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FLYR FOR FORSKNING: På fly festes magnetometer for å søke
etterjernrester i skog og mark.
FOTO NIKU
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De siste dagene er det blitt
testet utit helt nytt
arkéelogiskverlctey I
lufirominet over Elverum
og Hamar [håp om å finne
ukjénte•kulturmlnner.
RAGNHILD EKORNRUD
rWknhiIdÀk&nwd@vstlendlnsen.no
99236.932

Forsker og arkeolög Ole Ris
bøl ståfi spissen for den nye
forskningsprosjektet, hvor de
biùker màgi~etometer for å
registrere magnetiske spor et
ter forfedrene våre.
Vi har brukt flybåren la
serskanning for å finne, inter
essante arkeologiske funn i
skog, men med den finner vi
ikke jern, forklarer Risbøl.
Det er hva han håper å fin
nenå.
Det vi håper å finne er
punkter med mye magnetis
me, som kan indikere spor et
ter jernproduksjon, sier Ris
bøl.
Han håper å fli~ne slagg
hauger fra vikingtiden.
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Viktig historie
Blant annet er Hamar-områ
det, Elverum og Åmot sentra
le plasser i forhold til vikingti
den og jernutvinning. Derfor
har Risbøl valgt dette områ
det, da han mener det er
sannsynlig å finne noe her.
Det var omfattende akti
viteter her i området og det
er spennende og viktig å få
kartlagt omfanget av jernpro
duksjonen. Det ble antakelig
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eksportert jern fra dette om
rådet til resten av Norge, og
kanskje også utlandet, sier
Ole Risbøl.

Første gang
En slik måte å finne jern på er
ikke blitt forsøkt tidligere.
Risbøl fôrteller at metoden er
brukt ilår man går eller -lcjører.
Man har måttet være nær
det man prøver å finne. Med
flyet nå blir det snakk om 50
meters avstand, og vi har stor
tro på at dette vil flinke. Ut
styret utvikler seg, sier han.
Magnetometeret er festet
på vingene til flyet, som flyr
50 meter over bakken. Datae
ne som lagres vil tas med til
Wien, hvor det vil bli- laget
egne programmer for tolk
ningavdem.
Slik er det når vi ikke har
gjort dette tidligere, smiler
Risbøl.
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er effektivt
Viser det seg at forsknings
prosjektet blir en suksess, vil
kartlegging av kulturminner i
skog bli effektivisert.
Det er en utfordring at
mange av de arkeologiske
kulturminnene ikke er regis
trert, og man har ikke ressur
ser til å kartlegge dem syste
matisk. Det vil hjelpe hvis
dette fungerer, konstaterer
Ole Risøl.
Siste innsamling av materi
ale ble gjort i går. Resultatene
etter skarmingen kommër
først om en måneds tid.
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