
UNIVERSITETETS
OLDSAKSAMLING

Frederiks gate 3
0164  0slo

Gårds/bruksnavn
Hverven

Kommune
Ringerike

Eier/ bruker, adr.
Knut Lindstad
Hverven Gård, 3500 Hønefoss

Gjelder:
2 Kullgroper ffa middelalder og nyere tid

Flyfoto Kartref.

CJ50-5-2 Monserud

lnnber./ rapport/ reg. ved: Dato
Jes Martens 02/01 2001



Hverven 43/1 - to kulgruber fia middelalder og nyere tid - 2000 - side 2

HVERVEN 43/1 -
TO KULGRUBER FRA MIDDELALDER/NYERE TID

Ringerike kommune, Buskerud fylke

Rapport over udgravningeme 19/8-20/8 1999.

hdholdsfortegnelse:

Indledning
Undersøgelsens Data
Topografi
Udgravningens Forløb og Metode
Udgravningsberetningen
Konklusion
Planfortegnelser
Naturviden skab elige prøver
Liste over vedlæg

..................... 3



Hverven 43/1 - to kulgruber ffa middelalder og nyere tid - 2000 - side 3

1: Indledning:
I forbindelse med nydyrkning af et areal på Hverven 43/1 søgte grundejer, Knut Lindstad, d. 3.
maj  1999  om dispensation ffa kulturminneloven for to ud af 5 kulgruber (R19  og R21),  som
Buskerud fylkeskommune havde registreret i området. Institutt for Arkeologi, Kunsthistorie og
Numismatildc  (IAKK),  Oldsaksamlingen,  gav  på møde  i Fomminneutvalget  16.  august  1999
(sak F92/99) Knut Lindstad dispensation fra kultuminneloven på betingelse af, at tiltakshaver
bekostede  en  arkæologisk  undersøgelse  af  de  to  gruber.  Dette  indvilgede  grundejer  i  med
teleftks af 18/81999.

Målet med undersøgelsen var at dokumentere kulgrubemes opbygning og at sikre materiale til
radiologisk datering.

2 : Undersøgelsens Da±a:

Saksnummer
Aksesjonsnumer Am99lL6rl
C-nummer - intet - prøveme kasseret efter analyse

Udgravningstermin: 19-20/8  1999

Feltleder: Lars Erik Gjepe

Arbejdsindsats: 2 dagsverk i felt

Finansiering: tiltakshaver, Knut Lindstad

Gmdejer/-bmger: tiltakshaver, Knut Lindstad

3: Topografi:
Kulgrubeme ligger på et mod syd jævnt skrånende sandplateau i orhkring 70m.o.h. Fundstedet
udgør et næs omflydt af Storelven.  Kulgrubeme ligger mellem 5  og  10m over elvens daglige
vande. Området er karåkteriseret af  spredte kulgruber. Der er således 5 registrerede kulgruber
bare på det af nydyrkningen omfattede stykke. Desuden bør nævnes et større højgravfelt (Felt
ID:002834) ca 250m øst for  de undersøgte gruber. Feltet, der består af mindst 24 rundhøje, er
ikke .fagligt undersøgt.  Yderligere et højgravfelt Q]elt ID:U1666) bestående  af mindst s  høje
befinder sig 600m nord for gruberne.  Gravfelteme ligger noget højere i terrænet, hhv.  95  og
100m.o.h. Tilstedeværelsen af disse gravfelter viser, at der på et tidspunkt i løbet af jemalderen
har væi.et bebyggelse i området. Om bebyggelsen har omfattet nydyrkningsarealet kan dog ikke
afgøres ud fra det foreliggende.
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4: Udgravr[1ngens forløb og metode:
Eftersom  kulgruber  er  en  almindeligt  forekommende  fortidsmindetype  i   området  vedtog
Oldsaksamlingens  Fomminneutvalg  at frigive  de  to  gruber,  som  grundejeren  Knut Lindstad
ikke Ønskede at bevare på betingelse af, at tiltakshaver bekostede en arkæologisk undersøgelse.

Mål.et med undersøgelsen var  at bestemme form og alder på anlæggene.  Udgravningen blev
gennemført   ved   hjælp   af  gravemaskine.   hdledningsvis   foretoges   en   dokumentation   og
beskrivelse af grubeme fremtræden i fladen. Herefter blev den ene halvdel bortgravet. Før den
tømtes helt dokumenteredes dog i det ene tilfælde (R21)  grubens form i bunden. Herefter gik
man  helt  til  undergrunden,  og  grubemes  nedgravningsprofil  dokumenteredes,  hvorefter  der
udtoges  trækulsprøver  til  vedartsbestemmelse  og  datering.  Der  blev  opereret  med  lokale
målesystemer, som ikke relateredes til nQget fast fikspunkt.

Undersøkelsen blev fotodokumenteret, men filmene er bortkommet ved fremkaldelsen.

5:  Udgravningsberetningen:
Undersøgelsen  omfattede  som  nævnt  to  ud  af  fem  kulgruber  på  et  område  inddraget  til
nydyrkning. De to kulgruber ffemstod som meget forskellige i dimension og form.

Kulgrube R21

R21 dimensioner
Vold ydre mål 6.5x6.m
Vold max. højde 0.30m
Nedgravning 2.5x2.5m
Dybde 0.8m
Prøver 2 trækulsprøver, KP1, KP2
C14-dateringer KP1; BP 870±65

Dette anlæg fremstod i terrænet som en typisk kulgrube, såvel i dimensioner som i fom (T1,
øverst). Anlægget havde volde hele vejen rundt, selvom afgrænsningen mod S og V kunne være
noget uklar pga. flere træstubbe. Formen fremstod i fladen sori tilnærmelsesvis rektangulært,
6.5x  6.5m  målt  fra  yderkant  til  yderkant  af volden.  Efter  dokumentation  tømtes  anlæggets
østlige  halvdel  maskinelt.  Nedgravningen  målte  omtrent  2.5m  i  tværsnit  og  var  tydeligt
rektangulær. Denne dokumenteredes både i flade (T2) og i profil (T3, nederst). Materialet fra
gruben var blevet kastet op som en knapt 2m bred og 20cm høj vold rundt om den. I toppen af
volden sås i syd en tynd horisontalt kulstribe,  som viste,  at volden her var blevet tilført sand
efter at der var blevet brændt kul i  gruben.  Kulgruben var tømt for kul,  men  langs kanten i
grubens  bund  lå  der  store  styldcer  velbevai.et  træ  orienteret  langs  nedgravningens  kanter.
hdenfor disse  stokke var der bare  omrodede kulmasser iblandet noget gulagtigt sand.  Udfra
snittet synes det som om træet inde i "kassen" har ligget N-S. Fra R21 udtoges to prøver Kpl og
KP2, begge af trækul. Under bunden og langs  sideme var undergrunden stedvist rødfarvet af
varmepåvirkningen. Efter tømning var gruben fyldt igen med et tykt lag gulhvidt sand. Midt i
dette var der en fordybning bestående af kulblandet tørv, formodentlig en rodvælte.
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Kulgrube R19

R19 dimensioner
Vold ydre mål ingen
Vold max. højde ingen
Nedgravning 2.5x2.5m
Dybde 0.6m
Prøver 1 trækulsprøve, KP3
C14-dateringer KP3; BP 290±45

I fladen  virkede R19  betydeligt mindre  end R21,  dimensioneme var blot 3.5x2.5m.  Der var
ingen  klare  volde,  kun  antydningen  til  sådanne  mod  S,  N  og  Ø.  Udgraveren  vil  dog  ikke
udelukke, at disse mulige "volde" kunne være et resultat af skovredskabers kørsel i området. Til
gengæld  iagttoges  en  mindre  fordybning  umiddelbart  øst  for  hovedgruben  (T1,  nederst).
Anlæggets nordlige del blev tømt maskinelt. Snittet blev lagt på an sådan måde at både hoved-
og  sidegrube  blev  gennemskåret.  Profilen  viste,  at  sidegruben  sandsynligvis  var  en  del  af
anlægget,    da   fyldlaget   fra   hovedgruben   tilsyneladende   fortsætter   over   i   sidegruben.
Iagttagelsesforholdene var dog ikke optimale, så dette kunne ild{e afgøres med sikkerhed. Der er
dog sandsynligvis  tale om en  sidegrube  som de,  der kendes fra andre anlæg af samme type.
Sidegrubens diameter var 40cm, nedgravningen skålformet med en maksimal dybde på 20cm.
Heller   ikke   profilen   gennem  selve   hovedgruben   var  utvetydig.   I  snittets   Østside  havde
nedgravningen  skåret  sig ned  i  den  hvide,  uomdannede  sandundergrund.  I profilets  vestside
nåede nedgravningen  ikke  dybere  end  det gulrøde udvaskningslag.  Dette  sammen  med flere
tynde horisonter af trækulsmuld kunne antyde flere end en brugsfase. Kulprøven blev udtaget i
den formodet ældste fase i profilets østlige del.

Kulprøverne ffa de to gruber er blevet vedartsbestemt af Helge Høeg.  A11e viste sig at være
pinus, dvs. fyr. Dette er i god overensstemmelse med det forventede resultat. En trækulsprøve
fra hver af grubeme blev sendt til datering på C14-laboratoriet i Trondheim, og resultatet blev,
at anlæg R21 kunne dateres til 1050-1250 e.Kr.f, medens R19 derimod dateredes til 1520-1660
e.Kr.f. Medens den første datering stemmer godt overens med forventningeme, overrasker den
sidste noget, da d?n er forbavsende sen. Ud fra fundforholdene synes der dog hverken at kunne
sås  tvivl  om  sammenhængen  mellem  grube  og  datering  eller  tolkningen  af  gruben  som
kulgrube.

6: Konklusion:
To  kulgruber  blev  frigivet  og  udgravet pga.  nydyrkning  på  Hverven  43/1.  Der  er  tåle  om
kulgruber  af almindelige typer. De naturvidenskabelige dateringer rammer hver sit plateau i
kalibreringskurven, hvilket giver relativt brede dateringer; R21 til 1032-1262 og R19 til 1472-
1797. Som kurven er udformet for sidstnævnte prøves vedkommende, er sandsynligheden dog
størst før  1668. På trods af usilkerheden placeres den ældre grube sikkert i tidlig middelalder
før sortedøden,  medens  den yngre grube ikke kan tidsfæstes  nærmere end tn senmiddelalder
eller  renaissance.  Begge  dateringer  fålder  inden  for  den  almindelige  dateringsramme  for
anlægstypen.

Oslo 02. januar 2000
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Kalibrering af de to dateringer fra Hverven på baggrund af kallbreringskurven (graftk Martens ved hjælp
af  Oxcal4.1).
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7 : Planfortegnelser:

T1: Udgravningsobjekteme R21 og R19 i plan, skala 1:50, tegnet af Lars-Erik Gjerpe 19/81999
T2: Plan over R21 i plan, målt ved objektets bund, skala 1:20, tegnet af Lars-Erik Gjerpe 19/81999
T3: Udgravningsobjekteme R19 og R21 i profil, skala 1:20, tegnet af Lars-Erik Gjerpe 20/81999

8 : Naturvidenskabelig e Undersøg elser:

Vedartsbestemmelser.
Prøvenr Kontextnr Cnr Oprindelse Bestemelse
Prøve 1 R21 - Ikke angivet Fyr (pinus)
Prøve 2 R21 - Ikke angivet Fyr (pinus)
Prøve 3 R19 - Prøve fi.a bundlag Fyr (pinus)
Bestemmelse ved Helge Høeg, jvf vedlæg 1

14C.daterin er,
Lab.nr Prøvenr Kontextnr Oprindelse Beste-else
T-14632 Prøve 3 R19 Bundlag BP 290 +/-45
T-14633 Prøve 1 R21 me angivet BP 870 +/-65
Bestemmelse ved NTNU, se vedlæg 2

Prøverne blev kasseret efter analyse.

Vedlegg:
1:    Kortudsnit   af   økonomisk   kartverk,   blad   CJ50-5-2   Monsemd,   med   markering   af

undersøgelsesobjekteme
2: Vedbestemmelsesrapport af 29. august 1999 af Helge Høeg
3: Dateringsrapport fra Laboratoriet for Radiologisk Datering ved NTNU af 9. maj 2000.


