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I forbindelse med utbygging av hytter for reiseliv og friområder på Kvamsfjell i Nord-

Fron kommune undersøkte Kulturhistorisk museum et jernvinneanlegg (id 54843) i 

perioden 26.05-10.06.2016.  

 

Det ble påvist i alt 12 strukturer på anlegget, bestående av ovner, mindre forekomster av 

slagg, malmlag og røsteplass. Resultatene fra vedartsanalysen viste utelukkende sport 

etter furu (pinus) under blestringen, og prøvene ble radiologisk datert til romertid, 0-400 

e.Kr. Dette passer sammen med anleggets tre påviste type I-ovner, primært tilhørende 

perioden mellom 0-500 e.Kr. Det ble i tillegg samlet inn slagg- og jordprøver, som viste 

at malmen i området var av høy kvalitet og at råstoffutbyttet trolig hadde vært svært godt.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

RONDABLIKK, 383/1, NORD-FRON KOMMUNE, 
OPPLAND  

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

«Reguleringsplanen for Kvamsfjell nærings- og hytteområde» legger til rette for 

utbygging av hytter for reiseliv og friområder tilhørende Rondablikk 383/1 i Nord-Fron 

kommune, Oppland. Oppland fylkeskommune gjennomførte arkeologiske befaringer av 

planområdet i 1999 og 2001, og oversendte saken til Riksantikvaren i brev av 10. april 

2007. Her anbefalte de dispensasjon for kulturminnene med vilkår om en arkeologisk 

undersøkelse i henhold til kulturminneloven § 8, 4. ledd. Fylkeskommunen viste til at 

jernvinneanlegget allerede var skadet og skjemmet av eksisterende tiltak, samt at det 

vanskelig kunne gis langsiktig vern. Videre påpeker fylkeskommunen at en eventuell 

undersøkelse av lokaliteten vil bidra til kunnskapsøkning om jernutvinning i Midt-

Gubrandsdalen, og at det allerede tidligere var registrert et jernvinneanlegg (id 54843) 

innenfor planområdet. I brev av 25. april 2007 støttet Kulturhistorisk museum 

fylkeskommunens tilråding i dispensasjonsspørsmålet. Riksantikvaren ga i brev av 18. 

mai 2007 tillatelse til inngrep i det aktuelle kulturminnet med vilkår om en arkeologisk 

undersøkelse bekostet av tiltakshaver. Reguleringsplanen ble vedtatt 9. juni 2009.   

 

I brev av 14. april 2015 gjorde Oppland fylkeskommune Nord-Fron kommune 

oppmerksom på at vilkåret om bestilling av arkeologisk undersøkelse ikke ble oppfylt da 

arbeidet i marken ble igangsatt. Nord-Fron kommune sendte bestilling på arkeologisk 

undersøkelse til Oppland fylkeskommune den 7. mai, registrert hos fylkeskommunen 30. 

juni. I forbindelse med realisering av reguleringsplanen foretok Kulturhistorisk museum i 

2016 en arkeologisk undersøkelse av de dispenserte kulturminnene.  

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Det ble til sammen utført 60 dagsverk ved undersøkelsen fordelt på mannskap på fire i tre 

uker. Maskinell avdekking ble utført av grunneier Ole Christian Rudland, og det ble 

anvendt 4 dagsverk.  

 
Navn Stilling Periode Dagsverk 

Julian Martinsen Feltleder 23.05-10.06.2016 15 

Anette Sand-Eriksen Assisterende feltleder 23.05-10.06.2016 15 

Stine Urke Brunstad Feltarkeolog 23.05-10.06.2016 15 

Aleksi Pienimäki Feltarkeolog 23.05-10.06.2016 15 

Sum   60 

Ole Christian Rudland Gravemaskinfører 24.05-27.05-2016 4 
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3 BESØK OG FORMIDLING  

Siden utgravingen befant seg i et hytteområde og lå enkelt til ved en stor parkeringsplass 

som ledet inn i et friområde med mange turmuligheter, var den godt besøkt av tilfeldig 

forbipasserende. Det var daglig besøkende innom av varierende varighet, noen for å ta en 

rask titt og en kort prat, men også flere gjengangere som besøkte utgravingen gjentatte 

ganger for å følge med på utviklingen.  

 

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Jernvinneanlegget ligger på Kvamsfjellet i Nord-Fron kommune, øst for selve dalføret i 

Gubrandsdalen og sør for Rondane. Det ligger like ved Rondablikk høyfjellshotell, hvor 

der finnes flere synlige røyser som vitner om tidligere seterdrift, og i nærheten av 

Furusjøen. Her er det registret en gravhaug (id 13629) og lengre inn på fjellet østover har 

Edvard Barth registrert en rekke fangstgroper og massfangstanlegg, hvor en datering fra 

usikker kontekst er fra 120-360 AD (Barth 1996). I tillegg er det registret to andre 

jernvinneanlegg omlag 700 meter sørøst og tre km øst for lokaliteten.  

 

Den undersøkte lokaliteten ligger i et åpent myrlandskap like under dagens tregrense, ca. 

873 moh., og lokaliteten var tett bevokst med einer og noen større furutrær. Anlegget har 

opprinnelig ligget på et lite platå i myrlendt terreng, men her har det i nyere tid blitt fylt 

ut og planert. Masser fra jernvinneanlegget ble brukt til planering, og utover store deler 

av området, som i dag benyttes som parkeringsplass, ble det i overflaten observert slagg. 

Fra sørsiden av platået heller det bratt ned mot en myr, her renner det en bekk ned til 

innsjøen 100 meter lenger øst. Det er stor jernutfelling i myra, svært godt synlig gjennom 

at det veller opp oransje masser og ligger en oljete film utover hele området.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Anlegget etter avtorving. I bakgrunnen kan man skimte det planerte området, bilde tatt mot NV 
(Foto: Julian Martinsen) 
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              Figur 2: Planområdets beliggenhet i åpent myrlandskap like ved innsjøene Årvillingen og Furusjøen.  
           Jernvinneanlegget ligger rett ved Rondablikk Høyfjellshotell, i et forholdvis tett med  

             hytteområder med turløypenett i alle retninger (Av: Anette Sand-Eriksen) 
 

 

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Utmarksbruk og ressursutnyttelse er både et satsningsområde og et forskningstema ved 

Kulturhistorisk museum, og det berørte kulturminnet befinner seg i et område hvor det 

fortsatt er manglende kunnskap om jernvinnerutvinning. Gjeldene lokalitet vil dermed 

bidra til kunnskapsøkning om jernutvinning i Gubrandsdalen, og har som sådan 

forskningspotensiale. Det er flere problemer knyttet til jernutvinning, både når det gjelder 

forståelsen av anleggets brukstid, organisering av arbeid, regionale forhold og kronologi 

(Larsen 2004; 2009). For å kunne plassere lokaliteten i en større sammenheng, er det først 

og fremst viktig å avklare den helthetlige anleggsstrukturen. Ikke minst viktig er 

elementer som ikke er synlig i overflaten, slik som røsteplasser, malmlagre og hustufter. 

Dernest er anleggets alder og brukstid av stor interesse, så vel som spørsmål knyttet til 

teknologi. Sentralt i en slik diskusjon står ovnen, og det vil være viktig å skille eventuelle 

teknologier og studere deres relasjon til hverandre, samt undersøke dens forhold til 

slagghaugen. Slagg forteller også om utbytte av produksjonen, og det er derfor nødvendig 

å kvantifisere slaggmengden. Sentrale problemstillinger i så henseende er: 
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 Hvilke strukturer finnes på anlegget? 

 Hvordan er anleggets organisering og hvilke aktiviteter har foregått der? 

 Har anleggets flere teknologiske faser, eventuelt bruksfaser? 

 Hvilken alder har produksjonen? 

 Hvor stor var produksjon? 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Ved maskinell avtorving av anlegget ble det anvendt en gravmaskin på seks tonn. 

Gjeldene flate ble avdekket i sin helhet og inntil kulturminneområdets avgrensning 

etterhvert som anleggsspor dukket opp, totalt 368 m
2
. For å forhindre skader ble stubber 

og rotsystemer som vokste inn i arkeologiske strukturer sagd og fjernet for hånd. På 

grunn av tele var det nødvendig å gjennomføre avdekkingen over flere runder, således var 

det mulig å fjerne frosne jordlag lagvis etter hvert som de ble åpnet og fikk tint.  

 

Alle strukturer ble dokumentert med fotografi og notater, i tillegg ble flere av strukturene 

tegnet for hånd. Det ble anvendt et systemkamera Nikon J5 med tilhørende fotostang 

under fotodokumentasjon. Bildene er digitalt sikret gjennom Universitetsmuseenes 

Fotoportal ved KHM under Cf35023. Større profiler tegnet for hånd har digitalt blitt 

rentegnet i Photoshop. Utgravningen ble ført inn i KHMs Aksesjonsprotokoll under 

2016/521 og lokaliteten tildelt C.nr. 60734 for katalogisering av funn og prøver. Alle 

lister (f.eks. fotolister, strukturbeskrivelser) ble digitalt før på iPad i felt, mens øvrige 

notater og dagbok ble ført for hånd.  

 

Nødvendig innmåling i felt ble gjennomført av feltleder og assisterende feltleder ved 

løpende behov, og fremgikk problemfri. Det ble målt inn 12 strukturer, i tillegg til 

grenser, topografiske elementer og moderne forstyrrelser, samt prøver, funn og snitt. Det 

ble anvendt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet til innmåling. 

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. 

 

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. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

For at lokaliteten skulle fremstå tydeligere i terrenget og eventuelle strukturer kunne bli 

synlig på overflaten, ble all småvegetasjon som einer og lyng fjernet for hånd ved 

utgravingens oppstart. Det ble ikke påvist noen reelle strukturer før avtorvingen, og det 

ble derfor prøvestukket etter kull og røsteplasser i nedkanten av jernvinneanlegget og ut i 

myra uten å finne noen. 
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Det skadede området ble dokumentert, og i overflaten ble det observert slagg utover store 

deler av parkeringsplassen. Stedvis lå disse i konsentrerte samlinger, noe som tyder på at 

de har kommet dit i et samlet lass. 

 

Maskinell avtorving ble først satt i gang fra midten på nordsørlig lengde. Det ble fort 

klart at det var mer tele i undergrunnen enn antatt. Flere steder ble den påtruffet rett under 

lyngen. Det ble prioritert å få avdekket så store områder som mulig slik at lokaliteten 

kunne tine, og en ny runde med flateavdekking kunne iverksettes. På grunn av frosten var 

det ikke mulig å rense undergrunn i det hele tatt, i tillegg var det svært vanskelig å skille 

vanlig jord fra for eksempel slagg og kull i frossen tilstand – noe som gjorde at 

avdekkingen forløp noe mer forsiktig enn ønsket. 

 

Det ble avdekket så langt mot nord at vi kunne se at terrenget begynte å skråne nedover 

igjen. I denne delen var telen spesielt kraftig, antakelig siden det var preparert som 

skispor om vinteren ifølge maskinføreren. Området som ble avdekket i sør var veldig 

kupert mens det var relativt plant i nord, noe vi i utgangspunktet antok hadde å gjøre med 

forskjellige aktivitetsområder. Etter hvert viste det seg noe av dette skyldes hauger med 

påførte masser. Siden disse hadde ukjent proveniens og moderne søppel iblandet ble de 

fjernet relativt raskt. Samlet sett gjorde telen og de påførte massene til at det gikk med 

mye tid til rensing av overflater som viste seg å ligge veldig høyt. 

 

Fra alle de påviste strukturene ble det innhentet kullprøver for vedartsbestemmelse og 

datering, og/eller slaggprøver for å få finne produksjonsutbytte og -faser. 

 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

På grunn av tele bød selve avdekkingen på problemer, løst gjennom å foreta operasjonen 

over flere runder, slik at frosne jordlag kunne tine ved hjelp av svært fine værforhold. 

Den frosne tilstanden gjorde det likevel tidvis svært vanskelig å skille mellom natur og 

kultur, noe som medførte at det gikk med mye mer tid til rensing enn ønskelig, spesielt i 

øvre lag.   

 

I den nordvestlige delen av jernvinneanlegget var det et moderne inngrep på rundt 9 x 9 

meter. Her var masser fjernet og brukt til planering av parkeringsplass like ved, i tillegg 

hadde noen omrotede masser blitt dumpet inne på selve anlegget. I den sørlige delen, fra 

parkeringsplassen og inn mot myra og fjellheimen, gikk en sti rett over røsteplassen.. 

Torva som ble fjernet her var relativt tynn, helt nede i 5-10 cm, og stien har således 

forstyrret røsteplassen. Det ble for eksempel gjenfunnet moderne gjenstander som trolig 

har blitt tråkket ned i strukturen gjennom årenes løp, slik som spiker, mynter og mindre 

plastemballasje.  

 

Når det gjelder naturvitenskaplige prøver, er det flere elementer som kan påvirke 

resultatet, da både når det gjelder forurensing og forstyrrelse av prøvemateriale og dens 

kontekst. En feilkilde ved for eksempel karbondatering er egenalderen på det organiske 

materialet. Tresorter som furu kan bli svært gamle i naturlig skog, og således vil 

dateringen være riktig, men ikke nødvendigvis i forhold til hendelsen man ønsker å 

datere. Det er altså noe usikkerhet rundt datering på furukull, siden det kan føre til at 

dateringer blir for gamle (jfr. Loftsgarden et al. 2013).  
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6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

6.1.1 OVN - A730 

Rester etter en ovn med grop for oppsamling av slagg (Type I, jfr. Espelund 2005). 

Strukturen lå i «senter» av det avdekkede området, og på overflaten besto den av flere 

større slaggklumper og en stor stein, sistnevnte jordfast og synlig gjennom hele 

undersøkelsen.  Den ble gravd over seks lag, hvor det ble fjernet ca. 10 cm per lag. 

Massene besto hovedsakelig av jord, ovnsforing og leire, samt noe trekull, mens det 

meste av slagget lå på utsiden eller var en del av steinkonstruksjonen.  Flere mindre, ikke 

jordfaste steiner ble fjernet, og en større, konsentrert steinsamling ble tydelig nedover i 

lagene (figur 3). Denne besto av flere skrående steinheller plassert i en ring, hvor 

slaggklumper og rundere steiner har blitt brukt som støtte. I snittet var det tydelig at det 

virkelig var en konstruksjon (figur 4), med bunnheller og en klar nedskjæring. 

Fyllmaterialet i nedskjæringen besto av varmepåvirket sand, silt, kull og slagg. Det ble 

samlet inn to slaggprøver, en fra et noe høyere nivå (lag fire) og en mot bunnen av ovnen 

(lag seks), og en kullprøve. Kullprøven ble samlet inn like ved den store jordfaste steinen 

på samme nivå som den nederste slaggprøven. Ovnen målte 55 x 73 cm, og var 30 cm 

dyp. Det var til sammen 90,5 kg slagg i ovnen. En nord sør-gående sjakt (figur 5) ble 

anlagt i ovnens bakkant for å undersøke eventuelle slaggutkast. 

 

Figur 3: Ovn A730 (Foto: Stine Urke Brunstad)       Figur 4: Ovn A730 etter snitting. Bilde tatt mot N 
                 (Foto: Stine Urke Brunstad) 

 

 

 

 

 
 
Figur 5: 
Profil gjennom massene fra 
toppen av lokaliteten og 
sørover, med ovn A730 helt 
i nordlig ende av sjakta 
(Tegnet: Stine Urke 
Brunstad / Rentegnet: 
Anette Sand-Eriksen) 
 

A730 
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6.1.2 OVN - A738 

A738 ble lokalisert ved tre store slaggklumper liggende i vestlig del av det avdekkede 

området. Ved opprensning ble flere skrående heller tydeliggjort, og det viste seg å være 

rester etter en ovn med slaggrop. Ovnen virket å være gravd ned i undergrunnen, 

eventuelt lagt ned i en naturlig forsenkning. Den ble gravd over åtte lag, hvor det ble 

fjernet ca. 5-10 cm per lag. I starten besto området av omrotede masser av kull, malm og 

sand (figur 6), men det ble stadig mindre sand og fetere kullholdige masser nedover i 

lagene. Flere av hellene hadde synlig varmepåvirkning, og det kan derfor konkluderes 

med at de har blitt utsatt for høye temperaturer. Det ble samlet inn kullprøve mot bunnen 

av ovnen (lag syv). Ovnens mål er 62 x 68 cm, og den var 30 cm dyp. Det var til sammen 

142 kg slagg i ovnen. 

Figur 6: Ovn A738 etter opprensning. Tydelig                         Figur 7: Ovn A738 etter snitting (Foto: Anette Sand-Eriksen)                                                
avgrenset  av blandet lag av kull, malm og sand                                                                                                                                            
(Foto: Anette Sand-Eriksen)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8: Anette Sand-Eriksen graver A738, mens Stine Urke Brunstad dokumenterer A730. I venstre  

           bakkant kan man skimte Orvillingen og litt av fjellheimen tilhørende i Rondane Nasjonalpark 
           (Foto: Julian Martinsen) 
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6.1.3 OVN - A762 

Dette var rester etter en eller to ovner med slaggrop. Strukturen lå i nordøstlig del av 

jernvinneanlegget, like inntil den moderne forstyrrelsen. Den nordligste nedskjæringen 

hadde ikke en like tydelig ovnskonstruksjon som den sørlige, som både hadde flere store 

skråstillende heller, slagg og varmepåvirket sand. Videre hadde den nordlige nedskjæring 

en mer kullholdig, men omblandet masse, samt et tydelig, fett kullag (figur 10). De 30 

øverste cm av den sørlige nedskjæringen besto av tettpakket stein og slagg samt noe kull, 

på undersiden av disse og mot bunnen var fyllmassen mer finkornet. Den hadde en 

tydelig avgrensning til undergrunnen med en linse av rødbrent sand. Det er altså usikkert 

om dette er snakk om rester etter en tvillingovn, eventuelt to nærliggende ovner med 

ulike bruksfaser, eller en ovn med en slags sidegrop. Den nordlige nedskjæringen har en 

diameter på 72 cm og er 58 cm dyp, mens den nordlige har en diameter på 52 cm og er 46 

cm dyp. Det ble samlet inn både kullprøver og slaggprøver fra den sørlige delen, og 

kullprøve fra den nordlige.  

Figur 9: A762 tatt med fotostang (Foto: Julian Martinsen) 
    
 
 
Figur 10: Profiltegning av A762, mot ØSØ.  Nordlig 
nedskjæring til venstre og sørlig nedskjæring til høyre 
(Tegnet: Aleksi Pienimäki / Rentegnet: Anette Sand-Eriksen) 
 

6.1.4 STEINKONSENTRASJON - A592 

Steinkonsentrasjon ble antatt å være rester etter en mulig ovn. Strukturen lå på det 

høyeste punktet på anlegget, og ble lokalisert gjennom en konsentrasjon av steinheller og 

noe ovnsforing. Hellene var på 10-15 cm, i tillegg var der flere slaggklumper på opptil 20 

cm. Flere av hellene virket å være plassert i en halvsirkel rundt en konsentrasjon av slagg. 

Det var et synlig skille i jordmonnet med kullholdig fyllmateriale på innsiden av 

strukturen og et område med brent leire og ovnsforing utenfor. Undersøkelsen av 

strukturen ga ingen klar indikasjon på hva slags funksjon den kan ha hatt.  
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6.1.5 SLAGGHAUG - A653 

Slagghaug A653 lå i områdets østlige del, like ved ovn A762 og delvis berørt av det 

moderne inngrepet. Dette var ingen veldefinert slagghaug, men besto hovedsakelig av 

svært fragmentert størkneslagg blandet med mørkebrun siltholdig sand og noen 

trekullbiter. I tillegg var der flere større slaggblokker (figur 12) og innslag av det som kan 

minne om renneslagg, men som kan være størkneslagg som har blitt hengende over 

bunnen av ovnen. Den største og 

mest konsentrerte samlingen av 

slagg befant seg i ei slags grop 

mot bunnen av haugen, denne var 

82 cm lang og 28 cm dyp (figur 

13), prøver ble samlet inn fra 

bunnen av gropa. Det var 

vanskelig å få en eksakt 

utstrekning på slagghaugen, både 

på grunn av problemer under 

avtorvingen og den moderne 

skaden, men den antas å ha vært 

ca. 4,5 x 7 meter, og inntil 20-80 

cm dyp. Det ble gravd en 

prøverute på 50 x 50 cm for å 

veie opp slagget over tre lag: A 2 

kg, B: 10 kg og C: 2,7 kg. Grovt 

utregnet kan man anslå at 

slagghaugen har hatt en total vekt 

på litt under 800 kg, basert på at 

strukturen har et areal på ca. 31,5 

m
2
, en gjennomsnittlig dybde på 

50 cm. Dette er vel og merke en 

ren skrivbordsøvelse, og er kun 

ment som å gi et ca. overslag over 

mulig produksjon.  
Figur 11 (øverst): Oversiktsbilde av A653. Slaggblokken på figur  
                9 er synlig nede til venstre (Foto: Aleksi Pienimäki) 
Figur 12 (nederst): Stor slaggblokk funnet like i utkanten av A653  
                (Foto: Julian Martinsen) 

 
Figur 13:  
Profil av A653 
1: Slagg fordelt jevnt 
utover, men består 
mest av mørk brun 
silt, sand og trekull 
2: Grop med 
konsentrasjon av 
slagg, fortsatt 1 
3: Undergrunn 
(Tegnet: Stine Urke 
Brunstad / 
Rentegnet: Anette 
Sand-Eriksen) 
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Figur 14: 
Profil av A694. 
Under snitting 
kom det frem at 
malmlag A711 
strakk seg inn 
under A694, og 
hadde noe større 
utstrekning enn 
først antatt 
(Tegnet: Stine 
Urke Brunstad / 
Rentegnet: Anette 
Sand-Eriksen) 

 

 

6.1.6 SLAGGFOREKOMST - A694 

A694 lå i det avdekkede områdets sørvestlige del, og dekket deler av malmlaget. 

Strukturen fremsto mer som en tilfeldig forekomst av slagg enn en konsentrert slagghaug, 

og i likhet med slagghaug A653 var fyllet blandet (figur 14).   
 

6.1.7 MALMLAG - A711 

I sørlig del av lokaliteten lå det et tynt lag med finkornet og ganske mørk røstet malm. 

Det var lokalisert i mellom ovnene A730 og A738, og strakk seg herfra mot sørvest, 

delvis dekket av slaggforekomst A694 (figur 14). Formen var noe buet, med det som 

kunne virke som uttrekk mot hver av ovnene (figur 15). Laget hadde en utstrekning på ca. 

10 m
2
 og det ble tatt inn malmprøve fra laget. 

 
 

 
 
 
Figur 15:  
Oversiktsbilde av A711. I 
nedre venstre hjørne 
kan man se A730 og i 
nedre høyre A738. Midt 
i bildets bakkant ligger 
slaggforekomst A694, og 
til høyre for den 
røsteplass A812. På 
bildet kan det se ut som 
man har funnet 
strukturens ytterkant, 
men ved snitting av 
A694 viste det seg at 
malmlaget fortsatt 
under slaggforkomsten, 
jfr. figur 14 (Foto: 
Anette Sand-Eriksen) 
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6.1.8 RØSTEPLASS - A812 

Røsteplass A812 ligger i det avdekkede områdets vestlige del. Det er tilnærmet 

kvadratisk i formen, og består blandet malm og kull, i tillegg er der noe moderne 

forstyrrelser. De moderne forstyrrelsene kan trolig ha sammenheng med stien som gikk 

direkte over strukturen. På bakgrunn av funn tolket som slaggperler ble dette først antatt å 

være et mulig område for 

bearbeidelse av luppa. 

Analyser av prøven viser 

derimot at dette var en 

røsteplass for myrmalm, og 

det var ingen slaggkuler til 

stede i prøven. Malmen var 

derimot nesten helt sort, og 

kunne til forveksling ligne 

små slaggfragmenter eller 

slaggperler.    
 

 
Figur 16: Oversiktsbilde av A812 
(Foto: Anette Sand-Eriksen) 

 

6.2 FUNNMATERIALE 

Det ble funnet tre avkapp av stangjern under utgravingen (C60734/1), dette vil si jern 

som har blitt smidde eller støpt til firkantede, sekskantede eller runde jernstenger. To av 

disse ble det utført metallurgiske undersøkelser på (F638A og B), og begge hadde svært 

høyt innhold av jern(III)oksid. Dette er det viktigste råmaterialet for fremstilling av jern 

og stål.  

 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

Seks kullprøver ble sendt til detaljert vedartsanalyse ved Moesgård museum, hvor fem 

deretter ble videresendt til Beta Analytic for 
14

C-datering. I tillegg ble en malmprøve, en 

jordprøve og seks slaggprøver analysert av Heimdal-archaeometry. 

7.1 VEDARTSANALYSE 

Vedartsanalysene av de seks kullprøvene, en fra steinkonsentrasjonen, fire fra ovnene og 

en fra slagghaugen, resulterte alle i furu (Pinus). Trekullet var nesten utelukkende av 

stammetre, og de to prøvene som inneholdt trekull fra greiner, var også dominert av 

trestammer. Dette kan være et bevisst valg av brensel basert på brennverdi, men kan også 

avspeile tilgjengelige trearter i omkringliggende landskap (se vedlegg 11.2.1). 

7.2 DATERING 

Fem kullprøver ble sendt til radiologisk datering hos Beta Analytic, en fra hver av de tre 

ovnene, samt en fra steinkonsentrasjonen og en fra slagghaugen. Det foreligger 

sammenfallende resultater, der alle fem har fått dateringen tilvarende romertid, men med 

noen variasjoner innenfor perioden.  
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Steinkonsentrasjonen A592 har fått dateringer tilhørende slutten av romertid og 

folkevandringstid, mens ovn A762 befinner seg i motsatt ende og har dateringen liggende 

i overgangen mellom førromersk jernalder og romertid. Dateringene fra de to andre 

ovnene, A730 og A738, tilhører andre halvdel av romertid, mens dateringen fra 

slagghaugen A653 tilhører første halvdel av perioden (se vedlegg 11.2.2). 

 

Tabell 1: Oversikt over 
14

C-dateringene fra jernvinneanlegget på Kvamsfjellet. 

7.3 JERNHÅNDTERING 

Det ble foretatt analyser av i alt 11 slaggprøver, to hver fra ovnene A730 og A762, en 

hver fra ovn A738 og steinkonsetrasjon A592, samt fem fra slagghaug A653. I tillegg ble 

det foretatt analyse av malmen fra A711 og en jordprøveanalyse av røsteplass A812 (se 

vedlegg 11.2.3).  

 

Slaggprøvene innhold verdier av jernoksid (Fe
2
O

3
), silciumoksid (SiO

2
) og manganoksid 

(MnO) som ligger innenfor det man kan forvente av slagg dannet ved utvinning og/eller 

bearbeiding av jernluppa, og bekrefter altså at dette er slagg fra jernutvinning. Alle 

slaggprøvene bortsett fra en viser én relativt tett, jevn og grov struktur. Dette er en normal 

struktur for utvinningsslagg, og den grove strukturen viser at avkjølingen har skjedd 

relativt langsomt og passer med at dette trolig er snakk om ovner med slaggrop. Det ene 

tilfellet av slagg med fin struktur skyldes trolig at dette var noe av det første slagget som 

gikk ned i gropa mens den ennå var kald (figur 17). Dette passer godt overens med 

dateringene, som ligger i perioden for slike ovner av type I (jfr. Espelund 2005). Prøvene 

fra slagghaugen A653 skiller seg fra prøvene fra ovnene, og representer sannsynligvis en 

egen, tidligere utvinning. En av de fem prøvene fra slagghaugen er nesten identisk med 

den ene prøven fra ovn A730, og disse to representerer dermed trolig en egen utvinning. 

Analysene viser spor etter i alt seks ulike utvinninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17: Slaggprøve P841 med fin struktur til venstre og P832 med grov struktur til høyre, begge fra A730. Det er 
sannsynlig at P841 er noe av det første slagget som har gått ned i slaggropa. 
 

Struktur Kalibrert alder Kalenderår  Periode 

A592 – steinkonsentrasjon 1565-1575 BP/1465-1415 BP 385-475 AD/485-535 AD Romertid/Folkevandringstid 

A730 – ovn  1720-1570 BP 230-380 AD Romertid 

A738 – ovn 1720-1570 BP 230-380 AD Romertid 

A653 – slagghaug 1865-1710 BP 85-240 AD Romertid 

A762 – ovn 1990-1865 BP 40 BC-85 AD Førromersk jernalder/ Romertid 
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Tabell 3: Oversikt over metallurgiske prøver fra jernvinneanlegget på Kvamsfjellet. Slagget er ensartet med en relativt 
grov struktur, trolig pga. langsom avkjøling Analysene viser spor etter seks utvinninger 

 

Jordprøven fra A812 ble samlet inn for å prøve å finne ut hva slags funksjon dette 

området egentlig hadde hatt. Her ble det gjort funn av det som virket å være slaggperler, 

og området ble dermed tolket som mulig område for bearbeidelse av luppa. Analyser av 

prøven viser at derimot at dette har vært en røsteplass for myrmalm. Det var ingen 

slaggkuler i prøven, men malmen var nesten helt sort og kunne til forveksling ligne små 

slaggfragmenter eller slaggperler. Analysene av malmen fra jordprøven og malmprøven 

fra A711 viser at malmen var av god kvalitet, med høyt samlet innhold av jernoksid og 

manganoksid. Malmen fra A711 er derimot kjemisk ulik slagget, og har derfor ikke blitt 

bruk i noen av utvinningsprosessene. Gjennomsnittsverdiene for malm og slagg viser at 

det har vært 44 kg jern for hver 100 kg malm, noe som tilsvarer 100-110 kg jern for hver 

100 kg slagg. Råstoffutbyttet på utvinningen med andre ord vært svært godt, men siden 

man ikke vet hvor mye malm som ble brukt til hver enkelt brenning og da heller ikke 

hvor mye slagg som ble dannet, kan man ikke på bakgrunn av dette anslå hvor mange kg 

jern det kom ut fra hver enkelt brenning. 

 

 

 

 

 

 

 
  
Figur 18: Skjematisk fremstilling 
av innholdet av jernoksid og 
manganoksid i malmen fra A711 
(trekanter) og A812 (rundinger), 
analysen viser at de fleste ligger 
på mellom 85-95 %, samt 
slaggprøvene (firkanter), som 
har et noe lavere innhold.  

Struktur Prøve Resultat Kommentar 

A592 – steinkonsentrasjon P709 Svakt magnetisk slagg med grov struktur.  Treavtrykk og svak 
magnetisme tyder på at det 
har størknet under kraftig 
reduserende forhold 

A738 – ovn P761 Litt magnetisk slagg med grov struktur  

A730 – ovn P832 Ikke magnetisk slagg med grov struktur Nesten identisk med P777 og 
disse to representerer derfor 
trolig en egen utvinningsfase 

P841 Meget svakt magnetisk slagg med fin struktur.  Den fine strukturen skyldes 
trolig at dette var noe av det 
første slagget som gikk ned i 
den kalde gropa 

A762 – ovn  P842A Meget svakt magnetisk. Lite fragment Svært likt slagg fra A738, så 
kan trolig stamme derfra 

P842B Magnetisk slagg med grov struktur  

A653 – slagghaug P777A Meget svakt magnetisk slagg med grov struktur Fra bunn av slagghaugen. 
Utgjør trolig en tidligere 
utvinning. P777A er nesten 
identisk med P832, mulig 
sammenheng til A730 

P777B Svakt magnetisk med grov struktur 

P777C Ikke magnetisk med grov struktur 

P777D Ikke magnetisk med grov struktur 

P777E Grov struktur 

A711 – malmlag P781 Kraftig magnetisk røstet malm God kvalitet på malmen 

A812 – røsteplass  P836 Magnetisk, røstet malm. Nesten helt sort. 
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8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Anlegget besto av i alt 12 strukturer fordelt på et relativt lite område rundt id 54843, og 

inkludert moderne forstyrrelser ble det tilsammen avdekket litt under 370 m
2
. Selv om 

området var lite, var det mer tele enn antatt og avdekkingen måtte således foregå over 

flere omganger. I tillegg var det påførte masser på området, og samlet førte det til at det 

gikk med mye tid til rensing av overflater som viste seg å ligge veldig høyt.  

 

Etter at hele jernvinneanlegget var avdekt og renset, kom det frem rester etter tre ovner 

med slaggrop. Disse var oppbygd av kantstilte steiner og bunneheller med tydelige spor 

etter høye temperaturer, i tillegg var slagg brukt som støttende elementer i 

konstruksjonen. Slike ovner med grop for oppsamling av slagg, eller type I-ovner, tilhører 

perioden mellom 0-500 AD, noe som stemmer godt overens med resultatene fra de 

radiologiske dateringene som alle havnet innenfor romertid.  En av ovnene (A762) hadde 

spor etter det som kunne være en tvillingovn, men på grunn av manglende 

ovnskonstruksjon er trolig heller snakk om en nærliggende (dekonstruert) ovn med ulik 

bruksfase eller en sidegrop.  

 

Det var ingen veldefinerte slagghauger på anlegget, men da de forekomstene som var der 

primært besto av fragmentert størkneslagg og slaggblokker støtter de tolkningen av dette 

som ovner med slaggrop. Også analysen av slaggprøvene støtter tolkningen, der den tette 

og grove struktur vitner om langsom avkjøling i slaggrop. Slagget hadde derimot ulikt 

innhold av jernoksider, noe som kan skyldes variasjoner i ovnenes reduserende forhold, 

det er i så tilfelle interessant at også prøver fra en og samme ovn viser ulike 

sammensetninger. Den mest sannsynlige forklaringen er at mindre fragmenter av slagg 

har falt ned i den øverste delen av gropen etter at ovnen ble tatt ut av bruk. Til tross for at 

slagget er noe forskjellig i sin kjemiske sammensetting, er det likevel relativt ensartet 

sammenlignet med annet analysert utvinningsslagg fra Norge og det faller i samme 

gruppe som slagg fra fire andre lokaliteter, tre ganske nærliggende i Gjøvik, Gausdal og 

Øyer kommune i Oppland og en i Børsted i Hedmark. Slagganalysene viser i alt spor etter 

seks utvinninger, og en direkte link mellom deler av den tydeligste slaggkonsentrasjonen 

(A653) og den best bevarte ovnen (A730).     

 

Et fokus for undersøkelsen var å påvise elementer som ikke var synlige på overflaten, og 

det ble påvist både malmlag og røsteplass. Det ble derimot ikke funnet spor etter 

bygninger som kunne ha fungert som verksted eller oppholdssted. En nærliggende 

plassering av en eventuell tuft ville imidlertid ha vært i området nord og nordvest for 

ovnene, siden slagget vender den motsatte veien. Dette er området som har blitt utsatt for 

moderne inngrep, så eventuelle spor etter tuft kan rimeligvis ha blitt fjernet ved 

planeringen.  

 

Ut fra planløsningen var det ikke mulig å anslå hvilke av strukturene som var anlagt først, 

men de nevnte radiologiske analysene viser at strukturene på nordlig og nordøstlig siden 

av anlegget, med dateringer til like etter overgangen fra førromersk jernalder, trolig 

utgjør tidligste bruksfase. Samlet sett har anlegget vært i bruk gjennom hele romertiden, 

men siden to av ovnene og i hvert fall deler av slagghaugen har dateringen til siste 

halvdel av perioden, kan dette vitne om da anleggets hadde den mest omfattende 

jernproduksjonen. I tillegg viser analyseresultatene av malmprøven fra A711 at den 
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røstede malmen herfra var så kjemisk ulik slagget at den ikke kan ha blitt anvendt ved 

noen av utvinningsprossesene, noe som derimot ikke var tilfelle for malmen fra 

røsteplassen. Dette kan tyde på en at malmlageret utgjør en egen fase, hvorvidt den er 

tidligere eller senere er uvisst. Som nevnt lå jernvinneanlegget i et åpent myrlandskap 

med stor jernutfelling, og generelt for analysen av malmen viser at den var av høy 

kvalitet. Man vet derfor at råstoffutbyttet på anlegget var godt, men siden man ikke har 

noe tall på hvor mye malm som ble brukt til hver brenning eller noe slagghaug, som her 

ville gitt et 1:1 forhold, er det ikke mulig å anslå hvor mange kg jern det kom ut fra hver 

enkelt brenning.  

 

9 KONKLUSJON 

I forbindelse med forslag til reguleringsplan for Kvamsfjell nærings- og hytteområde ble 

det gjennomført arkeologiske utgravninger av et jernvinneanlegg delvis forstyrret av 

moderne inngrep. Det ble påvist tre ovner med slaggrop, en mulig ovn eller sidegrop til 

ovn, et malmlag, en røsteplass, to konsentrasjoner eller forekomster av slagg samt en 

steinkonsentrasjon som kan være spor etter en ødelagt ovn. Analyseresultatene viser spor 

etter i alt seks ulike utvinningsprosesser med et høyt utbytte, og i tillegg virker det som 

malmlageret utgjør en egen fase. Anlegget viste fellestrekk med jernvinna i eldre 

jernalder, støttet av de radiologiske dateringene til romertid.  
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11 VEDLEGG 

11.1 STRUKTUR- OG PRØVELISTE 

Struktur Beskrivelse Prøver Fotonr. 
A592, 
steinkonsentrasjon 

Steinkonsentrasjon på 100 x 110 x 140 cm, bestående av flere større 
steinheller på 10-15 cm og store slaggklumper på 18-21 cm. En del kull synlig i 
overflata, antatt å være en mulig ovn etter avtorving. Massene rundt 
strukturen er blandet. Undersøkt over fem plan og det var mye heller, 
ovnsforing og slagg gjennom alle lagene, men det kom aldri frem noe tydelig 
konstruksjon. 52 kg slagg.  
PK710: 15 veldig små stykker trekull, Pinus, furu: datert til 385-475/485-535 
AD. P709: svakt magnetisk slagg. Øvrige prøver ikke sendt inn 

PK693, 
P709, 
PK710, 
P752 

29, 20, 35-40, 
50-59, 64-69, 
99-111 

A601, 
kullflekk 

Avlang kullflekk, ca 150 cm x 100 cm. Noen kullbiter, men består primært av 
kullholdig jord slagg og ovnsdeler. Kullprøve ikke sendt inn.  

PK681 31 

A610,  
kullflekk  

 33, 42-45 

A622,  
kullflekk 

Ca 230 cm x 290 cm kullblandet område. Noen mindre slaggklumper (under 5 
cm) og småstein, i vestlig del er det flekkvis leire. Området er mer kompakt, 
mens vestlige del virker løsere og har mer humus/torv/sand enn kull. 

 32, 42-45 

A631,  
leirklump  

 98 

A653,  
slagghaug 

Ingen veldefinert slagghaug, pg besto av et noe blandet materiale, både slagg 
og mye silt, jord og sand. Ca. 4,5x7 m, og anslått å romme 750-950 kg slagg.  
P777, både slagg og kull fra bunn av slagghaug: 100 små stykker trekull, Pinus, 
furu datert til 85-240 AD. A Meget svakt magnetisk, B Svakt magnetisk, C Ikke 
magnetisk, D Ikke magnetisk 

P777 60-63, 122-
127 

A694, 
slaggforekomst 

Oval i formen. Snittet  
P832: Ikke magnetisk. Nesten identisk med den ene slaggprøven fra A653, de 
representerer trolig en utvinning 

P832 136-141 

A711, 
malmlag 

Tynt finkornet lag med røstet, rødsort malm, utstrekning på 9,4 m
2
. 

P781: kraftig magnetisk malm av høy kvalitet, lavere innhold av magnanoxid 
enn i de andre prøvene, derfor ikke brukt i utvinningen 

P781 112, 113 

A730, 
ovn 

Rester etter ovn med slaggrop. Gravd over seks lag, og en konsentrert 
steinsamling ble tydelig nedover lagene. Flere større heller plassert skrående i 
en ring. Ved snitting kom det frem varmepåvirket sand. 55x73 cm, 30 cm dyp 
og totalt 90,5 kg slagg.  
PK840: Ca 100 små stykker trekull, Pinus, furu datert til 230-380 AD.  
P841: svak magnetisk slagg. Fin struktur på slagget, skyldes trolig at det var 
noe av det første slagget som gikk ned i gropa (mens den ennå var kald).  

PK779, 
PK840, 
P841 

149-154, 164-
168, 178-181, 
195-199, 213-
218, 283-286 

A738,  
ovn 

Rester etter ovn med slaggrop, virker å være gravd ned i undergrunnen eller 
eventuelt lagt ned i en naturlig forsenkning. Ble gravd ut over åtte lag, 
nedover i lagene kom det frem mye fet, kullholdig masse 62x68 cm, 30 cm 
dyp og totalt 142 kg slagg. 
PK760: Fra plan 3. Ca.75 små stykker trekull, Pinus, furu 
PK780: Fra plan 7. Ca 150 små stykker trekull Pinus, furu: datert til 230-380 
AD. Øvrige kullprøver er fra plan 2 og 5, ikke sendt inn. P761: litt magnetisk  

PK757, 
PK760, 
P761,  
PK779, 
PK780 

114-121, 128, 
130-135, 142-
145, 155-163, 
174-177, 184-
188, 200-202 

A762,  
ovn 

Rester etter enten en eller to ovner med slaggrop. Den ene en relativt tydelig 
konstruksjon, den andre noe mer diffus og fremstår mye mer lagdelt, har i 
tillegg til generelt mer kull også en fetere kullinse. De øverste 30 cm av den 
tydeligste ovnen besto av tettpakket slagg og stein, mens det under ble mer 
finkornet masse og en linse av rødbrent sand i bunnen. Denne hadde en 
diameter på 72 cm og var 58 cm dyp, mens den andre målte 52 cm i diameter 
og 46 cm dyp.  
PK842: Ca 100 små stykker trekull, Pinus, furu datert til BC 40-85 AD  
P843: A Meget svakt magnetisk, B Magnetisk 

PK842, 
P843 

169-173, 204-
209 

A812,  
røsteplass 

Området består av blandet malm og kull, noe moderne forstyrrelser. 
Tilnærmet kvadratisk i formen. På grunn av funn av det som ble tolket som 
slaggperler ble dette først antatt å være et mulig område for bearbeidelse av 
luppa.  
P836: kraftig magnetisk malm. Analyser av prøven viser at dette var en 
røsteplass for myrmalm, og det var ingen slaggkuler til stede i prøven. 
Malmen var derimot nesten helt sort, og kunne til forveksling ligne små 
slaggfragmenter eller -perler.    

P836 210-212 
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11.4 FOTOLISTE 

Filnavn Motivbeskrivelse Sett mot Navn Dato 
Cf35023_001.JPG Oversiktsbilde i starten (fotostang) SØ JM 24.05.2016 

Cf35023_002.JPG Oversiktsbilde i starten SØ JM 24.05.2016 

Cf35023_003.JPG Oversiktsbilde i starten SØ JM 24.05.2016 

Cf35023_004.JPG Oversiktsbilde i starten SØ JM 24.05.2016 

Cf35023_005.JPG Oversiktsbilde i starten SØ JM 24.05.2016 

Cf35023_006.JPG Oversiktsbilde i starten SØ ASE 24.05.2016 

Cf35023_007.JPG Oversiktsbilde i starten SSØ  ASE 24.05.2016 

Cf35023_008.JPG Oversiktsbilde i starten S ASE 24.05.2016 

Cf35023_009.JPG Oversiktsbilde i starten SV  ASE 24.05.2016 

Cf35023_010.JPG Oversiktsbilde i starten VSV  ASE 24.05.2016 

Cf35023_011.JPG Oversiktsbilde i starten  V ASE 24.05.2016 

Cf35023_012.JPG Oversiktsbilde i starten  V ASE 24.05.2016 

Cf35023_013.JPG Oversiktsbilde i starten  V ASE 24.05.2016 

Cf35023_014.JPG Oversiktsbilde i starten  NØ ASE 24.05.2016 

Cf35023_015.JPG Oversiktsbilde i starten  N ASE 24.05.2016 

Cf35023_016.JPG Oversiktsbilde etter fjerning av vegetasjon (med fotostang) SØ JM 24.05.2016 

Cf35023_017.JPG Oversiktsbilde etter fjerning av vegetasjon (med fotostang) SØ JM 24.05.2016 

Cf35023_018.JPG Oversiktsbilde etter avdekking       

Cf35023_019.JPG Oversiktsbilde etter avdekking       

Cf35023_020.JPG Oversiktsbilde etter avdekking       

Cf35023_021.JPG Oversiktsbilde etter avdekking       

Cf35023_022.JPG Oversiktsbilde etter avdekking       

Cf35023_023.JPG Oversiktsbilde etter avdekking       

Cf35023_024.JPG Oversiktsbilde etter avdekking       

Cf35023_025.JPG Oversiktsbilde etter avdekking       

Cf35023_026.JPG Oversiktsbilde etter avdekking       

Cf35023_027.JPG Oversiktsbilde etter avdekking       

Cf35023_028.JPG Oversiktsbilde etter avdekking       

Cf35023_029.JPG A592        

Cf35023_030.JPG A592       

Cf35023_031.JPG A601       

Cf35023_032.JPG A622 (obs N-pil peker NNV) SV ASE 31.05.2016 

Cf35023_033.JPG A610  (obs N-pil peker NNV) SV ASE 31.05.2016 

Cf35023_034.JPG Mulig ovnsområde. Liggende NØ for A622 (obs N-pil peker NNV) SV ASE 31.05.2016 

Cf35023_035.JPG A592 plan 1 Ø AP 31.05.2016 

Cf35023_036.JPG A592 plan 1 S AP 31.05.2016 

Cf35023_037.JPG A592 plan 1 NV AP 31.05.2016 

Cf35023_038.JPG A592 plan 1 NV AP 31.05.2016 

Cf35023_039.JPG A592 plan 1 NØ AP 31.05.2016 

Cf35023_040.JPG A592 plan 1 NØ AP 31.05.2016 

Cf35023_041.JPG Mulig ovnsområde. Liggende NØ for A622. Plan 1  SØ ASE 01.06.2016 

Cf35023_042.JPG Oversikt A610 og A622       

Cf35023_044.JPG Oversikt A610 og A622       

Cf35023_045.JPG Oversikt A610 og A622. Etter at "A622" masser over torv og torv fjernet  SV JM 01.06.2016 

Cf35023_046.JPG         

Cf35023_047.JPG A592 plan 2      02.06.2016 

Cf35023_048.JPG A592 plan 2      02.06.2016 

Cf35023_049.JPG A592 plan 2      02.06.2016 

Cf35023_050.JPG A592 plan 2 SØ AP 02.06.2016 

Cf35023_051.JPG A592 plan 2 S AP 02.06.2016 

Cf35023_052.JPG A592 plan 2 S AP 02.06.2016 

Cf35023_053.JPG A592 plan 2 V AP 02.06.2016 

Cf35023_054.JPG A592 plan 2 V AP 02.06.2016 

Cf35023_055.JPG A592 plan 2 V AP 02.06.2016 

Cf35023_056.JPG A592 plan 2 V AP 02.06.2016 

Cf35023_057.JPG A592 plan 2 N AP 02.06.2016 

Cf35023_058.JPG A592 plan 2 N AP 02.06.2016 

Cf35023_059.JPG A592 plan 2 Ø AP 02.06.2016 

Cf35023_060.JPG A653 nordside med fotostang S AP 02.06.2016 

Cf35023_061.JPG A653 nordside med fotostang S AP 02.06.2016 

Cf35023_062.JPG A653 med fotostang S AP 02.06.2016 

Cf35023_063.JPG A653 med fotostang S AP 02.06.2016 

Cf35023_064.JPG A592 plan 3 S AP 02.06.2016 

Cf35023_065.JPG A592 plan 3 S AP 02.06.2016 

Cf35023_066.JPG A592 plan 3 V AP 02.06.2016 

Cf35023_067.JPG A592 plan 3 NV AP 02.06.2016 

Cf35023_068.JPG A592 plan 3 NØ AP 02.06.2016 

Cf35023_069.JPG A592 plan 3 med fotostang   AP 02.06.2016 
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Cf35023_070- Cf35023_094.JPG Fotograferte slagghaug 653       

Cf35023_095.JPG Opprensa område nord for profilbenk     ASE 02.06.2016 

Cf35023_096.JPG Opprensa område nord for profilbenk     ASE 02.06.2016 

Cf35023_097.JPG Stor løs slaggblokk       

Cf35023_098.JPG Leirhaug a631 med grop i forgrunn       

Cf35023_099.JPG A592 plan 4 SØ AP 03.06.2016 

Cf35023_100.JPG A592 plan 4 SV AP 03.06.2016 

Cf35023_101.JPG A592 plan 4 NV AP 03.06.2016 

Cf35023_102.JPG A592 plan 4 V AP 03.06.2016 

Cf35023_103.JPG A592 plan 4 NØ AP 03.06.2016 

Cf35023_104.JPG A592 plan 4 SØ AP 03.06.2016 

Cf35023_105.JPG A592 plan 5 SØ AP 06.06.2016 

Cf35023_106.JPG A592 plan 5 V AP 06.06.2016 

Cf35023_107.JPG A592 plan 5 N AP 06.06.2016 

Cf35023_108.JPG A592 plan 5 N AP 06.06.2016 

Cf35023_109.JPG A592 plan 5 NØ AP 06.06.2016 

Cf35023_110.JPG A592 plan 5 slaggklump SØ AP 06.06.2016 

Cf35023_111.JPG A592 plan 5 slaggklump NV AP 06.06.2016 

Cf35023_112.JPG A711 oversikt med fotostang S ASE 06.06.2016 

Cf35023_113.JPG A711, med mulige ovner A730 og A738 S ASE 06.06.2016 

Cf35023_114.JPG A738 plan 1 S ASE 06.06.2016 

Cf35023_115.JPG A738 plan 1 Ø ASE 06.06.2016 

Cf35023_116.JPG A738 plan 1 Ø ASE 06.06.2016 

Cf35023_117.JPG A738 plan 1 Ø ASE 06.06.2016 

Cf35023_118.JPG A738 plan 1 N ASE 06.06.2016 

Cf35023_119.JPG A738 plan 1 N ASE 06.06.2016 

Cf35023_120.JPG A738 plan 1 V ASE 06.06.2016 

Cf35023_121.JPG A738 plan 1 V ASE 06.06.2016 

Cf35023_122.JPG C753 sjakt profil (slagghaug A653) SØ SUB 06.06.2016 

Cf35023_123.JPG C753 sjakt profil (slagghaug A653) SØ SUB 06.06.2016 

Cf35023_124.JPG C753 sjakt profil (slagghaug A653) SØ SUB 06.06.2016 

Cf35023_125.JPG C753 sjakt profil (slagghaug A653) Ø SUB 06.06.2016 

Cf35023_126.JPG C753 sjakt profil (slagghaug A653) S SUB 06.06.2016 

Cf35023_127.JPG C753 sjakt profil (slagghaug A653) SØ SUB 06.06.2016 

Cf35023_128.JPG A738 plan 1 S ASE 07.06.2016 

Cf35023_129.JPG Sleivfoto       

Cf35023_130.JPG A738 detaljfoto etter rensing av "innside" av ovn Ø ASE 07.06.2016 

Cf35023_131.JPG A783 plan 2 S ASE 07.06.2016 

Cf35023_132.JPG A783 plan 2 Ø ASE 07.06.2016 

Cf35023_133.JPG A783 plan 2 N ASE 07.06.2016 

Cf35023_134.JPG A783 plan 2 V ASE 07.06.2016 

Cf35023_135.JPG A783 plan 2. Detaljfoto av mulig renne  S ASE 07.06.2016 

Cf35023_136.JPG C755 profil NØ SUB 07.06.2016 

Cf35023_137.JPG C755 profil NØ SUB 07.06.2016 

Cf35023_138.JPG C755 profil N SUB 07.06.2016 

Cf35023_139.JPG C755 profil NØ SUB 07.06.2016 

Cf35023_140.JPG C755 profil NØ SUB 07.06.2016 

Cf35023_141.JPG C755 profil NNØ SUB 07.06.2016 

Cf35023_142.JPG A738 plan 3 SØ ASE 07.06.2016 

Cf35023_143.JPG A738 plan 3 SV ASE 07.06.2016 

Cf35023_144.JPG A738 plan 3 NV ASE 07.06.2016 

Cf35023_145.JPG A738 plan 3 NØ ASE 07.06.2016 

Cf35023_146.JPG Profil c758 Ø JM 07.06.2016 

Cf35023_147.JPG Profil c758 Ø JM 07.06.2016 

Cf35023_148.JPG Profil c758 Ø JM 07.06.2016 

Cf35023_149.JPG A730 plan 1 Ø AP 08.06.2016 

Cf35023_150.JPG A730 plan 1 S AP 08.06.2016 

Cf35023_151.JPG A730 plan 1 V AP 08.06.2016 

Cf35023_152.JPG A730 plan 1 V SUB 08.06.2016 

Cf35023_153.JPG A730 plan 1 V SUB 08.06.2016 

Cf35023_154.JPG A730 plan 1 N SUB 08.06.2016 

Cf35023_155.JPG A738 plan 4 N ASE 08.06.2016 

Cf35023_156.JPG A738 plan 4 Ø ASE 08.06.2016 

Cf35023_157.JPG A738 plan 4 Ø ASE 08.06.2016 

Cf35023_158.JPG A738 plan 4 S ASE 08.06.2016 

Cf35023_159.JPG A738 plan 4 V ASE 08.06.2016 

Cf35023_160.JPG A738 plan 5 N ASE 08.06.2016 

Cf35023_161.JPG A738 plan 5 Ø ASE 08.06.2016 

Cf35023_162.JPG A738 plan 5 S ASE 08.06.2016 

Cf35023_163.JPG A738 plan 5 V ASE 08.06.2016 

Cf35023_164.JPG A730 plan 2 S SUB 08.06.2016 
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Cf35023_165.JPG A730 plan 2 S SUB 08.06.2016 

Cf35023_166.JPG A730 plan 2 V SUB 08.06.2016 

Cf35023_167.JPG A730 plan 2 NØ SUB 08.06.2016 

Cf35023_168.JPG A730 plan 2 ØSØ SUB 08.06.2016 

Cf35023_169.JPG A762 Ø JM 08.06.2016 

Cf35023_170.JPG A762   JM 08.06.2016 

Cf35023_171.JPG A762   JM 08.06.2016 

Cf35023_172.JPG A762   JM 08.06.2016 

Cf35023_173.JPG A762   JM 08.06.2016 

Cf35023_174.JPG A738 plan 6 V ASE 08.06.2016 

Cf35023_175.JPG A738 plan 6 Ø ASE 08.06.2016 

Cf35023_176.JPG A738 plan 6 S ASE 08.06.2016 

Cf35023_177.JPG A738 plan 6 S ASE 08.06.2016 

Cf35023_178.JPG A730 plan 3 S SUB 08.06.2016 

Cf35023_179.JPG A730 plan 3 V SUB 08.06.2016 

Cf35023_180.JPG A730 plan 3 NNØ SUB 08.06.2016 

Cf35023_181.JPG A730 plan 3 Ø SUB 08.06.2016 

Cf35023_182.JPG Arbeidsbilde     08.06.2016 

Cf35023_183.JPG Arbeidsbilde     08.06.2016 

Cf35023_184.JPG A738 detaljbilder fra plan 7 NØ ASE 08.06.2016 

Cf35023_185.JPG A738 plan 7 SSØ ASE 08.06.2016 

Cf35023_186.JPG A738 plan 7 V ASE 08.06.2016 

Cf35023_187.JPG A738 detaljbilder fra plan 7 NØ ASE 08.06.2016 

Cf35023_188.JPG A738 detaljbilder fra plan 7 NØ  ASE 08.06.2016 

Cf35023_189.JPG Oversiktsbilde (fotostang)       

Cf35023_190.JPG Oversiktsbilde (fotostang)       

Cf35023_191.JPG Oversiktsbilde (fotostang)       

Cf35023_192.JPG Arbeidsbilde       

Cf35023_193.JPG A738 detaljbilder fra plan 7 NØ ASE 08.06.2016 

Cf35023_194.JPG A738 detaljbilder fra plan 7 NØ ASE 08.06.2016 

Cf35023_195.JPG A730 plan 4 S SUB 08.06.2016 

Cf35023_196.JPG A730 plan 4 V SUB 08.06.2016 

Cf35023_197.JPG A730 plan 4 N SUB 08.06.2016 

Cf35023_198.JPG A730 plan 4 Ø SUB 08.06.2016 

Cf35023_199.JPG A730 plan 4, ovanfrå NV SUB 08.06.2016 

Cf35023_200.JPG A738 plan 8   ASE 08.06.2016 

Cf35023_201.JPG A738 plan 8   ASE 08.06.2016 

Cf35023_202.JPG A738 plan 8   ASE 08.06.2016 

Cf35023_203.JPG A782 etter fjerning av heller       

Cf35023_204.JPG A762 profil SØ AP 9.6.2016 

Cf35023_205.JPG A762 profil SØ AP 9.6.2016 

Cf35023_206.JPG A762 profil, close up of a possible structure SØ AP 9.6.2016 

Cf35023_207.JPG A762, close up of a possible structure S AP 9.6.2016 

Cf35023_208.JPG A762 possible structure, soil around stones removed SØ AP 9.6.2016 

Cf35023_209.JPG A762 possible structure, soil around stones removed NØ AP 9.6.2016 

Cf35023_210.JPG A812 oversikt mulig aktivitetsområde   ASE 9.6.2016 

Cf35023_211.JPG A812   ASE 9.6.2016 

Cf35023_212.JPG A812   ASE 9.6.2016 

Cf35023_213.JPG A730 plan 5   SUB  9.6.2016 

Cf35023_214.JPG A730 plan 5   SUB  9.6.2016 

Cf35023_215.JPG A730 plan 5   SUB  9.6.2016 

Cf35023_216.JPG A730 plan 5   SUB  9.6.2016 

Cf35023_217.JPG A730 plan 5   SUB  9.6.2016 

Cf35023_218.JPG A730 med C758   SUB 9.6.2016 

Cf35023_219- Cf35023_278.JPG.JPG  Fotogrammetri A730        

Cf35023_279.JPG C834 profil  SØ AP 9.6.2016 

Cf35023_280.JPG "Arbeidsbilde"   JM 9.6.2016 

Cf35023_281.JPG A730 med fotostang    JM 9.6.2016 

Cf35023_282.JPG A730 med fotostang    JM 9.6.2016 

Cf35023_283.JPG A730 plan 6   JM 9.6.2016 

Cf35023_284.JPG A730 plan 6   JM 9.6.2016 

Cf35023_285.JPG A730 profil (plan 6) N SUB  9.6.2016 

Cf35023_286.JPG A730 profil  N SUB  9.6.2016 


