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Bakgrunn 

I juni 1996 oppdaget Buskerud fylkeskommune at det var ødelagt et 
jernvinneanlegg på nedsiden av den nye pumpestasjonen (mellom denne og 
vannet). Ved brev av 18. juni 1996 ble arbeidet stoppet. Området ble regnet som 
godt registrert. 

I brev av 5. juli 1996 satte Oldsaksamlingen krav om undersøkelse før arbeidet 
kunne fortsette. Dette ble akseptert av Hol kommune. 

 

Undersøkelsen 
Det ble lagt opp til undersøkelse 2. august 1996. Det lå store mengder slagg og 
ovnsmateriale (ikke kvantifisert) over et område på minst 100 kvadratmeter, 
slagghaugen var omrotet. Det var på det rene at slagget ikke hadde preg av å 
være tappet ut av ovnen (renneslagg), men heller å ha størknet i ovnen. Egentlig 
store slaggblokker fantes ikke, og kanskje kan det ha dreid seg om en hellegryte, 
dateringen tatt i betraktning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Etter litt rensing ble det funnet et torvstykke, 0,5 kubikkmeter, med isittende kull 
og slagg som ble antatt å være en intakt del av haugen, men likevel må uttatte 
prøver regnes for å ha dårlig kontekst i forhold til ovn. 
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Arkeologisk seksjon 

 

Det er også påvist rester av en ødelagt kullgrop ved pumpestasjonen under 
befaring med fylkeskommunen (Knut Paasche) 24. oktober s.å. Denne målte 4,5 
m (diameter nedsjæring gjennom undergrunnen) dybde 0,5 m med et 0,2 m tykt 
trekullag.av bjer, furu og or. Denne er ikke datert siden dette er en usedvanlig 
tallrik kulturminnetype i dette området.. 
 
Analyser 
Kullet fra den intakte delen ble analysert til å være av furu og datert til 1100 +/- 
55 BP, kalibrert alder AD 890-1010. 
 
Det er magasinert ens bunnskollignende laggprøve og kull fra anlegget, mens 
kull fra kullgropen er kassert. 
 
 
 
 

VEDLEGG 
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1.2 KART 

1.3 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

 



C61330/1-2 

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

BUSKERUD.  

1) prøve, kull av kull.  

Kullprøve, vedartsbestemt til furu og datert til 1100 +/- 55 BP, kalibrert alder AD 890-1010. 

(T-13125). 

Fnr: nr. 2. Vekt: 4,3 gram.  

2) prøve, annet av slagg.  

3 stykker slagg hvorav en bunnskolle. 

Vekt: 1876 gram.  

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Jernvinneanlegg undersøkt i 1996 i forbindelse 

med etablering av Geilo grunnvannledning. Anlegget var skadet av ny pumpestasjon ved 

Fekjofeltet. Det lå store mengder slagg og ovnsmateriale (ikke kvantifisert) over et område på 

minst 100 kvadratmeter, slagghaugen var omrotet. Kanskje kan det ha dreid seg om en 

hellegryte, dateringen tatt i betraktning. 1 kullprøve er analysert og datert, se rapport fra Lab. 

for radiologisk datering, datert 26.01.1998. Avmerkingen er usikker.  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6729400, Ø: 124981.  

LokalitetsID: 136049.  

Innberetning/litteratur: Jan Henning Larsen, 16.06.2018, Rapport fra undersøkelse av 

jernvinneanlegg, Verpe 68/1, Holk K, Buskerud  

Funnår: 1996.  
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