovnen. Kullet synes ikke å være utkast fra A169, ettersom 
stratigrafien tilsier at laget har tilkommet etter at kullet var tømt 

fra A169 og kullgropen var tatt i bruk som malmlager. Lag 3: Sort 
kullag iblandet litt malm, sand og silt. Ikke i profil, eller topp? 

A4261 Avfallslag 
Lomme med mørk brunsort fyll, bestående hovedsakelig av kull, 
med en god del finkornet slagg, og iblandet litt humus, sand og 

silt. Lå delvis over horisontal helle. 

A4496 Lag 

Fyllag funnet hovedsakelig på nordsiden av profilbenk, tilsvarer 
trolig lag 4 fra tegning. Fyllet bestod av gulgrå spettet sand med 

litt kullbiter, humus, malm og brent sand spredt omkring. Kan 
være enten et "planerings-" eller "rengjørings-"lag, der gamle 
avsetninger dekkes før ny produksjon settes i gang, eller en 
oppstøtting av ovnskonstruksjonens bakre del. Malm og kull 

under laget tyder på at ovnen har vært i bruk tidligere, så laget 
har i så fall blitt påfylt på grunn av en endring i ovnens funksjon. 

A4624 Lag Grågult fyll under malmlag, over undergrunn. Bunn av A4496 (se 
denne). 

A4800 Kullag 
Kullomme i vest, under helle, inneholder noe slagg. Lag 28: 

Kullag, tettpakket, store kullbiter under helle, iblandet litt slagg. 
Begrenset utbredelse. 

Tabell 4: Oversikt over innmålte lag tilknyttet ovnsområde A200052. 
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6.1.1 SLAGG FRA OVN A4214 OG OVNSGROP A6051 
Det ble funnet en del slagg i tilknytning til ovnen, inkludert en bunnskolle in situ i 
bunnen av ovnsgropen (figur 18), og to store fragmenter av ovnssjakten, sannsynligvis fra 
ovnens siste bruksfase, men trolig forskjøvet fra sin opprinnelige plassering (figur 19). 

 
Figur 18: Fragmentert bunnskolle F5956, funnet in situ i ovnsgrop A6051, i ovn A4212 (Cf34944_242). 

  
Figur 19: Ovnsvegg F5786, funnet tilnærmet in situ i ovn A4212, utside (v) og profil (h) (Cf34944_613). 
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6.2 KULLGROP A169 MED MILEBUNN A5300 OG DIVERSE MALM- OG KULLAG 
Kullgrop A169 lå tett opptil ovnsområde A200052. I utgangspunktet har den vært anlagt 
for å skaffe brennstoff til blestring, men i tillegg til har den blitt gjenbrukt som lager 
(figur 20, 21, 25-28). Selve kullgropen fremstod som ujevnt oval i form før 
undersøkelsen, og var stedvis ødelagt av stubber og tuer. Terrenget hellet svakt fra øst 
mot vest, og det var særlig vanskelig å identifisere vollen i øst på grunn av den generelle 
stigningen i terrenget. Det er sannsynlig at vollen har vært ubetydelig i øst, og noe mer 
oppkastet i sør, vest og nord. Ytterkanten av vollene målte ca. 7,9 x 7,7 m, toppen av 
vollene (A3835) strakk seg ca. 5,5 x 5,3 m, mens indre avgrensing av vollene (A3034) 
var ca. 4,5 x 3,8 m. Dybden før snitting var ca. 50 cm. 

 
Figur 20: Detalj av kullgropene på id102394, med relevante anleggsnumre, samt andre kullforekomster. 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 2.8.2017 CCW (Cf34944_752). 
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Figur 21: Kullgrop A169 i plan etter opprensing, med tydelige malmlag i vest og nordvest. Ovnsområde 

A200052 med steiner synlig i bakkant (Cf35003_0224 mot VNV). 

 
Figur 22: Milebunn i kullgrop A169 under snitting (Cf35003_0697 mot N). 
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Figur 23: Kullgrop A169 til høyre, og diverse avsatte lag i og vest for gropen, profil C4794. Utsnitt finnes i 

figur 25, 27 og 29. Tegnforklaring finnes i figur 32 (Cf34944_686). 

 
Figur 24: Profil gjennom lag sør for ovnsområde A200052 og gjennom kullgrop A169 med malmlag 

(Cf35003_0700 mot N). 

I profilet var nedskjæringen ca. 3,8 m bred i toppen og 2,95 m i bunnen, med en dybde på 
opptil 56 cm. Nedskjæringen fremstod som rundoval, med skrå til svakt buete sider og 
tilnærmet flat bunn, som helte svakt mot vest. I vest var vollen ca. 16 cm tykk (lag 6, lag 
30). I bunnen lå restene av milebunnen, kullag 15 (A4390; figur 22). Kullgropen var 
grundig tømt; kullaget målte opptil 5 cm langs kantene, men var generelt i bunnen kun 1-
2 cm tykt (figur 23-26). I bunnen og langs sidene var undergrunnssanden til dels sterkt 
varmepåvirket (lag 17). I øst var nedskjæringen svært uklar, og det ser ut til at 
undergrunnssand har rast inn (lag 37). 

 
Figur 25: Detalj av figur 23, kullgrop A169 med diverse lagavsetninger (Cf34944_683). 

 
Figur 26: Detalj av profilet i kullgrop A169 (Cf35003_0704 mot N). 
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I kullgropen, særlig langs vestlig og nordvestlig side, var det tykke lag som vitnet om at 
den var blitt gjenbrukt som malmlager etter kullproduksjonen (figur 27, 28). Malmlag 14 
(A4356) var det første som ble deponert langs innsiden av vollen. Deretter har sandlag 
18/40 (A3635) blitt fylt i bunnen av kullgropen og planert ut bunnen. Omtrent samtidig 
ser det ut til at vollen (lag 6) og kullaget langs kanten av kullgropen (lag 15) har hatt en 
mindre kollaps, og dekker toppen av malmlag 14. Delvis over dette ble et tynt kullag 19 
(A4336) deponert i vest. Over dette ble det så deponert nye malmsjikt (lag 12, 13, 20, 21, 
22, 23, 26, 27) i varierende kvalitet over vestvollen, og blandete sand- og kullag i bunnen 
av gropen (lag 24, 25, 39, 40). Flere av lagene som var avsatt langs vestsiden fantes også 
over vollen og på utsiden av kullgropen, i retning ovnen. Nærmere beskrivelse av lagene 
finnes i figur 30, deres utbredelse er dokumentert i figur 31-32; ytterligere beskrivelser og 
tolkninger står i strukturtabellen, vedlegg 14.1. 

 
Figur 27: Detalj av figur 23, malm- og kullag langs vestsiden av A169 (Cf34944_685). 

 
Figur 28: Detalj av malmlag i kullgrop A169 (Cf35003_0602 mot N). 
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Det ble gjort radiologisk datering av to lag i kullgropen. Malmlag A4356 ble radiologisk 
datert på gran til 1280-1400 e.Kr., malmlag A3083 ble datert på bjørk til 1270-1400 
e.Kr., mens milebunnen i kullgropen, A4390, ble datert på bjørk til 1250-1390 e.Kr. 
Stratigrafisk var A3083 yngre enn A4356, men de tilnærmet fullstendig overlappende 
dateringene kan indikere at det ikke dreier seg om store tidsspenn mellom de to 
avsetningene. Milebunnen er både kronologisk og stratigrafisk eldst. Selv om milebunnen 
ble datert på bjørk, var furu det dominerende treslaget. De to malmlagene inneholdt 
begge hovedsakelig bjørk, med et lite innslag av gran. 

 
Figur 29: Detalj av figur 23, lagavsetninger vest for vollen til kullgrop A169 (Cf34944_690). 

 
Figur 30: Detalj av vollen i A169, sett mot sør, med malmlag og ytterligere lagavsetninger vestover, 

C4798. «Baksiden» av figur 23/27/29. Tegnforklaring på figur 32 (Cf34944_689). 

 
Figur 31: Profil C4798, del av vestlig voll i A169 med malmavsetninger mm. (Cf35003_0679 mot S). 
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Figur 32: Tegnforklaring til illustrasjoner for A169, A801 mm. (figur 23, 25, 27, 29, 30, 52; Cf34944_682). 

Anr. Tolkning Beskrivelse 

A4261 Avfallslag 
Lomme med mørk brunsort fyll, bestående hovedsakelig av kull, med 

en god del finkornet slagg, og iblandet litt humus, sand og silt. Lå 
delvis over horisontal helle. 

A4624 Fyll Grågult fyll under malmlag, over undergrunn. Bunn av A4496. 

A3655 Slaggansamling 
(A169) 

Mindre slaggansamling i bunnen av sørlig kullgrop, oppå lag 3635, 
trolig resultat av blestring etter at kullgropen ble planert. 

A4275 Kullag (A169) 
Ikke erkjent i profil. Kullag funnet i sjakten inne i kullgrop A169, men 

ikke relatert til kullbrenningen. laget inneholdt noe sand, silt og humus i 
tillegg til kullet; mørk grå-brun-svart. 

Tabell 5: Lagbeskrivelser for lag relatert til kullgrop A169 mm., ikke dokumentert i profiltegninger. 
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Figur 33: Kull- og avfallslag mellom kullgrop A169 og ovnsområde A200052. Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Produsert 2.8.2017 CCW (Cf34944_751). 

 
Figur 34: Malmlag/malmlagre mellom kullgrop A169 og ovnsområde A200052. Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Produsert 2.8.2017 CCW (Cf34944_756). 
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6.3 KULLGROP A187 MED MILEBUNN A5288 
Kullgropen var noe ujevnt rundoval i plan. Den hadde ganske jevn indre helling og en 
tilnærmet rund bunn med et dypere parti før avtorving. En stor stubbe påvirket vollen noe 
i vest. Vollen var tydeligst i vest, mens den i øst og sør var delvis nedkjørt av stor maskin. 
Avgrensingen var utydelig før avtorving, og målene er noe usikre. Formen var ujevnt 
oval. Ytterkanten av vollene målte ca. 6,7 x 5,4 m, avstanden mellom toppen av vollene 
(A3817) målte opptil 4,5 x 3,7 m, mens indre mål av vollene (A3459) var ca. 3,5 x 2,9 m. 
Dybden før undersøkelsen var ca. 50 cm. 

 
Figur 35: Milebunn i A187 under snitting (Cf35003_0696 mot VNV). 

 
Figur 36: Profil gjennom kullgrop A187 og malmlag A855. Utsnitt av tegningen finnes i figur 38 og 41 

(Cf34944_677). 

 
Figur 37: Profil gjennom malmlag A855 og kullgrop A187 (Cf35003_0712 mot VNV). 

I profilsnittet fremstod kullgropens bredde med voller som ca. 5,5 m (figur 34-35). 
Nedskjæringen var ca. 2,9 m bred i øvre del, mens milebunnen (A5288) var ca. 1,9 m i 
tverrsnitt. Nedgravningen var rundoval (figur 35), med skrå til buete sider og flat bunn, 
og hadde en dybde på opptil 45 cm dyp (figur 38-39). Vollene var opptil 25 cm høye, og 
fremstod som sporadiske og ujevne, og generelt lite synlige (lag 10 og 11). Det var 
sporadisk kull i fyllet i vollene, noe som tyder på at det allerede eksisterte kull i området 
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før kullgropen ble anlagt. Dette kan bety at A187 tilhører en sen bruksfase på 
jernvinneanlegget. Kullgropen ble radiologisk datert på bjørk til 1270-1400 e.Kr., og 
bjørk var det dominerende treslaget i milebunnen. 

Lagnr.  Tolkning Beskrivelse 
1 Varmepåvirket sand Rødrosa sand og silt. 
2 Milebunn A5288 Sort kull iblandet små mengder silt, sand og humus. 

3 Fyll Lomme med heterogen rød-brun-grå-gul sandig silt iblandet 
varmepåvirket sand og kullbiter, litt humus. 

4 Fyll Spettet gul-grå-brun sandig silt med litt humus, kull, småstein og 
grus. 

5 Fyll Som 2, men ujevnt i form og tykkelse. Trolig innrast eller innkastet. 
6 Fyll Som 3, men færre store kullbiter, noe mindre brent sand. 
7 Fyll Som 2 og 5, men noe mer humus, mer kompakt og finkornet. 

8 Fyll Innrast eller påført fyll. Mørk brunsort ispettet grått og rødt, siltig 
sand med mye kullstøv og kullbiter, noe humus og malm. 

9 Fyll Påfylt eller innrast fyll, trolig samme som 4. 

10 Voll Lys brun spettet med gråsvart sandig silt iblandet varierende 
mengder kull og litt humus. 

11 Voll Som 10, men mer spettet. 
12 Malm A855. Mørk rød finkornet malm m. noe kull, litt humus, sand og silt. 
13 Malm A855. Finkornet lys brunrosa malm m. lite kull, men noe sand og silt 

14 Natur? Forstyrrelse i nordsiden, brun fet silt, trolig rest av rot, dyregang 
eller liknende.  

Tabell 6: Oversikt over fyllskifter tilhørende kullgrop A187, med referanse til figur 36. 

 
Figur 38: Detalj av nedgravningen til kullgrop A187, fra figur 36 (Cf34944_676). 

 
Figur 39: Detalj av kullgrop A187, profil (Cf35003_0715 mot VNV). 
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Kullgropen var nesten var nesten fullstendig tømt, med bare 1-2 cm kull igjen i midten, 
men opptil 10 cm langs sidene (lag 2). Under kullaget var sanden tydelig varmepåvirket 
(lag 1). Over kullaget lå en rekke omrotete fyllskifter (lag 4, lommer av lag 3, 5, 6), som 
trolig representerer gjenfylling eller alternativt innrasing etter at gropen gikk ut av bruk. 
Over sørvestvollen lå kulluttrekk A801 og til dels spor av avfallslag A881. Videre lå det 
en del kull i øvre del av gropen, som ikke synes å være in situ (lag 8). Kullet i lag 8 var 
mer oppblandet med sand og humus enn milebunnen, og skal derfor heller regnes som 
avfall enn del av et kullager. Trolig er det kull som har rast inn fra kanten. Sør for 
kullgropen lå malmlag A855, som delvis strakk seg inn over vollen. Tabell 6 gir oversikt 
over fyllskiftene i tilknytning til kullgropen. 

6.4 MALMLAG A855 
Mellom kullgropene A169 og A187 lå et uregelmessig malmlag som målte opptil ca. 5,3 
x 5,3 m, og ble dokumentert i en tykkelse på 4 cm (figur 6-7, 9-10, 36, 37, 40, 41, 42). 
Mye av malmen lå delvis i torvlaget, og forsvant ved avtorvingen. Fyllet bestod av mørk 
rød finkornet malm iblandet noe kull, litt humus, sand og silt (lag 12, tabell 6), og 
finkornet lys brunrosa malm med lite kull, men noe sand og silt (lag 13, tabell 6). Det var 
ikke et klart skille mellom de to lagene, noe som trolig skyldes bevaringsforholdene og 
avtorvingen. I likhet med malmforekomstene i A169 og A914 kan det se ut til å være 
malm fra to forskjellige røstinger. 

 
Figur 40: Malmlag A855 i midten; kullgrop A169 til venstre, A187 til høyre, ovnsområde A200052 bak til 

venstre, og kullager A801 i bakkant (Cf35003_0225 mot VNV). 

Laget lå delvis over kullaget på sørvollen av kullgrop A187. I vest lå malmlaget over 
kulluttrekk A801, også fra kullgrop A187, og malmen var til en viss grad iblandet slagg 
fra ovnsområdet A200052. Malmlag A855 må således forstås å være deponert etter at 
kullet ble tatt ut av kullgrop A187. Laget tolkes som et mulig malmlager tilknyttet en sen 
fase i anleggets driftshistorie. Laget ble radiologisk datert på bjørk til 1270-1400 e.Kr., og 
bjørk var det eneste treslaget som kunne identifiseres. 
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Figur 41: Detalj av figur 36; malmlag A855, dessverre dårlig bevart (Cf34944_678). 

 
Figur 42: Detalj av malmlag A855, profil (Cf35003_0716 mot VNV). 

6.5 RØSTEPLASS A914 
Øst for kullgrop A169 lå et område på ca. 7 x 4,6 m med rødbrun malm, iblandet litt 
humus og stedvis en del kull (figur 6-7, 9-10, 43-46). Malmen var hovedsakelig fyldig 
dyprød i farge, men stedvis var det lommer med finere lys rød malm. Basert på 
plasseringen, med noe avstand fra resten av anlegget, og hvordan anlegget ellers var 
organisert, tolkes A914 som en røsteplass for myrmalmen. Malmen har deretter trolig 
blitt fraktet nærmere ovnen, og blitt lagret der. Røsteplassen var anlagt på ujevn grunn, og 
i kombinasjon med de mange røttene og stubbene som hadde vokst gjennom strukturen, 
var det utfordrende å få den frem i sin helhet, og formen slik den fremstod etter 
avdekking og opprensing var svært ujevn. Malmlaget ble målt å ha en tykkelse på opptil 
6 cm, men trolig har det vært tykkere, men mye har forsvunnet under avtorving og 
fremrensing. Laget ble radiologisk datert på bjørk til 1220-1285 e.Kr., og bjørk var det 
eneste treslaget som ble identifisert. 
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Figur 43: Røsteplass A914 etter avtorving. Kullgrop A169 oppe til venstre (Cf35003_0223 mot VNV). 

 
Figur 44: Profil gjennom røsteplass A914, med røtter (Cf35003_0688 mot SØ). 

 
Figur 45: Profil gjennom røsteplass A914 (Cf34944_680). 

 
Figur 46: Detaljer fra midtre-østlig del av profilet gjennom røsteplass A914 (Cf35003_0692 mot SØ). 
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6.6 SLAGGHAUG A3577 
Slagghaugen lå sør for ovnsområdet, A200052, i helling mot sør-sørvest (figur 6-7, 9-10, 
47-49). I utstrekning målte den om lag 5,9 x 5,3 m. Den var opptil 24 cm tykk på midten, 
og tynnet gradvis ut mot kantene. På bakgrunn av innholdet i prøveruten (se kap. 5.2.1) 
anslås det at slagget utgjorde ca. 75 % av innholdet i slagghaugen. Utover slagg bestod 
fyllet (lag 1) av mørk gråsort sandig silt med mye kullstøv, noen kullbiter, litt humus og 
enkelte nevestore steiner, stort sett ikke varmepåvirkete. Slagget gjorde fyllet hardt å 
jobbe i, selv om det fremstod som løst snarere enn kompakt. Deler av slagghaugen var 
dekket av et gult sandlag (A3558) som ble fjernet før slagghaugen ble snittet. Det var 
ingen klare fyllskifter i selve slagghaugen. I bunnen lå imidlertid et sjikt som var 
forholdsvis fritt for slagg. Det er sannsynlig at dette er følgen av en naturlig sortering i 
fyllet, der små partikler av sand, kullstøv og humus har blitt vasket ned og dannet et mer 
kompakt sjikt. Slagghaugen lå delvis over malmlagene mellom ovnsområdet A200052 og 
kullgrop A169, bl.a. representert ved A3911 og A4364. 

 
Figur 47: Profil gjennom slagghaug A3577. EB, ASE og gapahuk i bakgrunnen (Cf35003_0615 mot NV). 

Slagghaugen var tydelig avgrenset, med unntak av i sør. I bunnen av hellingen lå et 
myrsøkk som var vanskelig å avdekke, i tillegg til at gravemaskinen (og tidligere også 
skogsmaskiner) var nødt til å stå i området for å nå ytterkantene av jernvinneanlegget 
under avdekkingen. Det anses som sannsynlig at slagghaugen har strukket seg ut i 
myrområdet, men det er ikke avklart i hvor stor grad. Mot nordøst og nord strakk 
slagghaugen seg inn i ovnsområdet, uten et klart skille. Hovedandelen av slagget fra 
blestringene som foregikk på stedet hadde blitt kastet i slagghaugen. Det var små lommer 
med slaggavfall vest, øst og nord for ovnen, men det dreier seg om svært begrensete 
mengder slagg. 
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Figur 48: Detalj: profil gjennom A3577, prøverute (Cf35003_0591 mot V). 

 
Figur 49: Slagghaug A3577, profil (Cf34944_720). 

6.6.1 SLAGG FRA SLAGGHAUG A3577 
Slagghaugen inneholdt bunnskollefragmenter og tappeslagg i alle størrelser, men utpreget 
seg ved mange store tappeslaggfragmenter (figur 50-51). 

  
Figur 50: T.v. F200046, bunnskollefragmenter fra slagghaug A3577 (Cf34944_237). T.h. Tappeslagg 

F200045 fra slagghaug A3577. Det øverste fragmentet ser ut til å komme fra slaggrennen, da undersiden 
er ca. 10 cm bred og buet (Cf34944_239). 
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Figur 51: Bunnskoller (t.v.) og tappeslagg som ikke ble tatt inn, fra slagghaug A3577 (Cf35003_1391). 

6.7 KULLUTTREKK/KULLAGER A801 
A801 dekket sørvestlig del av vollen i kullgrop A187 og strakk seg videre sør-sørvestover 
til ovnsområde A200052, og sørover til den nordvestlige vollen i kullgrop A169 (figur 6-
7, 9-10, 52-53). Laget var ujevnt spredt utover, og målte ca. 9,3 x 3,7 i plan, og var opptil 
12 cm tykt i profilet. Laget bestod av sortbrunt kull med litt sand og silt, lommer med 
malm og humus innimellom (lag 32). Det kunne ikke spores flere avsetninger i laget. Tatt 
i betraktning utstrekning og stratigrafi er det mulig at den sørlige delen, ved ovnsområdet, 
inneholder kull fra begge kullgroper, men kullet i nordlig del må i all hovedsak stamme 
fra A187, da det ville være lite hensiktsmessig å dra kullet i A169 vekk fra ovnsområdet. 
Tolkningen av laget er et definisjonsspørsmål, det er definitivt et kullag, og har sitt 
utgangspunkt i å være et kulluttrekk fra A187, og trolig også A169. Det er derimot 
usikkert om det også har fungert som et kullager, altså en midlertidig oppbevaringsplass 
for kullet før det ble benyttet, eller om det ble fraktet ut av kullgropen(e) i umiddelbar 
tidsmessig sammenheng med blestringen. Kullaget inneholdt kun bjørk, og ble 
radiologisk datert til 1270-1390 e.Kr. 
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Figur 52: Profil gjennom kulluttrekk/kullag A801 og nordvestlig del av vollen i kullgrop A169. 

Tegnforklaring finnes på figur 32 (Cf34944_688). 

 
Figur 53: Profil gjennom kullager A801 og vollen til kullgrop A169 (h) (Cf35003_0680 mot NNØ). 

6.8 ANDRE STRUKTURER OG LAG 

6.8.1 AVFALLSLAG A776 
Sør for kullgrop A169 ble det observert et spettet lag i grått, rosa og brunt, som tolkes 
som et avfallslag med kull, malm og silt, sand og humus. Laget hadde en ujevn utbredelse 
på om lag 2,5 m (figur 6-7, 10). Det ble ikke undersøkt, men antas å være 
produksjonsrester fra blestringen i anlegget. 

6.8.2 AVFALLSLAG A881 
Delvis overlappende med kullaget A801, mellom kullgrop A187 og ovnsområde 
A200052, lå et omfattende avfallslag, A881 (figur 6-7, 9-10). Laget inneholdt 
hovedsakelig kull, ispedd malm og rikelig med sand og silt. Det hadde en utstrekning på 
ca. 9,8 x 4,6 m, med forholdsvis begrenset tykkelse. Det strakk seg betydelig lenger 
vestover enn kullaget A801, og kan kanskje foreslås å delvis ha blitt dannet ved ferdsel i 
området, der de som drev blestringen tråkket med seg materiale rundt på anlegget. Det 
tolkes som produksjonsavfall fra anlegget. 

6.8.3 KULLFLEKK A3011 
A3011 var en kullflekk som lå nord for jernvinneanlegget, om lag 3,5 m fra kullgrop 
A187 (figur 6-7). Det tolkes som produksjonsavfall, og ble ikke nærmere undersøkt. 
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6.9 FUNNMATERIALE 
Funnene utgjøres av slagg og sjaktmateriale i form av brent leire (figur 18, 19, 50). 
Slagget bestod dels av tappeslagg med karakteristisk rennestruktur, og dels av 
bunnskoller, som fremstod som mer knudrete og ujevne i overflatene. Det var mange 
bemerkelsesverdig store fragmenter, som på grunn av hensyn til plass og vekt ikke kunne 
tas inn (figur 51). Komplett funnliste for lokaliteten finnes i tabell 7. 
 

Fnr. Gjenst. Anr. Cnr. Vekt Beskrivelse 
5740    0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 
5747    0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 
5753    0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 
5758    0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 
5768    0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 
5774    0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 
5779    0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 

5786 Sjakt-
mat. 4212 - 0/ 

2900 

Del av sjaktvegg (2,9 kg), funnet delvis in situ i nordlig del, ca. 30 x 20 
cm. Buet form, usikker diameter. Noe avrundet bunn uten sand eller 

liknende, kan ha stått på en stein? Rikelig med amorft slagg på innsiden; 
tykk vegg, ca. 5-8 cm, men ikke tydelig flere faser slagg/leire. Økende 

porestruktur innover; ytre del er ganske kompakt. Leiren er tykt flakete på 
utsiden, og oransjeaktig, iblandet noe grus og småstein. 

5806    0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 

5814 Sjakt-
mat. 4212 C60836/3 6000/ 

7088 

Stort fr. av sjaktmateriale (6,0 kg), funnet delvis in situ i sørlig del. Ca. 35 
x 25 cm, opptil 15 cm tykt. Buet form, usikker diameter. Utsiden ganske 
kladdete, med skjellaktige overlapp av leire, gråoransje i farge. I bunnen 
kan det skilles ut to faser med slagg/leire/slagg/leire. Mye avsatt slagg på 
innsiden, som også står innover i topper. Noe magring i leiren, inkludert 

grus. Ytterligere fire fragmenter (1088 g) kastet. Ett fragm. muligens med 
to lag leire/slagg, øvrige er enfasete. En del porer, amorft slagg på 

innsiden. 

5956 Bunn-
skolle 6051 C60836/2 1100/ 

1900 

Tre fragm. bunnskolle in situ i ovnen; ett fragment på 1,1 kg beholdt, 
resten kastet. Lett, svært porøs, korallaktig i struktur, muligens med flere 

lag. Undersiden brun til oransje, trolig litt jernholdig, med sandavtrykk; 
overflate ujevn; fra litt sandaktig uttrykk til finkornet blålig korallaktig slagg.  

200044 Sjakt-
mat. 4212 - 0/ 

1240 

To fragmenter av en del sjaktmateriale (1240 g), kastet. Ca. 20 x 20 cm, 
5-8 cm tykk. Oransje på utsiden, ca. 2,5 cm tykt leirelag, deretter et 

tynnere slagglag, så et nytt leirelag på innsiden, ca. 1 cm tykt, og amorft 
slagg innerst. Varierende porestruktur. De indre delene av leirelagene har 

endel små til mellomstore porer. To faser. 

200045 
Renne-
slagg 
mm. 

3577 C60836/1 5200/ 
8500 

Beholdt: to store og ett lite fragment av tappeslagg (2,1+2,8+0,3 kg). Spor 
av to lag tappeslagg; ru, svakt konvekse på undersiden, 

tappeslaggstruktur på oversiden, tydelige bruddflater. Store porer 
(gassblærer) i klumpene. De to store klumpene er ca. 10-12 cm brede og 
ca. 20-30 cm lange - kan komme fra slaggrennen. Ytterligere ett stort og ti 

mindre fragmenter (3,3 kg) innsamlet, men kastet. Den store klumpen 
hadde nesten korallaktig struktur på undersiden, lang og smal, men mye 

tykkere. På oversiden flere lag ned finstrimlet, litt rynkete tappeslagg, med 
noe innkapslet ovnsmateriale. De mindre bitene har enkle lag med 

tappeslagg, noen med større "dråper"; mindre og bedre fordelte porer enn 
de større bitene. 

200046 Bunn-
skolle 3577 C60836/1 3000/ 

3100 

Fire bunnskollefragm. To små (tils. 100 g) kastet, to store (hhv. 1 og 2 kg) 
beholdt. Største fragm. med tydelig konveks bunn med avtrykk av sanden 

den har ligget i, tung og massiv; tilsv. den ene forkastete slaggbiten. 
Ujevn overside, for det meste glatte, noe korroderte flater (kontakt med 
jernluppen?), og uregelmessige forhøyninger med rennespor. Den nest 

største biten, samt den andre forkastete biten, er langt mer korallaktig og 
porøs i konsistensen, uten en tydelig underside. Spor av treavtrykk på 

den buete, mest korallaktige siden. 
Tabell 7: Innmålte funn i Intrasis, med beskrivelse og status. Vekt angir hvor mye som er beholdt av 

opprinnelig inntatt mengde. 
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6.10 NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER 

6.10.1 VEDART 
Lok. Anr. Prøvenr. Kontekst Enk./ det. Gram Vedart 

102394 A187 PK6014 Kullgrop bunn D 2,8 8 bjørk, 1 bjørk?, 1 furu, 
102394 A187 PK6015 Kullgrop E 1,3 8 bjørk, 1 furu, 1 furu? 
102394 A3083 PZ6010 Malmlag E 0,1 9 bjørk, 1 gran 
102394 A4356 PZ6009 Malmlag E 0,8 9 bjørk, 1 gran 
102394 A4390 PK6007 Kullgrop bunn D 2,9 2 bjørk, 1 gran, 7 furu 
102394 A855 PK6013 Malmlag E 0,2 7 bjørk, 3 bjørk? 
102394 A801 PK5285 Kullager E 4,5 10 bjørk 
102394 A914 PK6011 Røsteplass E 0,1 7 bjørk, 1 bjørk, 2 ubest. 

Tabell 8: Vedartbestemmelser fra id102394. Kursivert vedart i sjette kolonne henviser til hva som ble 
radiologisk datert. 

De åtte vedartbestemmelsene fra strukturer og lag på lokaliteten viser en preferanse for 
bjørk, generelt med mellom 70-100 % bjørk, komplementert med litt gran og tidvis furu 
(tabell 8; full rapport fra Moesgaard Museum i vedlegg 14.6.1). Unntaket er bunnen av 
kullgrop A169, som inneholdt langt mer furu enn bjørk og gran. Det er tydelig at bjørk 
har vært det mest vanlige brenselet på lokaliteten, men resultatet fra A169 kan tyde på at 
anlegget har fanget opp skiftet mellom bruken av furu og bjørk, og at den første 
blestringen har foregått på furukull. Dette vil bli diskutert nærmere i kapittel 6.11. 

6.10.2 DATERING 

Anr. Kontekst Prøve-
nr. Alder ± 1-sigmakal. 2-sigmakal. Ved-

art 
A4356 Malmlag PZ6009 646 27 1290-1315, 1355-1390 e.Kr. 1280-1330, 1340-1400 e.Kr. gran 
A855 Malmlag PK6013 661 27 1280-1305, 1360-1385 e.Kr. 1270-1320, 1340-1400 e.Kr. bjørk 
A187 Kullgrop PK6015 667 32 1280-1310, 1360-1390 e.Kr. 1270-1320, 1350-1390 e.Kr. bjørk 
A801 Kullager PK5285 668 27 1280-1310, 1360-1390 e.Kr. 1270-1320, 1350-1390 e.Kr. bjørk 
A3083 Malmlag PZ6010 669 28 1280-1310, 1360-1390 e.Kr. 1270-1320, 1350-1400 e.Kr. bjørk 
A187 Kullgrop PK6014 678 27 1270-1300, 1360-1390 e.Kr. 1270-1320, 1350-1390 e.Kr. bjørk 
A4390 Kullgrop PK6007 716 27 1265-1290 e.Kr. 1250-1300, 1360-1390 e.Kr. bjørk 
A914 Røsteplass PK6011 762 26 1245-1280 e.Kr. 1220-1285 e.Kr. bjørk 

Tabell 9: Dateringer fra id102394. 

De åtte radiologiske dateringene fra anlegget var i høy grad overlappende (tabell 9, figur 
54; full rapport fra Ångströmlaboratoriet i vedlegg 14.6.2). Fire av dateringene ligger 
innenfor et BP-spenn på bare 8 år. Fra disse fire er det et gap på 15 år oppover til den 
yngste dateringen, og 9 år nedover. To dateringer ligger forholdsvis mer separat i tid, 
milebunnen i kullgrop A169, som har en BP 28 år eldre enn tredje eldste datering, og 
røsteplass A914 som har en BP som er ytterligere 46 år eldre. De kalibrerte dateringene 
viser allikevel at alle strukturene kan ha vært samtidige. Dersom man antar at samtlige 
strukturer var i bruk tilnærmet samtidig, og bruker overlapping av 2-sigmakalibreringene 
som utgangspunkt, ender man opp med en brukstid ca. 1280-1285 e.Kr. Dette imidlertid 
ikke nødvendigvis en realistisk angivelse, og det er mulighet for større overlapp om den 
fulle kalibreringen legges til grunn. Videre er det spor etter at ovnen ble gjenoppbygd 
flere ganger, noe som tyder på at det har vært blestret i flere omganger. Det er ikke mulig 
å avgjøre om dette har foregått innenfor én sesong, eller om man har kommet tilbake til 
lokaliteten flere ganger i løpet av en lengre periode. 
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Det kan således argumenteres for en lengre bruksperiode på anlegget. På bakgrunn av de 
radiologiske dateringene og stratigrafien er det sannsynlig at de seks yngste dateringene 
reflekterer én og samme bruksfase, som ut fra kalibreringene trolig har vært i siste del av 
1200-tallet, men som hypotetisk sett også kan ha vært sent på 1300-tallet. Det springende 
punktet vil være hvorvidt røsteplass A914 og kullgrop A169 bør regnes inn i samme 
bruksfase, eller om én eller begge tilhører tidligere bruksfaser på lokaliteten. Malmen på 
A914 kan ha vært røstet på et tidligere tidspunkt, og enten vært lagret i lenger tid på 
lokaliteten, eller ha blitt benyttet et annet sted. Likeledes kan kullbrenningen i A169 ha 
foregått på et tidligere tidspunkt, uavhengig av blestringen på lokaliteten. 
Dateringsproblematikken vil utdypes nærmere i kapittel 6.11 og 11.2. 

 
Figur 54: Kalibrerte dateringer fra id102394. 

6.10.3 SLAGG- OG JORDKJEMISKE ANALYSER  
Det ble analysert tre slaggprøver og tre malmprøver fra lokaliteten (tabell 10). For mer 
detaljert informasjon henvises det til analyserapporten fra Heimdal Archaeometry 
(Jouttijärvi 2017; full rapport i vedlegg 14.6.3). To fragmenter av bunnskolle ble 
analysert fra lokaliteten, den ene funnet in situ i ovnen, den andre i slagghaugen. De to 
bunnskollene hadde kjemisk svært lik sammensetning, som også svarte til 
sammensetningen av malmen fra samme lokalitet. Det foreslås derfor at når man hadde 
forberedt en porsjon malm, kunne denne rekke til flere brenninger. Et fragment 
tappeslagg med spor av to lag har en noe annen kjemisk sammensetning, og tyder på at 
det ble blestret på mer enn en malmbrenning, Tappeslagget hadde særlig lavere 
manganinnhold (Jouttijärvi 2017). 

Funn-/ 
prøvenr. Anr Kontekst Beskrivelse 

F200045 3577 Slagghaug Tappeslagg m/spor av to lag 
F200046 3577 Slagghaug Bunnskolle 
F5956 6051 Ovn Bunnskolle funnet in situ i ovnen (1 av 2 fragmenter) 
P6012 914 Røsteplass Røsteplass 
P6010 3083 Malmlag Malmlag i kullgrop A161 - lysere rødt, sen fase 
P6009 4356 Malmlag Malmlag i kullgrop A161 - dyprødt, tidlig fase 

Tabell 10: Analysert slagg og malm fra id102394. 
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Slagget på lokaliteten hadde generelt et ganske høyt innhold av jernoksid, noe som kan 
betegnes som karakteristisk for ovner med slaggavtapning (fase II-ovner) fra middelalder. 
Dette kan skyldes at åpningen til avtapningen har forårsaket større variasjoner i adgangen 
for luft til ovnsrommet, som igjen kan ha gitt en mindre reduserende atmosfære og mulig 
gjenoksidering av jern nær åpningen (jf. Jouttijärvi 2017). 

De tre malmprøvene som ble undersøkt, én fra røsteplassen og to fra forskjellige malmlag 
i kullgrop A169, var ganske rike med samlet innhold av jernoksid og manganoksid på 80-
96 %. Det eldste laget i kullgropen, A4356, hadde et høyere innhold av manganoksid enn 
det yngre laget, mens det yngste laget, A3083, hadde høyere nivå av fosforoksid. Trolig 
er det manganoksidet som gir malmen i det eldste laget en dypere rød farge (Jouttijärvi 
2017). 

De analyserte slaggprøvene har et forholdsvis lavt innhold av manganoksid som 
samsvarer god til innholdet i det yngste malmlaget. Slagget har derimot høyere innhold 
av kalsiumoksid og kaliumoksid enn malmen, noe som skyldes en reaksjon mellom 
slagget og asken fra trekullet i ovnen. Det er således sannsynlig at det yngste malmlaget 
A3083 har vært benyttet til de seneste brenningene i ovnen, representert ved bunnskollen 
in situ og bunnskollen fra slagghaug A3577. Det eldste malmlaget A4356 stammer trolig 
fra en tidligere utvinning, som ikke har blitt gjenfunnet blant slagganalysene. Malmen fra 
røsteplass A914 ligger nærmest slagg P200046 og P5956 i kjemisk sammensetning, men med 
noe høyere innhold av manganoksid. Det er mulig, om enn ikke sikkert, at malmen på 
røsteplassen kan knyttes til lag A3083 i kullgrop A169, og til de analyserte slaggfragmentene 
(Jouttijärvi 2017). Det er således usikkert om de tre malmprøvene reflekterer to eller tre 
røstinger. 

Samlet sett betyr disse resultatene at det har vært benyttet malm fra flere røstinger, og at 
det kan ha vært flere blestringer i ovnen. Den kjemiske sammensetningen av de 
analyserte materialene gir i seg selv minst 3 ulike variasjoner. Anleggets brukshistorie vil 
bli diskutert videre i kapittel 6.11 og kapittel 11. 
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6.11 HELHETLIG VURDERING AV ANLEGGET 
Jernvinneanlegget på id102394 fremstod i utgangspunktet som enhetlig, og sammenfaller 
stort sett med definisjonen på det som på Dokkfløy ble kalt gruppe III-anlegg (jf. Larsen 
1991:97), der anleggene kjennetegnes ved tilknytning til kullgroper, i tillegg til å ha 
hovedsakelig tappeslagg i avfallshaugene og små sjaktovner med slaggavtapping i en 
ramme av kantstilte skiferheller. Teknologien ved selve blestringen hører inn under fase 
II, altså ovner med slaggavtapning (Larsen 2009:77-84). Organiseringen følger likeledes 
de generelle trekk ved såkalte JKS-anlegg, jernvinneanlegg med kullgroper i samling 
(Narmo 1996:20-24), som er kjent fra 1200-tallet og fremover (Larsen 2009:84). 
Dateringene på kullgrop A187 styrker tolkningen om at kullet produsert i kullgropene har 
inngått i blestringen på lokaliteten. Dateringen fra A169 er åpen for andre tolkninger, 
men det er mulig at også denne kullgropen har forsynt anlegget med kull. Én sjaktovn og 
én slagghaug kan i utgangspunktet tyde på et jernvinneanlegg med begrenset bruk. 
Malmlag, inkludert malmlagre og en mulig røsteplass, med ulik sammensetning tyder 
imidlertid på en noe mer kompleks brukshistorie, om enn fremdeles over et forholdsvis 
begrenset tidsrom. 

Det er indikasjoner på at det har vært mer enn én blestring på anlegget. Den kjemiske 
sammensetningen av de analyserte materialene gir i seg selv minst 3 ulike variasjoner. 
Dette reflekterer for så vidt heller røstingen enn blestringen, og det er et åpent spørsmål 
hvordan bruken av røstet malm forholder seg til individuelle blestringer, noe som vil 
diskuteres nærmere i kapittel 11. Den yngste stratigrafiske fasen er representert ved 
malmlag A3083 og bunnskollefragmenter hhv. in situ i ovnsgropen, og i slagghaugen. 
Det er mulig at dette til sammen reflekterer én blestring, men funn av mer enn én 
bunnskolle tyder på at det har vært minst to blestringer, der én brenning av malm har vært 
tilstrekkelig til flere blestringer. Malmlaget A4356 er stratigrafisk eldre enn malmen i 
A3083, og tyder på en noe eldre blestring, noe som vil kunne bety at det har vært minst 
tre blestringer på anlegget. De radiologiske dateringene for malmlagene, kullgrop A187 
og kullager A801 tyder på at røstingen har foregått over et kort tidsrom og i umiddelbar 
tilknytning til blestringen av denne malmen.  

Tappeslagget fra slagghaugen er kjemisk noe forskjellig fra malmen i A4356, og malm 
fra A3083/bunnskollene, men det er allikevel mulig at den kan stamme fra en av disse 
blestringene. Det er uklart hvor i anleggets brukshistorie tappeslagget hører hjemme. Det 
skal påpekes at det var en rekke malmlag som ikke ble metallurgisk analysert, både i 
kullgrop A169, stratigrafisk mellom A4356 og A3083, og malmlag A855 mellom de to 
kullgropene. Det er således mulig at tappeslagget stammer fra en av disse 
malmforekomstene. Det må holdes åpent at tappeslagget kan stamme fra en egen 
blestring, men at det likeledes kan tilhøre en av de allerede identifiserte blestringene, 
dersom det har vært benyttet malm fra flere røstinger i én og samme blestring.  

I tillegg kommer malmen i A914 som kan tilhøre en egen blestring, alternativt er den del 
av samme prosess som A4356. På bakgrunn av de radiologiske dateringene kan det 
argumenteres for at røstingen foregikk tidligere enn de andre aktivitetene på lokaliteten, 
og i så fall kan ha blitt blestret ved et annet tidspunkt, i et annet anlegg. Som nevnt over 
har malmen fra røsteplass A914 noen likheter med malmlagene i kullgropen, men 
sammenfaller ikke fullstendig med noen av dem. Dateringen, som er den eldste fra 
lokaliteten, er et argument for at røsteplassen er tidligere enn resten av lokaliteten, og 
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følgelig at denne malmen ikke er den samme som ble funnet i A3083 eller A4356. De 
radiologiske dateringene åpner for at denne røstingen kan ha foregått samtidig som det 
ble brent kull i kullgrop A169, og at disse to strukturene representerer den første 
bruksfasen på stedet. Den særlig store forekomsten av furu i kullgrop A169 kan også 
støtte opp om dette, og indikere at den første blestringen på jernvinneanlegget foregikk 
mens furu fremdeles var tilgjengelig som brensel. Her må det imidlertid skytes inn et 
forbehold; kullprøvene fra de forskjellige strukturene og lagene er forsvinnende små, 
sammenliknet med den totale mengden trevirke som har blitt brent til kull og deretter 
forbrukt. Flere av prøvene viser en viss iblanding av annet trevirke enn bare bjørk, noe 
som trolig betyr at man brukte nærliggende trevirke, som var dominert av bjørk, men 
gran og furu forekom også. Det er derfor mulig at overvekten av furu i A169 er tilfeldig, 
og kanskje reflekterer at det lå furu i det området der prøven ble tatt ut, selv om gropen 
hovedsakelig var fylt med bjørk. 

Hva angår stratigrafien på anlegget, er det noen andre faktorer som også kan bemerkes. 
Det er ikke spor etter flere brenninger i kullgrop A169, men kullgropen var grundig tømt 
for kull. Det ser ikke ut til å ha akkumulert fyll i kullgropen mellom tømmingen og 
deponeringen av malmlag A4356. Avhengig av tidsspennet i driften på anlegget kan det 
foreslås forskjellige scenarier. Det kan synes som at kullgrop A169 ble grundig tømt, og 
deretter umiddelbart gjenbrukt som malmlager, noe som vil indikere en tilnærmet 
samtidighet mellom bruken av kullet i A169 og blestringen tilknyttet malmlageret. Det er 
allikevel mulig at kullet i kullgropen har vært brent på et tidligere tidspunkt, noe som 
ville kunne forklare den noe tidligere dateringen. Dette er mulig at kullet også ble 
«lagret», altså samlet opp nær ovnen for enkel tilgang ved blestringen, men det synes 
ikke svært hensiktsmessig ettersom avstanden uansett er svært kort til ovnen. I 
forbindelse med kullag A801 og eventuell sammenheng med andre kullforekomster ble 
det åpnet for at selv om laget primært inneholder kull fra A187, og altså trolig siste del av 
anleggets brukshistorie, kan deler av området også ha vært uttrekk – og kanskje lager – 
for kull fra A169. I motsatt fall, dersom anlegget har hatt en lengre brukshistorie, og 
A169 og A914 representerer en tidligere bruksfase, kanskje etterfulgt av et kortere eller 
lengre opphold i driften, er det ikke sannsynlig at A169 ble fullstendig tømt. I så fall 
burde det ha akkumulert noe fyll over restene av milebunnen, men malmlag A4356 ligger 
direkte på kullaget. Det er i så fall sannsynlig at kullet i A169 bare ble delvis forbrukt ved 
blestringen, og at resten ble fjernet, trolig lagt opp som et kullager, sammen med 
akkumulerte masser, i forkant av at blestringen ble gjenopptatt og kullgropen ble tatt i 
bruk som malmlager. 

Hva angår kullgrop A187, så har den blitt nesten like godt tømt for kull som A169, og et 
omrotet, noe kullblandet fyll dekker kullaget. Over dette ligger det imidlertid også kull i 
større eller mindre grad. Det ble vurdert om det kunne stamme fra en sekundær 
kullbrenning, men det virker mer sannsynlig at det er kull som har rast inn etter at 
kullgropen delvis har blitt gjenfylt med omrotet fyll, siden kullaget glir over i 
kullag/kulluttrekk A801. Trolig har en del av kullet ligget på eller like utenfor den 
vestlige delen av vollen, for så å rase tilbake ned i kullgropen. Det kan også påpekes at 
kullgrop A187 har blitt anlagt før malmlag A855, ettersom malmlaget ligger delvis oppå 
sørvollen til kullgropen. Igjen, det har ikke samlet seg fyll mellom vollen og malmlaget, 
noe som tyder på at kullgropen og malmlaget har kommet til ganske tett i tid.  
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Det ble avdekket en rekke malmlag på anlegget. A914 kan argumenteres for å være den 
beste kandidaten for å være en røsteplass, basert på plasseringen sammenliknet med de 
andre malmlagene, men har allikevel ikke de typiske kjennetegn (se kapittel 11.5 for 
ytterligere diskusjon av dette). Malmlagene langs innsiden av kullgrop A169 bør regnes 
som et malmlager, og har ikke blitt røstet der den ligger. De øvrige malmforekomstene er 
mindre substansielle, men også laget A855 kan ha vært et malmlager. De metallurgiske 
analysene identifiserer tre, kanskje fire separate røstinger i prøvene fra anlegget. Det er 
mulig at A914 har vært brukt gjentatte ganger som røsteplass, og at man har vært nøye 
med å få med seg all malmen til ovnsområdet etter hver brenning. I så fall knytter det seg 
usikkerhet til hvilken røsting som i så fall har blitt analysert. Dateringen vil i så fall kunne 
bety at man har hatt flaks i prøveuttaket og fått inn kull bevart i bunnen fra første 
brenning – men det kan også bety at det har vært tidligere brenninger, som ikke har blitt 
fanget opp i analysematerialet. På samme måte vil den analyserte malmen fra strukturen 
kunne tilhøre samme fase som dateringen, men den kan også være eldre eller yngre. 
Alternativet til en gjenbruk av A914 vil være at det har vært flere røsteplasser nær 
anlegget, men utenfor området som ble definert som del av jernvinneanlegget, og der det 
ble prøvestukket etter anlegg. Slike røsteplasser kan ha ligget lenger øst, litt høyere på 
sletten, alternativt kan de kanskje ha ligget nedenfor lokaliteten, i de mer myrkledte 
partiene. 

Resultatene fra metallurgiske analyser, radiologiske dateringer og stratigrafi antyder altså 
at det har vært tre blestringer. Det kan ha vært ytterligere blestringer, men disse er i så fall 
ikke sikkert representert i det analyserte materialet. Det ble bare funnet én ovn, og det er 
uavklart om den samme ovnen har blitt brukt under alle blestringene, eller om det har 
vært andre ovner i nærheten, som ikke ble lokalisert. Det er mulig at eventuelle tidlige 
ovner har blitt fullstendig demontert og alt materiale fjernet, men basert på de 
observasjoner som ble gjort i felt, den topografiske beliggenheten til anlegget, og den 
gjenværende ovnskonstruksjonen, synes det mer sannsynlig at ovnen har vært på samme 
sted, mer eller mindre, gjennom hele anleggets brukstid, men at den har blitt 
gjenoppbygget flere ganger. De to hesteskoformete grå fyllskiftene som ble funnet i 
ovnens bakkant stammer trolig fra to faser av ovnen, og ettersom den vestligste, ytterste, 
skar den østlige, som lå inn mot steinpakningen i bakkant, er det sannsynlig at den østlige 
representerer en eldre fase enn den vestlige. Dette styrkes også nettopp av nærheten til 
steinpakningen, som på bakgrunn av fyllets sammensetning, med lite kull og humus, og 
fravær av malm, tolkes å ha blitt reist enten før blestringen begynte på anlegget, eller i det 
minste før det ble omfattende søl av materialer i området. Som beskrevet tidligere, er det 
videre mulig at ovnen i sin siste bruksfase var flyttet ytterligere, og hadde fått ny 
orientering for slaggavtapningen, mot nordvest i stedet for sørvest, slik slaggrennen 
antyder har vært den opprinnelige orienteringen. 
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Figur 55: Id102404, lag og strukturer, stubber. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 2.8.2017 CCW 

(Cf34944_758). 
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Figur 56: Id102404 med anleggsnummer på de største strukturene og lagene, samt profiler og prøveruter 

avmerket. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 2.8.2017 CCW (Cf34944_759). 
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7 JERNVINNEANLEGG ID102404 
Anlegget lå på en sørvestvendt terrasse i ravinelandskapet, ca. 40 m lang og 12 m bred, 
om lag 5-7 m over det lavereliggende myrlendte terrenget (figur 4, 55-61). I nordøst og 
nordvest steg terrenget ytterligere 3 m, og dannet en sperring for nord- og østlige vinder. 
Mot sørøst var det forholdsvis flatt. Kullgrop A6071 (id102376, omhandles i kapittel 9) lå 
et par meter høyere enn jernvinneanlegget, drøyt 15 m lenger nordvest. Torvlaget over 
jernvinneanlegget var tynt og fuktig ettersom det stod tett skog frem til undersøkelsene 
startet, og arbeidet med gravemaskin var utfordrende, ettersom beltene fort gikk gjennom 
torvlaget og skadet strukturer og lag under. Malmlag og slagghauger lå i forholdsvis steilt 
terreng, noe som ytterligere økte utfordringene ved avtorving og utgravning. 

Strukturene som tilhørte anlegget omfattet et område på ca. 26 x 14 m. Ca. 536 m2 ble 
avtorvet. Anlegget var spredt omkring restene av to ovnsområder med hver sin ovn, som 
lå i underkant av 5 m fra hverandre. I nordvest lå ovnsområde A200259 med A8705, en 
fase II-ovn med tapping mot sørøst. Tilknyttet denne ovnen var en omfattende slagghaug 
A8649 som strakk seg fra ovnen og ned skråningen mot sørvest, et kullager A8683 i nord, 
og omfattende malmlag A8762 i vest og sør, delvis under slagghaug A8649. Hellegryte 
A11800 lå i sørøst, med et forholdsvis tynt slaggutkast i sør, A8785, og delvis under dette 
malmlag A11003, samt et mindre slaggutkast A10993 i øst. Mellom de to ovnene lå det 
omfattende avsetninger av mer eller mindre ren malm og kull, og av sterkt oppblandete 
lag, der mesteparten trolig skal regnes som produksjonssøl. I mellom de to ovnene, ca. 1 
m nordvest for A11800, var et område A10942 med rødbrent sand, som kan tyde på at det 
har vært nok en ovn, eller eventuelt et ildsted. Sørøst for hellegryten lå et tykt malmlag 
A8832, delvis dekket av et gult sandlag A10394, og ytterligere ett malmlag, A8871, lå 
sør for slagghaug A8785. Det lå generelt mye produksjonssøl på lokaliteten, og det var 
utfordrende å få en forståelse av hva som var reelle strukturer. 

 
Figur 57: Det var stedvis tett skog på id102404 før undersøkelsen begynte. EB og ASE står om lag ved 

slagghaug A8649 (Cf34944_012 mot NV). 
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Figur 58: Id102404 etter hogst (Cf35003_1282 mot SØ). 

 
Figur 59: Id102404 etter avtorving og opprensing. Malmlag A8832 foran til venstre, ovnsområde A8814 
med slagghaug A8785 omtrent midt i bildet, slagghaug A8649 bak langs kanten av flaten, med ovn A8705 

blant steinene, og kullager A8683 under rot bak til høyre. Et stiløp løper fra høyre billedkant mot feltet, bak 
kvisthaugen (Cf35003_1404 mot V). 
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Figur 60: Id102404 etter avtorving og opprensing. Foran til høyre kullager A8683, som gradvis går over i 

slagghaug A8649 bakenfor, og med ovn A8705 blant steinene i midten. Slagghaug A8785 synes som en 
brunsort flekk bak til venstre, med ovnsområde A8814 i forkant. Imellom A8814 og A8705 ligger diverse 

lagavsetninger. Malmlag A8832 er så vidt synlig langs venstre billedkant (Cf35003_1400 mot SSV). 

 
Figur 61: Id102404 etter avtorving og opprensing. Slagghaug A8649 om lag midt i bildet, med ovn A8705 

til venstre, og kullager A8683 ytterligere til venstre. Bakenfor langs venstre side ligger diverse 
lagavsetninger, fulgt av ovnsområde A8814 og slagghaug A8785, og malmlag A8832 bak til venstre 

(Cf35003_1397 mot SØ). 
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7.1 OVNSOMRÅDE A200259 MED OVN 8705, OVNSGROP A12066, ARBEIDSGROP 
A10777 OG SLAGGRENNE A200265 

Ovnsområdet lå i nordvestlig del av lokaliteten, og ble identifisert etter avtorving 
gjennom et område med mye stein, særlig hellefragmenter, beliggende ved siden av en 
stor slagghaug, A8649 (figur 55-56, 60). Ettersom omkringliggende avfallslag gradvis ble 
fjernet ble strukturene tydeligere. Ovnsområdet dekket om lag 4,5 x 4 m (figur 64, 66), og 
omfattet selve ovnen, A8705, som var bygget over ovnsgrop A12066, og var plassert i 
nordvestenden av den langt større nedgravningen (arbeidsgrop) A10777. Slaggrenne 
A200265 ledet slagget fra bunnen av A12066 og ut i midtre del av arbeidsgropen 
A10777, mot sørøst, men med særlig stor oppsamling, basert på in situ funn, i sør, altså 
litt på skrå for slaggrennen. Fra oppsamlingsområdet har slagget så har blitt spadd ut i 
slagghaugen i sørvest.  

Selv om ovnen på mange måter var godt bevart, manglet mesteparten av 
sjaktkonstruksjonen, og det er derfor vanskelig å angi eksakte mål for de sentrale delene 
av ovnen. Ovnsgropen under ovnen, som sjakten til dels må ha vært konstruert nedi, 
målte ca. 102 x 89 cm, og var opptil 38 cm dyp fra undergrunnsnivået. Steinpakninger og 
andre fysiske konstruksjonselementer har målt ca. 1,13 m i bredde, og (avhengig av hvor 
man anser at ovnens fremre del slutter), ca. 1,0-1,24 m i lengde. Den indre bredden, målt 
mellom et stående fragment av sjaktmateriale i sørvest, og stående heller i nordøst, har 
vært ca. 60 cm. I slaggrennen var slagget fra den siste blestringen bevart in situ (F12044), 
samlet lengde ca. 50 cm fra bunnskollen i nordvestlig ende og til ytre sørøstlige ende 
(figur 62-64). Bunnskollen i seg selv målte drøyt 10 cm. I likhet med ovnskonstruksjonen 
var slaggrennen også uklart definert. Bredden varierte innen ca. 6-12 cm, dybden var 
opptil 5 cm. Bredden på det avsatte slagget ligger for det meste på i underkant av 10 cm. 
Lengden er derimot et definisjonsspørsmål. Slaggrennen kunne spores videre sørøstover 
fra slagget som lå igjen, men den ble gradvis bredere, grunnere og mer diffus.  

 
Figur 62: Slagg (F12044) in situ i bunnen av ovn A8705, inklusiv i slaggrenne A200265; slaggforekomst 

A12053 i forkant av ovnen (Cf35003_2463 mot NØ). 
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Figur 63: Slagg (F12044) in situ i bunnen av ovn A8705, inklusiv i slaggrenne A200265 (Cf35003_2465 

mot Ø). 

 
Figur 64: Ovnsområde A200259 med lag og strukturelle elementer. Produsert 2.8.2017 CCW 

(Cf34944_761). 
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Figur 65: Ovnsområde A200259, med detalj av ovn A8705 med slaggfunn, lag og strukturelle elementer. 

Produsert 2.8.2017 CCW (Cf34944_762). 

 
Figur 66: Ovnsområde A200259, strukturelle elementer. Produsert 2.8.2017 CCW (Cf34944_763). 
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Ovnen var ganske sammenrast, men flere vertikale til skråstilte heller i nordøst og sørvest 
antas å være in situ, i tillegg til en rekke store slaggblokker og steiner langs ovnens 
bakkant (figur 65, 67). En stor og tilnærmet prismatisk stein i sørvest synes å utgjøre en 
avgrensing, men denne steinens funksjon er uklar, også hvorvidt den var in situ jf. 
produksjonen. Den lå i arbeidsgropen, og flere heller lå inn mot steinen, men den skiller 
seg fra andre konstruksjonselementer i form og i plassering. Nede i ovnsgropen har det 
hovedsakelig vært konstruksjonselementer i form av steiner og heller i forkant, altså rundt 
utløp/slaggrenne, mens det var bevart lite konstruksjonselementer i gropens bakkant.  

  
Figur 67: Detaljer av ovn A8705 under utgravning, sett forfra (mot NV). T.v. etter gravning ned til 

bakkenivå, legg merke til de mange skråstilte hellene på begge sider av profilet, og den prismatiske, store 
steinen til venstre for hellene. Det var imidlertid lite bevart sjaktmateriale (Cf35003_2360). T.h. Nivå 5, ca. 

15 cm dybde til venstre for profilet og ca. 10 cm dybde til høyre(Cf35003_2406) 

Selv om det lå en del brent leire i ovnsområdet, var det bare to fragmenter som ble funnet 
potensielt in situ i ovnen, stående opptil en vertikal helle sør for slaggrennen (F11708, 
F11715, figur 65); ellers virker sjakten å ha blitt fjernet/ødelagt etter siste bruksfase. Over 
bakkeplan har det imidlertid vært en oppbygning, hovedsakelig av store, gjenbrukte 
slaggblokker, blandet med steiner (figur 65, 68). Slaggblokkene hører ikke hjemme i 
teknologien som ovnen representerer, og stammer trolig fra annen jernutvinning fra 
stedet, kanskje tilknyttet hellegryte A11800. Dette vil diskuteres nærmere senere. Det 
stod flere heller i bakkant av ovnen, i ca. 75-45 graders vinkel mot den antatte sjakten. 
Det synes ikke trolig at disse har hatt en så skarp vinkel opprinnelig, men det antas at de 
står omtrent in situ, men har falt innover ovnen, mot en tidligere omtrent vertikal 
plassering. Denne konstruksjonen ble støttet av diverse sandlag i bakkant (A11061, 
A11076, A11085; figur 76). Ovnen med lag og groper er hovedsakelig dokumentert på 
figur 64. 
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Figur 68: Detaljer av slaggblokkene i ovnens bakkant. Bildet til høyre viser at slaggblokkene tilhører den 

del av ovnen som har stått over bakkenivå (Cf35003_2287 mot SØ, Cf35003_2315 mot Ø). 

Under ovnsgropen var et markant sjikt med rødbrent sand (A11769, lag 11). I bunnen av 
selve gropen lå et sjikt med grålig silt med noe sot, kull og enkelte små slaggbiter 
(A11992, lag 11). Disse to lagene hadde en tydelig bolleform, mens laget over, et 
kull/sotlag med noe malm og silt/sand (A11291, lag 10) begrenset seg til et bunnsjikt, og 
således lå mer horisontalt. Bunnskollen med påfølgende slagg lå oppå, og til dels nede i, 
dette laget. Lagene høyere opp syntes å være forholdsvis omrotete (lag 7-9, 13), og 
stammer trolig fra ovnens kollaps. Lagene var iblandet en god del varmepåvirket stein, 
særlig hellefragmenter, og noe slagg og brent leire fra sjakten (figur 69-70). Bjørkekull 
fra bunnen av ovnen ble radiologisk datert til 1040-1220 e.Kr. I tillegg ble det datert kull 
fra et av avtrykkene i den ene slaggblokken i konstruksjonens bakkant. Her var det furu, 
radiologisk bestemt til 770-990 e.Kr. 

 
Figur 69: Detalj av profilet til ovn A8705, med sotlag A11291, grå silt A11992 og brent sand A11769 i 

bunnen. Over sotlaget stikker bunnskollen ut fra profilet (Cf35003_2505 mot NØ). 
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Figur 70: Detalj av ovn A8705 rett før bunnivå; på venstre side av profilet ses grå silt A11992 og brent 
sand A11769, samt spor av sotlaget sotlag A11291. De skråstilte hellene på begge sider av profilet er in 

situ; det er mulig at et lite synlig sjaktfragment innenfor hellene på venstre side (i skyggen) (Cf35003_2443 
mot NV). 

Arbeidsgropen var adskillig større enn selve ovnen (figur 64-66, 71-72, 109). Den målte 
opptil 3,2 x 1,9 m, og var opptil 22 cm dyp fra undergrunnsnivå. I form var den ujevnt 
avlang, bredest på midten og et stykke nordvestover, mens sørøstenden kun var en drøy 
meter bred. Helt i nordvest hadde den en utbulning der ovnsgropen A12066 skar gjennom 
og videre ned i undergrunnen. Arbeidsgropen var på sitt dypeste i nordvestlig del. Om lag 
60 cm i forkant av ovnsgropen, omtrent midt i nedgravningen, hadde A10777 et lite trinn 
på ca. 7-8 cm, og fra dette skrådde den svakt oppover, slik at den i sørøstenden kun var 
ca. 8 cm dyp. Den dypeste delen av gropen skal trolig ses i sammenheng med 
slaggoppsamling fra slaggrennen, mens den grunne delen i sørøst trolig heller har vært et 
bevegelsesområde. Særlig i sørlig del ble det funnet mye slagg, til dels iblandet sand, silt, 
humus og kull (A12053, slaggforekomst). Lagene i midtre del av arbeidsgropen tilhører 
trolig selve blestringsprosessene, og er avfallslag (f.eks. A10818, A10848, A10862). 
Lagene i sørøst representerer heller avsetninger fra ymse aktiviteter og avfallsprosesser 
på lokaliteten, og var ikke direkte knyttet til blestringen. Arbeidsgropen er dokumentert i 
profiler på figur 73-75 og figur 110.  
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Figur 71: Ovnsområde A200259 med ovn A8705 etter fjerning av slagghaug A8649 og opprensing, nivå 1. 
Sørøstlig del av ovnsgrop A10777 formgravd til høyre. I nordvestlig del av ovnsområdet ligger lag A11061 

over lag A11076 og A11085. Legg også merke til den store steinen til venstre for sandlagene; i den 
metallurgiske prøven P11345 tatt ved siden av steinen ble det påvist smieslagg, og steinen tolkes som en 

mulig amboltstein (Cf35003_2218 mot NØ). 

Til ovnsområdet inkluderes også A11102, et sandlag som likner på lagene i bakkant av 
ovnen, men som lå nordøst for ovnen, og A11116, som lå mellom A11102 og ovnen 
(figur 72, 77-78; tabell 12). A11116 ble i felt tolket som et mulig smieområde for rensing 
av luppen, da det var svært mye gruset slagg der. Dette lå dessuten i overkant av ovnen, 
og syntes ikke å være et logisk utkastområde for slagget. De metallurgiske analysene (se 
kapittel 7.13.3) støtter tolkningen som smieområde. A11102 og A11116 var ca. 11-12 cm 
tykke, men grunnet all annen aktivitet var det vanskelig å avgjøre om det dreide seg om 
faktiske nedgravninger med fyll, eller avsatte lag i overflaten. 



Gnr. 16, 17, Øyer kommune  Saksnr. 2008/695 
 
  

 
74 

Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

  

  

  
Figur 72: Ovnsområde A200259 med ovn A8705 under utgravning (alle mot NØ). Ø.v. Nivå 2: lag 11061 
delvis fjernet; lag A11076, A11085. (Cf35003_2252); Ø.h. Nivå 3: sandlagene nordvest for selve ovnen 

fjernet; slaggblokkene i den bakre konstruksjonen (Cf35003_2282); M.v. Nivå 4: alle lag omkring 
ovnsgropen fjernet eller snittet (Cf35003_2328); M.h. Nivå 5: nordvestlig del av ovnsgropen gravd ned til 
ca. 10-16 cm dybde (Cf35003_2380); N.v. Nivå 6: nordvestlig del av ovnsgropen gravd ned til drøyt 16 cm 

dybde, sotlag A11291, brent sand A11769, grå silt A11992 og slaggforekomst A12053 synlige 
(Cf35003_2412); N.h. Nivå 7: ovnsgrop A10777 formgravd til bunns (Cf35003_2480) 
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Figur 73: Profil C11947 gjennom ovnsområde A200259 og ovn A8705 mm. (Cf34944_694). 
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Figur 74: Profil C11947 gjennom ovnsområde A200259 og ovn A8705 (Cf35003_2482 mot NØ). 

 
Figur 75: Profil C11947 gjennom ovnsområde A200259 og ovn A8705 (Cf35003_2494 mot N). 

Lagnr. Anr. Tolkning Beskrivelse 
1 A11061 Lag Heterogen grå-gul-brun spettet sandig silt med varierende mengder 

kull og humus 
2  Lag Heterogen gul-hvit-grå spettet sandig silt, hovedsakelig undergrunn 

(anrikning/utvasking) iblandet varierende mengder kull og humus 
3  Lag Som lag 1, men mer grålig, noe mer kull 
4 A8683 Kullager Kull med litt sandig silt og humus 
5 A8762 Malmlag Dyprød malm med litt sandig silt og humus 
6  Lag Brun sandig silt med en del humus og varierende mengder kull, malm 

og slagg (fjernet før tegning, rekonstruert) 
7  Lag Kompakt grårosa siltig sand med noe malm, humus, kull og litt slagg 
8  Lag Gråbrun sandig silt med noe humus og kull, en del slagg og stein, 

også noe brent sand. Grå rosa flekker, trolig iblandet lag 7 
9  Lag Som lag 8, men mer spettet brunrosa, løsere og mer humøst 
10 A11291 Lag Sot iblandet kull, silt og malm, direkte under slaggrennen 
11 A11992  Grå silt med litt sot, enkelte slaggbiter 
12 A11769 Brent 

sand 
Varmepåvirket sand, rødrosa 

13  Lag Rødbrun sandig silt med noe humus og litt kull, virker fet. Rot? 
Tabell 11: Lagbeskrivelser for profil C11947, figur 73, gjennom ovnsområde A200259. 

 
Figur 76: Profil C11947 (vestlig del) gjennom lagene i bakkant av ovn A8705, ovnsområde A200259 

(Cf35003_2280 mot NØ). 
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Figur 77: Profil C11501 gjennom lag A11116 og A11102 i ovnsområde A200259 (Cf34944_695). 

 
Figur 78: Profil C11501 gjennom A11116 og A11102 (Cf35003_2322 mot VSV). 

Lagnr. Anr. Tolkning Beskrivelse 
1 A11102 Lag Lys brun lett spettet og heterogen sandig silt med noe humus, litt kull, 

enkelte steiner, litt slagg. Muligens en svak nedgravning 
2 A11116 Smie Dyp brun sandig silt med noe humus, en del kull, mye slagg – både 

store klumper (bunnskollefr.) og «smågrus», løs konsistent. Enkelte 
større steiner, men uten system. Mulig svak nedgravning 

3  Lag Brunsort siltig sand med mye kull og kullstøv, litt humus og slagg, 
synes som nedvasket finere fyll, jf. under slagghaugene 

4  Lag Som lag 2, men mindre slagg og noe lysere 
5 A10848?/ 

A10862? 
Lag Som lag 3, men mer slagg  

Tabell 12: Lagbeskrivelser for profil C11501, gjennom lag A11102 og mulig smieområde A11116, figur 77. 
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7.1.1 SLAGG FRA OVNSOMRÅDE A200259/OVN A8705 
Funn av bunnskolle og slagg i slaggrennen til ovn A8705 in situ gir god informasjon om 
siste blestring, og deler av fragmentene har blitt metallurgisk analysert (se kapittel 
7.13.3). Dette materialet ble tatt ut i sin helhet (figur 62-63, 65, 79). 

Fra ovn A8705 ble det tatt inn noe variert slagg fra slaggoppsamlingen i bunnen av ovnen 
og sørøst for denne. En del hadde rennestruktur, det var noen bunnskollefragmenter, og 
fragmenter som tydelig har vært i bunnen av slaggrennen, men også mer udefinerbart 
slagg, med varierende porøsitet og jerninnhold (figur 80-81).  

Tre slaggblokker som teknologisk ikke tilhører produksjonen i A8705 ble også 
dokumentert. Slaggblokkene var gjenbrukt i selve ovnskonstruksjonen. De skilte seg fra 
øvrig slagg i ovnen ved størrelsen, samt tydelige treavtrykk, kompakt struktur og områder 
med fine porer (figur 83-84). 

Sjaktmaterialet funnet i ovnen kunne stedvis se ut til å være reparert, men fremstod for 
det meste som enfaset (figur 85). 

 
Figur 79: Slagg funnet in situ i ovn A8705. Bunnskollen (F13042) til venstre, etterfulgt av slaggrennen 

(F12044) mot høyre. Pilene indikerer fragmenter sendt til metallurgisk analyse, mens x angir ikke-
analyserte fragmenter (Cf34944_655). 

  
Figur 80: F12461. T.v. to renneformete fragmenter og en bit tappeslagg, t.h. detalj av slaggrenneformen i 

profil på det venstre fragmentet. Fra bunnen av A8705 (Cf34944_355-6). 
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Figur 81: T.v. F12463. Massiv slaggklump med mye jern og treavtrykk, fine porer, fra ovn A8705 

(Cf34944_344). T.h. F12461. Tappeslaggfragment med til dels vertikalt dråpemønster, fra ovn A8705 
(Cf34944_367). 

   
Figur 82: F11251. Slaggblokk med treavtrykk og noe porestruktur, gjenbrukt i ovnskonstruksjon til ovn 

A8705 (Cf34944_397, _399, _400). 

   
Figur 83: F11257. Slaggblokk med treavtrykk og noe porestruktur, gjenbrukt i ovnskonstruksjon til ovn 

A8705 (Cf34944_656-8). 
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Figur 84: F11278. Slaggblokk med treavtrykk og noe porestruktur, gjenbrukt i ovnskonstruksjon til ovn 

A8705 (Cf34944_403, _405, _408) 

  

  
Figur 85: F11708. Ovnsvegg, funnet tilnærmet in situ, fra ovn A8705 (Cf34944_, 598, _594, 591, _593). 
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7.2 OVNSOMRÅDE A8814 MED HELLEGRYTE A11800, MULIG OVN A11780 SAMT 
DIVERSE LAG OG SLAGGANSAMLINGER 

I likhet med den nordvestlige ovnsområdet var A8814 i sørøst først erkjennbart i 
overflaten etter avtorving, men med svært uklar avgrensing grunnet mange lagavsetninger 
i området, med varierende mengder malm, kull, humus, slagg, brent leire og brent sand 
(figur 55-56, 59-61). Området omfattet om lag 3,1 x 2,1 m. Det var minimalt med stein, 
men i den nordøstlige delen var det rikelig med oppsmuldret brent leire og brent leire 
med slagg, typisk sjaktmateriale (lag A10606, A11376). Under og omkring dette lå en 
god del slagg (bl.a. A10623), men så pass tynt fordelt at det ikke var snakk om noen 
slagghaug som sådan. De forskjellige avfallslagene ble gradvis fjernet, med profilbenker 
for dokumentasjon (figur 86-90, tabell 13). Da det var gravd ned til steril undergrunn, var 
to nedgravninger synlige. I områdets sørvestlige del lå en ovn, A11800, med rester av 
sjaktmateriale stikkende opp i overflaten. En grop med uavklart funksjon, A11780, lå få 
centimeter nordøst for A11800. 

  

  
Figur 86: Ovnsområde A8814 under utgravning (mot SV). Ø.v. lag 11376 og slaggforekomster A10623 og 

A11385. (Cf35003_2265); Ø.h. Kullag A11394, smuldret brent leire og brent sand og lag A11509 
(Cf35003_2318); N.v. Etter fjerning av kullag, med lag A11509, brunt lag (A11414?) og brent sand 

(Cf35003_2323); N.h. alle lag fjernet, hellegryte A11800 og nedgravning A11780 synlig som mørke sirkler 
(Cf35003_2361). 

Under 1 m sør-sørøst for ovn A11800 lå slagghaug A8785, med malmlag A11003 under. 
En mindre slaggansamling, A10993, lå drøyt 3 m vest for hellegryten. Nok en 
slaggansamling, A10756, lå mellom A8814 og A200259, om lag en meter vest for 
hellegryten. To små slaggansamlinger på ca. 30-60 cm, A11414 og A11385, lå hhv. ca. 
30 cm sørvest og 10 cm sørøst for ovn A11800 (figur 91). 
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Figur 87: Snitt gjennom forskjellige deler av ovnsområde A8814 (Cf34944_692). 

 
Figur 88: Profil C11455 gjennom ovnsområde A8814, med lag A11376 og A11367 (Cf35003_2281 mot S). 

 
Figur 89: Profil C11953, NV for ovnsområde A8814, med lag A8732 (Cf35003_2374 mot NV). 

 
Figur 90: Profil C11955, SV for ovnsområde A8814, med lag A11394, A11414 (Cf35003_2375 mot NV). 
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Figur 91: Ovnsområde A8814 med hellegryte A11800 og diverse lag, slaggforekomster og profiler. 

Produsert 2.8.2017 CCW (Cf34944_764). 

Lagnr. Anr. Tolkning Beskrivelse 
1 A11352 Slaggforekomst Gruset slagg, noen større biter, noe siltig sand, kull og humus 
2 A11376 Avfallslag Brent sand iblandet ovnsforing, slagg, sandig silt, litt kull, litt 

malm 
3  Lag Grå siltig sand 
4  Kullag Kull iblandet sandig silt og litt humus, fettet. 
5 (A8732) Malmlag Dyprød malm, iblandet litt siltig sand, kull, humus 
6 (A8732) Malmlag Lys rød pudret malm iblandet litt siltig sand, kull, humus 
7 A11414? Slaggforekomst Gruset slagg med noe silt, sand, humus og kull, «det brune 

laget» 
8 A11394 Kullag Til dels store kullbiter iblandet kullstøv, litt sandig silt og slagg 
9 A10740 Lag «Det grå laget», grå til gul siltig sand med litt kull, humus, 

småstein, slagg 
10  Malmlag Som lag 6, men mer oppblandet med sand, heterogent 
11  Lag Gul-grå-brun spettet sandig silt, svært heterogen, iblandet noe 

utvaskingslag og stedvis forvekslet med undergrunn; sandig silt 
med varierende mengder humus, kull og slagg 

12  Lag Som lag 11, men mer humus og kull 
13 A10933 Malmlag Likner lag 5 
14 A10933 Malmlag Likner lag 6 

Tabell 13: Lag dokumentert i ovnsområde A8814, figur 87. 

Ovn A11800 var tilnærmet rund i plan (figur 92-94). Nedgravningen hadde en diameter i 
overflaten på ca. 70 cm, og var 36 cm dyp. Sjakten over har således hatt en indre 
diameter på minst 70 cm, kanskje også bredere. Bunnen var flat, og sidene var stort sett 
rette til steilt skrå, med unntak av sørvestsiden, der de nederste 10 cm var rette, mens den 
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øvre delen skrådde utover i ca. 45 grader vinkel (figur 93, 96). Nedgravningen var kantet 
med små og til dels ganske tynne heller og hellefragmenter på ca. 10-25 cm, men uten at 
sidene var fullstendig dekket med steiner (figur 98). Det var ikke flattliggende stein i 
bunnen. De nederste 40 cm så ut til å være forholdsvis velbevarte (lag 5, 6), og inneholdt 
primært korallaktig slagg, oppblandet med kull i til dels store biter (tabell 14). I toppen 
var det forholdsvis omrotet (lag 1-4), med heterogene lag med sand, silt, kull, slagg, 
humus og brent sand. Flere større biter brent leire med slagg stod opp over bakkeplan, 
men disse sjaktrestene har trolig ikke vært in situ; for det første hadde de til dels kraftig 
og "feil" helling, videre fylte de nordøstlig del av gropen, men ikke sørvestlig, og befant 
seg både langs kantene og mot midten (figur 94-95, 97). De tolkes imidlertid å være 
rester av sjakten fra den siste produksjonen i ovnen. Basert på den noe ujevne formen kan 
det foreslås at sørvestsiden har hatt en egen funksjon, kanskje for å tømme gropen. 

Ovnen tolkes som en hellegryte, om enn ikke helt typisk. Hellegrytene tilhører såkalt fase 
I-teknologi, altså den tidligste fasen av jernutvinning, og er kjennetegnet ved at slagget 
ble samlet opp i groper under ovnen, mens det ikke er påvist slaggavtapning, som i senere 
ovnstyper. Teknologien blir nærmere diskutert i kapittel 11. Et hovedkjennetegn for 
hellegrytene er at nedgravningen er foret med heller. Dette er til dels tilfellet for A11800, 
men hellene er mer sporadiske og til dels mindre enn man ser i klassiske eksempler, for 
eksempel hellegryten som ble undersøkt på Lisætra, noe nord for Mosetertoppen (Berge 
et al. 2011). Størrelsen på nedgravningen faller innenfor nedre del av observasjonene fra 
Møsstrond (referert i Larsen 2009:71), med diameter på herden (bunnen) på ca. 0,4 m, 
giktvidde (bredde i toppen) på ca. 0,7 m, og dybde på 0,36 m. Hellegrytene på Møsstrond 
har derimot mer massiv steinforing både langs sidene og i bunnen, og sidene er mindre 
loddrette enn i A11800.  

Et annet typisk trekk for hellegryter er at slagget ble samplet opp i en slaggrop under 
ovnen, altså i hellegryten, og dannet slaggblokker. Fragmenter av slaggblokker ble funnet 
i slagghaug A8785 ved siden av A11800, og store og hele slaggblokker var brukt i 
konstruksjonen i ovn A8705. Det lå ingen slaggblokk i bunnen av A11800, noe som kan 
tyde på at ovnen har blitt tømt etter bruk, eller at den siste blestringen ble avbrutt før 
slaggutskillingen kom ordentlig i gang. Nettopp det at det ble funnet flere slaggblokker 
tyder på at teknologien har blitt benyttet mer enn én gang på lokaliteten. Som nevnt over 
er ikke A11800 et typisk eksempel på en hellegryte, og en annen faktor som spiller inn er 
at slagget i ovnen og den nærliggende slagghaugen A8785. I ovnen lå en del fragmentert, 
tilnærmet korallaktig slagg, mens det i slagghaugen lå en god del tappeslagg og 
tilsynelatende bunnskoller, i tillegg til fragmenter av slaggblokker. Dette tyder på en ovn 
med slaggavtapning. Det er uklart om dette betyr at A11800 har tilhørt en ovn med 
hybrid teknologi, der slagget delvis ble samlet opp i hellegryten under, og delvis ble 
tappet ut til siden, uten at dette har etterlatt tydelige spor, eller om tappeslagget stammer 
fra en annen ovn som ikke ble gjenfunnet, eventuelt om slagg fra ovn A8705 har endt opp 
lenger nord på lokaliteten. Datering av kull fra hellegryten gav en radiologisk datering på 
970-1120 e.Kr. 
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Figur 92: Detalj av hellegryte A11800 med omkringliggende lag og slaggfunn. Produsert 2.8.2017 CCW 

(Cf34944_765). 
 

Lagnr. Tolkning Beskrivelse 
1 Lag Heterogen sandig silt med kullstøv/kull, mye slagg av alle slag, humus 
2 Lag Gulgrå silt med litt humus og kull 
3 Lag Rødrosa brent sandig silt med litt humus og kull 
4 Lag Dypgrå sand med litt humus og kull 
5 Lag Brunsort sandig silt med mye kullstøv og kullbiter og slagg i varierende 

størrelser, inkludert mulige bunnskollefragment i bunnen 
6 Lag Som lag 5, men mye mer kull og mindre slagg 

Tabell 14: Fyllskifter i hellegryte A11800, figur 93. 
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Figur 93: Hellegryte A11800 og grop A11780, profiler (Cf34944_693). 

 
Figur 94: Grop A11780 og hellegryte A11800 i plan før snitting (Cf35003_2369, mot SØ). 
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Figur 95: Nordvestlig del av hellegryte A11800 under utgravning (mot SØ). Ø.v. Slaggklumper, brent leire 
og sand, samt de første steinhellene langs vestsiden, 5-8 cm dybde (Cf35003_2446); Ø.h. Steinheller langs 
begge sider, 15 cm dybde (Cf35003_2447); N.v. Steinhellene har stått noe over bunnivå, og måtte fjernes 

ved ca. 30 cm dybde (Cf35003_2448); N.h. Gravd til bunns, ca. 35 cm dybde (Cf35003_2449). 

 
Figur 96: Hellegryte A11800, profil etter snitting/formgraving (Cf35003_2450 mot SØ). 
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Figur 97: Sørøstlig del av hellegryte A11800 under utgravning. Ø.v. Store sjaktfragmenter i toppen, ca. 5-
10 cm dybde (Cf35003_2453 mot SØ); Ø.h. Ca. 12-15 cm dybde (Cf35003_2454 mot NV); N.v. Ca. 20-25 

cm dybde (Cf35003_2456 mot NV); N.h. Gravd til bunns (Cf35003_2458 mot SØ). 

 
Figur 98: Hellegryten etter tømming. Steinene i sørøstlig del er in situ, mens enkelte i nordvest raste ut 

under utgravning, og har blitt satt opp igjen for foto (Cf35003_2460 mot SØ). 
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Rett nordøst for hellegryten lå nedgravning A11780 (figur 92, 94). Fyllskiftet, som 
inkluderte brent leire, kullstøv og slagg iblandet sand, lå i en forsenkning på ca. 43 x 38 
cm, kun 10 cm dyp (figur 93, 99). Det er uklart om det dreier seg om en form for 
ovnsgrop, om det er en naturlig forsenkning fylt med produksjonsavfall, eller om den kan 
ha sammenheng med utraking eller tapping av slagg fra hellegryte A11800.  

 
Figur 99: Profil gjennom nedgravning A11780 (Cf35003_2444 mot SV). 

Av lagene som lå delvis over og delvis rundt hellegryten kan særlig nevnes A11509, 
trolig et avfallslag beliggende rundt hellegryten i vest, sør og sørøst, bestående av grå-
sort-brun-gul sandig silt med varierende mengder humus, kull og noe slagg. Videre, 
kullag A11394 beliggende over A11509, et brunsort fyll med store kullbiter iblandet 
kullstøv, litt sandig silt og slagg, tolket som produksjonsavfall fra ovnen.  

Det er mulig at en eller flere av slaggblokkene som ble funnet i konstruksjonen på ovn 
A8705 kan stamme fra blestring i hellegryten. Dimensjonene på slaggblokkene er noe 
mindre enn bunnen av hellegryten, noe som kan styrke hypotesen. Dette vil bli diskutert 
nærmere i kapittel 7.13. 

7.2.1 SLAGG FRA HELLEGRYTE A11800/OVNSOMRÅDE A8814 
I hellegryten A11800 var slagget svært variert, blant annet forholdsvis flate, kompakte 
fragmenter med rennestruktur, voluminøs rennestruktur, porøse, korallaktige biter med 
dråpeformer i endene, og mer bunnskolle-aktige fragmenter. Felles for mange av disse 
fragmentene var tydelige treavtrykk, selv om dette ikke var universelt (figur 100-106). 

  
Figur 100: F12039. Stort flatt slaggfragment med rennestruktur og mulige treavtrykk, fra hellegryte 

A11800 (Cf34944_337, _339) 
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Figur 101: F12039. Fire «korallaktige» slaggfragmenter, delvis med treavtrykk, fra hellegryte A11800 

(Cf34944_330). 

  
Figur 102: F12027. Massiv slaggklump med treavtrykk (t.v.) og høyt innhold av jern, mulig kontaktflate 

mot luppen (t.h.), fra hellegryte A11800 (Cf34944_303-4) 

   
Figur 103: F12043. Mulig søyle av vertikalt tappet slagg med rester av sjaktmateriale langs én side, fra 

ovnsområde A8814 (Cf34944_547-8, _553). 
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Figur 104: T.v. F12027. Korallaktig slaggklump med treavtrykk, fra hellegryte A11800 (Cf34944_307). M. 
F12040. Tappeslagg, fra hellegryte A11800 (Cf34944_294). T.h. F12040. Slaggfragment med treavtrykk og 

høyt jerninnhold, fra hellegryte A11800 (Cf34944_282). 

 
Figur 105: F12040. Fire slaggfragmenter med treavtrykk, fra hellegryte A11800 (Cf34944_261). 

  
Figur 106: F11537. Sjaktfragment fra toppen av hellegryte A11800 (Cf34944_526-7). 

7.3 DIVERSE LAGAVSETNINGER MELLOM OVNSOMRÅDE A200259 OG A8814 
Mellom de to ovnsområdene var det en rekke lagavsetninger (figur 55-56, 59-61). Noen 
av dem har blitt tolket å være tilknyttet produksjonen ved ett av ovnsanleggene og har 
blitt beskrevet tidligere, men det var også andre som her vil beskrives summarisk. 
Området, og særlig den delen som lå umiddelbart vest for steinansamlingen som definerte 
ovn A8705 i overflaten, ble utgangspunktet tolket som en mulig tuft tilknyttet ovnen på 
grunn av nivåforskjeller i overflaten i tillegg til plasseringen ved ovnen. Området ble 
derfor utgravd i fire noe ujevnt store kvadranter med gjennomgående profiler (figur 107, 
109). Nivåforskjellene viste seg i stedet å være arbeidsgropen A10777, og ikke en tuft, 
men undersøkelsen gav opplysninger om andre prosesser knyttet til produksjonen.  
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Figur 107: Tre av kvadrantene med lagavsetninger ferdiggravd; i den nordøstlige kvadranten synes delvis 

den rosa varmepåvirkete sanden (A10942), et grått, siltig lag og det kullholdige A10740. I bakre del er 
ovnsgropen A10777 tydelig som nedgravning, med den ennå ikke undersøkte ovnen A8705 i bakkant 

(Cf35003_2132 mot NV). 

Lagavsetningene var mest dominerende langs nord- og nordøstsiden av området, med 
dokumentasjon av en rekke lag som strakk seg videre nord og østover. Mest påfallende 
var kullag A10827 (lag 9, figur 109-110), som var en av de eldste lagavsetningene i 
området, beliggende direkte på undergrunnen. Det er mulig at laget kan ha tilhørt kullager 
A8683 lenger nord. På samme nivå, men mer i østlig del, lå malmlag A10933 (lag 18), et 
tynt lag med forholdsvis ren, dypt rødbrun malm, trolig fra produksjon i ovnsområde 
A8814. De øvrige lagene var stort sett å regne for avfallslag av forskjellig slag, med 
varierende mengder kull, slagg og/eller malm iblandet sand og silt. Slaggansamlingen 
A10756, nevnt over, skiller seg ut med å være forholdsvis homogen, og skal trolig regnes 
for et sporadisk utkast fra en av ovnene. Den ble radiologisk datert på bjørk til 1030-1210 
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e.Kr., og er således kronologisk best sammenfallende med ovnsområde A200259, og det 
kan derfor synes trolig at opprinnelsen er herfra. De forskjellige lagene som ble 
dokumentert i sørvestlig del av grop A10777 og ellers i området mellom de to 
ovnsområdene er beskrevet i tabell 15 og figur 96.  

I tillegg bør det nevnes at det i bunnen av den nordøstlige kvadranten var et ovalt område 
på ca. 104 x 65 cm som med tydelig varmepåvirket, rødbrent undergrunnssand, A10942 
(figur 107-109). Området var delvis dekket av slaggansamling A10756 og diverse 
omrotete lag, og det var ikke mulig å skille ut et opprinnelig fyll som kan ha frembrakt 
den sterke varmepåvirkningen av undergrunnen. En stor stein langs sørøstkanten og 
enkelte mindre steiner i nordvest kan imidlertid ha vært del av en konstruksjon. 
Strukturen har ikke vært nedgravd, men funksjonen er uavklart. Plasseringen innenfor et 
større jernvinneanlegg kan indikere at det er snakk om en ovn, men i så fall skiller den 
seg fra de andre ovnene på anlegget, da disse ikke er anlagt direkte på undergrunn, men 
i/over nedgravninger. Det er alternativt mulig at strukturen ikke er knyttet til selve 
blestringen, men til andre handlinger på anlegget. Forslagsvis kan det dreie seg om 
bunnen av et ildsted som enten har vært benyttet til matlagning, eller til smiing. 

 
Figur 108: Detalj av rødbrent sand S10942, mulig bunn av ildsted, i NØ- kvadrant (Cf35003_2168 mot 

SV). 
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Figur 109: Undersøkt område mellom ovnsområde A200259 og A8814, med lag og strukturer, samt 

profilbenker. Produsert 2.8.2017 CCW (Cf34944_760). 
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Figur 110: Profilene mellom de to ovnsområdene. For lokalisering av den enkelte profil henvises det til 

figur 109. Arbeidsgrop A10777 er markert der det er relevant. Tegnforklaring finnes på figur 111 
(Cf34944_691). 
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Figur 111: Tegnforklaring til figur 110, profiler mellom ovnsområdene (Cf34944_691). 

Lagnr. Anr. Tolkning Beskrivelse Relasjon (profil, fyll i 
struktur) 

1 A8649 Slagghaug Brunsort sandig silt med mye kull, noe 
humus og mye slagg C200235, C200236 

2 A8762 Malmlag Dyp rødbrun kornet malm iblandet litt 
sand og kull 

C10920, C10922, C200235, 
C200236 

3 A10862 Lag 

Heterogen og spettet brun-grå-gul-rød 
siltig sand med varierende mengder 
humus, kull, malm, litt grus og slagg, 

enkelte steiner 

A10777, C10922, C200236, 
C200237, C200242, 
C200251, C200253 

4 A10848 Lag 
Siltig sand med en god del kullstøv og 
kull, kompakt, inkludert noe slagg og 

humus, litt grus 

A10777, C200236, 
C200237, C200242, 

C200253 

5  Malmlag Rødrosabrun malm oppblandet med 
sand, humus og litt kull 

A10777, C200236, 
C200237, C200242, 

C200253 

6  Malmlag Likner 5, men mindre malm, brunere og 
mer oppblandet A10777, C200237 

7  Lag Lomme med porøs, tørr sand, grålig, en 
del grus og humus 

A10777, C200236, 
C200237, C200242 

8  Lag 
Heterogen spettet gul-brun-grå 

blanding av sand, silt, humus, kull, 
malm 

A10777, C200237, 
C200242, C200253 

9 A10827 Kullag(er?) Kull, noe oppblandet med humus og silt C200237, C200240, 
C200251, C200252 

10 A8732 
(m.fl.?) Avfallslag 

Rødlig malm i varierende sjatteringer, 
noe oppblandet med humus, sand og 

kull 
C200237, C200240 

11  Lag 
Heterogen grå-gul-brun-rød siltig sand 
med varierende mengder humus, kull, 

grus, malm, litt slagg 
C10920, C10922 
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Lagnr. Anr. Tolkning Beskrivelse Relasjon (profil, fyll i 
struktur) 

12 
A10839 
(A8732 
m.fl.?) 

Avfallslag Likner lag 10/11, men noe mørkere, 
med mer kull, malm og slagg 

C10916, C10918, C10920, 
C200231, C200240, 
C200242, C200251, 
C200252, C200253 

13 A8732 
(m.fl.?) Avfallslag Lys grårosa utvasket sandig silt 

iblandet litt malm og kull C200235, C200251 

14 A10818/ 
A10839? Kullag Likner lag 4, men med større og mer 

kullbiter 

C10916, C10918, C10920, 
C200235, C200242, 
C200251, C200252 

15 A10740 Lag Heterogen gul-brun-grå sandig silt med 
litt humus, kull og slagg, kompakt 

C10916, C200231, 
C200232, C200252 

16   Likner lag 17, men mer humøs, mindre 
slagg og mørkere brunsort C10916, C10918, 

17 A10756 Slaggans. Mye slagg med kull, noe sandig silt og 
humus, stedvis over brent sand C10916, C10918, 

18 A10933 Malmlag Som lag 2 C200231, C200232, 
C200252 

19  Lag Kull, noe oppblandet med sand, silt, og 
humus; heterogent C200232, C200233 

20  Lag Brungrå sandig silt med noe grus, 
humus, kull og slagg C200232, C200233 

21 A8832? Lag Gul, nesten steril undergrunn, mellom 
to malmsjikt C200231, C200232 

22  Lag Rødbrun sand med brent leire, slagg, 
kull og humus, virker grusete og løs C200231, C200232 

23  Lag Som lag 22, men mer kompakt og 
mindre slagg C200232 

24  Lag Som lag 12, men noe lysere og tørrere C200231, 
Tabell 15: Lagbeskrivelser for figur 110, fra sørøstlig del av ovnsområde A200259 til nordvestlig del av 

ovnsområde A8814. 

7.4 SLAGGHAUG 8649 
Slagghaug A8649 lå umiddelbart sørvest for ovn A8705. Den hadde tilnærmet oval form, 
og lå hovedsakelig i den sørvestvendte skråningen ned fra lokaliteten, men den 
nordøstlige delen lå på forholdsvis plan grunn ved siden av ovnen og hadde ingen klar 
avgrensing mot ovnsområdet (figur 55-56, 59-61). Den er tolket å inneholde slaggutkastet 
fra ovn A8705. Slagghaugen målte ca. 7,5 x 5,3 m i plan og var opptil 20 cm dyp (figur 
112-114). Fyllet (lag 1) var mørk brunsort og bestod av slagg iblandet en god del kull og 
humus, og den var til dels torvet i overflaten. Enkelte steiner og hellefragmenter, trolig 
fra ovnskonstruksjonen, lå også i slagghaugen. Slagget var for det meste nevestort, og 
bestod av mye tappeslagg med rennestruktur, men også en god del bunnskollefragmenter 
og mer udefinerbare fragmenter, samt litt sjaktmateriale. Slagghaugen lå over malmlag 
A8762. Overgangen mellom malmlaget og slagghaugen var stedvis utflytende. 
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Figur 112: Detalj; profil i prøverute i slagghaug A8649 med et tynt sjikt av malmlag A8762 i bunnen 

(Cf35003_2131 mot SØ). 

 
Figur 113: Slagghaug A8649 over malmlag A8762, profil (Cf34944_722). 

 
Figur 114: Slagghaug A8649, profil (Cf35003_2194 mot SØ). 
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7.4.1 SLAGG FRA SLAGGHAUG A8649 
Slagghaug A8649 inneholdt stort sett slagg man forbinder med fase II-teknologi, 
bunnskoller, tappeslagg og fragmenter som har blitt avsatt i slaggrennen (figur 115-117). 
Enkelte fragmenter skilte seg imidlertid ut, f.eks. med treavtrykk (figur 115h, 116v), og 
kan kanskje knyttes til tidligere fase I-teknologi. Sett i et helhetsperspektiv er fase II-
slagget dominerende, og de få fragmentene som har andre trekk kan kanskje snarere ses 
som innblandet materiale fra tidligere produksjon i nærheten. 

   
Figur 115: F12460. Stort bunnskollefragment med spor av treavtrykk (se detalj til høyre), fra slagghaug 

A8649 (Cf34944_511, _515, _516). 

   
Figur 116: Slagg fra slagghaug A8649. T.v. F12459. Hullete slaggklump med enkelte treavtrykk 

(Cf34944_485); M./T.h. F12459. Tappeslagg, topp og bunn (Cf34944_489, _495). 

  
Figur 117: F12459. Fragment av slaggrenne, fra slagghaug A8649(Cf34944_478, _480). 



Gnr. 16, 17, Øyer kommune  Saksnr. 2008/695 
 
  

 
100 

Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

7.5 SLAGGHAUG A8785 
Slagghaug A8785 hadde begrenset utbredelse både i plan og tykkelse, med maksimal 
utstrekning ca. 7,1 x 3,1 m (figur 55-56, 59-61). Tykkelsen var opp til 11 cm i nord, der 
den lå inne på flaten og tett opptil hellegryte A11800, mens den i skråningen i sør kun var 
3-6 cm tykk, og var utflytende i kantene. Andre lag omkring slagghaugen, særlig i nord, 
gjorde det vanskelig å angi en klar avgrensning. Formen var ujevnt oval. Fyllet bestod 
hovedsakelig av ganske små slaggfragmenter, en god del tappeslagg med rennestruktur, 
enkelte bunnskollefragmenter, fragmenter av slaggblokker, og mer ubestemmelig slagg, 
iblandet en del kull og humus, lite stein, og var mørk brunsort (lag 1, figur 118-119). 
Slagghaugen lå delvis over malmlag A11003. Slagghaugen antas å være knyttet til 
produksjonen i hellegryten. Slagghaugen ble radiologisk datert på furu til 890-1020 e.Kr. 

 
Figur 118: Slagghaug A8785 over malmlag A11003, profil (Cf34944_721). 

 
Figur 119: Slagghaug A8785, profil. JC og EB i bakgrunnen (Cf35003_2189 mot VNV). 

 
Figur 120: Detalj; profil i prøverute i slagghaug A8785, med et tynt slagglag over det tykke dyprøde 

malmlaget A11003 (Cf35003_2148 mot VNV). 
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7.5.1 SLAGG FRA SLAGGHAUG A8785 
Slagget fra slagghaug A8785 var i likhet med slagget fra hellegryten variert, med ulikt 
tappeslagg, treavtrykk, varierende jerninnhold, slaggblokker og bunnskoller (figur 121-
125). Det er klare elementer av typisk fase I-slagg, men også en god del som heller er 
forbundet med fase II.  

  
Figur 121: Slagg fra slagghaug A8785. F12041. To fragmenter med mulige spor av vertikal tapping 

(Cf34944_470, _473). 

   
Figur 122: Slagg fra slagghaug A8785. T.v. F12042. Flatt fragment med treavtrykk (Cf34944_430). M. 

F12042. Massiv, svært jernholdig slaggklump (Cf34944_428). T.h. To lyse, porøse og lette fragmenter, det 
ene med ovnsforing, begge med treavtrykk (Cf34944_440). 

  
Figur 123: Slagg fra slagghaug A8785. F12042. "Tappeslagg" med noe treavtrykk (Cf34944_424, 426). 
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Figur 124: Slagg fra slagghaug A8785. Slagg med treavtrykk og glassaktig overflate, lett og porøs. 

(Cf34944_456, _459). 

  
Figur 125: Slagg fra slagghaug A8785. Tv. F12042. Slaggblokk med treavtrykk (Cf34944_412). T.h. 

F12041. Tolv fragmenter tappeslagg (Cf34944_464). 

7.6 MALMLAG A8762 
Malmlaget hadde en omfattende, men ganske ujevn, utstrekning og tykkelse, og omfattet 
et område på ca. 13 x 13 m. Det var tykkest og jevnest i den sørvestvendte skråningen, 
der det lå under slagghaug A8649, men strakk seg også innover store deler av den 
nordvestlige flaten på lokaliteten, der det delvis lå over kullager A8683 (figur 55-56, 59-
61). Relasjonen med lagene i ovnsområde A200259 var ikke entydig; i nord og vest 
syntes malmen å ligge over ovnsområdet, mens de ellers syntes å være under de samme 
lagene. Trolig er det snakk om en viss grad av samtidighet mellom malmlaget og ovnen, 
slik at en omroting har funnet sted.  

I profilet under slagghaugen var laget opptil 6 cm tykt og fremstod som ganske homogent 
(figur 112-114). Det bestod av mørk dyprød finkornet malm, iblandet varierende mengder 
sand, silt og kull (lag 3). I laget lå en lomme med gulbrun sand med litt humus og kull, 
kanskje en gammel dyregang (lag 4). Overgangen mellom malmlaget og slagghaugen 
over var utflytende og til dels vanskelig å definere. Mye av malmlaget kan trolig forklares 
som malmsøl fra produksjonen, men tykkelsen og utstrekningen i skråningen tyder på at 
det her kan dreie seg om et malmlager, et oppsamlingssted for malmen, på opptil ca. 8 x 7 
m. Dette vil diskuteres nærmere i kapittel 11.5. Malmlaget ble radiologisk datert på furu 
til 1020-1160 e.Kr. 
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7.7 MALMLAG A8832 OG SANDLAG A10394 
Malmlag A8832 lå i sørøstlig del av flaten, i underkant av 4 m fra hellegryte A11800 
(figur 55-56, 59-61, 126, tabell 16). Lagets omfang var ca. 8,3 x 7,5 m. Det virket noe 
utflytende i sørøst, men dette kan være et resultat av utfordringer under avdekkingen. 
Laget bestod hovedsakelig av dyprød malm (lag 3), men med noe lysere malm i nord (lag 
5), og en lomme med annet fyll, kanskje en dyregang (lag 4). Malmlagets nordvestlige 
del var delvis dekket av et sandlag, A10394 (lag 1), som hadde en utstrekning på ca. 6,1 x 
3,6 m. Et tynt kullsjikt (lag 2) var stedvis synlig mellom malmlaget og sandlaget i det 
korte profilsnittet som ble gjort. Kullaget ble radiologisk datert på bjørk til 420-570 e.Kr., 
og er derfor trolig langt eldre enn de øvrige aktivitetene på lokaliteten. 

 
Figur 126: Malmlag A8832 med det gule sandlaget A10394 delvis overliggende i forkant. Slagghaug 

A8785 nede til høyre (Cf35003_2092 mot SØ). 

Lagene ble kun undersøkt gjennom et kort profil på 1,5 m (figur 127-128), men 
malmlaget virker på generell basis tykkere og mer omfattende enn de fleste andre 
malmforekomstene på prosjektet. Det fremstod som såpass massivt og homogent at det 
anses som lite sannsynlig at det kun dreier seg om malmsøl i forbindelse med produksjon. 
Det tynne kullaget som var synlig i profilet kan antyde at det er snakk om en røsteplass, 
men ettersom kullaget ikke ble påvist andre steder enn i profilet kan ikke dette fastslås 
med større sikkerhet. Uavhengig av om malmen ble røstet på stedet eller ikke, kan 
ansamlingen ha fungert som et malmlag, med røstet malm som av ukjente grunner ikke 
ble benyttet. Det er uklart om det gule sandlaget over var intensjonelt deponert eller om 
det kan ha erodert ned fra skråningen i nordøst, men ettersom laget fremstår som 
tilnærmet sterilt, og særlig siden det inneholder minimalt med humus, og heller ikke spor 
etter anrikning eller utvasking, synes det snarere intensjonelt plassert der, gravd opp fra 
steril undergrunn. Det var heller ikke spor etter liknende lag andre steder på lokaliteten, 
noe som ville vært forventet dersom det dreide seg om naturlig erosjon. Laget tolkes 
forslagsvis som et malmlager, kanskje også en røsteplass, som har vært i bruk før de 
øvrige aktivitetene på lokaliteten. 
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Figur 127: Malmlag A8832 med sandlag A10394 over, profil (Cf34944_724). 

 
Figur 128: Profil gjennom malmlag A8832 og sandlag A10394 (Cf35003_2240 mot V). 

Lagnr. Anr. Beskrivelse 
1 A10394 Gult, nesten sterilt sandlag, blir noe gråere mot bunnen; synes å være sjiktvis 

avsatt med tynne lyserøde striper i mellom (malm?).  
2  Kullsjikt 
3 A8832 Dyprød, tidvis lysere malm iblandet noe kull, ellers lite inklusjoner  
4  Gulbrun sand med litt humus  
5 A8832 Lysere og noe mer heterogen malm, og med en lomme med 

Tabell 16: Fyllskifter i profil C200087, gjennom malmlag A8832 og sandlag A10394. 
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7.8 MALMLAG A11003 
Også dette malmlaget hadde et utflytende omfang, men det fremstod som langt mer 
samlet enn A8871 i sør (figur 55-56, 59-61), og var forholdsvis homogent og tykt. 
Malmlaget lå delvis under slagghaug A8785, og strakk seg fra kanten av terrasseflaten og 
ned i den sørvestvendte skråningen, med et omfang på ca. 7,6 x 3,6 m. I profilet var laget 
opptil 11 cm dypt. Det bestod av dyprød malm iblandet litt kull, sand og humus (lag 2, 
figur 118-120). Malmlaget ble radiologisk datert på kongleskall til 1020-1160 e.Kr. 
Basert på plassering og innhold tolkes laget som et mulig malmlager, trolig tilknyttet ovn 
A11800. 

7.9 MALMLAG A8871 
Malmlag A8871 lå i den sørlige skråningen og fremstod som flekkete og sporadisk, 
delvis på grunn av utfordrende avtorving, der stubber, røtter, store stein i undergrunnen 
og den til dels steile hellingen gjorde det vanskelig å få en ordentlig overflate (figur 55-
56, 59-61, 129). Laget har trolig vært mer sammenhengende opprinnelig. Laget ble 
funnet innenfor et område på ca. 10,1 x 6,5 m. Laget ble ikke snittet. Det fremstod i øvre 
del, mot slagghaug A8785 og det underliggende malmlaget A11003, som mer massivt og 
homogent enn lenger ned i skråningen. Det er uklart om det er en anlagt struktur med en 
spesifikk funksjon, i dette tilfellet et malmlager eller en røsteplass, om det egentlig er en 
del av andre kjente strukturer, som malmlager A11003 eller malmlager A8762, eller om 
det heller er særlig malmholdig produksjonsavfall.  

 
Figur 129: Malmlag A8871, med slagghaug A8785 langs høyre billedkant (Cf35003_1504 mot S). 
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7.10 KULLAGER A8683 
Nord-nordøst for ovn A8705, og beliggende delvis under strukturer og lag tilknyttet 
ovnsområdet A200259, lå kullager A8683 (figur 55-56, 59-61, 130). I tillegg til kull 
inneholdt laget noe humus og sand, og i overflaten ble det observert noe slagg, brent leire 
og steiner/heller, trolig fra ovn A8705. Kullageret dekket et område på ca. 5,7 x 3,6 m. 
Formen i plan var ujevn, men dette reflekterer heller den utfordrende avtorvingen enn 
lagets egentlige utstrekning. Laget ble dokumentert i opptil 10 cm tykkelse, men ettersom 
det ikke ble systematisk undersøkt, kan det stedvis ha vært tykkere. Laget hadde uklar 
avgrensing mot sør og øst ettersom en rekke andre avsettinger dekket samme område, 
men kullageret kan se ut til å ha strukket seg nesten helt ned til ovnen A8705, og er trolig 
det samme som kullag 4 under sandlagene som utgjør baksiden av ovnen (figur 73-76). 
Stratigrafien tyder på at brenningen og forflytningen av kullet fra en kullgrop til A8683 
har foregått før anleggelsen av A8705/A200259. Det har dessverre ikke vært mulig å 
knytte kullageret enstydig til én av ovnene på lokaliteten. Plasseringen kan indikere at det 
har tilhørt produksjonen i A8705, men det kan ikke utelukkes at kullet også har vært 
benyttet til hellegryten, A11800. Kullaget ble radiologisk datert på furu til 1020-1160 
e.Kr. 

Det er en rekke kullag på jernvinnelokalitetene, i all hovedsak produksjonssøl. 
Hovedårsakene til at dette laget tolkes som et kullager, et sted der kullet har vært 
oppbevart for bruk, er at laget er forholdsvis tykt, med mye godt bevart kull og ikke bare 
kullstøv, nærheten til ovn A8705 spesielt, og det forholdsvis begrensete omfanget. Selv 
om laget tolkes som et kullager, vil deler av det, særlig langs kantene, i stor grad være 
produksjonssøl og ikke selve lageret. 

 
Figur 130: Kullager A8683 i plan etter avtorving og opprensing. Langs venstre side ses hhv. (forfra) 

lagavsetninger, ovn A8705 og slagghaug A8649 (Cf35003_2081 mot VSV). 
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7.11 ANDRE OBSERVASJONER 
To stiløp var delvis slitt ned i grunnen i skråningen som ledet opp fra lokaliteten i nordøst 
(figur 56, 59). A1071 kunne spores i ca. 14 m lengde, mens A10684 var synlig i ca. 16 m 
lengde. Bredden varierte innen 20-50 cm. De var i liten grad slitt dypere enn 10-20 cm 
ned i grunnen. Stiene fortsatte over ryggen og nordover, men var ikke lenger slitt ned i 
grunnen. Begge stiene har vært i bruk i nyere tid for sau på beite og turgåere, men de kan 
ha hatt brukshistorie tilbake til tiden da jernvinneanlegget var i drift. Den begrensete 
nedslitingen i grunnen tyder på at bruken av stiene aldri var i omfattende, men de kan ha 
vært en ferdselsåre knyttet til jernvinneanlegget. 

7.12 FUNNMATERIALE 
Funnmaterialet omfatter hovedsakelig slagg og sjaktmateriale fra ovner og slagghauger 
(se beskrivelsene under respektive anlegg), i tillegg til et brynefragment og ett fragment 
brent bein, begge fra det mulige ildstedet A10942 (figur 131). Komplett funnliste med 
beskrivelse av magasinert og kassert materiale finnes i tabell 17. På grunn av at 
lokaliteten har noe uvanlige dateringer og flere teknologiske tradisjoner representert, har 
det blitt dokumentert og beskrevet forholdsvis mer slagg fra denne enn de øvrige 
lokaliteter, da slaggets variasjon har mye å si for forståelsen av lokaliteten. 

  

  
Figur 131: Brynefragment (F11304) og brent bein (F10988) fra mulig ildsted A10942 (Cf34944_659-62). 

Fnr. Gjenstand Anr. Cnr. Ant. Vekt 
oppr. Beskrivelse 

11304 Bryne 10942 C60837/1  72 

1 fragment av bryne av skifer (?). Anslagsvis 1/3 av brynet er 
bevart. Brynet smalner kraftig av mot enden, som har 

knusningsskade. Oversiden er noe ujevn, mens sidene er glatte. 
Undersiden er slått av. Det er slitespor på de bevarte flatene. Stl.: 

8,3 cm; Stb.: 2,9 cm. 

10988 Brent bein 10942 C60837/2  1,3 Ett fragment av brent bein, funnet i overgangen til struktur 
A10942, brent sand som trolig har vært bunnen av et ildsted e.l. 

11242 Slagg  -  0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 

11251 Slagg-
blokk 8705 C60838/4  5000 Slaggblokk, ca. 25 x 20 cm, 5,0 kg. Meget ujevnt sylindrisk snitt, 

synes å være avslått i endene. Den best bevarte siden har store 
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Fnr. Gjenstand Anr. Cnr. Ant. Vekt 
oppr. Beskrivelse 

og mange avtrykk av trestykker, for det meste +/- 3-5 cm, men 
også noen lengre. Noen spor av rennestruktur på overflaten, men 
generelt bare ru overflate. I den ene enden er det rikelig med fine 

bobler og porer, kan dette ha sammenheng med sjaktvegg? 
Pimpsteinsaktig. Treverket har stort sett stått vertikalt, men også 

noe på kryss og tvers. Noen dråper i bunnen. Analysert. 

11257 Slagg-
blokk 8705 Kassert  8800 

Slaggblokk, ca. 25 x 25 cm, 8,8 kg. Meget ujevnt sylindrisk snitt, 
med dråper på undersiden, ujevn overside, og noe spor av 

tappeslagg nedover sidene. Tydelige og kraftige treavtrykk på 
flere sider, for det meste tilnærmet vertikale. Treverket synes å ha 

kunnet vært opptil 5 cm i diameter. Rester av trekull i enkelte 
sprekker. Fremstår som kompakt og tung, men har også en del 

blærer, hovedsakelig små. Noen av treavtrykkene er lange, andre 
korte, kan tyde på blanding av større og mindre kullbiter. 

11264 Slagg  -  0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 
11270 Slagg  -  0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 
11274 Slagg  -  0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 

11278 Slagg-
blokk 8705 Kassert  2700 

Slaggblokk, ca. 20 x 15 cm, 2,7 kg. Store og små treavtrykk på 
flere sider. Målene varierer, 0,5-6 cm. En del porer, for det meste 
små. Noe rennestruktur på enkelte overflater. Oransje topp, mulig 

jern - rest etter luppen? 
11285 Slagg  -  0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 

11537 Sjakt-
materiale 11800 C60839/3  1300/ 

2600 

Del av ovnsforing (1,3 kg) funnet i overflaten av ovn. Fragmentet 
er ca. 25 x 20 cm, og 2-5 cm tykt. Yttersiden er oransje, kjernen 
grå, og på innsiden er det avsatt varierende mengder slagg; den 
ene delen er forholdsvis mye tykkere av slaggavsetninger enn 

resten. Den indre flaten har en god del fine gassbobler. 
Fragmentet er buet. Ytterligere tre fragmenter, hvorav to som 
passet sammen (1,3 kg) kassert; liknet det første fragmentet. 

Oransje i overflaten, kun en fase dokumentert, mye amorft slagg 
på innsiden, noe glatt vegg. 

11546 Slagg  -  0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 
11559 Slagg  -  0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 
11577 Slagg  -  0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 
11587 Slagg  -  0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 
11596 Slagg  -  0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 
11685 Slagg  -  0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 
11690 Slagg  -  0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 
11694 Slagg  -  0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 
11698 Slagg  -  0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 
11703 Slagg  -  0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 

11708 Sjakt-
materiale 8705 C60838/5  1026/ 

1351 

Del av ovnssjakt (1,0 kg), funnet in situ innenfor hellene i ovnens 
SV-del. Fragmentet måler ca. 20 x 20 cm, og er ca. 2-4 cm tykt. 

Det ser ikke ut til å ha blitt reparert eller flikket på. Det er lite 
avsatt slagg på innsiden; det meste synes å være brent leire. Et 

avbrukket fragment (325 g) ble kassert. 

11715 Sjakt-
materiale 8705 Kassert  3000 

Del av ovnssjakt (3,0 kg). Ca. 25 x 20 cm, og opptil 10 cm tykk. 
Ser ut til å ha blitt gjenbrukt/reparert pga. tykkelsen, og svake sjikt 

i bruddflatene. Den ytterste fasen har hatt et tykt leirelag, mens 
senere reparasjoner er tynnere, og iblandet slaggavsetningene. 

Forholdsvis lett og porøst, begrensete mengder slagg. 
11727 Slagg  -  0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 
11732 Slagg  -  0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 
11736 Slagg  -  0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 
11742 Slagg  -  0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 
11763 Slagg  -  0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 

12026 Renne-
slagg mm. 11780 Kassert  97,7 Tre fr. tappeslagg, to sjaktfr. på utsiden. 

12027 Bunn-
skolle mm. 11800 C60839/2  1038/ 

1300 

Tre fragmenter beholdes (1,0 kg). Ett 
bunnskolle/slaggblokkfragment på 780 g er massivt og forholdsvis 

kompakt, med noen mindre porer; flere små treavtrykk, spor av 
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Fnr. Gjenstand Anr. Cnr. Ant. Vekt 
oppr. Beskrivelse 

sjaktmateriale i overflaten. Noe korrosjon. De to andre bitene er 
lette og porøse; den ene er nesten svampaktig i snittet og ser ut til 
å ha mange tynne boblete sjikt. Den andre har mer rennestruktur, 

men med rikelige treavtrykk på kryss og tvers. Analysert. 
10 fragmenter (262 g) ble kassert: ett middelsstort, flatt, liknende 
det boblete fragmentet, trolig sjaktmateriale. Øvrige fragmenter 
små, delvis med treavtrykk, porøse, noen med litt rennestruktur.  

12039 Korallaktig 
slagg 11800 C60839/2  612/ 

1200 

To korallaktige biter har blitt tatt vare på, begge med tydelige 
treavtrykk, noen av dem 2 cm x 0,2 cm, altså flate og smale på 

rekke. Trebitene synes å ha ligget på kryss og tvers. Ett fragment 
"flat" slagg med rennestruktur ble også beholdt, som har størknet 

mot noe flatt. Analysert. 
Ca. 20-25 små til mellomstore fragmenter kassert, for det meste 
korallaktig slagg: lette, porøse, med dråpestruktur i tuppene og 

fine porer ellers, og til dels kraftige treavtrykk.  

12040 

Korallaktig 
slagg, 
renne-
slagg 

11800 C60839/2  435/ 
3635 

Tre små fragmenter beholdes. Ett kompakt tappeslaggfragment 
(262 g) har tydelig rennestruktur på oversiden, med brede flate 

dråper, og småknudrete dråper i bunnen. Snittet viser fine porer. 
To korallaktige fragmenter (91 + 82 g) har tydelige treavtrykk, ca. 

2 cm brede flate pinner, noen smalere, på kryss og tvers. Den ene 
er mer porøs og lettere enn den andre.  

Ca. 20 fragmenter i varierende størrelse (3,2 kg) kassert: Svært 
varierte; to fragmenter med rødbrent sjaktmateriale, begge med 
store porer, ujevn tykkelse, og tykke slagglag på innsiden. Tre 
fragmenter trolig fra sjakten under bakkenivå; grå til brunbrent 

leire, finporet med noe slagg; tynt, flisete, lett; bærer preg av å ha 
blitt klemt inntil flate til lett buete flater på innside og/eller utside. 

Fem fragmenter med sammenpresset rennestruktur, det 
rennende slagget ser ut til å ha størknet inntil flate eller svakt 

buete sider, kanskje stein; forholdsvis flate og tynne (2-25 mm); 
én side er mer ruglete, men fremdeles med finkornet dråpe-
struktur; enkelte lange, smale porer og noen små porer. Ett 
fragment med tydelige treavtrykk av pinner med tilnærmet 

rektangulært snitt, ca. 1,5 cm brede, som ser ut til å ha stått tett 
ved siden av hverandre, men noe slagg har trengt imellom 

pinnene. Noen fragmenter med tappeslaggpreg, noen har litt 
sjaktmateriale innkapslet. De varierer fra svært porøse og lette, til 

ganske kompakte og tunge. Videre var det sju små fragmenter 
med dels korallaktig, dels tappeslaggaktig karakter. De 

førstnevnte var svært porøse, de andre noe mindre. Samtlige har 
treavtrykk fra små trefragmenter. Analysert. 

12041 Renne-
slagg mm. 8785 C60839/1  464/ 

2642 

To fragmenter bevart (464 g). Det ene er typisk tappeslagg, med 
noe sandig underside, og rennestruktur på oversiden, en del 

blærer i varierende størrelse, ganske kompakt og tungt. Det store 
fragmentet er svært lett og porøst, med mye små blærer, og en 

ujevn form som kan tyde på at det har størknet omkring 
trekullbiter, og innimellom andre ting. Undersiden er ru og litt 
sandig, ganske ujevn, og stedvis brukket av. oversidene er 
derimot nesten glassaktige, med treavtrykk. Ytterligere 18 

fragmenter (2,2 kg) ble kastet. Av disse var to noe større enn 
resten. Det ene fragmentet var del av en slaggblokk, ganske tungt 

og kompakt med avtrykk av treverk, en del porer. Det andre var 
delvis del av sjaktveggen, med tappeslagg i den ene delen. 

Innsiden var ujevn men forholdsvis glatt, med rikelig med porer 
innenfor; porene ble gradvis mindre og mer pimpsteinsaktige mot 
utsiden. Det kan se ut som det er flere lag bed leire og slagg, men 

dette kan også reflektere hvordan leiren har blitt klattet på. De 
øvrige fragmentene er små biter tappeslagg, noen med store 

gassblærer, andre mer kompakte, men alle har tydelig 
rennestruktur. Analysert. 

12042 Slagg-
blokk mm. 8785 C60839/1  1200/ 

5300 
Fragment av en slaggblokk (1,2 kg) beholdes, ytterligere ca. 10 

fragmenter av variert art kastes. Det bevarte 
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Fnr. Gjenstand Anr. Cnr. Ant. Vekt 
oppr. Beskrivelse 

slaggblokkfragmentet er ca. 12 x 10 cm, og har tydelige treavtrykk 
på tilnærmet alle flater. Slagget er middels tungt/kompakt, og har 
en del små og mellomstore blærer. Størrelsen på treavtrykkene 

varierer fra ca. 1 x 5 - 1,5 x 1,5 cm. Noen deler har mer korrosjon 
enn resten, og har trolig noe høyere jerninnhold. Ytterligere 4,1 kg 

ble kastet, Dette består for det meste av tette, kompakte, tunge 
slaggklumper (8 stk.) med få og små porer, og trolig høyt 

jerninnhold. Enkelte har tydelige treavtrykk; noen synes å ha 
størknet inntil flate objekter. To fragmenter var langt mer porøse 
og pimpsteinsaktige, kan stamme fra sjaktvegg under overflaten, 
da de er beige i fargen. Begge har tydelige treavtrykk. Den ene 
har veldig flakete brent leire på utside. Den siste klumpen likner 
for så vidt på de andre massive klumpene i tyngde, men den er 

noe mindre massiv, ujevn i formen, noe mer porete, med tydelige 
treavtrykk, noen i opptil 5 cm bredde, og med rennestruktur på 

enkelte sider. Analysert. 

12043 Slagg, 
diverse 8814 Kassert  4100 

Tretten fragmenter kastet, hvorav fire tappeslagg (2,7 kg) og ni 
sjaktmateriale (1,4 kg). To små tappeslaggfragmenter, det ene 

med tynne dråper i kryssende retninger, det andre med bred, flat 
rennestruktur. Små porer i begge. To bunnskollefragmenter eller 

slaggblokker er porøse i strukturen, med små til mellomstore 
porer, treavtrykk på den side og delvis inni. Ingen overflater med 

sand/grusavsetninger. Klumpene virker middels kompakte. 
Sjaktmaterialet hadde oransje til beigeoransje overflate, noe 
magring med sand og grus, varierende konsistens, noen var 

kompakte t og forholdsvis glatte, andre var mer porete, ujevne og 
grovere. Tynt, poret slagglag på innsiden, i noen tilfeller også 
amorft slagg. Ett fragment med tydelig treavtrykk. Et fragment 

med to mulige faser, i det minste to faser med avsetting av slagg 
på innsiden. Ett fragment med ovnsforing på en side, på den 

andre vertikalt rennende slagg. 

12044 Slagg-
renne 8705 C60838/2  1800 

Fem store og ca. 15 mindre fragmenter av slaggrenne funnet in 
situ, som satt sammen med bunnskolle A13042. De fleste 

fragmentene kan refittes. Slaggrennen har vært ca. 58 cm lang 
slik den var bevart. Undersiden var ujevn, knudrete og med en 
god del sand og grus. Snittet er stort sett kompakt, med små 

blærer, men på de tykkere bitene ligger det slagg med 
rennestruktur i toppen, med store mengder store gassblærer. 

Analysert. 

12458 Sjakt-
materiale 8649 Kassert  1073 

Fem fragmenter av sjaktmateriale (1073 g). Tre fragmenter var 
oransje på utsiden, ett var mer grålig, ett var delvis oransje, delvis 
grålig, og har trolig stått i overgangen mellom undergrunn og luft. 
Til en viss grad amorft slagg på innsiden. En del porer, mye små 

mot innsiden. forholdsvis tynne, ikke spor etter flere faser. 

12459 Renne-
slagg mm. 8649 C60838/1  1637/ 

2537 

To fragmenter (1637 g) beholdt. Det ene er ca. 20 x 10 cm, og del 
av slaggrennen, med buet underside med sand, og ru men 

forholdsvis flat overside. Den synes å være i to lag, der deler av 
det øvre laget er brukket av. Den nedre delen er smal, ca. 5 cm 

bred, mens den øvre er omlag 10 cm. Den synes å ha rikelig med 
forholdsvis små blærer; vekt og farge tyder på en del jern i 

slagget. Den andre biten er et større fragment tappeslagg, med 
tydelig rennestruktur av brede, flate dråper på toppen, mindre 

dråper ned langs siden - noe som tyder på flere strømmer med 
slagg - og smådråpet, knudrete underside, med enkelte små 

partier med sand. Forholdsvis tung og kompakt, men også en god 
del blærer i varierende størrelse. Ytterligere 15 fragmenter (900 g) 

ble kastet. For det meste var det ganske små 
tappeslaggfragmenter, med tydelig rennestruktur og til dels store 
blærer, i kombinasjon med mindre blærer. Ett fragment var noe 

større, ujevnt i alle regninger, med glatte, boblete overflater (men 
ikke blærer) og enkelte treavtrykk; til dels rennestruktur, men ikke 

som ordentlig tappeslagg. Analysert. 
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Fnr. Gjenstand Anr. Cnr. Ant. Vekt 
oppr. Beskrivelse 

12460 Bunn-
skolle 8649 C60838/1  2700/ 

3100 

Bunnskollefragmenter; en stor bit (2,7 kg) beholdt, tre små 
fragmenter (0,4 kg) kastet. Den store klumpen er om lag 
halvparten av en konveks klump, uthult i midten. Den har 

knudrete, sandig underside, delvis med innkapslete biter av 
ovnsforing. Oversiden er forholdsvis glatt, men ujevn og full av 

søkk. Den har noe små og mellomstore porer, men fremstår som 
tett og kompakt. Mulige spor av treavtrykk. De tre 
småfragmentene var av samme type. Analysert. 

12461 Slagg, 
diverse 8705 C60838/3  1800/ 

2600 

Diverse fragmenter funnet i bunnen av ovnen, men ikke in situ; to 
fragmenter på til sammen 1,8 kg ble beholdt. Det ene har 

bunnskollepreg, og er trolig fra utløpet til slaggrennen, grunnen 
det svært buete snittet. En "tapp" forsvinner ut på den ene siden, 
ca. 4 cm bred, den andre er slått rett av. Sandavtrykk under, ru, 
overflate også på toppen. Forholdsvis tung. Den andre klumpen 

har tydelig tappeslagg på sidene, noe som tyder på at slagget har 
rent vertikalt og ikke horisontalt. Den er knukket i toppen, og 
delvis i bunnen. Den er forholdsvis tung og har noen porer. 

Ytterligere 7 fragmenter ble kastet (0,8 g) hvorav tre tappeslagg, 
tre bunnskollefragmenter, liknende de to allerede nevnte 
eksemplene, og ett beige fragment med avslåtte sider, fin 

porestruktur, og rester av rennestruktur på den ene enden. 
Analysert. 

12462 Sjakt-
materiale 8705 Kassert  1161 

Seks fragmenter sjaktmateriale (1161 g), hvorav ett tydelig har to 
faser. De har oransje til oransjebeige ytterside, en del små porer, 

særlig på innsiden, og noe amorft slagg på innsiden. Kastet. 

12463 Renne-
slagg mm. 8705 C60838/3  2515/ 

5515 

Beholdt ett fragment tappeslagg (160 g) og to fragmenter av 
bunnskolle (1066+854 g). Ytterligere én bunnskolle (1,3 kg) og 

fire tappeslaggfragmenter (1,7 kg) ble kastet. Den ene 
bunnskollen er et sidefragment av en trolig konveks klump. På 
undersiden har den innkapslet noe ovnsforing, ellers synes den 
forholdsvis glatt, og har lite spor etter sand og grus. Innsiden er 
knudrete, og den har en god del fine porer. Den kjennes massiv 

og kompakt ut. Det andre fragmentet er noe mer porøst, med 
mindre glatte flater, og heller ikke denne har avtrykk av sand eller 
grus. Derimot har den tydelige treavtrykk på undersiden. Den kan 

være fragment av en gjenbrukt slaggblokk, heller enn en 
bunnskolle fra denne oven, men dette er uvisst. 

Tappeslaggfragmentet er lite, men har tydelig rennestruktur i 
overflaten, og store gassblærer, i tillegg til små porer mot bunnen. 

Bunnen har spor av sand og grus. Den kastete bunnskollen var 
særlig oransje i fargen, ganske tung, og har trolig inneholdt en del 

jern. I porøsitet liknet den bunnskollen med treavtrykk. To av 
tappeslaggfragmentene liknet det beholdte fragmentet, de to 

andre var større og mer varierte. Den ene hadde tydelig 
rennestruktur i overflaten, men var veldig tykk og klumpete, og 
syntes å bestå av tappeslagg over en eldre bunnskolle. Den 

hadde noe innkapslet ovnsforing. Den andre var mer 
uregelmessig med dråpeformete utstikkere og knudret glatt 

overflate. Analysert. 

13042 Bunn-
skolle 8705 C60838/2  1700 

To matchende fragmenter av bunnskolle in situ (1,7 kg). Konveks 
bunn med sand og grus, ganske tett: Oversiden er mer korallaktig, 

blærete, med enkelte mer kompakte partier. Noe korrosjon 
innimellom, og særlig på den høyeste toppen. Bunnskollen passer 

sammen med slaggrennen F12044. Analysert. 
Tabell 17: Innmålte funn i Intrasis, med beskrivelse og status. Vekt angir hvor mye som er beholdt av 

opprinnelig inntatt mengde. 
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7.13 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

7.13.1 VEDART 
Id102404 hadde den største variasjonen i bruk av vedart av de tre lokalitetene, noe som til 
dels kan reflektere at det ble analysert flere prøver (10 stk, mot 8 fra id102394 og 4 fra 
id151880). Det er allikevel påfallende forskjeller. Mens bjørk er den klart mest 
fremtredende arten ved de to andre jernvinneanleggene, med kun én prøve dominert av 
furu, er det på id102404 stort innslag av både furu og gran (tabell 18; full rapport fra 
Moesgaard Museum i vedlegg 14.6.1). Tre prøver har en hovedvekt av bjørk, hvorav to er 
fra ovn A8705, den siste slaggansamlingen A10756. Én prøve har hovedvekt av gran, fra 
kullageret A8683, mens de øvrige prøvene, fra slagghauger, malmlag, hellegryte og en av 
slaggblokkene i konstruksjonen til ovn A8705 (her ble det pirket løs trevirke som var 
bevart i et avtrykk i slaggblokken) er dominert av furu. Kongleskall i malmlag A11003 er 
et uvanlig innslag, men kan kanskje stamme fra kongler brukt som opptenningsmateriale. 
Identifikasjonen av furu fra slaggblokken kan ses som et argument for at slaggblokken 
kan ha sin opprinnelse i hellegryten A11800, som nettopp er dominert av furu, heller enn 
produksjon relatert til ovnen A8705 der den ble funnet. 
 

Anr. Prøvenr. Kontekst Enk./ det. Gram Vedart 
A10756 PK10987 Slagghaug E 0,4 8 bjørk, 2 furu 
A11003 PK10972 Malmlag E 0,1 3 gran, 4 furu, 3 kongleskall 
A11800 PK12032 Hellegryte D 78,8 10 furu 
A8683 PK11504 Kullager E 1,4 6 gran, 4 furu 
A8705 PK12457 Ovn E 0,1 7 bjørk, 1 furu, 1 gran? 
A8705 PK200092 Slaggblokk E 0,5 9 furu, 1 furu? 
A8705 PK13043 Ovn E 0,1 2 bjørk, 1 ubest. 
A8762 PK10975 Malmlag E 2,6 2 gran, 8 furu 
A8785 PK10974 Slagghaug E 0,2 1 gran, 1 gran?, 8 furu 
A8832 PK200089 Malmlag E 0,4 3 bjørk, 7 furu 

Tabell 18: Vedartbestemmelser fra id102404. Kursivert vedart i sjette kolonne henviser til hva som ble 
radiologisk datert. 

7.13.2 DATERING 
Det ble gjort ni radiologiske dateringer på id102404, i tillegg til én prøve der materialet 
ikke var tilstrekkelig for datering (tabell 19, figur 132; full rapport fra 
Ångströmlaboratoriet i vedlegg 14.6.2). I likhet med vedartanalysene skilte også 
dateringene på id10404 seg fra de to andre jernvinneanleggene, med en yngste tidsmessig 
avgrensing av bruk jf. 2-sigmakalibreringer til begynnelsen av 1200-tallet, datert på 
bjørk. Med ett unntak er alle de yngste prøvene datert på bjørk, og burde i så møte kunne 
angi en forholdsvis god terminus ante quem for bruken av anlegget. Dateringene på furu 
ligger stor sett noe lenger bakover i tid, men ettersom furu ofte har en høyere egenalder 
enn bjørk kan de daterte strukturene og lagene være betraktelig yngre enn dateringene 
skulle tilsi (dateringsproblematikken er grundig diskutert flere steder, se f.eks. 
Loftsgarden et al. 2013). Vedartanalysen gir kun begrensete opplysninger. I de fleste 
tilfeller var det ikke mulig å vurdere om det dreide seg om eldre eller yngre del av 
treverket, men det kan bemerkes at de tre tilfellene som ble identifisert som eldre ved 
(stamme og gren) var furu fra hhv. slaggblokk F200092, malmlag A8762 og kullager 
A8683. Tre prøver ble definert som yngre ved, av disse var én furu fra slagghaug A8785, 
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de to andre bjørk fra slagghaug A10756 og fra malmlag A8832. Det kan i så måte se ut 
som i hvert fall en del av den furuen som ble benyttet hadde en viss egenalder. 

Anlegget som skiller seg klart ut er det store sørøstlige malmlaget A8832. Lagets datering 
er betydelig eldre enn samtlige andre strukturer og lag på undersøkelsen, og ser ut til å 
påvise at det ble røstet malm på Mosetertoppen allerede i folkevandringstid, trolig 
omkring 500 år før jernutvinningen tok til for alvor i området. Dette er også tidligere enn 
den første fasen på Lisætra, der det er dokumentert slagghauger fra begynnelsen av 600-
tallet, og en sjaktovn i andre halvdel av 600-tallet (Berge et al. 2011). Det kan 
argumenteres for og imot den tidlige dateringen. Det er et poeng at malmlaget skilte seg 
fra de andre undersøkte malmlagene. Det kunne ikke knyttes direkte til noen av 
ovnsområdene, selv om det lå forholdsvis nærme A8814. Videre var det særlig tykt og 
godt bevart, og delvis dekket av et sandlag som trolig var bevisst påført. Sett ut i fra 
denne argumentasjonen, kan malmlaget stamme fra en tidlig brenning av malm på 
Mosetertoppen, som ble liggende delvis ubrukt, og så trolig glemt. Et mulig alternativ vil 
være at det daterte materialet ikke stammer fra selve røstingen, og at dateringen i så måte 
er misvisende. Malmlaget ble datert på bjørk, mens furu var det dominerende treslaget i 
den analyserte prøven. Man kan således se for seg at malmen har blitt røstet ved bruk av 
furu, omtrent samtidig som andre jernvinneaktiviteter på lokaliteten. Bjørkekullet har så 
blitt blandet inn ved en tilfeldighet etter røstingen, og kan være rester av tidligere 
aktivitet, eventuelt en naturhendelse som f.eks. en skogbrann. Det regnes allikevel som 
mest sannsynlig at dateringen stemmer, og at malmlaget stammer fra en tidligere 
aktivitetsfase på lokaliteten. 

Anr. Kontekst Prøvenr. Alder ± 1-sigmakal. 2-sigmakal. Vedart 

A8705 Ovn PK13043   
Prøven løste seg opp, ikke 

datert.  bjørk 

A8705 Ovn PK12457 886 27 1050-1080, 1050-1210 e.Kr. 1040-1220 e.Kr. bjørk 
A10756 Slagghaug PK10987 907 27 1040-1100, 1110-1170 e.Kr. 1030-1210 e.Kr. bjørk 
A8762 Malmlag PK10975 931 27 1030-1060, 1070-1160 e.Kr. 1020-1160 e.Kr. furu 
A11003 Malmlag PK10972 937 27 1030-1060, 1080-1160 e.Kr. 1020-1160 e.Kr. kongleskall 
A8683 Kullager PK11504 959 27 1020-1050, 1080-1150 e.Kr. 1020-1160 e.Kr. furu 

A11800 Hellegryte PK12032 1019 27 990-1025 e.Kr. 970-1050, 1100-
1120 e.Kr. furu 

A8785 Slagghaug PK10974 1092 27 895-925, 945-990 e.Kr. 890-1020 e.Kr. furu 
A8705 Slaggblokk PK200092 1137 32 880-975 e.Kr. 770-990 e.Kr. furu 
A8832 Malmlag PK200089 1556 27 420-500, 510-550 e.Kr. 420-570 e.Kr. bjørk 

Tabell 19: Dateringer fra id102404. Kursivert vedart angir yngre ved og fete typer eldre ved. 

Avhengig av hvor mye vekt vedart og dennes egenalder tillegges vil det kunne gjøres 
ulike tolkninger av anleggets bruksfaser. Det synes udiskutabelt at anlegget har vært i 
drift en gang mellom ca. 1040 og 1210, jf. dateringer av slagghaug A10756 og A8705 på 
bjørk. De to malmlagene A8762 og A11003, delvis beliggende under hver sin slagghaug, 
forslagsvis tilknyttet hvert sitt ovnsområde, og kullager A8683 har tilnærmet samtidig 
datering, noe eldre enn dateringene på bjørk, men særlig A8762 og A8683 kan 
argumenteres for å være samtidige med ovn A8705 ut i fra plassering. De interessante 
unntakene blir derfor hellegryte A11800, den trolig tilknyttede slagghaug A8785 og den 
teknologisk, men ikke romlig tilknyttete slaggblokken fra A8705. Selv om dateringene 
deres delvis overlapper, er det allikevel ganske store sprik mellom dem, og spørsmålet er 
om spriket i hovedsak reflekterer varierende, men forholdsvis høy, egenalder på 
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furuveden, eller flere bruksfaser. Dateringene vil bli diskutert videre i kapittel 7.14, og for 
hele undersøkelsen i kapittel 11. 

 
Figur 132: Kalibrerte dateringer fra id102404. 

7.13.3 SLAGG- OG JORDKJEMISKE ANALYSER  
Det ble analysert 12 slaggprøver (fra hellegryte, ovn, slaggblokk, og slagghauger), tre 
malmprøver fra malmlag, samt tre jordprøver, hvorav to ble analysert (tabell 20). For mer 
detaljert informasjon henvises det til analyserapporten fra Heimdal Archaeometry 
(Jouttijärvi 2017; full rapport i vedlegg 14.6.3). 

Funn-/ 
prøvenr. Anr Kontekst Beskrivelse 

F12459 8649 Slagghaug Renneslagg 
F12460 8649 Slagghaug Bunnskolle 
F11251 8705 Ovn Slaggblokk, gjenbruk som konstruksjonselement langs vestsiden 
F12044 8705 Ovn Tre fragmenter (av ca. 20) slagg fra slaggrenne in situ 
F13042 8705 Ovn Bunnskolle in situ 
F12461 8705 Ovn Fragment fra bunnen av ovnen, ikke in situ 
F12463 8705 Ovn 3 fragmenter renneslagg/bunnskolle fra ovnen 
F12041 8785 Slagghaug Renneslagg 
F12042 8785 Slagghaug Slaggblokk – lik F11251? F12027/39/40? 
F12027 11800 Hellegryte To fragmenter bunnskolle mm. 
F12039 11800 Hellegryte To fragmenter korallaktig slagg 
F12040 11800 Hellegryte Renneslagg 

PJ11028 8762 Malmlager Malmlager under slagghaug A8649; fra profil gjennom 
slagghaugen 

PJ200088 8832 Malmlager Malmlager under lag A10394 
PJ10973 11003 Malmlager Malmlager under slagghaug A8785, topp 
PJ11345 8649 Slagghaug Slagghaug; jordprøve ved mulig amboltstein 
PJ11503 11116 Ovnsområde Jordprøve fra område for bearbeiding av luppe N for ovn 8705 
PJ12456 11116 Ovnsområde Jordprøve fra område for bearbeiding av luppe N for ovn 8705 

Tabell 20: Oversikt over analyserte funn og prøver fra id102404. 
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7.13.3.1 Hellegryte A11800 og tilhørende slagghaug A8785 
Det ble analysert tre slaggfragmenter fra hellegryten A11800, hvorav én bunnskolle, et 
tappeslagg og et slaggfragment med uregelmessig struktur («korallaktig»). Ingen av 
slaggene bar preg av å være blandet med smeltet leire. Sammensetningen av bunnskollen 
og det korallaktige slagget var tilnærmet identiske fraregnet jernoksidinnhold. 
Tappeslagget hadde derimot et betydelig lavere innhold av manganoksid og et høyere 
innhold av aluminiumoksid enn de to andre, og den har trolig opphav i en annen blestring 
(Jouttijärvi 2017).  

Fra slagghaug A8785 sørøst for hellegryten ble det analysert to fragmenter av tappeslagg 
og en større slaggblokk. Slaggenes kjemiske sammensetning, fraregnet jernoksid, var 
nesten identisk i sammensetning som bunnskollen og det korallaktige slagget fra 
hellegryten, og det er sannsynlig at de stammer fra brenningen i hellegryten. Ettersom det 
ikke ble funnet noen slaggblokk in situ i hellegryten, er det sannsynlig at den ble fjernet 
etter brenning, da jernet ble tatt ut, og at den sammen med annet slagg fra brenningen ble 
kastet ut i slagghaugen. Oppbygningen av bunnskollen og det korallaktige slagget tyder 
på at det dreier seg om slagg som har størknet inne i ovnen (Jouttijärvi 2017). 
Sammensetningen, særlig på grunn av slaggblokkfragmentene i slagghaugen, er noe 
uvanlig, da det ikke virker sannsynlig at samme jernvinneanlegg skal ha frembrakt både 
bunnskoller og slaggblokker. Bunnskoller forbindes hovedsakelig med ovner med 
slaggavtapning, fase II-ovner, noe som kan indikere at hellegryten har hatt en form for 
slaggavtapning. 

7.13.3.2 Ovn A8705 og tilhørende slagghaug A8649 
Tre fragmenter av tappeslagg fra slaggrennen og bunnskollen som ble funnet in situ i 
ovnen ble analysert. Disse inneholdt i liten grad smeltet leire, og var nær identiske i 
sammensetning når innholdet av jernoksid ble fraregnet, noe som ytterligere bekrefter at 
de stammer fra samme utvinning. Bunnskollen inneholdt en god del metallisk jern. 

Det ble også analysert ett slaggfragment fra bunnen av ovnen, som ikke lå in situ, og et 
fragment funnet i slaggoppsamlingen. Mens fragmentet fra bunnen av ovnen hadde en 
tilnærmet identisk sammensetning som bunnskollen og slaggrennen, og derfor trolig 
stammer fra samme brenning, hadde det andre fragmentet et vesentlig høyere innhold av 
manganoksid, og stammer trolig fra en annen brenning som enten har havnet i ovnen på 
et senere tidspunkt, eller som har ligget igjen, ved at ovnen ikke har blitt ordentlig tømt 
(Jouttijärvi 2017). 

Ett fragment tappeslagg og ett fragment av en bunnskolle fra slagghaug A8649, sørvest 
for ovn A8705, hadde begge forholdsvis høyt innhold av manganoksid og var så like i 
sammensetning at det er trolig at de stammer fra samme brenning, eller i to brenninger 
som har benyttet samme malmproduksjon. De samsvarer videre med 
bunnskollefragmentet fra slaggoppsamlingen i ovnen, og stammer derfor fra en tidligere 
blestring enn den siste med in-situ bunnskolle og slaggrenne (Jouttijärvi 2017). Det kan 
derfor ikke knyttes en sikker forbindelse mellom denne brenningen og ovnen, men all den 
tid det ikke ble funnet andre ovnsanlegg i umiddelbar nærhet til slagghaugen anses det 
som sannsynlig at også den tidligere blestringen har foregått i samme ovn. 
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Fra ovnens vestside ble det analysert en slaggblokk brukt som konstruksjonselement. På 
grunn av typen slagg og plasseringen ble den antatt å tilhøre en tidligere ovn, og det var 
derfor overraskende at dens kjemiske sammensetning var likere in situ-slagget fra A8705 
enn slaggene i hellegryte A11800, ettersom det ble funnet fragmenter av slaggblokker i 
den tilhørende slagghaugen A8785. På den annen side var det forholdsvis stor likhet i 
sammensetningen til slaggene fra de to ovnene (Jouttijärvi 2017). 

Til slutt ble det analysert to jordprøver fra mulige smieområder. Jordprøven tatt i 
nordøstlig hjørne av slagghaug A8649, der det ble funnet en mulig amboltstein, inneholdt 
hammerskall og slaggperler, samtlige analyserte fragmenter tyder på primærsmiing av 
luppejern. Prøven fra lag/nedgravning A11116 ved siden av ovn A8705 inneholdt også 
hammerskjell og slaggperler, men i lavere konsentrasjoner enn ved amboltsteinen. Den 
kjemiske sammensetningen i begge prøver varierer en god del, men samtlige har ganske 
høyt innhold av manganoksid. De kan ikke med sikkerhet knyttes til noen av ovnene. På 
den annen side kan det tenkes at rensingen av luppejern har foregått over lang tid, og 
kanskje fra begge ovnene (Jouttijärvi 2017).  

7.13.3.3 Malmanalyser 
Det ble analysert malm fra tre forekomster. A11003 lå under slagghaug A8785, A8762 lå 
under slagghaug A8649, mens A8832 lå for seg selv øst på lokaliteten, og var delvis 
dekket av et sandlag. Med få unntak hadde malmfragmentene innenfor hver forekomst 
ensartet sammensetning.  

A8762 svarte kjemisk til slaggfragmentene fra slagghaug A8649 over og det tilsvarende 
slaggfragmentet i ovn A8705, noe som tyder på at malmlaget utgjør opphavet for en tidlig 
brenning i ovnen. I utbytte kan dette teoretisk omsettes til ca. 26 kg jern per 100 kg anvendt 
malm, eller 40 kg jern for hver 100 kg dannet slagg, noe som kan regnes for et godt utbytte. 
Slagget har opptatt ca. 7 % smeltet leire fra ovnen (Jouttijärvi 2017). 

Det kan spores en liknende sammenheng mellom malmen i A11003 og slaggene fra 
hellegryte A11800, da malmlag og slagg har tilnærmet lik kjemisk sammensetning når de 
variabler som skyldes selve jernfremstillingen fraregnes. Omregningen til utbytte er nesten 
det samme som for A8705/A8649/A8762, om lag 1-3 kg lavere. For denne produksjonen kan 
det ikke spores noen oppblanding med smeltet leire (Jouttijärvi 2017).  

Malmlaget A8832 lå for seg selv, og kunne ikke forbindes til de hovedbrenningene som 
fremkom ved de to ovnene. Imidlertid har ett fragment med tappeslagg funnet i hellegryten 
en liknende sammensetning. Dette kan kanskje bety at det har eksistert en tredje ovn som det 
ikke finnes rester av. Utbytteberegningene er for denne malmen og slagget svært tentative, 
men kan tyde på et utbytte på ca. 30 kg jern per 100 kg anvendt malm, og 50 kg jern for hver 
100 kg dannet slagg. Det var ikke spor etter smeltet leire i slagget (Jouttijärvi 2017).  

7.13.3.4 Oppsummering 
Det ble foretatt en multivariatanalyse for å avklare forholdet mellom slaggene fra 
strukturene på lokaliteten, og analysen bekreftet i stor grad de tidligere analysene. Tre 
grupper skilte seg tydelig ut: Bunnskollen og det korallaktige slagget fra hellegryte 
A11800 syntes å høre sammen med et ikke-in situ bunnskollefragment fra A8705. 
Slagget som ble funnet in situ i bunnen av ovn A8705 (bunnskollen) og i slaggrennen 
hadde samme sammensetning som slaggblokken i samme ovnskonstruksjon, og som 
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antas å komme fra hellegryten. Den tredje gruppen utgjøres av slagget fra slagghaug 
A8649 og det andre ikke-in situ slaggfragmentet fra ovn A8705.  

Malmlagene under slagghaugene kunne med stor sannsynlighet knyttes til brenninger i de 
nærliggende ovnene, og til slagg i slagghaugen over. Det ble imidlertid ikke identifisert 
en malmforekomst som samsvarte med den siste brenningen i A8705. Likeledes ble det 
ikke knyttet noen sikker sammenheng mellom en ovn og det isolerte malmlaget A8832 
(og det trolig relaterte slaggfragmentet i hellegryten).  

7.14 HELHETLIG VURDERING AV ANLEGGET 
Id102404 skiller seg fra de to andre anleggene på flere punkter: Dateringene var eldre, 
hovedsakelig i siste del av vikingtid og tidlig til høymiddelalder, med bruk kanskje så 
tidlig som på 900-tallet, og frem til ca. 1220 e.Kr., men med mulig røsting av malm 
tilbake til 4-500-tallet. Videre, anlegget har to ovner med forskjellig teknologi, trolig mer 
eller mindre samtidig. Til sist skiller det seg ut ved ikke å ha integrerte kullgroper.  

Det som er tydelig, er at flaten har vært benyttet til blestring i (minst) to ovner som har 
stått ca. 5 m fra hverandre, og som har benyttet forskjellig teknologi. Tilknyttet hver av 
ovnene er det en slagghaug; i tillegg finnes det mindre slaggansamlinger på flaten. Begge 
slagghaugene ligger over malmlag. Den metallurgiske analysen sannsynliggjør en direkte 
sammenheng mellom malmlag, slagghaug og ovn i sørøst. For ovn A8705 er situasjonen 
mer komplisert, med en gruppe bestående av malm fra det nærliggende malmlaget, slagg 
fra slagghaugen og fra ovnen, men ikke slagget som lå in situ etter siste brenning. Videre 
er det sammenheng mellom in situ-slagget og slaggblokken i konstruksjonen. Det ble 
også påvist generelle forskjeller mellom de to ovnene. 

Dersom vi ser på dateringene av type II-ovnen A8705 sammen med malmlaget som 
tilhører, A8762, og kullageret A8683 like ved (slagghaug A8649 ble ikke datert), 
fremkommer en nær kronologisk sammenheng. Kullageret og malmlaget, datert på furu, 
er datert til 1020-1160 e.Kr., mens ovnen er datert til 1040-1220, men på bjørk. Grunnet 
mulig høy egenalder på furuen kan i teorien disse dateringene være yngre enn de fremstår 
som, så det må være åpent for at driften på denne delen av anlegget har startet på et 
hvilket som helst tidspunkt mellom ca. 1040 og 1220 e.Kr.  

Hva angår hellegryte A11800, er denne og den tilhørende slagghaugen A8785 datert til 
hhv. 890-1020 e.Kr. og 970-1120 e.Kr., noe som antyder at produksjonen i hellegryten er 
eldre enn i ovn A8705. Begge er datert på furu, og dateringen må derfor vurderes 
nærmere. Det er allikevel noen holdepunkter som kan hjelpe til med å snevre inn 
dateringen av det sørøstlige ovnen med tilhørende strukturer og lag. Malmlag A11003 er 
stratigrafisk eldre enn slagghaug A8785, som stammer fra blestringen i hellegryten, og 
dermed eldre enn den yngste bruken av hellegryten. Malmlaget ble datert til 1020-1160 
e.Kr. Dateringen ble gjort på kongleskall, som har lav egenalder, og derfor må forventes å 
gi en datering tett opptil den faktiske bruksfasen. Dateringen er noe yngre enn ovnen og 
slagghaugen, noe som på grunn av stratigrafien er uventet, man skulle forvente at malmen 
i bunnen var samtidig som, eller til og med kanskje eldre, enn slagghaug og ovn. Det må 
derfor vurderes om dateringen er reell. Det er alltid en liten mulighet for at det daterte 
materialet skyldes en senere kontaminering. Det var lite forkullet materiale i malmlaget, 
og kongleskallene kan teoretisk sett ha blitt blandet inn for eksempel ved biologisk 
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aktivitet, f.eks. røtter, dyreganger eller insektsganger. Det var ikke spor etter dette i 
området der prøven ble tatt, men det er mulig at noe liknende kan ha skjedd. Det synes 
imidlertid mer sannsynlig at dateringen er korrekt, noe som tyder på at det daterte 
materialet fra A11800 og A8785 har hatt forholdsvis høy egenalder. Ettersom det var 
yngre ved i A8785, bør dette i sin tur bety at trevirket har vært dødt en tid før bruk. 

Dette tyder i større grad på samtidighet mellom de to ovnene enn dateringene av ovnene i 
seg selv. En annen stratigrafisk indikasjon er gjenbruken av slaggblokker i 
konstruksjonen av A8705. Selv om slaggblokkene ikke kan knyttes direkte til hellegryten, 
stammer de trolig fra produksjon i tilsvarende anlegg, og det er antas at de tilhører 
hellegryten eller et tilsvarende anlegg like ved som ikke ble erkjent under utgravningen, 
og som altså må være eldre enn A8705. Sett i lys av disse dataene, ble det produsert jern i 
anlegg tilsvarende A11800 før det ble produsert jern i A8705, men det er ikke 
nødvendigvis et stort tidsmessig opphold mellom de to produksjonene. I teorien er det 
fullt mulig at det har blitt produsert jern i begge anlegg i samme sesong, selv om det også 
kan ha gått mange år mellom blestringene. 

De to ovnene med tilhørende strukturer og lag tyder altså på minst to blestringer med to 
separate malmrøstinger, trolig på 1000- eller 1100-tallet. Dette er imidlertid trolig bare en 
del av produksjonen. I tilknytning til de sørøstlige strukturene, tilknyttet hellegryten, viste 
de metallurgiske analysene lite variasjon, noe som tyder på at det ble brukt malm fra én 
røsting. Et usikkerhetsmoment er hvorvidt hellegryten har blitt gjenbrukt flere ganger, 
eller om det skjuler seg flere liknende anlegg i områder som ikke ble avdekket ned til 
undergrunnen. Slaggblokkene i ovn A8705 og fragmentene av slaggblokker i A8785 
tyder på flere blestringer. Den nordvestlige ovnen og tilhørende strukturer var 
metallurgisk mer kompleks. Slagg i bunnen av ovnen, altså fra siste blestring, samsvarte 
ikke med annet slagg funnet i oppsamlingsområdet foran ovnen. Slagg i 
oppsamlingsområdet var derimot identisk i sammensetning med slagg i slagghaugen, og 
samsvarte med malmen hvis rester lå under slagghaugen, noe som tyder på minst én 
tidligere blestring, med annet malm enn den siste røstingen. En fjerde gruppe kan knyttes 
til en slaggblokk gjenbrukt i konstruksjonen av A8705. Den kjemiske sammensetningen 
var nærmere A8705 enn A11800, men den kan ikke stamme fra A8705 ettersom ovnens 
teknologi ikke frembringer slaggblokker. Ytterligere én fase kan skilles ut i malmlag 
A8832, som ikke hadde tilsvarende kjemisk sammensetning som annen malm eller slagg 
fra undersøkelsen, og som dateringsmessig er langt tidligere. 

Et mulig forløp for produksjonen på id102404 kan være som følger: På 400- eller 500-
tallet ble det røstet malm i området, enten på lokaliteten, eller i nærheten, slik at det ble 
lagret i lokalitetens østlige del. Det er ukjent om denne malmen ble benyttet til 
jernproduksjon på den undersøkte terrassen, eller om det tilhørende jernvinneanlegget har 
ligget for eksempel på flaten ovenfor, i nordøst. Uansett ble deler av den røstete malmen 
ikke tatt i bruk. Sandlaget over kan være naturlig sandflukt, fordi det har ligget åpent, 
eller det kan ha blitt påført bevisst, kanskje for å dekke det til for å bevare malmen for 
fremtidig bruk. Trolig på 1000- eller 1100-tallet ble det produsert jern i en hellegryte. 
Flere slaggblokker ble funnet, både i slagghaug A8785 og gjenbrukt i ovn A8705. Det 
finnes ingen direkte tilknytning mellom slaggblokkene i A8705 og de andre strukturene, 
men de tyder på at produksjonen i hellegrytene var tidligere enn produksjonen i A8705 
og at de ikke tilhører den siste produksjonen i A11800. Enten har hellegryten blitt 
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gjenbrukt flere ganger, eller så har det vært andre tilsvarende anlegg på flaten eller i 
nærområdet, som ikke ble gjenfunnet. Funn av bunnskollefragmenter og 
slaggblokkfragmenter i tilknytning til A11800 kan tyde på at det har vært produksjon 
både med og uten slaggavtapning i perioden, men kun én ovn er kjent. Ovn A8705 har 
blitt bygget opp etter blestringen som frembrakte slaggblokker, men det er mulig at 
produksjonen i hellegryte og i type II-ovn også kan ha foregått parallelt en periode. 
Dateringene antyder at A8705 var i bruk lengst. Slagghaug A10756 ble ikke metallurgisk 
analysert, men dateringen kan tyde på at den heller stammet fra blestringen i A8705 enn i 
A11800, som lå noe nærmere. Imidlertid var plasseringen så pass nærme begge ovner at 
det ikke er mulig å avgjøre med sikkerhet. 
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Figur 133: Id151880, strukturer. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 2.8.2017 CCW 

(Cf34944_767). 
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Figur 134: Id151880, oversikt med anleggsnummer på de største strukturene. Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Produsert 2.8.2017 CCW (Cf34944_768). 
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8 JERNVINNEANLEGG ID151880 
Anlegget lå langs sørsiden av en forholdsvis flat sandrygg, med en bekk langs nedsiden i 
sørvest og Mosetertoppen skistadion i nord, også avgrenset av en liten (kunstig?) bekk 
(figur 4, 133-137). Sandryggen smalnet av mot øst, mens den fortsatte tilsynelatende uten 
strukturer eller lag vestover. En frittliggende kullgrop, A136 (id151913) lå ca. 45 m vest 
for anlegget, på en flate ca. 1 m lavere. Sandryggen hadde svært ujevn overflate. Før 
avtorving ble det antatt at det dreide seg om forskjeller i tykkelsen på vegetasjonen som 
skapte tuer på ca. 1 x 0,5 m, men det viste seg at sandavsetningene var ujevne. 
Avtorvingen, som i utgangspunktet var komplisert på grunn av store stubber og røtter, ble 
således enda mer krevende, også fordi torven i søkkene var tykkere, fuktigere og med 
mer råttent materiale i bunnen som måtte renses vekk. 

 
Figur 135: Id151880 før hogst og avtorving; EB står i kullgrop A116 og ASE står i kullgrop A101, de 

øvrige strukturene ligger bakenfor (Cf34944_008 mot S). 

Strukturene som tilhørte anlegget lå innenfor et område på ca. 18 x 16 m. Ca. 444 m2 ble 
avtorvet. Langs nordvestsiden av anlegget lå to kullgroper med felles voll, A101 i vest og 
A116 i øst. Sør for A101 lå et ovnsområde A6565 med to ovner, A12803 i nordvest og 
A12864 i sørøst, begge med avtapping mot sørvest. Sør for A12864 lå slagghaug A6479, 
i skråningen ned mot bekken, med malmlag A6803 beliggende under slagghaugen og 
videre østover. Nordvest for A12803 lå slagghaug A6442 ut over flaten, og delvis over 
malmlag A6400, som fortsatte vestover. Mellom ovnsområdet og kullgropene lå det et 
tykt kullag, A6870, kulluttrekket fra kullgropene. 
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Figur 136: Id 151880 etter avtorving. Restene av malmlag A6400 til foran til venstre, med slagghaug 
A6442 bak; til høyre for slagghaugen ovnsområde A6565 (delvis under en rot), og til høyre for dette 

slagghaug A6479. Bak A6565 og A6442 ligger kulluttrekk A6870, foran kullgrop A101. Kullgrop A116 
ligger på skrå til høyre for A101, delvis skjult bak røtter. Til høyre for røttene er restene av malmlag A6803 

(Cf35003_1367 mot NNØ). 

 
Figur 137: Id 151880 etter avtorving og opprensing. I forkant ligger kullgrop A116 til venstre og A101 til 

høyre, bakenfor disse kulluttrekk A6870 og ovnsområde A6565, med slagghaug A6479 til venstre og A6442 
til høyre. Malmlag A6803 ligger langs venstre billedkant, mens malmlag A6400 er svakt synlig i bakre 

venstre del (Cf35003_2524 mot V). 
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Figur 138: Ovnsområde A6565 under utgravning (mot Ø). Ø.v. Nivå 1: Ovnsområdet etter fjerning av rot, 
før undersøkelse (Cf35003_2861); Ø.h. Nivå 2: oversikt etter fremrensing, samt snitting og delvis fjerning 
av kullag A6870 og slagghaugene A6479 og A6442. Ovnene fremtrer ikke tydelig (Cf35003_2878); M.v. 

Nivå 3: oversikt etter at ca. 15-20 cm av topplagene er fjernet. Ovn A12864 til venstre begynner å ta form, 
mens ovn A12803 fremdeles kun er vagt definerbar. Legg merke til det mulige laget med heller i forkant av 
ovnene, samt ansamlingen av gruset slagg A12662 i nedre venstre hjørne. I bakkant på høyre side strekker 
den naturlige forsenkningen A12723 seg fylt av en blanding av kull, slagg og malm (Cf35003_2923); M.h. 

Nivå 4: oversikt etter at ca. 20 cm er fjernet, inkludert det meste av materialet i forkant av ovnene; 
ovnsgrop A12948 begynner å få klar avgrensing i plan. Det gule sandlaget A12679 er synlig i forkant av og 

til venstre for ovnene (Cf35003_2950); N.v. Nivå 5: Lag A12679 er fjernet, i likhet med A12662, og 
ovnsgrop A12948 har blitt formgravd til bunns med unntak av ovnene. Begge ovner fremtrer tydelig med 
sjakt og steinkonstruksjon på sidene og bak (Cf35003_2967); N.h. Nivå 6: steiner i forkant av A12864 er 

fjernet, og det er formgravd slå langt det er mulig mellom sjakter og steiner i de to ovnene 
(Cf35003_3004). 
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8.1 OVNSOMRÅDE A6565 MED OVN A12803 OG A12864, OVNSGROP 12948 
Ovnsområdet på anlegget omfattet et noe ujevnt ovalt område på ca. 3,2 x 2,5 m (figur 
134, 136, tabell 21). De to ovnene A12803 og A12864 lå omtrent midt i ovnsområdet, 
side om side. De var definert av sjaktene av brent leire, fremdeles mer eller mindre in 
situ, med kraftige steinpakninger bygd opp omkring. Utover i ovnsområdet var det i 
tillegg en god del rester av ødelagt ovnsmateriale, i form av heller, sjaktmateriale og 
slagg (figur 138, 139).  

De to ovnene har vært forholdsvis like, med en ca. 40 cm bred sjakt, bevart i 45-50 cm 
høyde. De bevarte delene av sjakten hadde tilnærmet hesteskoform, men ovnene har 
opprinnelig vært rundovale, med kun en mindre åpning nederst til slaggavtapningen. 
Ovnene har vært bygd opp av leire, som har blitt rødbrent i øvre del, og gråbrent i 
bunnen. Veggene har skrått gradvis innover. Langs innsiden var det avleiret noe slagg. 
Rundt sjaktene har det vært kilt skiferheller vertikalt og til dels diagonalt til støtte, og 
utenfor disse har ytterligere heller og rundstein vært lagt opp med sand imellom i nord, 
øst og sør. Ovnene med steinpakning har målt ca. 105 x 87 cm og 124 x 116 cm. De 
digitale innmålingene viser denne situasjonen ganske tydelig som et resultat av hva som 
var realistisk mulig å måle inn. De større steinene og hellene ble innmålt, i likhet med 
sjaktmaterialet, men de sterkt varmepåvirkete og oppsmuldrete vertikale hellene var ikke 
hensiktsmessige å bruke GPS på. På kartet fremstår ovnene derfor som en indre sjakt med 
et tomrom utenfor, og en til dels massiv steinkonstruksjon ytterst.  

 
Figur 139: Ovnsområde A6565 med lag og strukturer, samt profiler. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Produsert 2.8.2017 CCW (Cf34944_769). 
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Figur 140: Ovn A12803 fremrenset med de mest solide konstruksjonselementene in situ. Kurvingen til 

ovnssjakten kan til en viss grad ses i fyllet (Cf35003_2997 mot ØNØ). 

Ovnene A12803 og A12864 lå ved siden av hverandre og i tilknytning til ovnsgrop 
A12948, men med forskjellig relasjon til gropen. Ovn A12803 i nordvest var dårligst 
bevart (figur 140). Den var anlagt direkte på plan undergrunn i nord, mens sørsiden var 
anlagt over ovnsgrop A12948, som kan antas å ha fungert til slaggoppsamling da ovnen 
ble bygget. Sjaktmaterialet dannet en tilnærmet hesteskoform, men var oppsmuldret og 
stod delvis skjevt. Det var allikevel bevart fragmenter i en høyde av ca. 30 cm over 
undergrunnen. Ovnen var i tillegg delvis dekket av kulluttrekket A6870, noe som tyder på 
at ovnen gikk ut av bruk mens jernvinneanlegget fremdeles var i drift (figur 143 midt, 
146v). Det var i liten grad synlig brent sand under ovnen; snarere var det et lag med kull 
og slagg i bunnen (lag 20; figur 143 nederst). 

Sjakten i ovn A12864 var forholdsvis godt bevart, selv om den smuldret langs kantene. 
Ovnen var anlagt nedi ovnsgrop A12948, oppå slagg og kullrester. Toppen av 
sjaktveggene stod ca. 40 cm over bunnen av ovnsgropen, av dette bestod de øvre ca. 25-
30 cm av bevart sjaktmateriale (figur 141-142, 143 nederst, 146h). Slagg, sjaktmateriale 
og hellefragmenter inne i ovnen viser at deler har kollapset etter bruk. Ovnen var bygget 
opp mot A12803 i nordvest, og delte den ene «steinveggen». Under ovnens sørlige del og 
videre sørover i bunnen av grop A12948 var det et tynt sjikt brent sand, med et kull- og 
sotholdig lag over (lag 13). I motsetning til A12803 var ikke A12864 dekket av 
kulluttrekk A6870.  
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Figur 141: Ovn A12864 i plan, delvis fremrenset, med konstruksjonsmateriale (Cf35003_2995 mot Ø). 

 
Figur 142: Ovn A12864, løsmateriale mellom sjakt og steinkonstruksjon fjernet (Cf35003_2999 mot Ø). 
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Grop A12948 målte ca. 236 x 178 cm og var opptil 25 cm dyp (figur 139, 143, 147, 148). 
Den var ujevnt oval-avlang i plan, og bredere i sørvest enn i nordøst, med buete sider og 
rundet bunn. Fyllet var heterogent, men inneholdt en god del kull, slagg og brent sand, i 
tillegg til noe malm. A12864 var anlagt over, eller til dels nede i ovnsgropen. A12803 lå 
derimot kun så vidt over den nordlige kanten av ovnsgropen. Mesteparten av gropen 
ligger i bakkant av ovnene. Begge ovnene er altså anlagt etter gropen, men de har 
forskjellig plassering. Det foreslås at A12803 var den opprinnelige ovnen, og at slagget 
ble tappet ut mot sørvest, hvorpå det ble ledet ned i grop A12948 i sør, for deretter å spas 
ut. Grop A12948 har i så måte fungert som tappegrop for A12803.  

 
Figur 143: Profiler gjennom ovnsområdet A6565 og til dels gjennom ovnene. C12976 krysser ovnenes 

bakside, og er forlengelsen av profilet gjennom slagghaug A6479 (se figur 156 øverst). C12979 er 
hovedprofilet gjennom ovnene, mens C12981 mangler detaljer av ovnene, da dette primæranlagte profilet 

viste seg å ligge for langt øst. Legg merke til at profil C12981 er ufullstendig, da ovnene ikke ble snittet helt 
bak til denne profilbenken. Det er derfor en del av profilet som ikke er dokumentert (skråskravert). 

Tegnforklaring finnes på figur 144 (Cf34944_705). 

Da A12864 ble anlagt, ble gropen gjenbrukt, og kanskje utvidet noe mot sør og/eller øst. 
Årsaken til at den nye ovnen ble lagt nedi ovnsgropen kan ha å gjøre med plass jf. 
plassering av de andre elementene i anlegget, at det var dette som var mest 
hensiktsmessig dersom man skulle lage en helt ny ovn, men allikevel ha samme tilgang til 
kull og malm, og ha enkel avtapning. Muligheten til å gjenbruke deler av konstruksjonen 
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fra A12803 kan også ha spilt en viktig rolle, på denne måten hadde man allerede 
oppbygning for den ene sideveggen. På grunnlag av plasseringen ender i praksis A12948 
opp som ovnsgrop for A12864. Gropen kalles i dokumentasjonen for en ovnsgrop, men 
den er altså i like stor grad en tappegrop. 

 
Figur 144: Tegnforklaring til figur 143, profiler gjennom ovnsområde A6565 (Cf34944_707). 

Stratigrafien, der kullager A6870 dekker deler av A12803, tyder på at A12803 gikk ut av 
bruk før A12864, men det kan diskuteres om de to ovnene var i drift samtidig, eller om 
A12864 avløste A12803. Dersom de var i drift samtidig, må slagget ha vært tappet 
annerledes, ettersom tappegropen ikke lenger var tilgjengelig. Det er ikke mulig å avgjøre 
om de to ovnene var i bruk samtidig i en periode, men det fremstår som sannsynlig at 
A12803 ble etablert først og var i drift en periode før A12864 ble anlagt, og likeledes at 
driften på jernvinneanlegget fortsatte etter at A12803 gikk ut av bruk. Det er slik mulig at 
begge ovnene har vært driftet samtidig en periode, men de har ikke hatt fullstendig 
parallell tidslinje. A12803 ble etablert før A12864, og gikk ut av drift før denne.  

De to ovnene inneholdt hovedsakelig bjørk, men med enkeltforekomster av gran og 
kanskje furu. Begge ble radiologisk datert på bjørk til 1250-1390 e.Kr., og det er således 
ikke mulig å skille bruken av de to ovnene kronologisk. 

Utover de to ovnene og ovnsgropen var det også andre elementer tilknyttet ovnsområdet. 
I forkant av ovnene, i sørvest, lå et gult sandlag A12679 (lag 3), som var iblandet noe 
humus og kull, men i liten grad slagg (figur 138 nivå 4, 139, 143). Laget var ujevnt i 



Gnr. 16, 17, Øyer kommune  Saksnr. 2008/695 
 
  

 
130 

Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

tykkelse, og opptil ca. 10 cm. Det lave innholdet av slagg og begrensete mengder kull kan 
tyde på at det tilhører en tidlig fase av produksjonen på anlegget. Det foreslås at laget har 
vært en bevisst planering i forkant av ovnene. Delvis i og delvis oppå dette laget lå en 
god del heller og hellefragmenter (figur 138 nivå 3). Selv om de lå forholdsvis plant, var 
de i så pass forskjellige nivåer at det ikke fremstod som et helhetlig lag. De kan ha blitt 
lagt foran ovnene som et dekke eller platting (mulige paralleller finnes på Dokkfløy, 
f.eks. DR9, beskrevet i Narmo 1996:98), men det er tilsvarende mulig at de var utraste 
rester av ovnskonstruksjonen. 

I bakkant av ovnsgrop A12948 lå en grunn forsenkning A12723 (figur 138 nivå 1-4, 
147). Den var 45 cm bred og opptil 10 cm dyp, og minst 58 cm lang, men den fortsatte 
inn under kullager A6870 i øst. Bunn og sider var tilnærmet avrundete. Gropen inneholdt 
mørk brunsort siltig sand med rikelig kull, noe humus og en del slagg og malm. 
Utvaskingslaget synes å følge bunnen av gropen og er ikke gjennomskåret, i motsetning 
til for eksempel kullgropene og ovnsgropen.. Det er derfor sannsynlig at det dreier seg 
om en naturlig forsenkning (som det fantes rikelig av på lokaliteten) som har fylt seg opp 
med diverse avfall tidlig i anleggets driftsperiode, og at det ikke er en nedgravning med 
en spesifikk funksjon. 

Tilknyttet ovnsområdet var også enkelte andre lag. A12662 var et avfallslag nordvest for 
ovnsområdet, om lag 1,7 x 1,0 m i utstrekning, uklart definert, og delvis sammenfallende 
med slagghaug A6442 (figur 139). Laget skilte seg imidlertid fra det øvrige fyllet i 
slagghaugen ettersom slagget var langt mer fragmentert, stort sett i størrelsesorden 0,5-3 
cm, og det hadde et gruset preg. Iblandet slagget var det også noe sand og silt, humus og 
kull. Laget tolkes som et mulig bearbeidingsområde for luppene, knyttet til 
primærsmiing. 

Lagene A12696 (sørvestlig del av A12948) og A12714 (nordøstlig del av A12948) var 
forholdsvis like i innhold, og antas å ha samme opphav (figur 139, 142). Lagene 
inneholdt mye slagg, og fremstod som omrotete, med noe siltig sand og humus, en god 
del kull, noe varmepåvirket stein fra ovnskonstruksjonen og noe grus. Lagene antas å 
kunne være rester av slagghaug A6479 som har rast ned i ovnsgropen. 

 
Figur 145: Profil A12981 (bak) gjennom ovnsområde A6565. På grunn av tidspress ble ikke de to ovnene 

fullstendig utgravd bak til profilbenken, og det er derfor et par områder i profilet der stratigrafien er 
ukjent, jf. figur 143 midt (Cf35003_2976 mot Ø). 
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Figur 146: Profil C12979 gjennom ovnene A12803 (v) og A12864 (h), oversikt og detaljbilder, jf. figur 143 

nederst (Cf35003_3050-3052 mot Ø). 

 

 
Figur 147: Profil C12976, bakside av ovnsområde A6565, oversikt og detalj, jf. figur 143 øverst. Ø. hele 

profilet, inkludert kulluttrekk A6870 til høyre og slagghaug A6479 til venstre; N. detalj av ovnsgrop 
A12948 (Cf34944_103, _109 mot V). 



Gnr. 16, 17, Øyer kommune  Saksnr. 2008/695 
 
  

 
132 

Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

 

Lagnr. Anr. Tolkning Beskrivelse 
1 A6870 Kullager Nesten rent kull, litt sand, silt og humus 

2  Fyll 
Brun sandig silt med en del humus, litt malm, grus og brent 
leire, noe kull. Sjiktvis avsatt, heterogent. Litt slagg. Iblandet 

rester av lag 3. A6565. 
3 A12679 Fyll Gulbrun sandig silt med noe humus, litt kull, noe stein. A6565. 

4  Kullag Linse med kull iblandet litt sand, silt og humus. mindre kullbiter 
enn i lag 1. Som lag 9/13/15. A6565. 

5  Utvasking Utvasking, gråhvit linse. Omroting? Tilfeldig? A6565. 

6  Fyll Variert toppfyll; en del kull og humus i sand, litt slagg og annet. 
A6565. 

7  Fyll Som lag 6, men noe mer humus og kull. A6565. 

8 (12714) Fyll Heterogent fyll. Pakning rund ovn. Mye varmepåvirket sand, 
brent leire, slagg, humus, kullbiter, sjiktvis avsatt. A12948 

9  Kullag Som lag 4. A12948 
10  Fyll Som lag 7, men mer slagg. Utkant av slagghaug? A12948 

11 (A12696) Slaggans. Finkornet slagg med kull, delvis under slagghaug A6479. 
Primærsmiing? A12948 

12 (A12696) Slaggans. Slagg i kull, utkant av slagghaug? A12948 
13  Kullag , som lag 4/9/15. A12948/A12864. 
14  Fyll Kull, humus, silt, sand og slagg med hellefragmenter. A12864. 
15  Kullag Kullag, som lag 4/9/13. A12803. 

16  Fyll Blandet heterogent fyll med slagg, kull, sand, silt og humus. 
A6565. 

17  Fyll Fragmenter av brent leire med sand og hellefragmenter. 
A12803. 

18  Fyll Som lag 16, men mer brent sand i store deler av laget. A12803. 
19  Fyll Som lag 18, men mørkere og mer kullblandet. A12803. 
20  Fyll Smuldret brent leire. A12803. 

21  Fyll Som lag 20, men litt finere i konsistensen og mer iblandet kull. 
A12864. 

22  Fyll Blandet sand, kull, hellefragmenter, slagg, brent leire. A12864. 
23  Fyll Lys gulbrun sand med litt humus og kull. A12864. 
24  Fyll Malm og kull i sand, rødbrun. A12864. 
25  Fyll Som lag 3. A6565. 
26  Varmepåv.sand Fin rødbrent sand. A12864. 
27  Fyll Blanding av brent leire, slagg, kull, heller mm. A12864. 

Tabell 21: Lagbeskrivelser for ovnsområde A6565 med ovner A12803 og A12864; profil C12976, C12979, 
C12981. I annen kolonne er det oppført eventuelle innmålte strukturer som lagene tilsvarer, mens A-nr. i 

beskrivelsen viser til hvilken del av ovnsområdet laget tilhører, se også jf. figur 139. 
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8.1.1 SLAGG FRA OVNENE A12803 OG A12864 
Det ble funnet begrenset med slagg i ovnene, og det lå ingen bunnskoller bevart in situ. 
Derimot var ovnssjaktene mer eller mindre bevart i ovnene, og fragmentene gir en 
indikasjon på sjaktenes oppbygning og tykkelse (figur 148-150). 

  
Figur 148: F12587. Sjaktmateriale, funnet tilnærmet in situ i ovn A12803 (Cf34944_625-6). 

   
Figur 149: F12990. Sjaktmateriale, del 1, funnet tilnærmet in situ i ovn A12864 (Cf34944_647, _652-3). 

   
Figur 150: F12990. Sjaktmateriale, del 2, funnet tilnærmet in situ i ovn A12864 (Cf34944_636, 642, 639). 
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8.2 SLAGGHAUG A6442 
Slagghaug A6442 hadde svært ujevn utstrekning, en slags oval form med sterkt ujevne 
kanter. Slagghaugen lå på tilnærmet flat mark, vest for ovnsområdet A6565, og målte ca. 
472 x 416 cm (figur 133, 134, 136, 137, 151). Den var opptil 18 cm tykk på midten, men 
med sterkt avtakende tykkelse mot sidene, der den fremstod som utdratt i kantene (figur 
152, 153, 156 nederst). Slagghaugen var delvis omrotet med kullager A6870, og lå over 
rester av malmlag A6400. Fyllet (lag 1) bestod av slagg, særlig nevestor tappeslagg, med 
noe kull, humus, sand og silt iblandet. Det var et diffust skille mellom et øvre sjikt 1a, 
som var mer brunsort i farge, og et nedre sjikt 1b som var gråsort. På bakgrunn av 
plassering innad i anlegget tolkes slagghaugen for primært å være utkastet fra ovn 
A12803.  

 
Figur 151: Slagghaug A6442 i plan, med kulluttrekk A6803 og ovnsområde A6565 i bakkant, og rester av 

malmlag A6400 i forkant (Cf35003_2859 mot ØNØ) 

 
Figur 152: Detalj av profil i prøverute i slagghaug A6442 (Cf34944_058 mot VSV). 
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Figur 153: Slagghaug A6442, profil (Cf34944_080 mot VSV). 

8.2.1 SLAGG FRA SLAGGHAUG A6442 
Mesteparten av slagget var ganske fragmentert, men stedvis fantes også større fragmenter 
av tappeslagg (figur 154). Det var også fragmenter av slagg og brent leire som kan ha 
tilhørt eller ha smeltet rundt ovnselementer som f.eks. belgen (figur 155). 

  
Figur 154: F12984. Tappeslagg fra slagghaug A6442 (Cf34944_203-4). 

  
Figur 155: F12984, fra slagghaug A6442. T.v. Ovnsforing/tappeslagg, buet form, profil – tetning rundt 
belg eller liknende (Cf34944_212)? T.h. Tappeslagg, bl.a. fragment som har størknet omkring noe rundt 

(Cf34944_205). 
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Figur 156: Slagghauger A6479 og A6442, over malmlag A6803 og A6400, profil (Cf34944_723). 

8.3 SLAGGHAUG A6479 
Slagghaug A6479 var tilnærmet oval og lå sør for ovnsområde A6565 (figur 133-134, 
136-137). Slagghaugen målte ca. 5,17 x 4,88 m i plan og var opptil 25 cm tykk, med 
avtakende tykkelse mot sidene (figur 156 øverst, 157, 158). Mesteparten av slagghaugen 
lå i en sørvendt skråning med ca. 6-7 grader helling, men den nordlige delen, opp mot 
ovn A12864, flatet ut. Slagghaugen fortsatte ned i ovnsgrop A12948 og poengterer 
samtidigheten i bruken av disse strukturene, samt at slagghaugen har vært i bruk til 
anlegget gikk ut av bruk. Fyllet i slagghaugen bestod av slagg, for det meste nevestor, 
iblandet varierende mengder sand, silt, humus og kull uten klare skiller (lag 1). Mot 
bunnen i sør var det avsatt en sandlomme (lag 5), med litt humus og silt. I nord lå laget 
over grå, kompakt silt (lag 6), som syntes å være en variasjon av undergrunnen, men det 
er uklart om dette laget faktisk var naturlig eller menneskeavsatt. Slagghaugen lå over 
malmlag A6803.  

 
Figur 157: Slagghaug A6479 over malmlag A6803, profil (Cf34944_064 mot SV). 

 
Figur 158: Detalj av profil i prøverute i slagghaug A6479 med malmlag A6803 under (Cf34944_050 mot 

SV). 
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8.3.1 SLAGG FRA SLAGGHAUG A6479 
Slagghaugen inneholdt en blanding av tappeslag og bunnskoller, hovedsakelig ganske 
fragmenterte (figur 159-161). 

   
Figur 159: Fra slagghaug A6479. T.v. F12989. Tappeslagg (Cf34944_223). M./t.h. F12987. Porøst 

bunnskollefragment med treavtrykk (Cf34944_221, _219). 

 
Figur 160: F12989. Tappeslagg, porøst og knudret, fra slagghaug A6479 (Cf34944_228). 

  
Figur 161: F12987. Bunnskollefragmenter fra slagghaug A6479 (Cf34944_217-8). 
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8.4 MALMLAG A6400 
Sporadisk malmlag vest for ovnsområde A6565 (figur 133-134, 136-137, figur 151). 
Laget fremkom flekkvis under avtorvingen, noe som trolig skyldes de svært ujevne 
grunnforholdene (se kapittel 5.4). I sørvestlig del var det et forholdsvis sammenhengende 
område på ca. 5,7 x 3,6 m, men det har vært utstikkere mot nord og øst. Også 
malmrestene under A6442 og A6870 tolkes å tilhøre A6400, selv om det ikke kunne 
påvises en direkte sammenheng i felt. Den undersøkte delen av laget var bare 2 cm tykt, 
men det har sannsynligvis vært tykkere i de mer sammenhengende områdene. Laget 
bestod av lys rød malm, iblandet litt sand, silt og kull (lag 3, figur 152, 153, 156 nederst). 
Laget tolkes forslagsvis som et malmlager tilknyttet ovnsområde A6565 og de to ovnene, 
men kan alternativt være produksjonssøl. 

8.5 MALMLAG A6803 
Malmlaget strakk seg utover den nordvendte skråningen og var ujevnt i form (figur 133-
134, 136-137). Det strakk seg under slagghaug A6479 i vest, og frem til sørøstenden av 
kullgrop A116, med en størrelse på ca. 9,4 x 4,7 m i utstrekning. I profilet var laget ca. 7 
cm tykt. I likhet med andre strukturer på jernvinneanlegget fremstod malmlaget som 
sporadisk og flekkete, delvis på grunn av de mange naturlige forsenkningene, delvis på 
grunn av stubber og røtter, som vanskeliggjorde avtorvingen, men det var generelt noe 
mer homogent og bevart i jevnere tykkelse under slagghaugen. Laget bestod av rødbrun 
malm sporadisk iblandet noe sand, silt, humus og kull (lag 2), dyprød malm iblandet noe 
sand, silt, humus og kull (lag 3) og lys rosa malm med litt sand og silt (lag 4) (figur 156 
øverst, 157, 158). Lag 3 var mest dominerende. Det er uklart om malmvariasjonene 
representerer mer enn én brenning, eller om det er naturlige variasjoner innenfor samme 
brenning. Trolig representerer de mer massive delene av laget et malmlager i tilknytning 
til produksjonen i ovnene på stedet, mens de ytterliggende kantene heller er å regne for 
produksjonssøl. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 162: Profil gjennom kullgropene A116 til venstre og A101 til høyre (Cf34944_069 mot SSV). 
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Figur 163: Kullgroper A101 og A116 i profil, med signaturer (se også tabell 22). Detaljer av kullgropene 

og vollen i mellom finnes på figur 166, 168, 171 (Cf34944_699-700). 
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8.6 KULLGROP A101 MED MILEBUNN A12469 
Kullgrop var den vestlige av to kullgroper som delte voll (figur 133-137, 162-164). I plan 
var kullgrop A101 tydeligere og bedre definert enn A116 både før og etter avtorving, med 
hensyn til ytterkanter, voller og bunn. Vollens innside hadde ganske jevn helling mot 
midten av gropen, med unntak av i nordvest der det var betydelig brattere. Langs innsiden 
av gropen lå det fragmenter av heller som kan stamme fra ovnen.  

 
Figur 164: Kullgroper A116 og A101 i plan før snitting (Cf35003_2869 mot SV). 

 
Figur 165: Milebunn i kullgrop A101 under snitting (Cf34944_055 mot SV). 

I plan før undersøkelsen målte kullgropen med voller ca. 7,7 x 6,5 m, mens dybden fra 
toppen av vollene til bunnen av gropen var ca. 85 cm. Målet mellom toppen av vollene 
ble anslått til ca. 5,3 x 5,2 m, mens avgrensing av indre voll (A6364) ble anslått til ca. 4,0 
x 3,5 m. I profilsnittet var kullgropens bredde inkludert voller minst 6,1 m, mens bredden 
mellom toppen av vollene var ca. 4,2 m. Selve nedgravningen var ca. 3,0 m bred i toppen 
og 2,5 m bred i bunnen, rund til oval i plan (figur 165), og opptil 55 cm dyp. Bunnen 
skrånet svakt mot vest. Sidene var steile til rette i vest, og buete til rette i øst. Kullaget i 
milebunnen (A12469/lag 11) var opptil 10 cm tykt, men for det meste kun 2-5 cm, og 
gropen syntes å være grundig tømt.  

I profilet hadde kullgropen kun en svak antydning til voll i øst (lag 21) i maksimalt 10 cm 
høyde, mens vestvollen var opptil 20 cm høy i vest og noe bredere (lag 4, kanskje lag 3).  
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Figur 166: Detalj av figur 163, nedgravningen til kullgrop A101 (Cf34944_703). 

 
Figur 167: Kullgrop A101, profil (Cf34944_076 mot SSV). 

Over milebunnen lå diverse mer eller mindre kullblandete sandfyll, som trolig har rast inn 
og/eller blitt spadd inn etter at kullgropen hadde blitt tømt (lag 7-10, 12-17; figur 166-
167). Særlig langs vestsiden var det påfallende mye undergrunnssand (lag 5), noe som 
tyder på at sidene kan ha rast inn, for eksempel da kullgropen ble tømt. Langs østsiden og 
vestsiden var det mer eller mindre tydelig varmepåvirket sand. Undergrunnen under 
kullgropen bestod av sand og silt i forskjellig oppblanding, og stedvis med utvaskings- og 
anrikningslag. I tillegg var det noen store steiner, men mer under A116 enn A101.  

Over vestvollen lå et tynt kullag (lag 2), som igjen var dekket av et sandlag (lag 1), noe 
som kan tyde på at gropen ble oppspadd på ny etter kulluttrekk, eller det kan være rester 
av fyll som har blitt spadd ut for eksempel fra ovnsområde A6565 i sør. Den østlige 
vollen var også dekket av kulluttrekket (lag 20), videre av vollen (lag 19) og kulluttrekket 
(lag 18) fra kullgrop A116. Denne stratigrafien tyder på at A101 er eldre enn A116, og at 
A101 gikk ut av bruk da A116 ble anlagt (figur 168-169). Kullgropen ble radiologisk 
datert på gran til 1220-1295 e.Kr. I tillegg til gran var det noe furu i milebunnen. 
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Figur 168: Detalj av figur 163, vollen mellom kullgropene A101 (til høyre) og A116 (til venstre), der det er 

tydelig at vollen til sistnevnte ligger over voll og kulluttrekk fra A101 (Cf34944_701). 

 
Figur 169: Detalj av den felles vollen til kullgropene A101 (v) og A116 (h), profil (Cf34944_075 mot SSV). 
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Lagnr. Anr. Beskrivelse 
1  Voll i A101. Gulbrun sand med litt humus, varierende mengder kull. 
2 (A6870) Kulluttrekk A101. Kull sjiktvis avsatt med noe sand, silt og humus 
3  Voll i A101. Som lag 1, men mye lysere og mer utvasket. 
4  Voll i A101. Som lag 1, men brunere og mer homogent. 

5  Innrast undergrunn langs vestsiden av A101. Omrotet utvasking- og 
anrikningslag. 

6  Varmepåvirket sand iblandet kull. Grårosa. A101. 
7  Som lag 4, men noe mørkere. Trolig innrast fyll. A101. 
8  Som lag 5, men litt humus og kull, trolig innrast. A101. 

9  Heterogent fyll. Brungrå, spekket siltig sand med varierende mengder kull og 
humus. A101. 

10  Heterogent fyll. Mye kull, delvis i tynne sjikt, blandet med noe humus, sand og 
silt. A101. 

11 A12469 Milebunn. Kullag; sot og kullbiter. A101. 
12  Likner lag 10. A101. 

13  Heterogent fyll, spettet gulbrungrå siltig sand med varierende mengder kull og 
humus samt noe varmepåvirket sand. A101. 

14  Kullomme. A101. 

15  Heterogent fyll, primært brunt, spettet, med varierende mengder humus og kull i 
sand. A101. 

16  Som lag 13, men mer variert, mye varmepåvirket sand. Svært spettet. A101. 
17  Gul sandlomme. Innrast? Ligner undergrunn. A101. 

18 (A6870) Kulluttrekk fra A116, sjiktvis avsatt og iblandet siltig sand og litt humus. 
Heterogent 

19  Voll til A116. Oransjebrun siltig sand med litt kull og humus. 
20 (A6870) Kulluttrekk fra A101, sjiktvis avsatt og iblandet siltig sand med noe humus. 
21  Voll i A101. Likner lag 19,men brunere, og mer homogent. 
22  Oransje sand. Innrast undergrunn. A116. 
23  Lomme med kull, noe humus, litt sand og silt. Brunsort. A116. 
24  Heterogent fyll. Siltig sand med noe humus, litt kull. Brunoransje. A116. 

25  Heterogent fyll, Gråbrunsort fyll. Finkornet silt og sot med litt kull og humus, litt 
grus. A116. 

26  Fyll. Fin mørk grå silt med sot. A116. 
27  Som lag 16 og 15, spettet og heterogent fyll. A116. 
28  Som lag 25. A116. 

29  Som lag 15, men noe mer kull, mer heterogent. Brunt. Mer kull mot bunnen. 
A116. 

30  Oppblandet lomme med gul sand, heterogen. A116. 
31  Lomme med silt og varmepåvirket sand i kullaget. Trolig innrast. A116. 
32 A12489 Milebunn/kullag. Sot og kullbiter, litt sand, silt og humus. A116. 
33  Rester av voll i A116. Lys brun siltig sand med litt kull og humus. 

Tabell 22: Lagbeskrivelser for profil C12526 gjennom kullgropene A101 og A116, jf. figur 163. 
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8.7 KULLGROP A116 MED MILEBUNN A12489 OG MULIG SIDEGROP A12503 
I plan fremstod kullgrop A116 som delvis ødelagt, i sørlig del på grunn av at det har 
vokst tett med trær på vollen, mens et tråkk gikk inn over nordsiden (figur 133-137, 162-
164). Vollens ytterkanter var vanskelige å definere, mens innsiden av vollen var steil, 
trolig på grunn av innrasinger og påvirkning fra trerøtter. I plan før undersøkelsen ble 
størrelsen anslått til ca. 7,0 x 5,5 m, med en maksimal dybde fra toppen av vollen til 
bunnen av gropen på 70 cm. Verken topp eller indre avgrensing av vollen kunne 
defineres entydig, men estimeres til hhv. ca. 4,5 x 4,3 m og 3,3 x 2,8 m. I profil var 
kullgropen om lag 7,2 m bred med voll og bredden mellom toppen av vollen var ca. 5,4 
m. Nedgravningen var ca. 2,7 m bred i toppen, mens den runde til ovale bunnen var ca. 
2,4 m bred (figur 170). Nedgravningen hadde en dybde på ca. 70 cm. Nedgravningen var 
tilnærmet rett i øst, og rett til buet i vest.  

 
Figur 170: Milebunn i kullgrop A116 under snitting. Legg også merke til sidegrop A12503 foran til venstre 

(Cf34944_062 mot SSV). 

Profilet viste en kullgrop hvis voll var bedre definert i vest enn i øst. I øst var det kun 
bevart 10 cm av vollen (lag 33), mens vestvollen (lag 19) som beskrevet tidligere lå over 
vollen til A101, og var marginalt høyere, ca. 13 cm. Et kulluttrekk (lag 18) lå over 
vestvollen. Milebunnen (A12489, lag 32) var 5-25 cm tykk, og særlig godt bevart opp 
østsiden, og langs bunnen i vest (figur 171-172). Langs vestsiden var det noe 
varmepåvirket sand (lag 6). Kullgropen inneholdt ellers diverse mer eller mindre kull- og 
humusholdige lag som trolig har rast inn og eller blitt spadd inn etter at gropen gikk ut av 
bruk (lag 22-30), samt en innrast lomme (lag 31) med sand i kullaget. Undergrunnen 
inneholdt stedvis en god del store steiner. Stratigrafien tilsier at A116 var yngre enn 
A101, noe som kan forklare forskjellen i kullinnhold mellom de to gropene (se 
kommentar under A101). Dette vil omhandles nærmere i diskusjonen. Kullgropen ble 
radiologisk datert på bjørk til 1250-1390 e.Kr. I tillegg til bjørk var det noe furu i 
milebunnen. 

Under den nordøstlige ytterkanten av vollen til A116 ble det under snitting av kullgropen 
avdekket en noe ujevnt bananformet grop, A12503 (figur 134, 170). Gropen målte ca. 
2,14 x 0,82 m, og fulgte kurvaturen langs ytterkanten av kullgropen. Ettersom den ikke 
ble oppdaget før torven og den øverste delen var fjernet, er det uklart hvor dyp den har 
vært ut over de 15 cm som var igjen da den ble erkjent. Fyllet var heterogent og bestod av 
grå, brun, rød og sort spettet siltig sand med noe humus, en del kull og varmepåvirket 
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sand og noe grus. Gropen tolkes forslagsvis som en opptenningsgrop for kullgrop A116. 
Fyllet samsvarte med forskjellige fyll i kullgropen, og antas å ha samme opprinnelse. 
Dersom gropen ble brukt til opptenning, vil dette kunne forklare både hvorfor fyllet synes 
omrotet og heterogent, og innholdet av mye kull og brent sand. Plasseringen av 
nedgravningen har mye til felles med såkalte sidegroper, som blant annet ble observert 
ved to tilfeller på Lisætra (Berge et al. 2011), men i hvert fall den ene av disse 
sidegropene hadde tydelig kullag, og kan derfor ha hatt en annen funksjon enn A12503. 

 
Figur 171: Detalj av figur 163, nedgravningen til kullgrop A116 (Cf34944_704). 

 
Figur 172: Kullgrop A116, profil (Cf34944_072 mot SSV). 



Gnr. 16, 17, Øyer kommune  Saksnr. 2008/695 
 
  

 
146 

Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

8.8 KULLUTTREKK/KULLAGER A6870 
Langs sørvestsiden av kullgropene A101 og A116, over vollene på kullgropene, og delvis 
over ovnsområde A6565, og mellom slagghaug A6442 og malmlag A6400, lå et til dels 
tykt kullag, tolket som kulluttrekk og muligens midlertidig kullager (figur 133-134, 136-
137). Lagets omfang og plassering, samt mangel på større kullforekomster ellers rundt 
kullgropene, tyder på kullet fra begge kullgroper ble spadd ut denne veien. Laget var 
ujevnt halvmåneformet rundt kullgropene, med utflytende kanter, og målte opptil 9,7 x 
3,1 m. Laget var stort sett sort i farge og bestod hovedsakelig i av kull, både større og 
mindre biter, samt mye kullstøv. Laget varierte i tykkelse og tydelighet, og ble 
dokumentert i opptil 30 cm tykkelse. Enkelte steder var laget brunere eller gråere og 
inneholdt noe sand, silt og humus. Det ble ikke observert tydelige sjikt i laget, men det er 
sannsynlig at det kunne vært mulig å definere kulluttrekk fra den enkelte kullgrop 
nærmere dersom det var blitt anlagt snitt gjennom laget. Laget dekket ovn A12803, 
hvilket tyder på at kullageret var i bruk lengre enn denne ovnen (figur 138-39, 143, 173).  

 
Figur 173: Profil C12490 gjennom deler av kulluttrekk A6803, ovnsområde A6565 til venstre 

(Cf35003_2909 mot N). 

8.9 FUNNMATERIALE 
Gjenstandsfunnene fra lokaliteten omfattet kun slagg og sjaktmateriale, hvorav et 
representativt utvalg ble tatt inn. Det dreier seg hovedsakelig om tappeslagg med typisk 
rennestruktur, og bunnskollefragmenter. Noen mer uvanlige fragmenter er også 
dokumentert, blant annet sjaktmateriale som har omkretset noe smalt, kanskje en belgtut? 
Dessuten var noe av slagget særlig porøst og lett, eller hadde tre/kullavtrykk. Slagget er 
avbildet i forbindelse med beskrivelsene av strukturene det er hentet fra (figur 148-150, 
154-155, 159-161). Funnliste for lokaliteten finnes i tabell 23. 

Fnr. Gjenstand Anr. Cnr. Ant. Vekt Beskrivelse 

12984 Renne-
slagg mm. 6442 C60840/1  2000/ 

3300 

Ett stort tappeslaggfragment (2 kg) bevart; ytterligere 1 stort, 7 
små og litt raps ble kastet (til sammen 1,3 kg). Det bevarte 

fragmentet har tydelig rennestruktur på overflaten av det noe 
rundovale formen. Brukket av på en side, på den andre går det en 

"tapp" ut med stor blære, og et litt mindre stykke er slått av på 
siden. Lett konveks bunn med sandavtrykk og noe rennestruktur. 

Oransje i bunnen, kan tyde på litt korrosjon. Forholdsvis tynn, 
maks 5 cm, trolig bare ett lag. Av de forkastete fragmentene hadde 

det største to lag med tappeslagg, og en mer finknudrete, svakt 
konveks underside, uten synlige spor etter sand eller grus. De 

mange småfragmentene har generelt tydelig rennestruktur, noen 
var mer korallaktige, mens de fleste virket kompakte, men med 

tydelige blærer. Ett fragment hadde innkapslet en del av 
ovnsforing, forholdsvis tynn (8 mm) med buet form, diameter 

anslått til ca. 10 cm. Analyse. 
12986 Bunn- 6442 C60840/1  1600/ To bunnskollefragmenter beholdes (1600 g), ytterlige fem kastes 
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Fnr. Gjenstand Anr. Cnr. Ant. Vekt Beskrivelse 
skolle 4000 (2,4 kg). De bevarte eksemplene kjennes tunge og kompakte, men 

det minste fragmentet har en flattere overflate og ser mindre porøs 
ut, mens det andre er mer korallaktig i overflaten, med ujevn form 
og mange "utstikkere", samt flere synlige blærer i alle størrelser. 

Den er også mer oransje i fargen, og synes å inneholde noe 
korrodert jern. Begge er svakt konvekse under, med avtrykk av 
sand og grus. Den minste er forholdvis smal, og brukket i begge 
ender, og kan kanskje stamme fra tilknytningen til slaggrenna. To 
store fragmenter som kastes er av samme type som det kompakte 

fragmentet, med tydelig sand og grusavtrykk under, tette flater, 
men noe porer i bruddflatene. De tre siste er mer korallaktige, med 

noen glatte flater avløst av knudrete struktur, og mye blærer i 
varierende størrelse. Do av fragmentene er tilnærmet amorfe, men 

ved svakt buet underside; det ene har treavtrykk. Det siste 
fragmentet synes å ha rent rundt to stokker eller liknende da det 

har to runde innsideformer. Analyse. 

12985 Sjakt-
materiale 6442 -  0/ 

955 

Tre sjaktfragmenter, kastet. Det ene fragmentet er grålig og har 
trolig stått under overflaten. Ca. 12 x 8 cm, 1,5-4 cm tykk; fortykket 
på en side. Et stort og et lite fragment med oransje overflate, ca. 3 

cm tykke. En del fine porer i alle. 

12987 Bunn-
skolle mm. 6479 C60840/2  692/ 

1392 

To bunnskollefragmenter beholdes (692 g), ytterligere fem 
fragmenter (700 g) kastes. Begge fragmentene har avtrykk av 

sand på undersiden, men de er hhv. Konvekse og konkave. Den 
konvekse er ganske kompakt og tung, med fine porer iblandet 

noen større porer, og antydninger til glatte tappeslaggoverflater på 
toppen. Den konkave er mer korallaktig i struktur, lettere, men har 
også mer oransje korrosjon i overflatene, Den har noen flater med 
litt rennestruktur, og en del avtrykk etter treverk. De fem forkastete 

bitene minner mest om den mer kompakte klumpen, ganske 
finkornete, men stedvis med større blærer. I størrelse varierer de 

mellom 5-10 cm. Analyse. 

12989 Renne-
slagg mm. 6479 C60840/2  251/ 

2051 

To fragmenter tappeslagg beholdt (251 g), mens ytterligere 16 
fragmenter (1800 g), ti små og seks mellomstore, ble kastet. Det 

ene bevarte fragmentet har typisk tappeslaggstruktur på 
oversiden, med store gassbobler og glatte "dråper". Undersiden 

bærer i noen grad preg av sandig undergrunn, men har også noe 
mer finkornete rennestrukturer, og ett treavtrykk. Det andre 

bevarte fragmentet består av en bred "renne" eller dråpe som 
synes å ha vært svært seig og/eller ha blitt avkjølt og størknet i 
ujevnt tempo, da den har "konsentriske rynker". Overflaten er 

stedvis knust, og avslører jevne små bobler, 1-2 mm, samt noen 
cm-store bobler rett under overflaten. De kastete fragmentene 

varierer en god del; mange har tydelig rennestruktur i minst et lag, 
med mye fine blærer, samt enkelte større. Et par fragmenter har 

rynkete overflate, og noen har mer utflytende, mindre 
"dråpeformet" overflate. Analyse. 

12988 Sjakt-
materiale 6479 C60840/3  225/ 

1205 

Ett lite fragment av sjaktmateriale bevart, ca. 10 x 10 cm, 1-3 cm 
tykt. Tykkere langs den ene siden, trolig overgang til bunnen. 

Guloransje i fargen utenpå. Lite slagg med unntak av i fortykkelsen 
der det synes noe oppblandet. Ytterligere fire fragmenter (980 g) 
ble kastet. Samtlige er noe tykkere enn det bevarte fragmentet, 

med rikelig amorft slagg på innsiden, men trolig ikke reparert eller 
gjenbrukt. 

12587 Sjakt-
materiale 12803 -  0/ 

1800 

To fragmenter av én stor bit sjaktmateriale (1,8 kg), funnet in situ. 
Yttersiden består av nevestore biter påkladdet leire, som delvis er i 
ferd med å løsne, lys oransje i overflaten. Det er minst to lag med 

leire/slagg, noe som tyder på gjenbruk og/eller reparasjon. 
Innsiden er svært ujevn og består av mye amorft slagg. Måler ca. 

22 x 17 cm, opptil 10 cm tykt. Kastes. 

12990 Sjakt-
materiale 12864 C60840/4  1300/ 

3700 

Del av ovnssjakt (1300g). Fragmentet er bevart i ca. trekantet 
form, og måler ca. 25 x 20 cm. Mesteparten er tynt, 1-2 cm, med 

kun et tynt, ujevnt slaggavsetningslag på innsiden av den 
guloransje leiren. Langs den ene siden var det derimot en tykk 
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Fnr. Gjenstand Anr. Cnr. Ant. Vekt Beskrivelse 
klump med størknet slagg, som synes å ha rullet seg opp langs 
denne kanten. Yttersiden gir inntrykk av at leiren har blitt påført i 

minst tre større flak som har blitt klemt sammen. Ytterligere en stor 
del av sjaktveggen, med to løse biter (2,4 kg) ble kastet. også her 
var det tydelig påkladding av nevestore leirebiter på en allerede 

eksisterende form, og to tydelige faser. I bruddflater er det tydelig 
slagglag på innsiden, delvis amorft, delvis glatt og dekkende, med 

mye små porer. 
12593     0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 
12597     0 Kun innmålt i felt; ikke tatt inn som funn 

Tabell 23: Innmålte funn i Intrasis, med beskrivelse og status. Vekt angir hvor mye som er beholdt av 
opprinnelig inntatt mengde. 

8.10 NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER 

8.10.1 VEDART 
De fire vedartbestemmelsene for lokaliteten, fra bunnen av de to kullgropene, og fra de to 
ovnene, er forholdsvis ensartete (tabell 24; full rapport i vedlegg 14.6.1). Bjørk er 
dominerende, med varierende innslag av furu og gran. Det kan påpekes at det ble funnet 
relativt mindre bjørk og mer furu i kullgropene, sammenliknet med i ovnene, men dette 
kan ha med bevaringsforhold å gjøre; det ble uttatt større kullprøver fra kullgropene, og 
kullbitene her var større enn i ovnene. Det er således en mulighet for at kullgropene er 
representative for bruken av ved på lokaliteten, mens innholdet i ovnene kan bety at furu 
og gran i større grad ble fullstendig forbrent under blestringen. Det er allikevel innenfor 
et forholdsvis normalt slingringsmonn, og kan mest trolig tilskrives tilfeldigheter i 
prøveuttaket. 

Anr. Prøvenr. Kontekst Enk./ det. Gram Vedart 
A101 PK12541 Kullgrop bunn D 7 7 gran, 3 furu 
A116 PK12544 Kullgrop bunn D 6,9 7 bjørk, 3 furu 

A12803 PK12992 Ovn D 1,6 9 bjørk, 1 furu? 
A12864 PK12991 Ovn D 1 9 bjørk, 1 gran 
Tabell 24: Vedartbestemmelser fra id151880. Kursivert vedart i sjette kolonne henviser til hva som ble 

radiologisk datert. 

8.10.2 DATERING 
De fire dateringene for lokaliteten er særdeles samstemmige (tabell 25, figur 174; full 
rapport fra Ångströmlaboratoriet i vedlegg 14.6.2). Det skiller kun fire år i BP-alder 
mellom kullgrop A116 og ovnene A12803 og A12864, mens kullgrop er ytterligere 18 år 
eldre. I 2-sigmakalibrerte dateringer ser vi et fullstendig sammenfall for perioden 1250-
1295 e.Kr. Det er allikevel mulig at anlegget har hatt en noe tidligere oppstart, 
representert ved den tidlige kalibreringen til A101, potensielt så tidlig som 1220 e.Kr.  

Anr. Kontekst Prøvenr. Alder ± 1-sigmakal. 2-sigmakal. Vedart 
A12864 Ovn PK12991 711 27 1270-1295 e.Kr. 1250-1310, 1360-1390 e.Kr. bjørk 
A116 Kullgrop PK12544 712 27 1270-1290 e.Kr. 1250-1300, 1360-1390 e.Kr. bjørk 

A12803 Ovn PK12992 715 27 1265-1290 e.Kr. 1250-1300, 1360-1390 e.Kr. bjørk 
A101 Kullgrop PK12541 733 27 1260-1285 e.Kr. 1220-1235, 1240-1295 e.Kr. gran 

Tabell 25: Dateringer fra id151880. 
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Figur 174: Kalibrerte dateringer fra id151880. 

8.10.3 SLAGG- OG JORDKJEMISKE ANALYSER  
På id151880 ble det undersøkt slagg fra to slagghauger og fra to jordprøver fra mulige 
smieområder, samt malm funnet under den ene slagghaugen (tabell 26). Det var ikke 
bevart slagg in situ i ovnene. For mer detaljert informasjon henvises det til 
analyserapporten fra Heimdal Archaeometry (Jouttijärvi 2017; full rapport i vedlegg 
14.6.3). 

Funn-/ 
prøvenr. Anr Kontekst Beskrivelse 

F12984 6442 Slagghaug Renneslagg 
F12986 6442 Slagghaug Bunnskolle 
F12987 6479 Slagghaug To bunnskollefragmenter 
F12989 6479 Slagghaug Renneslagg 
PJ12539 6803 Malmlager Malmlag under slagghaug A6479, topp 
PJ12801 6565 Ovnsområde Ovnsområde; tatt i gropen på sørsiden av ovnene 

PJ12802 6565 Ovnsområde Ovnsområde; tatt i område med mye finkornet slagg nordvest 
for ovnene - mulig område for bearbeiding av luppen? 

Tabell 26: Oversikt over slagg og jordprøver sent til analyse fra id151880. 

Analysen av tappeslagg og bunnskollefragment fra slagghaug A6442 viste stor likhet i 
kjemisk sammensetning, med unntak av et lavere jernoksidinnhold i bunnskollen 
(Jouttijärvi 2017). 

Tappeslagg og bunnskolle fra slagghaug A6479 ble også analysert. Her viste det seg å 
være en viss forskjell i den kjemiske sammensetningen, særlig i mengden manganoksid. 
Tappeslagget hadde samme kjemiske sammensetning som slagget fra A6442, noe som 
kan tyde på at det har blitt utvunnet jern fra samme malm, der slagget har havnet i hver 
sin slagghaug. Dette kan igjen kanskje bety at de to ovnene har vært benyttet samtidig 
eller umiddelbart etter hverandre, med den samme malmen, eller at slagget har blitt kastet 
begge retninger fra den ene ovnen. Videre ble det funnet bunnskoller med en annen 
kjemisk sammensetning, som tyder på bruk av malm tilberedt ved en annen anledning. 
Dette kan forslagsvis tolkes å være en senere blestring, ettersom slagghaugen tilhører ovn 
A12864, som har vært i bruk lenger enn ovn A12803 (Jouttijärvi 2017). 

Det samlete manganoksid- og jernoksidinnhold som fremkom ved analysene er vanlig 
ved fase II-ovner. Analyser av malmlaget under slagghaug A6479 viser to grupper av 
malm, der den ene hadde særlig mye manganoksid, mens den andre hadde et lavere nivå. 
Sistnevnte tilsvarte nesten fullstendig bunnskollen fra slagghaugen over, som trolig 
tilhørte en sen brenning. Det ble imidlertid ikke funnet samsvar mellom den svært 
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manganholdige malmen og noen av de analyserte slaggprøvene. De analyserte malm- og 
slaggprøvene fra lokaliteten gir altså tre forskjellige kjemiske sammensetninger. 
Forholdet mellom malm og blestring er utfordrende, og vil bli diskutert nærmere i 
kapittel 11.5. Foreløpig kan det foreslås som en mulighet at de tre kjemiske 
sammensetningene av malm, fra tre røstinger, kan ha vært brukt i tre separate blestringer, 
men forholdet kan være mer komplekst enn dette. Det legges et forbehold om at de to 
forskjellige malmvariantene fra samme struktur, A6803, kan være naturlige variasjoner 
innenfor én brenning. På den annen side ble det observert synlige forskjeller i malmlaget 
under dokumentasjonen av profilet, og grunnet lagenes forholdsvis begrensete tykkelse 
var det ikke mulig å garantere «rene» prøver, uten innslag av annen malm. Det anses 
derfor som sannsynlig at malmen i A6803 kan stamme fra mer enn én brenning 
(Jouttijärvi 2017).  

Det ble også analysert to jordprøver fra ovnsområdet. I gropen langs sørsiden av ovnene 
ble det funnet hammerskall og slaggkuler som viser at det ble gjort primærsmiing av 
luppejern umiddelbart ved siden av ovnene (PJ12801). Ett av hammerskallene kan 
stamme fra sekundærsmiing, da det inneholder svært mye jernoksid. Den kjemiske 
sammensetningen, fraregnet innholdet av jernoksid, viser at fragmentene skiller seg i to 
omtrent like store grupper som svarer godt til den kjemiske sammensetningen av de to 
gruppene med slagg. Trolig viser derfor prøvene spor av rensing av lupper fra to 
blestringer (Jouttijärvi 2017), noe som er et minimum av hva man kan forvente fra to 
ovner.  

Den andre jordprøven (PJ12802), tatt nordvest for ovnene i et område med mye finkornet 
slagg, inneholdt også hammerskall i rikelig monn, samt noen slaggperler. I likhet med 
den første prøven viser de primærsmiing av luppejern. Kjemisk kan fragmentene skilles i 
de samme to gruppene som jordprøven sør for ovnene, men fordelingen er ulik. I 
PJ12802 hører de fleste fragmentene til samme gruppe som slagget og malmen med lavt 
manganinnhold, som knyttes til den sørlige ovnen. Dersom det antas at luppene ikke har 
vært flyttet mens smiingen har foregått, er det sannsynlig at det også har vært renset 
minst to lupper nordvest for ovnene, men omfanget er forskjellig. Jordprøvene tolkes i så 
måte å hver representere to lupper, altså fire lupper til sammen. På bakgrunn av 
mengdefordelingen av hammerskall og slaggkuler med de forskjellige kjemiske 
sammensetningene, foreslås det at lupper fra den tidlige utvinningen, som kan ha foregått 
i begge ovner, ble renset sør for ovnene, mens lupper fra den sene utvinningen ble renset 
nordvest for ovnene (Jouttijärvi 2017). 

8.11 HELHETLIG VURDERING AV ANLEGGET 
Basert på dateringer og organisering av anlegget, er det sannsynlig at anlegget har vært 
benyttet i en begrenset og intensiv periode, trolig i siste halvdel av 1200-tallet. De to 
ovnene er type II-ovner med slaggavtapning, og kullet som har vært benyttet har kommet 
fra to kullgroper beliggende tett opptil ovnene. Anlegget likner i så måte id102394, med 
likhet til Dokkfløys gruppe III-anlegg og de såkalte JKS-anleggene (jf. Larsen 1991:97; 
2009:77-84; Narmo 1996:20-24).  

Størrelsen på slagghauger sier noe om mengden jern som har vært produsert. På id151880 
var slagghaug A6442 betydelig tynnere og mindre enn A6479 i sør, og dersom 
slagghaugene skulle tolkes å ha unik tilknytning til hver sin ovn, ville dette i så fall bety 
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at den ene ovnen hadde langt mer omfattende produksjon enn den andre, noe ovnene i seg 
selv ikke skulle tilsi. Flere faktorer kan tyde på at brukshistorien til strukturene er noe 
mer kompleks enn at A12803 har vært driftet med uttak i A6442, og A12864 med uttak i 
A6479, trolig styrt av logistiske hensyn. Et poeng i så måte er at de metallurgiske 
undersøkelsene tyder på at det ved minst ett tilfelle ble dratt ut slagg både mot vest og sør 
i løpet av én og samme blestring.  

Den kjemiske sammensetningen i slagg og malm viser minst to hovedvariasjoner av 
slagg, og to hovedvariasjoner av malm, der det ble funnet samsvar mellom én 
slaggvariant og én malmvariant, noe som antyder at det har vært blestret med malm fra 
minst tre separate røstinger. Dette skulle bety at jernet som har blitt utvunnet ved anlegget 
stammer fra minst tre røstinger. Det begrensete utvalget slagg og malm som ble analysert 
åpner for at det kan ha vært langt større variasjon enn den som ble registrert.  

Det ble ikke gjort individuelle dateringer av slagghaugene og det ikke var entydige 
fyllskifter i disse, og antallet blestringer dokumentert ved metallurgiske analyser er altså 
et minste antall. Det er derfor vanskelig å gi en eksakt rekonstruksjon av hvor mange 
ganger det har vært blestret på lokaliteten, og hvordan blestringer og slagguttak har 
foregått, men det er mulig å gjøre noen betraktninger. Dersom ovnsgropen A12948 
opprinnelig ble anlagt til A12803, vil det trolig ha vært mest hensiktsmessig å kaste 
slagget videre sørover. Slagghaug A6442 gir hovedsakelig mening enten om slagget fra 
A12803 ikke har rent ned i ovnsgropen, men mer i sørvestlig til vestlig retning, og/eller 
om det ble produsert jern i begge ovner samtidig. I siste tilfelle kan det til tider ha vært 
nødvendig å skyfle slagg fra begge ovner samtidig, og for at ikke personen som skyfler 
fra A12803 ikke skal treffe personen som skyfler fra A12864, vil det ha vært mer 
hensiktsmessig å hive slagg vestover.  

Omfattende stratigrafi har gjort det mulig å identifisere en endring i strukturbruken. I 
kapittel 8.1 har det blitt argumentert for at de to ovnene har vært i bruk samtidig, men at 
det trolig er en liten forskyvning i driften. Et plausibelt scenario er at ovn A12803 ble 
anlagt først, med oppsamling av slagget i ovnsgrop A12948, og med slagguttak mot sør i 
A6479, men trolig med begrenset produksjon. Ovn A12864 ble anlagt parallelt med 
A12803 etter kort tid, og de to ovnene ble driftet enten alternerende eller helt samtidig, og 
slagget ble kastet primært mot sør i A6479, men også mot vest i A6442 når det var 
nødvendig. Etter en tid gikk A12803 ut av bruk, mens produksjonen i A12864 fortsatte, 
fremdeles med bruk av slagghaug A6479. Den forholdsvis massive konstruksjonen av de 
to ovnene var såpass ensartet at det tyder på konstruksjon etter samme prinsipper, og 
samtidighet. Jernvinneanlegg med to (eller flere) samtidige ovner er forholdsvis vanlig 
forekommende, der organisering og stratigrafi tyder på at anleggene har vært bygd opp 
med parallell drift i ovnene fra starten. En sammenlikning med anlegg fra Dokkfløy være 
relevant: Her ble det gravd ut en rekke jernvinneanlegg med parallelle ovner som har 
vært bygget og driftet samtidig (Narmo 1996:101, 109), selv om det åpnes for at ovnene 
kan ha blitt brukt vekselvis. En vesensforskjell fra materialet på Mosetertoppen er at de lå 
i eller i tilknytning til tufter, men utover det er ovnsanleggene mye til felles.  

Brukshistorien på anlegget kan videre tyde på at kullgrop A101 i første omgang 
produserte kull til A12803, men det er fullt mulig at kullet var tilstrekkelig til å dekke 
blestring også i A12864. Imidlertid var kullgropen tom for kull mens man fremdeles 
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benyttet anlegget, og kullgrop A116 ble anlagt for å forsyne nye blestringer. En 
utfordring med denne tolkningen er at det ville vært enklere å gjenbruke A101 enn å 
grave en ny grop. En annen mulighet vil kunne være at man anla de to kullgropene 
samtidig og brente kullet, men at A116 ikke ble åpnet og benyttet før A101 var tømt. 
Kullet fra A116 kan med stor grad av sikkerhet knyttes til A12864, men kan også ha vært 
brukt i en sen fase av blestring for A12803. Kullgrop A101 var nesten fullstendig tømt da 
den ble erstattet av A116. A116 inneholdt imidlertid fremdeles en del kull i bunnen, noe 
som tyder på at de to kullgropene til sammen hadde produsert mer kull enn det som var 
nødvendig for blestringen på anlegget. Plasseringen av kullgropene så tett at de deler 
felles voll har blitt observert blant annet i Gråfjellområdet, på Dokkfløy og i Vestre 
Toten, og de kalles gjerne tvillinggroper (jf. oppsummering i Larsen 2009:61). 

Hva angår malmbrenning på lokaliteten er det uløste spørsmål. Malmlag A6803 lå i til 
dels kraftig helling, noe som synes å være lite hensiktsmessig for en røsteplass. Malmlag 
A6400 lå derimot på flaten, og kan ha vært en røsteplass. Det er allikevel påfallende at 
det ikke var spor av rødbrent sand i området, da man skulle forvente at slik brenning 
hadde en viss effekt på undergrunnen, jf. funn i kullgroper og ovner. Det er således mulig 
at røsteplassen(e) tilknyttet id151880 ikke har blitt identifisert. Stratigrafien i og den 
metallurgiske analysen av A6803 kan tyde på at området har vært brukt til lagring av 
flere malmbrenninger. Det synes unektelig logistisk upraktisk å ha malmlaget under en 
slagghaug, noe som er delvis tilfellet for begge malmlagene. Dette kan for eksempel 
forklares ved at slagghaugene, og da særlig A6479, opprinnelig ikke har dekket så stor 
del av skråningen før i siste del av bruken av anlegget, men snarere at det har vært en 
høyere haug nær toppen av skråningen, som på et tidspunkt har blitt dratt nedover 
skråningen og malmlaget. 
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9 FRITTLIGGENDE KULLGROPER OG MULIG FANGSTGROP 

9.1 KULLGROP ID102376 – A6071 MED MILEBUNN A6260 OG MULIGE RESTER 
ETTER ANNEN AKTIVITET 

Kullgropen lå isolert på en avgrenset flate på et vest-nordvestvendt fremspring, med steil 
helling mot sør, vest og nord (figur 4, 175-176). Flaten fortsatte som en smal rygg mot 
øst, og hadde en gradvis helling på om lag 3 høydemeter i sørøst ned til id102404, om lag 
20 m unna. Ved avdekking ble det påvist noen små kullflekker i sørøst, på utsiden av 
vollen, som antyder et kulluttrekk i retning mot id102404. Under vollen i nord og videre 
nordover ble det observert spor etter et malmlag (A13022), opptil 10 cm tykt og med en 
sporadisk utstrekning på ca. 3,5 x 2 m. Det er ikke kjent andre jernvinneanlegg enn 
id102404 i området, og det ble derfor prøvestukket på flaten omkring kullgropen for om 
mulig å finne eventuelle ovner der malmen kunne ha blitt blestret.  

 
Figur 175: Kullgrop A6071 med omkringliggende registrerte kullflekker. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Produsert 2.8.2017 CCW (Cf34944_749). 

Før undersøkelsen fremstod kullgrop A6071 som rundoval både i ytre og indre form, med 
unntak av en skarp skjæring i vest som kunne antyde en mer rektangulær form. Den indre 
hellingen var skarpere i nord og nordvest-sørvest, enn i resten av gropen. Den var delvis 
forstyrret av et par stubber, men ellers ganske godt bevart. Vollen var forholdsvis tydelig 
på alle sider. I plan målte kullgropen 7,4 x 7,1 m og var opptil 62 cm dyp. Målet mellom 
toppen av vollen (A6092) var ca. 4,7 x 4, 2 m, mens indre mål (A6110) var ca. 3,4 x 3,2 
m. I profilet etter snitting hadde kullgropen en bredde på ca. 6,7 m. Nedgravningen målte 



Gnr. 16, 17, Øyer kommune  Saksnr. 2008/695 
 
  

 
154 

Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

ca. 2,8 m i toppen og ca. 2,6 m i bunnen. Nedgravningen var 48 cm dyp, og vollene opptil 
24 cm høye. Målet mellom toppen av vollene var ca. 4,6 m. Milebunnen (A6260) syntes 
nærmest rektangulær ved avdekkingen, men det er en viss usikkerhet knyttet til 
observasjonen ettersom kullaget var svært tynt og dårlig bevart (figur 177). Langs 
sørsiden var det opptil 10 cm igjen, men generelt var det sjelden mer enn 3-5 cm tykt. 
Milebunnen inneholdt hovedsakelig furu, og litt bjørk. Den ble radiologisk datert på bjørk 
til 1010-1160 e.Kr. 

 
Figur 176: Kullgrop A6071 før snitting (Cf35003_1351, mot NØ). 

Kullgropen var dekket av et torvlag av noe varierende tykkelse (lag 1; fulle 
lagbeskrivelser, se tabell 27). Vollene var bygd opp av lag 2 og 9, og lå over 
utvaskingslag 6, som igjen lå over anrikningslag 7 (figur 178-180). Disse lagene var 
stedvis ujevne, spettete og omrotet (lag 18, 19). I nord lå spetter av malm i varierende 
kvalitet (lag 3-5) mellom vollen og utvaskingslaget. I bunnen av kullgropen lå 
milebunnen, kullag 15. Små lommer med varmepåvirket sand (16) lå under kullaget. Det 
var lite innrast fyll, særlig i midten av gropen. De innraste massene varierte mellom 
tilnærmet steril undergrunnssand, trolig som følge av at sidene har kollapset, og sterkt 
kullblandet sandig til gruset silt (lag 10-14). De innraste sidene gjorde det vanskelig å se 
nedskjæringskantene, men de kan til en viss grad rekonstrueres fra utstrekningen på 
kullaget og brudd i utvaskings- og/eller anrikningslag. Undergrunnen (lag 8, 17) ble 
grovere og mer kompakt nedover, og drenerte vann dårlig (figur 178). 
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Figur 177: Den rektangulære milebunnen i kullgrop A6071 under snitting (Cf35003_1354, mot VNV). 

 
Figur 178: Profil, kullgrop A6071 (Cf35003_1842, mot VNV) 

 
Figur 179: Profil gjennom kullgrop A6071 og malmlag A12033 (Cf34944_674). 
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Figur 180: Detalj av figur 179, nedskjæringen til kullgrop A6071 (Cf34944_675). 

Lagnr. Beskrivelse 
1 Torv. Mørk brun sterkt humøs sand med mye røtter. 
2 Voll. Lys gråbrunsand og sild av varierende grovhet med innslag av grus, litt humus. 
3 Malm; lys rød og finkornet. 
4 Som 3, men lysere. 
5 A13022. Malm. Rødbrun, noe mørkere enn 3. Litt siltig. 
6 Utvaskingslag. Lys grå siltig sand. 
7 Anrikningslag. Klar oransje mot brunoransje. Siltig sand med noe grus. 
8 Undergrunn. Gråbrun silt med litt sand, noe gråere enn 2. 

9 Voll. Blanding av oppkastet utvaskingslag og anrikningslag, spettet rødt og grått. Litt 
humus. 

10 Fyll. Mørk grå silt, noe spettet, med en del kullstøv og noe humus. 

11 Utrast voll/undergrunn, iblandet anrikning og utvasking. Spettet grå-gul-brun siltig sand 
med litt humus. 

12 Som 11, men med større andel anrikningslag, noe rødligere. 
13 Som 11 og 12, men noe mer homogent. 
14 Lomme med gulbrun gruset silt. 
15 Milebunn. Gråsort kullag iblandet litt sand, humus og småstein. 
16 Varmepåvirket sand. Lys rødrosabrun. Siltig sand med noe grus og enkelte småstein. 
17 Undergrunn. Lomme med rødbrun sandig silt, uklart skille mot 8. 

18/19 Lommer med blanding av anrikning og utvaskingslag. 
Tabell 27: Fyllskifter i kullgrop A6071, jf. figur 179. 
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Vest for kullgropen ble det påtruffet flekkvise kullag under torven (A12993, A13010, 
A13033), men disse var generelt tynne og virket utvaskete (figur 175, 181). Det ble ikke 
funnet ytterligere spor av malm eller slagg. Det anses som mulig, men ikke sannsynlig, at 
det kan ha vært ytterligere strukturer tilknyttet jernutvinning på platået. De sporadiske 
kullflekkene utenfor kullgropen kan stamme fra kulluttaket, eller kanskje fra en kraftig 
skogbrann på ukjent tidspunkt. Malmrestene er mer problematiske, men ut ifra 
stratigrafien kan det utledes at de er eldre enn kullgropen, ettersom de ligger under 
vollen. De kan derfor være rester etter aktivitet på stedet før kullgropen ble tatt i bruk. 
Alternativ kan malmen ha kommet til umiddelbart i forkant av anleggelsen av kullgropen, 
kanskje som følge av at redskaper som ble brukt til kullgropen tidligere hadde vært brukt 
i tilknytning til malmproduksjon, og brakte med seg rester.  

  
Figur 181: Kullansamling med stein (høyre); Prøverute med kullag (venstre) (Cf35003_3059 mot NØ, 

Cf35003_3061 mot SV). 
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9.2 KULLGROP ID151811 – A212 
Kullgrop A212 lå isolert en liten kolle i det ellers myrlendte terrenget (figur 4, 182-184). 
Ettersom den kun ble undersøkt ved prøvestikk og ikke maskinell snitting, var det 
utfordrende å avklare hva som var den faktiske kullgropen med voller, og hva som var 
natur, altså kollen, da kollen ikke var stort større enn kullgropen, og en rekke trær og 
stubber forstyrret tolkningen av terrenget. Toppen av vollene var forholdsvis markerte, 
særlig i vest og sørvest, selv om de flatet mer ut i øst på grunn av terrengets helling.  

 
Figur 182: Kullgrop A212. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 2.8.2017 CCW (Cf34944_766). 

Formen var tilnærmet oval, mens bunnflaten før undersøkelsen var ujevn. I plan målte 
den ca. 7,8 x 6,5 m og var ca. 85 cm dyp. Bredden mellom toppen av vollene var ca. 4,2 x 
3,8 m. Indre bredde av vollen (A226) var ca. 2,9 x 2,8 m, og det kan antas at bredden på 
nedgravningen ikke har vært svært forskjellig fra denne. Basert på terrenget rundt 
kullgropen kan nedgravningsdybden estimeres til ca. 50-60 cm. I prøveruten (figur 182, 
185-187) fremkom et tynt kullag på 1-3 cm i bunnen (lag 8), noe som tyder på at 
kullgropen har blitt grundig tømt (tabell 28). Fyllet bestod ellers av flere lag med sand, 
silt og varierende mengder kull og humus, trolig innrast etter at kullgropen gikk ut av 
bruk (lag 2-7). I toppen lå et tynt lag torv (lag 1). Milebunnen inneholdt hovedsakelig 
furu, men også litt bjørk, og den ble radiologisk datert på bjørk til 1010-1160 e.Kr. 
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Figur 183: Kullgrop A212 på toppen av en kolle ved feltoppstart. ASE står i midten av kullgropen, EB til 

venstre (Cf34944_020, mot Ø). 

 
Figur 184: Detalj av kullgrop A212 før undersøkelse (Cf35003_0747, mot SV). 
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Figur 185: Tverrsnitt av kullgrop A212, med inntegnet profil i prøveruten (Cf34944_696). 

 
Figur 186: Profilet i prøveruten i kullgrop A212, detalj av figur 185 (Cf34944_697). 

Lagnr. Beskrivelse 
1 Torv; mørk brun, med en god del humus og røtter. 
2 Mørk gråbrun sandig silt med innslag av kull og noe humus. 
3 Rødbrun sand, silt og grus, mulig rester av varmepåvirkning og/eller anrikningslag. 
4 Mørk brun sandig silt med noe grus, innslag av kull, noe humus. 
5 Som 4, men noe lysere og mindre humus. 
6 Svakt rødbrun siltig sand med litt humus og kull, spor av anrikning. 

7 Lys brun og gråhvit spettet siltig sand med spor av humus og litt kull, noe grus. Fyll 
iblandet utvaskingslag. 

8 Kullag - milebunn. Kull iblandet noe sand og silt. 
 Undergrunn. Lys gråbrun siltig sand med en del grus, kompakt. 

Tabell 28: Fyllskifter i kullgrop A212, jf. figur 186. 
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Figur 187: Prøvestikk i kullgrop A212 (Cf34944_091 mot NNØ). 
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9.3 KULLGROP ID151913 – A136 MED MILEBUNN A5323 OG AVSKREVET KULLGROP 
151916 – A148 

I underkant av 50 m vest for jernvinneanlegg id151880 var det registrert to kullgroper, 
A136 i nord og A148 ca. 7 m lenger sør (figur 4, 188). Kullgropene lå ca. 1 m lavere enn 
jernvinneanlegget, nedenfor en slak skråning med en sti. Området hellet mot sør og vest, 
mens en bekk (trolig anlagt i nyere tid) gikk langs nordsiden. A148 lå lavere enn A136, 
og fremstod som et fuktig søkk. Begge strukturene var delvis skadet av stubber, og de var 
vanskelige å definere tydelig i plan. Ved maskinell snitting viste det seg av A148 var 
naturlig, trolig resultat av et rotvelt eller liknende. Det var ikke spor etter nedgravning 
eller kull (figur 189). 

 
Figur 188: Kullgrop A136 og avskrevet kullgrop A148, med undersøkte områder. Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Produsert 2.8.2017 CCW (Cf34944_770). 

A136 var tilnærmet oval i plan med stedvis svakt markerte voller og tydelig indre helling 
(figur 190). Formen var forholdvis jevn, men litt rufsete i sør. I nordøstre og nordvestre 
kant gjorde stubber, røtter og hjulspor vollen noe uklar. Den jevne hellingen mot bunnen 
før avtorving gjorde det vanskelig å definere et bunnplan. Kullgropen målte ca. 7,0 x 6,3 
m i plan, og hadde en dybde på opptil 70 cm. Bredden på toppen vollen kunne anslås til 
ca. 4,3 x 4,2 m, og målene på indre voll var ca. 2,6 x 2,5 m.  

I profilet var kullgropens bredde ca. 5,8 m, og bredden mellom toppen av vollene ca. 3,8 
m (figur 192-193). Nedgravningen var ca. 2,5 m bred i toppen og 1,9 i bunnen, med rund 
til oval form (figur 191). Dybden var ca. 70 cm. Bunnen var flat og sidene var skrå til 
rette. Kun et tynt kullag lå igjen i bunnen, men det ble noe tykkere mot kantene, ca. 2-10 
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cm. Den vestlige nedskjæringen er tydelig, den østlige synes innrast og uklar, men kan 
rekonstrueres fra utstrekning av bunnen og skjæringen gjennom utvaskingslaget.  

  
Figur 189: Avskrevet forsenkning A148 før undersøkelse (v) og etter snitting (h) (Cf34944_004 mot SSØ, 

Cf35003_0744 mot N). 

 
Figur 190: Kullgrop A136 før undersøkelse (Cf34944_002 mot NNV). 

Kullgropen var dekket av et torvlag (lag 1; figur 192-195; se tabell 29 for fulle 
lagbeskrivelser). Kullgropen hadde antydning til voll, ca. 20 cm på det høyeste, på begge 
sider i profilet (lag 2-4, 9). Delvis over, men primært utenfor, vollen i øst lå spor av et 
kulluttrekk (A5316/lag 17), med utstrekning på drøyt 5 m. I bunnen av nedskjæringen lå 
kullaget (lag 20) i milebunnen. Over dette lå forskjellige fyll som trolig har rast inn etter 
at gropen gikk ut av bruk. Lagene hadde varierende innhold av sand, silt, humus og kull 
(lag 10-15). En stor lomme med kull (lag 18) lå ganske høyt i østre del, og har trolig også 
rast inn. Innimellom lå lommer av utvaskingslag (lag 19) som i innhold samsvarte med 
utvaskingslaget som ellers ble funnet utenfor kullgropen, under vollene (lag 16). Under 
kullgropen, særlig langs kantene, var sanden varmepåvirket (lag 21). Undergrunnen 
varierte en god del, og det virker å ha vært gradvise avsetninger av forskjellig 
beskaffenhet. Under utvaskingslaget lå et anrikningslag som stedvis var opptil 30 cm tykt 
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(lag 5), primært bestående av sand. Under anrikningslaget lå et sjikt ved finkornet siltig 
sand (lag 6), og under dette igjen grov grusblandet sand (lag 7), som igjen lå over 
sjiktvise siltavsetninger med noe grovere masser innblandet (lag 8). Milebunnen 
inneholdt kun bjørk, og ble radiologisk datert til 1020-1170 e.Kr. 

 

Figur 191: Milebunnen i kullgrop A136 under snitting (Cf35003_0699 mot S). 

 
Figur 192: Profil i kullgrop A136, oversikt (Cf35003_0782 mot S). 

 
Figur 193: Kullgrop A136 i profil (Cf34944_709). 
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Figur 194: Detalj av milegropen i kullgrop A136 (Cf35003_0786, _0787 mot S). 

 
Figur 195: Detalj av figur 193, nedgravningen til kullgrop A136 (Cf34944_710). 
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Lagnr. Tolkning Beskrivelse 
1 Torvlag Sterkt humøs sand med mye røtter, iblandet litt kull. 
2 Voll Oransjebrun siltig sand iblandet litt humus og kull. 

3 
Voll Gråbrun siltig sand med en del grus, humus og kull, svært heterogent. 

Skillet mellom lag 2 og 3 er uklart, og de to lagene synes delvis å være 
blandet. 

4 Voll Tynn lomme i bunnen av vollen med kompakt brun til brunoransje sandig 
silt. 

5 Anrikningslag Guloransje siltig sand. 
6 Undergrunn Finkornet brunrød siltig sand. 
7 Undergrunn Gråbrun sand med en god del grus og noen småstein. 

8 Undergrunn Mørk grå fin silt med litt sand, avsatt i tynne sjikt, trolig vannavsatt. 
Gammelt elveleie? 

9 Voll Oransjebrun sandig silt med litt grus og humus. 
10 Innrast fyll? Brun til lys rosa sandig silt med noe grus og litt humus. Trolig innrast voll. 
11 Innrast fyll? Likner 9, men mer rødlig. 

12 Utvaskingslag Trolig innrast, inneholder en god del kullstøv, og har trolig blitt blandet opp 
med kullgropinnholdet. 

13 Innrast fyll? Mørk brun siltig sand med litt grus, kull og humus. 
14 Innrast fyll? Gråbrun sand med noe grus, silt og humus. 
15 Innrast fyll? Likner 14, men med flekkvis kull, samt lommer som likner 10. 
16 Utvaskingslag Lys grå siltig sand. 
17 Kulluttrekk A5316. Sort kull iblandet litt silt og humus. 

18 Kullomme Trolig innrast kull etter tømming av gropen. Inneholder mer silt, sand og 
humus enn 17 og 20. 

19 Utvaskingslag Trolig innraste lommer fra vollen etter tømming. Som 16, men noe mer 
oppblandet. 

20 Milebunn A5323. Kull iblandet litt silt. 
21 Brent sand Lys rosaoransje til dyprød, særlig fremtredende langs sidene. 

Tabell 29: Fyllskifter i kullgrop A136, jf. figur 193. 
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9.4 NEDGRAVNING - PÅBEGYNT FANGSTGROP/ KULLGROP ID59136-22 – A246 
A246 var registrert som fangstgrop, som del av et større fangstsystem id59136 (1-21) 
beliggende noe lengre nordøst, på begge sider av elven Mosåa. Den lå i helling på en 
tilnærmet nordvendt rygg med ujevn form (figur 4, 196, 197). Terrenget steg noe mot sør 
og øst fra gropen, mens det sank mot nord og vest. Gropen var tilnærmet rundoval i plan, 
med tydelig voll mot nord og øst, og svak antydning til voll mot vest og sør. Forskjellene 
lå delvis i terrengets helling, og delvis i forstyrrelser av trær langs vollene. Før snitting 
målte strukturen ca. 9,2 x 7,1 m ved ytre voll, mens størrelsen mellom toppen av vollene 
var ca. 5,4 x 5,2 m, indre mål mellom vollen (A260) var ca. 4,3 x 3,9 m, og den var opptil 
1 m dyp fra sørsiden og til bunns. 

 
Figur 196: Nedgravning A246. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 2.8.2017 CCW (Cf34944_748). 

Nedgravningen var ujevn både i plan, bunn og sider. Det var en del store steiner i gropen, 
samt mye store steiner i undergrunnen. Nedgravningen var opptil 60 cm dyp fra 
nordsiden og drøyt 50 cm på sørsiden, selv om den reelle høydeforskjellen fra toppen av 
sørvollen til bunnen av nedgravningen var om lag 1,2 m, på grunn av terrengets helling. 
Nedgravningen var ca. 2,8 m bred.  

Profilsnittet bekreftet videre at det var lite oppbygd voll i sør (figur 198, 199; tabell 30). I 
den grad noe kunne erkjennes i overflaten, var det i form av et tynt lag med steril 
undergrunnssand (lag 13) over utvaskingslag (lag 17) og anrikningslag (lag 14). I nord 
var det imidlertid mye oppkastete masser (lag 2, 3) over utvasking- og anrikningslag (lag 
17, 14). Lag 3 bestod av det fjernete anrikningslaget i toppen av undergrunnen, mens lag 
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2 var den sterile undergrunnen under anrikningslaget. Selve nedgravningen var preget av 
utrasinger og var vanskelig å definere. En blanding av utvaskingslag (lag 17b) og 
omrotete opprinnelige undergrunnslag (lag 7, 8, 11) utgjorde fyllet, sammen med til dels 
store steiner. Torvlaget over kullgropen var tykkest i bunnen av gropen, og varierte ellers 
over vollene. Undergrunnen varierte en god del i sammensetning, fra fin silt til store 
steiner (lag 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16), og var svært hard og kompakt slik at selv 
gravemaskinen hadde problemer med å komme gjennom.  

 
Figur 197: Nedgravning A246, plan før undersøkelse (Cf34944_021 mot Ø). 

 
Figur 198: Nedgravning A246, profil. Steinene i forkant har fremkommet fra undergrunnen under snitting 

(Cf34944_035 mot Ø). 

Formen på anrikningslag og utvaskingslag er verdt å merke seg. Anrikningslag og 
utvaskingslag er brutt, noe som tyder på at gropen er gravd ned gjennom lagene på et 
tidspunkt. Det er allikevel verdt å merke seg at lagene på nordsidene heller ned i gropen i 
midten før de brytes, det gjør også vollfyllene (lag 2, 3) over. Det har altså vært en 
forsenkning med ukjent dybde på stedet før det gravd gjennom anriknings- og 
utvaskingslagene. Det er mulig det er to forskjellige hendelser som er synlige her: Den 
opprinnelige gropen, som indikeres av lagene i nordvollen, kan for eksempel ha vært et 
gammelt rotvelt. Forsenkningen i terrenget kan blitt vurdert som et godt utgangspunkt for 
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en større grop slik at graving ble igangsatt. Det er sannsynlig at gravingen ble avbrutt på 
grunn av den beinharde delvis konglomererte undergrunnen med kampestein, og gropen 
ble etterlatt uten å ha blitt brukt.  

 
Figur 199: Profil gjennom nedgravning A246 (Cf34944_762). 
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Hvorvidt den faktisk var ment som en del av fangstgropsystemet id59136 er et åpent 
spørsmål. Den lå for seg selv, om lag 200 m sør for hovedstrengen av fangstgroper, og på 
en liten kolle. Det er mulig det har ligget fangstgroper mellom, men en anleggsvei og 
anleggsområde har i så fall forstyrret disse sporene. Fangstgroper har ofte spor etter en 
rektangulær kassekonstruksjon i bunnen, som leder opp i en trakt av halvkløyvinger som 
hindrer dyret i å komme opp av gropa, eller alternativt er gropene gjerne bredere, og det 
er antatt at gropa bare har hatt et lokk over og ingen kassekonstruksjon (Jacobsen 1989; 
Amundsen 2007; Bergstøl 1997; Gundersen 2016). Den undersøkte gropen kunne 
imidlertid ikke påvises å ha tilhørt disse gruppene. Beliggenheten liknet mer på de 
frittliggende kokegropene, og det er vel så sannsynlig at A246 ble påbegynt for å 
produsere kull. Gropen synes imidlertid ikke å ha blitt tatt i bruk, og dens tiltenkte 
funksjon er således ukjent. 

Lagnr. Beskrivelse 
1 Torv. Svartbrun svært humøs siltig sand med mye røtter. 
2 Voll. Lys gråbrun sandig silt med litt småstein, opprinnelig steril undergrunn. 

3 Voll. Rødoransje siltig sand med spetter av utvasking. Opprinnelig anrikningslag i den 
utgravde gropen. 

4 Anrikningslag. Rødoransje siltig sand med noe grus. 
5 Undergrunn. Lys brun sandig silt. 
6 Undergrunn. Mørk gråbrun sand med en god del grus og småstein. 
7 Fyll. Heterogent fyll med spettet gråbrun og rødlig siltig sand. Innrast? 
8 Innrast anrikningslag? Rødoransje sandig silt. 
9 Undergrunn. Lys gråbrun sand med en del småstein og enkelte større stein. 
10 Undergrunn. Som 9, men mer grått enn brunt. 
11 Fyll. Mørk brungrå sandig silt med en del humus, trolig omdannet innrast torv. 
12 Undergrunn. Mørk brun sandig silt. 
13 Voll. Likner 2. 
14 Anrikningslag, som 4. 
15 Undergrunn, som 6, men med mer grus og småstein. 
16 Undergrunn, som 5. 
17 Utvaskingslag. Lys grå siltig sand 

Tabell 30: Fyllskifter i kullgrop A246, jf. figur 199. 

9.5 NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER 

9.5.1 VEDART 
Det ble analysert én kullprøve fra hver av de tre undersøkte kullgropene. Vedartbruken er 
ikke entydig i de tre frittliggende kullgropene (tabell 31; full rapport fra Moesgaard 
Museum i vedlegg 14.6.1). To av kullgropene, A212 og A6071, inneholdt hovedsakelig 
furu, men med enkeltfragmenter av bjørk, som dateringene er gjort på. A136 inneholdt 
derimot kun bjørk.  

Lok. Anr. Prøvenr. Kontekst Enk./ det. Gram Vedart 
151913 A136 PK6277 Kullgrop bunn D 5,7 10 bjørk 
151811 A212 PK12657 Kullgrop bunn E 3,7 1 bjørk, 8 furu, 1 ubest. 
102376 A6071 PK10924 Kullgrop bunn D 5,4 1 bjørk, 9 furu 

Tabell 31: Vedartbestemmelser fra frittliggende anlegg. Kursivert vedart i sjuende kolonne henviser til hva 
som ble radiologisk datert. 
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9.5.2 DATERING 
Dateringen av de tre frittliggende kullgropene var svært ensartet, og tyder på at disse 
tilhører samme fase (tabell 32, figur 200; full rapport fra Ångströmlaboratoriet i vedlegg 
14.6.2). Dateringene (2-sigmakalibrerte) spenner et tidsrom på ca. 160 år, fra ca. 1010 til 
ca. 1170, og viser at de var i bruk i tidlig middelalder. Dateringene sammenfaller med 
driften på id102404, og vil bli nærmere diskutert i kapittel 11. 

Lok. Anr. Kontekst Prøvenr. Alder ± 1-sigmakal. 2-sigmakal. Vedart 
151913 A136 Kullgrop PK6277 929 27 1040-1160 e.Kr. 1020-1170 e.Kr. bjørk 
151811 A212 Kullgrop PK12657 966 27 1020-1050, 1090-1150 e.Kr. 1010-1160 e.Kr. bjørk 
102376 A6071 Kullgrop PK10924 970 27 1020-1050, 1090-1150 e.Kr. 1010-1160 e.Kr. bjørk 

Tabell 32: Dateringer fra frittliggende anlegg. 

 
Figur 200: Kalibrerte dateringer fra frittliggende anlegg. 

9.6 FRITTLIGGENDE KULLGROPER, VURDERING 
De tre frittliggende kullgropene hadde svært sammenfallende dateringer, med A136 ørlite 
yngre enn A212 og A6071. A136 har i motsetning til A212 og A6071 blitt analysert til 
kun å inneholde bjørk, mens de to andre har hovedsakelig furu, og litt bjørk Hypotetisk 
sett er det mulig at her ser en overgang fra furu til bjørk som hovedbrennstoff i 
jernproduksjonen, slik det har blitt dokumentert på Dokkfløy og i Valdres (Causevic 
2014:97-99). Dersom dette stemmer, har det i så fall skjedd en svært markant endring på 
kort tid, noe som synes mindre sannsynlig. Det er heller trolig at vedinnholdet reflekterer 
floraen på et mikronivå, og at det ved A136 primært har vokst bjørk, mens innslaget av 
furu har vært mer omfattende på lokalitetene lenger sør.  

Kullgropene har ellers mange fellestrekk. I plan før undersøkelse ble de anslått å være ca. 
7,0-7,8 m på det bredeste, i profil var milebunnene ca. 2,3-2,6 m i diameter, og 
nedskjæringene har vært ca. 40-50 cm dype. A6071 skilte seg fra flertallet av kullgroper i 
undersøkelsen ved å ha rektangulær bunn.  

Dateringene tyder på at kullgropene har vært i drift i samme periode, og således kan 
knyttes til samme jernvinneproduksjon. Deres relasjon til de undersøkte 
jernvinneanleggene vil diskuteres nærmere i kapittel 11. Det er mulig at også den 
uferdige gropen A246 kan regnes blant de enkeltliggende kullgropene, og ha vært 
intendert for samme formål, men det har ikke vært mulig å identifisere den tiltenkte 
funksjonen til gropen, ettersom den aldri ble fullført. 
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10 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER – SAMMENDRAG 

10.1 VEDART 
Lok. Anr. Prøvenr. Kontekst E/D Gram Bjørk Furu Gran Annet 

151913 A136 PK6277 Kullgrop bunn D 5,7 10    
151880 A101 PK12541 Kullgrop bunn D 7  3 7  
151880 A116 PK12544 Kullgrop bunn D 6,9 7 3   
151880 A12803 PK12992 Ovn D 1,6 9 1?   
151880 A12864 PK12991 Ovn D 1 9  1  
151811 A212 PK12657 Kullgrop bunn E 3,7 1 8  1 ubest. 
102404 A10756 PK10987 Slagghaug E 0,4 8 2   
102404 A11003 PK10972 Malmlag E 0,1  4 3 3 kongleskall 
102404 A11800 PK12032 Hellegryte D 78,8  10   
102404 A8683 PK11504 Kullager E 1,4  4 6  
102404 A8705 PK12457 Ovn E 0,1 7 1 1?  
102404 A8705 PK200092 Slaggblokk E 0,5  9+1?   
102404 A8705 PK13043 Ovn E 0,1 2   1 ubest. 
102404 A8762 PK10975 Malmlag E 2,6  8 2  
102404 A8785 PK10974 Slagghaug E 0,2  8 1+1?  
102404 A8832 PK200089 Malmlag E 0,4 3 7   
102394 A187 PK6014 Kullgrop bunn D 2,8 8+1? 1   
102394 A187 PK6015 Kullgrop E 1,3 8 1+1?   
102394 A3083 PZ6010 Malmlag E 0,1 9  1  
102394 A4356 PZ6009 Malmlag E 0,8 9  1  
102394 A4390 PK6007 Kullgrop bunn D 2,9 2 7 1  
102394 A855 PK6013 Malmlag E 0,2 7+3?    
102394 A881 PK5285 Kullager E 4,5 10    
102394 A914 PK6011 Røsteplass E 0,1 7+1?   2 ubest. 
102376 A6071 PK10924 Kullgrop bunn D 5,4 1  9   
Tabell 33: Oversikt over analyserte vedartprøver fra Mosetertoppen. I femte kolonne er det indikert om det 

ble gjort detaljert eller enkel vedartanalyse. 

De 25 analyserte kullprøvene viste at det var vanlig med en blanding av forskjellige 
treslag i jernvinna på Mosetertoppen, men kun bjørk, furu og gran forekom, i tillegg til 
ubestemte kongleskall (tabell 33; full rapport fra Moesgaard Museum i vedlegg 14.6.1). I 
tabell 34 under har de usikre og sikre bitene av vedart blitt regnet sammen, og deres andel 
innenfor hver prøve er utregnet. Det blir da tydelig at furu er det foretrukne brenselet 
frem til ca. 950 BP (ca. 1050 e.Kr.), deretter tar bjørk over. Gran forekommer i 
varierende mengder gjennom driftstiden til jernvinneanleggene. Overgangen fra furu til 
bjørk i jernvinneanleggene er beskrevet også for Dokkfløy og Beitostølen. 
Vedartbestemmelsene i kombinasjon med pollenanalyser har blitt tolket som et uttrykk 
for at furu var foretrukket som ved, men overforbruk over tid medførte stadig minkende 
furuskog, og en nødvendig endring i bruken av vedarter, til bjørka som var tilgjengelig 
(oppsummert i Causevic 2014:97-99). Gran synes aldri å ha vært et fremtredende treslag, 
men i en kort periode da bruken av furu avtok, og før bjørk begynte å dominere, synes det 
å ha vært noe mer bruk av gran, ca. 960-930 BP. Materialet er imidlertid for begrenset til 
at tolkningen kan gis stor vekt. 

Variasjonen i bruk av treslag kan best forklares ut fra kronologiske hensyn. En 
sammenlikning av anleggstyper gir ingen tydelige preferanser på bruk av ved, utover de 
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forskjellene som opptrer kronologisk. Det er med andre ord ingen klare skiller mellom 
kullgroper, malmlag, ovner, og så videre.  
 

Lok. Anr. Kontekst Alder BP Avvik % betula % picea % pinus Udefinert 
102394 4356 Malmlag 646 27 90 10 0 0 
102394 855 Malmlag 661 27 100 0 0 0 
102394 187 Kullgrop 667 32 80 0 20 0 
102394 881 Kullager 668 27 100 0 0 0 
102394 3083 Malmlag 669 28 90 10 0 0 
102394 187 Kullgrop bunn 678 27 90 0 10 0 
151880 12864 Ovn 711 27 90 10 0 0 
151880 116 Kullgrop bunn 712 27 70 0 30 0 
151880 12803 Ovn 715 27 90 0 10 0 
102394 4390 Kullgrop bunn 716 27 20 10 70 0 
151880 101 Kullgrop bunn 733 27 0 70 30 0 
102394 914 Røsteplass 762 26 80 0 0 20 
102404 8705 Ovn 

  
67 0 0 33 

102404 8705 Ovn 886 27 78 11 11 0 
102404 10756 Slagghaug 907 27 80 0 20 0 
151913 136 Kullgrop bunn 929 27 100 0 0 0 
102404 8762 Malmlag 931 27 0 20 80 0 
102404 11003 Malmlag 937 27 0 30 40 30 
102404 8683 Kullager 959 27 0 60 40 0 
151811 212 Kullgrop bunn 966 27 10 0 80 10 
102376 6071 Kullgrop bunn 970 27 10 0 90 0 
102404 11800 Hellegryte 1019 27 0 0 100 0 
102404 8785 Slagghaug 1092 27 0 20 80 0 
102404 8705 Ovnskonstruksjon 1137 32 0 0 100 0 
102404 8832 Malmlag 1556 27 30 0 70 0 

Tabell 34: Oversikt over prosentandel av forskjellige treslag i prøvene fra Mosetertoppen, sortert etter 
alder. Her er usikre vedartbestemmelser slått sammen med sikre (f.eks. opptrer gran? og gran samlet). 

10.2 DATERING 
Det ble utført til sammen 24 radiologiske dateringer, som har blitt diskutert under hvert 
lokalitet, men en sammenstilling av dataene gir et bredere blikk på aktivitetene i området 
(tabell 35, figur 201; full rapport fra Ångströmlaboratoriet i vedlegg 14.6.2). 

Som det har blitt bemerket under id102394 og id151880 har disse anleggene svært 
sammenfallende dateringer. Id151880 generelt synes litt eldre enn id102394, men 
kullgrop A101 og røsteplass A914 fra førstnevnte er noe eldre enn de andre strukturene. 
Det er således åpent om de to jernvinneanleggene har vært driftet samtidig, i hvert fall i 
deler av driftsperioden eller om id102394 kan ha hatt to driftsfaser, én før eller samtidig 
med id151880 og én etter.  

Anleggene har vært i bruk tidligst på midten av 1200-tallet. Id151880 har neppe vært i 
bruk etter ca. 1300, mens id102394 kan ha vært i bruk frem til slutten av 1300-tallet. 
Dette avhenger imidlertid av om anlegget tolkes å ha hatt en eller flere driftsfaser. 
Dersom det kun har vært en driftsfase, er det sannsynlig at driften senest har endt tidlig på 
1300-tallet, mens dersom det dreier seg om flere driftsfaser kan produksjonen ha vært 
senere. 
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Lok. Anr. Kontekst Prøvenr. Alder ± 1-sigmakal. 2-sigmakal. Vedart 

102376 A6071 Kullgrop PK10924 970 27 1020-1050, 1090-
1150 e.Kr. 1010-1160 e.Kr. bjørk 

102394 A4356 Malmlag PZ6009 646 27 1290-1315, 1355-
1390 e.Kr. 

1280-1330, 
1340-1400 e.Kr. gran 

102394 A855 Malmlag PK6013 661 27 1280-1305, 1360-
1385 e.Kr. 

1270-1320, 
1340-1400 e.Kr. bjørk 

102394 A187, 
L8 Kullgrop PK6015 667 32 1280-1310, 1360-

1390 e.Kr. 
1270-1320, 

1350-1390 e.Kr. bjørk 

102394 A881 Kullager PK5285 668 27 1280-1310, 1360-
1390 e.Kr. 

1270-1320, 
1350-1390 e.Kr. bjørk 

102394 A3083 Malmlag PZ6010 669 28 1280-1310, 1360-
1390 e.Kr. 

1270-1320, 
1350-1400 e.Kr. bjørk 

102394 A187, 
L2 Kullgrop PK6014 678 27 1270-1300, 1360-

1390 e.Kr. 
1270-1320, 

1350-1390 e.Kr. bjørk 

102394 A4390 Kullgrop PK6007 716 27 1265-1290 e.Kr. 1250-1300, 
1360-1390 e.Kr. bjørk 

102394 A914 Røsteplass PK6011 762 26 1245-1280 e.Kr. 1220-1285 e.Kr. bjørk 
102404 A8705 Ovn PK13043   

Prøven løste seg 
opp, ikke datert.  bjørk 

102404 A8705 Ovn PK12457 886 27 1050-1080, 1050-
1210 e.Kr. 1040-1220 e.Kr. bjørk 

102404 A10756 Slagghaug PK10987 907 27 1040-1100, 1110-
1170 e.Kr. 1030-1210 e.Kr. bjørk 

102404 A8762 Malmlag PK10975 931 27 1030-1060, 1070-
1160 e.Kr. 1020-1160 e.Kr. furu 

102404 A11003 Malmlag PK10972 937 27 1030-1060, 1080-
1160 e.Kr. 1020-1160 e.Kr. kongleskall 

102404 A8683 Kullager PK11504 959 27 1020-1050, 1080-
1150 e.Kr. 1020-1160 e.Kr. furu 

102404 A11800 Hellegryte PK12032 1019 27 990-1025 e.Kr. 970-1050, 
1100-1120 e.Kr. furu 

102404 A8785 Slagghaug PK10974 1092 27 895-925, 945-990 
e.Kr. 890-1020 e.Kr. furu 

102404 A8705 Slaggblokk PK200092 1137 32 880-975 e.Kr. 770-990 e.Kr. furu 
102404 A8832 Malmlag PK200089 1556 27 420-500, 510-550 

e.Kr. 420-570 e.Kr. bjørk 

151811 A212 Kullgrop PK12657 966 27 1020-1050, 1090-
1150 e.Kr. 1010-1160 e.Kr. bjørk 

151880 A12864 Ovn PK12991 711 27 1270-1295 e.Kr. 1250-1310, 
1360-1390 e.Kr. bjørk 

151880 A116 Kullgrop PK12544 712 27 1270-1290 e.Kr. 1250-1300, 
1360-1390 e.Kr. bjørk 

151880 A12803 Ovn PK12992 715 27 1265-1290 e.Kr. 1250-1300, 
1360-1390 e.Kr. bjørk 

151880 A101 Kullgrop PK12541 733 27 1260-1285 e.Kr. 1220-1235, 
1240-1295 e.Kr. gran 

151913 A136 Kullgrop  PK6277 929 27 1040-1160 e.Kr. 1020-1170 e.Kr. bjørk 
Tabell 35: Samlete dateringsresultater fra Mosetertoppen. 



Gnr. 16, 17, Øyer kommune  Saksnr. 2008/695 
 
  

 
175 

Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

 
Figur 201: Kalibrerte C14-dateringer for alle lokalitetene på Mosetertoppen, organisert etter datering BP. 

Id102404 er tydelig eldre enn de to øvrige jernvinneanleggene. Dateringene er gjort på en 
blanding av bjørk og furu, noe som skaper en del usikkerhetsmomenter, særlig i 
kombinasjon med det faktum at anlegget har to ovner som representerer forskjellig 
teknologi. Fem av ni dateringer faller imidlertid innenfor en periode på ca. 150 år, fra 
tidlig 1000-tall til drøyt halvveis inn på 1100-tallet. Det er overveiende sannsynlig at den 
ene ovnen, A8705, med tilhørende strukturer, har vært i drift innenfor denne perioden, og 
stratigrafiske data kan tyde på at den andre ovnen, A11800, har vært driftet omtrent 
samtidig, om enn noe tidligere, men der de to ovnene med tilhørende strukturer viser til 
en kontinuitet i bruken av sletten. Det er verdt å merke seg at de tre frittliggende 
kullgropene som ble undersøkt alle har datering som overlapper med bruken av id102404, 
noe som tyder på at disse kullgropene ble anlagt med tilknyning til blestring på id102404, 
eller på et annet jernvinneanlegg med tilsvarende datering utenfor undersøkelsesområdet. 
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10.3 SLAGG- OG JORDKJEMISKE ANALYSER 
Det ble analysert slagg og i noen grad også jordprøver fra de tre 
jernfremstillingsanleggene. I det følgende gis det en kort oppsummering med resultatene 
fra analysen. For mer detaljert informasjon henvises det til analyserapporten fra Heimdal 
Archaeometry (Jouttijärvi 2017; full rapport i vedlegg 14.6.3). Fra id102394 ble det 
analysert tre slaggprøver fra slagghauger og ovn, og tre jordprøver fra røsteplass og 
malmlag. Fra id151880 ble det analysert fire slaggprøver fra slagghauger og tre 
jordprøver fra malmlag og fra ovnsområdet. Fra id102404 ble det gjort omfattende 
analyser på grunn av områdets kompleksitet: 12 slaggprøver, fra hellegryte, ovn, 
slaggblokk, og slagghauger, tre malmprøver og to jordprøver.  

På alle tre lokaliteter ble det påvist tett sammenheng mellom ovner, malmlag og 
slagghauger. Samtidig var det ikke et én-til-én-forhold mellom de forskjellige 
strukturene; den kjemiske sammensetningen tydet på flere blestringer, på flere omganger 
med røstet malm, enn det som var umiddelbart observerbart. Samtlige jernvinneanlegg 
syntes i så måte å ha blitt benyttet mer enn én gang.  

Materialet som har blitt analysert tyder på lokale kilder for malmen, selv om det er noe 
variasjon i den kjemiske sammensetningen. Slagget tilknyttet hellegryten, tilknyttet fase 
I-teknologi, lå innen samme spekters om slagget fra de andre ovnene, tilknyttet fase II-
teknologi. Det var i så måte også påfallende at den analyserte slaggblokken, som 
formodentlig stammet fra hellegryten, selv om den ble funnet som konstruksjonselement i 
ovn A8705, i kjemisk sammensetning heller svarte til slagg fra ovn A8705, og ikke med 
slagg funnet i hellegryten eller den tilhørende slagghaugen. Det påpekes allikevel i 
analysen at alt slagget på lokaliteten hadde mye felles. 

10.3.1 UTBYTTE 
På alle tre lokaliteter var malmenes kjemiske sammensetning svært lik slagget fra ovnene 
som de var tilknyttet, slik at det er mulig å beregne teoretisk utbytte fra utvinningen, altså 
forholdet mellom malm, slagg og produsert jern (fra Jouttijärvi 2017). 

Ut ifra de metallurgiske analysene har det blitt estimert et forholdstall på hvor mye jern 
man kan ha forventet å få ut av 100 kg malm. Beregningen tar som utgangspunkt at all 
manganoksid som fantes i malmen går over i slagget. På id102394 og id102404 har dette 
vært ca. 24-26 kg jern per 100 kg malm. Forholdet mellom jern og slagg divergerer noe 
mer mellom lokalitetene; på id102394 estimeres det med at 100 kg slagg tilsvarer omtrent 
29 kg jern, mens på id102404 er tilsvarende tall ca. 40 kg jern. Dette skyldes at slagget 
har tatt opp en varierende mengde smeltet leire fra ovnene under de forskjellige 
brenningene (Jouttijärvi 2017:8, 28). På id151880 ble det kun funnet én bunnskolle med 
samme sammensetning som malmen, noe som førte til at beregningene av utbytte ble 
svært høyt, ca. 60 kg jern for hver 100 kg anvendt malm, og svimlende 300-350 kg jern 
per 100 kg slagg. Dette skyldes sannsynligvis at bunnskollen, med et lavt innhold av 
jernoksid, skiller seg kraftig i kjemisk sammensetning fra hoveddelen av slagg som ble 
dannet ved utvinningen. I tillegg utgjør bunnskoller en begrenset del av slagget fra 
produksjonen, og er som sådanne ikke representative for å kunne vurdere utbyttet 
(Jouttijärvi 2017:14). 
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Det ble observert at tappeslagg og bunnskoller generelt sett hadde samme sammensetning 
når innholdet av jernoksid ble fraregnet, hvilket betyr at de to typene slagg har omtrent 
samme innblanding av andre materialer. Jernoksidinnholdet er imidlertid markant 
forskjellig, i og med at bunnskoller er mye kraftigere redusert, og altså har mindre 
jernoksid, enn tappeslagget.  

For id102394 er det videre beregnet at det per 100 kg slagg inngår nesten 15 kg materiale 
som stammer fra leiren i ovnen og fra asken av det forbrente trekullet. 

10.3.2 SMIING 
Fra id151880 og id102404 ble det analysert jordprøver fra områder der det var mistanke 
om bearbeiding av luppe. I prøvene ble det funnet hammerskall og slaggperler som 
indikerer primærsmiing av jernet. Det er ingen spor etter sekundærsmiing, noe som tyder 
på at jernet har vært fraktet fra området i klosser eller barrer, for så å bli bearbeidet videre 
andre steder. På id151880 var det konstatert slagg fra to utvinninger, og det var mulig å 
knytte primærsmiing til begge fasene. Primærsmiingen fra siste brenning i ovn A12864 
hadde trolig foregått nordvest for ovnene, mens smiing av tidlig brenning i A12864 og 
12803 hadde foregått sør for ovnene. På id 102404 var variasjonen i sammensetning for 
stor til å kunne knytte smiingen til en spesiell brenning, trolig fordi prøvematerialet var 
en sammenblanding av hammerskall fra primærsmiing av jern utvunnet ved et større 
antall brenninger.  
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11 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 
Undersøkelsene på Mosetertoppen påviste hovedsakelig jernvinneanlegg fra middelalder. 
I det følgende vil noen av hovedelementene sammenliknes og diskuteres. Kort 
oppsummert kan to hovedtrender spores i de undersøkte jernvinneanleggene på 
Mosetertoppen. For det første synes det dokumentert en endring i teknologi, trolig på 
1000-tall eller 1100-tall, der man går over fra hellegryter til ovner med slaggavtapning, 
fase II-ovner. For det andre skjer det på et noe senere tidspunkt en omplassering av 
kullproduksjonen, fra å foregå i frittliggende groper med en viss avstand fra hverandre og 
fra jernvinneanleggene, til å ligge inne på jernvinneanleggene. Det ble ikke påvist 
blestertufter eller andre huskonstruksjoner på Mosetertoppen. Dette betyr ikke at det ikke 
kan ha eksistert bygninger med takkonstruksjon, men de mangler i så fall lett 
gjenkjennbare trekk som stolpehull, veggvoller og liknende, og har i så fall trolig vært 
lette konstruksjoner med lite konstruksjonselementer. Med mindre annet spesifiseres er 
det 2-sigmakalibreringer som benyttes til å diskutere dateringer i det følgende. 

11.1 OVNER OG OVNSOMRÅDER 
Ovnstypologien er ikke statisk, og forståelsen av elementene og endringene som har 
skjedd har vært i utvikling de siste hundre år. T. Dannevig Hauge (1946:124) oppfattet 
ovnene som groper og gryter, som han inndelte dem i 5 grupper. En mengde 
undersøkelser av jernvinneanlegg førte til ny debatt med forsøk på å skape objektive 
klassifiseringsmåter for blesterovner, for eksempel i NAR (Martens 1978 m.fl., jf. Larsen 
2009). Irmelin Martens tok utgangspunkt i ovnens form, med tre hovedtyper: gropovn, 
sjaktovn og kuppelovn, fulgt av inndeling etter måten å behandle slagget på og hvordan 
luft er tilført. Ovnene inndeles i frittstående, innebygde eller nedgravde, samt etter 
materialet i ovnsveggen. Denne modellen har imidlertid utfordringer: Det blir mange 
varianter av ovnstyper, og elementenes bevaring og tolkning kan gi store utslag, slik at 
samme ovn kan klassifiseres ulikt av ulike forskere (Englund 2002:51 med referanser). 
Lars Erik Narmo (1996) fremholdt at alle ovner er sjaktovner. En annen måte å 
klassifisere ovner på er hvordan slaggsepareringen har foregått, enten ved oppsamling i 
en grop under sjakten, ved slaggavtapping ut av ovnen eller horisontal separering, som 
innebærer at slagget samler seg rundt jernluppen eller smelten.  

For forståelsen av ovnene på Mosetertoppen er Arne Espelunds (1999 m.fl.) gruppering 
av ovner i tre typer, karakteristiske for perioder, viktige. Ovnene har underliggende 
slaggroper med sjakt av brent leire over, og finnes i tre-fire hovedvarianter. Slaggropen 
kan være steinforet eller leirforet eller bare være en nedgravning i bakken. 
Østlandsovnen, som er best dokumentert i Oppland (Larsen 1991; 2003; 2007; 2009), er i 
så måte særlig viktig, men langt større enn fase I-ovnen slik vi finner den på 
Mosetertoppen. Slaggblokker tilknyttet denne ovnen og liknende typer er etter alt å 
dømme karakteristisk for store områder på det indre Østlandet, fra Hedmark til Telemark. 
Ovn med slaggavtapping og tilhørende slagghaug er funnet oppå jernvinneanlegg med 
store slaggblokker, noe som viser at sistnevnte ovnstype avløses av ovner med 
slaggavtapning. Et tydelig eksempelet er DR 75 på Dokkfløy (Larsen 1991), men det har 
blitt observert også på Hedmarken, i Valdres og Hallingdal.  

Ovnene med slaggavtapning, fase II-ovner, var mindre i tverrsnitt enn fase I-ovnene, og 
da særlig Østlandsovnene, og hadde konkav, litt nedgravd bunn. Sjakten var bygd av leire 
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og har stått inne i en ramme av nedgravde heller på to eller tre steder. Fra sjakten har det 
ført en slaggrenne inntil den ene kantsteinen og til en grop; ofte har det ligget tappeslagg 
in situ. Ovnene er ganske ensartet fra Gudbrandsdalen til Setesdal (Rundberget 2008), 
mens Hedmark har en egen variant som er best kjent fra Gråfjellområdet.  

Tidligere dateringer viser at både fase I og fase II-ovner var i bruk i merovingertiden, og 
at Østlandsovnen gikk ut av bruk ved overgangen til vikingtiden. Nylig har det blitt stilt 
spørsmål om de såkalte hellegrytene kan være en form for overgangsovn, eller hybrid, 
mellom de to teknologiene (Rundberget 2012; 2013, Tveiten 2012). Det foregikk en 
forandring fra større til mindre slaggroper, og samtidig ble tappeteknologien innført. 
Utgravinger på Filefjell tyder på at hellegrytene både har samlet slagg i groper under, og 
hatt avtapning. Undersøkelsen på Lisætra var således viktig, da både de små 
slaggropovnene/hellegrytene og slaggavtappingsteknologi var drevet tilnærmet samtidig. 
Undersøkelsene på Mosetertoppen frembrakte i alt fem ovner på tre lokaliteter, der den 
ene lokaliteten viste seg å ha teknologi fra to forskjellige tradisjoner og i så måte 
representerte den en overgangsperiode som strakk seg inn i tidlig middelalder. 

11.1.1 HELLEGRYTE OG SLAGGBLOKKER 
Fragmenter av slaggblokker ble funnet i slagghaug A8785, og som del av konstruksjonen 
i ovn A8705. Slaggblokker er typiske elementer ved fase I-teknologi, ovner uten 
slaggavtapning, der slagget samles opp i bunnen av en slaggrop under ovnen, og 
eventuelt fjernes i etterkant dersom ovnen benyttes flere ganger. På Mosetertoppen ble 
det funnet en struktur som kan samsvare med slik teknologi, hellegryte A11800 på 
id102404. Slaggropen var 36 cm dyp, og det ble funnet korallaktig slagg og forkullet 
trevirke i bunnen. Det lå imidlertid ingen slaggblokk i bunnen, noe som kan tyde på at 
ovnen har blitt tømt etter bruk, eller at den siste blestringen ble avbrutt før 
slaggutskillingen kom ordentlig i gang. Nettopp det at det ble funnet flere slaggblokker 
tyder på at teknologien har blitt benyttet mer enn én gang på lokaliteten. Det ble kun 
funnet én hellegryte, men det skal bemerkes at flaten på ingen måte ble fullstendig 
avdekket for lag og avsetninger, og det er derfor mulig at det kan ha ligget flere 
slaggroper der. Det er således usikkert om det er snakk om én hellegryte benyttet flere 
ganger, eller flere liknende ovner, som har vært benyttet én eller et fåtall ganger hver. 
Den totale slaggmengden tilknyttet hellegryten var forholdsvis begrenset, og tyder på at 
produksjonen har vært langt mindre enn ved fase II-ovnene. Som beskrevet i kapittel 7.2 
kan ikke hellegryten på Mosetertoppen karakteriseres som et typisk eksempel. 
Størrelsesmessig er den innenfor hva man kan forvente, men generell form, noe sporadisk 
helleforing, samt blanding av flere slaggtyper i/nær ovnen er irregulære trekk. Hellegryte 
er allikevel betegnelsen som er mest dekkende for strukturen.  

Hellegrytene har vært omdiskutert i forskningslitteraturen. Den såkalte Østlandsovnen 
kan ha likhetstrekk med hellegrytene, og det har blitt stilt spørsmålstegn ved hellegrytene 
faktisk har vært jernutvinningsovner, eventuelt om de bør skilles ut som egen ovnstype, 
eller om de bør regnes som små sirkulære slaggroper (Larsen 2013:69). Den første 
problemstillingen var knyttet til metallurgiske analyser fra Møsstrond, der slagget ikke 
syntes å stamme fra jernutvinning, men snarere fra bearbeiding av malm. Andre analyser 
har imidlertid vist at hellegrytene inneholder normalt produksjonsslagg (Larsen 2013:65). 
Det samme gjelder slagget som ble analysert fra Mosetertoppen, og hellegryten på 
id102404 skal absolutt knyttes til blestring. 
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Dateringen av hellegryten er uvanlig sen, selv om C14-dateringene av lokaliteten kan 
diskuteres – det er et sprik på potensielt flere hundre år mellom de forskjellige 
elementene tilknyttet jernvinneanlegget. En gjenbrukt slaggblokk i A8705, som trolig 
stammer fra blestringen i hellegryten, er datert ca. 770-990 e.Kr., slagghaug A8785 er 
datert ca. 890-1020 e.Kr., kull fra hellegryten ligger innen 970-1120 e.Kr., mens malmlag 
A11003, som er stratigrafisk eldre enn slagghaug A8785, har yngst datering, 1020-1160 
e.Kr. Malmlaget er imidlertid den eneste strukturen som ikke er datert på furu, men på 
kongleskall, som har lav egenalder. Som diskutert i kapittel 10.2 er det derfor sannsynlig 
at denne delen av id102404 ikke er særlig tidligere enn tidlig 1000-tall, og at dateringene 
på furu reflekterer treverkets egenalder, ikke strukturenes alder. Hellegrytene forbindes 
hovedsakelig med merovingertid (Larsen 2013:20), slik det også ble dokumentert på 
Lisætra (Berge et al. 2011).  

Typisk for hellegrytene og andre fase I-ovner er at de har brukt ved, og ikke trekull, 
under blestringen. Dette var tydelig både på det brente treverket i hellegryten, der det ble 
funnet rester av brensel med lengde på minst 15 cm og minst 5 cm bredde, og i 
slaggblokkene. Slaggblokkene hadde karakteristiske avtrykk av vedstrukturen (figur 82-
84, 105, 125). På Mosetertoppen har dette en særlig relevans. På id102404 kan 
hellegryten og ovnen med slaggavtapning ha vært i drift nesten samtidig. Omkring ligger 
tre kullgroper som samsvarer godt med disse dateringene. Basert på teknologien er det 
imidlertid sannsynlig at kullgropene kun har betjent ovn A8705, og ikke A11800, 
ettersom sistnevnte etter all sannsynlighet har blitt fyrt opp med ved. 

Slagget i og i tilknytning til hellegryten skilte seg en del fra det øvrige slagget som ble 
undersøkt. Mye av slagget tilknyttet eller antatt tilknyttet hellegryten var typisk for slagg 
fra ovner med slaggrop. For det første, som nevnt over, var det tydelig treavtrykk i 
slaggblokkene. Det var også stedvis store luftbobler i de ellers massivt utseende 
slaggblokkene. Store slaggblokker, opptil 25 cm i diameter, ble bare funnet i 
konstruksjonen til A8705, men mindre fragmenter fantes i slagghaug A8785 ved siden av 
hellegryten. I slagghaugen var det en god del småslagg som var vanskelig å definere. 
Nede i hellegryten var det derimot korallaktig slagg, som virket forgrenet og langt mer 
porøst enn slaggblokkene. Det var påfallende at det ikke lå noen slaggblokk in situ i 
hellegryten. Dette, i kombinasjon med fragmenterte slaggblokker i slagghaug A8785, og 
gjenbrukte slaggblokker i ovn A8705, kan tyde på at hellegryten har vært brukt flere 
ganger, og at ovnen har blitt tømt for slagg hver gang. Det kan videre synes som at den 
har vært tømt også etter siste blestring, noe som kan bety at det har vært meningen å 
blestre nok en gang. 

Det er uavklart om hellegrytene har hatt noen form for slaggavtapning i tillegg til 
oppsamlingsgropen i bunnen. Det ble funnet tappeslagg med rennestruktur i A8785, noe 
som åpner for en diskusjon om det kan ha vært slaggavtapning i tillegg til oppsamlingen 
av slagg i slaggropen. Så lenge sjaktene ikke er bevart er det vanskelig å få avklart dette. 
Tappeslagget kan altså bety at slagg har blitt tappet ut, men det kan også ha vært 
prosesser i ovnen som har skapt liknende former. Videre er det mulig at sjakten kan ha 
sprukket i løpet av blestringen, slik at slagg har rent ut.  



Gnr. 16, 17, Øyer kommune  Saksnr. 2008/695 
 
  

 
181 

Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

11.1.2 OVNER MED SLAGGAVTAPNING (FASE II-OVNER) 
De to jernvinneanleggene med fase II-teknologi, altså ovner med slaggavtapning 
(id102394 og id151880), hadde en del fellestrekk, og synes å tilhøre den såkalte 
Dokkfløytypen (JKS-anlegg, jf. Narmo 1996:20-24), der kullgropene ligger inne på 
anlegget. Ovnene hadde bevart rester av ovnskonstruksjon i brent leire med rester av flate 
heller til oppstøtting, om enn i varierende bevaringsgrad, og ikke alltid in situ. Ovnene 
hadde i større eller mindre grad en pakning av stein og sand rundt sider og bakkant. 
A4212, A8705 og A12864 var anlagt over groper, og for de to sistnevntes del også nedi 
groper, mens A12803 var anlagt langs kanten av en grop, men der gropen i all hovedsak 
lå utenfor ovnen. Gropene fungerte dels som oppsamling for slagget, dels som 
arbeidsgroper som gav tilgjengelighet til ovnene. Fra fronten av ovnene løp det ut mer 
eller mindre veldefinerte nedgravninger som ledet slagget ut fra bunnen av ovnene. Med 
unntak av A4242 synes mesteparten av slagget i første omgang å ha blitt samlet i større 
groper utenfor ovnene, før det har blitt kastet ut i slagghaugene. Et vanlig element i ovner 
er et inntak for blåsebelg. Dette kunne ikke påvises på noen av ovnene på Mosetertoppen, 
men dette reflekterer trolig heller varierende bevaringsforhold i konstruksjonene, enn et 
reelt fravær.  

Det ble ikke identifisert spor etter luftinntak eller blåsebelger på noen av anleggene, men 
eksempler fra andre jernvinneanlegg tilsier at det har vært slik tilgang, og at denne gjerne 
har vært i om lag 90 grader vinkel på slagguttaket, og for Opplandsmaterialets del, begge 
deler i ovnens forkant. A4242 har i så fall hatt blåsebelg mot nordvest, A12803 og 
A12864 kanskje mot vest eller nordvest, og A8705 trolig mot øst eller øst-sørøst. 

Slagghaugene tilknyttet fase II-ovnene hadde generelt mye tappeslagg, og særlig 
slagghaugene på id151880, mens andelen bunnskollefragmenter var forholdsvis lav (se 
tabell 39). Slagget bar tydelig preg av å ha flytt utover og svakt nedover. Enkelte 
fragmenter inneholdt mer enn ett lag med størknet slagg. Dette viser at slagget hadde 
kjølnet før en ny slaggstrøm rant ut, og tolkes gjerne som at man har tappet flere ganger 
under blestringen. Det er allikevel hypotetisk mulig at slagglagene stammer fra 
forskjellige blestringer, noe de metallurgiske undersøkelsene åpner for. 

Selv om ovnene hadde mange likhetstrekk, var det ikke snakk om en ensartet utforming. 
Trolig har de helt lokale topografiske forholdene spilt inn, i tillegg til tilgang på 
materialer, når det gjelder hvordan ovnene og tilknyttete strukturer ble utformet. Dette er 
særlig tydelig på id151880, med to ovner ved siden av hverandre. De to ovnene er 
overfladisk ganske like i konstruksjonen, men den grunnleggende etableringen er 
vesensforskjellig. A12803, den tidligste ovnen, ble anlagt ved en grop, men på bakkenivå, 
der slagget sannsynligvis ble ledet ned i gropen, mens A12864 ble anlagt nede i gropen, 
og etter alt å dømme på avfallsrester fra A12803, slik at bare deler av gropen var 
tilgjengelig for å motta slagg fra produksjonen.  

To typologiske trekk som skiller de tidlige fra de sene fase II-ovnene på Dokkfløy er 
form/størrelse og tilstedeværelse/fravær av platting. Vikingtidsovnene beskrives å være 
ovale med indre tverrmål 0,5 m, og de står på en platting av småstein og leire. 
Middelalderovnene var derimot sirkulære med diameter 0,3-0,4 m, og var bygd direkte på 
undergrunnen, gjerne skåret inn i slakt skrånende bakke (Larsen 2009:78). På grunn av 
bevaringsforhold er den indre diameteren på ovnene på Mosetertoppen til dels svært 
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usikker, men noen anslag kan gis. A8705 har vært ganske stor; dersom et buet 
sjaktfragment i sørvest og hellene i nordøst var in situ, og det medregnes en sjaktvegg på 
5-10 cm også i nordøst, har den indre diameteren vært 50-55 cm. Formen synes nærmere 
rund enn oval, men ettersom mesteparten av sjakten mangler, er dette usikkert. A12803 
og A12864 har vært tilnærmet ovale, og målt ca. 20 x 30 cm i indre mål. A4242 har trolig 
ikke bevart sjaktmateriale in situ, og ovnens indre diameter ligger trolig innenfor 
parametrene definert av gropen under, som måler ca. 0,6 m i diameter, og avstanden 
mellom de to bevarte sjaktfragmentene, i underkant av 0,3 m. 

Ingen av ovnene er konstruert på en platting, eller er omgitt av en platting. I forkant av 
A12803 og A12864 ble det riktignok observert en del heller og sandlag, men dette 
samsvarer ikke med vikingtidskonstruksjonene fra Dokkfløy. A8705 synes imidlertid i 
form og størrelse å ligge tettere opp mot vikingtidstypen enn de øvrige ovnene. Den store 
arbeidsgropen rundt og foran ovnen skiller seg også ut. På et vis kan den kanskje ses på 
som et alternativ til anlegging i svak skråning, slik det beskrives for middelalderovnene 
på Dokkfløy. Sett i sammenheng med dateringen, som ligger 100-200 år før de to andre 
anleggene, kan det argumenteres for at ovnen inkorporerer både elementer fra tidligere 
teknologi, og nyere utvikling, mens de øvrige ovnene hovedsakelig tilhører 
middelaldertradisjonen. 

Den omkringliggende konstruksjonen synes å ha utviklet seg til mer massive anlegg. Den 
tidligste fase II-ovnen, A8705, hadde en noe sporadisk krans av slaggblokker rundt 
nedgravningen til ovnen, og utenfor dette påførte sandlag. A4242 var omgitt av rundstein 
pakket med sand omkring, mens A12803 og A12864 hadde store steiner som skapte 
firkantete båser, med ovnene inni, og med mindre rundstein og hellefragmenter 
innimellom. Selve sjaktene var bygget opp med leire, som ble brent av varmen i ovnen. 
Typisk hadde den nedre delen av ovnen en grå farge, som følge av mangel på oksygen, 
mens de øvre delene var rødbrente på grunn av tilgang til oksygen. Sjaktene var bare 
delvis bevarte, så den fulle høyden kunne ikke rekonstrueres.  

11.2 DATERING 
De radiologiske dateringene i seg selv gir gode indikasjoner på når det var aktivitet på 
Mosetertoppen. Ved å bruke bayesisk estimering er det mulig å angi nærmere tidsrom når 
jernvinneanleggene med høy grad av sannsynlighet har blitt tatt i bruk og har sluttet å 
være i drift (95 % sannsynlighet), og innenfor disse tidsrammene kan det også angis mer 
spesifikke dateringer for sannsynlig oppstart og avslutning (68 % sannsynlighet). Disse 
beregningene gjøres i kalibreringsprogrammet OxCal, og fordrer forholdsvis enkel 
programmering der dataene fra undersøkelsen legges inn, for å produsere figurative og 
tabellmessige analyser. Bayesisk statistikk er et komplekst felt, men en god innføring i 
hvordan det kan brukes for arkeologiske kontekster med OxCal, metodens forutsetninger, 
utvelgelse av representative data, feilkilder med mer er utredet i forbindelse med en større 
publikasjon om datering av tidligneolittiske enclosures i Irland og de sørlige britiske 
områdene (Bayliss et al. 2011). Disse estimatene angis vanligvis i kursiv, og betegnes 
posterior density estimates («etterfølgende tetthets estimat»), altså hva man etter analysen 
(posterior) kan anta er sannsynlig tidsbredde for hhv. start- og sluttfase, til forskjell fra 
prior beliefs, de antakelser man gjør på bakgrunn av de kalibrerte dataene før de 
gjennomgår den bayesiske analysen (Bayliss et al. 2011:21).  
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For jernvinneaktiviteten på Mosetertoppen sin del er det noen mulige feilkilder som bør 
utredes. For det første er det lite sannsynlig at man innenfor de daterte prøvene 
inkorporerer den faktiske aller første hendelsen i aktiviteten, eller den aller siste 
hendelsen, så de daterte aktivitetene vil angi et tidsrom fra litt etter starten og frem til litt 
før slutten (Bayliss et al. 2011:25). Jo lengre aktiviteten har foregått, dess mer trolig er 
det at dateringene ikke nødvendigvis dekker hele perioden. For det andre er det en 
utfordring, slik det har blitt diskutert tidligere, med potensielt høy egenalder på noe av det 
daterte materialet, da særlig furu. Slike dateringer vil kunne trekke startfasen langt mer ut 
i tid enn det som er realistisk, og etablerer i praksis kun en terminus post quem for 
aktiviteten. Særlig på id102404 er dette relevant, der tre av de fire eldste dateringene, som 
skiller seg klart fra de øvrige på lokaliteten, er gjort på furu. Vedartanalysene spriker 
imidlertid, ett eksempel er datert på eldre ved, ett på yngre med, mens det tredje ikke 
kunne defineres. Med furu er det også en mulighet at treet kan ha vært dødt i lengre tid 
før det ble benyttet (se også 7.13.2; Loftsgarden et al. 2013). Dette har å gjøre med 
forskjellen mellom den daterte hendelsen, i dette tilfellet vekståret/-årene for de daterte 
trefragmentene, og målhendelsen, altså når det daterte elementet ble benyttet i 
jernvinneproduksjonen (Bayliss et al. 2011:38). Dette er og blir usikkerhetsmomenter, og 
det har derfor blitt gjort flere beregninger for de av lokalitetene som har sprik i 
dateringene, der de mest inklusive analysene viser estimerte oppstart- og 
avslutningstidspunkt dersom alle C14-prøvene anses for å ha lik verdi, og tilnærmet 
daterer målhendelsen, altså konteksten de ble funnet i. De eksklusive analysene utelater 
anomaliene, og tolker disse som materiale med høy egenalder, mens de overlappende 
dataene tolkes som representative for bruksperioden på anlegget. I figurene er hver 
datering angitt med to utbredelser; den grå angir den tradisjonelle kalibrerte dateringen, 
mens den svarte angir det bayesiske estimatet. 

11.2.1 ID102404 
For id102404 ble beregningene utført i fire versjoner. Malmlag A8832 ble definert som 
en anomali og representerer en tidligere bruksfase på anlegget, og ble utelatt fra alle 
beregningene. Ettersom de frittliggende kullgropene A6071, A136 og A212 overlapper 
med dateringen av anlegget og kan argumenteres for å tilhøre produksjonen, har de blitt 
inkludert i modellen. Den første modellen inkluderer samtlige av dateringene med unntak 
av A8832, og tolker altså de radiologiske dateringene som representative i seg selv, og 
forutsetter en lang brukstid på lokaliteten. De estimerte start- og endefasene er 
forholdsvis utstrakte (figur 202). I den tilhørende tabellen (figur 203) defineres 
oppstartperioden på lokaliteten til høyst sannsynlig innen kal. 845-965 e.Kr., og trolig 
nærmere bestemt innen kal. 895-950 e.Kr. Produksjonen sluttet høyst sannsynlig mellom 
kal. 1075-1235 e.Kr., og trolig innen kal. 1110-1185 e.Kr. Dette gir en brukstid på 
lokaliteten med de forskjellige strukturene og lagene på minimum 110 år, maksimum 335 
år. 
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Figur 202: Beregning av mulig start- og avslutningsfase for id102404 og frittliggende kullgroper; malmlag 

A8732 unntatt; tilsvarer figur 203, hentet fra OxCal 4.3.2. 

Som diskutert tidligere anses imidlertid dateringene fra slaggblokk F11257, slagghaug 
A8785 og hellegryte A11800 å kunne være resultat av tre med høy egenalder. Figur 204-
205 viser estimatet av lokaliteten fraregnet disse dateringene. Det er umiddelbart synlig i 
hvor stor grad dateringenes spredning påvirker resultatene. Mens de spredte og varierte 
dateringene har tvunget frem en innsnevring av start- og sluttfasene, men til sammen 
åpner for en svært lang bruksperiode, har de mindre spredte dateringene, som alle med 
tradisjonell kalibrering har vide spenn, gitt en mer avgrenset sannsynlig bruksperiode på 
anlegget, men større usikkerhet om når virksomheten startet og ble avsluttet. Her anses 
det som høyst sannsynlig at driften startet innen kal. 1000-1145 e.Kr., og trolig innen kal. 
1020-1115 e.Kr., mens den ble avsluttet høyst sannsynlig innen kal. 1040-1195 e.Kr., og 
trolig innen kal. 1100-1165 e.Kr., noe som gir en brukstid på maksimalt 195 år, men som 
i teorien kan ha vært minimal, kun én sesong. 
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Figur 203: Beregning av mulig start- og avslutningsfase for id102404 og frittliggende kullgroper; malmlag 

A8732 unntatt; tilsvarer figur 202, hentet fra OxCal 4.3.2. 

 
Figur 204: Som figur 202, men alle dateringer som antas å være på kull med høy egenalder unntatt; 

tilsvarer figur 205, hentet fra OxCal 4.3.2. 
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Figur 205: Beregning av mulig start- og avslutningsfase for id102404 og frittliggende kullgroper; malmlag 

A8732 og dateringer som antas å være på kull med høy egenalder unntatt; tilsvarer figur 204, hentet fra 
OxCal 4.3.2. 

Det ble også gjort beregninger av de to ovnene med tilknyttete strukturer og lag separat, 
der kun dateringene med sikker tilknytning til ett av jernvinneanleggene ble inkludert. 
For det sørlige ovnsområdet, eller snarere for den tidlige teknologien, ble i 
utgangspunktet dateringene for slagghaug A8785, hellegryte A11800, slaggblokk F11257 
og malmlag A11003 inkludert. Ettersom malmlagets datering er noe senere enn de øvrige 
dateringene, ble det også gjort en beregning som utelukket malmlaget. Imidlertid viste det 
seg at de begrensete dateringene gav dårlig grunnlag for de bayesiske estimatene, og gav 
urealistisk lange spenn på 3-400 år. Resultatene for det nordlige ovnsanlegget, medregnet 
de frittliggende kullgropene, gav bedre estimater (figur 206-207). Det er sannsynlig at 
anlegget ble tatt i bruk innen kal. 985-1145 e.Kr., trolig innen kal. 1015-1115 e.Kr., mens 
det gikk ut av drift innen kal. 1035-1210 e.Kr., trolig innen kal. 1095-1175 e.Kr., altså en 
mulig bruksperiode på maksimalt drøyt 200 år, og minimalt én sesong. 
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Figur 206: Beregning av mulig start- og avslutningsfase for ovn S8705 med tilhørende strukturer, 

id10240,4 og frittliggende kullgroper; tilsvarer figur 207, hentet fra OxCal 4.3.2. 

 
Figur 207: Beregning av mulig start- og avslutningsfase for ovn S8705 med tilhørende strukturer, 

id102404, og frittliggende kullgroper; tilsvarer figur 206, hentet fra OxCal 4.3.2. 

11.2.2 ID151880 
Kurvene fra id151880 er i motsetning til id102404 svært snevre med høy overlapp i 
dateringene. Oppstarten har sannsynligvis vært innen kal. 1240-1290 e.Kr., og trolig 
innen kal. 1265-1285 e.Kr., mens produksjonen sannsynligvis har opphørt innen kal. 
1265-1315 e.Kr., og trolig innen kal. 1275-1295 e.Kr. (figur 208-209). Det gir en 
maksimal estimert brukstid på 75 år, men potensielt kan anlegget ha vært driftet kun én 
sesong. 
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Figur 208: Beregning av mulig start- og avslutningsfase for id151880; tilsvarer figur 209, hentet fra OxCal 

4.3.2. 

 
Figur 209: Beregning av mulig start- og avslutningsfase for id151880; tilsvarer figur 208, hentet fra OxCal 

4.3.2. 

11.2.3 ID102394 
Id102394 har i utgangspunktet et videre spenn enn id151880, men med 
sannsynlighetsberegningene fra Oxcal snevres dette inn betraktelig. Her er det imidlertid 
noe usikkerhet om alle dateringene skal regnes inn, og det er gjort to beregninger; en som 
inkluderer alle dateringene, og en som ekskluderer røsteplass A914 og kullgrop A169, 
der disse tolkes å tilhøre tidligere aktivitet på lokaliteten, og et fokus på dateringen av 
jernvinneanleggets siste bruksfase vektlegges. Den inkluderende beregningen (figur 210-
211) indikerer at drift på anlegget har startet innen kal. 1250-1295 e.Kr., trolig innen kal. 
1265-1290 e.Kr., mens aktiviteten sannsynligvis har opphørt innen perioden kal. 1280-
1330 e.Kr., trolig innen kal. 1285-1310 e.Kr. Dette gir en maksimal bruksperiode på bare 
80 år, og en mulighet for at anlegget kun har vært driftet én sesong mellom 1280 og 1295 
e.Kr. 

Hvis røsteplassen og kullgrop A169 utelates (figur 212-213), og det fokuseres på 
jernproduksjonens siste fase, kan det estimeres en startperiode innen kal. 1265-1385 
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e.Kr., trolig innen kal. 1275-1375 e.Kr., og en avslutning innen kal. 1285-1400 e.Kr., 
trolig innen kal. 1290-1390 e.Kr. Med andre ord er sannsynligheten for at anlegget har 
vært driftet sent på 1300-tallet høyere dersom de tidlige dateringene utelates.  

 
Figur 210: Beregning av mulig start- og avslutningsfase for id102394, alle strukturer; tilsvarer figur 211, 

hentet fra OxCal 4.3.2. 

 
Figur 211: Beregning av mulig start- og avslutningsfase for id102394, alle strukturer; tilsvarer figur 210, 

hentet fra OxCal 4.3.2 
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Figur 212: Beregning av mulig start- og avslutningsfase for id102394, unntatt A914 og A4390; tilsvarer 

figur 213, hentet fra OxCal 4.3.2. 

 
Figur 213: Beregning av mulig start- og avslutningsfase for id102394, unntatt A914 og A4390; tilsvarer 

figur 212, hentet fra OxCal 4.3.2. 

11.2.4 AVSLUTTENDE BETRAKTNINGER 
De statistiske sannsynlighetsberegningene av dateringer er bare indikative, og det totale 
spennet angitt ved kalibreringer bør ikke utelukkes. De bayesiske estimatene gir 
imidlertid mulige mer konkrete holdepunkter for aktivitetene. Det blir for eksempel 
tydelig at hver ovn med tilhørende strukturer i prinsippet kan ha vært driftet kun én 
sesong, samtidig som jernvinneanleggenes potensielle langsiktige bruk også 
tydeliggjøres. Beregningene kan synes plausible, og danner en tidslinje for aktivitetene på 
Mosetertoppen. Nøyaktig når aktivitetene på id102404 fant sted, og om blestringene i de 
to ovnene med forskjellig teknologi foregikk samtidig eller betydelig adskilt i tid kan ikke 
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avgjøres fra dateringene, men det vitnes om sen bruk av hellegryte og teknologi som 
frembringer slaggblokker, trolig i sen vikingtid eller tidlig middelalder. Denne 
produksjonen kan ha foregått side om side med produksjon i ovn med slaggavtapning. 
Videre er det sannsynliggjort at det har vært et opphold i aktiviteten på 100-150 år, før 
den ble gjenopptatt i høymiddelalder, i siste halvdel av 1200-tallet. Trolig har det gått 
drøyt 100 år før man har tatt opp aktiviteten igjen, rundt 1250 e.Kr. Det fulgte en mer 
intensiv periode med flere blestringer, først på id151880 og deretter på id102394. Det ser 
ut til at id102394 ble tatt i bruk kort tid etter at id151880 ble forlatt, selv om det er mulig 
at det har vært et lengre opphold mellom produksjonen på disse to lokalitetene. Den svært 
tidlige dateringen av et malmlag på id102404 tyder imidlertid på at jernproduksjonen har 
hatt røtter lenger tilbake enn det ovnene viser.  

11.3 KULLGROPER 
Kullgroper kan ha flere funksjoner, men der hovedformålet er å fremskaffe kull som skal 
forbrennes i andre settinger. Hovedandelen har vært brukt til å produsere brensel til 
jernproduksjon (jernutvinning og smier), men noe har trolig også vært intendert til 
varmekilder i vinterhalvåret (Bloch-Nakkerud 1987). Det er vanlig at kullgropene ligger 
forholdsvis nær de anleggene brenselet skal brukes, men lokalisering har også til en viss 
grad vært knyttet til trevirkeressursene.  

De fleste kullgropene som har blitt undersøkt finnes i utmark og kobles til jernutvinning. 
Kullgroper var i bruk over en lang periode, fra ca. 900 e.Kr. til om lag 1500 e.Kr., men 
med et tyngdepunkt på 1200-tallet (Larsen 2004:154). Kullgroper knyttet til smier finnes 
gjerne i nærheten av bebyggelse, selv om de også kan finnes i utmark. De defineres 
gjerne som smiegroper på bakgrunn av fravær av nærliggende jernvinneanlegg (Narmo 
1997). Kullgroper tilknyttet jernvinneanlegg utviser regionale forskjeller, særlig i 
lokalisering. I Hedmark opptrer de gjerne som punktsvermer rundt anleggene, mens de i 
Oppland heller er integrert i jernvinneanlegget, selv om det også finnes frittliggende 
kullgroper (Larsen 1991, 2009; Narmo 1996; Rundberget [red.] 2007).  

Anr Mål før avtorving Mål i profil Form Bunn Sider 
 Y. voll Topp 

voll 
I. voll Bunn D Y 

voll  
Topp 
voll  

B 
nedskj. 

B 
bunn 

D 
nedskj. 

H 
voll 

T 
kull 

   

101 770 x 650 530 x 520 400 x 350 150 x 130 85 610 420 300 250 55 20 2-10 Rund-
oval Flat Rette/ 

buete 

116 700 x 550 450 x 425 330 x 280 180 x 120 70 720 540 270 240 70 13 5-25 Rund-
oval Flat Rette/ 

steile 

136 700 x 630 430 x 420 260 x 250 165 x 140 70 580 380 250 190 50 25 2-10 Rund-
oval Flat Skrå/ 

rette 

169 790 x 770 550 x 530 450 x 380 260 x 200 50 460 430 375 290 56 16 1-5 Rund-
oval Flat Skrå 

187 670 x 540 450 x 370 350 x 290 130 x 110 50 550 505 285 210 45 22 1-10 Rund-
oval Flat Skrå 

212 780 x 650 420 x 380 290 x 280 160 x 145 85 - - - - > 40 - 1-3 - Flat? - 
6071 740 x 710 470 x 420 340 x 320 185 x 125 62 670 410 280 260 48 24 2-12 Rekt. Flat Steile 

Gj.snitt 740 x 640 470 x 440 350 x 310 175 x 140 67 600 450 290 240 54 20 - - - - 
Tabell 36: Kullgroper, form og mål før og etter snitting. Alle mål i cm. 

Kullgropene på Mosetertoppen var forholdsvis ensartete (tabell 36). Etter snitting var de 
mellom 4,6 og 7,2 m brede inkludert voller, 3,8-5,4 m brede mellom toppen av vollene, 
og hadde nedskjæring på 2,5-3,75 m bredde i toppen, med bunn på 1,9-2,9 m. De ligger 
alle innenfor såkalt mellomstore kullgroper, der bredden mellom vollene er 3,1-6,0 m (jf. 



Gnr. 16, 17, Øyer kommune  Saksnr. 2008/695 
 
  

 
192 

Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

Narmo 1996:170). Samtlige ser ut til å ha hatt tilnærmet flat bunn. Sidene har variert noe, 
fra skrå til steile og rette, og i av og til med en viss bue. Med ett unntak har 
nedgravningene vært ca. 0,5 m dype. Vollene var i liten grad markante, og selv om de 
stedvis ble målt opp i 24 cm tykkelse, var de som regel langt lavere. Generelt var vollene 
mer synlige før avtorving, ettersom vegetasjonen vokste bedre der enn i omkringliggende 
terreng. 

Av de seks undersøkte milebunnene var fem rundovale i form, mens én var tilnærmet 
rektangulær. Rundovale kullgroper er del av en såkalt vestlig tradisjon, som dominerer 
vest for Mjøsa, mens den såkalte østlige tradisjonen, med rektangulære kullgroper, finnes 
øst for Mjøsa, og er særlig dominerende i Østerdalen (Larsen 1991, 2009; Gundersen og 
Andreadakis 2016). Senere års undersøkelser har vist at det er mer variasjon enn tidligere 
studier gav inntrykk av, selv om trenden står seg. Valdres har for eksempel både 
rundovale og rektangulære kullgroper, men de rektangulære er i fåtall sammenliknet med 
de rundovale. Resultatet fra Mosetertoppen samsvarer godt med undersøkelsene på 
Lisætra og Haugan i nord og nordvest. På begge prosjektene ble det påvist én rektangulær 
kullgrop, mens resten var rundovale (Berge et al. 2011; McGraw et al. 2018).  

Kullgrop A116 hadde en mindre nedgravning A12503 under vollen, nordøst for 
nedgravningen til selve kullgropen. Nedgravningens funksjon er ukjent, men basert på 
fyllet, en blanding av kull, sand og brent sand, i kombinasjon med stratigrafien, altså at 
den er under vollen til kullgropen, virker det sannsynlig at den skal ses i sammenheng 
med kullgropen. Det er mulig det dreier seg om en sidegrop. Sidegroper til kullgroper 
virker å opptre hyppigere vest for Mjøsa enn i øst, og er særlig vanlig i Telemark og 
Aust-Agder (Larsen 2009:66-7). Det ble tidlig foreslått en sammenheng med 
luftemekanismer inn mot milen (Bloch-Nakkerud 1987:57-58), men ettersom det ikke har 
blitt påvist fysisk forbindelse mellom sidegrop og kullgrop synes dette lite plausibelt. 
Andre tolkninger er at de har fungert som vanncisterner og vært kledt med skinn (Narmo 
1996:46-49); at de er rester etter masseuttak til miledekket (Mjærum 2004b), noe som 
ikke er sannsynlig for A12503, ettersom stratigrafien antyder at den ligger delvis under 
den opprinnelige vollen; at de er en form for kullgroper i mindre format (dette gjelder 
primært Gråfjellmaterialet, jf. Rundberget [red.] 2007:263-266), igjen mindre sannsynlig 
her ettersom det ikke var spor at et kullag i bunnen, men snarere omrotete masser. En 
hovedutfordring i tolkningen av sidegropene er at de har svært forskjellig fyll; noen har 
tykke kullag, andre har omrotete masser, som A12503, mens andre igjen er tomme. 

Dateringsmessig faller kullgropene i to grupper (tabell 35). De frittliggende kullgropene 
er tidlige og var i bruk en gang mellom ca. 1010 og 1170 e.Kr. Kullgropene som lå inne 
på jernvinneanlegg hadde senere datering, innen ca. 1220-1390 e.Kr. Dateringene 
samstemmer for så vidt ganske bra med dateringene på Lisætra, der to kullgroper ikke 
tilknyttet jernvinneanlegg fikk datering innen 1040-1245 e.Kr., mens kullgropen inne på 
jernvinneanlegget ble datert ca. 1220-1285 e.Kr. (Berge et al. 2011). Haugan divergerer 
noe fra dette mønsteret. Én av to daterte frittliggende kullgroper, A6100, har en tidlig 
datering, til ca. 1030-1210 e.Kr., mens den andre, A6060, ble datert til 1270-1390 e.Kr., 
og er samtidig med kullgropen på jernvinneanlegg id141161. Dette samsvarer tett med 
jernvinneanlegg id102394 på Mosetertoppen. Kullgropene som ligger inne på det andre 
jernvinneanlegget, id141160, spriker i dateringer og synes i større grad å ha glidende 
bruksfaser, med dateringer som starter omtrent samtidig som de frittliggende 
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kokegropene på Mosetertoppen, ca. 1030-1040 e.Kr., og med de siste dateringene frem til 
ca. 1280 (McGraw et al. 2018). Ut i fra dagens data kan det se ut som at bruken av 
kullgroper jf. jernvinneanlegg har vært ganske lik på Lisætra og på Mosetertoppen, med 
frittliggende kullgroper i en tidlig fase og kullgroper inne på jernvinneanlegget i en sen 
fase. Det samme mønsteret fremtrer ikke på Haugan, der dateringsspennene både for 
frittliggende og anleggsrelaterte kullgroper er langt videre.  

På id102404 ligger det ingen kullgroper på anlegget, og den nærmeste kullgropen 
(id102376) ligger 30 m unna; dersom de to andre frittliggende kullgropene også har 
frembrakt kull til samme jernvinneanlegg, er det snakk om hhv. 135 m (id151811) og 250 
m (id151913) mellom kullgropene og jernvinneanlegget. De to senere anleggene har 
begge to kullgroper liggende som del av anlegget; på id102394 ble den ene kullgropen 
gjenbrukt til malmlager. 

Om enn ikke en direkte parallell situasjon til Mosetertoppen, er observasjoner på 
Dokkfløy og Beitostølen interessant i forbindelse med de enkeltliggende kullgropene. I 
en diskusjon av jernvinneanlegg av gruppe IIIA og IIIB fra 13-1400-tallet på Dokkfløy, 
der begge har kullgroper integrert i anlegget, fremkommer det en tilnærmet konsekvent 
underproduksjon av kull i gruppe IIIA-anleggene. Imidlertid finnes det samtidige 
frittliggende kullgroper innenfor 150 m radius fra flere av disse anleggene, og 
kullgropene kan med høy grad av sannsynlighet kobles til disse anleggene, og ikke andre 
anlegg. Lignende observasjoner ble gjort på Beitostølen (Causevic 2014:91-92, 96). Dette 
indikerer at på et tidspunkt der det var vanlig å produsere kull på anlegget, var det 
allikevel uproblematisk å frakte inn kull fra en viss distanse utenfra. På Gråfjell ble det 
observert at kullgroper kunne finnes opptil 500 m fra jernvinneanlegget de forsynte 
(Rundberget 2013:328). Dersom de tre frittliggende kullgropene som ble undersøkt på 
Mosetertoppen vurderes opp mot det eneste anlegget som ikke har integrerte kullgroper, 
id102404, synes A6071 (30 m nordvest) og A212 (135 m vest) ikke å være urimelige 
kandidater for å levere kull til anlegget. Det holdes åpent om også A136 (250 m nord-
nordvest) kan ha forsynt anlegget med kull, da dateringene stemmer godt overens. 
Alternativt kan denne kullgropen, som altså var den eneste med tidlig datering som var 
totaldominert av bjørk, ha gitt kull til et annet anlegg.  

Bruk av frittliggende kullgroper tolkes som en utnytting av små skogspartier. Brenning av 
kull på stedet utgjør en arbeidsbesparelse transportmessig, ettersom kull kun veier om lag 
1/4-1/5 av det opprinnelige tømmeret (Larsen 1991:240). På Mosetertoppen gir dette 
mening topografisk, særlig for A212, som lå på en liten kolle i et ellers flatt myrlandskap 
– selv om transportveien til id102404 må ha vært noe tungvint, med drøyt 100 m over 
fuktig myr, deretter en steil stigning på drøyt 20 høydemeter. I så måte var A6071 mer 
praktisk plassert. Ut over det faktum at kullgropen lå nærmere jernvinneanlegget, var det 
også nedoverbakke til ovnen. Kullgropen lå på en forholdsvis smal pynt med steile sider i 
tre retninger, og selv om den ikke er et like typisk eksempel på et avgrenset område som 
A212, kan det lett argumenteres for at det å anlegge en kullgrop var den mest 
hensiktsmessige måten å utnytte området på. Det lå eksponert for vær og vind, hadde 
begrenset armslag, og lå ytterligere ca. 4 m høyere enn id102404, noe som betyr at det 
var noe mer utfordrende med alt som skulle transporteres til anlegget. Det var ikke plass 
til store malmansamlinger, f.eks. i form av røsteplasser og malmlagre, slik det ble funnet 
på de andre anleggene. A136 synes i mindre grad å skille seg ut som et adskilt område 
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med ellers begrenset bruksmulighet. Beliggenheten av kullgropen kan kanskje forklares i 
at dette var liten, lavereliggende slette som gradvis gled over i myr. Ved å anlegge en 
kullgrop fikk man utnyttet det som var av materiale på stedet. 

Variasjon i brenselet som ble lagt i kullgropene på Mosetertoppen kunne til en viss grad 
relateres til datering, men med et par utpregete unntak (tabell 37). Generelt var det ikke 
ensartet bruk av tresort i kullgropene; prøvene er stort sett dominert av ett treslag, men 
med noe annet materiale innblandet. Dette kan tyde på at det ikke var artsspesifikke 
biotoper i området, men at treslagene i større eller mindre grad vokste om hverandre. Det 
går et skille i bruken av furu mellom den tidlige fasen og den sene fasen, der furu går fra 
å være det foretrukne treslaget, om enn aldri enerådende, til å være en marginal del av 
kullproduksjonen. Pollenanalyser utført i forbindelse med Dokkfløyprosjektet og i 
Valdres viser at kullproduksjonen har hatt stor påvirkning på vegetasjonen i området. På 
Dokkfløy vises en kraftig nedgang i furupollen allerede før 900-tallet, og en tilsvarende 
nedgang i bjørkepollen fra 1000-tallet. Pollenanalyser fra Gravfjellet i Øystre Slidre viser 
noe reduksjon av furupollen så tidlig som i yngre romertid (Tveiten og Pettersson 
2013:40, 52), noe som forslagsvis tolkes som tegn på den tidlige jernvinna fra yngre 
romertid til merovingertid. Bjørkepollenet har et kraftig fall i overgangen mellom 
vikingtid og middelalder, og settes i sammenheng med massiv jernvinnedrift (Tveiten og 
Pettersson 2013:52). På Lisætra ble det dokumentert jernvinne allerede i merovingertid, 
noe som kan bety at man har hatt en tilsvarende utvikling også i Hafjellområdet, men per 
i dag er det usikkert hvilket omfang jernvinna har hatt i yngre jernalder, og hvordan dette 
har påvirket trebruken. Vedartanalysene kan uansett tyde på at det fra rundt midten av 
1200-tallet var lite furu igjen på Mosetertoppenlokalitetene, og at bjørk ble hovedbrensel. 
Dette passer godt inn med data fra Dokkfløy og Valdres, der det har blitt argumentert for 
at nettopp ressurstilgangen har vært utslagsgivende for bruken av ved i kullgropene i 
middelalder, fremfor foretrukne materialer (Causevic 2014:97-99). 

A136 var et unntak til trenden med hovedandel av furu i de tidlig daterte strukturene. 
Kullgropen inneholdt utelukkende bjørk, på tross av tidlig datering. Årsaken er ikke 
kjent, men det kan foreslås at det har sammenheng med plasseringen. I motsetning til de 
to andre samtidige kullgropene lå A136 nesten på nivå med myrlandskapet, og det er 
mulig at dette påvirket hvilke trær som trivdes der. Det andre markante unntaket er 
milebunnen A4390 i kullgrop A169, der furu dominerte. Kanskje har det i nærområdet 
stått igjen en lomme med furu som ennå ikke var utnyttet.  

Lok. Anr. Kontekst Alder BP Avvik % betula % picea % pinus Udefinert 
151913 136 Kullgrop bunn 929 27 100 0 0 0 
102394 187 Kullgrop bunn 678 27 90 0 10 0 
102394 187 Kullgrop 667 32 80 0 20 0 
151880 101 Kullgrop bunn 733 27 0 70 30 0 
151880 116 Kullgrop bunn 712 27 70 0 30 0 
102394 4390 Kullgrop bunn 716 27 20 10 70 0 
151811 212 Kullgrop bunn 966 27 10 0 80 10 
102376 6071 Kullgrop bunn 970 27 10 0 90 0 

Tabell 37: Bruk av treslag i kullgropene, sortert etter andel furu (pinus). 
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11.4 SLAGGHAUGER – VOLUM OG UTBYTTE 
En viktig problemstilling ved undersøkelser av jernvinneanlegg er en forståelse av 
produksjonsvolumet, hvor mye jern som har vært resultatet av utvinningen. Selve jernet 
er borte fra anlegget, men man har forsket en del på forholdet mellom utvunnet jern og 
slaggavfall, slik at man ved å måle slaggvolum kan få indikasjoner på utbyttet. 
Sammensetningen av forskjellige typer slagg innen slagghaugen gir informasjon om 
teknologi og produksjon. Volumberegningene av slagg, og dermed også jernutbyttet, vil 
derfor ha noe forskjellig utgangspunkt og sikkerhet, men gir allikevel grunnlag for 
generelle vurderinger av produksjonsvolumet, om det har vært stor eller liten produksjon. 
Direkte sammenlikninger mellom jernvinneanlegg i samme størrelsesorden vil derimot 
være mindre holdbare.  

To hovedmetoder for å estimere volumet av slagghaugene har vært benyttet. Den mest 
nøyaktige er å totalgrave for hånd, og ta ut fyllet i bøtter med kjent volum. Antall bøtter 
med fyll registreres, og ganges opp med volum per bøtte. Denne metoden ble benyttet i 
prøverutene i samtlige slagghauger. I tillegg ble de tre slagghaugene på id102394 og 
id102404 totalgravd på denne måten. På id151880 ble slagghaugene kun snittet, og ikke 
totalgravd. A6442 ble snittet manuelt, og her finnes nøyaktig mål på volumet av den 
snittete halvdelen. A6479 ble derimot snittet maskinelt etter at prøveruten var undersøkt, 
og det er derfor kun en brøkdel av slagghaugen der nøyaktig volum er kjent. 

  A3577 A8649 A8785 A6442 A6479 
Slagghaugens areal i dm2 2364 3244 1741 1097 2183 
Gjennomsnittstykkelse i dm 0,9 1,1 0,3 0,8 0,9 
Estimert volum i dm3 = 1 liter 2128 3568 522 878 1965 
            
Prøverute, liter (1. halvdel) 230 190 84 250 250 
Øvrig 1. halvdel, liter  920 1710 80 570 ? 
2. halvdel, liter 970 1810 370 410 ? 
Samlet målt volum, liter 2120 3710 534 1230 1965 
            
Prøverute, % av totalt volum 11 % 5 % 16 % 20 % 13 % 
            
Forhold mellom oppmålt volum og estimert volum 100 % 104 % 102 % 140 % - 
Tabell 38: Oversikt over slagghaugenes utstrekning og volum. I øverste del vises estimerte volum basert på 
slagghaugenes innmålte størrelse og gjennomsnittlig tykkelse (mål tar utgangspunkt i desimeter, ettersom 1 
m3 = 1 liter). I midtre del vises de faktiske målte volumene av slagghaugene, men med estimater (kursivert) 

for A6442 og A6479 der det ikke finnes målte verdier. Prøverutens andel av det totale målte (eller 
estimerte) volumet er angitt separat. Nedenfor er det beregnet hvor stort det målte volumet er i forhold til 
det estimerte volumet, og det er stort sett godt samsvar mellom målt og estimert volum, med unntak av for 

A6442. Mens gjennomsnittsdybden i profilet var ca. 8 cm, var slaggavsetningene som ble gravd for hånd til 
dels mye tykkere, særlig opp mot ovnsområdet A6565, slik at volumet av den manuelt utgravde halvdelen er 

langt større enn for den ikke undersøkte halvdelen, der volumet er beregnet ut fra gjenværende areal 
multiplisert med gjennomsnittsdybde. 

I vestlig del av A6442 og hele 6479 har det derfor nødvendig å beregne volumet gjennom 
matematiske formler som tar hensyn til utstrekning og tykkelse. Ved andre undersøkelser 
har man benyttet formler som beskriver formen på slagghaugen som for eksempel kjegle 
(Kile-Vesik 2017) eller halv ellipsoide (Rundberget 2007; Gundersen 2012). Formen på 
slagghaugene på id151880 samsvarte imidlertid i liten grad med matematiske figurer, de 
var snarere langstrakte med forholdsvis jevn tykkelse, og det ble i stedet vurdert som 
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hensiktsmessig å beregne volumet ut fra arealet, som kunne hentes ut fra Intrasis, og 
høyde/tykkelse. Det ble gjort en kvalitativ vurdering på hva som kunne regnes som 
gjennomsnittstykkelse i profilene – smalere enn maksimaltykkelsen, men betydelig 
tykkere enn langs kantene. Jf. standard volumberegninger ble arealet multiplisert med 
høyden. Mål og volum for slagghaugene finnes i tabell 38. For et 
sammenlikningsgrunnlag over nøyaktigheten ble tilsvarende beregninger også utført for 
slagghaugene på de andre lokalitetene, og forholdet mellom det oppmålte og det 
beregnete volumet ble sammenliknet. Med unntak av A6442, der den håndgravde 
halvdelen var tykkere enn den gjenlatte halvdelen, gav de to metodene ganske like 
resultater.  

Slagget fra prøverutene ble sortert i tre hovedelementer: tappeslagg, bunnskolle-
fragmenter og ovnsforing, i tillegg til småfragmenter og slaggfragmenter som ikke kunne 
bestemmes nærmere. Det sorterte slagget ble målt i liter i bøtter, og bøttene ble veid. 
Dette ble brukt til å beregne prosentandelen av forskjellige typer slagg i prøverutene 
(tabell 39). Trenden er den samme i alle slagghaugene, av det slagget som kunne 
identifiseres var mesteparten tappeslagg. Slagghaug A3577, A6442 og A6479 var 
tilknyttet samme type blesterovner, og det kunne derfor forventes en viss likhet i 
slagghaugene. De to sistnevnte samsvarer godt, men skiller seg noe fra A3577. Målt i 
vekt har de om lag 10 % mer tappeslagg, og 5-7 % mindre bunnskollefragmenter enn 
A3577. Forskjellene er desto større hva angår volum, der om lag halvparten av A6442 og 
A6479 består av tappeslagg, mot ca. 35 % av A3577. Hva angår volum ligger en del av 
forskjellen i at A3577 tilsynelatende bestod av mer jord, kull og så videre. Heri ligger en 
klar feilkilde. A3577 var den første slagghaugen som ble gravd, før man hadde fått en 
forståelse av strukturene og deres særtrekk og kompleksitet. Her ble det nok ikke skilt så 
nøye på den reelle slagghaugen i toppen og sjiktet med kullblandet jord iblandet litt 
finkornet slagg under, slik at en god del av den oppmålte jorden ikke egentlig tilhørte 
slagghaugen.  

Prøverute A3577 A8649 A8785 A6442 A6479 
Oppmålt innhold Kg L Kg L Kg L Kg L Kg L 

Tappeslagg  108,6 80,5 116,2 87,7 28,4 17 156,5 118,8 134,4 129 
Bunnskolle  17,8 14 15,8 7,1 10 3,2 10,7 8 3,2 2 
Ovnsforing  5,5 3 8,1 3,3 0,3 0,2 10,1 9,5 6,3 7 
Småbiter  63,8 42 86,8 68 33,8 18 67,1 52,5 63,3 60 
           

Sum slagg 195,7 139,5 226,9 166,1 72,5 38,4 244,4 188,8 207,2 198 
           

Prosentfordeling slagg       
    Tappeslagg 55 % 35 % 51 % 46 % 39 % 20 % 64 % 48 % 65 % 52 % 

Bunnskolle 9 % 6 % 7 % 4 % 14 % 4 % 4 % 3 % 2 % 1 % 
Ovnsforing 3 % 1 % 4 % 2 % <1 % <1 % 4 % 4 % 3 % 3 % 
Småbiter 33 % 18 % 38 % 36 % 47 % 21 % 27 % 21 % 31 % 24 % 
Jord, kull, o.l. - 39 % - 13 % - 54 % - 24 % - 21 % 
           

 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tabell 39: Vekt og volum på det sorterte slagget fra prøverutene, samt prosentvis fordeling av slaggtyper i 
hver av slagghaugene. 

På id102404 var det betydelige forskjeller mellom de to slagghaugene, knyttet til hver sin 
ovn. Slagget i A8649, tilknyttet fase II-ovn A8705, liknet stort sett på slagghaugene fra 
de to andre lokalitetene. Andelen resteslagg var noe høyere, mens innholdet av jord 
iblandet massene var særdeles liten. Trolig skyldes likhetene at ovnsteknologien har vært 
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forholdsvis lik, på tross av noe ulik oppbygning av ovnen. A8785 hadde derimot en 
betydelig mindre andel tappeslagg, mer bunnskoller/slaggblokker (det ble ikke skilt 
mellom disse under oppmålingen) og svært mye ubestemt slagg, i tillegg til en høy andel 
jord iblandet slagget.  

I tabell 40 er det regnet ut hvor stor andel slagg det var per volumenhet i de enkelte 
prøverutene fra slagghaugene. Igjen er det A8649 som skiller seg ut, og selv om metode 
og erfaring ved utgravningen til en viss grad kan ha påvirket resultatet, jf. diskusjon om 
volum over, er det sannsynlig at den har inneholdt forholdvis mer slagg enn de øvrige 
haugene. 

Prøverute A3577 A8649 A8785 A6442 A6479 
Fyll, liter 230 190 84 250 230 
Slagg (unntatt ovnsforing), kg 190,20 218,80 72,20 234,30 200,90 
Kg slagg per liter 0,83 1,15 0,86 0,94 0,80 

Tabell 40: Slaggmengde per liter fyll i prøverutene. 

For å estimere hvor mange kilo slagg det har vært i hver slagghaug [X] kan to metoder 
benyttes, med samme resultat. Man kan enten bruke forholdstallet av Kg slagg per liter 
(tabell 40, basert på innholdet i prøveruten) [A] og multiplisere opp med volumet på hver 
enkelt slagghaug (her er det benyttet raden Samlet målt volum, liter i tabell 38) [B]: X = 
A x B. Alternativt kan det estimeres ved å sette opp en likning der innholdet av slagg i 
prøveruten (Slagg (unntatt ovnsforing), kg, tabell 40) [C], er resultatet av den ukjente 
totalmengden av slagg (X) multiplisert med prøverutens andel av hele slagghaugen 
(Prøverute, % av totalt volum, tabell 38) [D]: X x D % = C => X = C / D %. 

Videre er det regnet ut et estimat for totalvekt av avfall i haugene, samt en fordeling per 
slaggvariant. Produksjonen på id102394 og id151880 er forholdsvis lik; den ene ovnen på 
id102394 synes å ha frembrakt noe mer slagg enn hver av de to ovnene på id151880, men 
det synes ikke å være stor forskjell i hvor mye det har vært blestret i den enkelte ovn. 
A8649 på id102404 var 30-50 % større i areal enn A3577 og A6479, og ser ut til å 
inneholde mer enn dobbelt så mye slagg som disse. Dette kan tyde på at ovnen har vært i 
drift lengre og at det har vært blestret flere ganger enn de to andre ovnene. Slagghaug 
A8785 var derimot langt mindre, og inneholdt en drøy tiendedel av A8649, og mellom en 
tredjedel og en fjerdedel av de øvrige slagghaugene. Her må det legges til at en del 
slaggblokker gjenbrukt i A8705 trolig stammer fra samme ovn som A8785, slik at 
slaggmengden kan ha vært noe større. Produksjonen i hellegryten fremstår uansett ganske 
annerledes enn i type II-ovnene, og den lave slaggmengden tyder på mindre intensiv 
blestring. 

Estimert mengde slagg, kg A3577 A8649 A8785 A6442 A6479 Sum 
Total mengde slagg 1753 4272 459 1152 1579 9216 

       
Tappeslagg 964 2179 179 738 1026 5086 
Bunnskolle 158 299 64 46 32 599 
Ovnsforing 53 171 <5 46 47 322 
Småbiter 579 1623 216 311 489 3218 

Tabell 41: Estimert total mengde slagg i slagghaugene øverst, basert på innholdet i prøveruten og 
prøverutens størrelse i forhold til hele slagghaugen (se teksten over for utregningsmetode). Under brukes 

dette tallet sammen med prosentandel av hver slagg/avfallstype (jf. tallene for Prosentfordeling slagg, 
tabell 39) til å beregne total mengde av de forskjellige avfallstypene. 



Gnr. 16, 17, Øyer kommune  Saksnr. 2008/695 
 
  

 
198 

Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

Tidligere undersøkelser har benyttet ulike forholdstall mellom mengden slagg og utbyttet 
av jern. På Rødsmoprosjektet ble det minste sannsynlige utbyttet av jern anslått å være 
0,3 kg per kilo slagg, men dette ble ansett å være urealistisk lavt, og utbyttet har trolig 
ligget nærmere 1:1 eller til og med 1:1,5 (Narmo 1996:141, 1997:125). Ved 
undersøkelser på Beitostølen på tidlig 2000-tall ble det benyttet et forholdstall på 1:1 
mellom slagg og jernutbytte (Mjærum 2004a, 2005), mens nyere undersøkelser i samme 
område (Gundersen 2012) har benyttet seg av estimater utviklet ved Gråfjellprosjektet, 
der det ble gjort parallelle beregninger på et forhold mellom slagg og jern på hhv. 1:0,5, 
1:0,9 og 1:1,4 (Rundberget [red.] 2007:333, 350-354). Dette divergerer fra estimatene på 
slagget fra Mosetertoppen utført av Arne Jouttijärvi (2017; vedlegg 14.6.3, referert i 
kapittel 10.3.1), som ligger langt lavere, for det meste rundt 29-40 kg jern per 100 kg 
slagg, altså ca. 1:0,3/1:0,4. I tabell 42 nedenfor er det gjort beregninger på estimatene fra 
Gråfjellprosjektet, og basert på Jouttijärvis estimater. 

Mulig jern-
utbytte, kg 

id102404 Id102394 id151880 Sum id102394 
+id151880 

Sum 
totalt A8649 A8785 Sum A3577 A6442 A6479 Sum 

Slagg, kg 4272 459 4731 1753 1432 1607 3039 4792 9524 
Estimater jf. Gråfjellprosjektet 
Jern, ratio 1:0,5 2136 229 2366 877 716 804 1520 2396 4762 
Jern, ratio 1:0,9 3845 413 4258 1578 1289 1446 2735 4313 8571 
Jern, ratio 1:1,4 5981 643 6624 2454 2005 2250 4255 6709 13333 

Estimater jf. metallurgiske analyser Mosetertoppen (Jouttijärvi 2017, kap. 10.3.1) 
Jern, ratio 1:0,3 1282 138 1419 526 430 482 912 1438 2857 
Jern, ratio 1:0,4 1709 184 1892 701 573 643 1216 1917 3810 

Tabell 42: Estimat av jernutbytte fra blestringen på Mosetertoppen; om forholdstallene, se over. 

Avhengig av hvilke forholdstall man bruker for å beregne jernutbyttet fra anleggene, kan 
det totale produksjonsvolumet ha vært mellom 2,8 og 13,3 tonn jern på lokalitetene 
(tabell 42). Det er uklart hvorfor analysene av materialet fra Mosetertoppen gir så vidt 
mye lavere utbytte enn tidligere estimater. Det er mulig at slagget som ble plukket ut til 
analyse var særlig jernholdig, og ikke representativt for helheten. Alternativt kan det 
hende at teknologien og/eller malmkvaliteten på Mosetertoppen ikke gav rom for 
maksimalt utbytte. Slaggmengden per periode, altså vikingtid-tidlig middelalder på 
id102404, og høymiddelalder på id102394 og id151880 samlet, har blitt summert og er 
vist i kursiv i tabellen. Det er verdt å merke seg at den tidlige produksjonen (id102404), 
har vært nesten like omfattende som den sene produksjonen samlet.  

Relativ vekt, slagg A3577 A8649 A8785 A6442 A6479 
Slagg, kg per liter 1,4 1,3 1,9 1,3 1,1 

Tabell 43: Relativ vekt på slagget i slagghaugene. 

Det har også blitt gjort estimater av den relative vekten av slagget i slagghaugene, altså 
hvor tungt en liter slagg er (tabell 43). Dette estimatet er omtrentlig, særlig fordi 
nøyaktigheten av litermålene avhenger av slaggets størrelse – mer finkornet slagg pakker 
seg tettere, og vil gi mindre volum enn større slaggklumper der det vil være mer luft i 
mellom bitene. Slagget i A8785, tilhørende hellegryten, var betydelig tyngre enn slagget i 
de andre slagghaugene. Nettopp denne slagghaugen hadde mer slagg i små dimensjoner 
enn de andre slagghaugene, noe som høyst sannsynlig påvirker resultatet, men det kan 
allikevel argumenteres for at vektforskjellen til en viss grad er reell. I så fall vil den 
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kunne reflektere forskjeller i teknologi, og antyde at fase I-teknologien var noe mindre 
egnet til å skille jernet fra avfallsstoffene, slik at mer jern var iblandet slagget.  

11.5 MALM 

11.5.1 RØSTING OG LAGRING 
På de tre jernvinneanleggene ble det påvist til dels store områder med røstet malm. Det er 
imidlertid sjelden uproblematisk å klassifisere dette som røsteplasser eller som 
malmlagre. Vurderinger har blitt gjort for hvert enkelt malmlag, og i en del tilfeller har 
forslag til mulig tolkning blitt gitt i beskrivelsen; disse tolkningene styrer også 
definisjonene i Intrasis. I det følgende er bakgrunnen for en del av tolkningene som er 
gjort diskutert opp mot tidligere forskning. 

Den ene malmforekomsten som har en forholdsvis entydig tolkning er malmlagene langs 
innsiden av kullgrop A169 (id102394), som tolkes som et malmlager. To faktorer skiller 
seg ut. For det første var dreide det seg om homogene og tykke lag, noe som taler imot at 
det er avsatt som produksjonssøl og avfall. For det andre lå de skrått til vertikalt langs 
innsiden av kanten på kullgropen i et begrenset område, noe som igjen er lite sannsynlig 
for produksjonssøl, men heller tyder på en samlet deponering, og som er uforenlig med 
en alternativ funksjon som røsteplass, både i omfang og terrengutnyttelse. Den kjemiske 
sammensetningen av to analyserte malmlag tyder på at lageret har vært benyttet til malm 
røstet ved forskjellige anledninger.  

Felles for flere av malmlagene på de tre jernvinnelokalitetene er at de til dels lå under 
slagghauger. Dette sier noe om bevegelsesmønstre og logistikk på jernvinneanleggene. 
Selv om de nedre delene kan ha rast ned skråningene, er lagene gjennomgående så 
tydelige og substansielle at de må tolkes å være bevisst plasserte, og at de ikke utgjør 
produksjonssøl og tilfeldig plassering. Dersom de skal ha kunnet fungere som malmlagre, 
vil det bety at malmen fra dette området har vært noe av den første malmen som ble 
benyttet i ovnen, slik at området var tilnærmet tømt da man begynte å tømme slagget ut i 
slagghaugen. Det kan synes å være mot hensikten å samle malmen i nedkant av 
ovnsområdet slik at den har måttet spas oppover til ovnen (i A11003, A8762 og A6803, 
m.fl.). Det er vanskelig å se en umiddelbar god forklaring. En mulighet kan være at det i 
forkant av blestringen ble røstet så mye malm at det ikke var mulig å samle den i et 
begrenset område, men at den i stedet måtte lagres i hele området rundt ovnen, kanskje 
med unntak av ovnens forside. Fenomenet er for øvrig også observert andre steder. På 
Lisætra lå det et massivt malmlag på jernvinneanlegget, delvis i skråning, og delvis 
dekket av en slagghaug (Berge et al. 2011). 

Det har blitt gjort forslag på å karakterisere røsteplasser og malmlagre, selv om kriteriene 
som oppgis ikke alltid er entydige eller mulige å observere. Lars Erik Narmo foreslår fem 
kriterier som kan være til stede ved en røsteplass, men vedgår at de i liten grad kan 
brukes hver for seg, og at de har sine utfordringer (Narmo 1996:59-60). Narmos første 
kriterium, avgrensete rektangulære eller kvadratiske konsentrasjoner med røstet malm i 
størrelse ca. 2-6,5 m, tilsvarer ikke noen av de observerte malmforekomstene på 
Mosetertoppen (se tabell 44). Det samme gjelder kriterium to, varmepåvirket undergrunn, 
men her skal det legges til at malmforekomstene sjelden ble totalgravd, og det kan ha 
vært varmepåvirkning i de områdene som ikke ble undersøkt. Heller ikke det tredje 



Gnr. 16, 17, Øyer kommune  Saksnr. 2008/695 
 
  

 
200 

Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

kriteriet, et kullsjikt under malmlaget, ble observert. På den annen side ble et sporadisk 
kullsjikt dokumentert over malmlag A8832, mellom malmen og sandlaget som dekket 
det. Fjerde kriterium, at malmlaget på en røsteplass blir tykkere mot midten enn langs 
sidene mens lagre heller kan ha ujevn tykkelse, kan til en viss grad sies å stemme for flere 
av malmforekomstene på Mosetertoppen. Imidlertid vil dette avhenge av hvordan et lager 
har blitt lagt opp, og hvordan det har blitt hentet ut malm fra lageret, slik at det ikke er 
umulig å ha et lager som er tykkest mot sentrum og tynnere mot kantene. Hertil kommer 
også utfordringer ved selve avdekkingen, der røtter og annen vegetasjon påvirket hva som 
ble liggende igjen og således kan ha bidratt til å forme overflaten, og med det tykkelsen, 
av malmlagene. Det femte og siste kriteriet er et av de sikreste, og består i at man finner 
røstet og urøstet malm i tilknytning til samme malmkonsentrasjon. Igjen avhenger 
dessverre kriteriet av positive data, slik at negative data, mangel på urøstet malm, ikke 
automatisk utelukker røsteplass. Det ble ikke observert urøstet malm på Mosetertoppen, 
men som Narmo påpeker kan det være vanskelig å skille urøstet malm fra jorden omkring 
(Narmo 1996:59-60). Ingen av malmlagene på Mosetertoppen passer umiddelbart inn i 
disse kriteriene for røsteplasser, men snarere fordi elementene i kriteriene ikke kan 
erkjennes, heller enn at de med sikkerhet ikke har eksistert. 

En annen faktor som har blitt brukt til å påvise røsteplasser er lokalisering. På Dokkfløy 
ble røsteplassene bare påvist tett inntil produksjonsplassene, noe som ble knyttet til 
kullgropenes plassering rett ved anleggene, hvilket betyr at ved som ikke var egnet i 
kullgropene i stedet kunne benyttes til malmrøstingen. Dette har trolig i flere tilfeller 
medført at råmalm har blitt fraktet til røsteplassene. På Dokkfløy ble det imidlertid ikke 
utført søk etter røsteplasser ute i terrenget (Rundberget [red.] 2007:304, med referanser). 
Røsteplasser i forbindelse med kullgroper ble også påvist på Rødsmoen, der det lå røstet 
malm under vollen til en kullgrop. Dette likner på situasjonen for kullgrop A6071, som 
også hadde røstet malm under vollen. Imidlertid skiller plasseringen seg. A6071 lå på det 
høyeste punktet i terrenget, med steile skrenter 35 m ned til myrområdene der råmalmen 
ble hentet fra. På Rødsmoen lå derimot kullgrop og røsteplass ved en myrkant (Narmo 
1997:83). 

På Gråfjellprosjektet syntes det ikke å være en sammenheng mellom plasseringen av 
røsteplasser i forhold til kullgroper. I stedet ble det påvist en rekke røsteplasser der 
røstingen var plassert ut i fra ressurshensyn, ved malmtektene, uten umiddelbar nærhet til 
jernvinneanleggene. Den røstete malmen ble deretter fraktet til jernvinneanleggene for 
blestring (Rundberget [red.] 2007:304-306). På Mosetertoppen ble malmen påvist på 
selve jernvinneanleggene, og ikke i det omkringliggende landskapet (med unntak av 
malmlag A8832, som kronologisk ikke kan knyttes til kjente jernvinneanlegg), og det er 
derfor ikke mulig å bruke denne lokaliseringsfaktoren. På Gråfjell ble røsteplassene 
lokalisert ved hjelp av omfattende magnetometerundersøkelser utenfor de registrerte 
jernvinneanleggene. Tilsvarende kartlegging ble ikke gjort på Mosetertoppen, og det er 
derfor mulig at man også her har hatt røsteplasser i umiddelbar nærhet til der myrmalmen 
ble hentet ut, hvorpå malmen har blitt fraktet til jernvinneanleggene. Dette ville i så fall 
kunne bety at malmforekomstene rundt ovnene i all hovedsak er lagre, og ikke 
røsteplasser.  

Størrelsen på røsteplassene kan være variabel, men langt de fleste synes å være under 10 
m2, selv om det finnes eksempler på over 25 m2 (Rundberget [red.] 2007:306). Tabell 44 
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viser malmforekomstene på Mosetertoppen (med unntak av malmlagene i kullgrop A169, 
nevnt over, som tolkes som malmlager). Størrelsen på malmforekomstene varierer mye, 
men flere har et betydelig omfang, opp til 87 m2 på A8762 (det må imidlertid bemerkes at 
dette i flere tilfeller gjelder områder der tykke malmlag glir over i mer sporadiske og 
tynne forekomster). Både på Gråfjell, Rødsmoen og Dokkfløy ble det flere steder funnet 
flere røstebål samlet. Det samlete røsteområdet kunne således være langt større enn 
størrelsen på røstebålene. Det var imidlertid ikke mulig å skille ut røstebål på 
Mosetertoppen. En annen faktor som må tas med i beregningen er at mye av malmen lå i 
ganske kraftig hellende terreng, og i flere tilfeller ble de tydeligste malmforekomstene 
funnet under slagghaugene. Hva angår malmen som lå i skråning, syntes den i liten grad å 
være produksjonsavfall. Det dreide seg om tydelige og homogene lag med lite annet 
iblandet, i motsetning til de til dels svært omrotete lagene i ovnsområdene. Ut ifra 
undersøkelsene på Dokkfløy, Rødsmoen og Gråfjell fremkommer det ikke tydelig hva 
slags terreng røsteplassene lå i, men man skulle forvente at det ble kommentert dersom 
det var snakk om sterk helling. 

Anr. Lokalitet Kontekst Areal (m2) 
855 102394 Malmlag(er) 15 
914 102394 Røsteplass 19 
6400 151880 Malmlag(er) 21 
6803 151880 Malmlag(er) 33 
8762 102404 Malmlag(er) 87 
8832 102404 Malmlag(er) 41 
8871 102404 Malmlag 47 

10933 102404 Malmlag 10 
11003 102404 Malmlag(er) 11 

Tabell 44: Størrelse på malmforekomster og deres tentative tolkning på Mosetertoppen. 

Basert på faktorene som er diskutert over, er det noen strukturer som er mer sannsynlige 
kandidater til å være røsteplasser enn de øvrige. A914, bak kullgrop A169 på id102394, 
er den eneste malmforekomsten som har blitt klassifisert som en røsteplass i 
dokumentasjonen. Den er en del større enn hovedandelen røsteplasser, 19 m2, men vel 
innenfor maksgrensene. Strukturen var svært ujevn, men dette var i stor grad forårsaket 
av avdekkingen innimellom en rekke store stubber, og strukturen kan opprinnelig ha vært 
jevnere i utstrekning, og være resultatet av ett eller flere røstebål. Plasseringen støtter 
tolkningen som røsteplass, den er et stykke bakenfor ovn og kullgroper, og tett på 
skråningen ned til myrmalmen. Hypotetisk sett kan malmen deretter ha blitt fraktet til 
kullgrop A169 og deponert der. Hovedankepunktet mot tolkningen er den kun sporadiske 
tilstedeværelsen av kull i og under malmen i A914. 

A855 lå mellom de to kullgropene og delvis mot ovnen på samme lokalitet som A914. 
Stratigrafisk tilhører strukturen siste del av anleggets bruksperiode, og selv om den 
størrelsesmessig er noe større enn man kunne forvente, er den en mulig kandidat til 
røsteplass. Størrelsen kan forklares med at fyllet har blitt dratt ut mot ovnen. Strukturen 
ligger delvis over kulluttrekket fra A187, og det er derfor problematisk å skulle definere 
kullsjikt i bunnen, men det er tydelig at den sørlige delen ikke har dette. Formen, særlig 
dersom den utdratte vestdelen fraregnes, er noe av det nærmeste man kommer en 
rektangulær struktur på hele undersøkelsen. Samtidig virket laget veldig lite massivt, og 
dersom anlegget var i tilnærmet kontinuerlig drift kan det synes noe tett å ha røsteplassen 
så vidt tett opptil ovnen. Det anses som mindre sannsynlig at det dreier seg om en 
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røsteplass. De øvrige malmforekomstene på id102394 skal på bakgrunn av plassering 
med høy grad av sikkerhet tolkes som malmlagre og omkringliggende malmsøl. 

Id151880 hadde to store malmforekomster, en tynn og flekkete på flaten vest for ovnen, 
A6400, og en tykkere og mer ensartet i skråningen mot sør, A6803, delvis under 
slagghaug A6479. Plasseringen på flaten gjør A6400 til en mer sannsynlig kandidat for å 
være røsteplass enn A6803. Den sporadiske karakteren til laget taler ikke for en slik 
tolkning, men dette var en lokalitet der undergrunnen var særlig ujevn og avtorvingen 
svært utfordrende, slik at det nok har vært mer og jevnere malm på stedet. Dessverre er 
det ingen videre karakteristika som kan ytterligere støtte tolkning som røsteplass, men det 
må anses som en mulighet. A6803 faller inn under malmlagene som vanskelig kan 
forestilles å være fra røsting på grunn av plassering i skråning. 

På id102404 var to av malmforekomstene så pass små at de skulle kunne passe godt inn i 
det generelle mønsteret, hhv. 10 og 11 m2. A10933 hadde en god plassering, godt inne på 
terrassen, og nær ovn A11800, men var ujevnt i form og tykkelse, og syntes stratigrafisk 
å ligge over lag som burde tilhøre bruksperioden for ovnen, og det er således vel så 
sannsynlig at det dreier seg om et midlertidig malmlager, eller kanskje bare uvanlig 
homogent produksjonssøl. A11003 var langt mer substansielt, men lå i noe helling, og 
delvis under slagghaug A8785 tilhørende ovn A11800. Deler av A8762 hadde tilsvarende 
plassering, under slagghaug A8649. A8762 strakte seg derimot opp over nordvestlig del 
av sletten, og delvis under sandpakningene i bakkant av ovnsområde A200259. Denne 
delen av sletten kunne passe for røsting av malm. Laget var ujevnt i tykkelse, men dette 
kan kanskje reflektere individuelle røstebål og utdratt malm i mellom disse. A8871 er 
høyst sannsynlig ikke en røsteplass, da laget i sin helhet lå i skråning, og syntes utdratt. 
A8832 hadde derimot en tilsynelatende god plassering på sørøstlig del av flaten. Laget er 
imidlertid svært omfangsrikt, og må i så fall inneholde flere røstebål. Det gule sandlaget 
som dekket deler av malmlaget er også problematisk, og kan synes som en bevisst 
tildekking, kanskje for å lagre for fremtidig bruk. Dateringen på laget er dessuten så tidlig 
at malmen ikke kan ha blitt brent til blestringen i de to kjente ovnene på lokaliteten. 

Det er slik sett flere mulige røsteplasser på Mosetertoppen, men de har for få gode 
karakteristika til at de kan klassifiseres som dette. De fleste er imidlertid så pass nær 
ovner og av så pass beskaffenhet at det kan dreie seg om malmlagre. er plausibel. 
Malmlagerbegrepet er i mindre grad enn røsteplass forsøkt definert og karakterisert, og 
derfor mer åpent for tolkning. På Gråfjellprosjektet ble begrepet brukt om «[r]østa malm 
på framstillingsplassen i nær tilknytting til ovnen. Kan i enkelte tilfeller også ha vært 
benyttet i kombinasjon med røsting på framstillingsplassen» (Rundberget og Hill 
2007:28). På Dokkfløy ble det vurdert at det som regel ikke var mulig å definere 
malmlagenes konkrete funksjon, og at «[m]almlagene kan tolkes som lagre, røsteplasser 
eller steder hvor malmen er renset …» (Larsen 1991:285). På Møsstrond defineres alle 
malmkonsentrasjoner på jernvinneanleggene som malmlagre (Martens 1988). Det har 
vært påpekt at malm med sikkerhet har vært lagret i et kortere eller lengre tidsrom på 
jernvinneanleggene, og rester av lagret og/eller sølt røstet malm vil forekomme (Narmo 
1996:57). For jernvinneanlegg i Valdres og Gausdal var det mulig å identifisere en del 
røsteplasser med en viss grad av sikkerhet. De øvrige malmkonsentrasjonene ble ofte 
vurdert som malmlagre, og utover mangelen på samsvar med kriteriene for røsteplasser 
(Narmo 1996:59-60) hadde dette som regel grunnlag i en viss homogenitet og tykkelse, i 
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tillegg til lokalisering. Det samme gjelder malmlagene på Mosetertoppen. En god del er 
forslagsvis tolket som malmlagre fordi innhold, form og/eller plassering er bedre 
samsvarende med bevisste deponeringer enn produksjonssøl. Som bemerket flere steder 
over er imidlertid de innmålte malmlagene langt større enn de faktiske malmlagrene. Det 
ble ikke gjort undersøkelser i felt for å avklare hvor skillet gikk mellom omfattende 
konsentrasjoner av malm og generelt malmsøl. 

I analysen av jernvinneanlegg i Valdres og Gausdal (Narmo 1996:60-69) har analysen av 
malmkonsentrasjoner frembrakt flere observasjoner som er direkte relevante for 
materialet fra Mosetertoppen. Flere steder ble det registrert malmkonsentrasjoner som lå 
over kullgropenes voller, anlagt etter kullgropen ble bygget, noe som er en direkte 
parallell til malmen i kullgrop A169 på id102394. Det ble stedvis funnet kullsøl fra 
kullgroper over malmkonsentrasjoner, i det området der kullet ble fraktet fra kullgropene 
til ovnene, og det ble funnet malmkonsentrasjoner under slagghauger, men ikke over eller 
i slagghaugene. Ut fra dette utledes tolkninger om den kronologiske organisering av 
jernvinneanleggene. Trolig ble malm lagret, sølt eller røstet på anleggene i en tidlig fase, 
etter at kullgropene ble bygget, men før kullet ble fraktet til ovnene. Plasseringen under 
slagghauger tyder også på at malmen var på jernvinneanleggene før jernproduksjonen 
kom i gang og avfallsutskillelsen begynte. Parallellene er interessante, men på 
Mosetertoppen ligger det en utfordringen i å forklare malmlagene under slagghauger, 
beliggende i nedkant av ovnene i skrånende terreng. Samme fenomen har i nærområdet 
blitt observert på Lisætra, men på Haugan (Berge et al. 2011; McGraw et al. 2018).Som 
påpekt av Narmo må dette nødvendigvis være malm som har kommet til i anleggenes 
første fase, formodentlig som lagre som gradvis og delvis har gått ut av bruk ettersom 
slagg ha blitt måkt ut i samme retning. Det fremstår som upraktisk å skulle skyfle malm i 
motbakke opp i ovnen, men det kan kanskje ha vært fordeler ved dette som ikke fremstår 
tydelig i ettertid. Det har blitt vurdert om malmen har blitt sølt ut på vei fra en 
lavereliggende røsteplass til ovnsområdene, men dette synes lite sannsynlig ettersom 
malmlagene har en ganske omfattende tykkelse og dekker store områder. Man skulle 
snarere forvente en «sti» av malm fra røsteplass til ovn eller midlertidig lager i så måte. 
Lagene i skråningene virker derfor anlagt med hensikt.  

11.5.2 FORHOLDET MELLOM RØSTET MALM, BLESTRING OG SLAGG 
Forholdet mellom røstet malm og blestring har blitt tatt opp i forbindelse med 
slagganalysene flere steder over. Analysene fra Mosetertoppen gir ingen klare svar på 
hvordan disse faktorene forholder seg til hverandre. Dersom det er et én-til-én-forhold 
mellom malmrøsting og blestring, med andre ord at utbyttet av én malmrøsting kun 
brukes til én brenning, og én brenning kun benytter malm fra én omgang med 
malmrøsting, vil man kunne forvente at ulike kjemiske sammensetninger gjenspeiler 
separate blestringer. På jernvinneanlegg som har vært driftet over tid er det derimot 
nærliggende å tro at det har vært en mer pragmatisk holdning til råmaterialene, slik at 
man i én blestring kunne bruke malm fra flere røstinger, og at man i én omgang kunne 
røste malm som rakk til flere blestringer. På Mosetertoppen ble det i de kjemiske 
analysene påtruffet et mangfold av kjemiske signaturer. På id102394 ble det påvist 2-3 
grupper på bakgrunn av kjemisk sammensetning; tilsvarende ble det påvist 5 grupper på 
id102404, og 3 på id151880. Forutsatt at malmen som ble produsert ved én røsting var 
forholdsvis homogen, skulle dette bety at det har blitt røstet minst 10 ganger på de tre 
lokalitetene. Imidlertid baserer analysene seg på et utvalg av malmprøver, som igjen ble 
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gjort på et utvalg av malmholdige strukturer på lokalitetene, og på et svært begrenset 
utvalg av slagg. De ti røstingene er således et minstetall, og kan være langt høyere.  

På samtlige lokaliteter er det identifisert malm og slagg med tilnærmet identisk 
sammensetning. Dette tyder på en korrelasjon mellom gjeldende slaggforekomst og 
malmkilde, men det er ikke mulig å slå fast hvor sterk sammenhengen er, altså hvorvidt 
det er én-til-én-forhold mellom røsting og blestring eller ikke. Det hjelper i så måte heller 
ikke med å identifisere hvor mange blestringer som har foregått i ovnene. En oppregning 
av antall hele eller tilnærmet hele bunnskoller/slaggblokker ville kunne gitt et tall på hvor 
mange ganger ovnene hadde blitt tømt, men er i praksis vanskelig å få til, ettersom 
slagget var svært fragmentert. Et interessant tilfelle er slaggblokkene, som antas å tilhøre 
hellegryten, eller eventuelt ikke-gjenfunne slaggroper i nærheten av de undersøkte 
anleggene. Bare i konstruksjonen av ovn A8705 ble det funnet tre tilsynelatende hele 
slaggblokker, og fragmenter av flere ble funnet i slagghaug A8785. Dette skulle tyde på 
at det i A11800 og/eller andre ikke undersøkte ovner har det blitt blestret minst fire 
ganger med denne typen teknologi. Endelige svar har vi imidlertid ikke. 

11.6 ANDRE AKTIVITETER PÅ JERNVINNEANLEGGENE 
Under undersøkelsen ble det identifisert flere mulige områder der det kan ha foregått 
primærsmiing av jernluppen fra blestringen på id102404 og id151880. Det kunne ikke 
påvises sikre strukturer tilknyttet smiingen, men ved ansamlinger av særlig finkornet 
slagg ble det tatt ut jordprøver for analyse, som i noen grad kunne bekrefte aktiviteter i 
nærheten. På id102404 ble det undersøkt jordprøver fra området ved enkeltliggende flat 
stein vest-nordvest for A8705 som ble tolket som en mulig amboltstein, og fra A11116, 
som hadde mye finkortet slagg. Det ble påvist hammerskall og slaggkuler som stammer 
fra primærsmiing i begge prøver, men det er allikevel usikkert om det er selve 
amboltområdene som har blitt identifisert. Det er mulig at rensing av luppejern kan ha 
foregått flere steder på lokaliteten, og fra flere blestringer, der avfallet over tid har blitt 
blandet i det øvrige slaggavfallet. På id151880 ble det også tatt ut to jordprøver, hhv. i 
nedgravning A12948, sør for ovn A12864, og fra A12662, et område nordvest for 
A12803 der det var mye finkornet slagg. Begge prøvene inneholdt hammerskall og 
slaggkuler fra primærsmiing av luppejern. Den kjemiske sammensetningen varierte noe. 
Det blir foreslått at den sørlige prøven er fra smiing fra den tidlige utvinningen, og kan ha 
inkludert jern fra begge ovner, mens den nordlige prøven er fra den sene utvinningen, og 
har trolig primært omfattet jern fra A12864. 

11.7 FANGSTANLEGG 
Det er også spor etter andre aktiviteter i området i form av jakt, trolig på elg. Det kunne 
imidlertid ikke fastslås med sikkerhet om den uferdige nedgravningen A246 som ble 
undersøkt i nordvest var ment å være en del av det omfattende fangstsystemet nord for 
planområdet (id59136-1–21), som dannet en klassisk rekke av fangstgroper. I Sverige har 
undersøkelser i nordre Värmland vist et sammenfall mellom den mest intensive bruken av 
fangstgroper og jernvinneanlegg, på 1100- og 1200-tallet e.Kr. (Svensson 1998:75-78). 
Ser man til nærmere områder, på Dokkfløy i Oppland, viser fangstgropene bruk primært 
innen to perioder, ca. 300 f.Kr. – 500 e.Kr., og ca. 1000– 1700 e.Kr. (Jacobsen 1989:120; 
Jacobsen og Andersen 1992:190). Andre områder viser andre tendenser, og det er tydelig 
at fangstgropene har hatt forskjellige bruksfaser i forskjellige områder, fra eldre jernalder 
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og gjennom middelalder. Ingen av gropene i id59136 har blitt datert, men de antas å 
stamme fra jernalder eller middelalder. 

11.8 JERNUTVINNING NORD FOR HAFJELL 
På figur 3 og i tabell 45 vises de registrerte kulturminnene på Mosetertoppen og i 
nærområdet, inkludert de undersøkte jernvinneanleggene på Lisætra og Haugan (Berge et 
al. 2011; McGraw et al. 2018). Fem av de 13 antatte anleggene er ikke gravd ut, og man 
skal være forsiktig med å gi for bastante tolkninger på dette grunnlaget. Det er imidlertid 
enkelte mulige tendenser.  

AskeladdenID Jernvinnestrukturer Kullgroper Datering 
102394 (Mosetertoppen) 1 ovn, 1 slagghaug, malmlag 2 nære kullgroper HMA 

151880 (Mosetertoppen) 2 ovner, 2 slagghauger, malmlag 2 smh. kullgroper HMA 
102404 (Mosetertoppen) 2 ovner, 2+ slagghauger 

malmlag 
0 VT-TMA-HMA 

29479 (Mosetertoppen) Slagghaug 0 - 
141160 (Haugan) 1 slagghaug, 3 ovner, blestertuft, 

malmlag 
2 smh., 2 nære 

kullgroper 
VT-HMA/HMA 

141161 (Haugan) 2 slagghauger, ovn, røsteplass 2 nære kullgroper HMA/SMA 
141162 (Haugan) Slagghaug 4 nære kullgroper - 
87871 (Lisætra) 3 ovner, 6 slagghauger, malmlag 1 kullgrop, yngre MVT-TMA 

-HMA? 
14320 Slagghaug, ovn 2 smh.kullgroper - 
151867 Slagg/malmforekomst 2 smh., 1 nær 

kullgrop 
- 

49547 Slagghaug 0 - 
113112 Slagghaug 2-3 nære kullgroper - 
116976  3 nære kullgroper - 

Tabell 45: Oversikt over jernvinneanlegg på og i nærheten av Mosetertoppen. «Smh.» betyr her to 
kullgroper med felles voll i midten, mens «nære» brukes om andre kullgroper som tett opp til 

jernvinneanlegget. Beskrivelser av de ikke-utgravde anleggene er hentet fra Askeladden. Datering: 
MVT=merovingertid, VT=vikingtid, TMA=tidlig middelalder, HMA=høymiddelalder. 

For det første synes det som at jernvinneanlegg med to kullgroper som deler voll og som 
er integrert i jernvinneanlegget (såkalte tvillinggroper, jf. Larsen 2009:61; her 
representert ved de fem anleggene id102394, id151880, id141160, id14320, id151867) 
stammer fra høymiddelalder, og har forholdsvis begrenset brukstid. Anleggene fremstår 
som kompakte og spesialiserte, om enn ikke ensartete. Anlegg med to eller flere 
kullgroper beliggende nære hverandre og de øvrige strukturene i jernvinneanlegget, men 
uten felles voll (her representert ved id141161, id141162, id113112, id116976, og 
kanskje id141160), har blitt datert både til høymiddelalder og senmiddelalder, og med 
lengre bruksspenn mellom sen vikingtid og høymiddelalder. Hvorvidt disse egentlig 
skiller seg fra anlegg med to kullgroper med felles voll er uklart. Det kan være snakk om 
forskjellige tradisjoner eller at felles voll er et kronologisk særtrekk, men det kan 
likeledes være variasjoner over et felles tema, kullgroper inne på jernvinneanlegget, der 
topografi og bevoksning kan ha vært faktorer som har spilt inn.  

Én enkelt kullgrop på et jernvinneanlegg, slik det ble funnet på Lisætra, har vist seg å 
ikke tilhøre den undersøkte jernproduksjonen som hovedsakelig ble datert til 
merovingertid, men å være senere enn anlegget. Ett jernvinneanlegg har blitt undersøkt 
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uten integrerte kullgroper overhodet, med datering mellom sen vikingtid og tidlig 
høymiddelalder. To av anleggene som ikke har blitt undersøkt kan således kanskje antas å 
tilhøre en tidlig fase av jernutvinningen i området, da de ikke kan knyttes til kullgroper i 
umiddelbar nærhet. Av de øvrige anleggene har to av dem to sammenhengende 
kullgroper, resten har 2-4 nære kullgroper. Det synes plausibelt at disse anleggene har 
vært i bruk i høymiddelalder, kanskje også i senmiddelalder, men muligheten for at de 
også ble benyttet i overgangen mellom vikingtid og middelalder, eller til og med 
tidligere, som på Lisætra. Den tidligste produksjonen inkluderte ikke kullproduksjon på 
jernvinneanlegget, men trolig allerede på 1000-tallet var det parallelle tradisjoner i spill: 
hellegryten skiller seg fra ovnen med slaggavtapning, der førstnevnte trolig benyttet seg 
av ved, mens den andre brukte kull produsert utenfor jernvinneanlegget. 

Bare i nærområdene ved Mosetertoppen, Haugan og Lisætra er det registrert 18 
frittliggende kullgroper, og ytterligere 9 ligger i dalsiden nedover mot Øyer sentrum. 
Disse kullgropene ligger innen 600 m fra jernvinneanlegg uten integrerte kullgroper, og 
kan kanskje tolkes å ha tilført kull til de nærmeste anleggene. Kullgropene i sørvest er 
derimot til dels flere kilometer fra de beskrevne anleggene. Det er mulig det finnes flere 
jernvinneanlegg som ikke har blitt registrert, særlig i de øvre områdene, men kullgropene 
befinner seg også langt fra myrressursene som har gitt råmaterialet til selve 
jernproduksjonen. Kanskje har de bidratt med kull til de kjente anleggene, men man kan 
også se for seg at de har produsert kull til bruk andre steder, og da kanskje helst i 
bosetning nede i dalbunnen.  

Området viser særegne trekk i ovnsutviklingen. Resultatene fra Lisætra var ikke entydige, 
og ovnene var for dårlig bevarte til å kunne forstå deres konstruksjon og funksjon, men 
det synes klart at det både her og på Mosetertoppen har vært forskjellige teknologiske 
tradisjoner i bruk samtidig, kanskje over en lengre periode.  
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12 SAMMENDRAG 
Undersøkelsen på Mosetertoppen ble gjennomført i tråd med prosjektplanen i løpet av 13 
uker i juni-august 2015, og det var mulig å avklare de fleste av problemstillingene på 
lokalitetene. Prosjektet ble gjennomført som del av reguleringsplan for Hafjell skianlegg i 
et kupert landskap med sandige morenerygger omgitt av myrlendt terreng. Store 
dreneringsgrøfter skar det lavereliggende landskapet og det gikk skiløyper gjennom 
området. Lokalitetene ble undersøkt delvis maskinelt, der avtorving og til en viss grad 
snitting av kullgroper og liknende ble gjort med gravemaskin, mens de øvrige strukturene 
og lagene primært ble undersøkt for hånd. 

De tre jernvinnelokalitetene hadde alle en rekke mer eller mindre godt bevarte strukturer 
og lag, inkludert til sammen 5 ovner, 5 slagghauger, 1 mulig røsteplass og minst 10 
områder med omfattende malmlag, og to kullagre. De sju kullgropene delte seg i to 
grupper; kullgroper integrert i jernvinneanlegg fra sent 1200-tall, og frittliggende 
kullgroper, trolig fra sent 1000-tall og tidlig 1100-tall. Et flertall av kullgropene hadde 
rund-oval bunn, men én hadde rektangulær grunnflate. Den registrerte fangstgropen ble 
tolket som en påbegynt nedgravning, enten rettet mot fangst eller mot kullproduksjon, 
men den ble aldri ferdigstilt til bruk som følge av lokale grunnforhold.  

På id102404 ble det undersøkt to ovner med tilhørende slagghauger og malmlag, hvorav 
den ene var en hellegryte (fase I-ovn), mens den andre var en ovn med slaggavtapning 
(fase II-ovn). Omfattende sjaktmateriale i form av brent leire tyder på at begge ovnene 
har hatt sjakt. De to ovnene og tilhørende strukturer og lag hadde delvis overlappende 
dateringer, men det er sannsynlig at hellegryten var i bruk noe tidligere enn fase II-ovnen, 
da elementer fra tidligere produksjonsteknologi var gjenbrukt i fase II-ovnen. Avtrykk i 
slaggblokkene tyder på at det har vært benyttet ubrent ved i denne produksjonen. Fase II-
ovnen har imidlertid vært drevet med kull, som ikke vært produsert på selve lokaliteten. 
Kullgrop d102376 lå tett opptil lokaliteten, og i tillegg til overlappende datering hadde 
den kulluttrekk mot id102404, noe som tyder på at den har forsynt jernvinneanlegget. Det 
er mulig at andre frittliggende kullgroper (id151811, id151913) også har bidratt med kull 
til anlegget ettersom de har tilsvarende dateringer. Dateringene fra 102404 viste større 
spredning enn de andre lokalitetene, noe som trolig kan skyldes et større innslag av furu, 
som kan ha høy egenalder. Det argumenteres for at det er sannsynlig at begge ovnene var 
i drift mellom sent 1000-tall og tidlig 1100-tall. 

Jernvinnelokalitetene id102394 og id151880 var typologisk ganske like, med hhv. enkelt 
og dobbelt sett av ovner og slagghauger, og to kullgroper integrert i hver lokalitet. 
Ovnene var eksempler på fase II-teknologi, ovner med slaggavtapning, og anleggene falt 
inn under definisjonene for såkalte gruppe III-anlegg og JKS-anlegg. Ovnene hadde 
leiresjakter konstruert helt eller delvis over grunne groper, og oppstøttet av heller og 
steinpakninger langs sider og bakkant. Slagghaugene lå nær ovnenes utløp. Id102394 
hadde en mulig røsteplass, og tykke malmlag i den tidligste kullgropen. Røsteplassen 
hadde en noe tidligere datering enn de øvrige strukturene og lagene på lokaliteten. 
Id151880 hadde i likhet med id102404 malmlag som strakk seg under slagghaugene. 
Begge anleggene har trolig vært i bruk i siste halvdel av 1200-tallet. Det er mulig at 
id151880 har blitt avløst av id102394.  
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Det gjort 25 vedartanalyser og 24 radiologiske dateringer. Det ble benyttet furu, bjørk og 
gran på jernvinneanleggene, med høyere andel furu i strukturer og lag med tidlig 
datering, og primært bjørk i sammenheng med senere dateringer. I tillegg ble det 
analysert slagg fra alle slagghauger, samt in situ-slagg fra ovnene der dette ble funnet. 
Det ble videre analysert malm fra 6 malmlag og én mulig røsteplass, og 5 jordprøver fra 
mulige smieområder. Det er indikasjoner på at det kan ha blitt renset lupper på minst to 
lokaliteter. De metallurgiske analysene tyder på flere blestringer, og flere omganger med 
røsting av malm, med litt forskjellige kvaliteter.  

Det kunne ikke påvises noen form for huskonstruksjoner eller blestertufter på 
lokalitetene. På id102394 tolkes det å ha blitt røstet malm på stedet i hvert fall ved én 
anledning, mens på de andre lokalitetene er det uklart om hele eller deler av malmlagene 
også kan inkludere røstebålene. Produksjonen har vært av varierende størrelse; 
hellegryten har hatt lavest volum, trolig 0,14-0,64 tonn jern, mens fase II-ovnen på 
samme lokalitet har produsert nesten ti ganger så mye, 1,28-5,98 tonn jern. Hver av de tre 
ovnene på id102394 og id151880 ser ut til å ha hatt omtrent lik produksjon, innenfor 
ca.0,43-0,53 tonn som minstemål i hver av ovnene, og 2,01-2,45 tonn som maksimalt 
utbytte, samlet 1,44-6,71 tonn totalt. Dette tyder altså på at den tidlige fase II-ovnen på 
id102404 har produsert nesten like mye jern som de tre senere fase II-ovnene samlet. 
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14 VEDLEGG 

14.1 STRUKTURLISTE 

Anr Kontekst 
Askelad

d 
ID 

L B Dia D T Plan Bunn Sider Beskrivelse Pnr Fotonr. Tnr. 

3 
Jernvinne
-anlegg 151880 1800 1600       

Jernvinneanlegg bestående av et sentralt ovnsområde (A6565) med to ovner 
(A12803, A12864) og respektive to slagghauger (A6442, A6479) med delvis 

underliggende malmlag (A6400, A6803) i hhv. vest og sør. Nord for ovnene lå 
to kullgroper (A101, A116) med et omfattende kulluttrekk (A6870) mot sør. 

Anlegget lå på en moreneforhøyning i terrenget, med 
parkeringsplass/skistadion i nord, en bekk nedenfor skråningen i sør/øst, mens 

platået fortsatte litt videre mot vest, før terrenget sank ned mot id151913.  
Cf35003_2754-84, 

2868-9 

T1-2, 
14-15; 
ipad 

24-30 

4 
Jernvinne
-anlegg 102404 2600 1400       

Jernvinneanlegg bestående av en sjaktovn (A8705) i nordvest og en hellegryte 
(A11800) i sørøst, med tilhørende slagghauger (A8649, A8785) med delvis 

underliggende malmlag (A8762, A11003) i hhv. sørvest og sør. Ytterligere et 
malmlag lå sør for A11003, i skråning (A8871), og ett på sletten øst for A11800 

(A8732), delvis dekket av et gult sandlag (10394). Nord for A8705 lå et 
kullager (A8683). Ovn A8705 var anlagt i nordvestenden av en større grop 
(A10777) som i sørøstenden har samlet opp slagget fra ovnen. Omkring 

A11800 lå det mye brent leire som tyder på at en eller flere sjakter har vært på 
stedet. Mellom de to ovnene var det tykke avsetninger med kull, malm og 

slagg iblandet sand, silt og humus. Anlegget lå på en sørvestvendt 
moreneterrasse. Terrenget steg videre mot nordvest og id102376, og mot 

nordøst, mens det flatet ut mot sørøst. I sørvest var det kraftig helling nedover 
mot et myrlendt område.  

Cf35003_1381-6, 
1772, 1777-8, 1783, 
1790, 1802-3, 1810, 
1813, 1816, 1820, 
1828-30, 1835-8, 

1945, 3054-8; 
Cf34944_11-15 

T21-23; 
ipad 7-

23 

5 
Jernvinne
-anlegg 102394 1800 1650       

Jernvinneanlegg bestående av et ovnsområde (A200052) med én ovn (A4212) 
og respektive slagghaug (A3577) i sør. Øst og nordøst for ovnen lå to 

kullgroper (A169, A187). fra sistnevnte var det et omfattende kulluttrekk (A801) 
mot ovnen i sørvest. Mellom kullgropene lå et malmlag (A855). I tillegg var 
kullgrop A169 benyttet som malmlager, og store mengder malm lå langs 

kullgropens vestside og mellom kullgropen og ovnen. Øst for kullgrop A169 lå 
en røsteplass for malm, A914. Anlegget lå på en moreneforhøyning i terrenget, 
med skiløype og en bekk i nord. Sletten fortsatte et godt stykke østover, mens 

den i vest og sør skrånet ned i en myr.  Cf35003_0196-0221 

T6-7, 
16-20; 
ipad 1-

6 

101 Kullgrop 151880 770 650 300 75 20 oval flat rette 

I plan var kullgropen tydeligere og bedre definert enn A116 i øst både før og 
etter avtorving, mht. ytterkanter, voller og bunn. Den hadde ganske jevn helling 
mot midten av gropen, med unntak av i nordvest der det var betydelig brattere. 

Kullgropen var tilnærmet oval i plan, med rette til steilt skrå sider i vest, og 
buete til rette sider i øst, og flat bunn. Langs innsiden av gropen lå det 

fragmenter av heller som kan stamme fra ovnen. I plan før undersøkelsen 
målte kullgropen med voller ca. 7,7 x 6,5 m, mens dybden fra toppen av 

vollene til bunnen av gropen var ca. 85 cm. Målet mellom toppen av vollene 
ble anslått til ca. 5,3, x 5,2 m. I profil var snittet minst 6,6 m langt. Avstanden PK12541 

Cf35003_1356-70, 
1378-9, 2865-9, 

Cf34944_005, 008, 
055-7, 069-078 T1-2 
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Anr Kontekst 
Askelad

d 
ID 

L B Dia D T Plan Bunn Sider Beskrivelse Pnr Fotonr. Tnr. 

mellom toppen av vollene var ca. 4,2 m i profilet. Nedgravningen var 3 m bred 
og rund til oval, og opptil 75 cm dyp. Kullaget var 2-10 cm tykt. Kullgropen 

hadde i profil kun svak antydning til voll i øst (lag 21), ca. 10 cm, og opptil 20 
cm i vest, der lag 4 og kanskje lag 3 utgjør den opprinnelige vollen. Lag 1, som 
ligger over kullag 2, som igjen ligger over lag 3 og 4, kan tyde på at gropen ble 
oppspadd på ny etter kulluttrekk, eller det kan være rester av fyll som har blitt 
spadd ut for eksempel fra ovnsområdet rett sør. Den østlige vollen er dekket 

av et kulluttrekk lag 2, og av voll og kulluttrekk fra A116, lag 19 og 18. 
Milebunnen i kullgropen, lag 11, var sjelden mer enn 5 cm tykt, og gropen 

syntes grundig tømt. Over kullaget lå diverse mer eller mindre kullblandete fyll, 
som trolig har rast inn og/eller blitt spadd inn etter at kullgropen hadde blitt 

tømt (lag 7-10, 12-17). Særlig langs vestsiden var det påfallende mye 
undergrunnssand (lag 5), som tyder på at sidene kan ha rast inn under 
tømming. Langs østsiden og vestsiden var det mer eller mindre tydelig 

varmepåvirket sand. Voll i A101. Gulbrun sand med litt humus, varierende 
mengder kull. Utkast A101. Kull sjiktvis avsatt med noe sand, silt og humus 

Voll i A101. Som lag 1, men mye lysere og mer utvasket. Voll i A101. Som lag 
1, men brunere og mer homogent. Innrast undergrunn langs vestsiden av 

A101. Omrotet utvasking- og anrikningslag. Varmepåvirket sand iblandet kull. 
Grårosa. Som lag 4, men noe mørkere. Trolig innrast fyll. Som lag 5, men litt 
humus og kull, trolig innrast. Heterogent fyll. Brungrå, spekket siltig sand med 

varierende mengder kull og humus. Heterogent fyll. Mye kull, delvis i tynne 
sjikt, blandet med noe humus, sand og silt. Milebunn. Kullag; sot og kullbiter. 
Likner lag 10. Heterogent fyll, spettet gulbrungrå siltig sand med varierende 

mengder kull og humus samt noe varmepåvirket sand. Kullomme. Heterogent 
fyll, primært brunt, spettet, med varierende mengder humus og kull i sand. 
Som lag 13, men mer variert, mye varmepåvirket sand. Svært spettet. Gul 

sandlomme. Innrast? Ligner undergrunn. Kulluttrekk fra A116, sjiktvis avsatt og 
iblandet siltig sand og litt humus. Heterogent Voll til A116. Oransjebrun siltig 
sand med litt kull og humus. Kulluttrekk fra A101, sjiktvis avsatt og iblandet 
siltig sand med noe humus. Voll i A101. Likner lag 19, men brunere, og mer 

homogent. Oransje sand. Innrast undergrunn. Lomme med kull, noe humus, litt 
sand og silt. Brunsort. Heterogent fyll. Siltig sand med noe humus, litt kull. 

Brunoransje. Heterogent fyll, Gråbrunsort fyll. Finkornet silt og sot med litt kull 
og humus, litt grus. Fyll. Fin mørk grå silt med sot. Som lag 16 og 15, spettet 

og heterogent fyll. Som lag 25. Som lag 15, men noe mer kull, mer heterogent. 
Brunt. Mer kull mot bunnen. Oppblandet lomme med gul sand, heterogen. 

Lomme med silt og varmepåvirket sand i kullaget. Trolig innrast. Kullag. Sot og 
kullbiter, litt sand, sil t og humus. Rester av voll i A116. Lys brun siltig sand 

med litt kull og humus. Undergrunnen bestod av sand og silt i forskjellig 
oppblanding, og stedvis med utvaskings- og anrikningslag. Stedvis, særlig 

under A116, en god del store steiner. På kullutkastene mellom kullgropene ser 
det ut som at lag 21 er den opprinnelige vollen i A101 og lag 20 er kullutkastet 
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fra denne kullgropens bruksfase. Lag 19 er vollen til A116, med tilhørende 
kullutkast lag 18. Dette betyr at A101 trolig er eldre enn A116. Dette kan også 

forklare forskjellen i kullinnhold mellom de to gropene. Da A101 hadde blitt 
tilnærmet fullstendig tømt, var det fremdeles blestring på lokaliteten, og en ny 
kullgrop ble gravd. Imidlertid var blestringen ferdig før denne ble tømt, og det 

resulterte i et overskudd av kull. 

116 Kullgrop 151880 700 550 270 70 25 oval flat rette 

I plan fremstod kullgropen som delvis ødelagt i sørlig del på grunn av tett med 
trær og røtter, mens nordsiden var påvirket av et tråkk. Ytterkantene på vollen 

var vanskelig definerbare, og gropen var trolig noe mindre enn angitt på 
plantegningen. Den hadde steile sider inni, trolig pga. innrasinger og 

påvirkning fra trerøtter. Kullgropen har trolig vært oval i plan, og har hatt steile 
til rette sider i øst og buete til skrå sider i vest. Bunnen var flat, men i vestlig 

del ble den mer buet og skrånet oppover. I plan før undersøkelsen ble 
størrelsen anslått til ca. 7,0 x 5,5 m, med en maksimal dybde på 70 cm. I 

profilet var kullgropen ca. 7,2 m bred, og bredden mellom toppen av vollene 
ca. 5,4 m. Nedgravningen var ca. 2,7 m bred og rund til oval, og dybden ca. 70 
cm. Det var lave vollen i øst (lag 33) og vest (lag 19). Et kulluttrekk 18 lå over 
vollen i vest. Her var vollene kastet opp over vollen til A101, lag 21. Kullaget i 
bunnen, lag 32, var 5-25 cm tykt, og særlig godt bevart langs østsiden. Langs 
vestsiden var det noe varmepåvirket sand (lag 6). Kullgropen inneholdt ellers 
diverse mer eller mindre kull- og humusholdige lag som trolig har rast inn og 

eller blitt spadd inn etter at gropen gikk ut av bruk (lag 22-30), samt en innrast 
lomme (lag 31) med sand i kullaget. Varmepåvirket sand iblandet kull. 

Grårosa. Kulluttrekk fra A116, sjiktvis avsatt og iblandet siltig sand og litt 
humus. Heterogent Voll til A116. Oransjebrun siltig sand med litt kull og 

humus. Oransje sand. Innrast undergrunn. Lomme med kull, noe humus, litt 
sand og silt. Brunsort. Heterogent fyll. Siltig sand med noe humus, litt kull. 

Brunoransje. Heterogent fyll, Gråbrunsort fyll. Finkornet silt og sot med litt kull 
og humus, litt grus. Fyll. Fin mørk grå silt med sot. Som lag 16 og 15, spettet 

og heterogent fyll. Som lag 25. Som lag 15, men noe mer kull, mer heterogent. 
Brunt. Mer kull mot bunnen. Oppblandet lomme med gul sand, heterogen. 
Lomme med silt og varmepåvirket sand i kullaget. Trolig innrast. Milebunn. 

Kullag. Sot og kullbiter, litt sand, silt og humus. Rester av voll i A116. Lys brun 
siltig sand med litt kull og humus. Stedvis under A116 en god del store steiner. 
Lag 19, vollen til A116, og lag 18, kullutkastet fra samme, ligger over kullutkast 
20 og voll 21 tilhørende A101. A116 er derfor trolig yngre enn A101. Dette kan 
også forklare forskjellen i kullinnhold mellom de to gropene. Da A101 hadde 

blitt tilnærmet fullstendig tømt, var det fremdeles blestring på lokaliteten, og en 
ny kullgrop ble gravd. Imidlertid var blestringen ferdig før denne ble tømt, og 

det resulterte i et overskudd av kull. PK12544 

Cf35003_1356-70, 
1380, 2866-9, 

Cf34944_006-8, 062-
3, 069-078 T1-2 

136 Kullgrop 151913 700 630 240 50 25 oval flat rette 

I plan var kullgropen tilnærmet oval med stedvis svakt markerte voller og 
tydelig indre helling. Formen var pen, men litt rufsete i sør. I nordøstre og 

nordvestre kant gjorde stubber, røtter og hjulspor vollen noe uklar. Den jevne PK6277 
Cf35003_699, 782-7, 

Cf34944_001-2 T4-5 
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hellingen mot bunnen før avtorving gjorde det vanskelig å definere et 
bunnplan. Kullgropen målte ca. 7,0 x 6,3 m i plan, og hadde en dybde på opptil 

70 cm. I profilet var kullgropen med voll ca. 5,8 m bred, og bredden mellom 
toppen av vollene ca. 3,8 m. Nedgravningen var ca. 2,7 m bred og rund til 

oval, og dybden ca. 70 cm. Bunnen var flat og sidene var skrå til rette. Kun et 
tynt kullag lå igjen i bunnen, men det ble noe tykkere mot kantene, ca. 2-10 

cm. Den vestlige nedskjæringen er tydelig, den østlige synes innrast og uklar, 
men kan rekonstrueres fra utstrekning av bunnen og utvaskingslag kutt 

gjennom utvaskingslaget. Kullgropen var dekket av et torvlag (1). Kullgropen 
hadde antydning til voll, ca. 20 cm på det høyeste, på begge sider i profilet (lag 
2-4, 9). Delvis over, men primært utenfor, vollen i øst lå spor av et kulluttrekk 
(lag 17). I bunnen av nedskjæringen lå kullaget (20) i milebunnen. Over dette 
lå forskjellige fyll som trolig har rast inn etter at gropen gikk ut av bruk. Lagene 

hadde varierende innhold av sand, silt, humus og kull (lag 10-15). En stor 
lomme med kull (lag 18) lå ganske høyt i østre del, og har trolig også rast inn. 

Innimellom lå lommer av utvaskingslag (19) som i innhold samsvarte med 
utvaskingslaget som ellers ble funnet utenfor kullgropen, under vollene (lag 
16). Under kullgropen, særlig langs kantene, var sanden varmepåvirket (lag 

21). Undergrunnen varierte en god del, og det virker å ha vært gradvise 
avsetninger av forskjellig beskaffenhet. Under utvaskingslaget lå et 

anrikningslag som stedvis var opptil 30 cm tykt (5), primært bestående av 
sand. Under anrikningslaget lå et sjikt ved finkornet siltig sand (6), og under 

dette igjen grov grusblandet sand (7), som igjen lå over sjiktvise siltavsetninger 
med noe grovere masser innblandet (8). 1) Torvlag. Sterkt humøs sand med 
mye røtter, iblandet litt kull. 2) Voll. Oransjebrun siltig sand iblandet litt humus 

og kull. 3) Voll. Gråbrun siltig sand med en del grus, humus og kull, svært 
heterogent. Skillet mellom lag 2 og 3 er uklart, og de to lagene synes delvis å 
være blandet. 4) Voll. Tynn lomme i bunnen av vollen med kompakt brun til 

brunoransje sandig silt. 5) Undergrunn/anrikningslag. Guloransje siltig sand. 6) 
Undergrunn. Finkornet brunrød siltig sand. 7) Undergrunn. Gråbrun sand med 

en god del grus og noen småstein. 8) Undergrunn. Mørk grå fin silt med litt 
sand, avsatt i tynne sjikt, trolig vannavsatt. Gammelt elveleie? 9) Voll. 

Oransjebrun sandig silt med litt grus og humus. 10) Innrast fyll (?). Brun til lys 
rosa sandig silt med noe grus og litt humus. Trolig innrast voll. 11) Innrast fyll 
(?). Likner 9, men mer rødlig. 12) Utvaskingslag. Trolig innrast, inneholder en 

god del kullstøv, og har trolig blitt blandet opp med kullgropinnholdet. 13) 
Innrast fyll (?). Mørk brun siltig sand med litt grus, kull og humus. 14) Innrast 
fyll (?). Gråbrun sand med noe grus, silt og humus. 15) Innrast fyll (?). Likner 
14, men med flekkvis kull, samt lommer som likner 10. 16) Utvaskingslag. Lys 

grå siltig sand. 17) Kulluttrekk. Sort kull iblandet litt silt og humus. 18) 
Kullomme. Trolig innrast kull etter tømming av gropen. Inneholder mer silt, 

sand og humus enn 17 og 20. 19) Utvaskingslag - lommer. Trolig innrast fra 
vollen etter tømming. Som 16, men noe mer oppblandet. 20) Milebunn. Kull 
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iblandet litt silt. 21) Brent sand, lys rosaoransje til dyprød, særlig fremtredende 
langs sidene. 

148 Avskrevet 151916 770 650       

Langt mer rufsete og utydelig enn naboen. Tydelig voll-liknende forhøyning i 
sørvest, ellers dodgy. Stigende terreng mot nord og øst, uten klar voll. Stor rot 

i vestvollen, med utstikker som i praksis deler bunnen i to. Vannfylt ved 
starten. Ved snitting kunne det ikke påvises spor etter nedgravning, kun et 

siltig søkk med vannavsatt organisk materiale. Trolig dreier det seg om en stor 
rotvelt.  

Cf35003_741-4, 
Cf34944_003-4 T3 

169 Kullgrop 102394 790 770 375 56 26 oval flat skråe 

Kullgropen var oval til ujevn i plan, og formen var påvirket av stubber og tuer i 
terrenget. I øst var det vanskelig å definere vollen, da området stort sett var 

flatt eller hellet innover mot gropen. I vest og sør, og også i nord etter 
avtorving, var vollen tydelig. I plan målte kullgropen ca. 7,9 x 7,7 m, og den var 
ca. 50 cm dyp. Bredden mellom toppen av vollene var ca. 5,4 m. I profilet (der 

det ikke var noen profil langs østsiden) var kullgropens bredde ca. 4,2 m. 
Nedskjæringen var ca. 3,8 m bred med rundoval form, og opptil 56 cm dyp. 

Bunnen var tilnærmet flat, men helte svakt mot vest. Sidene var skrå til svakt 
buete. I vest lå det ca. 16 cm tykk voll (lag 6). I bunnen lå restene av 

milebunnen, kullag 15 (A4390). I bunnen og langs sidene var sanden til dels 
sterkt varmepåvirket (lag 17). Kullgropen har blitt grundig tømt før malmlag 14 
(A4356) ble deponert langs indre vestre side av vollen. Deretter har sandlag 

18/40 (A3635) blitt fylt i bunnen av kullgropen, før et tynt kullag 19 (A4336) ble 
deponert i vest. Over dette ble det så deponert nye malmsjikt (lag 12, 13, 20, 
21, 22, 23, 26, 27) i varierende kvalitet, og blandete sand- og kullag i bunnen 
av gropen (lag 24, 25, 39, 40). I øst har undergrunnen rast inn (lag 37). Flere 

av lagene som var avsatt langs vestsiden fantes også over vollen og på 
utsiden av kullgropen, i retning ovnen. 6) [A4316] Voll i A169. Spettet gul og 

grå sand med litt kull, humus og grus/småstein. Går delvis i ett med lag 30. 12) 
[4234?] Fyll i A169. Spettet lys grå-rød-brun sand med en del malm og litt kull. 
Som 20. 13) [3176?] Malm i A169. Rødbrun malm iblandet litt kull, sand og silt. 
Trolig samme som 2. Likner mye på 21. 14) [4356] Malm i A169. Dyp brunrød 
malm med noe kull, silt og grus. 15) [4390] Milebunn i A169. Sort, iblandet litt 
sand, grus og småstein. 16) [4390] Fyll i A169. Grått siltlag med litt kull, under 
kullag 15 langs vestlig side av kullgrop. 17) [4390] Varmepåvirket sand under 
A169. Rødrosa, finkornet. Ligger under store deler av kullgrop og sider. 18) 
[3635] Påfylt lag i A169. Spettet gul sand med litt kull, humus og grus. 19) 
[4336] Kullsjikt i A169. Tynn sort linse med kull iblandet litt sand og malm. 

Kanskje samme som 3. 20) [4234?] Fyll i A169. Lys grårosa sand og silt med 
litt malm, kull, humus. Som 12. 21) Malm i A169. Rødbrunt malmsjikt iblandet 

litt kull, sand og silt. Likner 2 og 13. 22) Fragmentarisk rødbrunt malmlag i 
A169, likner 2, 13, 21, men mindre tydelig. 23) [3083] Fyll i A169. Rødrosa 
sand/silt med en del malm, litt kull. 24) [4292?] Kullag i A169. Noe grus og 

småslagg i sort kull med noe humus og sand. 25) Fyll i A169. Lys rosa sand og 
silt med noe grus, litt malm, kull og humus, svakt torvet. 26) [3083+3155] Malm PK6007 

Cf35003_224, 360, 
544-9, 553-9, 565-6, 

573-87, 592-3, 595-8, 
600-6, 680-6, 697-8, 
700-4, Cf34944_015, 

017, 024-5 T6,18 
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i A169, fjernet før anleggelse av profil. Rødoransje sand med mye malm, litt 
kull. Pudret med kompakt konsistens. 27) [819?] Malm i A169. Dyp rødbrun, 
iblandet litt kull, humus, torv. Fjernet før anleggelse av profil 31) Fyll. Som 4, 
men litt rødere. 32) Kullag. Sortbrunt, med litt sand og silt, lommer med malm 
og humus. 33) Små lommer med malm, lys rød med en del sand, humus og 
silt. Løs og pudret. 36) Undergrunn. Grålig morenesand med silt, grus og en 

del store steiner. 37) Utrast undergrunn (evt. voll?) i A169. grågul sand 
iblandet litt grus, kull og humus. 38) Malm i A169. Lys rødrosa, iblandet noe 
sand og silt. 39) Påfylt lag i A169. Gul sand med litt kull og humus. 40) Påfylt 
lag i A169. Som 39, men mer grus og sandholdig, og noe mørkere og gråere. 

Også likhet med 18. 

187 Kullgrop 102394 670 540 290 45 25 oval flat skråe 

Kullgropen var noe ujevnt rundoval i plan. Den hadde ganske jevn indre helling 
og en tilnærmet rund bunn med et dypere parti før avtorving. En stor stubbe 

påvirket vollen noe i vest. Vollen var tydeligst i vest, mens den i øst og sør var 
delvis nedkjørt av stor maskin, og avgrensingen var utydelig før avtorving. I 
plan målte den ca. 6,7 x 5,4 m, og den var ca. 50 cm dyp. Mellom toppen av 
vollene målte den opptil 4,5 x 3,7 m. I profilet var kullgropens bredde ca. 5,5 

m. Nedskjæringen var ca. 2,9 m bred med rundoval form, og opptil 45 cm dyp. 
Vollene var opptil 25 cm høye. Bunnen var tilnærmet flat, mens sidene var 

skrå til buete. Langs sør og nordsiden var det sporadisk voll i form av lag 10 og 
11. Lagene hadde sporadisk kull i seg, noe som tyder på at det allerede 

eksisterte kull i området før kullgropen ble anlagt. Dette kan bety at A187 er 
yngre enn A169. Kullag 2, restene av milebunnen, var nesten fullstendig tømt, 

med bare 1-2 cm kull igjen i midten, men opptil 10 cm langs sidene. Under 
kullaget var sanden tydelig varmepåvirket (lag 1). Over kullaget lå lag 4 og 
lommer av lag 3, 5 og 6, trolig gjenfylling eller alternativt innrasing etter at 

gropen gikk ut av bruk. Over vestvollen lå et kulluttrekk og kullager. Noe kull lå 
også sporadisk i nord- og sørvollene. Videre lå det en del kull lå i øvre del av 
gropen, over lag 4 (lag 8), trolig innrast eller tilbakefylt, med lag 9 delvis over. 
Kullet i lag 8 var imidlertid mer oppblandet med sand og humus enn kullag 2 i 
bunnen, og skal derfor heller regnes som avfall enn del av et kullager. I sør lå 

malmlag A855, som delvis også lå inn over kanten på gropen. 1) 
Varmepåvirket sand, rødrosa. 2) Milebunn. Sort kull iblandet små mengder silt, 

sand og humus. 3) Lomme med heterogen rød-brun-grå-gul sandig silt 
iblandet varmepåvirket sand og kullbiter, litt humus. 4) Påfylt lag. Spettet gul-

grå-brun sandig silt med litt humus, kull, småstein og grus. 5) Som 2, men 
ujevnt i form og tykkelse. Trolig innrast eller innkastet. 6) Som 3, men færre 
store kullbiter, noe mindre brent sand. 7) som 2 og 5, men noe mer humus, 
mer kompakt og finkornet. 8) Innrast eller påført fyll. Mørk brunsort ispettet 

grått og rødt, siltig sand med mye kullstøv og kullbiter, noe humus og malm. 9) 
Påfylt eller innrast fyll, trolig samme som 4. 10) Voll. Lys brun spettet med 

gråsvart sandig silt iblandet varierende mengder kull og litt humus. 11) Voll (?). 
Som 10, men mer spettet. 14) Natur? Forstyrrelse i nordsiden, brun fet silt, 

PK6014, 
PK6015 

Cf35003_695-6, 712-
16, Cf34944_016-7 T7, 19 
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trolig rest av rot, dyregang eller liknende. Undergrunnen bestod av et lys 
gråhvitt utvaskingslag, delvis forstyrret, særlig i sør, og gjennomskåret av 
kullgropen. Under lå et oransje anrikningslag, sand og silt med litt grus og 

småstein. Under dette var undergrunnen middels til mørk grå sand som ble 
mer gruset mot bunnen. 

212 Kullgrop 151811 780 650    oval flat  

Kullgropen lå for seg selv på en liten kolle i det ellers myrlendte terrenget. 
Ettersom den kun ble undersøkt ved prøvestikk, og ikke maskinell snitting, var 
det utfordrende å avklare hva som var den faktiske kullgropen med voller, og 
hva som var natur, altså kollen. Toppen av vollene var forholdsvis markerte, 

særlig i vest og sørvest, men flatet mer ut i øst pga. terrengets helling. Formen 
var tilnærmet oval, mens bunnflaten før undersøkelse var ujevn. I plan målte 
den ca. 7,8 x 6,5 m og var ca. 85 cm dyp. Bredden mellom toppen av vollene 

var ca. 4,2 x 3,8 m. Ettersom kullgropen ikke ble snittet er det ikke mulig å gi et 
sikkert mål på bredden og dybden av nedgravningen. Indre bredde av vollen 
var ca. 2,5 m, og det kan antas at bredden på nedgravningen ikke har vært 

svært forskjellig fra denne. Basert på terrenget rundt kullgropen kan 
nedgravningsdybden estimeres til ca. 50-60 cm. I prøveruten fremkom et tynt 

kullag i bunnen (8), noe som tyder på at kullgropen har blitt grundig tømt. Fyllet 
bestod ellers av flere lag med sand, silt og varierende mengder kull og humus, 
trolig innrast etter at kullgropen gikk ut av bruk (lag 2-7). I toppen lå et tynt lag 

torv (1). Torv; mørk brun, med en god del humus og røtter. Mørk gråbrun 
sandig silt med innslag av kull og noe humus. Rødbrun sand, silt og grus, 

mulig rester av varmepåvirkning og/eller anrikningslag. Mørk brun sandig silt 
med noe grus, innslag av kull, noe humus. Som 4, men noe lysere og mindre 

humus. Svakt rødbrun siltig sand med litt humus og kull, spor av anrikning. Lys 
brun og gråhvit spettet siltig sand med spor av humus og litt kull, noe grus. Fyll 

iblandet utvaskingslag. Kullag - milebunn. Kull iblandet noe sand og silt. 
Undergrunn. Lys gråbrun siltig sand med en del grus, kompakt. PK12657 

Cf35003_746-8, 
Cf34944_018-020, 41-

8, 088-094 T8-9 

226 Voll 151811 287 273    oval   Estimert avgrensing av indre voll i kullgrop A212, svært uklar.  

Cf35003_746-8, 
Cf34944_018-020, 41-

8 T8 

246 

Nedgr., 
mulig 

fangst-
grop 

59136-
22 915 710 310 50 55 oval flat skråe 

Gropen var tilnærmet rundoval i plan, med tydelig voll mot nord og øst, og mer 
uklar voll mot vest og sør, delvis fordi gropen ligger i helling not nord og øst, 

delvis pga. røtter. Nedgravningen var ujevn både i plan, bunn og sider. Det var 
en del store steiner i gropen, samt mye store steiner i undergrunnen. 

Strukturen tolkes som en påbegynt nedgravning til fangst eller kullproduksjon 
som ikke har blitt fullført, da beinhard semikonglomerert undergrunn med 

kampestein har vanskeliggjort gravingen. Strukturen målte ca. 9,2 x 7,1 m ved 
ytre voll, mens størrelsen mellom toppen av vollene var ca. 5,4 x 5,2 m, og den 
var opptil 1 m dyp. Profilsnittet bekreftet at det var lite voll i sør, i den grad noe 
kunne erkjennes i overflaten, var det et tynt lag med steril undergrunnssand 

(13) over utvaskingslag (17) og anrikningslag (14). I nord var det imidlertid mye 
oppkastete masser (lag 2, 3). Lag 3 bestod av det fjernete anrikningslaget i  

Cf35003_745, 
Cf34944_021-23, 034-

040 T10-11 
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toppen av undergrunnen, mens lag 2 var den sterile undergrunnen under 
anrikningslaget. Selve nedgravningen var preget av utrasinger og var 
vanskelig å definere. En blanding av utvaskingslag (17b) og omrotete 

opprinnelige undergrunnslag (lag 7, 8, 11) utgjorde fyllet, sammen med til dels 
store steiner. Torvlaget over kullgropen var tykkest i bunnen av gropen, og 

varierte ellers over vollene. Undergrunnen varierte en god del i 
sammensetning, fra fin silt til store steiner (lag 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16), og var 
svært hard og kompakt slik at selv gravemaskinen hadde problemer med å 

komme gjennom. Utvaskingslaget 17 følger formen på gropen. Dette tyder på 
at gropen kan ha en betydelig alder. I kullgropene vises det motsatte, nemlig at 

utvaskingslaget kuttes av nedgravningen til gropene, og det har ikke dannet 
seg et nytt utvaskingslag. Gropen er således trolig betydelig eldre enn 

kullgropene. 1) Torv. Svartbrun svært humøs siltig sand med mye røtter. 2) 
Voll. Lys gråbrun sandig silt med litt småstein, opprinnelig steril undergrunn. 3) 

Voll. Rødoransje siltig sand med spetter av utvasking. Opprinnelig 
anrikningslag i den utgravde gropen. 4) Anrikningslag. Rødoransje siltig sand 

med noe grus. 5) Undergrunn. Lys brun sandig silt. 6) Undergrunn. Mørk 
gråbrun sand med en god del grus og småstein. 7) Fyll. Heterogent fyll med 

spettet gråbrun og rødlig siltig sand. Innrast? 8) Innrast anrikningslag? 
Rødoransje sandig silt. 9) Undergrunn. Lys gråbrun sand med en del småstein 
og enkelte større stein. 10) Undergrunn. Som 9, men mer grått enn brunt. 11) 
Fyll. Mørk brungrå sandig silt med en del humus, trolig omdannet innrast torv. 
12) Undergrunn. Mørk brun sandig silt. 13) Voll. Likner 2. 14) Anrikningslag, 

som 4. 15) Undergrunn, som 6, men med mer grus og småstein. 16) 
Undergrunn, som 5. 17) Utvaskingslag. Lys grå siltig sand. 

260 Voll 
59136-

22 404 340    oval   Indre avgrensing av voll grop A246, estimert, svært uklart skille.  

Cf35003_745, 
Cf34944_021-23, 034-

040 T10-11 
286 Annet 

 
            

293 Annet 
 

            
303 Annet 

 
            

310 Annet 
 

            
317 Annet 

 
            

325 Annet 
 

            
766 Avfallslag 102394 256 218    ujevn   grå-rosa-brun  Cf35003_196  
773 Annet 

 
            

795 Avskrevet 102394             

801 Kullag 102394 934 367 410  12 
uforme

t ujevn  

Kullag, mulig kullager, 9,34 x 3,67 m i utstrekning, opptil 12 cm tykt i profilet. 
Dekket sørvestdelen av vollen til kullgrop A187 og nordvestdelen av vollen til 
A169. Det kunne ikke spores flere avsetninger i laget, men tatt i betraktning 

utstrekning og stratigrafi, er det trolig at det inneholder kull fra begge 
kullgroper, ettersom det ligger direkte på vollene. Laget hadde en ujevn 

utbredelse, og strakk seg til ovn A4212. Lag 32, sortbrunt kull med litt sand og PK5285 

Cf35003_225-9, 282, 
286, 297-8, 304, 308, 
324, 333, 353, 357, 

364, 386, 606-9, 680-6 T17 
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silt, lommer med malm og humus innimellom. 
812 Annet 

 
            

819 Malmlag 102394 340 190 120  4 ujevn ujevn  

Malmlager beliggende langs vestsiden av kullgrop A169 og vollen - opprinnelig 
antatt å være en sammenrast ovn. Malmen hadde en dyp rødbrun farge, og 

var iblandet litt kull, humus og torv (lag 27). Laget lå over, og var til dels 
vanskelig å skille fra, A3911 (tidl. Inkl. A3176, A3183, A3198) (lag 26.). Laget 
ble renset vekk før profil C4794 ble anlagt, og omfang og tykkelse er angitt på 
bakgrunn av foto og innmåling. Laget målte ca. 3,4 x 1,9 m, og var ca. 4 cm 

tykt på det meste.  
Cf35003_594-602, 

617, 619-24, 700-705 T18 
830 Annet 

 
        Avskrives/annet    

855 Malmlag 102394 536 531 190  4 ujevn ujevn  

Uregelmessig malmlag med ujevn form, ca. 5,3 x 5,3 m på det største, og 4 
cm tykt i profilet. Laget lå delvis opp på sørvollen av kullgrop A187. I vest lå 
det over kulluttrekk A801 fra kullgropen, og det var til en viss grad iblandet 

slagg fra ovnsområdet A200052. Mye av malmen lå i torvlaget og forsvant ved 
avdekking. Laget bestod av lag 12), mørk rød finkornet malm iblandet noe kull, 

litt humus, sand og silt, og lag 13, finkornet lys brunrosa malm med lite kull, 
men noe sand og silt. Det var ikke et klart skille mellom de to lagene, noe som 
trolig skyldes bevaringsforholdene og avtorvingen. Jf. malm i A169 synes det å 

være malm fra to forskjellige brenninger. Stratigrafien tyder på at malmlaget 
har vært i bruk i siste fase av produksjonen, ettersom det ligger over kullgrop 

A187 og kullet derfra. PJ6013 

Cf35003_225-9, 282, 
286, 297, 302, 308, 
330, 333, 350, 357, 

364, 386, 712-4, 716, T19 
881 Avfallslag 102394 982 462    ujevn ujevn  Malm og kull i sand, lomme over vollen; brun-rød-grå-sort.  Cf35003_197-8 T17 

914 
Røsteplas

s 102394 703 461   6 ujevn ujevn  

Rødbrun malm iblandet litt humus og en del kull stedvis. Svært forstyrret av 
røtter og stubber, og anlagt på ujevn grunn. Har trolig strakt seg noe lenger 

vestover, men dette ble ikke anerkjent ved avdekkingen. Kun et tynt malmlag 
bevart, opptil 6 cm tykt. Varierer i kvalitet mellom fyldig dyprød malm og finere 

lys rød malm, men mest av førstnevnte. Noe kull i enkelte områder. 
PK6011, 
PJ6012 

Cf35003_673-674, 
687-693 T16 

1071 Sti 102404 1400 50       

Stiløp fra NØ-del av id102404 som fører opp skråningen nordøst for lokaliteten 
og forsvinner der terrenget flater ut igjen. Stien er svakt nedslitt i terrenget, 

men ikke i den grad at den kan kalles en hulvei. Stien er i bruk i nyere tid for fe 
og turgåere, men det holdes som mulig at den også kan ha vært i bruk 

samtidig med anlegget. Basert på den begrensete nedslitingen har den aldri 
vært mye brukt.  Cf35003_1947-8  

3011 Kullflekk 102394           -  

3034 Voll 102394 450 380    oval  skråe 
Avgrensing indre voll i A169, noe ujevnt oval form, ca. 4,5 x 3,8 m. Uklart 

definert.  

Cf35003_224, 360, 
544-9, 553-9, 565-6, 

573-87, 592-3, 595-8, 
600-6, 697-8, 700-4, 
Cf34944_015, 017, 

024-5  
3060 Annet 

 
        Bunnflate i A169 før undersøkelse    

3083 Malmlag 102394 604 158    ujevn ujevn  
23) Fyll. Lys grårosa sand og silt med litt malm, kull, humus. Som 12. Laget var 
2-5 cm tykt, og lite kompakt. Selv om fargen var nærmere oransje enn rød, og PJ6010 

Cf35003_594-602, 
617, 619-24, 700-705 T18 
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således kunne likne brent leire, særlig sammenliknet med den dyprøde 
malmen over og under, dreier det seg likevel om malm. Kan være nederste del 

av lag 26. 
3155 Malmlag 102394 124 47    ujevn   

Malm, fjernet. Rødoransje sand med mye malm, litt kull. Pudret med kompakt 
konsistens. Tilsvarende 3083 litt lenger sør.  Cf35003_198-9  

3198 Avskrevet 102394         Slått sammen med 3911   T18 

3459 Voll 102394 350 290    oval  skråe Avgrensing indre voll i A187.  
Cf35003_695-6, 712-
16, Cf34944_016-7  

3504 Annet 
 

        Bunnflate i A187 før undersøkelse    

3558 Lag 102394 280 200   8 ujevn ujevn  

Gulbrunt torvlag mellom steinene i NV del av slagghaugen. Mer stein og slagg 
innimellom, trolig ovn. Laget består av silt med en god del humus, røtter, noe 

kull, og varierende mengder slagg og steiner og grus. Under er et gult lag, 
liknende det i sør, men mer røtter og skit. Malm og kull på toppen av vollen 
dekker disse lagene, og det kan virke som om det har blitt fylt på masser før 

siste blestring.  Cf35003_198-9  

3577 
Slagg-
haug 102394 585 529 570  24 oval skrå  

Tilnærmet oval slagghaug beliggende i helling mot sør-sørvest, sør for 
ovnsområdet A200052. Slagghaugen målte 5,9 x 5,3 m og var stort sett tydelig 
avgrenset. I sør gikk den over i et myrsøkk som viste seg vanskelig å avdekke. 

Det kan imidlertid antas at det har samlet seg noe slagg i bunnen av 
skråningen. Mot nordøst og nord var avgrensingen mer utflytende, uten et klart 

skille mot ovnsområdet. Hovedandelen av slagget var kastet i haugen, altså 
mot sørvest, men det var slaggavfall også vest og nord for ovnen, om enn i 
små mengder. Haugen var opptil 24 cm tykk på midten, og tynnet gradvis ut 
mot kantene, om enn mindre mot nord og ovnen enn ellers. Fyllet inneholdt 

svært mye slagg sammenliknet med annet fyll, anslagsvis ca. 75 %. Fyllet (1) 
var mørk gråsort og bestod av svært mye slag, iblandet sandig silt med mye 

kullstøv og noen kullbiter, litt humus, i tillegg til enkelte nevestore steiner, stort 
sett ikke varmepåvirkete. Slagget gjorde fyllet hardt å jobbe i, men det var ikke 
egentlig kompakt, snarere løs i konsistensen. Deler av haugen var dekket av 

et gult sandlag som ikke fremkommer i profilet. Laget tilsvarer fyllskifte 29 eller 
30 på tegning over C4794. Laget ble fjernet før området ble videre undersøkt. 
Det var ingen klare fyllskifter i selve slagghaugen. I bunnen lå imidlertid et sjikt 

som var forholdsvis fritt for slagg. Det er sannsynlig at dette er følgen av en 
naturlig sortering i fyllet, der små partikler av sand, kullstøv og humus har blitt 
vasket ned og dannet et mer kompakt sjikt. Et lys grått utvaskingslag (2= lå 

flekkvis under slagghaugen, over et kraftig oransje anrikningslag (3). 
Anrikningslaget var fraværende i sørlig del, i bunnen, og det var kun spredte 

forekomster av utvasking. Dette har trolig å gjøre med forskjellig vegetasjon på 
den veldrenerte moreneryggen, sammenliknet med myrsøkket nedenfor. 

Undergrunnen (4) bestod ellers av gulgrå sandig silt, ganske kompakt, og med 
varierende mengder grus, nevestor stein og noen skallestore steiner. 

Slagghaugen lå delvis over malmlagene mellom ovnsområdet A200052 og 
kullgrop A169, bl.a. representert ved A3911 og A4364. 

PK4845, 
PK4846 

Cf35003_230, 334, 
346, 351, 385, 403-
/6/9-11, 437, 473-4, 
539-48, 556, 588-

91,611-5,624, 1390-
1392 T20 
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3635 Plan.-lag 102394 200 170   30 
uforme

t flat  

Påfylt lag i kullgrop, minste utstrekning 200 x 170 cm, tykkelse 5-30 cm, 
betydelig tykkere i øst enn i vest.. Spettet gul sand med litt kull, humus og 

grus, med variasjoner. Lag 18, 39, 40, der 39 inneholdt mindre humus og kull 
enn 18 og 40, og var noe gulere. Laget ble hovedsakelig observert i bunnen av 

kullgrop A169, men spor av samme fyll lå også på innsiden av vollen i 
nordvest; dette kan kanskje indikere retningen fyllet ble transportert fra.  

Cf35003_573-7, 594-
605, 617, 619-24, 680-

6, 700-705 T17-18 

3655 Avfallslag 102394 91 17    ujevn ujevn  
Mindre slaggansamling i bunnen av sørlig kullgrop, oppå lag 3635, trolig 

resultat av blestring etter at kullgropen ble planert.  Cf35003_568  

3817 Voll 102394 450 370    oval     
Cf35003_695-6, 712-
16, Cf34944_016-7  

3835 Voll 102394 550 530    oval     

Cf35003_224, 360, 
544-9, 553-9, 565-6, 

573-87, 592-3, 595-8, 
600-6, 697-8, 700-4, 
Cf34944_015, 017, 

024-5  

3911 Malmlag 102394 436 195 290  4 ujevn ujevn  

Malmlag beliggende over vestvollen til kullgrop A169, ned på innsiden av 
kullgropen og vestover mot ovnsområdet 200052. Lagets utstrekning var ca. 
4,6 x 1,9 m, dybden opptil 4 cm. Slått sammen av flere tidligere innmålinger, 

A3176, A3183, A3198. Malmlaget (2, 13) bestod av rødbrun malm iblandet litt 
kull, sand og silt, og liknet på lag 21 i innhold. Laget lå under lag 1, lag 12 

(A4234?) og lag 20 (A4234?), og over lag 3 (A4240), 8, 6 (A4316), 14 
(A4356),18 (A3635) og 19 (A4336).  

Cf35003_594-602, 
617, 619-24, 679-86, 

700-705 T18 

4212 Ovn 102394 107 85    oval   

Indre del av ovnskonstruksjonen tilhørende jernvinneanlegget. Ovnen var 
konstruert over en grop, A6051, som mot sørvest gikk over i en slaggrenne, 
A6061, begge deler nedgravd, men ikke veldig dype. Ovnsgropen var ca. 15 

cm dyp i snitt, med tilnærmet skålform. I bunnen av slaggrenne og ovnsgrop lå 
sterkt kullholdige lag med varierende mengder slagg (A5933/5982, A5965). 
Det var imidlertid lite brent sand på dette nivået. Høyere opp, langs innsiden 

av steinpakningen i øst, var det derimot et steinblandet sandlag som var sterkt 
preget av varmepåvirkning (A5246/A5533/A5712), men steinene i seg selv bar 

sjelden preg av høy varme, annet enn i flatene som vendte inn mot ovnen. 
Over bakkeplan forsvant de sterkt kullholdige lagene i midten av ovnen, og ble 
i stedet erstattet av lag som syntes omrotete, særlig et rødbrunt lag bestående 
av sand og silt iblandet en del humus, noe kull, slagg, og enkelte steiner. Laget 
var spettete og heterogent. Langs bakre del av ovnen, innenfor området med 

brent sand, fremkom på bakkeplan og noe høyere et grått, ganske gruset 
utseende lag, som tolkes som de forvitrete restene av nedre del av 

sjaktkonstruksjonen, altså delvis brent leire som ikke har oksidert og blitt rød, 
og hvis brenningsgrad var såpass lav at den fort smuldret. Dette grå laget var 
delvis omrotet med et mørk rødbrunt fyllskifte med kullholdig siltig, sand og en 

del kul  

Cf35003_224/28-30, 
286, 294, 298, 304, 

331, 333-4, 346, 356, 
364, 386, 406, 410-1, 
539-42, 548, 550-1, 

556, 569-72, 594-602, 
606-610, 617-673, 

679, 700-2, 705-710, 
717-740, 749-778, 

780-1, 788-856 pad1-6 
4234 Avfallslag 102394  43   6 ujevn ujevn  12) Fyll. Spettet lys grå-rød-brun sand med en del malm og litt kull. Som 20.  Cf35003_553-556, T18 
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20) Fyll. Lys grårosa sand og silt med litt malm, kull, humus. Som 12. 
Malmholdig sandlomme under 3911, over kullag. Lys rødbrun, iblandet litt 

humus og kull. Antatt tilfeldig utrast sandlag med div rester fra toppen. Flere 
sjekt med varierende malmintensitet synlig i profil. 

568, 679 

4240 Kullag 102394 331 156 150  4 
uforme

t ujevn  

Laget ligger mellom ovn A4212 og vollen til kullgrop A169, og representerer 
trolig kull tilhørende en av de senere brenningene i ovnen. Kullet synes ikke å 
være utkast fra A169, ettersom stratigrafien tilsier at laget har tilkommet etter 
at kullet var tømt fra A169 og kullgropen var tatt i bruk som malmlager. Lag 3: 

Sort kullag iblandet litt malm, sand og silt. Ikke i profil, eller topp? PK6005 

Cf35003_557-66, 569-
72, 594-602, 617-24, 

679, 700-705 T18 

4261 Avfallslag 102394 102 63    ujevn ujevn  

Lomme med mørk brunsort fyll, bestående hovedsakelig av kull, med en god 
del finkornet slagg, og iblandet litt humus, sand og silt. Lå delvis over 

horisontal helle.  Cf35003_569-72  

4275 Kullag 102394 102 62   3 ujevn ujevn  

Ikke erkjent i profil. Kullag funnet i sjakten inne i kullgrop A169, men ikke 
relatert til kullbrenningen. laget inneholdt noe sand, silt og humus i tillegg til 

kullet; mørk grå-brun-svart.  Cf35003_577  

4292 Kullag 102394 85 77   5 ujevn ujevn  

Kullag. Noe grus og småslagg i sort kull med noe humus og sand, mørk grå-
brun-svart, langs innsiden av kullgrop A169, men ikke del av kullproduksjonen 

i gropen. Kanskje erkjennbar i profil.  
Cf35003_594-602, 

617, 619-24, 700-705 T18 

4316 Lag 102394  160   13 ujevn ujevn buete 

Lag 6. Spettet gul og grå sand med litt kull, humus og grus/småstein. Lag 30: 
Lys gråbrungul sand med svært lite inklusjoner. Lag 6 og 30 gikk over i 

hverandre, med lag 6 som hoveddelen av vollen, og lag 30 som en mer utrast 
voll ned skråningen mot vest. Laget ble ikke avgrenset under undersøkelsen.  

Cf35003_573-7, 594-
602, 617, 619-24, 679-

86, 700-705 T18 

4336 Kullag 102394 144 78   4 ujevn ujevn  

Kullsjikt. Tynn sort linse med kull iblandet litt sand og malm, lag 19, på 
innsiden av vestvollen i kullgrop A169. Ikke relatert til kullproduksjonen i 
gropen. Laget kan være det samme som 3 på den andre siden av vollen. PK6008 

Cf35003_557-566, 
680-6 T18 

4356 Malmlag 102394 295 246 95  14 ujevn ujevn  

Tykt malmlager liggende langs vestlig innside av kullgrop A169. Laget målte 
ca. 2,95 x 2,5 m, og var opptil 14 cm dypt, med en ujevn form. Laget (14) 

bestod av dypt brunrød malm med litt kull, silt og grus. Det utgjør trolig malm 
tilhørende en tidlig brenning i jernvinneanlegget. Laget lå over milebunn 15 

(A4390), og under lag 6 (A4316), 13 (A3911) og 18 (A3635). PJ6009 

Cf35003_578-87, 594-
602, 617, 619-24, 679, 

700-705 T18 

4364 Malmlag 102394 351 309 110  5 ujevn ujevn  

Malmlag mellom kullgrop A169 og ovnsområde A200052, med sterkt ujevn 
form og tykkelse. Laget strekker seg ca. 3,5 x 3,1 m, og er opptil 6 cm tykt i 

profilet. Laget (5) bestod av rødbrun malm, iblandet litt kull og sand. Laget lå 
under lag 4, og over lag 30. PJ6006 

Cf35003_594-602, 
616-7, 619-24, 679, 

700-705 T18 

4390 Kullag 102394  58    ujevn flat skråe 

Diverse lagrester langs indre voll. 15) [4390] Milebunn. Sort, iblandet litt sand, 
grus og småstein (herunder KP6007). 16) [4390] Fyll. Grått siltlag med litt kull, 

under kullag 15 langs vestlig side av kullgrop. 17) vp sand, rødrosa: PK6007 

Cf35003_592-602, 
617, 619-24, 679-86, 

700-705 T18 

4496 Lag 102394  192   10 ujevn ujevn  

Fyllag funnet hovedsakelig på nordsiden av profilbenk, tilsvarer trolig lag 4 fra 
tegning. Fyllet bestod av gulgrå spettet sand med litt kullbiter, humus, malm og 
brent sand spredt omkring. Kan være enten et "planerings-" eller "rengjørings-
"lag, der gamle avsetninger dekkes før ny produksjon settes i gang, eller en 

oppstøtting av ovnskonstruksjonens bakre del. Malm og kull under laget tyder 
på at ovnen har vært i bruk tidligere, så laget har i så fall blitt påfylt på grunn  

Cf35003_594-602, 
617, 619-24, 679, 700-

705 T18 
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av en endring i ovnens funksjon. 
4506 Lag 102394 111 100    oval   Brent sand i ovnsanlegg  Cf35003_628-73  
4624 Lag 102394  157    ujevn ujevn  Grågult fyll under malmlag, over undergrunn. Bunn av A4496 (se denne).  Cf35003_628-73 T18 

4800 Kullag 102394 87 73   4 ujevn ujevn  
Kullomme i vest, under helle, inneholder noe slagg. Lag 28: Kullag, tettpakket, 

store kullbiter under helle, iblandet litt slagg. Begrenset utbredelse. PK4844 
Cf35003_594-602, 

617, 619-24, 700-705 T18 
4825 Avskrevet 102394         Slått sammen med A4316.    
4830 Avskrevet 

 
            

4835 Avskrevet 102394 162 56    ujevn   
Slått sammen med A4868, del av steinpakning rundt ovnen. Omtrentlig 

avgrensing. Avskrevet som selvstendig objekt.  
Cf35003_594-602, 

617, 619-24  

4851 Lag 102394 175 143    ujevn   
Brunrød grov sand med litt kull, brent sand og mulig malm. Omrotet fyll i 

toppen av ovnen, inkludert også noe slagg og ovnsrester. Nivå 1.  Cf35003_628-73 ipad1 

4868 Lag 102394 225 92    ujevn   
Omtrentlig avgrensing av ovnens bakre del, oppbygd av rundstein iblandet grå 

til grågul sand.  
Cf35003_594-602, 
617, 619-24, 700-5  

5246 Lag 102394 56 20    ujevn   
Rødbrent sand i bakkant av ovn A4212. Noe stein, kull og slagg iblandet. Nivå 

2.  Cf35003_628-73 ipad2 

5253 Lag 102394 63 41    ujevn   
Blanding av 5246 og 4851. Rødbrent sand og mer humøs og kullholdig 

brunrød sand, med noe slagg, stein etc. Nivå2.  Cf35003_628-73 ipad2 
5288 Milebunn 102394   190 10  oval flat skråe Milebunn i kullgrop A187 - se denne for beskrivelse.  Cf35003_712-16  
5300 Milebunn 102394   295 5  oval flat skråe Milebunn i kullgrop A169 - se denne for beskrivelse.  Cf35003_702-4  

5316 
Kull-

uttrekk 151913  504   2 
uforme

t   

Kulluttrekk mot sørøst fra kullgrop A136. Tynt lag med kull, drøyt 5 m bredt, 
opptil 2 cm tykt. Kull iblandet noe sand, silt og humus. Fremstår som spettet og 

sporadisk.  Cf35003_699, 782-7  

5323 Milebunn 151913   210 12  oval flat rette Milebunn i kullgrop A136 - se denne for beskrivelse.  
Cf35003_699, 782-7, 

Cf34944_001-2 T4-5 

5533 Lag 102394 69 19    ujevn   
Rødbrent sand i bakkant av ovn A4212. Noe mer sporadisk og tynnere enn 

høyere opp. Nivå 3  Cf35003_749-62 ipad3 

5675 Lag 102394 140 85    ujevn   
Brun humøs og kullholdig sandig silt, likner A4851, men brunere, mindre 

produksjonsavfall, utbredelse nivå 4.  Cf35003_763-81 ipad4 
5700 Lag 102394 30 19    ujevn   Tilsvarer A4851, inne i selve ovnssjakten, nivå 4. Rødbrunlig sand mm.  Cf35003_763-81  
5712 Lag 102394 81 20    ujevn   Rødbrent sand i bakkant av ovn A4212, nivå 5. Tilsvarer A5246, A5533.  Cf35003_763-81 ipad5 

5727 Kullag 102394 63 34    ujevn   
Kullag i bunnen av ovn A4212, nivå 5. Kull og sot, ganske fettet i konsistensen, 

iblandet noe sand og silt, samt slagg.  Cf35003_763-81 ipad5 
5917 Lag 102394 137 124    ujevn   Estimert utbredelse av ovn uten bakre steinpakning, etter gravning av nivå 5  - - 

5933 Avfallslag 102394 60 50    ujevn ujevn  
Fyll i slaggrenne A6061. Mørk brunsort kull og kullstøv blandet med til dels 

mye slagg, samt noe sand og silt og grus, litt humus.  
Cf35003_779, 788-

835 ipad4/5 

5965 Lag 102394 63 30    ujevn   
Fyll i ovnsgrop. Likner A5727, men mer oppblandet med slagg; sort-grå. 

Bunnlag i ovnen. Som 5933/5982 i slaggrennen. nivå 6 PK6004 
Cf35003_779-810, 

812-33 ipad6 

5982 Lag 102394 77 47    ujevn   
Fyll i slaggrenne A6061, som A5933. Mørk brunsort kull og kullstøv blandet 

med til dels mye slagg, samt noe sand og silt og grus, litt humus. PK6003 
Cf35003_779-810, 

812-33  
5993 Avskrevet 102394         Nedgravningskant for ovnen    

6051 Ovnsgrop 102394 64 55  15  oval   
Grop i det antatte sentrum av ovnen i jernvinneanlegget. Omtrent oval i form, 

ca. 64 x 55 cm, med buete sider og bunn. Diverse fyll.  
Cf35003_779-810, 

812-33, 836-56  
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6061 
Slagg-
renne 102394 100 47  10  avlang rundet buete 

Forsenkning i forlengelsen av ovn A6051, ca. 1 m lang og 47 cm bred, fylt med 
A5982 og A5933; mørk brungrå-sort. Tilnærmet buet tverrsnitt. Ikke klart 

adskillbar fra ovn A6061. PK6003 Cf35003_778  

6071 Kullgrop 102376 740 710 280 48 24 oval flat rette 

Kullgropen ligger isolert på en høyde, ca. 20 m fra jernvinneanlegg 102404. 
Før undersøkelse fremstod den som rundoval i ytre og indre mål, med unntak 
av en skarp skjæring i vest som antydet rektangulær form. Den indre hellingen 
var skarpere i nord og nordvest-sørvest, enn i resten av gropen. Den var delvis 

forstyrret av et par stubber, men ellers ganske godt bevart. Vollen var 
forholdsvis tydelig på alle sider. Etter avdekking ble det påvist noen små 

kullflekker i sørøst, på utsiden av vollen, som antyder et kulluttrekk i retning 
mot id102404. Under vollen i nord og videre nordover ble det observert spor 
etter et malmlag. Det er ikke kjent et nytt jernvinneanlegg i denne retningen. I 

plan målte kullgropen 7,4 x 7,1 m og var opptil 62 cm dyp. Målet mellom 
toppen av vollene var ca. 4,7 x 4, 2 m. I profilet var kullgropen ca. 6,7 m bred. 
Nedgravningen målte ca. 2,8 m og syntes å være rektangulær. Det er en viss 
usikkerhet knyttet til formen, ettersom kullaget var svært tynt og dårlig bevart. 
Nedgravningen var 48 cm dyp, og vollene opptil 24 cm høye. Målet mellom 
toppen av vollene var ca. 4,6 m. Kullgropen var dekket av et torvlag av noe 
varierende tykkelse (lag 1). Vollene var bygd opp av lag 2 og 9, og lå over 

utvaskingslag 6, som igjen lå over anrikningslag 7. Disse lagene var stedvis 
ujevne, spettete og omrotet (lag 18, 19). I nord lå spetter av malm i varierende 
kvalitet (lag 3-5) mellom vollen og utvaskingslaget. I bunnen av kullgropen lå 
milebunnen, kullag 15. Små lommer med varmepåvirket sand (16) lå under 

kullaget. Det var lite innrast fyll, særlig i midten av gropen. De innraste 
massene varierte mellom tilnærmet steril undergrunnssand, trolig som følge av 

at sidene har kollapset, og sterkt kullblandet sandig til gruset silt (lag 10-14). 
De innraste sidene gjorde det vanskelig å se nedskjæringskantene, men de 
kan til en viss grad rekonstrueres fra utstrekningen på kullaget og brudd i 

utvaskings- og/eller anrikningslag. Undergrunnen (lag 8, 17) ble grovere og 
mer kompakt nedover, og drenerte vann dårlig. 1) Torv. Mørk brun sterkt 

humøs sand med mye røtter. 2) Voll. Lys gråbrunsand og sild av varierende 
grovhet med innslag av grus, litt humus. 3) Malm; lys rød og finkornet. 4) Som 

3, men lysere. 5) Malm. Rødbrun, noe mørkere enn 3. Litt siltig. 6) 
Utvaskingslag. Lys grå siltig sand. 7) Anrikningslag. Klar oransje mot 

brunoransje. Siltig sand med noe grus. 8) Undergrunn. Gråbrun silt med litt 
sand, noe gråere enn 2. 9) Voll. Blanding av oppkastet utvaskingslag og 

anrikningslag, spettet rødt og grått. Litt humus. 10) Fyll. Mørk grå silt, noe 
spettet, med en del kullstøv og noe humus. 11) Utrast voll/undergrunn, 
iblandet anrikning og utvasking. Spettet grå-gul-brun siltig sand med litt 

humus. 12) Som 11, men med større andel anrikningslag, noe rødligere. 13) 
som 11 og 12, men noe mer homogent. 14) Lomme med gulbrun gruset silt. 

15) Milebunn. Gråsort kullag iblandet litt sand, humus og småstein. 16) 
Varmepåvirket sand. Lys rødrosabrun. Siltig sand med noe grus og enkelte PK10924 

Cf35003_1349-55, 
1354, 1841-2, 

Cf34944_009-010 T12-13 
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småstein. 17) Undergrunn. Lomme med rødbrun sandig silt, uklart skille mot 8. 
18)/19) Lommer med blanding av anrikning og utvaskingslag. 

6092 Voll 102376 569 508    oval   Topp av voll i kullgrop 6071, estimert utstrekning, uklar avgrensing.  

Cf35003_1349-55, 
1354, 1841-2, 

Cf34944_009-010 T12 

6110 Voll 102376      
rektan-
gulær   Indre voll i kullgrop 6071, estimert utstrekning, uklar avgrensing.  

Cf35003_1349-55, 
1354, 1841-2, 

Cf34944_009-010 T12 

6135 Annet 102376      
rektan-
gulær   

Bunn i kullgrop A6071 før undersøkelse, estimert utstrekning, uklar 
avgrensing.  

Cf35003_1349-55, 
1354, 1841-2, 

Cf34944_009-010 T12 
6212 Annet 

 
        Antatt slagghaug før utgravning    

6226 Annet 
 

        Antatt malmlag før avdekking    
6239 Annet 

 
        Antatt malmlag før avdekking    

6246 Annet 
 

        Antatt ovnsområde før utgravning    

6260 Milebunn 102376   260 10  
rektan-
gulær flat rette Milebunn i kullgrop A6071 - se denne for beskrivelse.  

Cf35003_1349-55, 
1354, 1841-2, 

Cf34944_009-010 T13 
6364 Voll 151880 398 352    oval   Avgrensning indre voll A101  - T1 

6400 Malmlag 151880 570 360 50  2 ujevn ujevn  

Sporadisk malmlag vest for ovnsområde A6565. Laget fremkom flekkvis under 
avtorvingen, noe som trolig skyldes de svært ujevne grunnforholdene. I 

sørvestlig del var det et forholdsvis sammenhengende område på ca. 5,7 x 3,6 
m, men det har vært utstikkere mot nord og øst, og malmrestene under A6442 

tolkes å tilhøre A6400, selv om det ikke kunne påvises en direkte 
sammenheng i felt. Den undersøkte delen av laget var bare 2 cm tykt, men det 
har sannsynligvis vært tykkere i de mer sammenhengende områdene. Laget lå 
delvis under slagghaug A6442 og kullager A6870. Malmlaget (lag 3) inneholdt 

lys rød malm, iblandet litt sand, silt og kull.  

Cf35003_1372, 2859; 
Cf34944_058-61, 079-

81 T14 

6442 
Slagg-
haug 151880 472 416 405  

0,1
8 ujevn flat  

Slagghaug med svært ujevn utstrekning, en slags oval form men med sterkt 
ujevne kanter, beliggende på tilnærmet flat mark, vest for ovnsområdet A6565. 
Haugens utstrekning var ca. 472 x 416 m, og den var opptil 18 cm tykk, med 
avtakende tykkelse mot sidene. Den fremstod som tynn og utdratt i kantene. 
Haugen lå over kullager A6870, som igjen lå over rester av malmlag A6400 i 

nord. Fyllet (lag 1) bestod av slagg, særlig nevestor tappeslagg, med noe kull, 
humus, sand og silt iblandet. Det var et diffust skille mellom et øvre sjikt 1a, 

som var mer brunsort i farge, og et nedre sjikt 1b som var gråsort. På 
bakgrunn av plassering innad i anlegget tolkes slagghaugen for primært å 

være utkastet fra ovn A12803. PK12656 

Cf35003_1372, 2859; 
Cf34944_058-61, 079-

81 T14 

6479 
Slagg-
haug 151880 517 488 550  25 oval skrå  

Tilnærmet oval slagghaug beliggende sør for ovnsområde A6565. 
Slagghaugen målte ca. 5,17 x 4,88 m i plan og var opptil 25 cm tykk, med 

avtakende tykkelse mot sidene. Mesteparten av slagghaugen lå i en sørvendt 
skråning med ca. 6-7 grader helling, men den nordlige delen, opp mot ovn 

A12864, flater ut. Slagghaugen bestod av lag 1, slagg, for det meste nevestor, PK12538 

Cf35003_1377, 2864, 
2910-11; 

Cf34944_049-54, 64-8 T14 
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iblandet varierende mengder sand, silt, humus og kull uten klare skiller. Mot 
bunnen i sør var det avsatt en sandlomme 5, med litt humus og silt. I nord lå 

laget over lag 6, grå, kompakt silt, som syntes å være en variasjon av 
undergrunnen, men det er uklart om dette laget var naturlig eller 

menneskeavsatt. Undergrunnen bestod hovedsakelig av grågul sandig silt, 
men med et sporadisk gråhvitt utvaskingslag i toppen og oransje anrikning 

under dette. Slagghaugen lå over malmlag A6803, som hadde noe varierende 
beskaffenhet. Slagget strekker seg også inn over gropen som ovn A12864 er 

anlagt i, og det virker som at slagghaugen har vært i brukt frem til 
produksjonen på anlegget stoppet. 

6565 
Ovns-

område 151880 320 253    ujevn ujevn  

Ovnsområde som omfatter ovnene A12803 og A12864 beliggende tilnærmet 
parallelt, med åpning mot VSV. Ovnene var definert av mer eller mindre in situ 
sjakter av brent leire, med kraftige steinpakninger som var bygd opp omkring, i 
tillegg til en god del rester av ødelagt ovnsmateriale, heller, sjaktmateriale og 

slagg. Det er mulig at begge ovnene har vært driftet samtidig en periode. 
Stratigrafiske forhold viser at ovn A12803 har gått ut av bruk før A12864. 
A12864 er anlagt over en stor, oval grop, A12948, som også delvis går 

innunder sørlig hjørne av A12803. Mesteparten av gropen ligger i bakkant av 
ovnen. Det er mulig at det kan dreie seg om en oppsamlingsgrop for slagg til 

A12803, der slagget i så fall har blitt ført ut av ovnen og deretter ned på siden. 
I så fall må det antas at gropen for det meste har gått ut av bruk da A12864 ble 

anlagt, som i så fall er yngre, og at man her ikke så det som nødvendig å 
samle opp slagget i en grop. En rekke heller foran ovnene, altså i sørvest, lå 
tilnærmet plant i det gule laget A12679, men det er uklart om de var lagt der 

som dekke, eller om de var rester av den ødelagte ovnskonstruksjonen. 
Lagbeskrivelser tegningsnr. 15 1) Kullager 6870. Nesten rent kull, litt sand, silt 
og humus 2) Brun sandig silt med en del humus, litt malm, grus og brent leire, 

noe kull. Sjiktvis avsatt, heterogent. Litt slagg. Iblandet rester av lag 3. 3) 
Gulbrun sandig silt med noe humus, litt kull, noe stein 4) Kullinse, iblandet litt 

sand, silt og humus. mindre kullbiter enn i lag 1. Som lag 9/13/15 5) Utvasking, 
gråhvit linse. Omroting? Tilfeldig? 6) Variert toppfyll; en del kull og humus i 

sand, litt slagg og annet. 7) Som lag 6, men noe mer humus og kull. 8) 
Heterogent fyll. Pakning rund ovn. Mye varmepåvirket sand, brent leire, slagg, 
humus, kullbiter, sjiktvis avsatt. 9) Som lag 4. 10) Som lag 7, men mer slagg. 
Utkant av slagghaug? 11) Finkornet slagg med kull, delvis under slagghaug 

A6479. Primærsmiing? 12) Slagg i kull, utkant av slagghaug? 13) Kullag, som 
lag 4/9/15 14) Kull, humus, silt, sand og slagg med hellefragmenter. 15) 

Kullag, som lag 4/9/13 16) Blandet heterogent fyll med slagg, kull, sand, silt og 
humus 17) Fragmenter av brent leire med sand og hellefragmenter 18) Som 

lag 16, men mer brent sand i store deler av laget 19) Som lag 18, men 
mørkere og mer kullblandet 20) Smuldret brent leire 21) Som lag 20, men litt 

finere i konsistensen og mer iblandet kull 22) Blandet sand, kull, 
hellefragmenter, slagg, brent leire. 23) Lys gulbrun sand med litt humus og 

PJ12801-
2 

Cf35003_2861-3, 
2878-2906, 2912, 

2923-3053, 3062-3; 
Cf34944_082-7, 095-

118 

T15; 
ipad 

24-30 
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kull. 24) Malm og kull i sand, rødbrun 25) Som lag 3 26) Fin rødbrent sand 27) 
Blanding av brent leire, slagg, kull, heller mm. 

6803 Malmlag 151880 471 943 496  7 ujevn skrå  

Et noe ujevnt og uklart definert malmlag beliggende i skråningen sør og sørøst 
for ovnsområde A6565. Ved avtorvingen ble laget oppfattet som et ujevnt og 
delvis sammenhengende område like sør for kullgrop A116. Funn av tykke 

malmavsetninger under slagghaug A6479 lenger vest, samt vissheten om den 
ujevne grunnen, mye stubber og vanskelig tilgang med gravemaskinen under 
avdekkingen gjør derfor at laget tolkes å ha strukket seg over store deler av 

skråningen, men at store deler forsvant under avtorving. Laget lå under 
slagghaug A6479. Laget har trolig målt ca. 9,4 x 4,7 m i utstrekning. I profilet 
er laget ca. 7 cm tykt. Laget bestod av 2) Rødbrun malm sporadisk iblandet 
noe sand, silt, humus og kull 3) Dyprød malm iblandet noe sand, silt, humus 

og kull 4) Lys rosa malm med litt sand og silt 
PJ12539, 
PJ12540 

Cf35003_1377, 2864, 
2910-11; 

Cf34944_049-54, 64-8 T14 

6870 
Kull-

uttrekk 151880 972 310   30 
uforme

t ujevn  

Kulluttrekk fra kullgropene A101 og A116, beliggende delvis over vest- og 
sørvollen til A101, og sørvestvollen til A116. Laget varierte i tykkelse og 

tydelighet. Det lå delvis over ovnsområde A6565, mer spesifikt ovn A12803, 
hvilket tyder på at kullaget var i bruk lengre enn denne ovnen. Laget lå også 

delvis over slagghaug A6442 og malmlag A6400 i vest. Laget var stort sett sort 
i farge og bestod hovedsakelig i av kull, både større og mindre biter, samt mye 
kullstøv. Enkelte steder var laget brunere eller gråere og inneholdt noe sand, 

silt og humus. PK12537 
Cf35003_2865-69, 

2907-9 

T15; 
ipad 

24-29 

8649 
Slagg-
haug 102404 746 529 665  20 oval skrå  

Stor slagghaug tilknyttet ovn A8705. Slagghaugen målte ca. 7,5 x 5,3 m i plan 
og var opptil 20 cm dyp. Den hadde tilnærmet oval form, og lå hovedsakelig i 
den sørvestvendte skråningen ned fra lokaliteten, men den nordøstlige delen 

lå på forholdsvis plan grunn ved siden av ovnen. Fyllet (lag 1) var mørk 
brunsort og bestod av slagg iblandet en god del kull og humus, torvet i 

overflaten, og med enkelte steiner og hellefragmenter, trolig fra 
ovnskonstruksjonen. Slagget var for det meste nevestort, og bestod av en del 

tappeslagg men også mye bunnskollefragmenter og mer udefinerbare 
fragmenter, samt litt ovnsmateriale. Slagghaugen lå over malmlag A8762, og 
inn mot ovnen A8705. Slagghaugen gled over i ovnsgropen. Undergrunnen 
bestod av siltig sand med litt grus og enkelte steiner. Øverst var et gråhvitt 
utvaskingslag med ujevn tykkelse, og under dette et oransje anrikningslag. 

Overgangen mellom malmlaget og slagg er utflytende og kan være vanskelig å 
definere. 

PK11026, 
PK11027, 
PJ11345 

Cf35003_1754, 2081-
3, 2128-31, 2167, 

2194-2201 T23 

8683 Kullager 102404 576 361  10  ujevn ujevn  

Kullager, bestående av sort til gråsort og brunsort fyll, primært kull iblandet 
varierende mengder humus og sand, og stedvis noe slagg og brent leire, 

steiner/heller, trolig opprinnelig fra ovn A8705. Flere store stubber stod i laget. 
Laget hadde uklar avgrensing mot sør og øst ettersom en rekke andre 

avsettinger dekket samme område, men kullageret kan se ut til å ha strukket 
seg nesten helt ned til A8705, og er trolig det samme som kullag 4 under 

sandlagene som utgjør baksiden av ovnen. Kullagerets tykkelse varierte en 
god del. Lag 4/T22a 

PK11504-
5 

Cf35003_1592, 2081-
3 T22a 
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8705 Ovn 102404 124 113   20 oval rundet buete 

Blesterovn, beliggende nordøst for tilhørende slagghaug A8649. Ovnen var i 
overflaten erkjennbar pga. rikelig med stein, mest heller, men også noe 
rundstein, selv om den ikke kunne avgrenses før det var gravd ned til 

undergrunnsnivå. Ovnen var bygget i/over ovnsgrop A12066, som igjen var en 
del av den langt større arbeidsgropen A10777. Ovnen lå i nordvestlig del av 
arbeidsgropen. Ovnen var ganske sammenrast, men flere vertikale heller i 

nordøst og sørvest antas å være in situ, i tillegg til en rekke store slaggblokker 
og steiner langs ovnens bakkant. En stor og tilnærmet prismatisk stein i 

sørvest synes å utgjøre en avgrensing, men denne steinens funksjon er uklar, 
også hvorvidt den var in situ jf. produksjonen. Den lå i arbeidsgropen, og flere 

heller lå inn mot steinen, men den skiller seg fra andre 
konstruksjonselementer, både i for og i plassering. Ovnen syntes mer 

oppbygget av steiner/heller i forkant, altså rundt utløp/slaggrenne, mens det 
var mindre byggesteiner i gropens bakkant. Over bakkeplan har det imidlertid 
vært en oppbygning, som ble støttet av diverse sandlag i bakkant (A11061, 
A11076, A11085). Flere røtter lå over og i ovnen, og har til dels forstyrret 
kontekstene. Full lagbeskrivelse finnes under ovnsområde A200259. Mer 

generelt kan det sies at det lå et tykt område i bunnen med rødrosa brent sand 
(12), og over dette grålig silt med noe sot, kull og enkelte små slaggbiter (11), 
og deretter et kull/sotlag med noe malm og silt/sand (10). Lag 10 ligger kun i 
bunnen, mens lag 11 og 12 har bolleform og tydelig utbredelse langs ovnens 
sørvest-, nordvest- og nordøstsider. Bunnskollen og slaggrennen hvilte på lag 

10. Over disse syntes lagene forholdsvis omrotete, og stammer trolig fra 
ovnens kollaps. Disse lagene er iblandet en god del varmepåvirket stein, 

særlig hellefragmenter, og noe slagg og brent leire fra sjakten. Selv om det lå 
en del brent leire i ovnsområdet, ble det ikke funnet biter in situ; hele sjakten 

synes å ha blitt fjernet/ødelagt etter siste bruksfase. Det stod flere heller i 
bakkant av ovnen, i ca. 75-45 graders vinkel mot ovnen. Det synes ikke trolig 

at disse har hatt en så skarp vinkel opprinnelig, men det antas at de står 
omtrent in situ, men har falt innover ovnen, mot en tidligere omtrent vertikal 

plassering. T22a  

Cf35003_1571, 
1593/6/8, 2081-3, 

2093-2103, 2106-14, 
2198, 2202-39, 2242-

64, 2276-80, 2282-
2317, 2328-60, 2379-

2443, 2463-2515, 
2870-77 

T22a, 
ipad 

18-23 

8732 Avfallslag 102404 860 670  10  
uforme

t ujevn  

Sterkt omrotet avfallslag som delvis går i ett med malmlag, ovnene A8705, 
A11800, slagghauger, mm. Laget inneholdt en god del malm, i tillegg til kull, 
humus og sand og stedvis noe slagg. Varierende farger, fra rødt og rosa til 

nyanser av brunt, gult, grått og sort, avhengig av innhold. Laget er utflytende i 
omfang og form, og har sterkt varierende tykkelse, men er neppe mer enn 10 

cm tykt. Laget tolkes å ha blitt dannet over tid, som følge av de forskjellige 
prosessene som har foregått på lokaliteten. Tilsvarer trolig lag 10, muligens 

også 12+13/T21, og kanskje lag 5+6/T22c  Cf35003_2082-4/86-8 
(T21, 
T22c) 

8762 Malmlag 102404 1373 696 700  6 ujevn skrå  

Malmlaget hadde en ujevn utstrekning, over store deler av den nordvestlige 
flaten på lokaliteten, samt i den sørvestvendte skråningen. I skråningen lå 

laget under slagghaug A8649, mens det i nord lå over kullager A8683. 
Relasjonen med lagene i ovn A8705 var ikke entydig, malmen lå delvis over 

PK10975, 
PJ10976, 
PJ11028 

Cf35003_2083, 2087-
9, 2374 

T23b, 
T22a 
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(særlig i nord og vest) og delvis under disse lagene. Malmlaget varierer i 
tykkelse og kompakthet. Hoveddelen, i skråningen og umiddelbart tilstøtende, 

målte ca. 13,7 x 7,0 m, men laget omfattet også større områder omkring 
ovnen. I profilet var laget opptil 6 cm tykt. Det bestod av lag 3, mørk dyprød 
finkornet malm, iblandet varierende mengder sand, silt og kull. I laget lå en 
lomme av lag 4, gulbrun sand med litt humus og kull, kanskje en gammel 

dyregang. Undergrunnen bestod av siltig sand med litt grus og enkelte steiner. 
Øverst var et gråhvitt utvaskingslag med ujevn tykkelse, og under dette et 

oransje anrikningslag. Overgangen mellom malmlaget og slagg er utflytende 
og kan være vanskelig å definere. Lag 3/T23b Lag 5/T22a 

8785 
Slagg-
haug 102404 710 312 328  6 ujevn skrå  

Slagghaugen hadde begrenset utbredelse både i plan og tykkelse. Den strakk 
seg fra hellegryte A11800 på flaten, og nedover den sørvestvendte 

skråningen. Det var imidlertid vanskelig å definere slagghaugen nær ovnen på 
grunn av omfattende andre lag. Slagghaugen målte ca. x m i plan og var opptil 
11 cm tykk, med størst tykkelse på flaten, deretter gradvis uttynnende nedover 

skråningen. Formen var ujevnt oval. Fyllet bestod hovedsakelig av ganske 
små slaggfragmenter, mest tappeslagg, iblandet en del kull og humus, lite 

stein, og var mørk brunsort. Ovnen er i nordvest, og slagghaugen strekker seg 
helt til ovnen, men synes dårlig pga fyllskifter nær ovnen. Lag 1/T23a PK10974 

Cf35003_1466, 1505, 
1517, 1544, 1564, 

2084-9, 2145-9, 2189-
90 T23a 

8814 
Ovns-

område 102404 313 209    
uforme

t ujevn  

Ovnsområdet var erkjennbart i overflaten etter avtorving, men med svært uklar 
avgrensing grunnet mange lagavsetninger i området. Den nordøstlige delen 
var definert av rikelig med oppsmuldret brent leire og brent leire med slagg, 

typisk sjaktmateriale. Under dette lå en god del slagg, men så pass tynt fordelt 
at det ikke var snakk om noen slagghaug som sådant. Sør-sørøst for 

ovnsområdet lå imidlertid slagghaug A8785. Én ovn ble funnet i ovnsområdets 
sørvestlige del, hellegryte A11800. En mulig ovnsgrop, A11780, lå umiddelbart 

nordøst for A11800, men er ikke positivt identifisert som ovnstilknyttet. I 
ovnsområdet lå det en rekke omrotete fyll med malm, kull, humus, slagg og 
brent leire. Lagene i sørvest var mer preget av kull enn i nordøst. Påfallende 
var det knapt nok stein i overflaten i området. Det virket å være noe større 

slaggklumper i ovnsområdet enn i slagghaug A8785. Lagbeskrivelser T22c 1) 
Slaggforekomst A10623: Gruset slagg, noen større biter, noe siltig sand, kull 

og humus 2) Avfallslag A11376: Brent sand iblandet ovnsforing, slagg, sandig 
silt, litt kull, litt malm 3) Lag: Grå siltig sand 4) Kullag: Kull iblandet sandig silt 

og litt humus, fettet. 5) Malmlag (A8732): Dyprød malm, iblandet litt siltig sand, 
kull, humus 6) Malmlag (A8732): Lys rød pudret malm iblandet litt siltig sand, 

kull, humus 7) Slaggforekomst A11414?: Gruset slagg med noe silt, sand, 
humus og kull, «det brune laget» 8) Kullag A11394: Til dels store kullbiter 

iblandet kullstøv, litt sandig silt og slagg 9) Lag A10740: «Det grå laget», grå til 
gul siltig sand med litt kull, humus, småstein, slagg 10) Malmlag: Som lag 6, 

men mer oppblandet med sand, heterogent 11) Lag: Gul-grå-brun spettet 
sandig silt, svært heterogen, iblandet noe utvaskingslag og stedvis forvekslet 

med undergrunn; sandig silt med varierende mengder humus, kull og slagg 12)  

Cf35003_1466, 1505, 
1517, 1544, 2084-9, 
2265-2275, 2281, 

2318-2327, 2374-7 

T22c, 
T22d, 
T22e 
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Lag: Som lag 11, men mer humus og kull 13) Malmlag A10933: Likner lag 5 
14) Malmlag A10933: Likner lag 6 T22c, T22d, T22e 

8822 Avfallslag 102404 375 187   4 
uforme

t ujevn  

Likner avfallslag A8732 mellom ovnene A8705 og A11800, men inneholder 
stort sett mindre malm, og fremstår som tynnere. Trolig hovedsakelig tilknyttet 

utvinningen ved A11800.  
Cf35003_2084-85, 
2090-92, 2240-1 - 

8832 Malmlag 102404 830 747 150  10 ujevn ujevn  

Stort malmlag beliggende inne på sørøstlig del av flaten. lagets omfang er ca. 
x m, noe mer utflytende i sørøst enn i resten, men dette kan være på grunn av 

problemer ved avdekningen. Lagets nordvestlige del er delvis dekket av 
A10394, et gult, nesten sterilt sandlag, uvisst av hvilken grunn. A8832 bestod 
av dyprød, tidvis lysere malm iblandet noe kull, ellers var det lite inklusjoner i 

laget (lag 3). I nordlig del av profilet syntes malmen lysere og noe mer 
heterogen (lag 5), og med en lomme med gulbrun sand med litt humus (lag 4). 

Kun et kort profil på 1,5 m ble undersøkt, men laget virker på generell basis 
tykkere og mer omfattende enn de fleste andre malmforekomstene på 

prosjektet. Mulig opprinnelig røsteplass? 

PJ200088
, 

PK20008
9 

Cf35003_2084-85, 
2090-92, 2240-1 T23 

8871 Malmlag 102404 1082 652    ujevn ujevn  

Flekkete og sporadisk malmlag i den sørlige skråningen; vanskelig å avdekke 
pga stubber og røtter, helling, store stein i undergrunnen, mm. Kan ha vært 
mer sammenhengende opprinnelig. Usikkert om det er reelt deponert lag, jf. 
røsteplass eller malmlag, eller avfall fra produksjon ved ovn A11800, og/eller 

malmlag A11003 eller A8832. Ikke nærmere undersøkt.  Cf35003_1504  

10394 Lag 102404 608 356 150  10 ujevn ujevn  

Lag med ujevnt oval-langstrakt utbredelse, ca. 6,1 x 3,6 m i plan, og opptil 10 
cm tykt. Laget (1) bestod av gul sandig silt, noe gråere mot bunnen, med 

sjiktvise tynne avsetninger i mer lys rød farge, kanskje malm. Laget ligger over 
malmlag A8832, og synes å være intensjonelt påført, men det er uklart hvorfor, 

og hvorfor laget ikke dekket hele malmlaget.  
Cf35003_2084-85, 
2090-92, 2240-1 

T23, 
ipad 9 

10435 Avskrevet 
 

            
10509 Avskrevet 102404      ujevn ujevn    -  

10606 Lag 102404 138 52   5 
uforme

t ujevn  

Brent leirelag i ovnsområde A8814, rødoransje farge, bestående av til dels 
oppsmuldret brent leire iblandet litt sand/silt og kull. Tolkes å være rester av 

sjakten til en nærliggende ovn, trolig A11800. Varierende tykkelse og 
utflytende utstrekning.  

Cf35003_1466, 1505, 
1517, 1544, 2084-9  

10623 
Slagg-

forekomst 102404 150 91  5  ujevn ujevn  

Slaggansamling i ovnsområde A8814, utflytende i plan, ca. 1,5 m på det 
bredeste og opptil 5 cm tykt. Laget bestod av gruset slagg med noen større 

biter, noe siltig sand, kull og humus Lag 1/T22c  

Cf35003_1466, 1505, 
1517, 1544, 2084-9, 

2265-2275 T22c 

10684 Sti 102404 1600 50       

Stiløp fra NØ-del av id102404 som fører opp skråningen nordøst for lokaliteten 
og forsvinner der terrenget flater ut igjen. Stien er svakt nedslitt i terrenget, 

men ikke i den grad at den kan kalles en hulvei. Stien er i bruk i nyere tid for fe 
og turgåere, men det holdes som mulig at den også kan ha vært i bruk 

samtidig med anlegget. Basert på den begrensete nedslitingen har den aldri 
vært mye brukt.  Cf35003_1946  

10740 Lag 102404 386 97   14 
uforme

t ujevn  
Heterogen gul-brun-grå sandig silt med litt humus, kull og slagg, kompakt, 

trolig produksjonsavfall. Lag 15/T21  Cf35003_2115-20 

T21, 
ipad 8, 

16 
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10756 
Slagg-

forekomst 102404 187 110  5  ujevn ujevn  

Liten "slagghaug", delvis beliggende over ildsted A10942, men strekker seg 
utover dette. Utflytende form, opptil 1,87 m på det bredeste. Mye slagg med 

kull, noe sandig silt og humus, stedvis over brent sand. Lag 17/T21 PK10987 
Cf35003_2120-1, 

2123, 2187 
T21, 

ipad 16 

10777 
Ned-

gravning 102404 321 193  22  ujevn ujevn buete 

Nedgravning i ovnsområde A200259, tolket som en arbeidsgrop for 
blestringen. Ovn A8705 ligger i nordvestenden av nedgravningen, og 

slaggutkastet har vært i sør, mot slagghaug A8649. Nedgravningen har en 
svært ujevn form. Den er forholdsvis smal i nordvestenden, der den defineres 
av ovn A8705 og ovnsgrop A12066 under denne, men nedgravningen utvider 

seg ganske snart mot sørvest, der utvidelsen trolig skal ses i sammenheng 
med slaggutkastet. Videre mot sørøst smalner nedgravningen gradvis av igjen. 
Lagene som ligger i midtre del tilhører trolig selve blestringsprosessene, og er 
avfallslag (f.eks. A10848, A10862), mens lagene i sørøst ikke er direkte knyttet 

til blestringen, men representerer ymse aktiviteter og avfallsprosesser på 
lokaliteten. Nedgravningen er dypest i nordvest, også uavhengig av 

ovnsgropen A12066, og har en liten knekk om lag på midten, slik at den 
sørøstlige delen ligger noe høyere enn resten. Denne delen stiger svakt mot 

sørøst. T22a, T21  

Cf35003_2093-2114, 
2132-44, 2188, 2282-
2313, 2328-60, 2379-

2443, 2463-2515 

T21, 
T22a, 
ipad 

18-23 

10818 Kullag 102404 107 56   4 
uforme

t ujevn  

Lag i midtprofilene, i grop A10777. Kullag, likner lag 4 på T21, men har mer 
kullbiter. Laget består av siltig sand med en god del kullstøv og kull, kompakt, 

noe slagg og humus, litt grus. Trolig lag 14/T21 PK10978 
Cf35003_2105, 2108-
9, 2111-2, 2118, 2123 T21 

10827 Kullag 102404 250 85   3 
uforme

t ujevn  
Gråsort kullag, noe oppblandet med humus og silt. Fortsetter nordøstover. Lag 

9/T21  
Cf35003_2111, 2114, 
2118-9, 2184, 2188 T21 

10839 Avfallslag 102404 320 100    
uforme

t ujevn  

Avfallslag nordøst for ovnsgrop A10777. Laget bestod av heterogen grå-gul-
brun-rød siltig sand med varierende mengder humus, kull, grus, malm, litt 

slagg. Det hadde likheter med lag 10/11, men var noe mørkere, med mer kull, 
malm og slagg. Lag 12, T21 (kanskje også lag 14) PJ10979 

Cf35003_2105, 2108-
9, 2111-2, 2118, 2123 T21 

10848 Lag 102404  167  3 3 oval flat  

Lag i bunnen av nedgravning A10777, i forkant av ovnskonstruksjonen til 
A8705. Laget bestod av siltig sand med en god del kullstøv og kull, samt noe 

slagg og humus, litt grus. Laget fremstod som kompakt. Det tolkes å være 
rester fra jernproduksjonen i A8705, trolig finere masser som ble vasket 

nedover i fuktig vær. Lag 4/T21 PK10977 Cf35003_2106-10 T21 

10862 Lag 102404  161  13  ujevn flat skråe 

Lag i nedgravning A10777, i forkant av ovnskonstruksjonen til A8705. Fyllet 
var heterogent og bestod av spettet brun-grå-gul-rød siltig sand med 

varierende mengder humus, kull, mal, litt grus og slagg, enkelte steiner. Mulig 
gjenfylling etter at anlegget gikk ut av bruk? Lag 3/T21  Cf35003_2106-10 T21 

10933 Malmlag 102404 437 323 15  4 ujevn ujevn  

Sporadisk malmlag nord for hellegryte A11800, kan være relatert til denne eller 
til ovn A8705. Det er uklart om laget er et malmlag eller mer å regne som et 
avfallslag, ettersom det ligger omrotet med en rekke andre lag av forskjellig 

slag. Laget (12, 13) er rosarødt i vest, dyprødt og langt mer kornete i øst, mot 
A11800, og det kan derfor virke som det inneholder malm fra flere brenninger. 
Laget dekker ca. 437 x 323 m og har en ujevn form. I profil er laget maksimalt 

4 cm tykt, men dette er langs utkanten av laget.  
Cf35003_2132-44, 

2150-66 

T21, 
T22c, 

ipad 17 
10942 Ildsted 102404 104 65    oval   Tilnærmet ovalt område med brent sand in situ, beliggende direkte på  Cf35003_2132-44, T21, 
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undergrunn. Slaggansamling A10756 lå rett over, i likhet med diverse omrotete 
lag, og det var ikke mulig å skille ut et opprinnelig fyll i strukturen, som derfor 
kun er identifisert fra det rødbrente sandlaget som ikke var tykkere enn et par 

cm. En stor stein i sørøst, og mindre steiner i nordvest kan være del av en 
konstruksjon. Strukturen har ikke vært nedgravd. Den rødbrente sanden tyder 

på kraftig varmepåvirkning, men det er usikkert hva slags struktur som har 
forårsaket varmen. Plasseringen innenfor et større jernvinneanlegg kan 

indikere at det er snakk om en ovn, men i så fall skiller den seg fra de andre 
ovnene på anlegget, da disse ikke er anlagt direkte på undergrunn, men i/over 

nedgravninger. Det er alternativt mulig at strukturen ikke er knyttet til selve 
blestringen, men til andre handlinger på anlegget. Forslagsvis kan det dreie 

seg om bunnen av et ildsted som enten har vært benyttet til matlagning, eller til 
smiing. Skisse på T21 

2150-66 ipad 
16-17 

10993 
Slagg-

forekomst 102404 94 57  5  ujevn ujevn  
Slaggansamling øst for ovnsområde A8814, trolig tilknyttet bruken av dette. 

Mye slagg med kull, noe sandig silt og humus.  
Cf35003_2084-5, 

2087-9  

11003 Malmlag 102404 761 359 375  11 ujevn ujevn  

Malmlag med noe utflytende omfang, delvis beliggende under slagghaug 
A8785. Laget strekker seg fra kanten av terrasseflaten og ned i den 

sørvestvendte skråningen, med et omfang på ca. 7,6 x 3,6 m. I profilet var 
laget opptil 11 cm dypt. Laget (2) bestod av dyprød malm iblandet litt kull, sand 
og humus. Undergrunnen bestod av sandig silt med litt grus og enkelte steiner. 

I toppen var et tydelig utvaskingslag, lys gråhvitt i farge, deretter et oransje 
anrikningslag. 

PJ10971/
3,PK1097

2 
Cf35003_2189-90, 

2145-9 T23 

11061 Lag 102404 134 110   12 
uforme

t ujevn  

Lag i ovnsområdet til ovn A8705; fyllag i bakkant av ovnen, beliggende delvis 
over A11076 og A11085. Svært heterogent og spettet grå-gul-brunt, sandig silt 

med en del kull, litt grus og humus, enkelte steiner og slaggbiter Lag 1/T22a  

Cf35003_2202-2264, 
2280, 2501, 2503, 

2507 
T22a, 

ipad 18 

11076 Lag 102404 131 125    
uforme

t ujevn  
Fyllag i sørvestre bakkant av ovnsområde til ovn A8705, beliggende delvis 

under A11061. Gul siltig sand, noe spettet, med litt humus, grus, slagg, og kull.  Cf35003_2202-2264 ipad 18 

11085 Lag 102404 128 109    
uforme

t ujevn  

Fyllag i nordlig bakkant av ovnsområde til ovn A8705, beliggende delvis under 
A11061. Gul siltig sand, noe spettet, med varierende mengder humus, grus, 
slagg og kull. Likner A11076, men har noe mindre slagg og kull, og fremstår 

som mer homogen.  Cf35003_2202-2264 ipad 18 

11102 Lag 102404 115 105  12  ujevn rundet  

Lys brun lett spettet og heterogen sandig silt med noe humus, litt kull, enkelte 
steiner, litt slagg. Lag, eller muligens en svak nedgravning, nordøst for 

ovnsområdet til ovn A8705; skjærer A11116 i sørvest. Usikker funksjon. Lag 
1/T22b  

Cf35003_2282-2313, 
2322 

T22b, 
ipad 18 

11116 Lag 102404 118 72  11  ujevn rundet  

Dyp brun sandig silt med noe humus, en del kull, mye slagg - både store 
klumper (bunnskollefr.) og "smågrus", løs konsistens og fremstod som gruset. 
Enkelte større steiner, men uten system. Beliggende like NØ for ovn A8705, 
og har trolig sammenheng med blestringen i denne ovnen. Mulig område for 

primærsmiing? Skåret av A11102, delvis under malmlag A8762 i nord. 
Grunnet andre lag og strukturer og svakt hellende terreng er det uklartom det 

dreier seg om en svak nedgravning, eller et avsatt lag på overflaten. Lag 
2/T22b 

PJ11503, 
PJ12456 

Cf35003_2282-2313, 
2322 

T22b, 
ipad 18 
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11291 Lag 102404 54 43  6  ujevn rundet  

Omtrentlig utstrekning av sotlag i bunnen av ovn A8705. Laget bestod av mørk 
grå-sort sot, iblandet kull, silt og malm, og lå direkte under slaggrenne 

A200265. Lag 10/T22a  
Cf35003_2412-25, 

2440-3, 2501-7 
T22a, 

ipad 22 
11309 Avskrevet 

 
            

11352 Avskrevet 102404         Gruset slagg over a8814. Slått sammen med A10623.  -  

11367 Lag 102404 147 132  5  
uforme

t ujevn  Tilsvarer A11376, tidligere avgrensing.  
Cf35003_2265-2275, 

2281  

11376 Avfallslag 102404 240 140   8 
uforme

t ujevn  

Avfallslag tilknyttet ovn A11800 inneholdende brent sand med slagg, 
ovnsforing, kull, silt, litt malm. Trolig et destruksjonslag enten som følge av at 
brenningen er over og jernet skal hentes ut, og/eller etter at ovnen gikk ut av 

bruk.  
Cf35003_2274-5, 

2281 

T21, 
ipad 8-

10 

11385 
Slagg-

forekomst 102404 70 53  5  ujevn ujevn  

Slaggansamling sør i ovnsområde A8814, sørøst for ovn A11800, men nord 
for og separat fra slagghaug A8785. Mye slagg med kull, noe sandig silt og 

humus, stedvis over brent sand. Trolig tilknyttet bruken av A11800.  Cf35003_2265-2273  

11394 Kullag 102404 170 130   4 
uforme

t ujevn  

Kullag omkring ovn A11800, og i sørlig del og sør for ovnsområde A8814. 
Laget var mørk brunsort i farge og inneholdt til dels store kullbiter iblandet 

kullstøv, litt sandig silt og slagg. Trolig produksjonsavfall fra ovnen. Tilsvarer 
lag 8/T22c PK11500 

Cf35003_2318-21, 
2375-7 T22c 

11414 
Slagg-

forekomst 102404  38    ujevn ujevn  
Slaggforekomst sørvest for ovn A11800, bestående av gruset slagg med noe 

silt, sand, humus og kull, «det brune laget»? Lag 7/T22c  
Cf35003_2323-27, 

2375-7  
11420 Avskrevet 102404         Stolpehull?  -  
11429 Avskrevet 102404         Stolpehull?  -  

11509 Lag 102404 137 91  3  
uforme

t ujevn  
Spettet lag rundt og delvis over(/i?) hellegryte A11800, bestående av grå-sort-

brun-gul sandig silt med varierende mengder humus, kull og noe slagg.  
Cf35003_2318-21, 

2322-7 Ipad 10 

11769 Lag 102404 94 75  6  oval rundet  Omtrentlig omfang av brent sand under ovn A8705. Lag 12/T22a  
Cf35003_2412-25, 

2440-3, 2501-7 

T22a, 
ipad 

20, 22 

11780 
Ned-

gravning 102404 43 38  10  oval flat buete 

Nedgravning i ovnsområde A8814, ca. 43 x 38 cm i plan og opptil 10 cm dyp, 
men kun med 2-5 cm med fyll. Nedgravningen lå under tykke lag med brent 
leire, og fyllet i nedgravningen antas å være sekundært. Det er uklart hva 

nedgravningen har vært; den var tydelig forsenket allerede ved avtorvingen. 
Den ble opprinnelig tolket som en mulig ovnsgrop, men har i så fall vært 

betydelig mindre enn de andre ovnsgropene i undersøkelsen. Videre hadde 
den så lite innhold at hvis den var en ovnsgrop, har den har vært usedvanlig 
grundig ødelagt og renset etter bruk. Slaggforekomst A10623 lå øst og nord 

for nedgravningen, og A11385 i sør, og disse kan potensielt tolkes som rester 
av produksjon, men de kan like gjerne tilhøre hellegryten A11800. 1) Rødrosa 
brent leire, oppsmuldret og sandblandet 2) Brunsort siltig sand iblandet mye 

kullstøv, noe kull, små slaggbiter (trolig ikke in situ) T22d 

PK11499, 
PK12016, 
PJ12017 

Cf35003_2361-6, 
2369, 2374, 2444-5 

T22d, 
ipad 11 

11800 Ovn 102404 70 68  36  rund flat rette 

Hellegryte, tilnærmet rund i plan, ca. 70 cm i diameter og opptil 36 cm dyp. 
Den hadde steile til rette sider i nord, øst og vest, mens sørvestsiden skrådde 

utover i ca. 45 grader vinkel i øvre del, mens de nederste 10 cm var rette. 
Bunnen var flat. Nedgravningen var kantet med små heller på ca. 10-25 cm, 

PK12032, 
PK12037, 
PK12038 

Cf35003_2361-6, 
2369-72, 2446-62 

T22e, 
ipad 

11-14 
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men uten at sidene var fullstendig dekket med steiner. Det var ikke 
flattliggende stein i bunnen. De nederste 40 cm så ut til å være forholdsvis 

velbevarte (lag 5, 6), og inneholdt primært korallaktig slagg, oppblandet med 
kull i til dels store biter. I toppen var det forholdsvis omrotet (lag 1-4), med 

heterogene lag med sand, silt, kull, slagg, humus og brent sand. Flere større 
biter brent leire med slagg stod opp over bakkeplan, men disse sjaktrestene 

har trolig ikke vært in situ; for det første hadde de til dels kraftig og "feil" 
helling, videre fylte de nordøstlig del av gropen, men ikke sørvestlig, og befant 
seg både langs kantene og mot midten. De tolkes imidlertid å være rester av 
sjakten fra den siste produksjonen i hellegryten. Basert på den noe ujevne 

formen kan det foreslås at sørvestsiden har hatt en særegen funksjon, kanskje 
for å tømme gropen. Lagbeskrivelser T22e 1) Heterogen sandig silt med 

kullstøv/kull, mye slag av alle slagg, humus 2) Gulgrå silt med litt humus og 
kull 3) Rødrosa brent sandig silt med litt humus og kull 4) Dypgrå sand med litt 
humus og kull 5) Brunsort sandig silt med mye kullstøv og kullbiter og slagg i 

varierende størrelser, inkludert trolige bunnskollefragment i bunnen 6) Som lag 
5, men mye mer kull og mindre slagg 

11991 Avskrevet 102404           -  

11992 Lag 102404 71 48  7  ujevn rundet buete 

Grått lag i bunnen av ovn A8705, beliggende direkte på brent sand (lag 12), og 
delvis under kull- og sotlag (10). Laget bestod av grå silt med litt sot, enkelte 

slaggbiter. Lag 11/T22a  
Cf35003_2412-25, 

2440-3, 2501-7 
T22a, 

ipad 22 

12053 
Slagg-

forekomst 102404 68 32  10  ujevn ujevn  

Slaggforekomst i forlengelsen av slaggrenne A200265, tilhørende ovn 
A8705/ovnsområde A200259. Vanskelig å definere i plan delvis pga 

utgravning i flere omganger, delvis pga overgang til andre lag og strukturer, 
blant annet slaggrenna i nord og slagghaug A8649 i sørvest. Gruset slagg med 
noe silt, sand, humus og kull, mørk gråsort i farge og til tider ganske kompakt.  

Cf35003_2412-25, 
2440-3, 2501-7 ipad 22 

12066 Ovnsgrop 102404 102 89  38  oval rundet buete 

Ovnsgrop, beliggende under ovn A8705. Ovnsgropen er tilnærmet oval, ca. 
102 x 89 cm stor, og opptil 38 cm dyp. Sider og bunn er avrundete, om enn 
noe ujevne. Ovnsgropen er gravd ned i den mer omfattende arbeidsgropen 
A10777, og skillet mellom disse to er stedvis noe diffust. Ovnen er bygget 

delvis i, delvis utenfor ovnsgropen. Mest distinkt for gropen var et tykt lag av 
rødbrent sand i bunnen. T22a  

Cf35003_2379-2443, 
2463-2515, 2870-77 T22a 

12469 Milebunn 151880   260 5  oval flat rette Milebunn i kullgrop A101 - se denne for beskrivelse.  Cf34944_055-7 - 
12475 Avskrevet 151880         slått sammen med A6442    
12489 Milebunn 151880   240 18  oval flat rette Milebunn i kullgrop A116 - se denne for beskrivelse.  Cf34944_062-3 - 

12503 Grop 151880 214 82  15  ujevn rundet buete 

Noe ujevnt bananformet grop som fulgte kurvaturen langs ytterkanten av 
kullgrop A116, langs dennes nordøstlige side. Kullgropens voll var vanskelig å 
definere, men det kan synes som at gropen lå inntil eller litt innunder vollen. 

Gropen ble først erkjent da torven og mesteparten av vollen var fjernet. Fyllet 
var heterogent og bestod av grå, brun, rød og sort spettet siltig sand med noe 

humus, en del kull og varmepåvirket sand og noe grus. Gropen tolkes 
forslagsvis som en opptenningsgrop for kullgrop A116. Fyllet samsvarer med 

forskjellige fyll i kullgropen, og antas å ha samme opprinnelse. Dersom gropen  Cf34944_062-3, 070 - 
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ble brukt til opptenning, og glør ble flyttet til kullgropen, vil dette kunne forklare 
både hvorfor fyllet synes omrotet og heterogent, og de omfattende mengdene 

kull og brent sand. 

12662 Avfallslag 151880 167 97  15  
uforme

t ujevn  

Uklart definert avfallslag nordvest for ovnsområde A6565, delvis 
sammenfallende med slagghaug A6442. Laget skilte seg fra fyllet ellers i 

slagghaugen ved å inneholde svært fragmentert slagg, str. 0,5-3 cm, og få 
større biter, og hadde et gruset særpreg. Iblandet slagget var det også noe 

sand og silt, humus og kull. Laget tolkes som et mulig bearbeidingsområde for 
luppene, knyttet til primærsmiing. PJ12802 - 

ipad 
26-27 

12679 Lag 151880 269 151    
uforme

t ujevn  

Noe utflytende lag bestående av gulbrun siltig sand iblandet varierende 
mengder humus og kull, samt noe grus, og en god del stein, hvorav en del 

heller fra ovnskonstruksjonen. Laget har ujevn tykkelse, men er neppe over 10 
cm tykt noe sted. Grunnet lite innhold av slagg synes laget snarere å tilhøre en 

tidlig fase av anlegget, trolig konstruksjonen av ovnen, heller enn å være et 
avfallslag fra ovnens bruksperiode. Dette styrkes av stratigrafien; laget ligger 
rett over undergrunn, og under f.eks. kullag A6870. Forslagsvis kan det dreie 

seg om en planering av terrenget, eventuelt også å dekke over eventuelle 
rester av vegetasjon, for å få et god og brannsikkert underlag til ovnen. 

Tilsvarer lag 3 på papirtegning.  Cf34944_082-7 
15; 

ipad 25 

12696 Lag 151880 112 66    ujevn ujevn 
ujevn

e 

Særlig slaggholdig fyll i ovnsgropen, synes omrotet. Siltig sand med noe 
humus, en god del kull og slagg, noe varmepåvirket stein fra 

ovnskonstruksjonen, noe grus. Mulig innrasing fra slagghaug A6479 etter at 
anlegget gikk ut av bruk? Tilsvarer A12714 øst for profilet.  Cf35003_2950-66 ipad27 

12706 Avskrevet 151880         Slått sammen med A12679.    

12714 Lag 151880 103 60    ujevn ujevn 
ujevn

e 

Særlig slaggholdig fyll i ovnsgropen, synes omrotet. Siltig sand med noe 
humus, en god del kull og slagg, noe varmepåvirket stein fra 

ovnskonstruksjonen, noe grus. Mulig innrasing fra slagghaug A6479 etter at 
anlegget gikk ut av bruk? Tilsvarer A12696 vest for profilet.  Cf35003_2950-66 ipad27 

12723 Grop 151880 58 45  10  avlang rundet buete 

Avlang, noe ujevn grop med tilnærmet rundete bunn sider og bunn. Gropen 
fører fra ovnsgrop A12948 i vest og over i kulluttrekk A6870 i øst, samt at den 
til en viss grad synes å overlappes av slagghaug A6479 og malmlag A6803. 

Gropen inneholder mørk brunsort siltig sand med rikelig kull, noe humus og en 
del slagg og malm. Utvaskingslaget synes ikke brutt, noe som kan tyde på at 

det dreier seg om en naturlig forsenkning (som det fantes rikelig av på 
lokaliteten) som har fylt seg opp med diverse avfall tidlig i anleggets 

driftsperiode, og at det ikke er en nedgravning med en spesifikk funksjon.  

Cf35003_2878-2912, 
2923-45, 2948-66; 

Cf34944_082-7, 095 
ipad 

24-27 

12803 Ovn 151880 105 87   30 oval ujevn skråe 

Ovn, tolket som første fase på jernvinneanlegget. Ovnen har hatt en sjakt 
bestående av brent leire, bevart i ca. 30 cm høyde fra undergrunnen, med 
åpning mot sør eller sørvest, og oppstøttet av steiner i vest, nord, øst og 
sørøst. Ovn A12864 hadde blitt bygget inn mot A12803s sørøstlige side. 

Langs kantene var det i stor grad større steiner som kunne ha forholdsvis rette 
flater, men som allikevel var rundete og syntes å tilhøre moreneavsetninger, 

mens inn mot sjakten var det rester av flate heller. Disse var sterkt PJ12992 

Cf35003_2861-3, 
2878-2906, 2912, 

2923-46, 2948-2986, 
2988-2993, 2997-
2998, 3004-3043, 

3045, 3047-48, 3050-
1, 3062-3; 

T15; 
ipad 

24-30 
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varmepåvirket og smuldret opp under utgravningen. Ovnen lå delvis over lag 
A12679 og grop A12948. Det var i liten grad synlig brent sand under ovnen; 
snarere var det et lag med kull og slagg i bunnen (lag 20). Sjakten syntes 
oppsmuldret og ødelagt, med omfattende mengder sjaktmateriale og noe 

slagg inne i ovnen, og har trolig flere deler som ikke ble funnet nøyaktig in situ, 
men alt i alt tolkes strukturen som forholdsvis overbevisende. Trolig har 

slagget rent ut av ovnen og ned i grop A12948 i sør. Ovnen synes å ha gått ut 
av bruk før A12864, ettersom kulluttrekket fra kullgropene, A6870, dekket den 
nordlige delen av ovnen. Slagget har trolig primært blitt kastet ut i A6442, men 
metallurgiske analyser tyder på at også A6479 ble benyttet. Lagbeskrivelser til 

profiltegning T15 finnes under A6565. 

Cf34944_082-7, 095-
118 

12864 Ovn 151880 124 116   40 oval ujevn skråe 

Ovn, tolket som annen fase på jernvinneanlegget. Ovnen har hatt en sjakt 
bestående av brent leire, bevart i ca. 40 cm høyde fra undergrunnen under 
ovnen, ca. 25-30 cm reell høyde, med åpning mot sørvest, og oppstøttet av 
steiner i nordvest, nord, øst og sørøst. Den var bygget inn mot steinene som 
avgrenset A12803 i nordvest. Langs kantene var det i stor grad større steiner 
som kunne ha forholdsvis rette flater, men som allikevel var rundete og syntes 
å tilhøre moreneavsetninger, mens inn mot sjakten var det flate heller. Disse 

var sterkt varmepåvirket og smuldret opp under utgravningen. Ovnen lå delvis 
over lag A12679 og i sørvestlig del av grop A12948. Det var et tynt sjikt brent 
sand under ovnen sørlige del, med et kull- og sotholdig lag over. Sjakten var 

forholdsvis godt bevart, selv om den smuldret langs kantene. Slagg, 
sjaktmateriale og hellefragmenter inne i ovnen viser at deler har kollapset etter 
bruk. Ovnen var ikke dekket av kulluttrekket A6870, og relasjonen til A12803 

og grop A12948 tyder på at ovnen var i drift til anleggets slutt. Slagget har blitt 
kastet ut i slagghaug A6479. Lagbeskrivelser til profiltegning T15 finnes under 

A6565. PJ12991 

Cf35003_2861-3, 
2878-2906, 2912, 

2923-45, 2947-2987, 
2992-2996, 2999-
3044, 3046, 3049-

3050, 3052-3, 3062-3; 
Cf34944_082-7, 095-

118 

T15; 
ipad 

24-30 

12948 Ovnsgrop 151880 236 178  25  ujevn rund buete 

Ovnsgrop, trolig tilknyttet bruken av ovn A12803. Gropen har en ujevnt oval 
form, og er bredere i sørvest enn i nordøst. Fyllet var variert, men inneholdt en 
god del kull, slagg og brent sand, i tillegg til noe malm. Ovn A12864 er anlagt 
nede i gropens sørvestlige del. Dette gjør det usannsynlig at gropens bruk er 
relatert til denne ovnen; mesteparten av gropen ligger bak ovnen. Den fremre 

delen, i sørvest, vil i noen grad ha kunnet ta imot slagg fra ovnen, men 
hoveddelen av gropen synes å ha hatt en annen funksjon. Det er derfor mer 

nærliggende å knytte gropen til slagg fra ovn A12803 i nord.  

Cf34944_114, 118; 
Cf35003_3021-4, 
3034-8, 3053-3 

T15; 
ipad 

28-30 

12993 Kullag 
[id10237
6 vest]             

13010 Kullag 
[id10237
6 vest]             

13022 Malmlag 102376 335 205 200  10 ujevn ujevn  

Uklart malmlag under nordvollen av kullgrop A6071, med omfang på ca. 3,4 x 
2 m, opptil 10 cm tykt. Malmen hadde svært varierende kvalitet. Det er uklart 
om malmlaget representerer en tidligere røsteplass, et malmlag, eller en mer 

tilfeldig avsetning av malm. 3) Malm; lys rød og finkornet. 4) Som 3, men  

Cf35003_1349-55, 
1354, 1841-2, 

Cf34944_009-010 T13 
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lysere. 5) Malm. Rødbrun, noe mørkere enn 3. Litt siltig. 

13033 Kullag 
[id10237
6 vest]             

200052 
Ovns-

område 102394 225 205    oval   

Ovnsområde; tilnærmet utstrekning på selve ovnskonstruksjonen, 
steinpakningen bak (øst), slaggrenne (sørvest) og mulig belgåpning 

(nordvest). Steinpakningen som delvis omkranser ovnen tilhører trolig første 
fase, ettersom fyllet mellom steinene var forholdsvis sterilt, uten kull eller 

slagg, og kun svært små mengder med humus. Steinpakningen må antas å ha 
vært stabil, slik at det ikke var nødvendig med gjenoppbygging mellom hver 

brenning. Ovnsområdet omfatter ca. 2,25 x 2,05 m, og er klart avgrenset mot 
øst, nordøst og sørøst, mens det ellers er mer utflytende. I sørvest og sør glir 

ovnsområdet over i slagghaug A3577. Mot vest, nordvest og nord heller 
terrenget, og det var vanskelig å avgjøre i hvilken grad fyllskiftene og steinene 
som lå i området var in situ, eller utrast som ledd i jernutvinningen, eventuelt 

etter at anlegget gikk ut av drift.  

Cf35003_224/28-30, 
286, 294, 298, 304, 

331, 333-4, 346, 356, 
364, 386, 406, 410-1, 
539-42, 548, 550-1, 

556, 569-72, 594-602, 
606-610, 617-673, 

679, 700-2, 705-710, 
717-740, 749-778, 

780-1, 788-856 ipad1-6 

200259 
Ovns-

område 102404 450 407  38 20 oval rundet  

Ovnsområde tilknyttet blesterovn A8705, og med tilhørende slagghaug A8649. 
Ovnsområdet omfatter selve ovnen, som er bygget over ovnsgrop A12066, og 

som er plassert i nordvestenden av den langt større nedgravningen 
(arbeidsgrop) A10777. Slaggrenne A200265 viser at ovnen har hatt åpning 
mot sørøst. Slagget synes særlig å ha blitt samlet opp i sør, altså litt på skrå 
for slaggrennen, der det så har blitt kastet videre ut i slagghaugen. Lagene 

A11061, A11076 og A11085, m.fl., primært bestående av siltig sand, danner 
en oppbygning i bakkant av ovnen, og basert på stratigrafien er de yngre enn 
kullbrenningen som har resultert i kullager A8683, og malmlag A8762, men 

skal trolig knyttes til en tidlig bruksfase av selve ovnen, ettersom lagene synes 
å inneholde forholdsvis lite avfall. Det ble identifisert en rekke lag utenfor selve 
ovnen, i nedgravningen, deriblant A10818, A10848 og A10862, men samtlige 
er primært å regne for avfallslag, med noe forskjellig innhold, som trolig kan 

relateres til ulike brenninger. Videre inkluderes A11102 og A11116 til 
ovnsområdet, førstnevnte et sandlag i likhet med lagene i bakkant av ovnen, 

sistnevnte et mulig smieområde, da det inneholdt mye gruset slagg mm, og lå i 
overkant av anlegget, og ikke var et naturlig samlingspunkt for slagget som 

rant ut. T22a Lagbeskrivelser for profil C11947/C11950: 1) Lag A11061: 
Heterogen grå-gul-brun spettet sandig silt med varierende mengder kull og 

humus 2) Lag: Heterogen gul-hvit-grå spettet sandig silt, hovedsakelig 
undergrunn (anrikning/utvasking) iblandet varierende mengder kull og humus 
3) Lag: Som lag 1, men mer grålig, noe mer kull 4) Kullager A8683: Kull med 
litt sandig silt og humus 5) Malmlag A8762: Dyprød malm med litt sandig silt 
og humus 6) Lag: Brun sandig silt med en del humus og varierende mengder 
kull, malm og slagg (fjernet før tegning, rekonstruert) 7) Lag: Kompakt grårosa 
siltig sand med noe malm, humus, kull og litt slagg 8) Lag: Gråbrun sandig silt 
med noe humus og kull, en del slagg og stein, også noe brent sand. Grå rosa 

flekker, trolig iblandet lag 7 9) Lag: Som lag 8, men mer spettet brunrosa,  

Cf35003_1571, 1593, 
1596, 1598, 2081-3, 

2093-4, 2202-39, 
2242-64, 2276-80, 

2282-2316, 2328-60, 
2379-2443, 2463-

2515, 2870-77 

T22a, 
ipad 

18-23 
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Anr Kontekst 
Askelad

d 
ID 

L B Dia D T Plan Bunn Sider Beskrivelse Pnr Fotonr. Tnr. 

løsere og mer humøst 10) Lag A11291: Sot iblandet kull, silt og malm, direkte 
under slaggrennen 11) Lag A11992: Grå silt med litt sot, enkelte slaggbiter 12) 

Lag A11769: Brent sand: Varmepåvirket sand, rødrosa 13) Lag: Rødbrun 
sandig silt med noe humus og litt kull, virker fet. 

200265 
Slagg-
renne 102404 54 12  5  avlang ujevn 

ujevn
e 

Slaggrenne med slagg in situ. Selve slaggrennen målte ca. 54 cm i lengde og 
var 5-12 cm bred. Slagget var fremdeles forbundet med bunnskollen som også 

lå in situ, og til sammen målte de ca. 69 cm i lengde. Slaggrennen fremstod 
som ujevn i form, men har trolig opprinnelig hatt en buet tverrsnitt og vært 
svakt hellende mot sørøst. Slaggrennen lå i bunnen av ovnsgrop A12066. 
Avgrensingen i sørøst er uklar, og den glir over i slaggansamling A12053. 

Slagget ble tatt inn som funn/prøve. T22a  
Cf35003_2463-66, 

2498, 2501-2, 2505-7 
T22a, 

ipad 23 
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14.2 TILVEKSTTEKSTER 

14.2.1 C60836 
C60836-60843  
Funnene er innkommet ved arkeologisk utgravning av sju lokaliteter på Mosetertoppen, 
Øyer kommune, Oppland, som følge av reguleringsplan for Hafjell skianlegg, 
Mosetertoppen, med bygging av nytt skistadion og utbedring/utvidelse av skiløyper. 
Utgravningen ble utført av Kulturhistorisk museum i perioden 1.6.-28.8.2015. 
Lokalitetene ble registrert av Oppland fylkeskommune i 2011 og 2013 (Øien og 
Andersen 2011; McLoughlin og Andersen 2013; Rundberget 2015). Lokalitetene lå i 
utmark, på sandige og grusete morenerygger i et ellers myrlendt terreng, innenfor et 
område på ca. 300 m nord-sør, og 500 m øst-vest. De tre jernvinnelokalitetene 
(id102394/C60836, id102404/C60837-9 (to ovner), id151880/C60840) ble maskinelt 
avtorvet, og deretter manuelt undersøkt. To enkeltliggende kullgroper (id102376/C60841, 
id151913/C60842) og en påbegynt nedgravning, kanskje ment til fangst eller 
kullproduksjon, ble snittet med gravemaskin, og ytterligere én kullgrop ble undersøkt 
med prøverute (id151811/C60843). 25 kullprøver har blitt vedartbestemt av Moesgaard 
Museum, og 24 av disse ble radiologisk datert ved Ångströmlaboratoriet, Uppsala. 19 
slaggprøver, 7 malmprøver og 5 jordprøver ble sendt til metallurgisk analyse hos 
Heimdal Archaeometry/Arne Jouttijärvi. Alle analyseresultater finnes i rapporten (Wenn 
og Gundersen 2019).  
 
Litteratur:  
McLoughlin, A. og Ø. R. Andersen 2013: Reguleringsplan for Mosetra skistadion og 
FB7 Mosetertoppen + Reguleringsplan for skiløypeområde Mosetra skistadion. 
Upublisert befaringsrapport, Oppland fylkeskommune. 
Rundberget, B. 2015: Prosjektplan. Undersøkelse av automatisk fredete kulturminner (3 
jernvinneanlegg, 8 kullgroper og1 fangstgrop id 102376,102394,102404,151811,151880, 
151913,151916 og 59136-22). Reguleringsplan for Hafjell skianlegg Mosetertoppen - 
gnr/bnr 16/2, 16/101(fnr 1), 17/1og 17/50, Øyer kommune, Buskerud [sic.]. Upublisert 
prosjektbeskrivelse, Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum, UiO. 
Wenn, C. C. og I. M. Gundersen 2019: Rapport fra arkeologisk utgravning. 
Jernvinneanlegg, kullgroper og fangstgrop. Søre Slåbekken, 17/50, Skistadion 
Mosetertoppen, 17/101/1, Mosetertoppen Hunder Teig, 16/101, Øyer k., Oppland. 
Upublisert utgravningsrapport. Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum, UiO.  
Øien, R. I. og Ø. R. Andersen 2011: Befaring i forbindelse med oppstart av planer for ny 
lysløypetrasé ved Mosetertoppen, Øyer kommune. Upublisert befaringsrapport, Oppland 
fylkeskommune. 
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C60836 
Produksjonsplass (jernvinne) / Produksjonsplass (kullgrop) fra middelalder fra 
ID102394, SØRE SLÅBEKKEN av MO STORSTUEN (17/50), ØYER K., OPPLAND.  
 
1) slagg, vekt: ca. 8,2 kg. Inkluderer renneslagg og bunnskollefragmenter, hvorav det 
meste har blitt metallurgisk analysert. Fra slagghaug A3577.  
2) slagg, vekt: ca. 1,1 kg. Bunnskolle funnet in situ i ovnen; metallurgisk analysert. Fra 
ovnsgrop A6051 tilhørende ovn A4212. 
3) 1 fragment av ovnsjakt i brent leire, vekt: 6,0 kg. Funnet delvis in situ i ovnen. Fra 
ovn A4212. 
4) 16 prøver, kull. 8 prøver ble vedartbestemt og radiologisk datert: 
PK5285, kullager A801, vekt: 4,5 g. Prøven ble vedartbestemt til bjørk og datert: 668 ± 
27 BP, kal. 1280-1310, 1360-1390 e.Kr. (Ua-53322). 
PK6007, kullgrop A169, bunnlag A4390, vekt: 2,9 g. Prøven ble vedartbestemt til bjørk, 
gran og furu. Prøven er datert på bjørk: 716 ± 27 BP, kal. 1265-1290 e.Kr. (Ua-53323). 
PZ6009, malmlag A4356, vekt: 0,8 g. Prøven ble vedartbestemt til bjørk og gran. Prøven 
er datert på gran: 646 ± 27 BP, kal. 1290-1315, 1355-1390 e.Kr. (Ua-53324). 
PZ6010, malmlag A3083, vekt: 0,1 g. Prøven ble vedartbestemt til bjørk og gran. Prøven 
er datert på bjørk: 669 ± 28 BP, kal. 1280-1310, 1360-1390 e.Kr. (Ua-53325). 
PK6011, røsteplass A914, vekt: 0,1 g. Prøven ble vedartbestemt til bjørk og datert: 762 ± 
26 BP, kal. 1245-1280 e.Kr. (Ua-53326). 
PK6013, malmlager A855, vekt: 0,2 g. Prøven ble vedartbestemt til bjørk og datert: 661 ± 
27 BP, kal. 1280-1305, 1360-1385 e.Kr. (Ua-53327). 
PK6014, kullgrop A187, vekt: 2,8 g. Prøven ble vedartbestemt til bjørk og furu. Prøven er 
datert på bjørk: 678 ± 27 BP, kal. 1270-1300, 1360-1390 e.Kr. (Ua-53328). 
PK6015, kullgrop A187, vekt: 1,3 g. Prøven ble vedartbestemt til bjørk og furu. Prøven er 
datert på bjørk: 667 ± 32 BP, kal. 1280-1310, 1360-1390 e.Kr. (Ua-53329). 
5) 5 prøver, malm. Tre prøver ble metallurgisk analysert. Fra røsteplass A914 og 
malmlagre A855, A3083, A4356 og A4364. 
 
Funnomstendighet: Ca. 440 m2 ble avtorvet. Lokaliteten var avgrenset av bunnen av en 
skråning med myr i sør og til dels vest, og av skiløypa i nord. Det var ingen topografisk 
avgrensing mot øst. Jernvinneanlegget bestod av en ovn med slaggavtapning, slagghaug, 
to kullgroper, et omfattende kullag, flere malmlagre og en mulig røsteplass.  
Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger ca. 400 m ØNØ for 
utkikkspunkt/skiløype/veikryss, gnr./bnr. 17/249 (U3 Måsåbergvegen/Skåklevegen), og 
ca. 85 m NNV for hytte, gnr./bnr. 17/158 (Måsåbergveien 65).  
Kartreferanse: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6791595, Ø: 581245.  
LokalitetsID: 102394.  
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14.2.2 C60837 
For fellesopplysninger om utgravningen, se C60836.  
 
C60837-C60839 
Produksjonsplass (jernvinne) fra folkevandringstid/vikingtid/middelalder fra 
ID102404, SØRE SLÅBEKKEN av MO STORSTUEN (17/50), ØYER K., OPPLAND.  
Funnomstendighet: Ca. 536 m2 ble avtorvet. Lokaliteten bestod av en naturlig flate, 
avgrenset av en skråning opp i nordøst og nord, mens den strakk seg noe nedover 
skråning i sørvest, og hadde ingen klar topografisk avgrensing mot sørøst. Det ble funnet 
to ovner med tilhørende anlegg (A8705 mm. /C60838, A11800 mm. /C60839), i tillegg til 
en rekke lag og et større malmlager som ikke kunne knyttes entydig til en spesifikk ovn 
(C60837).  
Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger ca. 310 m Ø for hytte, gnr./bnr. 17/249 
(Skåklevegen 26), og ca. 240 m NNV for hytte, gnr./bnr. 17/158 (Måsåbergveien 65).  
Kartreferanse: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6791728, Ø: 581167.  
LokalitetsID: 102404.  
 
C60837 
1) 1 fragment av bryne av skifer (?). Vekt: 72 g. Anslagsvis 1/3 av brynet er bevart. 
Brynet smalner kraftig av mot enden, som har knusningsskade. Oversiden er noe ujevn, 
mens sidene er glatte. Undersiden er slått av. Det er slitespor på de bevarte flatene. Mål: 
Stl.: 8,3 cm; Stb.: 2,9 cm. 
2) 1 fragment bein, brent. Vekt: 1,3 g. 
3) 3 prøver, kull. 2 prøver ble vedartbestemt og radiologisk datert: 
PK10987, slagghaug A10756. Vekt: 0,4 g. Prøven ble vedartbestemt til bjørk og furu. 
Prøven er datert på bjørk: 907 ± 27 BP, kal. 1040-1100, 1110-1170 e.Kr. (Ua-53333). 
PK200089, malmlager A8832. Vekt: 0,4 g. Prøven ble vedartbestemt til bjørk og furu. 
Prøven er datert på bjørk: 1556 ± 27 BP, kal. 420-500, 510-550 e.Kr. (Ua-53337). 
4) 4 prøver, malm. Én prøve ble metallurgisk analysert. Fra malmlager A8832, 
avfallslag A10839 og malmlag A10933. 
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14.2.3 C60838 
For fellesopplysninger om utgravningen, se C60836.  
For fellesopplysninger om lokaliteten, se C60837. 
 
C60838 
Produksjonsplass (jernvinne) fra vikingtid/middelalder fra ID102404, SØRE 
SLÅBEKKEN av MO STORSTUEN (17/50), ØYER K., OPPLAND.  
 
1) slagg, vekt: ca. 4,3 kg. Inkluderer renneslagg og bunnskollefragmenter, hvorav det 
meste har blitt metallurgisk analysert. Fra slagghaug A8649. 
2) slagg, vekt: ca. 3,5 kg. Bunnskolle og renneslagg funnet in situ i ovnens bunn og 
slaggrenne; fire fragmenter ble metallurgisk analysert. Fra ovn A8705. 
3) slagg, vekt: ca. 4,3 kg. Inkluderer renneslagg og bunnskollefragmenter, hvorav noe har 
blitt metallurgisk analysert. Fra slaggoppsamling i ovn A8705. 
4) 1 slaggblokk, vekt: ca. 5,0 kg. Slaggblokk fra en tidligere produksjon (fase I-
teknologi) som har blitt gjenbrukt som konstruksjonsmateriale i fase II-ovn A8705. 
Slaggblokken har blitt metallurgisk analysert. Fra ovn A8705, konstruksjonsmateriale. 
5) 1 fragment av ovnsjakt i brent leire, vekt: 1,35 kg. Funnet in situ i ovnen; noe 
slaggavsetninger på innsiden. 
6) 11 prøver, kull. 5 prøver ble vedartbestemt og 4 av disse ble radiologisk datert: 
PK10975, malmlager A8762, vekt: 2,6 g. Prøven ble vedartbestemt til gran og furu. 
Prøven er datert på furu: 931 ± 27 BP, kal. 1030-1060, 1070-1160 e.Kr. (Ua-53332). 
PK11504, kullager A8683, vekt: 1,4 g. Prøven ble vedartbestemt til gran og furu. Prøven 
er datert på furu: 959 ± 27 BP, kal. 1020-1050, 1080-1150 e.Kr. (Ua-53334). 
PK12457, ovn A8705, vekt: 0,1 g. Prøven ble vedartbestemt til bjørk, furu og mulig gran. 
Prøven er datert på bjørk: 886 ± 27 BP, kal. 1050-1080, 1050-1210 e.Kr. (Ua-53336). 
PK13043, ovn A8705, vekt: 0,1 g. Prøven ble vedartbestemt til bjørk.  
PK200092, slaggblokk A8705, vekt: 0,5 g. Prøven ble vedartbestemt til furu. Prøven er 
datert på furu: 1137 ± 32 BP, kal. 880-975 e.Kr. (Ua-53338). 
7) 2 prøver, malm. Én prøve ble metallurgisk analysert. Fra malmlager A8762. 
8) 3 prøver, metallurgi. Jordprøver fra antatte smieområder. Samtlige prøver ble 
metallurgisk analysert. Fra smieområde A11116 og slagghaug A8649. 
 
Funnomstendighet: Jernvinneanlegg i nordvestlig del av lokaliteten, bestående av en ovn 
med slaggavtapning, en slagghaug og et underliggende malmlager, samt et kullager.  
Kartreferanse: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6791731, Ø: 581164.  
LokalitetsID: 102404.  
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14.2.4 C60839 
For fellesopplysninger om utgravningen, se C60836.  
For fellesopplysninger om lokaliteten, se C60837. 
 
C60839 
Produksjonsplass (hellegrop) / (jernvinne) fra vikingtid/middelalder fra ID102404, 
SØRE SLÅBEKKEN av MO STORSTUEN (17/50), ØYER K., OPPLAND.  
 
1) slagg, vekt: ca. 1,7 kg. Inkluderer renneslagg, amorft slagg og slaggblokk, hvorav det 
meste har blitt metallurgisk analysert. Fra slagghaug A8785. 
2) slagg, vekt: ca. 2,1 kg. Inkluderer renneslagg, bunnskolle/slaggblokk og porøst 
korallaktig slagg. Flere slaggfragmenter har blitt metallurgisk analysert. Fra hellegryte 
A11800. 
3) 1 fragment av ovnsjakt i brent leire, vekt: 1,3 kg. Fra overflaten av hellegryte 
A11800. 
4) 8 prøver, kull. 3 prøver ble vedartbestemt og radiologisk datert: 
PK10972, malmlager A11003, vekt: 0,1 g. Prøven ble vedartbestemt til gran, furu og 
kongleskall. Prøven er datert på kongleskall: 937 ± 27 BP, kal. 1030-1060, 1080-1160 
e.Kr. (Ua-53330). 
PK10974, slagghaug A8785, vekt: 0,2 g. Prøven ble vedartbestemt til gran og furu. 
Prøven er datert på furu: 1092 ± 27 BP, kal. 895-925, 945-990 e.Kr. (Ua-53331). 
PK12032, hellegryte A11800, vekt: 78,8 g. Prøven ble vedartbestemt til furu. Prøven er 
datert på furu: 1019 ± 27 BP, kal. 990-1025 e.Kr. (Ua-53335). 
5) 2 prøver, malm. Én prøve ble metallurgisk analysert. Fra malmlager A11003. 
 
Funnomstendighet: Jernvinneanlegg i sørøstlig del av lokaliteten, bestående av en 
hellegryte, en slagghaug og et underliggende malmlager.  
Kartreferanse: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6791727, Ø: 581171.  
LokalitetsID: 102404.  
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14.2.5 C60840 
For fellesopplysninger om utgravningen, se C60836.  
 
C60840 
Produksjonsplass (jernvinne) / (kullgrop) fra middelalder fra ID151880, SKISTADION 
MOSETERTOPPEN av MO STORSTUEN (17/1011), ØYER K., OPPLAND.  
 
1) slagg, vekt: ca. 3,6 kg. Inkluderer renneslagg og bunnskollefragmenter, hvorav det meste 
har blitt metallurgisk analysert. Fra slagghaug A6442.  
2) slagg, vekt: ca. 1 kg. Inkluderer renneslagg og bunnskollefragmenter, hvorav det meste har 
blitt metallurgisk analysert. Fra slagghaug A6479.  
3) 1 fragment av ovnsjakt i brent leire, vekt: 225 g. Fra slagghaug A6479. 
4) 1 fragment av ovnsjakt i brent leire, vekt: 1,3 kg. Funnet delvis in situ i ovnen. Fra ovn 
A12864. 
5) 7 prøver, kull. 4 prøver ble vedartbestemt og radiologisk datert: 
PK12541, kullgrop bunn A101, vekt: 7 g. Prøven ble vedartbestemt til gran og furu. Prøven 
er datert på gran: 733 ± 27 BP, kal. 1260-1285 e.Kr. (Ua-53318). 
PK12544, kullgrop bunn A116, vekt: 6,9 g. Prøven ble vedartbestemt til bjørk og furu. 
Prøven er datert på bjørk: 712 ± 27 BP, kal. 1270-1290 e.Kr. (Ua-53319). 
PK12992, ovn A12803, vekt: 1,6 g. Prøven ble vedartbestemt til bjørk og mulig furu. Prøven 
er datert på bjørk: 715 ± 27 BP, kal. 1265-1290 e.Kr. (Ua-53321). 
PK12991, ovn A12864, vekt: 1 g. Prøven ble vedartbestemt til bjørk og gran. Prøven er datert 
på bjørk: 711 ± 27 BP, kal. 1270-1295 e.Kr. (Ua-53320). 
6) 2 prøver, malm. Én prøve ble metallurgisk analysert. Fra malmlager A6803. 
7) 2 prøver, metallurgi. Jordprøver fra antatte smieområder. Begge prøvene ble metallurgisk 
analysert. Fra ovnsområde A6565. 
 
Funnomstendighet: Ca. 444 m2 ble avtorvet. Lokaliteten var avgrenset av bunnen av en 
skråning med bekkefar i sørvest og svak skråning mot øst. Det var ingen topografisk 
avgrensing mot nord og vest. Jernvinneanlegg bestående av to ovner med slaggavtapning, to 
slagghauger, to malmlagre, to kullgroper og et kullag.  
Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger ca. 310 m NØ for hytte, gnr./bnr. 17/249 
(Skåklevegen 26), ca. 460 m NNV for hytte, gnr./bnr. 17/158 (Måsåbergveien 65), og ca. 100 
m sør for elven Mosåa.  
Kartreferanse: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6791925, Ø: 581076.  
LokalitetsID: 151880.  
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14.2.6 C60841 
For fellesopplysninger om utgravningen, se C60836.  
 

C60841 
Produksjonsplass (kullgrop) fra vikingtid/middelalder fra ID102376, SØRE 
SLÅBEKKEN av MO STORSTUEN (17/50), ØYER K., OPPLAND.  
 

1) 2 prøver, kull. 1 prøve ble vedartbestemt og radiologisk datert: 
PK10924, kullgrop bunn A6071, vekt: 5,4 g. Prøven ble vedartbestemt til bjørk og furu. 
Prøven er datert på bjørk: 970 ± 27 BP, kal. 1020-1050, 1090-1150 e.Kr. (Ua-53315). 
 

Funnomstendighet: Kullgrop beliggende på naturlig flate med steile skråninger mot nord, 
vest og sørvest, skrådde noe ned mot sørøst til id102404 og fortsatte omtrent på samme nivå 
østover. Prøvestikk med kullag tilhørende uidentifiserte anlegg vest for kullgropen.  
Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger ca. 300 m Ø for hytte, gnr./bnr. 17/249 
(Skåklevegen 26), og ca. 265 m NNV for hytte, gnr./bnr. 17/158 (Måsåbergveien 65).  
Kartreferanse: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6791756, Ø: 581145.  
LokalitetsID: 102376.  

14.2.7 C60842 
For fellesopplysninger om utgravningen, se C60836.  
 

C60842 
Produksjonsplass (kullgrop) fra vikingtid/middelalder fra ID151811, SØRE 
SLÅBEKKEN av MO STORSTUEN (17/50), ØYER K., OPPLAND.  
 

1) 1 prøve, kull. PK12657, kullgrop A212, vekt: 3,7 g. Prøven ble vedartbestemt til bjørk og 
furu. Prøven er datert på bjørk: 966 ± 27 BP, kal. 1020-1050, 1090-1150 e.Kr. (Ua-53316). 
 

Funnomstendighet: Kullgrop beliggende på naturlig forhøyning i myrlandskapet.  
Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger ca. 180 m Ø for hytte, gnr./bnr. 17/249 
(Skåklevegen 26), og ca. 320 m NV for hytte, gnr./bnr. 17/158 (Måsåbergveien 65).  
Kartreferanse: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6791720, Ø: 581029.  
LokalitetsID: 151811.  

14.2.8 C60843 
For fellesopplysninger om utgravningen, se C60836.  
 

C60843 
Produksjonsplass (kullgrop) fra vikingtid/middelalder fra ID151913, SKISTADION 
MOSETERTOPPEN av MO STORSTUEN (17/1011), ØYER K., OPPLAND.  
 

1) 1 prøve, kull. PK6277, kullgrop bunn A136, vekt: 5,7 g. Prøven ble vedartbestemt til 
bjørk. Prøven er datert på bjørk: 929 ± 27 BP, kal. 1040-1160 e.Kr. (Ua-53317).  
 

Funnomstendighet: Kullgrop beliggende på naturlig flate. Terrenget skrådde svakt opp mot 
id151880 i øst, helte svakt ned mot vest og sør, og var avgrenset av en dreneringsgrøft i nord.  
Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger ca. 280 m NØ for hytte, gnr./bnr. 17/249 
(Skåklevegen 26), og ca. 490 m NNV for hytte, gnr./bnr. 17/158 (Måsåbergveien 65).  
Kartreferanse: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6791933, Ø: 581018.  
LokalitetsID: 151913.  
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14.3 PRØVER 

14.3.1 KULLPRØVER 
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PJ6008 A4336 Kullag 102394 C60836/4      Kassert 
PK4844 A4800 Kullag 102394 C60836/4     9,3 Ubenyttet 
PK4845 A3577 Slagghaug 102394 C60836/4     0,1 Ubenyttet 
PK4846 A3577 Slagghaug 102394 C60836/4     0,1 Ubenyttet 

PK5285 
A801 

NB: tidl. 
A881 

Kullager 102394 C60836/4 Ua-
53322 668 27 1280-1310, 

1360-1390 e.Kr. 4,5 10 bjørk 

PK6002 A5965 Ovn kullag 102394 C60836/4     0,1 Ubenyttet 
PK6003 A5982 Slaggrenne 102394 C60836/4     0,2 Ubenyttet 
PK6004 A5965 Ovn bunn 102394 C60836/4     0,2 Ubenyttet 
PK6005 A4240 Kullag 102394 C60836/4     2,3 Ubenyttet 
PK6006 A4364 Malmlag 102394 C60836/4     0,5 Ubenyttet 

PK6007 A4390 Kullgrop 
bunn 102394 C60836/4 Ua-

53323 716 27 1265-1290 e.Kr. 2,9 
2 bjørk, 1 
gran, 7 

furu 

PK6011 A914 Røsteplass 102394 C60836/4 Ua-
53326 762 26 1245-1280 e.Kr. 0,1 

7 bjørk, 1 
bjørk, 2 
ubest. 

PK6013 A855 Malmlag 102394 C60836/4 Ua-
53327 661 27 1280-1305, 

1360-1385 e.Kr. 0,2 7 bjørk, 3 
bjørk? 

PK6014 A187 Kullgrop 
bunn 102394 C60836/4 Ua-

53328 678 27 1270-1300, 
1360-1390 e.Kr. 2,8 

8 bjørk, 1 
bjørk?, 1 

furu, 

PK6015 A187 Kullgrop 102394 C60836/4 Ua-
53329 667 32 1280-1310, 

1360-1390 e.Kr. 1,3 
8 bjørk, 1 

furu, 1 
furu? 

PZ6009 A4356 Malmlag 102394 C60836/4 Ua-
53324 646 27 1290-1315, 

1355-1390 e.Kr. 0,8 9 bjørk, 1 
gran 

PZ6010 A3083 Malmlag 102394 C60836/4 Ua-
53325 669 28 1280-1310, 

1360-1390 e.Kr. 0,1 9 bjørk, 1 
gran 

PK10986 A10933 Malmlag 102404 C60837/3     0,1 Ubenyttet 

PK10987 A10756 Slagghaug 102404 C60837/3 Ua-
53333 907 27 1040-1100, 

1110-1170 e.Kr. 0,4 8 bjørk, 2 
furu 

PK11498 A8732 Avfallslag 102404       Kassert 

PK200089 A8832 Malmlag 102404 C60837/3 Ua-
53337 1556 27 420-500, 510-

550 e.Kr. 0,4 3 bjørk, 7 
furu 

PK10975 A8762 Malmlag 102404 C60838/6 Ua-
53332 931 27 1030-1060, 

1070-1160 e.Kr. 2,6 2 gran, 8 
furu 

PK10977 A10848 Lag 102404 C60838/6     0,6 Ubenyttet 
PK10978 A10818 Lag 102404 C60838/6     0,1 Ubenyttet 
PK11026 A8649 Slagghaug 102404 C60838/6     0,3 Ubenyttet 
PK11027 A8649 Slagghaug 102404 C60838/6     0,4 Ubenyttet 
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PK11504 A8683 Kullager 102404 C60838/6 Ua-
53334 959 27 1020-1050, 

1080-1150 e.Kr. 1,4 6 gran, 4 
furu 

PK11505 A8683 Kullager 102404 C60838/6     4,3 Ubenyttet 

PK12457 A8705 Ovn 102404 C60838/6 Ua-
53336 886 27 1050-1080, 

1050-1210 e.Kr. 0,1 
7 bjørk, 1 

furu, 1 
gran? 

PK13043 A8705 Ovn 102404 C60838/6    

Prøven løste 
seg opp, ikke 

datert. 
0,1 2 bjørk, 1 

ubest. 

PK200092 A8705 Slaggblokk 102404 C60838/6 Ua-
53338 1137 32 880-975 e.Kr. 0,5 9 furu, 1 

furu? 

PK10972 A11003 Malmlag 102404 C60839/4 Ua-
53330 937 27 1030-1060, 

1080-1160 e.Kr. 0,1 

3 gran, 4 
furu, 3 

kongleska
ll 

PK10974 A8785 Slagghaug 102404 C60839/4 Ua-
53331 1092 27 895-925, 945-

990 e.Kr. 0,2 
1 gran, 1 
gran?, 8 

furu 

PK11499 A11780 
Grop  

(mulig bunn 
av ovn) 

102404 C60839/4     1,4 Ubenyttet 

PK11500 A11394 Kullag 102404 C60839/4     4,1 Ubenyttet 

PK12016 A11780 
Grop  

(mulig bunn 
av ovn) 

102404 C60839/4     0,1 Ubenyttet 

PK12032 A11800 Hellegryte 102404 C60839/4 Ua-
53335 1019 27 990-1025 e.Kr. 78,8 10 furu 

PK12037 A11800 Hellegryte 102404 C60839/4     0,2 Ubenyttet 
PK12038 A11800 Hellegryte 102404 C60839/4     3,1 Ubenyttet 
PK12537 A6870 Kullager 151880 C60840/1     5,2 Ubenyttet 
PK12538 A6479 Slagghaug 151880 C60840/5     0,2 Ubenyttet 
PK12541 A101 Kullgrop 

bunn 151880 C60840/5 Ua-
53318 733 27 1260-1285 e.Kr. 7 7 gran, 3 

furu 

PK12544 A116 Kullgrop 
bunn 151880 C60840/5 Ua-

53319 712 27 1270-1290 e.Kr. 6,9 7 bjørk, 3 
furu 

PK12656 A6442 Slagghaug 151880 C60840/5     0,5 Ubenyttet 

PK12991 A12864 Ovn 151880 C60840/5 Ua-
53320 711 27 1270-1295 e.Kr. 1 9 bjørk, 1 

gran 

PK12992 A12803 Ovn 151880 C60840/5 Ua-
53321 715 27 1265-1290 e.Kr. 1,6 9 bjørk, 1 

furu? 

PK10924 A6071 Kullgrop 
bunn 102376 C60841/1 Ua-

53315 970 27 1020-1050, 
1090-1150 e.Kr. 5,4 1 bjørk, 9 

furu 
PK13041 A13010 Kullag 102376 C60841/1     0,6 Ubenyttet 

PK12657 A212 Kullgrop 
bunn 151811 C60842/1 Ua-

53316 966 27 1020-1050, 
1090-1150 e.Kr. 3,7 

1 bjørk, 8 
furu, 1 
ubest. 

PK6277 A136 Kullgrop 
bunn 151913 C60843/1 Ua-

53317 929 27 1040-1160 e.Kr. 5,7 10 bjørk 
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14.3.2 JORD- OG MALMPRØVER 
Pnr. Type Cnr. Anr. Kontekst Lok. Beskrivelse Status 
6006 Jordprøve C60836/5 4364 Malmlag 102394 Malm ubenyttet 
6009 Jordprøve C60836/5 4356 Malmlag 102394 Malm, dyprød, tidlig fase analysert 
6010 Jordprøve C60836/5 3083 Malmlag 102394 Malm, lys rød, sen fase analysert 
6012 Jordprøve C60836/5 914 Røsteplass 102394 Malm analysert 
6013 Jordprøve C60836/5 855 Malmlag 102394 Malm, dyprød ubenyttet 

200088 Jordprøve C60837/4 8832 Malmlag 102404 Malm analysert 
10979 Jordprøve C60837/4 10839 Avfallslag 102404 Malm og kull ubenyttet 
10985 Jordprøve C60837/4 10933 Malmlag 102404 Malm, dyprød ubenyttet 
11497 Jordprøve C60837/4 10933 Malmlag 102404 Malm ubenyttet 
10976 Jordprøve C60838/7 8762 Malmlag 102404 Malm ubenyttet 
11028 Jordprøve C60838/7 8762 Malmlag 102404 Malm analysert 
11345 Jordprøve C60838/8 8649 Slagghaug 102404 Jordprøve ved mulig amboltstein analysert 

11503 Jordprøve C60838/8 11116 Lag 102404 Jordprøve, mulig område for 
bearbeiding av luppe analysert 

12456 Jordprøve C60838/8 11116 Lag 102404 Jordprøve, mulig område for 
bearbeiding av luppe analysert 

10971 Jordprøve C60839/5 11003 Malmlag 102404 Malm, bunn ubenyttet 
10973 Jordprøve C60839/5 11003 Malmlag 102404 Malm, topp analysert 
12017 Jordprøve - 11780 Nedgravning 102404 Jordprøve kassert 
12539 Jordprøve C60840/6 6803 Malmlag 151880 Malm, topp analysert 
12540 Jordprøve C60840/6 6803 Malmlag 151880 Malm, bunn ubenyttet 

12801 Jordprøve C60840/7 6565 Ovnsområde 151880 Jordprøve; tatt i gropen på sørsiden 
av ovnene analysert 

12802 Jordprøve 

C60840/7 
6565 Ovnsområde 151880 

Jordprøve, område med mye 
finkornet slagg nordvest for ovnene 
- mulig område for bearbeiding av 

luppen? 

analysert 
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14.4 ORIGINALTEGNINGER 

14.4.1 TEGNEFOLIE 

Tnr. Anr. Kontekst Plan/ 
profil Beskr. av Dato 

1 101, 116 Kullgroper x/- EB, ASE 02.06.15 
2 101, 116, 6364 Kullgroper -/x CCW 24.08.15 
3 148 Avskrevet x/- ASE/CCW 03.06.15 
4 136 Kullgrop x/- EB 03.06.15 
5 136, 5323 Kullgrop -/x ASE/EB 03.07.15 
6 169 Kullgrop x/- ASE 01.07.15 
7 187 Kullgrop x/- EB 02.07.15 
8 212, 226 Kullgrop x/- ASE/EB 04.06.15 
9 212 Kullgrop -/x EB/JC 19.08.15 

10 246, 260 Mulig fangstgrop x/- ASE/EB 04.06.15 
11 246, 260 Mulig fangstgrop -/x ASE/EB 07.07.15 
12 6071, 6092, 6110, 6135 Kullgrop x/- EB 05.06.15 
13 6071, 6260, 13022 Kullgrop, malmlag -/x EB/JC 30.07.15 
14 6400, 6442, 6479, 6803 Malmlag, slagghauger -/x CCW 24.08.15 

15 6565, 6870, 12679, 12803, 12864, 
12948 

Ovnsområde, ovner, 
kulluttrekk, ovnsgrop, lag -/x CCW 27.08.15 

16 914 Røsteplass -/x CCW 29.06.15 

17 801, 881 Kullag, avfallslag, 
planeringslag -/x CCW 03.07.15 

18 
169, 819, 3083, 3198, 3635, 3911, 

4234, 4240, 4292, 4316, 4336, 4356, 
4364, 4390, 4496, 4624, 4800 

Kullgrop, malmlag, 
kullag, lag, planeringslag -/x ASE/CCW 01.07.15 

19 187, 855 Kullgrop, malmlag -/x EB 02.07.15 
20 3577 Slagghaug -/x EB/CCW 25.06.15 

21 
8732, 10740, 10756, 10818, 10827, 
10839, 10848, 10862, 10933, 10942, 

11376 

Avfallslag, lag, 
slaggforekomst, kullag, 

malmlag, ildsted 
-/x CCW 03.08.15 

22 

8683, 8732, 8762, 8705, 8814, 
10623, 10777, 10933, 11061, 11076, 
11085, 11102, 11116, 11291, 11394, 
11769, 11780, 11800, 11992, 12066, 

200259, 200265 

Ovn, nedgravning, 
ovnsområde, lag, 
kullager, malmlag, 

hellegryte 

-/x CCW 19.08.15 

23 8649, 8762, 8785, 8832, 10394, 
11003 

Lag, slagghauger, 
malmlag -/x CCW 07.08.15 

24 8649, 8785 Oppmåling slagg -/- JC/EB - 
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14.4.2 IPAD 

Tnr. Anr. Kontekst Plan/ 
profil 

Beskr. 
av Dato 

ipad 1 4851, 4212, 200052 Ovnsområde, ovn, lag x/- CCW 06.07.15 
ipad 2 5246, 5253, 4212, 200052 Ovnsområde, ovn, lag x/- CCW 06.07.15 
ipad 3 5533, 4212, 200052 Ovnsområde, ovn, lag x/- CCW 06.07.15 
ipad 4 5675, 4212, 200052 Ovnsområde, ovn, lag x/- CCW 06.07.15 

ipad 5 5712, 5727, 5933, 5933, 4212, 
200052 

Ovnsområde, ovn, lag, kullag, 
avfallslag x/- CCW 06.07.15 

ipad 6 5965, 4212, 200052 Ovnsområde, ovn, lag x/- CCW 06.07.15 
ipad 7 8814 mm. Ovnsområde, lag x/- CCW 13.08.15 
ipad 8 8814, 10740, 11376 Ovnsområde, lag x/- CCW 13.08.15 
ipad 9 8814, 10394, 11376 Ovnsområde, lag, avfallslag x/- CCW 13.08.15 
ipad 10 8814, 11376, 11509 Ovnsområde, avfallslag, lag x/- CCW 13.08.15 

ipad 11 8814, 11780, 11800 Ovnsområde, hellegryte, 
nedgravning x/- CCW 17.08.15 

ipad 12 8814, 11800 Ovnsområde, hellegryte x/- CCW 17.08.15 
ipad 13 8814, 11800 Ovnsområde, hellegryte x/- CCW 17.08.15 
ipad 14 8814, 11800 Ovnsområde, hellegryte x/- CCW 17.08.15 
ipad 15 8814, 11800 Ovnsområde, hellegryte x/- CCW 17.08.15 
ipad 16 10740, 10756, 10942 Lag, slaggforekomst, ildsted x/- CCW 03.08.15 

ipad 17 10933, 10942 Malmlag, ildsted x/- CCW 03.08.15 

ipad 18 11061, 11076, 11085, 11102, 
11116, 8705, 10777, 200259 

Ovnsområde, ovn, 
nedgravning, lag x/- CCW 13.08.15 

ipad 19 8705, 10777, 200259 Ovnsområde, ovn, 
nedgravning, lag x/- CCW 19.08.15 

ipad 20 8705, 10777, 200259 Ovnsområde, ovn, 
nedgravning, lag x/- CCW 19.08.15 

ipad 21 8705, 10777, 200259 Ovnsområde, ovn, 
nedgravning, lag x/- CCW 19.08.15 

ipad 22 11291, 11769, 11769, 11992, 
12053, 8705, 10777, 200259 

Ovnsområde, ovn, 
nedgravning, lag x/- CCW 19.08.15 

ipad 23 200265, 8705, 10777, 200259 Ovnsområde, ovn, 
nedgravning, lag, slaggrenne x/- CCW 19.08.15 

ipad 24 6565, 6870, 12723, 12803, 
12864 

Ovnsområde, kulluttrekk, grop, 
ovner x/- CCW 27.08.15 

ipad 25 6565, 6870, 12679, 12723, 
12803, 12864 

Ovnsområde, kulluttrekk, grop, 
ovner x/- CCW 27.08.15 

ipad 26 6565, 6870, 12662, 12723, 
12803, 12864 

Ovnsområde, kulluttrekk, grop, 
ovner x/- CCW 27.08.15 

ipad 27 6565, 6870, 12662, 12696, 
12714, 12723, 12803, 12864 

Ovnsområde, kulluttrekk, grop, 
ovner, lag x/- CCW 27.08.15 

ipad 28 6565, 6870, 12803, 12864, 
12948 

Ovnsområde, kulluttrekk, grop, 
ovner x/- CCW 27.08.15 

ipad 29 6565, 6870, 12803, 12864, 
12948 

Ovnsområde, kulluttrekk, grop, 
ovner x/- CCW 27.08.15 

ipad 30 6565, 12803, 12864, 12948 Ovnsområde, grop, ovner x/- CCW 27.08.15 
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14.4.3 KULLGROPER OG MULIG FANGSTGROP, PLANTEGNINGER 

14.4.3.1 Kullgroper A169 og A187 (Cf34944_712) 
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14.4.3.2 Kullgroper A101 og A116 (Cf34944_702) 
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14.4.3.3 Kullgrop A136 (Cf34944_708) 

 

14.4.3.4 Kullgrop A212 (Cf34944_698) 
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14.4.3.5 Kullgrop A6071 (Cf34944_673) 

 

14.4.3.6 Mulig fangstgrop/påbegynt nedgravning A246 (Cf34944_671) 
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14.5 FOTOLISTER 

14.5.1 REGULÆRT KAMERA, CF34944 
Under Cf34944_002 er det lagt inn en film (mp4) fra 2.6.15, med ASE og EB under 
befaring til lokalitetene i snøvær. 

Filnavn Motiv Anr. Retn. Sign. Dato 
Cf34944_002 Id 151913, kullgrop A136 i plan A136 NNV CCW 02.06.15 

Cf34944_004 Id 151916, kullgrop (avskrevet ved snitting) A148 i 
plan A148 SSØ CCW 02.06.15 

Cf34944_005 Id 151880, kullgrop A101 i plan A101 SSØ CCW 02.06.15 
Cf34944_006 Id 151880, kullgrop A116 i plan A116 SV CCW 02.06.15 

Cf34944_008 Id 151880 kullgroper A101 og A116 i plan, med 
Espen Bennick og Anette Sand-Eriksen. A101, A116 S CCW 02.06.15 

Cf34944_009 Id 102376, kullgrop A6071 i plan før hogst, oversikt A6071 V CCW 02.06.15 
Cf34944_010 Id 102376, kullgrop A6071 i plan før hogst A6071 VVS CCW 02.06.15 
Cf34944_012 Id 102404, jernvinneanlegg i plan før hogst  VNV CCW 02.06.15 
Cf34944_013 Id 102404, jernvinneanlegg i plan før hogst  SSV CCW 02.06.15 
Cf34944_014 Id 102404, jernvinneanlegg i plan før hogst  Ø CCW 02.06.15 
Cf34944_015 Id 102394, kullgrop A169 i plan A169 V CCW 02.06.15 
Cf34944_016 Id 102394, kullgrop A187 i plan A187 VNV CCW 02.06.15 
Cf34944_017 Id 102394, kullgroper A187 og A169 i plan A169, A187 V CCW 02.06.15 

Cf34944_018 Id 151811, kullgrop A212 før rydding og snitting; 
Anette Sand-Eriksen prøver å lokalisere kullgropen A212 SV CCW 02.06.15 

Cf34944_020 Id 151811, kullgrop A212 før rydding og snitting, med 
Espen Bennick og Anette Sand-Eriksen A212 Ø CCW 02.06.15 

Cf34944_021 Id 59136-22, mulig fangstgrop A246 i plan; fremdeles 
snø i bunnen. A246 Ø CCW 02.06.15 

Cf34944_023 Id 59136-22, mulig fangstgrop A246 i plan, med 
Anette Sand-Eriksen A246 NØ CCW 02.06.15 

Cf34944_024 Id102394, malmlag A3083 i kullgrop A169 A3083, A169 V CCW 18.06.15 

Cf34944_034 Id59136-22, oversiktsbilde mulig fangstgrop A246, 
profil A246 Ø EB 07.07.15 

Cf34944_035 Id59136-22, oversiktsbilde mulig fangstgrop A246, 
profil A246 Ø EB 07.07.15 

Cf34944_037 Id59136-22, oversiktsbilde mulig fangstgrop A246, 
profil A246 Ø EB 07.07.15 

Cf34944_038 Id59136-22, mulig fangstgrop A246, detalj av nordlig 
voll A246 Ø EB 07.07.15 

Cf34944_039 Id59136-22, oversiktsbilde mulig fangstgrop A246, 
profil A246 NØ EB 07.07.15 

Cf34944_040 Id59136-22, mulig fangstgrop A246, detalj av sørlig 
voll A246 Ø EB 07.07.15 

Cf34944_042 Id151811, kullgrop A212 med oppsett til profiltegning. A212 VNV JC 19.08.15 
Cf34944_044 Id151811, kullgrop A212 med oppsett til profiltegning. A212 VNV JC 19.08.15 
Cf34944_046 Id151811, kullgrop A212, prøverute, profil A212 VNV JC 19.08.15 
Cf34944_047 Id151811, kullgrop A212, prøverute, bunn A212 N JC 19.08.15 
Cf34944_050 Id151880, slagghaug A6479, prøverute, profil mot SV. A6479 SV CCW 20.08.15 

Cf34944_051 Id151880, slagghaug A6479, prøverute, profil mot 
NV. A6479 NV CCW 20.08.15 

Cf34944_052 Id151880, slagghaug A6479, prøverute, profil mot 
NØ. A6479 NØ CCW 20.08.15 

Cf34944_053 Id151880, slagghaug A6479, prøverute, profil mot 
SØ. A6479 SØ CCW 20.08.15 

Cf34944_055 Id151880, kullgrop A101, milebunn A12469, plan. A101, 
A12469 SV CCW 20.08.15 

Cf34944_058 Id151880, slagghaug A6442, prøverute, profil mot 
VSV. A6442 VSV CCW 20.08.15 

Cf34944_059 Id151880, slagghaug A6442, prøverute, profil mot 
SSØ. A6442 SSØ CCW 20.08.15 
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Filnavn Motiv Anr. Retn. Sign. Dato 

Cf34944_060 Id151880, slagghaug A6442, prøverute, profil mot 
ØNØ. A6442 ØNØ CCW 20.08.15 

Cf34944_061 Id151880, slagghaug A6442, prøverute, profil mot 
NNV. A6442 NNV CCW 20.08.15 

Cf34944_062 Id151880, kullgrop A116, milebunn A12489, plan. A116, 
A12489 SV CCW 20.08.15 

Cf34944_064 Id151880, slagghaug A6479 med malmlag A6803 
under, profil C12976 etter snitting med gravemaskin. 

A6479, 
A6803, 
C12976 

SV CCW 21.08.15 

Cf34944_066 Id151880, slagghaug A6479 med malmlag A6803 
under, profil C12965, nordlig del. 

A6479, 
A6803, 
C12976 

SV CCW 21.08.15 

Cf34944_067 Id151880, slagghaug A6479 med malmlag A6803 
under, profil C12965, midtre/sørlig del. 

A6479, 
A6803, 
C12976 

SV CCW 21.08.15 

Cf34944_068 Id151880, slagghaug A6479 med malmlag A6803 
under, profil C12965, detalj midtre del. 

A6479, 
A6803, 
C12976 

SV CCW 21.08.15 

Cf34944_069 Id151880, kullgroper A116 og A101, profil C12526 A101, A116, 
C12526 SSV CCW 21.08.15 

Cf34944_070 Id151880, kullgroper A116, profil C12526, detalj A101, A116, 
C12526 SSV CCW 21.08.15 

Cf34944_071 Id151880, kullgroper A101, profil C12526, detalj A101, A116, 
C12526 SSV CCW 21.08.15 

Cf34944_072 Id151880, kullgroper A116, profil C12526, detalj 
nedskjæring 

A101, A116, 
C12526 SSV CCW 21.08.15 

Cf34944_073 Id151880, kullgroper A116, profil C12526, detalj 
østvoll 

A101, A116, 
C12526 SSV CCW 21.08.15 

Cf34944_075 Id151880, kullgroper A116 og A101, profil C12526, 
detalj midtvoll 

A101, A116, 
C12526 SSV CCW 21.08.15 

Cf34944_076 Id151880, kullgroper A101, profil C12526, detalj 
nedskjæring 

A101, A116, 
C12526 SSV CCW 21.08.15 

Cf34944_078 Id151880, kullgroper A101, profil C12526, detalj 
vestvoll 

A101, A116, 
C12526 SSV CCW 21.08.15 

Cf34944_080 Id151880, slagghaug A6442, profil C200082 A6442, 
C200082 VSV JC 21.08.15 

Cf34944_082 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning 
av øvre 10 cm. A6565 Ø CCW 24.08.15 

Cf34944_083 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning 
av øvre 10 cm. A6565 Ø CCW 24.08.15 

Cf34944_084 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning 
av øvre 10 cm. A6565 S CCW 24.08.15 

Cf34944_085 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning 
av øvre 10 cm. A6565 V CCW 24.08.15 

Cf34944_086 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning 
av øvre 10 cm. A6565 N CCW 24.08.15 

Cf34944_087 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning 
av øvre 10 cm. A6565 NØ CCW 24.08.15 

Cf34944_088 Id151811, kullgrop A212, prøverute, profil mot Ø A212 ØSØ CCW 25.08.15 
Cf34944_089 Id151811, kullgrop A212, prøverute, profil mot S A212 SSV CCW 25.08.15 
Cf34944_090 Id151811, kullgrop A212, prøverute, profil mot V A212 VNV CCW 25.08.15 
Cf34944_091 Id151811, kullgrop A212, prøverute, profil mot N A212 NNØ CCW 25.08.15 
Cf34944_093 Id151811, kullgrop A212 med prøverute A212 N CCW 25.08.15 

Cf34944_095 

Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning 
av øvre 20 cm i vest, samt fjerning av gult lag 
A12769, og formgraving av nedgravning A12948 i 
øst. 

A6565, 
A12769, 
A12948 

Ø CCW 26.08.15 

Cf34944_096 

Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning 
av øvre 20 cm i vest, samt fjerning av gult lag 
A12769, og formgraving av nedgravning A12948 i 
øst. 

A6565, 
A12769, 
A12948 

SØ CCW 26.08.15 
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Cf34944_097 

Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning 
av øvre 20 cm i vest, samt fjerning av gult lag 
A12769, og formgraving av nedgravning A12948 i 
øst. 

A6565, 
A12769, 
A12948 

S CCW 26.08.15 

Cf34944_098 

Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning 
av øvre 20 cm i vest, samt fjerning av gult lag 
A12769, og formgraving av nedgravning A12948 i 
øst. 

A6565, 
A12769, 
A12948 

SV CCW 26.08.15 

Cf34944_099 

Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning 
av øvre 20 cm i vest, samt fjerning av gult lag 
A12769, og formgraving av nedgravning A12948 i 
øst. 

A6565, 
A12769, 
A12948 

V CCW 26.08.15 

Cf34944_100 

Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning 
av øvre 20 cm i vest, samt fjerning av gult lag 
A12769, og formgraving av nedgravning A12948 i 
øst. 

A6565, 
A12769, 
A12948 

NV CCW 26.08.15 

Cf34944_101 

Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning 
av øvre 20 cm i vest, samt fjerning av gult lag 
A12769, og formgraving av nedgravning A12948 i 
øst. 

A6565, 
A12769, 
A12948 

N CCW 26.08.15 

Cf34944_102 

Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning 
av øvre 20 cm i vest, samt fjerning av gult lag 
A12769, og formgraving av nedgravning A12948 i 
øst. 

A6565, 
A12769, 
A12948 

NØ CCW 26.08.15 

Cf34944_103 Id151880, ovnsområde A6565, profil C12976 (nordlig 
del) mot vest. 

A6565, 
C12976 V CCW 26.08.15 

Cf34944_104 Id151880, ovnsområde A6565, profil C12976 (nordlig 
del) mot vest. 

A6565, 
C12976 V CCW 26.08.15 

Cf34944_106 Id151880, ovnsområde A6565, profil C12976 (nordlig 
del) mot vest. 

A6565, 
C12976 V CCW 26.08.15 

Cf34944_108 Id151880, ovnsområde A6565, profil C12976 (nordlig 
del) mot vest. 

A6565, 
C12976 V CCW 26.08.15 

Cf34944_109 Id151880, ovnsområde A6565, profil C12976 (nordlig 
del) mot vest. 

A6565, 
C12976 V CCW 26.08.15 

Cf34944_110 Id151880, ovnsområde A6565, profil C12976 (nordlig 
del) mot vest. 

A6565, 
C12976 V CCW 26.08.15 

Cf34944_111 Id151880, ovnsområde A6565, profil C12976 (nordlig 
del) mot vest. 

A6565, 
C12976 V CCW 26.08.15 

Cf34944_112 Id151880, ovnsområde A6565, profil C12981 mot øst, 
uferdig, med ovner A12803, A12864 

A6565, 
C12981, 
A12803, 
A12864 

Ø CCW 26.08.15 

Cf34944_113 Id151880, ovnsområde A6565, profil C12981 mot øst, 
uferdig, med ovner A12803, A12864 

A6565, 
C12981, 
A12803, 
A12864 

Ø CCW 26.08.15 

Cf34944_114 Id151880, ovnsområde A6565, profil C12981 mot øst, 
uferdig, med ovner A12803, A12864 

A6565, 
C12981, 
A12803, 
A12864 

Ø CCW 26.08.15 

Cf34944_115 Id151880, ovnsområde A6565, profil C12981 mot øst, 
uferdig, med ovner A12803, A12864 

A6565, 
C12981, 
A12803, 
A12864 

Ø CCW 26.08.15 

Cf34944_116 Id151880, ovnsområde A6565, profil C12981 mot øst, 
uferdig, med ovner A12803, A12864 

A6565, 
C12981, 
A12803, 
A12864 

Ø CCW 26.08.15 

Cf34944_117 Id151880, ovnsområde A6565, profil C12981 mot øst, 
uferdig, med ovner A12803, A12864 

A6565, 
C12981, 
A12803, 
A12864 

Ø CCW 26.08.15 
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Cf34944_118 Id151880, ovnsområde A6565, profil C12981 mot øst, 
uferdig, med ovner A12803, A12864 

A6565, 
C12981, 
A12803, 
A12864 

Ø CCW 26.08.15 

Cf34944_119 Id151880, ovnsområde A6565, profil C12981 mot øst, 
uferdig, med ovner A12803, A12864 

A6565, 
C12981, 
A12803, 
A12864 

Ø CCW 26.08.15 

Cf34944_201 Id151880. F12986. slagg. A6442  CCW 05.11.15 
Cf34944_202 Id151880. F12986. slagg. A6442  CCW 05.11.15 
Cf34944_203 Id151880. F12984. Tappeslagg, stor klump. A6442  CCW 05.11.15 
Cf34944_204 Id151880. F12984. Tappeslagg, stor klump. A6442  CCW 05.11.15 

Cf34944_205 Id151880. F12984. Tappeslagg, mellomstore klumper 
med besynderlig overflate/form. A6442  CCW 05.11.15 

Cf34944_212 Id151880. F12984. Ovnsforing/tappeslagg, buet form, 
profil. A6442  CCW 05.11.15 

Cf34944_217 Id151880. F12987. "Bunnskollefragmenter". A6479  CCW 05.11.15 
Cf34944_218 Id151880. F12987. "Bunnskollefragmenter". A6479  CCW 05.11.15 

Cf34944_219 Id151880. F12987. "bunnskollefragment" med 
treavtrykk. A6479  CCW 05.11.15 

Cf34944_221 Id151880. F12987. "bunnskollefragment" med 
treavtrykk. A6479  CCW 05.11.15 

Cf34944_223 Id151880. F12989. Tappeslagg standard - 
fragmenter. A6479  CCW 05.11.15 

Cf34944_224 Id151880. F12989. Tappeslagg standard - 
fragmenter. A6479  CCW 05.11.15 

Cf34944_228 Id151880. F12989. Tappeslagg funky former, porøst 
2- fragmenter. A6479  CCW 05.11.15 

Cf34944_230 Id151880. F12989. Tappeslagg funky former, porøst 
2- fragmenter. A6479  CCW 05.11.15 

Cf34944_237 Id102394. F200046. Bunnskollefragmenter. A3577  CCW 05.11.15 
Cf34944_238 Id102394. F200046. Bunnskollefragmenter. A3577  CCW 05.11.15 

Cf34944_239 Id102394. F200045. Tappeslagg (fra slaggrenne?) - 
pose 1. A3577  CCW 05.11.15 

Cf34944_240 Id102394. F200045. Tappeslagg (fra slaggrenne?) - 
pose 1. A3577  CCW 05.11.15 

Cf34944_241 Id102394. F200045. Tappeslagg (fra slaggrenne?) - 
pose 1. A3577  CCW 05.11.15 

Cf34944_242 Id102394. F5956. bunnskolle. A6051  CCW 05.11.15 
Cf34944_243 Id102394. F5956. bunnskolle. A6051  CCW 05.11.15 

Cf34944_261 Id102404. F12040. Fire slaggfragmenter med 
treavtrykk 1. A11800  CCW 05.11.15 

Cf34944_263 Id102404. F12040. Fire slaggfragmenter med 
treavtrykk 1. A11800  CCW 05.11.15 

Cf34944_268 Id102404. F12040. Fire slaggfragmenter med 
treavtrykk 2. A11800  CCW 05.11.15 

Cf34944_270 Id102404. F12040. Fire slaggfragmenter med 
treavtrykk 2. A11800  CCW 05.11.15 

Cf34944_282 Id102404. F12040. Slaggfragment med treavtrykk 5. A11800  CCW 05.11.15 
Cf34944_283 Id102404. F12040. Slaggfragment med treavtrykk 5. A11800  CCW 05.11.15 
Cf34944_286 Id102404. F12040. "Tappeslagg", flatt 6. A11800  CCW 05.11.15 
Cf34944_289 Id102404. F12040. "Tappeslagg", flatt 6. A11800  CCW 05.11.15 
Cf34944_294 Id102404. F12040. Tappeslagg 8. A11800  CCW 05.11.15 
Cf34944_295 Id102404. F12040. Tappeslagg 8. A11800  CCW 05.11.15 
Cf34944_299 Id102404. F12040. Ovnsforing (?) med slagg 9. A11800  CCW 05.11.15 

Cf34944_303 Id102404. F12027. Massiv slaggklump med 
treavtrykk 1. A11800  CCW 05.11.15 

Cf34944_304 Id102404. F12027. Massiv slaggklump med 
treavtrykk 1. A11800  CCW 05.11.15 

Cf34944_307 Id102404. F12027. Slaggklump med treavtrykk 2. A11800  CCW 05.11.15 
Cf34944_310 Id102404. F12027. Slaggklump med treavtrykk 2. A11800  CCW 05.11.15 
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Cf34944_314 Id102404. F12027. Rester av ovnsforing med slagg? 
3. A11800  CCW 05.11.15 

Cf34944_315 Id102404. F12027. Rester av ovnsforing med slagg? 
3. A11800  CCW 05.11.15 

Cf34944_318 Id102404. F12027. Fire slaggfragmenter, hvorav to 
med treavtrykk 4. A11800  CCW 05.11.15 

Cf34944_330 Id102404. F12039. Fire slaggfragmenter, delvis med 
treavtrykk 1. A11800  CCW 05.11.15 

Cf34944_333 Id102404. F12039. Seks slaggfragmenter, hvorav 
enkelte med treavtrykk 2. A11800  CCW 05.11.15 

Cf34944_337 Id102404. F12039. Stort fragment flatt "tappeslagg" 4. A11800  CCW 05.11.15 
Cf34944_338 Id102404. F12039. Stort fragment flatt "tappeslagg" 4. A11800  CCW 05.11.15 
Cf34944_339 Id102404. F12039. Stort fragment flatt "tappeslagg" 4. A11800  CCW 05.11.15 

Cf34944_344 Id102404. F12463. Massive slaggklump med mye 
jern og treavtrykk 1. A8705  CCW 05.11.15 

Cf34944_346 Id102404. F12463. To massive slaggklumper, hvorav 
én med mye jern og treavtrykk 1. A8705  CCW 05.11.15 

Cf34944_347 Id102404. F12463. Tre fragmenter tappeslagg 2. A8705  CCW 05.11.15 

Cf34944_353 Id102404. F12463. To massive slaggklumper, hvorav 
én med mye jern 3. A8705  CCW 05.11.15 

Cf34944_355 Id102404. F12461. Slagg fra bunnen av ovnen 1 - to 
renneformete fragmenter, en bit tappeslagg. A8705  CCW 05.11.15 

Cf34944_356 Id102404. F12461. Slagg fra bunnen av ovnen 1 - to 
renneformete fragmenter, en bit tappeslagg. A8705  CCW 05.11.15 

Cf34944_365 Id102404. F12461. Slagg fra bunnen av ovnen 2 - 
Tappeslaggfragment - muligens tappet vertikalt?. A8705  CCW 05.11.15 

Cf34944_367 Id102404. F12461. Slagg fra bunnen av ovnen 2 - 
Tappeslaggfragment - muligens tappet vertikalt?. A8705  CCW 05.11.15 

Cf34944_368 Id102404. F12461. Slagg fra bunnen av ovnen 3 - Tre 
tappeslaggfragmenter. A8705  CCW 05.11.15 

Cf34944_370 Id102404. F12461. Slagg fra bunnen av ovnen 3 - Tre 
tappeslaggfragmenter. A8705  CCW 05.11.15 

Cf34944_371 Id102404. F12044. Slaggrenne, funnet in situ, delvis 
rekonstruert, topp. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_373 Id102404. F12044. Slaggrenne, funnet in situ, delvis 
rekonstruert, bunn. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_374 Id102404. F12044. Detalj, større fragment av 
slaggrenne, topp. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_378 Id102404. F13042. Bunnskolle funnet, funnet in situ, 
med fragmentet som knytter til slaggrenna, topp. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_379 Id102404. F13042. Bunnskolle funnet, funnet in situ, 
med fragmentet som knytter til slaggrenna, bunn. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_382 Id102404. F13042. Detalj av bunnskollefragmentene. A8705  CCW 06.11.15 
Cf34944_383 Id102404. F13042. Detalj av bunnskollefragmentene. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_384 Id102404. F11257. Slaggblokk fase 1 gjenbrukt i 
ovnskonstruksjon fase 2, med treavtrykk. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_386 Id102404. F11257. Slaggblokk fase 1 gjenbrukt i 
ovnskonstruksjon fase 2, med treavtrykk. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_387 Id102404. F11257. Slaggblokk fase 1 gjenbrukt i 
ovnskonstruksjon fase 2, med treavtrykk. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_388 Id102404. F11257. Slaggblokk fase 1 gjenbrukt i 
ovnskonstruksjon fase 2, med treavtrykk. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_391 Id102404. F11257. Slaggblokk fase 1 gjenbrukt i 
ovnskonstruksjon fase 2, med treavtrykk. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_393 Id102404. F11257. Slaggblokk fase 1 gjenbrukt i 
ovnskonstruksjon fase 2, med treavtrykk. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_394 Id102404. F11251. Slaggblokk fase 1 gjenbrukt i 
ovnskonstruksjon fase 2, med treavtrykk. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_395 Id102404. F11251. Slaggblokk fase 1 gjenbrukt i 
ovnskonstruksjon fase 2, med treavtrykk. A8705  CCW 06.11.15 
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Cf34944_397 Id102404. F11251. Slaggblokk fase 1 gjenbrukt i 
ovnskonstruksjon fase 2, med treavtrykk. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_399 Id102404. F11251. Slaggblokk fase 1 gjenbrukt i 
ovnskonstruksjon fase 2, med treavtrykk. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_400 Id102404. F11251. Slaggblokk fase 1 gjenbrukt i 
ovnskonstruksjon fase 2, med treavtrykk. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_401 Id102404. F11251. Slaggblokk fase 1 gjenbrukt i 
ovnskonstruksjon fase 2, med treavtrykk. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_402 Id102404. F11251. Slaggblokk fase 1 gjenbrukt i 
ovnskonstruksjon fase 2, med treavtrykk. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_403 Id102404. F11278. Slaggblokk fase 1 gjenbrukt i 
ovnskonstruksjon fase 2, med treavtrykk. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_404 Id102404. F11278. Slaggblokk fase 1 gjenbrukt i 
ovnskonstruksjon fase 2, med treavtrykk. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_405 Id102404. F11278. Slaggblokk fase 1 gjenbrukt i 
ovnskonstruksjon fase 2, med treavtrykk. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_407 Id102404. F11278. Slaggblokk fase 1 gjenbrukt i 
ovnskonstruksjon fase 2, med treavtrykk. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_408 Id102404. F11278. Slaggblokk fase 1 gjenbrukt i 
ovnskonstruksjon fase 2, med treavtrykk. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_412 Id102404. F12042. Slaggblokk med treavtrykk 1. A8785  CCW 06.11.15 
Cf34944_414 Id102404. F12042. Slaggblokk med treavtrykk 1. A8785  CCW 06.11.15 
Cf34944_415 Id102404. F12042. Slaggblokk med treavtrykk 1. A8785  CCW 06.11.15 
Cf34944_416 Id102404. F12042. Slaggblokk med treavtrykk 1. A8785  CCW 06.11.15 
Cf34944_418 Id102404. F12042. Slaggblokk med treavtrykk 1. A8785  CCW 06.11.15 
Cf34944_421 Id102404. F12042. Slaggblokk med treavtrykk 1. A8785  CCW 06.11.15 

Cf34944_422 Id102404. F12042. "Tappeslagg", med noe treavtrykk 
2. A8785  CCW 06.11.15 

Cf34944_424 Id102404. F12042. "Tappeslagg", med noe treavtrykk 
2. A8785  CCW 06.11.15 

Cf34944_426 Id102404. F12042. "Tappeslagg", med noe treavtrykk 
2. A8785  CCW 06.11.15 

Cf34944_428 Id102404. F12042. Massiv, svært jernholdig 
slaggklump 3. A8785  CCW 06.11.15 

Cf34944_429 Id102404. F12042. Massiv, svært jernholdig 
slaggklump 3. A8785  CCW 06.11.15 

Cf34944_430 Id102404. F12042. Flatt fragment med treavtrykk 4. A8785  CCW 06.11.15 
Cf34944_432 Id102404. F12042. Flatt fragment med treavtrykk 4. A8785  CCW 06.11.15 
Cf34944_438 Id102404. F12042. To flate slaggfragmenter 6. A8785  CCW 06.11.15 

Cf34944_440 
Id102404. F12042. To lyse, porøse og lette 
fragmenter, det ene med ovnsforing, begge med 
treavtrykk 7. 

A8785  CCW 06.11.15 

Cf34944_442 
Id102404. F12042. To lyse, porøse og lette 
fragmenter, det ene med ovnsforing, begge med 
treavtrykk 7. 

A8785  CCW 06.11.15 

Cf34944_449 Id102404. F12041. Slaggklump med treavtrykk 1. A8785  CCW 06.11.15 

Cf34944_456 Id102404. F12041. Slaggklump med treavtrykk og 
glassaktig overflate, lett og porøs 3. A8785  CCW 06.11.15 

Cf34944_457 Id102404. F12041. Slaggklump med treavtrykk og 
glassaktig overflate, lett og porøs 3. A8785  CCW 06.11.15 

Cf34944_459 Id102404. F12041. Slaggklump med treavtrykk og 
glassaktig overflate, lett og porøs 3. A8785  CCW 06.11.15 

Cf34944_464 Id102404. F12041. Tolv fragmenter tappeslagg 4. A8785  CCW 06.11.15 

Cf34944_470 Id102404. F12041. To fragmenter slagg med mulige 
spor av vertikal tapping. A8785  CCW 06.11.15 

Cf34944_471 Id102404. F12041. To fragmenter slagg med mulige 
spor av vertikal tapping. A8785  CCW 06.11.15 

Cf34944_473 Id102404. F12041. To fragmenter slagg med mulige 
spor av vertikal tapping. A8785  CCW 06.11.15 

Cf34944_478 Id102404. F12459. Fragment av slaggrenne 1. A8649  CCW 06.11.15 
Cf34944_479 Id102404. F12459. Fragment av slaggrenne 1. A8649  CCW 06.11.15 
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Cf34944_480 Id102404. F12459. Fragment av slaggrenne 1. A8649  CCW 06.11.15 

Cf34944_485 Id102404. F12459. Hullete slaggklump med enkelte 
treavtrykk 2. A8649  CCW 06.11.15 

Cf34944_486 Id102404. F12459. Hullete slaggklump med enkelte 
treavtrykk 2. A8649  CCW 06.11.15 

Cf34944_489 Id102404. F12459. Tappeslagg 3. A8649  CCW 06.11.15 
Cf34944_491 Id102404. F12459. Tappeslagg 3. A8649  CCW 06.11.15 
Cf34944_495 Id102404. F12459. Tappeslagg 3. A8649  CCW 06.11.15 
Cf34944_511 Id102404. F12460. Stort bunnskollefragment 1. A8649  CCW 06.11.15 
Cf34944_512 Id102404. F12460. Stort bunnskollefragment 1. A8649  CCW 06.11.15 
Cf34944_515 Id102404. F12460. Stort bunnskollefragment 1. A8649  CCW 06.11.15 

Cf34944_516 Id102404. F12460. Stort bunnskollefragment, detalj 
treavtrykk langs kanten 1. A8649  CCW 06.11.15 

Cf34944_520 Id102404. F12460. Stort bunnskollefragment 1. A8649  CCW 06.11.15 

Cf34944_526 Id102404. F11537. Ovnsvegg, nesten, funnet in situ 
1. A11800  CCW 06.11.15 

Cf34944_527 Id102404. F11537. Ovnsvegg, nesten, funnet in situ 
1. A11800  CCW 06.11.15 

Cf34944_529 Id102404. F11537. Ovnsvegg, nesten, funnet in situ 
1. A11800  CCW 06.11.15 

Cf34944_531 Id102404. F11537. Ovnsvegg, nesten, funnet in situ 
1. A11800  CCW 06.11.15 

Cf34944_532 Id102404. F11537. Ovnsvegg, 2 frr., nesten, funnet in 
situ 2. A11800  CCW 06.11.15 

Cf34944_534 Id102404. F11537. Ovnsvegg, 2 frr., nesten, funnet in 
situ 2. A11800  CCW 06.11.15 

Cf34944_540 Id102404. F12043. Ovnsveggfragmenter 1. A8814  CCW 06.11.15 
Cf34944_541 Id102404. F12043. Ovnsveggfragmenter 1. A8814  CCW 06.11.15 
Cf34944_542 Id102404. F12043. Ovnsveggfragmenter 1. A8814  CCW 06.11.15 

Cf34944_547 Id102404. F12043. Mulig søyle av vertikalt tappet 
slagg 3. A8814  CCW 06.11.15 

Cf34944_548 Id102404. F12043. Mulig søyle av vertikalt tappet 
slagg 3. A8814  CCW 06.11.15 

Cf34944_550 Id102404. F12043. Mulig søyle av vertikalt tappet 
slagg 3. A8814  CCW 06.11.15 

Cf34944_551 Id102404. F12043. Mulig søyle av vertikalt tappet 
slagg 3. A8814  CCW 06.11.15 

Cf34944_553 Id102404. F12043. Mulig søyle av vertikalt tappet 
slagg 3. A8814  CCW 06.11.15 

Cf34944_555 Id102404. F12043. Ovnsvegg, mulig to faser 4. A8814  CCW 06.11.15 
Cf34944_556 Id102404. F12043. Ovnsvegg, mulig to faser 4. A8814  CCW 06.11.15 
Cf34944_560 Id102404. F12043. Ovnsvegg, mulig to faser 4. A8814  CCW 06.11.15 
Cf34944_562 Id102404. F11715. Ovnsvegg, trolig flere faser. A8705  CCW 06.11.15 
Cf34944_564 Id102404. F11715. Ovnsvegg, trolig flere faser. A8705  CCW 06.11.15 
Cf34944_566 Id102404. F11715. Ovnsvegg, trolig flere faser. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_591 Id102404. F11708. Ovnsvegg, tilnærmet, funnet in 
situ 1. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_593 Id102404. F11708. Ovnsvegg, tilnærmet, funnet in 
situ 1. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_594 Id102404. F11708. Ovnsvegg, tilnærmet, funnet in 
situ 1. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_598 Id102404. F11708. Ovnsvegg, tilnærmet, funnet in 
situ 2. A8705  CCW 06.11.15 

Cf34944_599 Id102394. F5814. Ovnsvegg, tilnærmet, funnet in situ. A4212  CCW 06.11.15 
Cf34944_600 Id102394. F5814. Ovnsvegg, tilnærmet, funnet in situ. A4212  CCW 06.11.15 
Cf34944_601 Id102394. F5814. Ovnsvegg, tilnærmet, funnet in situ. A4212  CCW 06.11.15 
Cf34944_604 Id102394. F5814. Ovnsvegg, tilnærmet, funnet in situ. A4212  CCW 06.11.15 

Cf34944_612 Id102394. F5814. Ovnsveggfragmenter pose 2, detalj 
fragment med to faser. A4212  CCW 06.11.15 

Cf34944_613 Id102394. F5786. Ovnsvegg, tilnærmet, funnet in situ. A4212  CCW 06.11.15 
Cf34944_615 Id102394. F5786. Ovnsvegg, tilnærmet, funnet in situ. A4212  CCW 06.11.15 
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Cf34944_616 Id102394. F5786. Ovnsvegg, tilnærmet, funnet in situ. A4212  CCW 06.11.15 
Cf34944_617 Id102394. F5786. Ovnsvegg, tilnærmet, funnet in situ. A4212  CCW 06.11.15 
Cf34944_618 Id102394. F5786. Ovnsvegg, tilnærmet, funnet in situ. A4212  CCW 06.11.15 
Cf34944_625 Id151880. Ovnsvegg, funnet in situ. A12803  CCW 06.11.15 
Cf34944_626 Id151880. Ovnsvegg, funnet in situ. A12803  CCW 06.11.15 
Cf34944_630 Id151880. F12988. Fem fragmenter ovnsvegg. A6479  CCW 06.11.15 
Cf34944_631 Id151880. F12988. Fem fragmenter ovnsvegg. A6479  CCW 06.11.15 

Cf34944_636 Id151880. F12990. Ovnsvegg, tilnærmet, funnet in 
situ 1. A12864  CCW 06.11.15 

Cf34944_639 Id151880. F12990. Ovnsvegg, tilnærmet, funnet in 
situ 1. A12864  CCW 06.11.15 

Cf34944_642 Id151880. F12990. Ovnsvegg, tilnærmet, funnet in 
situ 1. A12864  CCW 06.11.15 

Cf34944_644 Id151880. F12990. Ovnsvegg, tilnærmet, funnet in 
situ 1. A12864  CCW 06.11.15 

Cf34944_647 Id151880. F12990. Ovnsvegg, tilnærmet, funnet in 
situ 2. A12864  CCW 06.11.15 

Cf34944_649 Id151880. F12990. Ovnsvegg, tilnærmet, funnet in 
situ 2. A12864  CCW 06.11.15 

Cf34944_652 Id151880. F12990. Ovnsvegg, tilnærmet, funnet in 
situ 2. A12864  CCW 06.11.15 

Cf34944_653 Id151880. F12990. Ovnsvegg, tilnærmet, funnet in 
situ 2. A12864  CCW 06.11.15 

Cf34944_655 Id102404. Bunnskolle F13042 og slaggrenne F12044 
fra ovn A8705, funnet in situ. A8705  CCW 17.02.16 

Cf34944_656 Id102404. Slaggblokk F11257. A8705  CCW 02.11.15 
Cf34944_657 Id102404. Slaggblokk F11257. A8705  CCW 02.11.15 
Cf34944_658 Id102404. Slaggblokk F11257. A8705  CCW 02.11.15 
Cf34944_659 Id102404. Brynefragment F11304. A10942  CCW 10.10.17 
Cf34944_660 Id102404. Brynefragment F11304. A10942  CCW 10.10.17 
Cf34944_661 Id102404. Brent bein F10988. A10942  CCW 10.10.17 
Cf34944_662 Id102404. Brent bein F10988. A10942  CCW 10.10.17 

Cf34944_671 Id59136-22. Mulig fangstgrop A246, plan. 
Rentegning. A246  CCW 15.08.17 

Cf34944_672 Id59136-22. Mulig fangstgrop A246, profil. 
Rentegning. A246  CCW 15.08.17 

Cf34944_673 Id102376. Kullgrop A6071, plan. Rentegning. A6071  CCW 14.08.17 

Cf34944_674 Id102376. Kullgrop A6071, profil (jf. _675). 
Rentegning. A6071  CCW 15.08.17 

Cf34944_675 Id102376. Kullgrop A6071, detalj av profil (jf. _674). 
Rentegning. A6071  CCW 15.08.17 

Cf34944_676 Id102394. Kullgrop A187, detalj av profil (jf. _677 og 
_678). Rentegning. A187  CCW 11.08.17 

Cf34944_677 Id102394. Kullgrop A187 og malmlag A855, profil (jf. 
_676 og _678). Rentegning. A187, A855  CCW 11.08.17 

Cf34944_678 Id102394. Malmlag A855, detalj av profil (jf. _676 og 
_677). Rentegning. A855  CCW 11.08.17 

Cf34944_680 Id102394. Røsteplass A914, profil. Rentegning. A914  CCW 11.08.17 
Cf34944_682 Id102394. Tegnforklaringer for rentegning _683-90. A169 mfl.  CCW 29.09.17 

Cf34944_683 Id102394. Kullgrop A169, detalj av profil (jf. _686, 
_685, _688-90). Rentegning. A169 mfl.  CCW 11.08.17 

Cf34944_685 Id102394. Kullgrop A169, detalj av profil med 
malmlag (jf. _686, _683, _688-90). Rentegning. A169 mfl.  CCW 11.08.17 

Cf34944_686 Id102394. Kullgrop A169, profil (jf. _683, _685, _688-
90). Rentegning. A169 mfl.  CCW 11.08.17 

Cf34944_688 Id102394. Kullgrop A169, detalj av profil (jf. _686, 
_685, _683, _689-90). Rentegning. A169 mfl.  CCW 11.08.17 

Cf34944_689 Id102394. Kullgrop A169, detalj av profil (jf. _686, 
_685, _683, _688, _690). Rentegning. A169 mfl.  CCW 11.08.17 

Cf34944_690 Id102394. Kullgrop A169, detalj av profil (jf. _686, 
_685, _683, _688-89). Rentegning. A169 mfl.  CCW 11.08.17 
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Cf34944_691 Id102404. Profilene mellom de to ovnsområdene (jf. 
_760). Rentegning. Diverse lag.  CCW 09.08.17 

Cf34944_692 Id102404. Lagavsetninger i ovnsområde A8814, 
profil. Rentegning. A8814  CCW 08.08.17 

Cf34944_693 Id102404. Hellegryte A11800, plan og profil. Grop 
A11780, profil. Rentegning. 

A11800, 
A11780  CCW 09.08.17 

Cf34944_694 Id102404. Ovnsområde A200259 med ovn A8705 og 
diverse lag, profil. Rentegning. 

A200259, 
A8705 mfl.  CCW 08.08.17 

Cf34944_695 Id102404. Nedgravninger/lag A11116 og A11102, 
profil. Rentegning. 

A11116, 
A11102  CCW 08.08.17 

Cf34944_696 Id151811. Kullgrop A212, overflateprofil med 
prøverute inntegnet (jf. _697). Rentegning. A212  CCW 15.08.17 

Cf34944_697 Id151811. Kullgrop A212, profil, detalj av prøverute 
(jf. _696). Rentegning. A212  CCW 15.08.17 

Cf34944_698 Id151811. Kullgrop A212, plan. Rentegning. A212  CCW 14.08.17 

Cf34944_699 Id151880. Kullgrop A116 og A101, profil (jf. _700). 
Rentegning. A116, A101  CCW 16.08.17 

Cf34944_700 Id151880. Tegnforklaring for kullgrop A116/A101 (jf. 
_699, _701, _703-4). Rentegning. A116, A101  CCW 16.08.17 

Cf34944_701 Id151880. Kullgrop A101/A116, detalj av profil 
gjennom felles voll (jf. _699-700, 703-4). Rentegning. A101, A116  CCW 16.08.17 

Cf34944_702 Id151880. Kullgroper A101 og A116, plan. 
Rentegning. A101, A116  CCW 14.08.17 

Cf34944_703 Id151880. Kullgrop A101, detalj av profil (jf. _699-701, 
_704). Rentegning. A101  CCW 16.08.17 

Cf34944_704 Id151880. Kullgrop A116, detalj av profil (jf. _699-701, 
_703). Rentegning. A116  CCW 16.08.17 

Cf34944_705 Id151880. Ovnsområde A6565 med ovner A12803 og 
A12864 og diverse lag, profiler (jf. _707). Rentegning. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

 CCW 10.10.17 

Cf34944_707 Id151880. Tegnforklaring for _705, ovnsområde 
A6565. Rentegning. A6565  CCW 14.08.17 

Cf34944_708 Id151913. Kullgrop A136, plan. Rentegning. A136  CCW 14.08.17 
Cf34944_709 Id151913. Kullgrop A136, profil (jf. _710). Rentegning. A136  CCW 15.08.17 

Cf34944_710 Id151913. Kullgrop A136, detalj av profil (jf. _709). 
Rentegning. A136  CCW 15.08.17 

Cf34944_712 Id102394. Kullgroper A169 og A187, plan. 
Rentegning. A169, A187  CCW 15.08.17 

Cf34944_714 
Id102394. Ovnsområde A200052 med ovn A4242, 
ovnsgrop A6051 og slaggrenne A6061. Nivå 3. 
Rentegning. 

A200052, 
A4242, 
A6051, 
A6061 

 CCW 09.08.17 

Cf34944_715 
Id102394. Ovnsområde A200052 med ovn A4242, 
ovnsgrop A6051 og slaggrenne A6061. Nivå 4. 
Rentegning. 

A200052, 
A4242, 
A6051, 
A6061 

 CCW 09.08.17 

Cf34944_716 
Id102394. Ovnsområde A200052 med ovn A4242, 
ovnsgrop A6051 og slaggrenne A6061. Nivå 5. 
Rentegning. 

A200052, 
A4242, 
A6051, 
A6061 

 CCW 09.08.17 

Cf34944_717 
Id102394. Ovnsområde A200052 med ovn A4242, 
ovnsgrop A6051 og slaggrenne A6061. Nivå 6. 
Rentegning. 

A200052, 
A4242, 
A6051, 
A6061 

 CCW 09.08.17 

Cf34944_718 
Id102394. Ovnsområde A200052 med ovn A4242, 
ovnsgrop A6051 og slaggrenne A6061. Nivå 7. 
Rentegning. 

A200052, 
A4242, 
A6051, 
A6061 

 CCW 09.08.17 

Cf34944_719 
Id102394. Ovnsområde A200052 med ovn A4242, 
ovnsgrop A6051 og slaggrenne A6061. Nivå 8. 
Rentegning. 

A200052, 
A4242, 
A6051, 
A6061 

 CCW 09.08.17 
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Cf34944_720 Id102394. Slagghaug A3577, profil. Rentegning. A3577  CCW 10.08.17 

Cf34944_721 Id102404. Slagghaug A8785 og malmlag A11003, 
profil. Rentegning. 

A8785, 
A11003  CCW 10.08.17 

Cf34944_722 Id102404. Slagghaug A8649 og malmlag A8762, 
profil. Rentegning. 

A8649, 
A8762  CCW 10.08.17 

Cf34944_723 Id151880. Slagghauger A6442 og A6479, malmlag 
A6400 og A6803, profiler. Rentegning. 

A6442, 
A6479, 
A6400, 
A6803 

 CCW 10.08.17 

Cf34944_724 Id102404. Malmlag A8832 og lag A10394, profil. 
Rentegning. 

A8832, 
A10394  CCW 10.08.17 

Cf34944_725 Id151880. Kullgroper A101 og A116, plan. 
Originaltegning. A101, A116  ASE/EB 02.06.15 

Cf34944_726 Id102394. Kullgrop A169, plan. Originaltegning. A169  ASE 01.07.15 
Cf34944_727 Id102394. Kullgrop A187, plan. Originaltegning. A187  EB 02.07.15 

Cf34944_728 Id151913. Kullgrop A136, plan. NB: tegningen er 
feilmerket ("A148"). Originaltegning. A136  EB 03.07.15 

Cf34944_729 Id59136-22. Mulig fangstgrop A246, plan. 
Originaltegning. A246  ASE/EB 04.06.15 

Cf34944_730 Id102376. Kullgrop A6071, plan. Originaltegning. A6071  EB 05.06.15 
Cf34944_731 Id151811. Kullgrop A212, plan. Originaltegning. A212  ASE/EB 04.06.15 
Cf34944_732 Id102394. Røsteplass A914, profil. Originaltegning. A914  CCW 29.06.15 

Cf34944_733 Id102394. Kullgrop A169 mm, profil. Originaltegning. A169  ASE/ 
CCW 01.07.15 

Cf34944_734 Id102394. Slagghaug A3577, profil. Originaltegning. A3577  EB 25.06.15 
Cf34944_735 Id102376. Kullgrop A6071, profil. Originaltegning. A6071  EB/JC 30.07.15 

Cf34944_736 
Id102404. Ovnsområde A200259 og A8814 med ovn 
A8705, hellegryte A11800, grop A11780, samt 
diverse lagavsetninger. Originaltegning. 

A200259, 
A8814, 
A8705, 

A11800, 
A11780 

 CCW 19.08.15 

Cf34944_737 Id151880. Ovnsområde A6565 med ovner A12803 og 
A12864, profiler. Originaltegning. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

 CCW 27.08.15 

Cf34944_738 Id102404. Slagghauger A8649 og A8785, malmlag 
A8762 og A11003, profil. Originaltegning. 

A8649, 
A8785, 
A8762, 
A11003 

 CCW 07.08.15 

Cf34944_739 Id151880. Slagghauger A6442 og A6479, malmlag 
A6400 og A6803, profiler. Originaltegning. 

A6442, 
A6479, 
A6400, 
A6803 

 CCW 24.08.15 

Cf34944_740 
Id102404. Lagavsetninger mellom ovn A8705 og 
ovnsområde A8814, profiler (jf. _760). 
Originaltegning. 

A8705, 
A8814  CCW 03.08.15 

Cf34944_741 Id151880. Kullgrop A116 og A101, profil. 
Originaltegning. A116, A101  CCW 24.08.15 

Cf34944_742 Id59136-22. Mulig fangstgrop A246, profil. 
Originaltegning. A246  ASE/EB 07.07.15 

Cf34944_743 Id102394. Kullgrop A187 og malmlag A855, profil. 
Originaltegning. A187, A855  EB 02.07.15 

Cf34944_744 Id151913, kullgrop A136, profil. NB: tegningen er 
feilmerket ("A148"). Originaltegning. A136  ASE/EB 03.07.15 

Cf34944_745 Id151811, kullgrop A212, profil. Originaltegning. A212  EB/JC 19.08.15 

Cf34944_746 Id151913, avskrevet struktur A148/id151916, plan. 
NB: tegningen er feilmerket ("A136"). Originaltegning. A148  ASE 03.06.15 

Cf34944_747 Id102394. Kullager A801 mm., profil. Originaltegning. A801 mfl.  CCW 03.07.15 

Cf34944_748 Id59136-22, kart. Mulig fangstgrop A246. 
Kartgrunnlag: Statens kartverk. A246  CCW 01.08.17 

Cf34944_749 Id102376, kart. Kullgrop A6071, malmlag og 
kullflekker. Kartgrunnlag: Statens kartverk. A6071  CCW 02.08.17 
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Cf34944_750 
Id102394, kart. Kart over strukturer og 
naturfenomener på lokaliteten. Kartgrunnlag: Statens 
kartverk. 

Diverse  CCW 02.08.17 

Cf34944_751 
Id102394, kart. Kull- og avfallslag mellom kullgrop 
A169 og ovnsområde A200052. Kartgrunnlag: 
Statens kartverk. 

A801 mfl.  CCW 02.08.17 

Cf34944_752 
Id102394, kart. Detalj av kullgropene på id102394, 
med relevante anleggsnumre, samt andre 
kullforekomster. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

A169, A187 
mfl.  CCW 01.08.17 

Cf34944_753 
Id102394, kart. Kart over strukturer på lokaliteten, 
med anleggsnumre og profiler. Kartgrunnlag: Statens 
kartverk. 

Diverse  CCW 02.08.17 

Cf34944_754 
Id102394, kart. Ovnsområde A200052 og 
nærliggende områder: lag over og omkring ovnen. 
Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

A200052 mfl.  CCW 02.08.17 

Cf34944_755 
Id102394, kart. Ovn A4212 i ovnsområde A200052, 
med lag i ovn og slaggrenne. Kartgrunnlag: Statens 
kartverk. 

A200052, 
A4212 mfl.  CCW 02.08.17 

Cf34944_756 
Id102394, kart. Malmlag/malmlagre mellom kullgrop 
A169 og ovnsområde A200052. Kartgrunnlag: 
Statens kartverk. 

A169 mfl.  CCW 02.08.17 

Cf34944_757 Id102394, kart. Ovn 4212, med strukturelle 
elementer. Kartgrunnlag: Statens kartverk. A4212 mfl.  CCW 02.08.17 

Cf34944_758 Id102404, kart. Oversiktskart over strukturer og 
naturfenomener. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Diverse  CCW 02.08.17 

Cf34944_759 Id102404, kart. Oversiktskart med anleggsnumre og 
profiler avmerket. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Diverse  CCW 02.08.17 

Cf34944_760 

Id102404, kart. Undersøkt område mellom 
ovnsområde A200259 og A8814, med lag og andre 
strukturer, samt profilbenker. Kartgrunnlag: Statens 
kartverk. 

A10777 mfl.  CCW 02.08.17 

Cf34944_761 Id102404, kart. Ovnsområde A200259 med lag og 
strukturelle elementer. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

A200259, 
A8705 mfl.  CCW 02.08.17 

Cf34944_762 
Id102404, kart. Ovnsområde A200259, med detalj av 
ovn A8705 med slaggfunn, lag og strukturelle 
elementer. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

A200259, 
A8705 mfl.  CCW 02.08.17 

Cf34944_763 Id102404, kart. Ovnsområde A200259, strukturelle 
elementer. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

A200259, 
A8705 mfl.  CCW 02.08.17 

Cf34944_764 
Id102404, kart. Ovnsområde A8814 med hellegryte 
A11800 og diverse lag, slaggforekomster og profiler. 
Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

A8814, 
A11800, 

A11780 mfl. 
 CCW 02.08.17 

Cf34944_765 
Id102404, kart. Detalj av hellegryte A11800 med 
omkringliggende lag og slaggfunn. Kartgrunnlag: 
Statens kartverk. 

A8814, 
A11800, 

A11780 mfl. 
 CCW 02.08.17 

Cf34944_766 Id151811, kart. Kullgrop A212. Kartgrunnlag: Statens 
kartverk. A212  CCW 02.08.17 

Cf34944_767 
Id151880, kart. Oversiktskart over strukturer og 
naturfenomener på lokaliteten. Kildegrunnlag: Statens 
kartverk. 

Diverse  CCW 02.08.17 

Cf34944_768 
Id151880, kart. Oversiktskart over strukturer, med 
anleggsnumre og profiler markert. Kildegrunnlag: 
Statens kartverk. 

Diverse  CCW 02.08.17 

Cf34944_769 Id151880, kart. Ovnsområde A6565 med lag og 
anlegg. Kildegrunnlag: Statens kartverk. 

A6565, 
A12803, 

A12864 mfl. 
 CCW 02.08.17 

Cf34944_770 
Id151913, kart. Kullgrop A136. Avskrevet kullgrop 
A148/id151916 avmerket. Kartgrunnlag: Statens 
kartverk. 

A136  CCW 02.08.17 

Cf34944_771 

Mosetertoppen jernvinneprosjekt, kart. Søre 
Slåbekken 17/50, Skistadion Mosetertoppen 
17/101/1, Mosetertoppen hunder teig 16/101. 
Oversiktskart med de sju lokalitetene markert. 

  CCW 01.08.17 
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Cf34944_772 
Mosetertoppen jernvinneprosjekt, kart. Oversiktskart 
over Mosetertoppen, Haugan, Lisætra og andre 
jernvinneanlegg og kullgroper i nærområdet. 

  CCW 31.07.17 

Cf34944_773 Mosetertoppen jernvinneprosjekt, kart. Lokalitetenes 
geografiske plassering, oversiktskart.   CCW 02.12.15 

Cf34944_774 
Id102394. Ovnsområde A200052 med ovn A4212 
under utgravning. Nivå 3. Feltskisse på ipad. 
Originaltegning. 

A200029, 
A4212 mfl.  CCW 01.07.15 

Cf34944_775 
Id102394. Ovnsområde A200052 med ovn A4212 
under utgravning. Nivå 4. Feltskisse på ipad. 
Originaltegning. 

A200029, 
A4212 mfl.  CCW 02.07.15 

Cf34944_776 
Id102394. Ovnsområde A200052 med ovn A4212 
under utgravning. Nivå 5. Feltskisse på ipad. 
Originaltegning. 

A200029, 
A4212 mfl.  CCW 02.07.15 

Cf34944_777 
Id102394. Ovnsområde A200052 med ovn A4212 
under utgravning. Nivå 6. Feltskisse på ipad. 
Originaltegning. 

A200029, 
A4212 mfl.  CCW 02.07.15 

Cf34944_778 
Id102394. Ovnsområde A200052 med ovn A4212 
under utgravning. Nivå 7. Feltskisse på ipad. 
Originaltegning. 

A200029, 
A4212 mfl.  CCW 06.07.15 

Cf34944_779 
Id102394. Ovnsområde A200052 med ovn A4212 
under utgravning. Nivå 8. Feltskisse på ipad. 
Originaltegning. 

A200029, 
A4212 mfl.  CCW 06.07.15 

Cf34944_780 
Id102404. Ovnsområde A8814 under utgravning, 
diverse lag. Nivå 1. Felttegning fra ipad. 
Originaltegning. 

A8814 mfl.  CCW 29.07.15 

Cf34944_781 
Id102404. Ovnsområde A8814 under utgravning, 
diverse lag. Nivå 2. Felttegning fra ipad. 
Originaltegning. 

A8814 mfl.  CCW 10.08.15 

Cf34944_782 
Id102404. Ovnsområde A8814 under utgravning, 
diverse lag. Nivå 3. Felttegning fra ipad. 
Originaltegning. 

A8814 mfl.  CCW 11.08.15 

Cf34944_783 
Id102404. Ovnsområde A8814 under utgravning, 
diverse lag. Nivå 4. Felttegning fra ipad. 
Originaltegning. 

A8814 mfl.  CCW 12.08.15 

Cf34944_784 
Id102404. Ovnsområde A8814 etter fjerning av 
diverse lag. Hellegryte A11800 og grop A11780 i 
plan. Felttegning fra ipad. Originaltegning. 

A8814, 
A11800, 
A11780 

 CCW 12.08.15 

Cf34944_785 

Id102404. Ovnsområde A8814 med hellegryte 
A11800 under utgravning. NV-del ferdig formgravd, 
med heller in situ; SØ-del nivå 1, 5-10 cm ned. 
Felttegning fra ipad. Originaltegning. 

A11800  CCW 17.08.15 

Cf34944_786 

Id102404. Ovnsområde A8814 med hellegryte 
A11800 under utgravning. SØ-del nivå 2, 12 cm ned, 
med kull (svart), slagg (blå) og brent sand (rød). 
Felttegning fra ipad. Originaltegning. 

A11800  CCW 17.08.15 

Cf34944_787 

Id102404. Ovnsområde A8814 med hellegryte 
A11800 under utgravning. SØ-del nivå 3, 20 cm ned, 
som nivå 2, men med tydelige brente vedbiter (gul). 
Felttegning fra ipad. Originaltegning. 

A11800  CCW 17.08.15 

Cf34944_788 

Id102404. Ovnsområde A8814 med hellegryte 
A11800 under utgravning. SØ-del nivå 4, 30 cm ned, 
kull og slagg mot bunnen av gropen; steinheller in 
situ. Felttegning fra ipad. Originaltegning. 

A11800  CCW 17.08.15 

Cf34944_789 

Id102404. NØ-kvadrant i lagavsetninger mellom 
ovnsområde A200259 og A8814, med mulig bunn av 
ildsted A10942, under utgravning. Nivå 3. Felttegning 
fra ipad. Originaltegning. 

A10942  CCW 31.07.15 

Cf34944_790 

Id102404. NØ-kvadrant i lagavsetninger mellom 
ovnsområde A200259 og A8814, med mulig bunn av 
ildsted A10942, under utgravning. Nivå 4. Felttegning 
fra ipad. Originaltegning. 

A10942  CCW 03.08.15 
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Cf34944_791 
Id102404. Ovnsområde A200259, med ovn A8705 og 
lag A11061, A11076 og A11085, under utgravning. 
Nivå 2. Felttegning fra ipad. Originaltegning. 

A200259, 
A8705, 

A10777 mfl. 
 CCW 10.08.15 

Cf34944_792 

Id102404. Ovnsområde A200259, med ovn A8705 og 
ovnsgrop A10777, under utgravning. Nivå 3, med 
slaggblokker gjenbrukt i bakre del av 
ovnskonstruksjonen. Felttegning fra ipad. 
Originaltegning. 

A200259, 
A8705, 

A10777 mfl. 
 CCW 11.08.15 

Cf34944_793 
Id102404. Ovnsområde A200259, med ovn A8705 og 
ovnsgrop A10777, under utgravning. Nivå 4. 
Felttegning fra ipad. Originaltegning. 

A200259, 
A8705, 

A10777 mfl. 
 CCW 12.08.15 

Cf34944_794 

Id102404. Ovnsområde A200259, med ovn A8705 og 
ovnsgrop A10777, under utgravning. Nivå 5, NV del 
av gropen gravd til 10-16 cm dybde. Felttegning fra 
ipad. Originaltegning. 

A200259, 
A8705, 

A10777 mfl. 
 CCW 13.08.15 

Cf34944_795 

Id102404. Ovnsområde A200259, med ovn A8705 og 
ovnsgrop A10777, under utgravning. Nivå 6, NV del 
av ovnen gravd til drøyt 16 cm dybde, med tydelig 
sotlag A11291, grått lag A11992 og brent sand 
A11769. Felttegning fra ipad. Originaltegning. 

A200259, 
A8705, 

A10777 mfl. 
 CCW 13.08.15 

Cf34944_796 

Id102404. Ovnsområde A200259, med ovn A8705 og 
ovnsgrop A10777, under utgravning. Nivå 6b, selve 
ovnsgropen er formgravd til bunns, mens 
slaggansamlingen i forkant av ovnen ligger igjen. 
Slaggrenne og bunnskolle står i profilet. Felttegning 
fra ipad. Originaltegning. 

A200259, 
A8705, 

A10777 mfl. 
 CCW 13.08.15 

Cf34944_797 
Id151880. Ovnsområde A6565 med ovner A12803 og 
A12864 mfl. under utgravning. Nivå 2. Felttegning fra 
ipad. Originaltegning. 

S6565, 
A12803, 
A12864 

 CCW 24.08.15 

Cf34944_798 
Id151880. Ovnsområde A6565 med ovner A12803 og 
A12864 mfl. under utgravning. Nivå 3. Felttegning fra 
ipad. Originaltegning. 

S6565, 
A12803, 
A12864 

 CCW 25.08.15 

Cf34944_799 
Id151880. Ovnsområde A6565 med ovner A12803 og 
A12864 mfl. under utgravning. Nivå 3b. Felttegning 
fra ipad. Originaltegning. 

S6565, 
A12803, 
A12864 

 CCW 25.08.15 

Cf34944_800 
Id151880. Ovnsområde A6565 med ovner A12803 og 
A12864 mfl. under utgravning. Nivå 4. Felttegning fra 
ipad. Originaltegning. 

S6565, 
A12803, 
A12864 

 CCW 25.08.15 

Cf34944_801 
Id151880. Ovnsområde A6565 med ovner A12803 og 
A12864 mfl. under utgravning. Nivå 4b. Felttegning 
fra ipad. Originaltegning. 

S6565, 
A12803, 
A12864 

 CCW 25.08.15 

Cf34944_802 
Id151880. Ovnsområde A6565 med ovner A12803 og 
A12864 mfl. under utgravning. Nivå 5. Felttegning fra 
ipad. Originaltegning. 

S6565, 
A12803, 
A12864 

 CCW 26.08.15 

Cf34944_803 
Id151880. Ovnsområde A6565 med ovner A12803 og 
A12864 mfl. under utgravning. Nivå 6. Felttegning fra 
ipad. Originaltegning. 

S6565, 
A12803, 
A12864 

 CCW 27.08.15 

14.5.2 STANGKAMERA, CF35003, GENERELLE FOTO 
Filnavn Motiv Anr. Retn. Sign. Dato 

Cf35003_0138 Id102394, lokaliteten før avtorving, oversikt - NV CCW 05.06.15 
Cf35003_0139 Id102394, lokaliteten før avtorving, oversikt - VNV CCW 05.06.15 
Cf35003_0141 Id102394, lokaliteten før avtorving, oversikt - NV CCW 05.06.15 

Cf35003_0143 Id102394, lokaliteten før avtorving, utsikt mot 
Gudbrandsdalen - NV CCW 05.06.15 

Cf35003_0144 Id102394, lokaliteten før avtorving, utsikt mot 
Gudbrandsdalen - NV CCW 05.06.15 

Cf35003_0182 Id102394, skiløypa/skogsveien forbi lokaliteten - NØ CCW 05.06.15 
Cf35003_0198 Id102394, oversikt etter avtorving, før opprensing. - SØ CCW 12.06.15 
Cf35003_0200 Id102394, oversikt etter avtorving, før opprensing. - VNV CCW 12.06.15 
Cf35003_0201 Id102394, oversikt etter avtorving, før opprensing. - NV CCW 12.06.15 
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Cf35003_0202 Id102394, lokaliteten etter avtorving og opprensing, 
oversikt - NV CCW 17.06.15 

Cf35003_0203 Id102394, lokaliteten etter avtorving og opprensing, 
oversikt - NV CCW 17.06.15 

Cf35003_0207 Id102394, lokaliteten etter avtorving og opprensing, 
røsteplass A914 A914 NV CCW 17.06.15 

Cf35003_0208 Id102394, lokaliteten etter avtorving og opprensing, 
oversikt - SV CCW 17.06.15 

Cf35003_0209 Id102394, lokaliteten etter avtorving og opprensing, 
oversikt - SSV CCW 17.06.15 

Cf35003_0210 Id102394, lokaliteten etter avtorving og opprensing, 
oversikt - SSØ CCW 17.06.15 

Cf35003_0211 Id102394, lokaliteten etter avtorving og opprensing, 
oversikt - SØ CCW 17.06.15 

Cf35003_0213 Id102394, lokaliteten etter avtorving og opprensing, 
oversikt - SØ CCW 17.06.15 

Cf35003_0214 Id102394, lokaliteten etter avtorving og opprensing, 
oversikt - ØSØ CCW 17.06.15 

Cf35003_0215 Id102394, lokaliteten etter avtorving og opprensing, 
oversikt - Ø CCW 17.06.15 

Cf35003_0216 Id102394, lokaliteten etter avtorving og opprensing, 
oversikt - Ø CCW 17.06.15 

Cf35003_0219 Id102394, lokaliteten etter avtorving og opprensing, 
oversikt - NNV CCW 17.06.15 

Cf35003_0220 Id102394, lokaliteten etter avtorving og opprensing, 
oversikt - - CCW 17.06.15 

Cf35003_0221 Id102394, lokaliteten etter avtorving og opprensing, 
oversikt - N CCW 17.06.15 

Cf35003_0223 Id102394, røsteplass A914, plan A914 VNV CCW 17.06.15 

Cf35003_0224 Id102394, kullgrop A169 og ovnsområde A200052, plan A169, 
A200052 VNV CCW 17.06.15 

Cf35003_0225 Id102394, malmlag A855, kullag A801, kullgroper A169, 
A187, plan/oversikt 

A855, A801, 
A169, A187 VNV CCW 17.06.15 

Cf35003_0226 Id102394, malmlag A855, kullag A801, kullgrop A187, 
plan/oversikt 

A855, A187, 
A801 V CCW 17.06.15 

Cf35003_0227 Id102394, malmlag A855, kullag A801, kullgrop A187, 
plan/oversikt 

A855, A187, 
A801 ØSØ CCW 17.06.15 

Cf35003_0228 Id102394, ovnsområde A200052, kullag A801, malmlag 
A855, kullgrop A169, plan/oversikt 

A200052, 
A801, A855, 

A169 
Ø CCW 17.06.15 

Cf35003_0229 Id102394, ovnsområde A200052, kullag A801, malmlag 
A855, kullgrop A169, plan/oversikt 

A200052, 
A801, A855, 

A169 
NØ CCW 17.06.15 

Cf35003_0230 Id102394, ovnsområde A200052, kullgrop A169, 
slagghaug A3577, plan/oversikt 

A200052, 
A169, A3577 SSØ CCW 17.06.15 

Cf35003_0242 Id102394, kullgrop A187 A187 - CCW 17.06.15 
Cf35003_0252 Id102394, kullgrop A187 A187 - CCW 17.06.15 
Cf35003_0271 Id102394, kullgrop A187 A187 - CCW 17.06.15 
Cf35003_0281 Id102394, kullgrop A187 A187 - CCW 17.06.15 
Cf35003_0282 Id102394, malmlag A855, kullag A801 A855, A801 - CCW 17.06.15 

Cf35003_0286 Id102394, malmlag A855, kullag A801, ovnsområde 
A200052 

A855, A801, 
A200052 - CCW 17.06.15 

Cf35003_0294 Id102394, ovnsområde A200052 A200052 - CCW 17.06.15 

Cf35003_0297 Id102394, malmlag A855, kullag A801, kullgrop A187, 
plan/oversikt 

A855, A801, 
A187 - CCW 17.06.15 

Cf35003_0298 Id102394, kullgrop A169, kullag A801, ovnsområde 
A200052 

A801, A169, 
A200052 - CCW 17.06.15 

Cf35003_0302 Id102394, røsteplass A914, kullgrop A169, malmlag 
A855, plan 

A914, A169, 
A855 - CCW 17.06.15 

Cf35003_0304 Id102394, kullag A801, ovnsområde A200052 A801, 
A200052 - CCW 17.06.15 
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Cf35003_0308 Id102394, kullgroper A169 og A187, malmlag A855, 
kullag A801 

A169, A187, 
A855, A801 - CCW 17.06.15 

Cf35003_0323 Id102394, røsteplass A914 A914 - CCW 17.06.15 
Cf35003_0324 Id102394, malmlag A855, kullag A801 A855, A801 - CCW 17.06.15 
Cf35003_0325 Id102394, kullgrop A187 A187 - CCW 17.06.15 
Cf35003_0327 Id102394, røsteplass A914, kullgrop A169, plan A914, A169 - CCW 17.06.15 
Cf35003_0330 Id102394, kullgrop A187, malmlag A855 A187, A855 - CCW 17.06.15 

Cf35003_0331 Id102394, kullgrop A169, ovnsområde A200052 A169, 
A200052 - CCW 17.06.15 

Cf35003_0333 Id102394, kullgrop A169, ovnsområde A200052, 
kullgrop A187, malmlag A855, kullag A801 

A169, 
A200052, 

A187, A855, 
A801 

- CCW 17.06.15 

Cf35003_0334 Id102394, ovnsområde A200052, slagghaug A3577 A200052, 
A3577 - CCW 17.06.15 

Cf35003_0346 Id102394, ovnsområde A200052, slagghaug A3577 A200052, 
A3577 - CCW 17.06.15 

Cf35003_0350 Id102394, kullgrop A169, kullag A801, malmlag A855 A169, A801, 
A855 - CCW 17.06.15 

Cf35003_0351 Id102394, slagghaug A3577 A3577 - CCW 17.06.15 
Cf35003_0353 Id102394, kullag A801 A801 - CCW 17.06.15 
Cf35003_0356 Id102394, ovnsområde A200052 A200052 - CCW 17.06.15 

Cf35003_0357 Id102394, kullgrop A187, kullag A801, malmlag A855 A187, A801, 
A855 - CCW 17.06.15 

Cf35003_0359 Id102394, røsteplass A914, plan A914 - CCW 17.06.15 
Cf35003_0360 Id102394, kullgrop A169 A169 - CCW 17.06.15 
Cf35003_0361 Id102394, kullgrop A187 A187 - CCW 17.06.15 
Cf35003_0362 Id102394, røsteplass A914, plan A914 - CCW 17.06.15 

Cf35003_0364 Id102394, kullgrop A169, ovnsområde A200052, 
malmlag A855, kullag A801, kullgrop A187, plan 

A169, 
A200052, 

A187, A855, 
A801 

- CCW 17.06.15 

Cf35003_0372 Id102394, røsteplass A914, plan A914 - CCW 17.06.15 
Cf35003_0383 Id102394, røsteplass A914, plan A914 - CCW 17.06.15 
Cf35003_0385 Id102394, slagghaug A3577 A3577 - CCW 17.06.15 

Cf35003_0386 Id102394, kullgrop A169, ovnsområde A200052, 
malmlag A855, kullag A801, plan 

A169, 
A200052, 

A855, A801 
- CCW 17.06.15 

Cf35003_0387 Id102394, kullgrop A169, plan A169 - CCW 17.06.15 
Cf35003_0403 Id102394, slagghaug A3577 A3577 - CCW 17.06.15 

Cf35003_0406 Id102394, slagghaug A3577, ovnsområde A200052 A3577, 
A200052 - CCW 17.06.15 

Cf35003_0409 Id102394, slagghaug A3577 A3577 - CCW 17.06.15 

Cf35003_0410 Id102394, slagghaug A3577, ovnsområde A200052 og 
kullgrop A169 

A3577, 
A200052, 

A169 
- CCW 17.06.15 

Cf35003_0411 Id102394, slagghaug A3577, ovnsområde A200052 og 
kullgrop A169 

A3577, 
A200052, 

A169 
- CCW 17.06.15 

Cf35003_0415 Id102394, kullgrop A169, plan A169 - CCW 17.06.15 
Cf35003_0422 Id102394, røsteplass A914, plan A914 - CCW 17.06.15 
Cf35003_0425 Id102394, røsteplass A914, plan A914 - CCW 17.06.15 
Cf35003_0429 Id102394, røsteplass A914, plan A914 - CCW 17.06.15 
Cf35003_0437 Id102394, slagghaug A3577 A3577 - CCW 17.06.15 
Cf35003_0473 Id102394, slagghaug A3577 A3577 - CCW 17.06.15 
Cf35003_0474 Id102394, slagghaug A3577 A3577 - CCW 17.06.15 

Cf35003_0538 
Id102394, arbeidsbilde: Anette Sand-Eriksen og Espen 
Bennick renser i ovnsområde A200052 og slagghaug 
A3577  SØ CCW 18.06.15 

Cf35003_0539 Id102394, ovnsområde A200052, steinpakning med ovn, 
og slagghaug A3577 

A200052, 
A3577 SSØ CCW 18.06.15 
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Cf35003_0543 Id102394, slagghaug A3577, med malm og stein og 
kullgrop A169 bak A3577, A169 NNØ CCW 18.06.15 

Cf35003_0544 Id102394, slagghaug A3577, med malm og stein og 
kullgrop A169 bak A3577, A169 NNØ CCW 18.06.15 

Cf35003_0546 

Id102394, oversikt sørlig del, etter fjerning av sandlag 
A3558 og øverste malmlag over vollen i kullgrop A169, 
slagghaug A3577 bak til venstre, ovnsområde A200052 
bak til høyre 

A3577, A169 V CCW 18.06.15 

Cf35003_0547 Id102394, slagghaug A3577 og ovnsområde A200052 A3577, 
A200052 V CCW 18.06.15 

Cf35003_0549 Id102394, detalj, innside av vestvoll i kullgrop A169, 
etter fjerning av øverste malmlag A169 V CCW 18.06.15 

Cf35003_0551 Id102394, ovnsområde A200052 med omrisset av ovn 
A4212, plan før fjerning av steiner. A200052 ØSØ CCW 18.06.15 

Cf35003_0556 
Id102394, malmlag A4234, Sørlig del; oversikt med 
slagghaug A3577 og ovnsområde A200052 i 
bakgrunnen 

A169, 
A4234, 
A3577, 

A200052 

V CCW 19.06.15 

Cf35003_0557 Id102394, oversikt, kullag A4240 på voll av A169 A4240, A169 V CCW 19.06.15 
Cf35003_0562 Id102394, Oversikt ovnsområde A200052 A200052 Ø CCW 19.06.15 

Cf35003_0567 Id102394, kullag A4336, innside av voll i kullgrop A169, 
detalj A4336, A169 V CCW 19.06.15 

Cf35003_0568 Id102394, detalj, malmlag 20-23, 12, 13, (A4234, A3911 
(?)) på innside av voll, profil 

A169, 
A4234, 
A3911 

N CCW 19.06.15 

Cf35003_0570 Id102394, kullag A4240 og helle, Sørlig del av 
ovnsområde A200052 

A4240, 
A200052 N CCW 19.06.15 

Cf35003_0572 Id102394, kullag A4240 og helle, Sørlig del av 
ovnsområde A200052 

A4240, 
A200052 S CCW 19.06.15 

Cf35003_0573 Id102394, sandlag 4, 6, 18 (A3635, A4316), etter 
fjerning av kullag i og utenfor A169 

A169, 
A3635, 
A4316 

V CCW 22.06.15 

Cf35003_0574 Id102394, sandlag 4, 6, 18 (A3635, A4316), etter 
fjerning av kullag i og utenfor A169 

A169, 
A3635, 
A4316 

V CCW 22.06.15 

Cf35003_0579 
Id102394, nytt kullag 15 (A4390) og malmlag 14 (A4356) 
på innside av vestvoll i kullgrop A169, etter fjerning av 
sandlag; sjakt 

A169, 
A4390, 
A4356 

V CCW 22.06.15 

Cf35003_0581 
Id102394, nytt kullag 15 (A4390) og malmlag 14 (A4356) 
på innside av vestvoll i kullgrop A169, etter fjerning av 
sandlag; sjakt 

A169, 
A4390, 
A4356 

V CCW 22.06.15 

Cf35003_0582 
Id102394, nytt kullag 15 (A4390) og malmlag 14 (A4356) 
på innside av vestvoll i kullgrop A169, etter fjerning av 
sandlag; sjakt 

A169, 
A4390, 
A4356 

N CCW 22.06.15 

Cf35003_0584 
Id102394, malmlag A4356 på innside av vestvoll i 
kullgrop A169; vestlig del gravd ned til steril undergrunn 
og lag 17 varmepåvirket sand. 

A4356, A169 V CCW 22.06.15 

Cf35003_0586 
Id102394, malmlag A4356 på innside av vestvoll i 
kullgrop A169; vestlig del gravd ned til steril undergrunn 
og lag 17 varmepåvirket sand. 

A4356, A169 V CCW 22.06.15 

Cf35003_0587 
Id102394, malmlag A4356 på innside av vestvoll i 
kullgrop A169; vestlig del gravd ned til steril undergrunn 
og lag 17 varmepåvirket sand. 

A4356, A169 N CCW 22.06.15 

Cf35003_0588 Id102394, slagghaug A3577, profil mot N i prøverute A3577 N CCW 22.06.15 
Cf35003_0589 Id102394, slagghaug A3577, profil mot Ø i prøverute A3577 Ø CCW 22.06.15 
Cf35003_0590 Id102394, slagghaug A3577, profil mot S i prøverute A3577 S CCW 22.06.15 
Cf35003_0591 Id102394, slagghaug A3577, profil mot V i prøverute A3577 V CCW 22.06.15 

Cf35003_0592 Id102394, sjakt i kullgrop A169 med diverse lag, 
resterende fyll i siden, opprinnelig milebunn A4390 A4390, A169 V CCW 22.06.15 

Cf35003_0593 Id102394, sjakt i kullgrop A169 med diverse lag, 
resterende fyll i siden, opprinnelig milebunn A4390 A4390, A169 N CCW 22.06.15 
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Cf35003_0594 Id102394, ovnsområde A200052, V for kullgrop, profil 
C4794, etter fjerning av siste malmlag 

C4794, 
A200052 N CCW 22.06.15 

Cf35003_0595 Id102394, ovnsområde A200052, V for kullgrop, etter 
fjerning av siste malmlag 

C4794, 
A200052 N CCW 22.06.15 

Cf35003_0598 Id102394, profil C4794, detalj vestvoll og innside av 
kullgrop A169. 

A169, 
A4390, 
A4356, 
C4794, 

A200052 

N CCW 22.06.15 

Cf35003_0599 
Id102394, profil C4794 gjennom ovnsområde A200052, 
voll og V for kullgrop A169, etter fjerning av siste 
malmlag 

C4794, 
A200052 N CCW 22.06.15 

Cf35003_0600 Id102394, profil C4794, detalj vestvoll i kullgrop A169, 
etter fjerning av lag 

A169, 
A4390, 
A4356, 
C4794, 

A200052 

N CCW 22.06.15 

Cf35003_0601 Id102394, profil C4794, vestlig del av kullgrop A169 med 
diverse malmlag og kullag. 

A169, 
A4390, 
A4356, 
C4794, 

A200052 

N CCW 22.06.15 

Cf35003_0602 Id102394, profil C4794, vestlig del av kullgrop A169 med 
diverse malmlag og kullag. 

A169, 
A4390, 
A4356, 
C4794, 

A200052 

N CCW 22.06.15 

Cf35003_0603 Id102394, profil C200202 mot S, innside vestvoll i 
kullgrop A169 

C200202, 
A169, 

A4390, 
A3635 

S CCW 22.06.15 

Cf35003_0604 Id102394, sjakt O4394 i vestlig del av A169 A169, A3635 V CCW 22.06.15 

Cf35003_0605 Id102394, profil C200204 gjennom kullgrop A169. 
A169, 

A3635, 
C200204 

Ø CCW 22.06.15 

Cf35003_0606 Id102394, kullager A801 og ovnsområde A200052, med 
kullag 3. 

A801, 
A200052, 

A169 
S CCW 23.06.15 

Cf35003_0607 Id102394, kullager A801 og ovnsområde A200052, med 
lag 4. 

A801, 
A200052, 

A169 
S CCW 24.06.15 

Cf35003_0609 
Id102394, nord for profilbenk C4794, opprenset 
ovnsområde A200052, kullager A801 og grått fyll (lag 4) 
inn mot ovnsområde. 

A200052, 
A801 S CCW 24.06.15 

Cf35003_0610 
Id102394, nord for profilbenk C4794, opprenset 
ovnsområde A200052 og grått fyll (lag 4) inn mot 
ovnsområde, detalj. 

A200052 S CCW 24.06.15 

Cf35003_0611 Id102394, slagghaug A3577, profil C4796 A3577 VNV CCW 24.06.15 
Cf35003_0612 Id102394, slagghaug A3577, profil C4796 nordlig del A3577 VNV CCW 24.06.15 
Cf35003_0613 Id102394, slagghaug A3577, profil C4796 midtre del A3577 VNV CCW 24.06.15 
Cf35003_0614 Id102394, slagghaug A3577, profil C4796 sørlig del A3577 VNV CCW 24.06.15 

Cf35003_0615 Id102394, slagghaug A3577, profil C4796, Anette Sand-
Eriksen og Espen Bennick i bakgrunnen A3577 NV CCW 24.06.15 

Cf35003_0617 
Id102394, oversikt ved fjerning av øverste 5 cm av 
profilbenk C4794 ved ovnsområde A200052, helle 
avdekket 

A200052, 
C4794 Ø CCW 25.06.15 

Cf35003_0618 
Id102394, oversikt ved fjerning av øverste 5 cm av 
profilbenk C4794 ved ovnsområde A200052, tverrprofil 
C200205 med kullag A4240 

A200052, 
C200205, 

A4240 
Ø CCW 25.06.15 

Cf35003_0619 
Id102394, oversikt ved fjerning av øverste 5 cm av 
profilbenk C4794 ved ovnsområde A200052, etter 
fjerning av helle. Kullag A4240. 

A200052, 
A4240, 
C4794 

N CCW 25.06.15 



Gnr. 16, 17, Øyer kommune  Saksnr. 2008/695 
 
  

 
275 

Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

Filnavn Motiv Anr. Retn. Sign. Dato 

Cf35003_0620 
Id102394, oversikt ved fjerning av øverste 5 cm av 
profilbenk C4794 ved ovnsområde A200052, etter 
fjerning av kullag A4240 under helle 

A200052, 
C4794 N CCW 25.06.15 

Cf35003_0621 
Id102394, oversikt ved fjerning av øverste 5 cm av 
profilbenk C4794 ved ovnsområde A200052, etter 
fjerning av stein i kullag A4240 under helle - mer kull 

A200052, 
C4794 N CCW 25.06.15 

Cf35003_0624 

Id102394, oversikt ved fjerning av øverste 5 cm av 
profilbenk C4794 ved ovnsområde A200052, detalj av 
profil C4794, under fjernet helle, og deler av slagghaug 
A3577. 

A200052, 
C4794, 
A3577 

N CCW 25.06.15 

Cf35003_0626 Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av grått 
lag 30 øst for ovnen, før fjerning av kullag A801 

A200052, 
A801 S CCW 25.06.15 

Cf35003_0628 Id102394, fotogrammetri ovnsområde A200052, etter 
fjerning av kullag A801 i øst. Fotostang nivå 1. A200052 SØ CCW 26.06.15 

Cf35003_0629 Id102394, fotogrammetri ovnsområde A200052, etter 
fjerning av kullag A801 i øst. Fotostang nivå 1. A200052 S CCW 26.06.15 

Cf35003_0631 Id102394, fotogrammetri ovnsområde A200052, etter 
fjerning av kullag A801 i øst. Fotostang nivå 1. A200052 SV CCW 26.06.15 

Cf35003_0632 Id102394, fotogrammetri ovnsområde A200052, etter 
fjerning av kullag A801 i øst. Fotostang nivå 1. A200052 V CCW 26.06.15 

Cf35003_0633 Id102394, fotogrammetri ovnsområde A200052, etter 
fjerning av kullag A801 i øst. Fotostang nivå 1. A200052 NV CCW 26.06.15 

Cf35003_0635 Id102394, fotogrammetri ovnsområde A200052, etter 
fjerning av kullag A801 i øst. Fotostang nivå 1. A200052 NNØ CCW 26.06.15 

Cf35003_0637 Id102394, fotogrammetri ovnsområde A200052, etter 
fjerning av kullag A801 i øst. Fotostang nivå 1. A200052 Ø CCW 26.06.15 

Cf35003_0640 Id102394, fotogrammetri ovnsområde A200052, etter 
fjerning av kullag A801 i øst. Fotostang nivå 1. A200052 Ø CCW 26.06.15 

Cf35003_0641 Id102394, fotogrammetri ovnsområde A200052, etter 
fjerning av kullag A801 i øst. Fotostang nivå 1. A200052 V CCW 26.06.15 

Cf35003_0661 Id102394, fotogrammetri ovnsområde A200052, etter 
fjerning av kullag A801 i øst. Bakkenivå, nivå 1. A200052 S CCW 26.06.15 

Cf35003_0662 Id102394, fotogrammetri ovnsområde A200052, etter 
fjerning av kullag A801 i øst. Bakkenivå, nivå 1. A200052 SV CCW 26.06.15 

Cf35003_0664 Id102394, fotogrammetri ovnsområde A200052, etter 
fjerning av kullag A801 i øst. Bakkenivå, nivå 1. A200052 V CCW 26.06.15 

Cf35003_0665 Id102394, fotogrammetri ovnsområde A200052, etter 
fjerning av kullag A801 i øst. Bakkenivå, nivå 1. A200052 NV CCW 26.06.15 

Cf35003_0667 Id102394, fotogrammetri ovnsområde A200052, etter 
fjerning av kullag A801 i øst. Bakkenivå, nivå 1. A200052 N CCW 26.06.15 

Cf35003_0668 Id102394, fotogrammetri ovnsområde A200052, etter 
fjerning av kullag A801 i øst. Bakkenivå, nivå 1. A200052 NØ CCW 26.06.15 

Cf35003_0670 Id102394, fotogrammetri ovnsområde A200052, etter 
fjerning av kullag A801 i øst. Bakkenivå, nivå 1. A200052 Ø CCW 26.06.15 

Cf35003_0672 Id102394, fotogrammetri ovnsområde A200052, etter 
fjerning av kullag A801 i øst. Bakkenivå, nivå 1. A200052 SØ CCW 26.06.15 

Cf35003_0675 Id102394, arbeidsbilde: Espen Bennick og røsteplass 
A914 A914 V CCW 26.06.15 

Cf35003_0678 Id102394, arbeidsbilde: Anette Sand-Eriksen hogger 
røtter i slagghaug A3577 A3577 SV CCW 26.06.15 

Cf35003_0679 Id102394, profil C4798 mot S gjennom vestlig voll i 
kullgrop A169 og østlig del av ovnsområde A200052. 

C4798, 
A169, 

A200052, 
A3911, 
A4234, 
A4240, 
A4316, 
A4356, 
A4364, 
A4390, 
A4496 

S CCW 26.06.15 
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Cf35003_0680 Id102394, profil C4480 mot NØ, gjennom kullager A801 
og vestvoll i kullgrop A169. 

A801, 
C4480, 
A169, 

A3911, 
A3635, 
A4316, 
A4336, 
A4390 

NNØ CCW 26.06.15 

Cf35003_0681 Id102394, profil C4480 mot NØ, detalj av vollen og 
innsiden av kullgrop A169 

A801, 
C4480, 
A169, 

A3911, 
A3635, 
A4316, 
A4336, 
A4390 

NNØ CCW 26.06.15 

Cf35003_0682 
Id102394, profil C4480 mot NØ, detalj: heller, trolig fra 
ovn A4214, som ligger under kullaget, men over vollen i 
kullgrop A169. 

A801, 
C4480 NNØ CCW 26.06.15 

Cf35003_0688 Id102394, røsteplass A914, oversikt, profil A914 SØ CCW 29.06.15 
Cf35003_0689 Id102394, røsteplass A914, oversikt, profil A914 NNØ CCW 29.06.15 
Cf35003_0690 Id102394, røsteplass A914, detalj 1 SV mot NØ, profil A914 SØ CCW 29.06.15 
Cf35003_0691 Id102394, røsteplass A914, detalj 2 SV mot NØ, profil A914 SØ CCW 29.06.15 
Cf35003_0692 Id102394, røsteplass A914, detalj 3 SV mot NØ, profil A914 SØ CCW 29.06.15 
Cf35003_0693 Id102394, røsteplass A914, detalj 4 SV mot NØ, profil A914 SØ CCW 29.06.15 

Cf35003_0695 Id102394, arbeidsbilde: Espen Bennick og Camilla 
Cecilie Wenn overvåker snitting av kullgrop A187 A187 SØ CCW 29.06.15 

Cf35003_0696 Id102394, kullgrop A187, milebunn A5288, plan. A187 VNV CCW 29.06.15 
Cf35003_0697 Id102394, kullgrop A169, milebunn A5300, plan. A169 N CCW 29.06.15 
Cf35003_0699 Id151913, kullgrop A136, milebunn A5323, plan. A136 SV CCW 30.06.15 

Cf35003_0700 Id102394, profil C4794 gjennom ovnsområde A200052 
og kullgrop A169, oversikt. 

A169, 
A200052, 

C4794 
N ASE 01.07.15 

Cf35003_0702 Id102394, profil C4794 gjennom ovnsområde A200052 
og kullgrop A169, oversikt. 

A169, 
A200052, 

C4794 
NV ASE 01.07.15 

Cf35003_0704 Id102394, profil C4794 gjennom kullgrop A169, detalj. A169, 
C4794 N ASE 01.07.15 

Cf35003_0705 Id102394, profil C4794 gjennom ovnsområde A200052, 
detalj. 

A200052, 
C4794 N ASE 01.07.15 

Cf35003_0707 Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 1. lag 
stein. Fotostang, nivå 2. A200052 S CCW 01.07.15 

Cf35003_0708 Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 1. lag 
stein. Fotostang, nivå 2. A200052 V CCW 01.07.15 

Cf35003_0709 Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 1. lag 
stein. Fotostang, nivå 2. A200052 N CCW 01.07.15 

Cf35003_0710 Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 1. lag 
stein. Fotostang, nivå 2. A200052 Ø CCW 01.07.15 

Cf35003_0711 Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 1. lag 
stein. Fotostang, nivå 2. A200052 Ø CCW 01.07.15 

Cf35003_0712 Id102394, profil C200207 gjennom malmlag A855 og 
kullgrop A187, oversikt. 

A187, A855, 
C200207 V EB 01.07.15 

Cf35003_0713 Id102394, profil C200207 gjennom malmlag A855 og 
kullgrop A187, oversikt. 

A187, A855, 
C200207 NV EB 01.07.15 

Cf35003_0715 Id102394, profil C200207 gjennom kullgrop A187, detalj. A187, 
C200207 V EB 01.07.15 

Cf35003_0716 Id102394, profil C200207 gjennom malmlag A855, 
detalj. 

A187, A855, 
C200207 V EB 01.07.15 

Cf35003_0717 Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 2. lag 
stein. Fotostang, nivå 3, tilsvarer ipadskisse nivå 1. A200052 S CCW 01.07.15 

Cf35003_0718 Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 2. lag 
stein. Fotostang, nivå 3, tilsvarer ipadskisse nivå 1. A200052 V CCW 01.07.15 
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Cf35003_0719 Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 2. lag 
stein. Fotostang, nivå 3, tilsvarer ipadskisse nivå 1. A200052 N CCW 01.07.15 

Cf35003_0720 Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 2. lag 
stein. Fotostang, nivå 3, tilsvarer ipadskisse nivå 1. A200052 Ø CCW 01.07.15 

Cf35003_0721 Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 2. lag 
stein. Fotostang, nivå 3, tilsvarer ipadskisse nivå 1. A200052 Ø CCW 01.07.15 

Cf35003_0722 
Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 3. lag 
stein, tilnærmet plan m undergrunn i ø og s. Fotostang, 
nivå 4, tilsvarer ipadskisse nivå 2. 

A200052 S CCW 02.07.15 

Cf35003_0723 
Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 3. lag 
stein, tilnærmet plan m undergrunn i ø og s. Fotostang, 
nivå 4, tilsvarer ipadskisse nivå 2. 

A200052 SV CCW 02.07.15 

Cf35003_0724 
Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 3. lag 
stein, tilnærmet plan m undergrunn i ø og s. Fotostang, 
nivå 4, tilsvarer ipadskisse nivå 2. 

A200052 V CCW 02.07.15 

Cf35003_0725 
Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 3. lag 
stein, tilnærmet plan m undergrunn i ø og s. Fotostang, 
nivå 4, tilsvarer ipadskisse nivå 2. 

A200052 N CCW 02.07.15 

Cf35003_0726 
Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 3. lag 
stein, tilnærmet plan m undergrunn i ø og s. Fotostang, 
nivå 4, tilsvarer ipadskisse nivå 2. 

A200052 NV CCW 02.07.15 

Cf35003_0727 
Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 3. lag 
stein, tilnærmet plan m undergrunn i ø og s. Fotostang, 
nivå 4, tilsvarer ipadskisse nivå 2. 

A200052 NØ CCW 02.07.15 

Cf35003_0728 
Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 3. lag 
stein, tilnærmet plan m undergrunn i ø og s. Fotostang, 
nivå 4, tilsvarer ipadskisse nivå 2. 

A200052 Ø CCW 02.07.15 

Cf35003_0729 
Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 3. lag 
stein, tilnærmet plan m undergrunn i ø og s. Fotostang, 
nivå 4, tilsvarer ipadskisse nivå 2. 

A200052 SØ CCW 02.07.15 

Cf35003_0730 
Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 3. lag 
stein, tilnærmet plan m undergrunn i ø og s. Bakkeplan, 
nivå 4, tilsvarer ipadskisse nivå 2. 

A200052 SØ CCW 02.07.15 

Cf35003_0732 
Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 3. lag 
stein, tilnærmet plan m undergrunn i ø og s. Bakkeplan, 
nivå 4, tilsvarer ipadskisse nivå 2. 

A200052 S CCW 02.07.15 

Cf35003_0733 
Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 3. lag 
stein, tilnærmet plan m undergrunn i ø og s. Bakkeplan, 
nivå 4, tilsvarer ipadskisse nivå 2. 

A200052 SV CCW 02.07.15 

Cf35003_0734 
Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 3. lag 
stein, tilnærmet plan m undergrunn i ø og s. Bakkeplan, 
nivå 4, tilsvarer ipadskisse nivå 2. 

A200052 V CCW 02.07.15 

Cf35003_0735 
Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 3. lag 
stein, tilnærmet plan m undergrunn i ø og s. Bakkeplan, 
nivå 4, tilsvarer ipadskisse nivå 2. 

A200052 NV CCW 02.07.15 

Cf35003_0736 
Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 3. lag 
stein, tilnærmet plan m undergrunn i ø og s. Bakkeplan, 
nivå 4, tilsvarer ipadskisse nivå 2. 

A200052 N CCW 02.07.15 

Cf35003_0737 
Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 3. lag 
stein, tilnærmet plan m undergrunn i ø og s. Bakkeplan, 
nivå 4, tilsvarer ipadskisse nivå 2. 

A200052 NØ CCW 02.07.15 

Cf35003_0738 
Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 3. lag 
stein, tilnærmet plan m undergrunn i ø og s. Bakkeplan, 
nivå 4, tilsvarer ipadskisse nivå 2. 

A200052 Ø CCW 02.07.15 

Cf35003_0741 Id151913, avskrevet "kullgrop" A148, etter snitting. A148 NØ ASE 02.07.15 
Cf35003_0742 Id151913, avskrevet "kullgrop" A148, etter snitting. A148 Ø ASE 02.07.15 
Cf35003_0744 Id151913, avskrevet "kullgrop" A148, etter snitting. A148 N ASE 02.07.15 
Cf35003_0747 Id151811, kullgrop A212, før prøvestikk A212 SV CCW 02.07.15 
Cf35003_0748 Id151811, kullgrop A212, før prøvestikk A212 N CCW 02.07.15 

Cf35003_0749 Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 4. lag 
stein. Fotostang, nivå 5, tilsvarer ipadskisse nivå 3. A200052 S CCW 02.07.15 
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Cf35003_0750 Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 4. lag 
stein. Fotostang, nivå 5, tilsvarer ipadskisse nivå 3. A200052 V CCW 02.07.15 

Cf35003_0751 Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 4. lag 
stein. Fotostang, nivå 5, tilsvarer ipadskisse nivå 3. A200052 N CCW 02.07.15 

Cf35003_0752 Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 4. lag 
stein. Fotostang, nivå 5, tilsvarer ipadskisse nivå 3. A200052 Ø CCW 02.07.15 

Cf35003_0753 Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 4. lag 
stein. Bakkeplan, nivå 5, tilsvarer ipadskisse nivå 3. A200052 Ø CCW 02.07.15 

Cf35003_0755 Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 4. lag 
stein. Bakkeplan, nivå 5, tilsvarer ipadskisse nivå 3. A200052 SØ CCW 02.07.15 

Cf35003_0756 Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 4. lag 
stein. Bakkeplan, nivå 5, tilsvarer ipadskisse nivå 3. A200052 S CCW 02.07.15 

Cf35003_0757 Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 4. lag 
stein. Bakkeplan, nivå 5, tilsvarer ipadskisse nivå 3. A200052 SV CCW 02.07.15 

Cf35003_0758 Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 4. lag 
stein. Bakkeplan, nivå 5, tilsvarer ipadskisse nivå 3. A200052 V CCW 02.07.15 

Cf35003_0759 Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 4. lag 
stein. Bakkeplan, nivå 5, tilsvarer ipadskisse nivå 3. A200052 NV CCW 02.07.15 

Cf35003_0760 Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 4. lag 
stein. Bakkeplan, nivå 5, tilsvarer ipadskisse nivå 3. A200052 N CCW 02.07.15 

Cf35003_0761 Id102394, ovnsområde A200052 etter fjerning av 4. lag 
stein. Bakkeplan, nivå 5, tilsvarer ipadskisse nivå 3. A200052 NØ CCW 02.07.15 

Cf35003_0763 Id102394, ovnsområde A200052, formgraving. 
Fotostang, nivå 6, tilsvarer ipadskisse nivå 4. A200052 S CCW 02.07.15 

Cf35003_0764 Id102394, ovnsområde A200052, formgraving. 
Fotostang, nivå 6, tilsvarer ipadskisse nivå 4. A200052 SV CCW 02.07.15 

Cf35003_0765 Id102394, ovnsområde A200052, formgraving. 
Fotostang, nivå 6, tilsvarer ipadskisse nivå 4. A200052 V CCW 02.07.15 

Cf35003_0766 Id102394, ovnsområde A200052, formgraving. 
Fotostang, nivå 6, tilsvarer ipadskisse nivå 4. A200052 NV CCW 02.07.15 

Cf35003_0767 Id102394, ovnsområde A200052, formgraving. 
Fotostang, nivå 6, tilsvarer ipadskisse nivå 4. A200052 N CCW 02.07.15 

Cf35003_0768 Id102394, ovnsområde A200052, formgraving. 
Fotostang, nivå 6, tilsvarer ipadskisse nivå 4. A200052 NØ CCW 02.07.15 

Cf35003_0769 Id102394, ovnsområde A200052, formgraving. 
Fotostang, nivå 6, tilsvarer ipadskisse nivå 4. A200052 Ø CCW 02.07.15 

Cf35003_0770 Id102394, ovnsområde A200052, formgraving. 
Fotostang, nivå 6, tilsvarer ipadskisse nivå 4. A200052 SØ CCW 02.07.15 

Cf35003_0771 Id102394, ovnsområde A200052, formgraving. 
Bakkeplan, nivå 6, tilsvarer ipadskisse nivå 4. A200052 SØ CCW 02.07.15 

Cf35003_0772 Id102394, ovnsområde A200052, formgraving. 
Bakkeplan, nivå 6, tilsvarer ipadskisse nivå 4. A200052 S CCW 02.07.15 

Cf35003_0773 Id102394, ovnsområde A200052, formgraving. 
Bakkeplan, nivå 6, tilsvarer ipadskisse nivå 4. A200052 SV CCW 02.07.15 

Cf35003_0774 Id102394, ovnsområde A200052, formgraving. 
Bakkeplan, nivå 6, tilsvarer ipadskisse nivå 4. A200052 V CCW 02.07.15 

Cf35003_0775 Id102394, ovnsområde A200052, formgraving. 
Bakkeplan, nivå 6, tilsvarer ipadskisse nivå 4. A200052 NV CCW 02.07.15 

Cf35003_0776 Id102394, ovnsområde A200052, formgraving. 
Bakkeplan, nivå 6, tilsvarer ipadskisse nivå 4. A200052 N CCW 02.07.15 

Cf35003_0777 Id102394, ovnsområde A200052, formgraving. 
Bakkeplan, nivå 6, tilsvarer ipadskisse nivå 4. A200052 NØ CCW 02.07.15 

Cf35003_0778 Id102394, ovnsområde A200052, formgraving. 
Bakkeplan, nivå 6, tilsvarer ipadskisse nivå 4. A200052 Ø CCW 02.07.15 

Cf35003_0779 Id102394, slaggrenne A6061, profil C5954. A6061, 
C5954 NØ CCW 02.07.15 

Cf35003_0780 Id102394, ovnsrester, mulig in situ, F5786, F5814, i 
A200052 

A200052, 
A4212, 
F5786, 
F5814 

ØSØ CCW 02.07.15 
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Cf35003_0782 Id151913, kullgrop A136, profil C5828. A136, 
C5828 S ASE 03.07.15 

Cf35003_0783 Id151913, kullgrop A136, profil C5828. A136, 
C5828 V ASE 03.07.15 

Cf35003_0785 Id151913, kullgrop A136, profil C5828. A136, 
C5828 Ø ASE 03.07.15 

Cf35003_0786 Id151913, kullgrop A136, profil C5828, østlig del. A136, 
C5828 S ASE 03.07.15 

Cf35003_0787 Id151913, kullgrop A136, profil C5828, vestlig del. A136, 
C5828 S ASE 03.07.15 

Cf35003_0788 
Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 5-10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag. Fotostang, nivå 7, tilsvarer ipadskisse nivå 5. 

A200052 S CCW 06.07.15 

Cf35003_0789 
Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 5-10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag. Fotostang, nivå 7, tilsvarer ipadskisse nivå 5. 

A200052 SV CCW 06.07.15 

Cf35003_0791 
Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 5-10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag. Fotostang, nivå 7, tilsvarer ipadskisse nivå 5. 

A200052 V CCW 06.07.15 

Cf35003_0792 
Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 5-10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag. Fotostang, nivå 7, tilsvarer ipadskisse nivå 5. 

A200052 NV CCW 06.07.15 

Cf35003_0793 
Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 5-10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag. Fotostang, nivå 7, tilsvarer ipadskisse nivå 5. 

A200052 N CCW 06.07.15 

Cf35003_0794 
Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 5-10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag. Fotostang, nivå 7, tilsvarer ipadskisse nivå 5. 

A200052 NØ CCW 06.07.15 

Cf35003_0795 
Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 5-10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag. Fotostang, nivå 7, tilsvarer ipadskisse nivå 5. 

A200052 Ø CCW 06.07.15 

Cf35003_0796 
Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 5-10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag. Fotostang, nivå 7, tilsvarer ipadskisse nivå 5. 

A200052 SØ CCW 06.07.15 

Cf35003_0797 
Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 5-10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag. Bakkenivå, nivå 7, tilsvarer ipadskisse nivå 5. 

A200052 SØ CCW 06.07.15 

Cf35003_0799 
Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 5-10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag. Bakkenivå, nivå 7, tilsvarer ipadskisse nivå 5. 

A200052 S CCW 06.07.15 

Cf35003_0801 
Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 5-10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag. Bakkenivå, nivå 7, tilsvarer ipadskisse nivå 5. 

A200052 SV CCW 06.07.15 

Cf35003_0802 
Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 5-10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag. Bakkenivå, nivå 7, tilsvarer ipadskisse nivå 5. 

A200052 V CCW 06.07.15 

Cf35003_0804 
Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 5-10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag. Bakkenivå, nivå 7, tilsvarer ipadskisse nivå 5. 

A200052 NV CCW 06.07.15 

Cf35003_0805 
Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 5-10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag. Bakkenivå, nivå 7, tilsvarer ipadskisse nivå 5. 

A200052 N CCW 06.07.15 

Cf35003_0806 
Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 5-10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag. Bakkenivå, nivå 7, tilsvarer ipadskisse nivå 5. 

A200052 NØ CCW 06.07.15 

Cf35003_0807 
Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 5-10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag. Bakkenivå, nivå 7, tilsvarer ipadskisse nivå 5. 

A200052 Ø CCW 06.07.15 

Cf35003_0811 Id102394, ovnsrester, mulig in situ, F5786, F5814, i 
A200052 

A200052, 
F5786, 
F5814 

ØSØ CCW 06.07.15 
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Cf35003_0812 

Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag fjernet, slagg igjen i slaggrenna. Fotostang, nivå 
8, tilsvarer Ipadskisse nivå 6. 

A200052 S CCW 06.07.15 

Cf35003_0813 

Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag fjernet, slagg igjen i slaggrenna. Fotostang, nivå 
8, tilsvarer Ipadskisse nivå 6. 

A200052 SV CCW 06.07.15 

Cf35003_0817 

Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag fjernet, slagg igjen i slaggrenna. Fotostang, nivå 
8, tilsvarer Ipadskisse nivå 6. 

A200052 V CCW 06.07.15 

Cf35003_0818 

Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag fjernet, slagg igjen i slaggrenna. Fotostang, nivå 
8, tilsvarer Ipadskisse nivå 6. 

A200052 NV CCW 06.07.15 

Cf35003_0819 

Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag fjernet, slagg igjen i slaggrenna. Fotostang, nivå 
8, tilsvarer Ipadskisse nivå 6. 

A200052 N CCW 06.07.15 

Cf35003_0820 

Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag fjernet, slagg igjen i slaggrenna. Fotostang, nivå 
8, tilsvarer Ipadskisse nivå 6. 

A200052 NØ CCW 06.07.15 

Cf35003_0821 

Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag fjernet, slagg igjen i slaggrenna. Fotostang, nivå 
8, tilsvarer Ipadskisse nivå 6. 

A200052 Ø CCW 06.07.15 

Cf35003_0822 

Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag fjernet, slagg igjen i slaggrenna. Fotostang, nivå 
8, tilsvarer Ipadskisse nivå 6. 

A200052 SØ CCW 06.07.15 

Cf35003_0824 

Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag fjernet, slagg igjen i slaggrenna. Fotostang, nivå 
8, tilsvarer Ipadskisse nivå 6. 

A200052 SØ CCW 06.07.15 

Cf35003_0825 

Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag fjernet, slagg igjen i slaggrenna. Fotostang, nivå 
8, tilsvarer Ipadskisse nivå 6. 

A200052 S CCW 06.07.15 

Cf35003_0826 

Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag fjernet, slagg igjen i slaggrenna. Fotostang, nivå 
8, tilsvarer Ipadskisse nivå 6. 

A200052 SV CCW 06.07.15 

Cf35003_0827 

Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag fjernet, slagg igjen i slaggrenna. Fotostang, nivå 
8, tilsvarer Ipadskisse nivå 6. 

A200052 V CCW 06.07.15 

Cf35003_0828 

Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag fjernet, slagg igjen i slaggrenna. Fotostang, nivå 
8, tilsvarer Ipadskisse nivå 6. 

A200052 NV CCW 06.07.15 

Cf35003_0829 

Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag fjernet, slagg igjen i slaggrenna. Fotostang, nivå 
8, tilsvarer Ipadskisse nivå 6. 

A200052 N CCW 06.07.15 

Cf35003_0830 

Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag fjernet, slagg igjen i slaggrenna. Fotostang, nivå 
8, tilsvarer Ipadskisse nivå 6. 

A200052 NØ CCW 06.07.15 



Gnr. 16, 17, Øyer kommune  Saksnr. 2008/695 
 
  

 
281 

Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

Filnavn Motiv Anr. Retn. Sign. Dato 

Cf35003_0831 

Id102394, ovnsområde A200052, formgravd 10 cm m 
undergrunn omkring, mulig slaggrenne A6061 i SV. 
Kullag fjernet, slagg igjen i slaggrenna. Fotostang, nivå 
8, tilsvarer Ipadskisse nivå 6. 

A200052 Ø CCW 06.07.15 

Cf35003_0834 Id102394, ovnsrester, mulig in situ, F5786, F5814, i 
A200052 

A200052, 
F5786, 
F5814 

ØSØ CCW 06.07.15 

Cf35003_0835 Id102394, ovnsrester, mulig in situ, F5786, F5814, i 
A200052 

A200052, 
F5786, 
F5814 

Ø CCW 06.07.15 

Cf35003_0836 Id102394, ovnsområde A200052, formgravd til 
undergrunn. Slaggrenne i SV. Fotostang, nivå 9. A200052 S CCW 06.07.15 

Cf35003_0837 Id102394, ovnsområde A200052, formgravd til 
undergrunn. Slaggrenne i SV. Fotostang, nivå 9. A200052 SV CCW 06.07.15 

Cf35003_0838 Id102394, ovnsområde A200052, formgravd til 
undergrunn. Slaggrenne i SV. Fotostang, nivå 9. A200052 V CCW 06.07.15 

Cf35003_0840 Id102394, ovnsområde A200052, formgravd til 
undergrunn. Slaggrenne i SV. Fotostang, nivå 9. A200052 NV CCW 06.07.15 

Cf35003_0841 Id102394, ovnsområde A200052, formgravd til 
undergrunn. Slaggrenne i SV. Fotostang, nivå 9. A200052 N CCW 06.07.15 

Cf35003_0842 Id102394, ovnsområde A200052, formgravd til 
undergrunn. Slaggrenne i SV. Fotostang, nivå 9. A200052 NØ CCW 06.07.15 

Cf35003_0843 Id102394, ovnsområde A200052, formgravd til 
undergrunn. Slaggrenne i SV. Fotostang, nivå 9. A200052 Ø CCW 06.07.15 

Cf35003_0844 Id102394, ovnsområde A200052, formgravd til 
undergrunn. Slaggrenne i SV. Fotostang, nivå 9. A200052 SØ CCW 06.07.15 

Cf35003_0846 Id102394, ovnsområde A200052, formgravd til 
undergrunn. Slaggrenne i SV. Bakkeplan, nivå 9. A200052 SØ CCW 06.07.15 

Cf35003_0847 Id102394, ovnsområde A200052, formgravd til 
undergrunn. Slaggrenne i SV. Bakkeplan, nivå 9. A200052 S CCW 06.07.15 

Cf35003_0848 Id102394, ovnsområde A200052, formgravd til 
undergrunn. Slaggrenne i SV. Bakkeplan, nivå 9. A200052 SSV CCW 06.07.15 

Cf35003_0852 Id102394, ovnsområde A200052, formgravd til 
undergrunn. Slaggrenne i SV. Bakkeplan, nivå 9. A200052 N CCW 06.07.15 

Cf35003_0853 Id102394, ovnsområde A200052, formgravd til 
undergrunn. Slaggrenne i SV. Bakkeplan, nivå 9. A200052 NØ CCW 06.07.15 

Cf35003_0854 Id102394, ovnsområde A200052, formgravd til 
undergrunn. Slaggrenne i SV. Bakkeplan, nivå 9. A200052 Ø CCW 06.07.15 

Cf35003_1249 Id102404, lokaliteten før avtorving x Ø CCW 07.07.15 
Cf35003_1251 Id102404, lokaliteten før avtorving X Ø CCW 07.07.15 
Cf35003_1253 Id102404, lokaliteten før avtorving X SØ CCW 07.07.15 
Cf35003_1261 Id102404, lokaliteten før avtorving. Utsikt/oversikt X S CCW 07.07.15 
Cf35003_1262 Id102404, lokaliteten før avtorving. Utsikt/oversikt X S CCW 07.07.15 
Cf35003_1263 Id102404, lokaliteten før avtorving. Utsikt/oversikt X S CCW 07.07.15 
Cf35003_1281 Id102404, lokaliteten før avtorving. Utsikt/oversikt X S CCW 07.07.15 
Cf35003_1282 Id102404, lokaliteten før avtorving. Utsikt/oversikt X S CCW 07.07.15 
Cf35003_1284 Id102404, lokaliteten før avtorving. Utsikt/oversikt X SØ CCW 07.07.15 
Cf35003_1288 Id102404, lokaliteten før avtorving. Utsikt/oversikt X SØ CCW 07.07.15 
Cf35003_1289 Id102404, lokaliteten før avtorving. Utsikt/oversikt X SØ CCW 07.07.15 
Cf35003_1292 Id102404, lokaliteten før avtorving. Utsikt/oversikt X SV CCW 07.07.15 
Cf35003_1297 Id102404, lokaliteten før avtorving. Utsikt/oversikt X Ø CCW 07.07.15 
Cf35003_1321 Id102404, lokaliteten før avtorving. Utsikt/oversikt X NV CCW 07.07.15 
Cf35003_1327 Id102404, lokaliteten før avtorving. Utsikt/oversikt X VNV CCW 07.07.15 
Cf35003_1335 Id102404, lokaliteten før avtorving. Utsikt/oversikt X NV CCW 07.07.15 
Cf35003_1349 Id102376, kullgrop A6071 før utgravning. A6071 VSV CCW 07.07.15 
Cf35003_1351 Id102376, kullgrop A6071 før utgravning. A6071 NØ CCW 07.07.15 
Cf35003_1353 Id102376, kullgrop A6071 før utgravning. A6071 NV CCW 07.07.15 

Cf35003_1354 Id102376, kullgrop A6071, milebunn A6260. A6071, 
A6260 VNV CCW 07.07.15 

Cf35003_1355 Id102376, kullgrop A6071, urenset profil C10355. A6071, 
C10355 VNV CCW 07.07.15 
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Cf35003_1361 Id151880, oversikt etter avtorving  SV CCW 22.07.15 
Cf35003_1364 Id151880, oversikt etter avtorving  NØ CCW 22.07.15 
Cf35003_1367 Id151880, oversikt etter avtorving  NNØ CCW 22.07.15 
Cf35003_1370 Id151880, oversikt etter avtorving  Ø CCW 22.07.15 

Cf35003_1381 Id102404, arbeidsbilde, Espen Bennick og Jani 
Causevic renser lokaliteten etter avtorving.  SSØ CCW 22.07.15 

Cf35003_1383 Id102404, arbeidsbilde, Espen Bennick og Jani 
Causevic renser lokaliteten etter avtorving.  SØ CCW 22.07.15 

Cf35003_1386 Id102404, arbeidsbilde, Espen Bennick og Jani 
Causevic renser lokaliteten etter avtorving.  SV CCW 22.07.15 

Cf35003_1389 Id102404, ovnsområde A8814 etter rensing  NØ CCW 27.07.15 

Cf35003_1391 Id102394, diverse tappeslagg og bunnskollefragmenter 
fra slagghaug A3577 A3577  CCW 27.07.15 

Cf35003_1395 Id102394, heller og rundstein fra ovnsområde A200052  S CCW 27.07.15 
Cf35003_1396 Id102394, heller og rundstein fra ovnsområde A200052   CCW 27.07.15 
Cf35003_1397 Id102404, oversikt over lokaliteten  SØ CCW 29.07.15 
Cf35003_1400 Id102404, oversikt over lokaliteten  SSV CCW 29.07.15 
Cf35003_1401 Id102404, oversikt over lokaliteten, østlig del  S CCW 29.07.15 
Cf35003_1404 Id102404, oversikt over lokaliteten  V CCW 29.07.15 
Cf35003_1405 Id102404, oversikt over lokaliteten  VNV CCW 29.07.15 

Cf35003_1466 
Id102404, fotogrammetri etter avtorving og rensing, 
ovnsområde A8814 og slagghaug A8785, lag A10606, 
A10623, plan. 

A8814, 
A8785, 
A10606, 
A10623 

V CCW 29.07.15 

Cf35003_1504 Id102404, fotogrammetri etter avtorving og rensing, 
malmlag A8871, plan A8871 S CCW 29.07.15 

Cf35003_1505 
Id102404, fotogrammetri etter avtorving og rensing, 
ovnsområde A8814 og slagghaug A8785, lag A10606, 
A10623, plan, 

A8814, 
A8785, 
A10606, 
A10623 

NNV CCW 29.07.15 

Cf35003_1517 
Id102404, fotogrammetri etter avtorving og rensing, 
ovnsområde A8814 og slagghaug A8785, lag A10606, 
A10623, plan, 

A8814, 
A8785, 
A10606, 
A10623 

S CCW 29.07.15 

Cf35003_1544 
Id102404, fotogrammetri etter avtorving og rensing, 
ovnsområde A8814 og slagghaug A8785, lag A10606, 
A10623, plan, 

A8814, 
A8785, 
A10606, 
A10623 

ØSØ CCW 29.07.15 

Cf35003_1564 Id102404, fotogrammetri etter avtorving og rensing, 
slagghaug A8785, plan, A8785 N CCW 29.07.15 

Cf35003_1571 Id102404, fotogrammetri etter avtorving og rensing, 
ovnsområde A200259 med ovn A8705, plan 

A8705, 
A200259 N CCW 29.07.15 

Cf35003_1588 
Id102404, fotogrammetri etter avtorving og rensing; 
kullgrop A6071 med Espen Bennick og Jani Causevic 
som dokumenterer profil   CCW 29.07.15 

Cf35003_1592 Id102404, fotogrammetri etter avtorving og rensing, 
kullager A8683, plan A8683 Ø CCW 29.07.15 

Cf35003_1593 Id102404, fotogrammetri etter avtorving og rensing, 
ovnsområde A200259 med ovn A8705, plan 

A8705, 
A200259 SØ CCW 29.07.15 

Cf35003_1596 
Id102404, fotogrammetri etter avtorving og rensing, 
ovnsområde A200259 med ovn A8705 og slagghaug 
A8649, plan 

A8705, 
A200259, 

A8649 
V CCW 29.07.15 

Cf35003_1598 Id102404, fotogrammetri etter avtorving og rensing, 
ovnsområde A200259 med ovn A8705, plan 

A8705, 
A200259 NØ CCW 29.07.15 

Cf35003_1689 Id102404, malmlag A8632, plan A8632 SØ CCW 29.07.15 
Cf35003_1705 Id102404, malmlag A8632, plan A8632 NØ CCW 29.07.15 
Cf35003_1755 Id102404, slagghaug A8649, plan A8649 NØ CCW 29.07.15 
Cf35003_1841 Id102376, kullgrop A6071, profil C10355 A6071 VNV CCW 29.07.15 

Cf35003_1842 Id102376, kullgrop A6071, profil C10355, detalj av 
nedgravningen A6071 VNV CCW 29.07.15 
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Cf35003_1844 
Id102404, kullager A8683, plan, med ovnsområde 
A200259 med ovn A8705 og slagghaug A8649 til 
venstre 

A8683, 
A200259, 
A8705, 
A8649 

VNV CCW 29.07.15 

Cf35003_1846 
Id102404, kullager A8683 bak, med ovnsområde 
A200259 med ovn A8705 i midten, og slagghaug A8649 
foran. 

A8683, 
A200259, 
A8705, 
A8649 

NNV CCW 29.07.15 

Cf35003_1847 Id102404, slagghaug A8785 til venstre, ovnsområde 
A8814 bak, malmlag A8871 til høyre 

A8785, 
A8814, 
A8871  CCW 29.07.15 

Cf35003_1890 Id102404, lokaliteten med utsikt mot Mosetertoppen  NØ CCW 29.07.15 
Cf35003_1894 Id102404, utsikt mot hyttefelt og Gudbrandsdalen  SV CCW 29.07.15 
Cf35003_1895 Id102404, utsikt mot hyttefelt og Gudbrandsdalen  SV CCW 29.07.15 

Cf35003_1896 Id102404, fotogrammetri etter avtorving og rensing, 
landskap   CCW 29.07.15 

Cf35003_1897 Id102404, arbeidsbilde, Espen Bennick og Jani 
Causevic dokumenterer kullgrop A6071. A6071 VNV CCW 29.07.15 

Cf35003_1932 Id102404, lokaliteten med utsikt mot Gudbrandsdalen  VNV CCW 29.07.15 
Cf35003_1942 Id102404, lokaliteten med utsikt mot Gudbrandsdalen  VNV CCW 29.07.15 

Cf35003_1945 Id102404, lokaliteten med utsikt mot Gudbrandsdalen; 
gapahuk og kullgrop A6071 i bakgrunnen.  NV CCW 29.07.15 

Cf35003_1982 Id102404, lokaliteten med utsikt mot Mosetertoppen  SV CCW 29.07.15 

Cf35003_1985 Id102404, arbeidsbilde, Espen Bennick og Jani 
Causevic dokumenterer kullgrop A6071.  V CCW 29.07.15 

Cf35003_2080 Id102404, malmlag A8632, plan A8632 VSV CCW 29.07.15 

Cf35003_2081 Id102404, kullager A8683, plan, med ovnsområde 
A200259 med ovn A8705 og slagghaug A8649 bak. 

A8683, 
A8705, 

A200259, 
A8649 

VSV CCW 29.07.15 

Cf35003_2082 Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, plan, 
med slagghaug A8646 (v) og kullager A8683 (h) 

A8683, 
A8705, 

A200259, 
A8649 

NV CCW 29.07.15 

Cf35003_2083 Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, plan, 
med slagghaug A8646 (bak) og avfallslag A8732 (fv.) 

A8683, 
A8705, 

A200259, 
A8732 

SV CCW 29.07.15 

Cf35003_2084 
Id102404, ovnsområde A8814, plan, med malmlag 
A8832 (bv), slagghaug A8785 (bh) og avfallslag A8732 
(fh), , lag A10606, A10623. 

A8814, 
A8832, 
A8785, 
A8732, 
A10606, 
A10623 

S CCW 29.07.15 

Cf35003_2085 
Id102404, ovnsområde A8814, plan, med malmlag 
A8832 (bv), slagghaug A8785 (bh) og avfallslag A8732 
(fh), , lag A10606, A10623. 

A8814, 
A8832, 
A8785, 
A8732, 
A10606, 
A10623 

S CCW 29.07.15 

Cf35003_2086 Id102404, slagghaug A8785, plan. A8785 NØ CCW 29.07.15 

Cf35003_2087 Id102404, ovnsområde A8814, plan, med slagghaug 
A8785 (f) og avfallslag A8732 (bh), lag A10606, A10623. 

A8814, 
A8785, 
A8732, 
A10606, 
A10623 

NNØ CCW 29.07.15 

Cf35003_2088 Id102404, ovnsområde A8814, plan, med slagghaug 
A8785 (f) og avfallslag A8732 (bh), lag A10606, A10623. 

A8814, 
A8785, 
A8732, 
A10606, 
A10623 

N CCW 29.07.15 
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Cf35003_2089 Id102404, ovnsområde A8814, plan, med slagghaug 
A8785 (f) og avfallslag A8732 (bh), lag A10606, A10623. 

A8814, 
A8785, 
A8732, 
A10606, 
A10623 

N CCW 29.07.15 

Cf35003_2090 Id102404, malmlag A8832, plan. A8832 NV CCW 29.07.15 
Cf35003_2091 Id102404, malmlag A8832, plan. A8832 SV CCW 29.07.15 
Cf35003_2092 Id102404, malmlag A8832, plan. A8832 SØ CCW 29.07.15 

Cf35003_2095 
Id102404, arbeidsbilde. Espen Bennick og Jani 
Causevic graver NV- og SV-kvadrantene i området 
mellom A8705 og A8814. 

A10777, 
A8705 VSV CCW 30.07.15 

Cf35003_2096 
Id102404, arbeidsbilde. Espen Bennick og Jani 
Causevic graver NV- og SV-kvadrantene i området 
mellom A8705 og A8814. 

A10777, 
A8705 VSV CCW 30.07.15 

Cf35003_2097 
Id102404, SV-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, formgravd. NV-kvadrant m Jani Causevic i 
bakgrunnen. 

A10777, 
A8705 NØ CCW 30.07.15 

Cf35003_2098 Id102404, SV-kvadrant i mulig tuft, formgravd. NV-
kvadrant m Jani Causevic i bakgrunnen. 

A10777, 
A8705 NØ CCW 30.07.15 

Cf35003_2099 Id102404, SV-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, formgravd. 

A10777, 
A8705 SØ CCW 30.07.15 

Cf35003_2100 Id102404, SV-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, formgravd. 

A10777, 
A8705 NV CCW 30.07.15 

Cf35003_2101 Id102404, NV-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, formgravd. 

A10777, 
A8705 NV CCW 30.07.15 

Cf35003_2102 Id102404, NV-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, formgravd. 

A10777, 
A8705 SV CCW 30.07.15 

Cf35003_2103 Id102404, NV-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, formgravd. 

A10777, 
A8705 SØ CCW 30.07.15 

Cf35003_2104 Id102404, SØ-del av grop A10777, formgravd A10777 SØ CCW 30.07.15 

Cf35003_2105 Id102404, SØ-del av grop A10777, formgravd, med profil 
N/C200251 og M/C10922 

A10777, 
C200251, 
C10922, 
A10818 

SØ CCW 30.07.15 

Cf35003_2106 Id102404, SØ-del av grop A10777, formgravd, med profil 
B/C200236 og A/C200237 

A10777, 
A8705, 

C200236, 
C200237, 
A10848 

NV CCW 30.07.15 

Cf35003_2107 Id102404, SØ-del av grop A10777, formgravd, med profil 
B/C200236 og A/C200237 

A10777, 
A8705, 

C200236, 
C200237, 
A10848 

NV CCW 30.07.15 

Cf35003_2108 Id102404, NV-kvadrant i mulig tuft, profil I/C200242 mot 
SV. 

A10777, 
A8705, 

C200242, 
A10818, 
A10848 

SV CCW 30.07.15 

Cf35003_2109 Id102404, SV-kvadrant i mulig tuft, profil K/C200253 mot 
NØ. 

A10777, 
A8705, 

C200253, 
A10818, 
A10848 

NØ CCW 30.07.15 

Cf35003_2110 Id102404, NV-kvadrant i mulig tuft, profil A/C200237 mot 
NV. 

A10777, 
A8705, 

C200237, 
A10848 

NV CCW 30.07.15 
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Cf35003_2111 Id102404, NV-kvadrant i mulig tuft, profil N/200251 mot 
SØ. 

A10777, 
A8705, 

C200251, 
A10818, 
A10827 

SØ CCW 30.07.15 

Cf35003_2112 Id102404, SV-kvadrant i mulig tuft, profil M/C10922 mot 
SØ. 

A10777, 
A8705, 

C10922, 
A10818 

SØ CCW 30.07.15 

Cf35003_2113 Id102404, SV-kvadrant i mulig tuft, profil C/C200235 mot 
SV. 

A10777, 
A8705, 

C200235 
SV CCW 30.07.15 

Cf35003_2114 Id102404, SV-kvadrant i mulig tuft, profil H/C200240 mot 
NØ. 

A10777, 
A8705, 

C200240, 
A10827 

NØ CCW 30.07.15 

Cf35003_2115 Id102404, NØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, renset ned til lag A10740, oversikt A10740 NV CCW 31.07.15 

Cf35003_2116 Id102404, NØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, renset ned til lag A10740, oversikt A10740 SV CCW 31.07.15 

Cf35003_2117 Id102404, NØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, renset ned til lag A10740, oversikt A10740 SØ CCW 31.07.15 

Cf35003_2118 
Id102404, NØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, renset ned til lag A10740, profil P/C200252 mot 
NV 

A10740, 
C200252, 
A10818, , 
A10827 

NV CCW 31.07.15 

Cf35003_2119 
Id102404, NØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, renset ned til lag A10740, profil G/C200231 mot 
NØ 

A10740, 
C200231, 
A10827 

NØ CCW 31.07.15 

Cf35003_2120 
Id102404, NØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, renset ned til lag A10740, profil J/C10916 mot 
SV 

A10740, 
C10916, 
A10756 

SV CCW 31.07.15 

Cf35003_2121 Id102404, SØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, formgravd til bunns, profil L/C10918 mot NØ 

C10918, 
A10756 NØ CCW 31.07.15 

Cf35003_2122 Id102404, SØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, formgravd til bunns, profil E/C200233 mot SØ C200233 SØ CCW 31.07.15 

Cf35003_2123 Id102404, SØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, formgravd til bunns, profil O/C10920 mot NV 

C10920, 
A10818 NV CCW 31.07.15 

Cf35003_2124 Id102404, SØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, formgravd til bunns, oversikt mot NV  SØ CCW 31.07.15 

Cf35003_2125 Id102404, SØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, formgravd til bunns, oversikt mot NV  NØ CCW 31.07.15 

Cf35003_2126 Id102404, SØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, formgravd til bunns, oversikt mot NV  NV CCW 31.07.15 

Cf35003_2127 
Id102404, SØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, formgravd til bunns, oversikt mot NV, med profil 
D/C200234 i bakgrunnen 

C200234 SV CCW 31.07.15 

Cf35003_2128 Id102404, prøverute i slagghaug A8649, profil mot NØ A8649 NØ CCW 03.08.15 
Cf35003_2129 Id102404, prøverute i slagghaug A8649, profil mot NV A8649 NV CCW 03.08.15 
Cf35003_2130 Id102404, prøverute i slagghaug A8649, profil mot SV A8649 SV CCW 03.08.15 
Cf35003_2131 Id102404, prøverute i slagghaug A8649, profil mot sø. A8649 SØ CCW 03.08.15 

Cf35003_2132 
Id102404, området mellom A8705 og A8814, oversikt, 
A10740 fjernet i NØ-kvadrant, gravd ned til grått lag som 
ligger delvis over A10942, A10933 (kull/brent sand). 

A10942, 
A10933, 
A10777 

NV CCW 03.08.15 

Cf35003_2140 
Id102404, området mellom A8705 og A8814, oversikt, 
A10740 fjernet i NØ-kvadrant, gravd ned til grått lag som 
ligger delvis over A10942, A10933 (kull/brent sand). 

A10942, 
A10933, 
A10777 

SV CCW 03.08.15 

Cf35003_2141 

Id102404, NØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, gravd ned til grått lag som delvis ligger over 
bunn av ildsted A10942 og lag A10933 (kull/grått/brent 
sand). 

A10942, 
A10933, 
A10777 

SV CCW 03.08.15 
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Cf35003_2143 

Id102404, NØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, gravd ned til grått lag som delvis ligger over 
bunn av ildsted A10942 og lag A10933 (kull/grått/brent 
sand). 

A10942, 
A10933, 
A10777 

NØ CCW 03.08.15 

Cf35003_2144 

Id102404, NØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, gravd ned til grått lag som delvis ligger over 
bunn av ildsted A10942 og lag A10933 (kull/grått/brent 
sand). 

A10942, 
A10933, 
A10777 

SØ CCW 03.08.15 

Cf35003_2146 Id102404, prøverute i slagghaug A8785, profil mot ø A8785 ØSØ CCW 03.08.15 
Cf35003_2147 Id102404, prøverute i slagghaug A8785, profil mot n A8785 NNØ CCW 03.08.15 

Cf35003_2148 Id102404, prøverute i slagghaug A8785, profil mot v, 
med malmlag A8785 VNV CCW 03.08.15 

Cf35003_2149 Id102404, prøverute i slagghaug A8785, profil mot s A8785 SSV CCW 03.08.15 

Cf35003_2150 
Id102404, NØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, med malmlag A10933 og bunn av mulig ildsted 
A10942, etter fjerning av grått lag 

A10942, 
A10933 SV CCW 04.08.15 

Cf35003_2159 
Id102404, NØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, med malmlag A10933 og bunn av mulig ildsted 
A10942, etter fjerning av grått lag 

A10942, 
A10933 SV CCW 04.08.15 

Cf35003_2163 
Id102404, NØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, med malmlag A10933 og bunn av mulig ildsted 
A10942, etter fjerning av grått lag 

A10942, 
A10933 NØ CCW 04.08.15 

Cf35003_2167 Id102404, malm og kull i bunnen av slagghaug A8649 A8649 SV CCW 04.08.15 

Cf35003_2168 
Id102404, NØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, bunn av ildsted A10942, etter fjerning av 
malmlag A10933 

A10942 SV CCW 04.08.15 

Cf35003_2176 
Id102404, NØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, bunn av ildsted A10942, etter fjerning av 
malmlag A10933 

A10942 SV CCW 04.08.15 

Cf35003_2184 Id102404, NØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, formgravd til bunns, profil G/C200231 mot NØ 

C200231, 
A10740, , 
A10827, 
A10827 

NØ CCW 04.08.15 

Cf35003_2185 Id102404, NØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, formgravd til bunns, profil F/C200232 mot SØ C200232 SØ CCW 04.08.15 

Cf35003_2187 Id102404, NØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, formgravd til bunns, profil J/C10916 mot SV 

C10916, 
A10756 SV CCW 04.08.15 

Cf35003_2188 Id102404, NØ-kvadrant i området mellom A8705 og 
A8814, formgravd til bunns, profil P/C200252 mot NV 

C200252, 
A10777, , 
A10827, 
A10818 

NV CCW 04.08.15 

Cf35003_2189 Id102404, profil C11022 gjennom slagghaug A8785 og 
malmlag A11003. 

A8785, 
A11003, 
C11022 

V CCW 05.08.15 

Cf35003_2190 Id102404, profil C11022 gjennom slagghaug A8785 og 
malmlag A11003, detalj. 

A8785, 
A11003, 
C11022 

V CCW 05.08.15 

Cf35003_2191 Id102404, arbeidsbilde. Espen Bennick og Jani 
Causevic tømmer slagghaug A8649   CCW 05.08.15 

Cf35003_2193 Id102404, arbeidsbilde. Espen Bennick og Jani 
Causevic tømmer slagghaug A8649   CCW 05.08.15 

Cf35003_2194 Id102404, profil C11024 gjennom slagghaug A8649 og 
malmlag A8762. 

A8649, 
A8762, 
C11024 

ØNØ CCW 05.08.15 

Cf35003_2195 Id102404, profil C11024 gjennom slagghaug A8649 og 
malmlag A8762, detalj N 

A8649, 
A8762, 
C11024 

ØNØ CCW 05.08.15 

Cf35003_2196 Id102404, profil C11024 gjennom slagghaug A8649 og 
malmlag A8762, detalj midt. 

A8649, 
A8762, 
C11024 

ØNØ CCW 05.08.15 
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Cf35003_2197 Id102404, profil C11024 gjennom slagghaug A8649 og 
malmlag A8762, detalj S. 

A8649, 
A8762, 
C11024 

ØNØ CCW 05.08.15 

Cf35003_2198 
Id102404, profil C11024 gjennom slagghaug A8649 og 
malmlag A8762, detalj hjørne med ovnslag fra A8705 og 
malmlag i bunnen. 

A8649, 
A8762, 

C11024, 
A8705 

ØNØ CCW 05.08.15 

Cf35003_2199 
Id102404, profil C11024 gjennom slagghaug A8649 og 
malmlag A8762, detalj midt/prøverute med malmlag i 
bunnen 

A8649, 
A8762, 
C11024 

ØNØ CCW 05.08.15 

Cf35003_2200 Id102404, profil C11024 gjennom slagghaug A8649 og 
malmlag A8762. 

A8649, 
A8762, 
C11024 

SØ CCW 05.08.15 

Cf35003_2201 Id102404, profil C11024 gjennom slagghaug A8649 og 
malmlag A8762. 

A8649, 
A8762, 
C11024 

NØ CCW 05.08.15 

Cf35003_2202 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
fotogrammetri fremrensing. Nivå 1, med lag A11061, 
A11076 og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

SØ CCW 06.08.15 

Cf35003_2203 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
fotogrammetri fremrensing. Nivå 1, med lag A11061, 
A11076 og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

 CCW 06.08.15 

Cf35003_2205 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
fotogrammetri fremrensing. Nivå 1, med lag A11061, 
A11076 og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

SV CCW 06.08.15 

Cf35003_2207 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
fotogrammetri fremrensing. Nivå 1, med lag A11061, 
A11076 og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

 CCW 06.08.15 

Cf35003_2210 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
fotogrammetri fremrensing. Nivå 1, med lag A11061, 
A11076 og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

 CCW 06.08.15 

Cf35003_2214 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
fotogrammetri fremrensing. Nivå 1, med lag A11061, 
A11076 og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

 CCW 06.08.15 

Cf35003_2218 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
fotogrammetri fremrensing. Nivå 1, med lag A11061, 
A11076 og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

NØ CCW 06.08.15 
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Cf35003_2219 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
fotogrammetri fremrensing. Nivå 1, med lag A11061, 
A11076 og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

 CCW 06.08.15 

Cf35003_2222 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
fotogrammetri fremrensing. Nivå 1, med lag A11061, 
A11076 og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

SØ CCW 06.08.15 

Cf35003_2224 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
fotogrammetri fremrensing. Nivå 1, med lag A11061, 
A11076 og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

SØ CCW 06.08.15 

Cf35003_2226 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
fotogrammetri fremrensing. Nivå 1, med lag A11061, 
A11076 og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

 CCW 06.08.15 

Cf35003_2227 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
fotogrammetri fremrensing. Nivå 1, med lag A11061, 
A11076 og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

SV CCW 06.08.15 

Cf35003_2229 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
fotogrammetri fremrensing. Nivå 1, med lag A11061, 
A11076 og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

 CCW 06.08.15 

Cf35003_2231 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
fotogrammetri fremrensing. Nivå 1, med lag A11061, 
A11076 og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

NV CCW 06.08.15 

Cf35003_2232 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
fotogrammetri fremrensing. Nivå 1, med lag A11061, 
A11076 og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

 CCW 06.08.15 

Cf35003_2233 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
fotogrammetri fremrensing. Nivå 1, med lag A11061, 
A11076 og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

 CCW 06.08.15 

Cf35003_2236 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
fotogrammetri fremrensing. Nivå 1, med lag A11061, 
A11076 og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

NØ CCW 06.08.15 
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Cf35003_2238 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
fotogrammetri fremrensing. Nivå 1, med lag A11061, 
A11076 og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

 CCW 06.08.15 

Cf35003_2239 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
fotogrammetri fremrensing. Nivå 1, med lag A11061, 
A11076 og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

 CCW 06.08.15 

Cf35003_2240 Id102404, malmlag A8832, med sandlag A10394 over, 
profil C200087. 

A8832, 
A10394, 
C200087 

V ASE 07.08.15 

Cf35003_2243 
Id102404, fotogrammetri ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, lag 11061 delvis fjernet. Nivå 2, med lag A11076 
og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

Ø CCW 10.08.15 

Cf35003_2244 
Id102404, fotogrammetri ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, lag 11061 delvis fjernet. Nivå 2, med lag A11076 
og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

SØ CCW 10.08.15 

Cf35003_2245 
Id102404, fotogrammetri ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, lag 11061 delvis fjernet. Nivå 2, med lag A11076 
og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

S CCW 10.08.15 

Cf35003_2246 
Id102404, fotogrammetri ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, lag 11061 delvis fjernet. Nivå 2, med lag A11076 
og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

SV CCW 10.08.15 

Cf35003_2247 
Id102404, fotogrammetri ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, lag 11061 delvis fjernet. Nivå 2, med lag A11076 
og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

V CCW 10.08.15 

Cf35003_2249 
Id102404, fotogrammetri ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, lag 11061 delvis fjernet. Nivå 2, med lag A11076 
og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

NV CCW 10.08.15 

Cf35003_2250 
Id102404, fotogrammetri ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, lag 11061 delvis fjernet. Nivå 2, med lag A11076 
og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

N CCW 10.08.15 
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Cf35003_2252 
Id102404, fotogrammetri ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, lag 11061 delvis fjernet. Nivå 2, med lag A11076 
og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

NØ CCW 10.08.15 

Cf35003_2253 
Id102404, fotogrammetri ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, lag 11061 delvis fjernet. Nivå 2, med lag A11076 
og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

NØ CCW 10.08.15 

Cf35003_2254 
Id102404, fotogrammetri ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, lag 11061 delvis fjernet. Nivå 2, med lag A11076 
og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

 CCW 10.08.15 

Cf35003_2256 
Id102404, fotogrammetri ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, lag 11061 delvis fjernet. Nivå 2, med lag A11076 
og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

SØ CCW 10.08.15 

Cf35003_2257 
Id102404, fotogrammetri ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, lag 11061 delvis fjernet. Nivå 2, med lag A11076 
og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

 CCW 10.08.15 

Cf35003_2259 
Id102404, fotogrammetri ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, lag 11061 delvis fjernet. Nivå 2, med lag A11076 
og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

SV CCW 10.08.15 

Cf35003_2260 
Id102404, fotogrammetri ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, lag 11061 delvis fjernet. Nivå 2, med lag A11076 
og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

 CCW 10.08.15 

Cf35003_2261 
Id102404, fotogrammetri ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, lag 11061 delvis fjernet. Nivå 2, med lag A11076 
og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

 CCW 10.08.15 

Cf35003_2262 
Id102404, fotogrammetri ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, lag 11061 delvis fjernet. Nivå 2, med lag A11076 
og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

NV CCW 10.08.15 

Cf35003_2263 
Id102404, fotogrammetri ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, lag 11061 delvis fjernet. Nivå 2, med lag A11076 
og A11085. 

A8705, 
A200259, 
A11061, 
A11076, 
A11085, 
A11777 

 CCW 10.08.15 
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Cf35003_2265 Id102404, oversiktsbilder ovnsområde A8814 m A10623, 
A11376, A11385. 

A8814, 
A10623, 
A11376, 
A11385 

SV CCW 10.08.15 

Cf35003_2275 Id102404, detalj nordlig del av brent leire/sand-lag i 
ovnsområde A8814, profil C11455 

A8814, 
A11376, 
C11455, 
A10623, 
A11367 

SV CCW 10.08.15 

Cf35003_2280 Id102404, profil C11947 gjennom vestlig del av 
ovnsområde A200259 med ovn A8705. 

A8705, 
A200259, 
C11947, 
C11061 

NØ CCW 10.08.15 

Cf35003_2281 Id102404, profil C11455 gjennom ovnsområde 
A8814/lag A11376, A11367 

A8814, 
A11376, 
C11455, 
A11367 

S CCW 11.08.15 

Cf35003_2282 Id102404, sandlag i bakkant av ovnsområde A200259 
med ovn A8705 gravd ned. Fotogrammetri. Nivå 3. 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11102, 
A11116 

NØ CCW 11.08.15 

Cf35003_2285 Id102404, sandlag i bakkant av ovnsområde A200259 
med ovn A8705 gravd ned. Fotogrammetri. Nivå 3. 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11102, 
A11116 

 CCW 11.08.15 

Cf35003_2287 Id102404, sandlag i bakkant av ovnsområde A200259 
med ovn A8705 gravd ned. Fotogrammetri. Nivå 3. 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11102, 
A11116 

SØ CCW 11.08.15 

Cf35003_2289 Id102404, sandlag i bakkant av ovnsområde A200259 
med ovn A8705 gravd ned. Fotogrammetri. Nivå 3. 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11102, 
A11116 

 CCW 11.08.15 

Cf35003_2290 Id102404, sandlag i bakkant av ovnsområde A200259 
med ovn A8705 gravd ned. Fotogrammetri. Nivå 3. 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11102, 
A11116 

SV CCW 11.08.15 

Cf35003_2292 Id102404, sandlag i bakkant av ovnsområde A200259 
med ovn A8705 gravd ned. Fotogrammetri. Nivå 3. 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11102, 
A11116 

 CCW 11.08.15 

Cf35003_2293 Id102404, sandlag i bakkant av ovnsområde A200259 
med ovn A8705 gravd ned. Fotogrammetri. Nivå 3. 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11102, 
A11116 

NV CCW 11.08.15 

Cf35003_2295 Id102404, sandlag i bakkant av ovnsområde A200259 
med ovn A8705 gravd ned. Fotogrammetri. Nivå 3. 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11102, 
A11116 

 CCW 11.08.15 

Cf35003_2297 Id102404, sandlag i bakkant av ovnsområde A200259 
med ovn A8705 gravd ned. Fotogrammetri. Nivå 3. 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11102, 
A11116 

NØ CCW 11.08.15 
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Cf35003_2298 Id102404, sandlag i bakkant av ovnsområde A200259 
med ovn A8705 gravd ned. Fotogrammetri. Nivå 3. 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11102, 
A11116 

NV CCW 11.08.15 

Cf35003_2300 Id102404, sandlag i bakkant av ovnsområde A200259 
med ovn A8705 gravd ned. Fotogrammetri. Nivå 3. 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11102, 
A11116 

NØ CCW 11.08.15 

Cf35003_2301 Id102404, sandlag i bakkant av ovnsområde A200259 
med ovn A8705 gravd ned. Fotogrammetri. Nivå 3. 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11102, 
A11116 

 CCW 11.08.15 

Cf35003_2303 Id102404, sandlag i bakkant av ovnsområde A200259 
med ovn A8705 gravd ned. Fotogrammetri. Nivå 3. 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11102, 
A11116 

SØ CCW 11.08.15 

Cf35003_2304 Id102404, sandlag i bakkant av ovnsområde A200259 
med ovn A8705 gravd ned. Fotogrammetri. Nivå 3. 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11102, 
A11116 

 CCW 11.08.15 

Cf35003_2306 Id102404, sandlag i bakkant av ovnsområde A200259 
med ovn A8705 gravd ned. Fotogrammetri. Nivå 3. 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11102, 
A11116 

SV CCW 11.08.15 

Cf35003_2308 Id102404, sandlag i bakkant av ovnsområde A200259 
med ovn A8705 gravd ned. Fotogrammetri. Nivå 3. 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11102, 
A11116 

 CCW 11.08.15 

Cf35003_2309 Id102404, sandlag i bakkant av ovnsområde A200259 
med ovn A8705 gravd ned. Fotogrammetri. Nivå 3. 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11102, 
A11116 

NV CCW 11.08.15 

Cf35003_2313 
Id102404, sandlag i bakkant av ovnsområde A200259 
med ovn A8705 gravd ned. Fotogrammetri. Nivå 3. Profil 
C11947 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11102, 
A11116, 
C11947 

NØ CCW 11.08.15 

Cf35003_2315 Id102404, hjørne av nedgravd område i A8705, SØrlig 
del, mot ovnen, med slagg. 

A8705, 
C11947 Ø CCW 11.08.15 

Cf35003_2316 Id102404, profil C11950 mot SV gjennom vestlig del av 
ovnsområde A200259 med ovn A8705. 

A8705, 
A200259, 
C11950 

SV CCW 11.08.15 

Cf35003_2317 Id102404, hjørne av nedgravd område i A8705, nordlig 
del, mot ovnen, med slagg. 

A8705, 
C11950 S CCW 11.08.15 

Cf35003_2318 
Id102404, oversikt ovnsområde A8814 etter fjerning av 
div. toppfyll. Kullag A11394, smuldret brent leire og brent 
sand; lag A11509. 

A8814, 
A11394, 
A11509 

SV CCW 11.08.15 

Cf35003_2322 Id102404, profil C11501 gjennom A11102 og A11116 
nordøst for ovnsområde A8705. 

A11102, 
A11116, 
C11501 

VSV CCW 11.08.15 

Cf35003_2323 Id102404, oversikt ovnsområde A8814 etter fjerning av 
kullag. Brunt lag (A11414?) og brent sand; lag A11509. 

A8814, 
A11414 (?), 

A11509 
SV CCW 12.08.15 
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Cf35003_2328 
Id102404, oversikt ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, gravd ned til undergrunnsnivå. Fotogrammetri. 
Nivå 4. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

NØ CCW 12.08.15 

Cf35003_2329 
Id102404, oversikt ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, gravd ned til undergrunnsnivå. Fotogrammetri. 
Nivå 4. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 12.08.15 

Cf35003_2331 
Id102404, oversikt ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, gravd ned til undergrunnsnivå. Fotogrammetri. 
Nivå 4. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

SØ CCW 12.08.15 

Cf35003_2333 
Id102404, oversikt ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, gravd ned til undergrunnsnivå. Fotogrammetri. 
Nivå 4. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 12.08.15 

Cf35003_2334 
Id102404, oversikt ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, gravd ned til undergrunnsnivå. Fotogrammetri. 
Nivå 4. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

SV CCW 12.08.15 

Cf35003_2336 
Id102404, oversikt ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, gravd ned til undergrunnsnivå. Fotogrammetri. 
Nivå 4. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 12.08.15 

Cf35003_2338 
Id102404, oversikt ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, gravd ned til undergrunnsnivå. Fotogrammetri. 
Nivå 4. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

NV CCW 12.08.15 

Cf35003_2339 
Id102404, oversikt ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, gravd ned til undergrunnsnivå. Fotogrammetri. 
Nivå 4. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 12.08.15 

Cf35003_2341 Id102404, detalj ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
gravd ned til undergrunnsnivå. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

NV CCW 12.08.15 

Cf35003_2343 
Id102404, oversikt ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, gravd ned til undergrunnsnivå. Fotogrammetri. 
Nivå 4. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

NØ CCW 12.08.15 

Cf35003_2345 
Id102404, oversikt ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, gravd ned til undergrunnsnivå. Fotogrammetri. 
Nivå 4. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 12.08.15 

Cf35003_2347 
Id102404, oversikt ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, gravd ned til undergrunnsnivå. Fotogrammetri. 
Nivå 4. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

SØ CCW 12.08.15 

Cf35003_2349 
Id102404, oversikt ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, gravd ned til undergrunnsnivå. Fotogrammetri. 
Nivå 4. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 12.08.15 

Cf35003_2351 
Id102404, oversikt ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, gravd ned til undergrunnsnivå. Fotogrammetri. 
Nivå 4. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

SV CCW 12.08.15 

Cf35003_2353 
Id102404, oversikt ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, gravd ned til undergrunnsnivå. Fotogrammetri. 
Nivå 4. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 12.08.15 

Cf35003_2355 
Id102404, oversikt ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, gravd ned til undergrunnsnivå. Fotogrammetri. 
Nivå 4. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

NV CCW 12.08.15 

Cf35003_2357 
Id102404, oversikt ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, gravd ned til undergrunnsnivå. Fotogrammetri. 
Nivå 4. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 12.08.15 

Cf35003_2359 Id102404, detalj ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
gravd ned til undergrunnsnivå. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

NV CCW 12.08.15 

Cf35003_2360 Id102404, detalj ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
gravd ned til undergrunnsnivå. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

NV CCW 12.08.15 

Cf35003_2361 
Id102404, oversikt ovnsområde A8814 etter fjerning av 
alle lag ned til undergrunnsnivå, grop A11780, hellegryte 
A11800. 

A11780, 
A11800 SV CCW 12.08.15 

Cf35003_2366 Id102404, detalj grop A11780, hellegryte A11800. A11780, 
A11800 SØ CCW 12.08.15 
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Cf35003_2369 Id102404, detalj grop A11780, hellegryte A11800. A11780, 
A11800 SØ CCW 12.08.15 

Cf35003_2370 Id102404, detalj hellegryte A11800, "profil" m 
sjaktmateriale. A11800 SØ CCW 12.08.15 

Cf35003_2371 Id102404, detalj hellegryte A11800, plan m 
sjaktmateriale. A11800 NV CCW 12.08.15 

Cf35003_2372 Id102404, detalj hellegryte A11800, "profil" m 
sjaktmateriale. A11800 N CCW 12.08.15 

Cf35003_2373 Id102404, detalj grop A11780, plan. A11780 SØ CCW 12.08.15 

Cf35003_2374 Id102404, profil C11953, NV for ovnsområde A8814. 
Speilvendt forlengelse av C200232. 

A8814, 
A8732, 
C11953 

NV CCW 13.08.15 

Cf35003_2375 Id102404, profil C11955, SV for ovnsområde A8814. 

A8814, 
A11394, 
A11414, 
C11955 

SV CCW 13.08.15 

Cf35003_2376 Id102404, profil C11955, SV for ovnsområde A8814, V-
del. 

A8814, 
A11394, 
A11414, 
C11955 

SV CCW 13.08.15 

Cf35003_2377 Id102404, profil C11955, SV for ovnsområde A8814, Ø-
del. 

A8814, 
A11394, 
A11414, 
C11955 

SV CCW 13.08.15 

Cf35003_2380 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, 10-16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 5. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

NØ CCW 13.08.15 

Cf35003_2381 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, 10-16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 5. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 13.08.15 

Cf35003_2383 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, 10-16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 5. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

SØ CCW 13.08.15 

Cf35003_2384 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, 10-16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 5. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 13.08.15 

Cf35003_2386 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, 10-16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 5. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

SV CCW 13.08.15 

Cf35003_2387 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, 10-16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 5. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 13.08.15 

Cf35003_2389 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, 10-16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 5. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

NV CCW 13.08.15 

Cf35003_2390 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, 10-16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 5. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 13.08.15 

Cf35003_2393 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, 10-16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 5. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

NØ CCW 13.08.15 

Cf35003_2394 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, 10-16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 5. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 13.08.15 

Cf35003_2396 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, 10-16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 5. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

SØ CCW 13.08.15 

Cf35003_2398 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, 10-16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 5. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 13.08.15 
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Cf35003_2399 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, 10-16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 5. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

SV CCW 13.08.15 

Cf35003_2401 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, 10-16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 5. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 13.08.15 

Cf35003_2402 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, 10-16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 5. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

NV CCW 13.08.15 

Cf35003_2403 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, 10-16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 5. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 13.08.15 

Cf35003_2405 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, 10-16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 5. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 13.08.15 

Cf35003_2406 Id102404, detalj ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
10-16 cm ned fra undergrunnsnivå. Nivå 5. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

NV CCW 13.08.15 

Cf35003_2407 Id102404, detalj ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
10-16 cm ned fra undergrunnsnivå. Nivå 5. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

SØ CCW 13.08.15 

Cf35003_2411 Id102404, detalj ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
10-16 cm ned fra undergrunnsnivå. Nivå 5. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

SØ CCW 13.08.15 

Cf35003_2412 

Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, ca. 16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 6. A11291, A11769, A11992, 
A12053 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11291, 
A11769, 
A11992, 
A12053 

NØ CCW 13.08.15 

Cf35003_2414 

Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, ca. 16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 6. A11291, A11769, A11992, 
A12053 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11291, 
A11769, 
A11992, 
A12053 

 CCW 13.08.15 

Cf35003_2415 

Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, ca. 16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 6. A11291, A11769, A11992, 
A12053 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11291, 
A11769, 
A11992, 
A12053 

SØ CCW 13.08.15 

Cf35003_2417 

Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, ca. 16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 6. A11291, A11769, A11992, 
A12053 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11291, 
A11769, 
A11992, 
A12053 

 CCW 13.08.15 

Cf35003_2418 

Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, ca. 16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 6. A11291, A11769, A11992, 
A12053 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11291, 
A11769, 
A11992, 
A12053 

SV CCW 13.08.15 
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Cf35003_2420 

Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, ca. 16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 6. A11291, A11769, A11992, 
A12053 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11291, 
A11769, 
A11992, 
A12053 

 CCW 13.08.15 

Cf35003_2422 

Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, ca. 16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 6. A11291, A11769, A11992, 
A12053 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11291, 
A11769, 
A11992, 
A12053 

NV CCW 13.08.15 

Cf35003_2423 

Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, ca. 16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 6. A11291, A11769, A11992, 
A12053 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11291, 
A11769, 
A11992, 
A12053 

 CCW 13.08.15 

Cf35003_2425 

Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, ca. 16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 6. A11291, A11769, A11992, 
A12053 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11291, 
A11769, 
A11992, 
A12053 

 CCW 13.08.15 

Cf35003_2426 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, ca. 16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 6. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

NØ CCW 13.08.15 

Cf35003_2427 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, ca. 16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 6. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 13.08.15 

Cf35003_2429 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, ca. 16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 6. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

SØ CCW 13.08.15 

Cf35003_2431 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, ca. 16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 6. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 13.08.15 

Cf35003_2432 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, ca. 16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 6. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

SV CCW 13.08.15 

Cf35003_2434 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, ca. 16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 6. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 13.08.15 

Cf35003_2436 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, ca. 16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 6. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 13.08.15 

Cf35003_2438 
Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, ca. 16 cm ned fra undergrunnsnivå. 
Fotogrammetri. Nivå 6. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 13.08.15 

Cf35003_2440 
Id102404, detalj ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
16 cm ned fra undergrunnsnivå. Nivå 5. A11291, 
A11769, A11992, A12053 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11291, 
A11769, 
A11992, 
A12053 

NV CCW 13.08.15 
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Cf35003_2441 
Id102404, detalj ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
16 cm ned fra undergrunnsnivå. Nivå 5. A11291, 
A11769, A11992, A12053 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11291, 
A11769, 
A11992, 
A12053 

NV CCW 13.08.15 

Cf35003_2443 
Id102404, detalj ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
16 cm ned fra undergrunnsnivå. Nivå 5. A11291, 
A11769, A11992, A12053 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
A11291, 
A11769, 
A11992, 
A12053 

NV CCW 13.08.15 

Cf35003_2444 Id102404, grop A11780, profil C12014. A11780, 
C12014 SV CCW 17.08.15 

Cf35003_2445 Id102404, grop A11780, formgravd. A11780 SV CCW 17.08.15 

Cf35003_2446 Id102404, hellegryte A11800, formgraving NV-del, -5-8 
cm. A11800 SØ CCW 17.08.15 

Cf35003_2447 Id102404, hellegryte A11800, formgraving NV-del, -15 
cm. A11800 SØ CCW 17.08.15 

Cf35003_2448 Id102404, hellegryte A11800, formgraving NV-del, -30 
cm. A11800 SØ CCW 17.08.15 

Cf35003_2449 Id102404, hellegryte A11800, formgraving NV-del, profil 
C12024. 

A11800, 
C12024 SØ CCW 17.08.15 

Cf35003_2450 Id102404, hellegryte A11800, formgraving NV-del, profil 
C12024. 

A11800, 
C12024 SØ CCW 17.08.15 

Cf35003_2451 Id102404, hellegryte A11800, formgraving SØ-del, -5-10 
cm. A11800 NV CCW 17.08.15 

Cf35003_2452 Id102404, hellegryte A11800, formgraving SØ-del, -5-10 
cm, detalj sjaktmateriale. A11800 NV CCW 17.08.15 

Cf35003_2453 Id102404, hellegryte A11800, formgraving SØ-del, -5-10 
cm. A11800 SØ CCW 17.08.15 

Cf35003_2454 Id102404, hellegryte A11800, formgraving SØ-del, -12-
15 cm. A11800 NV CCW 17.08.15 

Cf35003_2456 Id102404, hellegryte A11800, formgraving SØ-del, -20-
25 cm. A11800 NV CCW 17.08.15 

Cf35003_2457 Id102404, hellegryte A11800, formgraving SØ-del, -20-
25 cm. A11800 SØ CCW 17.08.15 

Cf35003_2458 Id102404, hellegryte A11800, formgraving SØ-del, 
formgravd hellegryte til bunns. A11800 SØ CCW 17.08.15 

Cf35003_2459 Id102404, hellegryte A11800, formgraving SØ-del, 
formgravd hellegryte til bunns. A11800 NV CCW 17.08.15 

Cf35003_2460 Id102404, hellegryte A11800, SØ-del, formgravd til 
bunns. Rekonstruert stein i NV-del. A11800 SØ CCW 17.08.15 

Cf35003_2461 Id102404, hellegryte A11800, SØ-del, formgravd til 
bunns. Rekonstruert stein i NV-del. A11800 NV CCW 17.08.15 

Cf35003_2463 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, profil 
C11947 mot NØ, slaggrenne A200265 i bunnen, ytre 
del. 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
C11947, 
A12066, 
A200265 

NØ CCW 18.08.15 

Cf35003_2464 Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, profil 
C11947 mot NØ, slaggrenne A200265 i tapperenne. 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
C11947, 
A12066, 
A200265 

NØ CCW 18.08.15 
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Cf35003_2465 Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, profil 
C11947 mot NØ, slaggrenne A200265 i tapperenne. 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
C11947, 
A12066, 
A200265 

Ø CCW 18.08.15 

Cf35003_2466 Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, profil 
C11947 mot NØ, slaggrenne A200265 i tapperenne. 

A8705, 
A200259, 
A10777, 
C11947, 
A12066, 
A200265 

N CCW 18.08.15 

Cf35003_2468 Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, formgravd til bunns. Fotogrammetri. Nivå 7. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 18.08.15 

Cf35003_2472 Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, formgravd til bunns. Fotogrammetri. Nivå 7. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 18.08.15 

Cf35003_2473 Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, formgravd til bunns. Fotogrammetri. Nivå 7. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

SV CCW 18.08.15 

Cf35003_2474 Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, formgravd til bunns. Fotogrammetri. Nivå 7. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 18.08.15 

Cf35003_2476 Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, formgravd til bunns. Fotogrammetri. Nivå 7. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

NV CCW 18.08.15 

Cf35003_2478 Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, formgravd til bunns. Fotogrammetri. Nivå 7. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 18.08.15 

Cf35003_2479 Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, formgravd til bunns. Fotogrammetri. Nivå 7. 

A8705, 
A200259, 
A10777  CCW 18.08.15 

Cf35003_2480 Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, formgravd til bunns. Fotogrammetri. Nivå 7. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

NØ CCW 18.08.15 

Cf35003_2481 Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, formgravd til bunns. Fotogrammetri. Nivå 7. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

SØ CCW 18.08.15 

Cf35003_2482 Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, formgravd til bunns. Fotogrammetri. Nivå 7. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

NØ CCW 18.08.15 

Cf35003_2483 Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, formgravd til bunns. Fotogrammetri. Nivå 7. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

Ø CCW 18.08.15 

Cf35003_2484 Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, formgravd til bunns. Fotogrammetri. Nivå 7. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

Ø CCW 18.08.15 

Cf35003_2485 Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, formgravd til bunns. Fotogrammetri. Nivå 7. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

SØ CCW 18.08.15 

Cf35003_2486 Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, formgravd til bunns. Fotogrammetri. Nivå 7. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

S CCW 18.08.15 

Cf35003_2487 Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, formgravd til bunns. Fotogrammetri. Nivå 7. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

S CCW 18.08.15 

Cf35003_2489 Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, formgravd til bunns. Fotogrammetri. Nivå 7. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

SV CCW 18.08.15 
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Cf35003_2490 Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, formgravd til bunns. Fotogrammetri. Nivå 7. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

V CCW 18.08.15 

Cf35003_2493 Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, formgravd til bunns. Fotogrammetri. Nivå 7. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

NV CCW 18.08.15 

Cf35003_2494 Id102404, oversikt over ovnsområde A200259 med ovn 
A8705, formgravd til bunns. Fotogrammetri. Nivå 7. 

A8705, 
A200259, 
A10777 

N CCW 18.08.15 

Cf35003_2497 Id102404, ovn A8705, formgravd til bunns. Detalj av 
grop. Nivå 7. 

A8705, 
A10777 SØ CCW 18.08.15 

Cf35003_2498 Id102404, ovn A8705, formgravd til bunns. Detalj av 
grop. Nivå 7. slaggrenne A200265 synlig i profilet. 

A8705, 
A10777, 
A200265 

NØ CCW 18.08.15 

Cf35003_2499 Id102404, ovn A8705, formgravd til bunns. Detalj av 
grop. Nivå 7. 

A8705, 
A10777 NV CCW 18.08.15 

Cf35003_2500 Id102404, ovn A8705, formgravd til bunns. Detalj av 
grop. Nivå 7. 

A8705, 
A10777 SV CCW 18.08.15 

Cf35003_2501 

Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
formgravd til bunns, med rester av slaggrenne A200265. 
Profil C11947 mot NØ. Lag A11769, A11992, A11291, 
A11061, ovnsområde A200259, ovnsgrop A12066. 

A8705, 
C11947, 
A10777, 
A12066, 
A11769, 
A11992, 
A11291, 

A200259, 
A200265, 
A11061 

NØ CCW 18.08.15 

Cf35003_2502 

Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
formgravd til bunns, selve ovnen med rødbrent sand 
A11769, sotlag A11291, grått lag A11992 og 
bunnskolle/slaggrenne A200265 in situ. Profil C11947 
mot NØ. 

A8705, 
C11947, 
A10777, 
A12066, 
A11769, 
A11992, 
A11291, 

A200259, 
A200265 

NØ CCW 18.08.15 

Cf35003_2503 

Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
formgravd til bunns. Oppbygning - sandlag A11061 mm i 
bakkant. Profil C11947 mot NØ. Lag A11291, A11769, 
A11992, ovnsgrop A12066, ovnsområde A200259. 

A8705, 
C11947, 
A10777, 
A12066, 
A11769, 
A11992, 
A11291, 

A200259, 
A200265, 
A11061 

NØ CCW 18.08.15 

Cf35003_2504 

Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
formgravd til bunns. Fremre del av ovnen og 
nedgravning A10777. Profil C11947 og C200253 mot 
NØ. Lag A11291, A11769, A11992, ovnsgrop A12066, 
ovnsområde A200259. 

A8705, 
C11947, 
A10777, 
A12066, 
A11769, 
A11992, 
A11291, 

A200259, 
A200265 

NØ CCW 18.08.15 
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Cf35003_2505 

Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
formgravd til bunns, selve ovnen med rødbrent sand 
A11769, sotlag A11291, grått lag A11992 og 
bunnskolle/slaggrenne A200265 in situ. Profil C11947 
mot NØ. 

A8705, 
C11947, 
A10777, 
A12066, 
A11769, 
A11992, 
A11291, 

A200259, 
A200265 

NØ CCW 18.08.15 

Cf35003_2506 

Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
formgravd til bunns, selve ovnen med rødbrent sand 
A11769, sotlag A11291, grått lag A11992 og 
bunnskolle/slaggrenne A200265 in situ. Profil C11947 
mot NØ. 

A8705, 
C11947, 
A10777, 
A12066, 
A11769, 
A11992, 
A11291, 

A200259, 
A200265 

ØNØ CCW 18.08.15 

Cf35003_2507 

Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
formgravd til bunns, selve ovnen med rødbrent sand 
A11769, sotlag A11291, grått lag A11992 og 
bunnskolle/slaggrenne A200265 in situ. Profil C11947 
mot NØ. 

A8705, 
C11947, 
A10777, 
A12066, 
A11769, 
A11992, 
A11291, 

A200259, 
A200265, 
A11061 

N CCW 18.08.15 

Cf35003_2508 Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
formgravd til bunns. Profil C11950 mot SV. Motlys. 

A8705, 
A200259, 
C11950, 

C200242, 
A10777 

SV CCW 18.08.15 

Cf35003_2509 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
formgravd til bunns. Lag oppbygd i bakkant. Profil 
C11950 mot SV. Motlys. 

A8705, 
A200259, 
C11950, 

C200242, 
A10777 

SV CCW 18.08.15 

Cf35003_2510 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
formgravd til bunns. Selve ovnen med rødbrent sand. 
Profil C11950 mot SV. Motlys. 

A8705, 
A200259, 
C11950, 

C200242, 
A10777 

SV CCW 18.08.15 

Cf35003_2513 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
formgravd til bunns. Profilbenk C200253/C200242 foran, 
C11947/C11950 bak, m steiner. 

A8705, 
A200259, 
C200253, 
C200242, 
C11947, 
C11950, 
A10777 

NV CCW 18.08.15 

Cf35003_2514 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
formgravd til bunns. Profilbenk C200253/C200242 foran, 
C11947/C11950 bak, m steiner. 

A8705, 
A200259, 
C200253, 
C200242, 
C11947, 
C11950, 
A10777 

N CCW 18.08.15 

Cf35003_2517 Id151880, fremrenset. Oversikt.  S CCW 18.08.15 
Cf35003_2518 Id151880, fremrenset. Oversikt.  SV CCW 18.08.15 
Cf35003_2521 Id151880, fremrenset. Oversikt.  VNV CCW 18.08.15 
Cf35003_2522 Id151880, fremrenset. Oversikt.  SV CCW 18.08.15 
Cf35003_2523 Id151880, fremrenset. Oversikt.  SV CCW 18.08.15 
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Cf35003_2524 Id151880, fremrenset. Oversikt.  V CCW 18.08.15 
Cf35003_2525 Id151880, fremrenset. Oversikt.  VNV CCW 18.08.15 

Cf35003_2527 Id151880, slagghauger A6479 og A6442, med 
ovnsområde A6565 i midten. 

A6479, 
A6442, 
A6565 

NV CCW 18.08.15 

Cf35003_2529 Id151880, slagghauger A6479 og A6442, med 
ovnsområde A6565 i midten. 

A6479, 
A6442, 
A6565 

NV CCW 18.08.15 

Cf35003_2531 Id151880, fremrenset. Oversikt.  NV CCW 18.08.15 
Cf35003_2534 Id151880, fremrenset. Oversikt.  NV CCW 18.08.15 
Cf35003_2538 Id151880, fremrenset. Oversikt.  SØ CCW 18.08.15 
Cf35003_2540 Id151880, fremrenset. Oversikt.  ØSØ CCW 18.08.15 
Cf35003_2544 Id151880, fremrenset. Oversikt.  ØSØ CCW 18.08.15 
Cf35003_2546 Id151880, fremrenset. Oversikt.  SØ CCW 18.08.15 
Cf35003_2754 Id151880, fremrenset. Oversikt.  Ø CCW 18.08.15 
Cf35003_2859 Id151880, slagghaug A6442, plan. A6442 ØNØ CCW 18.08.15 
Cf35003_2860 Id151880, malmlag A6400, plan. A6400 VSV CCW 18.08.15 
Cf35003_2861 Id151880, ovnsområde A6565, plan. A6565 Ø CCW 18.08.15 
Cf35003_2862 Id151880, ovnsområde A6565, plan. A6565 NV CCW 18.08.15 
Cf35003_2864 Id151880, slagghaug A6479, plan. A6479 SØ CCW 18.08.15 
Cf35003_2865 Id151880, kullgrop A101, plan. A101 N CCW 18.08.15 
Cf35003_2866 Id151880, kullgroper A101 og A116, plan. A101, A116 NØ CCW 18.08.15 
Cf35003_2869 Id151880, kullgroper A101 og A116, plan. A101, A116 SV CCW 18.08.15 

Cf35003_2870 Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
formgravd til bunns. Selve ovnsgropen, A12066. 

A8705, 
A200259, 
A12066 

SV CCW 19.08.15 

Cf35003_2871 Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
formgravd til bunns. Selve ovnsgropen, A12066. 

A8705, 
A200259, 
A12066 

SV CCW 19.08.15 

Cf35003_2872 Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
formgravd til bunns. Selve ovnsgropen, A12066. 

A8705, 
A200259, 
A12066 

SV CCW 19.08.15 

Cf35003_2873 
Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
formgravd til bunns. Selve ovnsgropen A12066, detalj av 
nedskjæringen i bakkant. 

A8705, 
A200259, 
A12066 

V CCW 19.08.15 

Cf35003_2874 Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
formgravd til bunns. Profil C11950 mot SV. 

A8705, 
A200259, 
C11950 

V CCW 19.08.15 

Cf35003_2876 Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
formgravd til bunns. Profil C11950 mot SV. 

A8705, 
A200259, 
C11950 

VSV CCW 19.08.15 

Cf35003_2877 Id102404, ovnsområde A200259 med ovn A8705, 
formgravd til bunns. Profil C11950 mot SV. 

A8705, 
A200259, 
C11950 

S CCW 19.08.15 

Cf35003_2878 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing. Fotogrammetri. A6565 Ø CCW 24.08.15 

Cf35003_2879 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing. Fotogrammetri. A6565  CCW 24.08.15 

Cf35003_2880 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing. Fotogrammetri. A6565  CCW 24.08.15 

Cf35003_2882 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing. Fotogrammetri. A6565  CCW 24.08.15 

Cf35003_2883 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing. Fotogrammetri. A6565  CCW 24.08.15 

Cf35003_2885 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing. Fotogrammetri. A6565 V CCW 24.08.15 

Cf35003_2887 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing. Fotogrammetri. A6565  CCW 24.08.15 

Cf35003_2889 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing. Fotogrammetri. A6565 N CCW 24.08.15 
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Cf35003_2890 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing. Fotogrammetri. A6565  CCW 24.08.15 

Cf35003_2893 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing. Fotogrammetri. A6565 Ø CCW 24.08.15 

Cf35003_2894 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing. Fotogrammetri. A6565  CCW 24.08.15 

Cf35003_2896 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing. Fotogrammetri. A6565 S CCW 24.08.15 

Cf35003_2898 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing. Fotogrammetri. A6565  CCW 24.08.15 

Cf35003_2899 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing. Fotogrammetri. A6565 V CCW 24.08.15 

Cf35003_2901 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing. Fotogrammetri. A6565  CCW 24.08.15 

Cf35003_2904 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing. Fotogrammetri. A6565 N CCW 24.08.15 

Cf35003_2905 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing. Fotogrammetri. A6565  CCW 24.08.15 

Cf35003_2907 Id151880, profil C12976 (nordligste del) gjennom 
kullager A6870 

A6870, 
C12976 Ø CCW 24.08.15 

Cf35003_2908 Id151880, profil C12486 gjennom kullager A6870 A6870, 
c12486 S CCW 24.08.15 

Cf35003_2909 Id151880, profil C12490 gjennom kullager A6870 A6870, 
C12490 N CCW 24.08.15 

Cf35003_2910 Id151880, profil C12976 (kort midtre segment) gjennom 
slagghaug A6479. 

A6479, 
C12976 V CCW 24.08.15 

Cf35003_2911 Id151880, profil C12981 (kort sørlig segment) gjennom 
slagghaug A6479. 

A6479, 
C12976 Ø CCW 24.08.15 

Cf35003_2913 Id102394, avsluttende oversiktsbilder.  ØSØ CCW 25.08.15 
Cf35003_2915 Id102394, avsluttende oversiktsbilder.  SSV CCW 25.08.15 
Cf35003_2916 Id102394, avsluttende oversiktsbilder.  V CCW 25.08.15 
Cf35003_2918 Id102394, avsluttende oversiktsbilder.  VNV CCW 25.08.15 
Cf35003_2920 Id102394, avsluttende oversiktsbilder.  N CCW 25.08.15 
Cf35003_2922 Id102394, avsluttende oversiktsbilder.  NØ CCW 25.08.15 

Cf35003_2923 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 15-20 
cm. Fotogrammetri. A6565 Ø CCW 25.08.15 

Cf35003_2924 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 15-20 
cm. Fotogrammetri. A6565  CCW 25.08.15 

Cf35003_2925 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 15-20 
cm. Fotogrammetri. A6565 S CCW 25.08.15 

Cf35003_2926 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 15-20 
cm. Fotogrammetri. A6565  CCW 25.08.15 

Cf35003_2927 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 15-20 
cm. Fotogrammetri. A6565 V CCW 25.08.15 

Cf35003_2928 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 15-20 
cm. Fotogrammetri. A6565  CCW 25.08.15 

Cf35003_2930 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 15-20 
cm. Fotogrammetri. A6565 N CCW 25.08.15 

Cf35003_2931 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 15-20 
cm. Fotogrammetri. A6565  CCW 25.08.15 

Cf35003_2933 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 15-20 
cm. Fotogrammetri. A6565 Ø CCW 25.08.15 

Cf35003_2935 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 15-20 
cm. Fotogrammetri. A6565  CCW 25.08.15 

Cf35003_2936 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 15-20 
cm. Fotogrammetri. A6565 S CCW 25.08.15 

Cf35003_2938 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 15-20 
cm. Fotogrammetri. A6565  CCW 25.08.15 

Cf35003_2939 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 15-20 
cm. Fotogrammetri. A6565 V CCW 25.08.15 
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Cf35003_2941 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 15-20 
cm. Fotogrammetri. A6565  CCW 25.08.15 

Cf35003_2943 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 15-20 
cm. Fotogrammetri. A6565 N CCW 25.08.15 

Cf35003_2945 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 15-20 
cm. Fotogrammetri. A6565  CCW 25.08.15 

Cf35003_2946 Id151880, ovnsområde A6565, etter ca. 15-20 cm. Detalj 
ovn A12803. 

A6565, 
A12803 Ø CCW 25.08.15 

Cf35003_2947 Id151880, ovnsområde A6565, etter ca. 15-20 cm. Detalj 
ovn A12864. 

A6565, 
A12864 Ø CCW 25.08.15 

Cf35003_2948 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 15-20 
cm. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

Ø CCW 25.08.15 

Cf35003_2950 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 20 cm, 
avgrensing i plan, fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

Ø CCW 25.08.15 

Cf35003_2951 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 20 cm, 
avgrensing i plan, fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 25.08.15 

Cf35003_2952 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 20 cm, 
avgrensing i plan, fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

S CCW 25.08.15 

Cf35003_2953 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 20 cm, 
avgrensing i plan, fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 25.08.15 

Cf35003_2954 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 20 cm, 
avgrensing i plan, fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

V CCW 25.08.15 

Cf35003_2955 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 20 cm, 
avgrensing i plan, fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 25.08.15 

Cf35003_2956 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 20 cm, 
avgrensing i plan, fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

N CCW 25.08.15 

Cf35003_2957 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 20 cm, 
avgrensing i plan, fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 25.08.15 

Cf35003_2958 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 20 cm, 
avgrensing i plan, fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

Ø CCW 25.08.15 

Cf35003_2959 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 20 cm, 
avgrensing i plan, fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 25.08.15 

Cf35003_2960 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 20 cm, 
avgrensing i plan, fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

S CCW 25.08.15 

Cf35003_2961 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 20 cm, 
avgrensing i plan, fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 25.08.15 

Cf35003_2962 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 20 cm, 
avgrensing i plan, fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

V CCW 25.08.15 

Cf35003_2963 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 20 cm, 
avgrensing i plan, fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 25.08.15 

Cf35003_2964 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 20 cm, 
avgrensing i plan, fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

N CCW 25.08.15 

Cf35003_2965 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter ca. 20 cm, 
avgrensing i plan, fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 25.08.15 
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Filnavn Motiv Anr. Retn. Sign. Dato 

Cf35003_2967 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri 

A6565, 
A12803, 
A12864 

Ø CCW 26.08.15 

Cf35003_2968 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 26.08.15 

Cf35003_2969 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri 

A6565, 
A12803, 
A12864 

S CCW 26.08.15 

Cf35003_2970 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 26.08.15 

Cf35003_2971 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri 

A6565, 
A12803, 
A12864 

V CCW 26.08.15 

Cf35003_2972 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 26.08.15 

Cf35003_2973 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri 

A6565, 
A12803, 
A12864 

N CCW 26.08.15 

Cf35003_2974 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 26.08.15 

Cf35003_2976 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 26.08.15 

Cf35003_2978 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 26.08.15 

Cf35003_2979 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri 

A6565, 
A12803, 
A12864 

S CCW 26.08.15 

Cf35003_2980 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 26.08.15 

Cf35003_2981 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri 

A6565, 
A12803, 
A12864 

V CCW 26.08.15 

Cf35003_2983 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 26.08.15 

Cf35003_2984 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri 

A6565, 
A12803, 
A12864 

N CCW 26.08.15 

Cf35003_2986 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 26.08.15 

Cf35003_2987 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

NØ CCW 26.08.15 

Cf35003_2988 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

Ø CCW 26.08.15 

Cf35003_2989 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

SØ CCW 26.08.15 

Cf35003_2990 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

SV CCW 26.08.15 
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Filnavn Motiv Anr. Retn. Sign. Dato 

Cf35003_2991 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

V CCW 26.08.15 

Cf35003_2992 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

V CCW 26.08.15 

Cf35003_2993 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

NV CCW 26.08.15 

Cf35003_2994 
Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter fjerning av 
lag i NV, samt gult lag og formgraving av grop i SØ og 
SV, fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

N CCW 26.08.15 

Cf35003_2995 Id151880, ovnsområde A6565, detalj av ovn A12864. A6565, 
A12864 Ø CCW 26.08.15 

Cf35003_2996 Id151880, ovnsområde A6565, detalj av ovn A12864, 
med hellelegging foran 

A6565, 
A12864 Ø CCW 26.08.15 

Cf35003_2997 Id151880, ovnsområde A6565, detalj av ovn A12803. A6565, 
A12803 ØNØ CCW 26.08.15 

Cf35003_2999 Id151880, ovnsområde A6565, detalj av ovn A12864. A6565, 
A12864 Ø CCW 26.08.15 

Cf35003_3000 Id151880, ovnsområde A6565, detalj av ovn A12864. A6565, 
A12864 Ø CCW 26.08.15 

Cf35003_3003 Id151880, ovnsområde A6565, detalj av ovn A12864. A6565, 
A12864 V CCW 27.08.15 

Cf35003_3004 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

Ø CCW 27.08.15 

Cf35003_3005 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 27.08.15 

Cf35003_3006 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

S CCW 27.08.15 

Cf35003_3007 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 27.08.15 

Cf35003_3008 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

V CCW 27.08.15 

Cf35003_3009 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 27.08.15 

Cf35003_3010 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

N CCW 27.08.15 

Cf35003_3011 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 27.08.15 

Cf35003_3012 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

Ø CCW 27.08.15 

Cf35003_3015 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

Ø CCW 27.08.15 

Cf35003_3016 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 27.08.15 

Cf35003_3017 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 27.08.15 
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Cf35003_3018 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

S CCW 27.08.15 

Cf35003_3019 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 27.08.15 

Cf35003_3020 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

V CCW 27.08.15 

Cf35003_3021 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

V CCW 27.08.15 

Cf35003_3022 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 27.08.15 

Cf35003_3023 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

N CCW 27.08.15 

Cf35003_3024 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 27.08.15 

Cf35003_3025 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 27.08.15 

Cf35003_3026 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864  CCW 27.08.15 

Cf35003_3027 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

Ø CCW 27.08.15 

Cf35003_3028 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

SØ CCW 27.08.15 

Cf35003_3029 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

S CCW 27.08.15 

Cf35003_3030 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

S CCW 27.08.15 

Cf35003_3031 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

SSV CCW 27.08.15 

Cf35003_3032 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

SV CCW 27.08.15 

Cf35003_3033 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

V CCW 27.08.15 

Cf35003_3034 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

V CCW 27.08.15 

Cf35003_3035 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

V CCW 27.08.15 

Cf35003_3036 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

SV CCW 27.08.15 

Cf35003_3037 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

VNV CCW 27.08.15 
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Cf35003_3038 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

NV CCW 27.08.15 

Cf35003_3039 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

N CCW 27.08.15 

Cf35003_3040 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

NØ CCW 27.08.15 

Cf35003_3041 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

ØNØ CCW 27.08.15 

Cf35003_3042 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

NØ CCW 27.08.15 

Cf35003_3043 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

ØSØ CCW 27.08.15 

Cf35003_3044 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

SØ CCW 27.08.15 

Cf35003_3045 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

NØ CCW 27.08.15 

Cf35003_3046 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

ØNØ CCW 27.08.15 

Cf35003_3047 Id151880, ovnsområde A6565, oversikt etter 
fremrensing av ovnene. Fotogrammetri. Detalj. 

A6565, 
A12803, 
A12864 

SØ CCW 27.08.15 

Cf35003_3048 Id151880, ovnsområde A6565, detalj av ovn A12803. A6565, 
A12803 NØ CCW 27.08.15 

Cf35003_3049 Id151880, ovnsområde A6565, detalj av ovn A12864. A6565, 
A12864 NØ CCW 27.08.15 

Cf35003_3050 Id151880, ovnsområde A6565, ovnene A12803 og 
A12864 snittet, profil C12979. 

A6565, 
A12803, 
A12864, 

profil 
C12979 

Ø CCW 27.08.15 

Cf35003_3051 Id151880, ovnsområde A6565, ovn A12803 snittet, profil 
C12979. 

A6565, 
A12803, 

profil 
C12979 

Ø CCW 27.08.15 

Cf35003_3052 Id151880, ovnsområde A6565, ovn A12864 snittet, profil 
C12979. 

A6565, 
A12864, 

profil 
C12979 

Ø CCW 27.08.15 

Cf35003_3054 Id102404, avsluttende bilder.  SØ CCW 27.08.15 
Cf35003_3055 Id102404, avsluttende bilder.  SSØ CCW 27.08.15 
Cf35003_3056 Id102404, avsluttende bilder.  V CCW 27.08.15 
Cf35003_3057 Id102404, avsluttende bilder.  NV CCW 27.08.15 
Cf35003_3058 Id102404, avsluttende bilder.  NØ CCW 27.08.15 

Cf35003_3059 Id102376, kullansamling med stein, mulig ovn, vest for 
id102376  NØ CCW 27.08.15 

Cf35003_3061 Id102376, profil i prøverute i kullag vest for id102376, før 
uttak av prøve  SV CCW 27.08.15 

Cf35003_3062 Id151880, avsluttende bilder.  NNØ CCW 27.08.15 

Cf35003_3063 Id151880, ovnsområde A6565 etter avsluttet utgravning. 
A6565, 
A12803, 
A12864 

Ø CCW 27.08.15 
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14.5.3 DRONE 
Det ble kjørt drone over lokalitetene 1.9.2015, etter utgravningens slutt. Dronefører 
Magne Samdal, med assistanse fra Jessica Leigh McGraw. 

Filnavn Motiv Anr. Retn. Sign. Dato 

Cf35219_01 Vestre del av planområdet med kullgrop id151913 foran til 
høyre; mulig fangstgrop id59136-22 i treklyngen bak til høyre.  V MS 01.09.15 

Cf35219_02 Id151913 foran til venstre, id151880 foran i midten, etter 
utgravningens slutt og kraftig regnvær. 

A136, 
A101, 

A116 mfl. 
N MS 01.09.15 

Cf35219_03 

Planområdet sett fra sør; med de nye hyttefeltene på 
Mosetertoppen bak, dreneringsgrøfter omkring anleggene. 
Id102404 synlig til venstre i midtre del, id151811 ligger i 
treklynge til høyre for dette, mellom to diagonale 
dreneringsgrøfter. 

A212 S MS 01.09.15 

Cf35219_04 

Utsikt mot Gudbrandsdalen. Hyttefeltet på Moseteråsen til 
høyre i bildet, Mosetertoppen hunder teg til venstre, 
Mosetertoppen skistadion foran til høyre. Id59136-22 mulig 
fangstgrop ligger i treklyngen midt i bildet. 

A246 V MS 01.09.15 

Cf35219_05 

Utsikt mot Gudbrandsdalen. Hyttefeltet på Moseteråsen til 
høyre i bildet, Mosetertoppen hunder teg til venstre, 
Mosetertoppen skistadion foran til høyre. Id59136-22 mulig 
fangstgrop ligger i treklyngen midt i bildet. 

A246 V MS 01.09.15 

Cf35219_06 Id151880 etter utgravning og kraftig regn. Jessica Leigh 
McGraw og Magne Samdal tar foto.  V MS 01.09.15 

Cf35219_07 Id151880 etter utgravning og kraftig regn. Jessica Leigh 
McGraw og Magne Samdal tar foto.  V MS 01.09.15 

Cf35219_08 Utsikt mot Mosetertoppen hyttefelt.  SV MS 01.09.15 

Cf35219_09 Utsikt mot hyttefelt på Mosetertoppen under bygging, med 
id102394 i forgrunnen, etter undersøkelse.  S MS 01.09.15 

Cf35219_10 Utsikt over nordlig del av planområdet med id151880, 
id151913 og dreneringsgrøfter; Moseteråsen i bakgrunnen.  NV MS 01.09.15 

Cf35219_11 Utsikt mot Mosetertoppen hyttefelt og Gudbrandsdalen.  V MS 01.09.15 

Cf35219_12 
Utsikt mot Mosetertoppen hunder teig i bakgrunnen; foran 
planområdets midtre del, med deler av id102404 og id102376 
i forgrunnen, id151811 i treklyngen omtrent midt i bildet. 

A212 V MS 01.09.15 

Cf35219_13 Id102394 i midtre venstre del, hyttefelt under bygging på 
Mosetertoppen i bakgrunnen. Utsikt mot Hafjell.  S MS 01.09.15 

Cf35219_14 Id102394 i midtre venstre del, hyttefelt under bygging på 
Mosetertoppen i bakgrunnen. Utsikt mot Hafjell.  S MS 01.09.15 

Cf35219_15 Id102376 til venstre, id102404 i midten. A6071 NØ MS 01.09.15 
Cf35219_16 Id102376 til venstre, id102404 i midten. A6071 NØ MS 01.09.15 
Cf35219_17 Id102376 til venstre, id102404 i midten. A6071 NØ MS 01.09.15 
Cf35219_18 Id102404 etter utgravning.  NØ MS 01.09.15 
Cf35219_19 Id102404 etter utgravning.  NØ MS 01.09.15 
Cf35219_20 Id102404 etter utgravning.  NØ MS 01.09.15 
Cf35219_21 Id102376 til venstre, id102404 i midten. A6071 NØ MS 01.09.15 
Cf35219_22 Utsikt fra id102404 mot øst.  Ø MS 01.09.15 
Cf35219_23 Id102376 til venstre, id102404 i midten. A6071 NØ MS 01.09.15 
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14.6 ANALYSERESULTATER 

14.6.1 VEDARTANALYSE VED MOESGAARD MUSEUM 
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14.6.3 ARKEOMETALLURGISK ANALYSE VED HEIMDAL ARCHAEOMETRY 
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