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SAMMENDRAG 
Det ble undersøkt 5 funnsteder på 3 lokaliteter hvor det tidligere var gjort gjenstandsfunn 

fra yngre jernalder og middelalder med metallsøker. På Hardbakken og Eysteinskirka ble 

det ikke gjort ytterligere funn. På Fokstumyra ble det gjort funn på 1 av 3 funnsteder. På 

det tidligere funnstedet for en skjoldbule fra middelalder, ble det funnet ytterligere 25 

gjenstander innenfor et avgrenset område. Funnene besto blant annet av deler fra enda et 

skjold, som skjoldbule, prydnagler og kantbeslag, en finsmedhammer, flere låser og deler 

av slike, dessuten hank, beslag og haspe til skrin og/eller kister. Gjenstandene kan dateres 

til yngre jernalder og middelalder. Det ble også gjort funn fra senmiddelalder/nyere tid 

som hestesko og en vareplombe. Det ble ikke påvist noen strukturer i tilknytning til 

gjenstandsfunnene. Metallurgiske analyser av fire gjenstander indikerer at jernet som 

gjenstandene er smidd av, ble fremstilt i sydlige del av nåværende Sverige.    
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING  

FOKSTUGU GÅRD, 2/3, DOVRE, OPPLAND  

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Oppland Fylkeskommune har i de senere årene jobbet med et kunnskapsløft for 

Dovrefjell både gjennom registreringer og samarbeid med lokale aktører. 

Dovrefjell har en svært rik kulturhistorie. Fangst, særlig på villrein, har vært sentralt i 

årtusener. Det enorme fangstanlegget mellom Dombås og Hjerkinn er det mest synlige 

sporet etter dette. Dovrefjell har gjennom tidene vært en sentral fjellovergang og 

møtested mellom nord, sør, øst og vest. Det rike mytestoffet som kan knyttes til 

Dovrefjell, og betydningen av dette i Norges historie som rikssamling, religion og kunst 

er grundig belyst i Gro Steinslands bok Dovrefjell i tusen år. Mytene, historien og 

diktningen. Oppland fylkeskommune har i samarbeid med Dovre kommune, 

verdiskapningsprosjektet VINK –Enig og tro til Dovre faller, utarbeidet en 

kommunedelplan for kulturminner. Dovre kommune har også, i samarbeid med Oppland 

fylkeskommune v/Kulturarv fått gjennomført nye arkeologiske registreringer i 2013 med 

vekt på ferdselsveier og kulturminner i nærheten av ferdselsårer på Dovrefjell. Parallelt 

har Villreinsenteret arbeidet med Fangstminnepark og formidlingskonsept for 

fangsthistorie. Det er nedlagt mye arbeid de seneste årene for å øke kunnskapen om 

historien på Dovrefjell. Riksantikvaren har gjennom BARK-programmet gitt midler til 

utarbeidelse av skjøtselsplan for utvalgte kulturminner på Dovrefjell og arbeidet med 

skjøtselsplan og tilrettelegging av kulturminner pågår. 

 

Gjennom alt dette arbeidet ble det gjort en nærmere gjennomgang av alle 

metallsøkerfunnene som var gjort av Roy Ove Fjerdingby i området. Han har søkt aktivt 

med metallsøker over fjellet i mange år med ønske om å finne både gamle ferdselsveier 

og bosetningsspor. Det tredde frem et tydelig mønster av lokaliteter som måtte sikres 

ytterligere både for kontekstavklaring og nedbrytning av gjenstander. Etter innspill fra 

Oppland fylkeskommune og Kulturhistorisk museum, bevilget Riksantikvaren derfor kr. 

250.000,- over Post 70, til sikringsundersøkelser av 5 lokaliteter langs Kongeveien, i 

2016.  

 DELTAGERE, TIDSROM 

 

Navn 
 

Periode Dagsverk 

Julian Martinsen Utgravingsleder 5/9-9/9 2016 5 

Magne Samdal GIS/Metallsøk 6/9-8/9 2016 3 

Steinar Kristensen GIS/Metallsøk 6/9-8/9 2016 3 

Nina Hildre Oppland fylkeskommune 5/9-9/9 2016 5 

Toril Nygård Oppland fylkeskommune 7/9-9/9 2016 3 

Espen Rusten Statens Naturoppsyn 6/9 2016 1 

Sum 
 

 20 
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Figur 1. Kart over Dovrefjell og de undersøkte stedene 
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 BESØK OG FORMIDLING  

Det var ikke noe organisert formidling ved utgravingen. Espen Rusten fra Statens 

Naturoppsyn var med i felt på tirsdag 6.9.2016, da vi undersøkte funnstedet på 

Hardbakken. Roy Fjerdingby var på besøk 7.9. i omtrent 3 timer. Han hjalp til med 

påvisning av tidligere funnsteder og gjorde en del metallsøk i umiddelbar nærhet til disse 

sammen med Magne Samdal og Steinar Kristensen. 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Lokalitetene lå spredd ut over Dovrefjell fra Hardbakken i sør til Hjerkinn i nord. 

Dovrefjell er rikt på kulturminner fra steinalder og frem til nyere tid. Langs vassdragene 

innenfor Hjerkinn skytefelt er det påvist flere stein- og bronsealderlokaliteter. Det samme 

gjelder rundt Vålåsjø og Avsjøen. Senest i jernalderen er det oppført enorme fangstanlegg 

for rein på tvers av hele fjellet. Slik det er bevart i dag er det fangstsystem fra Fokstua i sør 

til Kongsvoll i nord med over 100 fangstgroper. Det er også et selvstendig ruseformet 

massefangstanlegg på Vålåsjøhøi. Det er påvist graver på bl.a. Avsjøseter. På Vesle 

Hjerkinn er det undersøkt et av kongens sælehus fra middelalder (Weber 2007). Totalt sett 

har det vært mye faglig interesse for Dovrefjell innenfor arkeologi og andre historiske fag 

i Norge. To nyere oppsummerende publikasjoner er «Arkeologiske Registreringer på 

Dovrefjell i 2013» utført av Oppland Fylkeskommune (Hildre og Tidemansen 2014) og 

Gro Steinslands bok «Dovrefjell i tusen år» (2014). 

 

Hardbakken ligger på nesten 1400 moh og godt over tregrensen selv i middelalder. Det er 

åpent med mose og lyng, samt bare fjellrygger. Dette området ligger veldig eksponert for 

vær og vind. På dette punktet er det også lengst mellom aktuelle områder å søke ly i uvær. 

(Lokalitet ID. 171973). 

 

Tidligere funn på Hardbakken: 

Stavpigg C 59186. Stav av jern/tre. Funnet gjenstandsdel: stavpigg av jern bestående av 

en firesidig pigg med spiss ende og tange. Trestaven har blitt holdt på plass mot piggen av 

fire jernkiler, med en jernring festet rundt. Rester av trestaven er bevart rundt tangen. 

Øverste del av tangen er brukket av og mangler. bevart lengde inkludert trerester av stav: 

10,8 cm. Lengde pigg f.o.m. ring til spiss:8,3 cm, tv. pigg (øverst) ved kilene.:1,7 cm. 

Trerester fra piggen er datert til 870 +/- 30 BP, 1050-1090 og 1120-1140 cal AD (Beta-

353188).  

 

Pilegrimsmerke C59206. Pilegrimsmerke av bly fra middelalder. Antagelig portrett av St. 

Olav. Merket er fragmentert, med en figur som kun er bevart fra isse til liv. Begge armene 

er borte, men figurens høyere hånd kan såvidt skimtes. Den holder om et smalt og langt 

skaft med deler av et øksehode. Økseskaftet holdes skrått ut fra figurens midje, med 

øksehodet på ansiktets høyre side, Figuren bærer en drakt med tre vertikalt markerte 

foldestriper som løper nesten parallelt fra en smal, avrundet halsmarking ned mot livet. 

Ansiktet har markert skjegg, og øyenbrynsbuer som løper sammen i neseryggen. Figuren 

bærer et hodeplagg (krone?) og antagelig en kappe. Stl.3,9 cm, stbr. 2,6 cm, t. 0,3 cm. Vekt: 

7,3 g. 

 

Fokstua ligger på en myrlendt og åpen flate. Det ligger en uregistrert fangstgrop i kanten 

av den store haugen som de tidligere funnene er gjort på. Det var tre funnsteder her. Ett 
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med funn av pilspisser, et for skjoldbule og et for meisler (ID 172540, 171782, 172145 er 

samlet under ett felles ID. nr. 178042). 

 

Eysteinskirka ligger beskyttet til i en sørvendt skråning på Hjerkinn bevokst med skog, 

lsigger 200 meter fra dagens kjente Kongevei. Steikepanna skal ha vært gjort i ein liten 

haug på flata øst for et lite tjern, 7 meter nord for stien. Funnet er katalogisert som C58656. 

(ID 159153). 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Formålet med undersøkelsen var å få økt kunnskap om kontekster og avgrensning av 

funnområder. Dette ville gjøre det lettere å initiere registreringer ved nye tiltak og 

arealplaner, bestille tilsyn fra Statens naturoppsyn for disse lokalitetene og øvrige 

funnsteder og eventuelt foreslå miljøovervåking mht. nedbrytningsprosesser.  

 

Funnstedene lå også på kjente og eksponerte steder og det fantes en viss bekymring for at 

lokalitetene skulle utsettes for ulovlig inngrep/plyndring. Særlig gjaldt dette 

funnkonsentrasjonen ved Fokstua, og det var viktig å avklare om det her dreide seg om et 

gravfelt eller ikke, da tidligere funn kunne indikere at det var anlagt graver her.  

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Det ble oversøkt med metallsøker på Hardbakken og Eysteinskirka. På Fokstua ble det søkt 

mer systematisk over et større område. Her ble alle utslag på søkerne loggført med 

signalnummer og markert med ei stikke. Etter hvert ble alle utslagene gravd og materiale 

notert for å få en bedre forståelse for bruken av metalldetektor i utmark i forbindelse med 

arkeologiske undersøkelser. 

 

Det ble åpnet ruter rundt de gamle funnene/funnsteder når de ble påvist. Dette for å gi bedre 

oversikt om det var tilhørende strukturer. 

 

Alle gjenstandsfunnene ble målt inn med CPOS. Funnstedet for skjoldbulen ble 

dokumentert med fotogrammetri og er lagret i fotobasen. Alle foto fra undersøkelsen er 

lagret i fotodatabasen under Cf35067. 

 

For innmåling ble de brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling på 

den enkelte lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til 

behandling og analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og 

publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet. Dataflyten fra 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. 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 det respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme 

enhet for lagring og eventuell distribusjon. 
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5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Hardbakken ble undersøkt først. Til stede var utgravningsleder sammen med Nina Hildre 

og Espen Rusten. Vi gjenfant stedet for tidligere funn av stavpigg og pilegrimsmerke. 

Stedet ligger nedenfor en knekk i terrenget ved en stor stein. Der åpnet vi en flate på 

4,2x1,3 meter. Torva var omtrent 20 cm tykk og under der var det fuktig grus. Det var 

ingen ytterlige utslag med metallsøker. Det ble ikke funnet noen spor etter strukturer i 

grunn. All torva ble lagt på fiberduk og deretter lagt pent tilbake. Antakelig er dette et 

funnsted for tilfeldig tapte gjenstander. Stedet ligger litt i le like nedenfor det høyeste 

passpunktet på den gamle kongevei og pilgrimsleden. Det er for eksempel en velegnet 

rasteplass kort vei fra stien. 

 

Funnstedet ved Eysteinskirka ble undersøkt på kvelden 7/9-16. Vi gjenfant punktet fra 

Askeladden og hadde samtidig Roy Fjerdingby på telefon for å bekrefte at vi var på riktig 

sted. Det ble gått over funnstedet uten at det ble gjort ytterligere funn. Det var mange 

patronhylser på stedet. Funnstedet er i dag bløtt. I det ene prøvestikket var det et lag med 

kull. Ikke et naturlig oppholdssted i forhold til alt det tilgjengelige området rundt. 

Stekepannen var antakelig et løsfunn, men det er gode muligheter for at det ligger et 

oppholdssted fra jernalderen like i nærheten. 

 

Fokstumyra ble undersøkt over en periode på tre dager fra 6-8/9-16. Det ble systematisk 

søkt på den sørlige delen av haugen, 5700 m2. På resten av området ble de gått frisøk 

ettersom vegetasjonen gjorde et systematisk søk lite hensiktsmessig. På det meste var det 

fire metallsøkere i bruk. Det ble ikke gjort noen arkeologiske funn på det området som 

ble systematisk avsøkt. Dette inkluderte funnstedet for pilspissene (C59080/1-3 tre 

pilspisser fra merovingertid). 
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Figur 2. Dronefoto over lokaliteten på Fokstumyra. Foto: Magne Samdal, KHM 
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Figur 3. Funnsted. Rester av skjoldet ble funnet oppe ved nordpilen. 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Det var sikkerhet rundt funnstedenes beliggenhet da disse først ble skikkelig kartfestet i 

2013, mange år etter de opprinnelige funnene.  
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På lokalitetene er det lite jord som har dekket ting. Det har gått stier i nærheten av alle 

sammen og kan ha blitt gjennomsøkt av andre ettersom det har vært kjente funnsteder i 

lang tid. 

 UTGRAVNINGSRESULTATER 

Det ble ikke funnet noen strukturer på noen av lokalitetene. Det enste stedet det ble påvist 

noen form for mulig kontekst var på funnstedet for skjoldbulene. Kart over funnsteder og 

undersøkte områder finnes i vedlegg 12.4. 

6.1 FUNNSTED FOR SKJOLDBULER 

På den nordlige siden av forhøyningen på Fokstumyra (også omtalt som 

Arkeologihaugen) var det tidligere funnet to skjoldbuler, hvorav bare den ene ble tatt opp, 

i 2005 (C59112, ID 171782). Her ble det i 2016 innsamlet ytterligere 25 gjenstander 

innenfor et område på 10x10 meter. Det ble gravd flere ruter uten å påvise noen 

strukturer. Det ble lett etter synlige tufter på overflaten uten noe resultat. 

 

Figur 4. Bak i midten er stikken som markerer funnsted for hammeren og fremre til 

høyre ligger skjoldbulen. 

6.2 FUNNMATERIALE 

Det ble til sammen innsamlet 25 gjestandsfunn som ble innlemmet i museets samling. 

Dette inkluderte en skjoldbule med tilhørende beslag og nagler, hesteutstyr, hammer og 

fire forskjellige låsdeler. 
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Museums
nr 

Un
r 

Gjensta
nd 

Gjenstandsd
el 

Form Materia
le 

Varia
nt 

Funnr_i_f
elt 

C60379 1 skjoldbu
le 

  
jern 

 
F2500 

C60379 2 beslag 
 

kantbeslag jern 
 

F2503 

C60379 3 beslag beslag, nagle kantbeslag jern 
 

F2501 

C60379 4 beslag beslag, nagle kantbeslag jern 
 

F2502 

C60379 5 beslag 
 

kantbeslag jern 
 

F2504 

C60379 6 nagle nagle, roe, 
stilk 

prydnagle jern 
 

F196 

C60379 7 nagle 
 

prydnagle jern 
 

F196 

C60379 8 nagle 
 

prydnagle jern 
 

F196 

C60379 9 nagle roe, stilk 
 

jern 
 

F196 

C60379 10 nagle stilk prydnagle jern 
 

F196 

C60379 11 krampe 
  

jern 
 

F152 

C60379 12 hammer 
 

finsmedhammer jern R394 F147 

C60379 13 lås låshus hengelås jern R452
a 

F149 

C60379 14 lås hengebolt hengelås jern 
 

F149 

C60379 15 lås låsefjær 
 

jern 
 

F149 

C60379 16 lås låsefjær kistelås jern 
 

F152 

C60379 17 haspe 
 

skrinhaspe jern 
 

F152 

C60379 18 beslag 
 

skrinbeslag jern 
 

F148 

C60379 19 spiker 
  

jern 
 

F148 

C60379 20 sigd odd R384 jern 
 

F149 

C60379 21 brodd 
 

isbrodd jern 
 

F152 

C60379 22 hestesk
o 

arm/gren, 
saum 

gammeltysk 
(svensk) 

jern 
 

F198, 
M80 

C60379 23 hank 
 

skrinhank jern 
 

F15 

C60379 24 blymerk
e 

 
vareplombe bly 

 
F213 

C60379 25 ukjent 
  

jern 
 

F152, 
F196 
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Figur 5. C60379/1-5. 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

7.1 VEDARTSANALYSE 

Det ble sendt inn vedartsanalyse på to prøver fra funnstedet for skjoldbulen. Den ene 

viste seg å ikke inneholde noe bestembart kull. Den andre prøven som ble pirket ut fra 

beslag C60379/2 inneholdt 9 biter av forkullet bjørk (Moesgaard 2016). Den ble ikke 

sendt til datering. Den typologiske dateringen for skjoldet havner på middelalderplatået 

for kalibreringskurven. I tillegg er kullets opphav ukjent ettersom det ikke var spor etter 

ildsted på lokaliteten og jerngjenstandene er heller ikke brent i seg selv. 

7.2 METALLURGI 

Det ble tatt prøver av fire gjenstander for metallurgisk analyse. Formålet med analysen er 

å styrke forståelsen av jernøkonomien i et marginalt jordbrukssamfunn/fangstsamfunn og 

opparbeide et innblikk i flyten av jern langs ferdselsveiene over fjellet.  Det er undersøkt 

flere jernutvinningsområder i Oppland, men det er ikke påvist jernutvinning i Dovre-

området. De nærmeste lokalitetene er Budal i nord og Kvam i sør.  Dette betyr at vi har et 

referansemateriale for å sammenligne med gjenstandene fra Fokstua. Problemstillinger 

som kan forfølges er om stridsutstyr og andre redskaper kommer fra samme sted, 

kvalitative forskjeller mellom gjenstander og jernproduksjon, og spørsmålet omkring 

forbruket av jern var regionalt eller har funnstedet jern fra andre regioner? 

Forhåpentligvis kan resultatene også brukes som grunnlag for å si noe funnstedets 

funksjon.  

 

De utvalgte gjenstandene er skjoldbule, låsbeslag til skrin, hammer, isbrodd 
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 SAMMENFATNING 

Det ble undersøkt 5 funnsteder fordelt på 3 områder. På Hardbakken og Eysteinskirka ble 

det ikke funnet noen spor etter strukturer eller ytterligere gjenstander. På Fokstumyra ble 

det ikke funnet noen spor på funnstedet for pilspisser eller syler/meisler. På funnstedet for 

skjoldbuler ble det innsamlet 25 funn. 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

De mest interessante gjenstandene var skjoldrestene, låser og finsmedhammeren. Blant 

låsene var det en godt bevart hengelås av typen R452a som har vært perfekt til å høre til en 

kraftig kiste. Hammeren var kun 8,2 cm lang og 67 gram. Den har vært velegnet til finere 

arbeider, men mangler styrken til å hamre ut jern. 

De to skjoldbulene var små og av en form som tyder på at de har sittet på buklere. Dette er 

små skjold på rundt 40 cm i diameter. Til begge skjoldbulene ble det funnet kantbeslag og 

festenagler med dekor. På beslagene var det radiale streker ut fra sentrum og på naglene 

var platen filt til en firearmet stjerne eller blomst. Det ene av de to skjoldfunnene ble gjort 

in situ. Der kunne vi tydelig se at naglene til skjoldet fortsatt lå rundt i riktig posisjon og 

antydet størrelsen på skjoldene. Skjoldfunnene daterer funnstedet til rundt 1200 e.Kr. 

 

Det er spennende å tenke seg hva denne funnsammensetningen kan bety. Det er hesteutstyr, 

en finsmedhammer, flere låser og kistebeslag og ikke mindre enn rester av to skjold. Skjold 

er vanligvis ikke noe man tilfeldigvis mister på fjellet. Spesielt ikke to av dem. Er dette 

spor etter et følge på vei over fjellet i ufredstidene omkring den norske borgerkrigstiden? 

Eller var det et oppholdssted brukt over lengere tidsrom hvor det i dag ikke er noen synlige 

strukturer igjen å påvise? 

 

Middelalder på Dovrefjell. 

Det vanligste fokuset rundt fjellene har vært deres rikdom i naturessurser. Dovrefjell er 

dekket av utallige fangstgroper spredt utover platået (Jordhøy m. fl. 2005). Massefangst av 

villrein på Tøftom med tilhørende tufter i Grimsdalen er undersøkt av Mikkelsen hvor deres 

vidstrakte økonomiske betydning i middelalderen utledes (Mikkelsen 1994). Alt dette 

vitner om at det ble brukt mye krefter på å høste de store ressursene som lå i 

villreinstammen. Nyere undersøkelser i Grimsdalen i forbindelse med DYLAN-prosjektet 

har også fremhevet de litt mer allsidige forholdene til fjellandskapet (Austrheim m. fl. 

2015). Men det er ikke bare ressursene som gjorde Dovrefjell viktig, det var også et sentralt 

knutepunkt i landet og en viktig transportkorridor for folk på reise. Det er nok dette vi 

burde se funnene på Fokstumyra i lys av. Da er spesielt undersøkelsen av Kongens sælehus 

på Vesle Hjerkinn ved Birte Weber (2007) et viktig holdepunkt for den utstrakte ferdselen. 

Dovrefjell kunne være en betydelig barriere for både handelsreisende og pilegrimer i 

middelalderen. Dermed ble fjellstuene ble opprettet av kongen og bøndene hadde plikt til 

å vedlikeholde veien. Ved utgravingene på Vesle Hjerkinn ble det undersøkt tufter og 

møddinger som bidro til å tydeliggjøre dette bildet av et landskap med mange reisende. Alt 

i alt viser dette at det var viktig for en ambisiøs statsmakt å holde transport- og 

kommunikasjons-veiene over fjellet åpne.  

 

Dovrefjell , nasjonsbyggeren blant Norges fjell 

Allerede i Historia Norwegiae fra slutten av 1100-tallet omtales Dovre med en nøktern 

beskrivelse om lagdømmene hvor «det digre Dovrefjell» utgjør grensen mellom noen av 
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de (Steinsland 2014:138). Men enda mer sentralt her gjenfortelles myten om Nor, opphavet 

til Norge og nordmennene. Gor og Nor var to jotner som delte landet mellom seg for å lete 

etter sin søster Goe. Nor fikk innlandet og for over landet på ski. Rolf i Berg, sønn av Svade 

joutn fra Dovrefjell hadde giftet seg med Goe da Nor endelig fant de. For å komme til 

enighet ga Rolf seg innunder Nor som deretter giftet seg med Rolfs søster Hadda. Det er 

fra disse slektene til nordmennene skal ha nedstammet ifølge Historia Norwegiae. 

Hovedpoenget i denne sammenheng er at Dovrefjell blir utpekt som opphavssted for 

nordmennene (Steinsland 2014:141). Men, hvorfor blir den hedenske opphavsmyten 

gjenfortalt i en historiebok som ble til i miljøet rundt erkebiskopen i Nidaros? I denne 

historien hvor Norges navn knyttes til Nors vei på ski over innlandet fremfor den mer 

tradisjonelle forståelsen om kystleden fremmes kanskje først og fremst ideen om at 

personene som sto bak Historia Norwegiae kunne ha interesse av å fremheve innlandets 

historie og videreføre tidligere tiders maktsymboler. Det fantes mange særinteresser 

omkring norsk selvbevissthet. Ladejarlen utenfor Trondheim hadde smykket seg med 

tittelen som herre over Dovre og Harald Hårfagre hadde giftet seg med Snøfrid Svåsedatter 

der. Sagaene forteller selvsagt om Olav den Hellige som måtte over fjellet, noe som var en 

utfordring i samtidens øyne. Disse sagaene henviser til at det fantes dype tradisjoner 

omkring kongemakt og Dovrefjell. Våre funn av stridsutstyr fra en like påfølgende periode 

for sagaene og de eldre funnene fra jernalder som viste at veien var bruk plasserer de nye 

funnene midt i dette myte og historiematerialet. Var det et bevæpnet og velutstyrt følge på 

vei over Dovrefjell som ble forulykket?  

 SAMMENDRAG 

Det ble undersøkt 5 funnsteder på 3 lokaliteter hvor det tidligere var gjort gjenstandsfunn 

fra yngre jernalder og middelalder med metallsøker. På Hardbakken og Eysteinskirka ble 

det ikke gjort ytterligere funn. På Fokstumyra ble det gjort funn på 1 av 3 funnsteder. På 

det tidligere funnstedet for skjoldbule fra middelalder ble det funnet ytterligere 25 

gjenstander. Det ble ikke påvist noen strukturer i tilknytning til disse. 
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 VEDLEGG 

12.1 TILVEKSTTEKST, C60379. 

C60379/1-25 

Ubestemt funnkategori fra yngre jernalder/middelalder/nyere tid fra FOKSTUA 

(2/1,3), DOVRE K., OPPLAND.  

1) skjoldbule av jern/tinn, tinn- blyholdig.  

Skjoldbule av buklare-typen med rester av 7 nagler sittende i. Skjoldbulen er lav og 

avrundet med en smal brem, form nærmest som Grieg 1943, fig.4. Avviker fra 

typeeksemplaret ved at bremmen er smalere. Rundt midten er det en tydelig ring/innlegg 

av et annet materiale, muligens tinn. Det har vært 8 nagler ialt. Naglene er runde og flate 

på oversiden. Midt på skjoldbulen er det flere hugg- og støtskader etter nærkamp eller 

trening, slik at toppen er trykt innover.  

Fnr: F2500.  

Mål: Ytre diam: 13 cm, høyde: 2,5 cm, br. brem: 1,3 cm, naglenes diam: 0,8-1,0 cm Vekt: 

184,2 gram.  

Datering: rundt 1200 (Grieg 1943:68-69)  

2) beslag kantbeslag av jern.  

Kantbeslag til skjold, som har sittet ved håndtaket. Rest av nagle sittende i den ene enden. 

Formen er rund, med dekor på forsiden i form av radiære korte streker langs kanten og 

noe mer uregelmessig rundt naglen, som unr. 4. Naglehodet er rundt og flatt. Stilken har 

rektangulært tverrsnitt. 

Fnr: F2503.  

Mål: Stl. 5,0 cm, diam. forside: 3,3 cm. Sth. 4,1 cm. Stilkens stl. 1,0 cm Vekt: 18,0 gram.  

Datering: middelalder  

3) beslag kantbeslag av jern. Gjenstandsdel: beslag, nagle.  

Kantbeslag til skjold med nagle (løsnet). Beslaget har sittet ved håndtaket. Formen er 

rund med dekor på forsiden i form av radiære korte streker, rundt naglen og langs kanten. 

Naglehodet er rundt og flatt. Stilken har rektangulært tverrsnitt.  

Fnr: F2501.  

Mål: Stl. 4,0 cm, diam. overside: 3,1 cm. Sth. 4,2 cm. Bevart del av løs stilk: 3,2 cm 

(bøyd) Vekt: 16,4 gram.  

Datering: middelalder  

4) beslag kantbeslag av jern. Gjenstandsdel: beslag, nagle.  

Kantbeslag til skjold, med nagle sittende i. Formen er rund med dekor på forsiden i form 

av radiære korte streker rundt ytterkanten som unr. 5, rundt naglen er det mer 

uregelmessig dekor av korte streker. Naglehodet er rund og flat. Stilken har rektangulært 
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tverrsnitt. 

Fnr: F2502.  

Mål: Stl: 4,4 cm, diam. forside: 3,3 cm. Sth: 2,9 cm, stilkens l: 2,2 cm Vekt: 16,6 gram.  

Datering: middelalder  

5) beslag kantbeslag av jern.  

Kantbeslag til skjold, med nagle sittende i (brukket). Formen er rund med dekor på 

forsiden i form av radiære korte streker, rundt naglen og langs kanten. Naglehodet er 

rundt og flatt. Stilken har rektangulært tverrsnitt. 

Fnr: F2504.  

Mål: stl. hele kantbeslaget: 4,6 cm, ytre diam. forside: 3,3 cm. Nagle: 1,0 cm diam. Sth: 

2,9 cm, stilkens l:2,0 cm. Vekt: 18,2 gram.  

Datering: middelalder  

6) nagle prydnagle av jern. Gjenstandsdel: nagle, roe, stilk.  

Pyntenagle til skjold med roplate og stilk, av jern. Naglehodet er firkantet der overflaten 

er utformet (filt) til en slags firearmet stjerne eller blomst. Nærmest Grieg 1943, fig. 4. 

Stilken har firesidig tverrsnitt der tykkelsen avtar mot roen. 

Fnr: F196.  

Mål: Naglehodets br. 1,2x1,2 cm, stilkens l: 3,8 cm, stb: 0,5 cm, roplate: 1,2x1,2 cm  

Datering: rundt 1200 (Grieg 1943:68-69)  

7) nagle prydnagle av jern.  

Pyntenagle til skjold med roplate og stilk, av jern. Naglehodet er firkantet der overflaten 

er utformet (filt) til en firearmet stjerne eller blomst. Nærmest Grieg 1943, fig. 4. Stilken 

har firesidig tverrsnitt. Roen er rektangulær. 

Fnr: F196.  

Mål: Naglehodets br. 1,2x1,2 cm, stilkens l: 2,7 cm, stb: 0,5 cm, roplate: 1,2x1,7 cm  

Datering: rundt 1200 (Grieg 1943:68-69)  

Funnet 7 cm dypt  

8) nagle prydnagle av jern.  

Pyntenagle til skjold med roplate og stilk, av jern. Naglehodet er firkantet der overflaten 

er utformet (filt) til en firearmet stjerne el. blomst. Stilken har firesidig tverrsnitt der 

tykkelsen avtar mot roen. 

Fnr: F196.  

Mål: Naglehodets br. 1,2x1,2 cm, stilkens l: 2,5 cm, stb: 0,5 cm, roplate: 1,5x1,1cm  

Datering: rundt 1200 (Grieg 1943:68-69)  

uavklart dybde  

9) nagle av jern. Gjenstandsdel: roe, stilk.  

Roplate med nagle sittende på, av jern. Stilken har firesidig tverrsnitt. Roen er kvadratisk. 

Fnr: F196.  

Mål: stilkens l: 2,1 cm, stb: 0,4 cm, roplate: 1,3x1,3 cm  

Funnet ved gjennomgang av torvlag; utkastede masser  

10) nagle prydnagle av jern. Gjenstandsdel: stilk. Antall fragmenter: 1  

Del av stilk til mulig pyntenagle av jern. Firkantet tverrsnitt. 

Fnr: F196.  

Mål: B: 0,4 cm. Stl: 1,2 cm.  

Funnet sammen med pyntenagler til skjold unr. 6-9  

11) krampe av jern.  

Krampe eller beslag med hull, av jern. Formen er tilnærmet rombisk med innoverbøyde 

ender.  
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Fnr: F152.  

Mål: L: 3,6 cm. B: 2,9 cm. T: 0,2 cm.  

12) hammer finsmedhammer av jern.  

Liten hammer av jern. Form som R394, men avviker ved at den ene enden er spissere. 

Hullets form er rektangulært, l: 1,9 cm, br: 0,6 cm 

Fnr: F147.  

Mål: L: 8,2 cm. H: 1,9 cm. Stb: 1,5 cm. Vekt: 67,5 gram.  

Datering: yngre jernalder-middelalder  

13) lås hengelås av jern. Gjenstandsdel: låshus.  

Låshus til hengelås/boltlås av jern. Form nærmest som Rygh 452a. Funnet sammen med 

bøyle/hengebolt unr. 14. Avviker fra R452a ved at den er halvsirkelformet 

Fnr: F149.  

Mål: Låshusets h: 5,0 cm, br: 4,5 cm, tvm. - kasse: 2,3 cm Vekt: 50,8 gram.  

Datering: yngre jernalder-middelalder  

14) lås hengelås av jern. Gjenstandsdel: hengebolt. Antall fragmenter: 1  

Del av hengebolt til hengelås, av jern. Funnet sammen med hengelås unr.13 og hører 

trolig til denne. Rundt tverrsnitt. Avviker fra R452a ved at den er halvsirkelformet. 

Fnr: F149.  

Mål: Bøylens stl: 3,8 cm, stt: 0,9 cm Vekt: 11,7 gram.  

15) lås av jern. Gjenstandsdel: låsefjær. Antall fragmenter: 1  

Ant. del av låsefjær, av jern. To naglehull hvorav det ene har naglen sittende i. Avrundet i 

en ende og noe innbuet i den andre. 

Fnr: F149.  

Mål: L: 8,5 cm. B: 1,7 cm. Vekt: 26,3 gram.  

Datering: yngre jernalder-middelalder  

16) lås kistelås av jern. Gjenstandsdel: låsefjær.  

Låsefjær til ant. kistelås av jern. To-fliket form. Smidd til en kile, hvor den ene langsiden 

er brukket. I den ene enden er det et hull med del av en krok hengende fast. Denne enden 

er bredest.  

Fnr: F152.  

Mål: L: 11,7 cm, stb: 1,9 cm (ende m/hull), stl: 3,3 cm (krok). Stt: 0,5 cm (enden m/hull) 

Vekt: 53,7 gram.  

Datering: yngre jernalder-middelalder  

17) haspe skrinhaspe av jern.  

Haspe av jern til skrin, av jern. Laget av et firesidig jernbånd som er bøyd til en sløyfe. 

Den ene enden er utformet som en løkke mens den andre ender i en krok. 

Fnr: F152.  

Mål: L: 13,7, jernbåndets stt: 0,7 cm Vekt: 94,4 gram.  

Datering: yngre jernalder-middelalder  

18) beslag skrinbeslag av jern. Antall fragmenter: 1  

Vinkelformet beslag til skrin eller kiste, av jern. Hull i den ene enden. Bredden er større 

og utvidet i den andre enden, hvor beslaget er brukket. 

Fnr: F148.  

Mål: Stl: 5,7, br: 1,7, t: 0,3 cm . Hullets tvm: 1,0 cm. Vekt: 26,4 gram.  

Funnet sammen med beslag unr. 19, rett under torven med noe trekull rundt.  

19) spiker av jern.  

Spiker til ant. skrin, av jern. Hodet er skadet i ytterkantene, stilken er firesidig og smalner 

av mot enden. 
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Fnr: F148.  

Mål: Hodets stl: 1,8 cm, stilkens l: 4,5 cm, stt: 0,5 cm  

Datering: middelalder-nyere tid  

Funnet sammen med beslag unr. 18, rett under torven med noe trekull rundt.  

20) sigd av jern. Gjenstandsdel: odd. Antall fragmenter: 1  

Odd til sigd av jern. Langs innsiden er det vertikale hakk i eggen, som Rygh fig. 384. 

Fnr: F149.  

Mål: Stl: 6,4 cm. Stb: 2,1 cm. Stt: 0,3 cm. Vekt: 10,6 gram.  

Datering: yngre jernalder  

21) brodd isbrodd av jern.  

Isbrodd til sko, av jern. Fire-armet form med avlangt, uregelmessig hull i midten.  

Fnr: F152.  

Mål: Stl: 6,1 cm, br: 2,0 cm (midten). Vekt: 35,3 gram.  

Datering: yngre jernalder-middelalder  

22) hestesko gammeltysk (svensk) av jern. Gjenstandsdel: arm/gren, saum.  

Halvparten av hestesko av jern. Flat type med rett avslutning foran, uten markert 

sømrand. Svært nedslitt tåstykke. Form minner mest om Færden fig. 26 e, men uten 

markerte haker. Fire rektangulære sømhull med rester av naglene sittende i. En saum 

bevart hel. Denne har rektangulært hode med skrå ytterkant, stilken har rektangulært 

tverrsnitt.  

Fnr: F198, M80.  

Mål: L: 11,3 cm, stb: 2,0 cm (gren), saumens l: ca 2,6 cm.  

Datering: senmiddelalder-nyere tid  

23) hank skrinhank av jern.  

Mulig hank eller håndtak til skrin, av jern. Båndformet stykke med bøyleformete ender 

som ender i en spiral. Endene er delt i fire armer, hvorav en er borte. 

Fnr: F15.  

Mål: H: 4,0 cm. Stb: 1,3 cm. Vekt: 20,4 gram.  

Datering: yngre jernalder-middelalder  

Funnet rett under 5 cm torv, utslag 151  

24) blymerke vareplombe av bly.  

Mulig vareplombe eller segl, av bly. Tilnærmet rundt merke med tapp. Den ene siden har 

en oppbøyd kant, den andre er riflet.  

Fnr: F213.  

Mål: L: 3,0 cm. B: 2,3 cm. Stt: 0,3 cm. Vekt: 11,6 gram.  

Datering: jernalder-middelalder/nyere tid  

Strukturnr: M91  

25) ukjent av jern. Antall fragmenter: 3  

3 fragmenter av jern, til ukjent bruk. To er avlange, med rundt og firesidig tverrsnitt. Ett 

av dem er tynt og flatt. 

Fnr: F152, F196.  

Mål: Stl: 3,4 cm.  

Funnomstendighet: Arkeologisk etterundersøkelse. Etterundersøkelse av funnsted langs 

Kongeveien, gjennomført i perioden 5.-9. september 2016. Det ble gjort en rekke funn av 

jerngjenstander på en forhøyning på Fokstumyra som i dag blir brukt til beite. Funnene 

ble gjort innenfor en utstrekning på ca. 10x10 m. Metallurgiske analyser er gjennomført 

av Heimdal Archeometry v/Arne Jouttujärvi, jf. rapport 2018.  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6900599, Ø: 202459.  
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12.2 PRØVER 

P2503: Kull plukket ut fra beslag. 9 biter med Bjørk (Betula). 
P2616: I lag under funn av skjold. Det var ikke forkullet materiale i prøven. Kun recent 
rotmariale. 
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12.3 ANALYSERESULTATER 
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