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SAMMENDRAG 
I løpet av en dag gjennomførte representanter fra KHM og Hedmark fylkeskommune en 
sikringsundersøkelse av et jernutvinningsanlegg som var skadet i forbindelse med 
bygging av skianlegg. Det ble dokumenter to kullgroper og to slagghauger, samt en 
mindre haug/slaggansamling. Det ble ikke påvist noen ovn eller tuft. Hele området var 
tidligere skadet som følge av hogst/markberedning.  

Undersøkelsen omfattet en enkel dokumentasjon ved hjelp av prøvestikk med jordbor 
og spade, tegning, foto og innmåling med GPS. Et profil ble renset fram i kanten av en 
skadet slagghaug, og kullprøver ble tatt fra denne og fra en skadet kullgrop. Det er ikke 
utført radiologisk datering av prøvene. Anlegget representerer minst ett jernutvinningsanlegg 
fra yngre jernalder/middelalder. 

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 
Løten allmenning 273/220 
Kommune Fylke 
Løten Hedmark 
Saksnavn Kulturminnetype 
Nordbygda skianlegg - 
sikringsundersøkelse Jernutvinningsanlegg 

Saksnummer (KHM)  
04/3949 

Prosjektkode 
 - 

Grunneier, adresse Tiltakshaver 
 -  - 
Tidsrom for utgravning M 711-kart/ UTM-koordinater/ Kartdatum 
1.juli 2005  
ØK-kart ØK-koordinater 
 -  - 
A-nr. C.nr. 
2014/440 59634 
ID nr. (Askeladden) Negativnr. (KHM) 
115164  
Rapport ved: Dato: 
I. M. Berg-Hansen 10.09.2014 
Saksbehandler: Prosjektleder: 
I. M. Berg-Hansen I. M. Berg-Hansen 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 
  
LØTEN ALLMENNING, 273/220, LØTEN KOMMUNE, 
HEDMARK FYLKE  
 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
 
Bakgrunnen for undersøkelsen var skade på jernutvinningsanlegg i forbindelse med 
anleggelse av skianlegg. Kulturminnet ble oppdaget av tiltakshaver i forbindelse med 
arbeidet. Arbeidet ble stanset og tiltakshaver meldte om funnet til Hedmark 
fylkeskommune. Det ble i etterkant gitt dispensasjon fra Kulturminneloven etter § 8,2. 
ledd med vilkår om sikring. 
 

2 DELTAGERE, TIDSROM 
Deltagere ved undersøkelsen var I. M. Berg-Hansen, KHM, og Ove Holsen, Hedmark 
fylkeskommune. Undersøkelsen ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt i løpet av 1. 
juli 2005 (1 dag). 
 

3 BESØK OG FORMIDLING  
Ingen formidling. 
 

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 
Lokaliteten ligger ved elva Fura nord for Gryllingsetra, i Løten Allmenning. 
Kulturminnene (1 kullgrop og 1 slagghaug) ligger på en brink/terrasse i terrenget, ovenfor 
den N-S-gående elva. Lenger nord på samme terrasse finnes ytterligere 1 slagghaug, 1 
slagghaug/slaggansamling, og 1 kullgrop. Kulturminnene ligger på en rekke på terrassen.  
Det ble forgjeves gjort forsøk på å påvise ovner og tufter i forbindelse med befaringen. 
Dette kan dels skyldes tykt torvdekke og dels skadene i området. 
 
Landskapet er et gammelt hogstfelt i granskog, i 2005 hovedsakelig bevokst med gress og 
lyng, samt spredte unggraner. Alle kulturminnene er mer eller mindre skadet/dratt utover 
i forbindelse med hogst og markberedning til skogplanting. Anlegget ligger i et område 
hvor det er registrert flere kullgroper og enkelte jernutvinningsanlegg. 
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5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

 
Formålet med undersøkelsen var å sikre vitenskapelig materiale gjennom en enkel 
dokumentasjon av kulturminnet inklusive prøvetaking, samt dokumentere skadens 
omfang. 
  
 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Området ble befart og prøvestukket med jordbor og spade for å identifisere kulturminner 
som var synlige på overflaten, og for å lete etter ikke-synlige kulturminner. Det var ikke 
tid til å gjennomføre en systematisk registrering. 
 
For øvrig ble det gjennomført en enkel utgravning/opprensning av et profil ved hjelp av 
spade. Dokumentasjon ble utført ved hjelp av manuell innmåling av feltet, håndtegning, 
foto, og GPS-innmåling. 
 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Ved ankomst ble anlegget befart. Det ble observert skader i form av planering/fjerning av 
toppjord. Så godt som hele kullgrop R1 er fjernet. Denne gropa ble dokumentert av 
Hedmark fylkeskommune høsten 2004, og ble derfor ikke dokumenter på nytt.  

Slagghaug R2 er skadet ved at østlige del er fjernet, trolig nesten halve haugen. I den 
skadete slagghaugen ble det spadd ut et profil.  
 
Vi startet med å lage en håndtegnet planskisse i målestokk 1:100, ved å trekke et 
målebånd som en akse gjennom feltet, og måle kulturminnene derfra. På den måten ble 
alle kulturminnene dokumentert i plan. 
 
Strukturene fikk nummer R1-R5 (tilsvarer fylkeskommunens nummer R1 og R12-R15). 
Alle strukturer ble deretter beskrevet og fotografert. Kulturminneområdets ytterkanter 
samt midtpunktet på hver struktur ble målt inn med GPS av fylkeskommunen. 
 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Alle kulturminnene er mer eller mindre skadet/dratt utover i forbindelse med hogst og 
markberedning til skogplanting. I tillegg er to kulturminner skadet i forbindelse med 
bygging av skianlegg. 
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6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

6.1 STRUKTURER 

 
R1 Kullgrop 
Gropa er tidligere dokumentert av Hedmark fylkeskommune, beskrevet i brev av 29. april 
2004: «Kullgrop R1 er av uviss utstrekning fordi den er kraftig skadet av to dype hjulspor 
i en dybde på ca. 50 cm. Av samme årsak er det umulig å si hvilken form bunnen 
opprinnelig har hatt. Det kan imidlertid antas at gropa opprinnelig har vært kvadratisk til 
rektangulær siden de andre kullgropene har denne form. Lengst sørvest i gropa er 
antydning til voll og gropside synlig. Det er ellers relativt stor forekomst av trekull, også 
stykker, i og ved gropa.»  
Gropa måler er ca. 3 m i diameter. GPS: WP NO R1 i midten av strukturen. 
 
R2 Slagghaug 
Haugen er skadet i SØ hvor en stor del er fjernet. Haugen er utflytende og uregelmessig. 
Den er bevokst med gress og smågran, og en stor opptrukket stubbe på N-siden. Omkring 
haugen ligger gammelt hogstavfall. 
Beskrivelse fra fylkeskommunens brev av 29. april 2004: 
«Slagghaug R12 er en relativt klart markert forhøyning av oval/avlang form. Dens 
nåværende mål er 8 meter lang, 3,5 meter bred og 55 cm høy. Om lag 1/3 av slagghaugen 
er fjernet (utkastet) i den sørlige delen. Mye slagg er synlig der skaden er skjedd. Mye 
torv er fjernet sør for slagghaugen, men det ble ikke påvist spor etter ovn i undergrunnen. 
Denne kan derfor ligge på nordsiden av haugen.» 
Haugen ble undersøkt ved at et profil ble renset fram ved hjelp av spade og graveskje i 
den skadete siden. Profilet ble dokumentert ved hjelp av tegning og foto, og to kullprøver 
ble tatt ut (KP1 og 2). Haugen bestod av jordblandet slagg med enkelte kullbiter (KP1), 
med et tynt kullag i bunnen (KP2). Haugen har trolig vært ca. 5-7 meter lang, bredde 
uviss. I profil ble haugen målt til ca. 0,75 meter høyde. GPS: WP NO R2 midt i 
strukturen, på toppen av profilen. 
 
R3 Slagghaug 
Haugen er nærmest rund og klart avgrenset, men kraftig erodert i SV-kant. Den er 
bevokst med lyng og smågran. Høyde ca. 0,95 meter, diameter ca. 5 meter. GPS: WP NO 
R3 i midten av strukturen. 
 
R4 Kullgrop 
Gropa er stor med uregelmessig rund ytre form. Den er utflytende i vest, men har en klart 
avgrenset voll i S og Ø. Innvendig har den en tydelig firkantet form, som riktignok er 
utflytende i Ø (trolig skadet av kjøring med skogsmaskin). Gropa er bevokst med lyng, 
gress og ung gran. Dybde ca. 1 meter, voll ca. 0,4 meter høy. Ytre diameter ca. 7-8 meter, 
indre diameter ca. 4,5 -5 meter. GPS: WP NO R4 i midten av strukturen. 
 
R5 Haug med slagg. 
Liten uregelmessig haug som trolig er rest av en større haug, men kjørt i stykker av 
skogsmaskin. Det ligger slaggbiter spredt i marka omkring. Haugen er bevokst med lyng 
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og gress. Høyde ca. 0,20 meter. Tverrmål ca. 2-3 meter. GPS: WP NO R5 i midten av 
strukturen. 
 
 

7 DATERING, NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 
Det ble samlet inn to kullprøver (KP1 og KP2) fra slagghaug R2 (C59634/1-2). Det er 
ikke foretatt vedartsanalyse eller radiologisk datering av prøvene. 
Anlegget representerer jernutvinning ved bruk av kull brent i kullgrop, og slaggen er 
spadd ut og samlet i slagghauger. Dette tyder på bruk i yngre jernalder eller middelalder. 
 
 

8 SAMMENDRAG 
I løpet av en dag gjennomførte representanter fra KHM og Hedmark fylkeskommune en 
sikringsundersøkelse av et jernutvinningsanlegg som var skadet i forbindelse med 
bygging av skianlegg. 
Det ble dokumenter to kullgroper og to slagghauger, samt en mindre 
haug/slaggansamling. Det ble ikke påvist noen ovn eller tuft, men dette kan skyldes at det 
ikke var anledning til å gjennomføre noen grundig registrering. Hele området var tidligere 
skadet i forbindelse med hogst/markberedning. Anlegget representerer minst ett 
jernutvinningsanlegg fra yngre jernalder/middelalder. 
 
 

9 VEDLEGG 

9.1 STRUKTURLISTE 

Struktnummer Type 
R1 Kullgrop 
R2 Slagghaug 
R3 Slagghaug 
R4 Kullgrop 
R5 Haug med slagg (ansamling) 
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9.2 TILVEKSTTEKST C59634/1-2 

 
C59634/1-2  
Produksjonsplass fra vikingtid/middelalder fra GRYNNLINGSETRA, NORDBYGDA 
SKIANLEGG av ALMENNINGSSTYKKET (273/220), LØTEN K., HEDMARK.  
1) Trekullprøve fra slagghaug R2. Prøven er fra kullag i bunnen av haugen. Tatt ut i profil. 
Fnr: KP1. Vekt: > 2 g gram. Strukturnr: R2 Slagghaug.  
2) Trekullprøve fra slagghaug R2. Prøven er fra haugmassen ca. 10 cm over bunnen. Tatt ut 
i profil. Fnr: KP2. Vekt: > 2 g gram. Strukturnr: R2 Slagghaug.  
Funnomstendighet: Arkeologisk etterundersøkelse. Lokaliteten ligger ved elva Fura nord for 
Gryllingsetra, i Løten Allmenning. Kulturminnene ligger på en brink i terrenget, ovenfor den 
N-S-gående elva. I løpet av en dag gjennomførte representanter fra KHM og Hedmark 
fylkeskommune en sikringsundersøkelse av et jernutvinningsanlegg som var skadet i 
forbindelse med bygging av skianlegg. Undersøkelsen omfattet en enkel dokumentasjon ved 
hjelp av prøvestikk med jordbor og spade, tegning, foto og innmåling med GPS. Det ble 
dokumenter to kullgroper og to slagghauger, samt en mindre haug/slaggansamling. Det ble 
ikke påvist noen ovn eller tuft. Hele området var tidligere skadet som følge av 
hogst/markberedning. Et profil ble renset fram i kanten av en skadet slagghaug, og to 
kullprøver ble tatt fra denne. Det er ikke utført vedartsbestemmelse eller radiologisk datering 
av prøvene. Anlegget representerer minst ett jernutvinningsanlegg fra yngre 
jernalder/middelalder.  
Orienteringsoppgave: Ved elva Fura, nord for Gryllingsetra i Løten Allmenning. På brink i 
terrenget ovenfor elva som her løper N-S.  
LokalitetsID: 115164  
Funnet av: Inger Marie Berg-Hansen  
Funnår: 2005  
Katalogisert av: Inger Marie Berg-Hansen  
 
 
 

9.3 PRØVER 

9.3.1 KULLPRØVER 

Struktur Kontekst Prøvenummer C-nummer 
R2 - slagghaug Fyllmassen i haugen KP1 C59634/1 
R2 - slagghaug Kullag i bunnen av haugen KP2 C59634/2 
 
 

9.4 TEGNINGER 

 
1. Plantegning (2 ark), målestokk 1:100. 
2. Profiltegning, profil gjennom slagghaug R2, med sted for uttak av kullprøver 

merket KP1 og KP2. Målestokk 1:20. 
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9.5 FOTOLISTE 
Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 
1 R2, skadet slagghaug N IMHB 01.07.05 
2 Lokaliteten med Ove Holseng i vestkant N IMHB 01.07.05 
3 Lokaliteten, R1 i forgrunnen NV IMHB 01.07.05 
4 R2 med målestokk N IMHB 01.07.05 
5 R3, slagghaug N IMHB 01.07.05 
6 R3, slagghaug V IMHB 01.07.05 
7 R3, slagghaug S IMHB 01.07.05 
8 R5 med målestokk N IMHB 01.07.05 
9 R5 med målestokk N IMHB 01.07.05 
10 R4, kullgrop V IMHB 01.07.05 
11 R4, kullgrop NNØ IMHB 01.07.05 
12 Lokaliteten med Ove Holseng og R2 i vest NNV IMHB 01.07.05 
13 R2, profil, oversikt N IMHB 01.07.05 
14 R2, profil, oversikt N IMHB 01.07.05 
15 R2, profil NØ IMHB 01.07.05 
16 R2, profil NV IMHB 01.07.05 
17 R2, profil NNV IMHB 01.07.05 
18 R2, profil NNV IMHB 01.07.05 
19 R2, profil NNV IMHB 01.07.05 
20 R2, profil N IMHB 01.07.05 
21 R4, kullgrop N IMHB 01.07.05 
22 R4, kullgrop med Ove Holseng N IMHB 01.07.05 

 
 

9.6 KART 

1. Kopi av kart fra dispensasjonssøknad.  
 

9.7 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

Tegninger: 
1. Plantegning (2 ark), målestokk 1:100. 
2. Profiltegning, profil gjennom slagghaug R2, med sted for uttak av kullprøver 

merket KP1 og KP2. Målestokk 1:20. 
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