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SAMMENDRAG 

Undersøkelsen hadde bakgrunn i plan for sammenhengende turvei rundt 
Ustedalsfjorden – prosjektet «Ustedalsfjorden rundt», jf. museets brev av 11. 
nov, 1996. 

Utgravning av del av jernvinneanlegg R6 og kullgrop R23 ble foretatt med hjelp 
av sysselsatte fra kommunen18.-19. september 1996,og 24. oktober1996 og 
maskinell avdekking av veibanen mellom de to delene av R6 31. oktober 1996. 

Begge de to kulturminnene var sterkt skadet av tidligere veier, og anlegget R6 
som typologisk tilhørte eldre jernalder, var skåret i to med deler av slagghaugen 
på hhv N- og S-siden av veien. 
 
Det er presisert at delene av R6 som lå mellom turveien og fjorden ikke er 
undersøkt og heller ikke frigitt. 
 

JERNVINNEANLEGG R6 

Dette er et større anlegg med slaggblokker og slagghauger ned mot fjorden. 
Arbeidet ble konsentrert til den delen av slagghaugen som lå på nordsiden av 
turveien, mens ønsket var å bevare delen mot fjorden. Profilen ble derfor renset i 
delen av slagghaugen som lå N for veien. 
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Den hadde en bredde på ca. 3,5 m Ø-V og med utstrekning 2 m N-S, tilsier dette 
at tverrmålet var 4 m. Høyden var 0,3-0,4 m bestående av mindre slaggstykker, 
ovnsforing, jord og kull.. Som i andre slagghauger av denne typen var det 
påfallende mye jord. Et par tilsvarende slagghauger fantes i området langs veien, 
og de største lå to hauger ned mot fjorden. 
 
Ovnen på R6 
Det var sannsynlig at det kunne finnes rester av en ovn under fyllmasser i veien 
ved R6. Det ble gjort forsøk med håndgraving, men det syntes klart at det var 
nødvendig med maskinell avdekking. Det ble først stilt maskin til disposisjon 31. 
oktober. Da var ikke vinteren kommet ennå, men den satte inn samme dag med 
sterkt snøfall som gjorde det umulig å fotografere og tegne. Arbeidet ble derfor 
konsentrert om å ta mål og prøver, især for C14-datering. 
 
Slaggropen ble snittet Ø-V og nordlige del tømt i den grad det lot seg gjøre. I 
bunnen var det et 5 cm tykt trekullag og dessuten småslagg. Den var gravd ned i 
morene, og det var brente masser i og rundt ovnen. Gropen var innvendig foret 
med flate steiner. Siden skrånet jevnt med til relativt flat bunn, tilsvarende kjent 
fra DR 75 og DR 307 ved Dokkfløy. Ytre diameter var1,2 m, indre diameter var 
0,9 m og dybde 0,75 m, Bunnen var avflatet og målte 0,55 m. Siden anlegget var 
utplanert, kan den øvre delen av slaggropen være fjernet. 
 
KULLGROP R6b 
11 m V for R6 og på den andre siden av bekken ble det funnet rester av en 
kullgrop, her benevnt R6B. Den lå i veikanten og var tangert av denne. Ytre 
diameter 5 m, indre diameter 2,5 m og dybde 0,5 m. 15 cm under torvlaget var 
det et 5 cm tykt kullag. 
 
KULLGROP R23 
Gropen ble ryddet, og det ble lagt en profilsnor tilnærmet N-S der gropen var 
relativt intakt. Det ble gravd en sjakt med lengde 1,0 m over toppen av vollen i S, 
videre ble det åpnet en sjakt med lengde 1,2 m i sentrum av gropen. 
 
Gropen hadde ytre diameter 7 m, mål over topp voll 4,5 m, mens diameteren på 
nedgravningen gjennom undergrunnen var3,4 m. Dybden var 0,7 m til torvlaget i 
sentrum, 1,2 m til undergrunnen. 
 
Den var gravd ned i undergrunnen bestående av morenegrus med store stein. 
Over lå kullaget, konsentrert i tykkelse 10 cm, overdekket av kullblandet sand 
med grus og småstein. I vollen var det to konsentrerte, tynne kullag, tykkelse 5 
cm med et kullblandet sandlag i mellom. Lagene lå over et lag med gul grus som 
dekket et lag med utvasket sand over undergrunnen. 
 
ANALYSER 
Det er utført analyser av 2 kullprøver fra anlegget R6. 
 
Nr.. 1 var fra slagghaugen nord for veien. Trekullet var av furu og ble datert til 
1390 +/- 80 BP (T-13879), kalibrert alder AD 610-685 
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Nr. 2 var fra bunnen av ovnen og kullet her var også av furu, datert til 1500 +/- 40 
BP (T-13880), kalibrert alder AD 545-620. 

Og dessuten en fra kullgropen R23, analysert til å være av bjerk og datert til 810 
+/- 40 BP (T-13881), kalibrert alder AD1215-1280. Prøven daterer siste 
bruksfase. 

En prøve fra kullgrop R6B er analysert til å være av bjerk 
 
 
KONKLUSJON 
Profilen til den nordre slagghaugen på R6 ble renset. Haugen var liten, d 4 m og 
bestod av mye kullblandet jord med ovnsforing og småslagg. Veibanen bestod 
her av et tykt lag slagg og under dette fantes restene av slaggropovn der bevart 
indre diameter var 0,9 m og dybde 0,75 m. Anlegget er datert til merovingertid, 
mens kullgrop R23 ble datert til middelalder. 

 

VEDLEGG 
 

1.1 ANALYSERESULTATER 

1.2 KART 

1.3 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

 

















C61327/1-3 

Produksjonsplass (jernvinne) fra jernalder/middelalder fra VERPE (68/1), HOL K., 

BUSKERUD.  

1) prøve, kull av kull.  

Prøven er analysert til furu og datert til 1390+/-80BP, kal. 610-685 (T-13879) 

Fnr: nr 3. Vekt: 1,8 gram.  

Fra slagghaug  

2) prøve, kull av kull.  

Prøve vedartsbestemt til furu 1500+/-40 BP, kal. AD545-620 (T-13880). Hele prøven er 

forbrukt ved datering. 

Fnr: nr 2.  

Fra ovn  

3) prøve, annet av slagg.  

To stykker slagg 

Vekt: 369,4 gram.  

Fra slagghaug  

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Undersøkelsen hadde bakgrunn i planlagt turvei 

rundt Ustedalsfjorden. Utgravning av jernvinneanlegg R6 og kullgrop R23 ble foretatt 18.-19. 

september 1996,og 24 og 31. oktober1996. Begge de to kulturminnene var sterkt skadet av 

tidligere veier. Vedartsanalyser er foretatt av Leif M. Paulsen rapport datert 16/3 1997, datert 

av Lab. for radiologisk datering, rapport datert 15/3-1999.  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6729463, Ø: 125465.  

LokalitetsID: 66267.  

Innberetning/litteratur: Jan Henning Larsen, 20.06.2018, Rapport fra undersøkelse av 

jernvinneanlegg, Verpe 68/1, Hol k., Buskerud  

Funnet av: Jan Henning Larsen.  

Funnår: 1996.  
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