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Innberetning fra en utgravning av fire kullgroper i forbindelse med reguleringsplan for
Ringerike sykehusområde, Tandberg øvre 38/1, 18 Ringerike k. Buskerud
Bakgrunn for undersøkelsen

1 forbindelse med reguleringsplan  for Ringerike sykehus ble det foretatt en arkeologisk
registrering i området ved Jens Rytter og Ehut Paasche i mai 1996. Det ble da gjort ftnn av 4
lmllgroper. Buskerud firlkeskommune ved Bygge- og eiendomsseksjonen søkte om
dispensasjon ffa lov om kultuminner av 9. juni 1978, § 8, 1. ledd. Buskerud BJlkeskommune/
hltuavdelingen anbefalte i brev av 16. april 1999 at dispensasjon gis.

Uhiversitetets kulturhistoriske museer, Oldsaksamlingen sluttet seg til Buskenid
fylkeskommunes vurdering av saken i møte i fomminneutvalget 10. mai 1999. (sak F 42/99).
Det ble gitt dispensasjon med vikår om at tiltakshaver deld{et kostnadene og stilte med
gravemasldn.

Tidsrom og deltakere

Utgravning og dokumentasjon ble foretatt av Ole Grimsrud og Camilla Helene Fari 21.til 24.
september 1999. Ame Hurum hadde blitt engasjert av Buskerud Fylkeskommune for å bistå
oss med gravemaslri.

Landskapet

Det aktuelle området er en skogteig, hovedsakelig bevokst med furu, med noe innslag av gran
og lauvtrær. Bald{en er i hovedsak bevokst med gress og mose. Landskapet heller sva]st mot
SV hvor det er avgrenset av en gang og syld{elsti som går langs E 68. I nord er området
avgrenset av Trygstadveien. Det ligger mellom 75 og 85 m.o.h. I undergrunnen er det i all
hovedsak rein sand.

ProblemstilHnger

Hensiltien med gravingen var å ffamskaffe data om gropenes størrelse, om de hadde vært i
bruk i flere perioder og ildce minst når de hadde vært benyttet. Primært søker man å grave ut
kull som kan anvendes til cl4 datering.

Utgravningene

Grop 1.

Denne meget store gropa ligger ca 15 m S for vegen ved innkjøringen til idrettsbanen i svakt
sørhellende terreng. Den hadde kraftig markerte voller, særlig i den sørvestre delen. Gropa var
ca 80 cm dyp.
Denne gropa var bevokst med tre større trær. Utgi-avningen ble gjort ved at vi grov en 1, 5 m
bred og ca 6 m lang sjald i S-N gående retning med gravemaslrin. Denne sjalsta ble gravd så
dypt at vi l"nne se gropas utstrelming i flaten. Det var et ldart slrille mellom den gulbrune
naturlige sanda og en mer humusholdig sand i nedgravningen. Omrisset av nedgravingen var
sirl"1ær. Etter dokumentasjon av nedgravningen i plan fortsatte vi å grave sjåkta nedover, slik
at vi kunne dolmmentere i profil. Massen i nedgravningen var hllholdig. Imidlertid åpenbarte
det seg et lffaftig sltist med trel"1l nederst i gropa. Vi lmnne også frine flere hele stold{er som
ikke var sffld{elig forlmnet. I sidene på gropa var det rødfarget sand. Varmepåvirlmingen
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hadde vært størst her.  Også i vollene kunne vi finne noe kull som sannsynligvis stammer ffa
tømming av gropa. Ut ffa profilen antas det at gropa bare har hatt en bruksfase.

Grop 2.

Denne ligger på en flate i granskog ca 70 m nord for gang-og sykkelveg langs E 68. 15 meter
SØ for gropa grenser skogteigen til et jorde. I motsetning til den foregående har den mye
svakere markerte voller. Det ble gravd en 1,5 m bred sja]st i NV-SØ-retning med maskin.
Sjakten var om lag 1 m dyp og 4,5 m lang. Sjaktingen ble stort så dyp at man lmnne
bedømme omfanget av nedgravningen. Fyllslriftet var kullflekket i midten, med en stripe
rødbrent sand langs kanten (se plantegning, grop 2). Nedgravingen var sirlmlær. Etter
dokumentasjon i plan fortsatte vi gravningen av sjalsta for hånd. Også denne gropa hadde et
tydelig skilst med kull. Sannsynligvis har den bare hatt en bruksfase.

fflop 3

Grop 3 hgger på en åpen og flat flirumo 14 m sør for Trygstadveien 100 m NV for grop 1.
Den er meget godt synlig i terrenget. Før gravning var den ca 0, 80 m dyp. Diameter ffa
ytterkant av vollene kan anslås til nesten s m. Vi grov her en 1,5 m bred sja]st i 7, 5 m lengde
med gravemaskin ned til et klart firllslrifte. Dette var sirkelformet. Etter dokumentasjon
fortsatte vi å grave ffam en profil. Det ble tatt ut en kullprøve 1,20 m under bakkenivå. Gropa
antas bare å ha en bruksfase.

Grop 4.

Denne ligger 50 m Ø for Sø- hjørnet av utearealet på en barnehage. Gropa figger innunder en
mindre brink. Gropa er betydefig mindre enn de tre ovenfor nevnte. Den er avlang og har
nesten ikke voller. Ved registreringen i 1996 beskrives det at det var et kaftig utvasket lmllag
ffa torva og ca 20 cm ned. Også i denne gropa ble det laget en sjakt med en slmffebredde, dvs
ca 1,5 m. Ved gravingen med maskin ble det ild{e gjort fimn av lmll eller tegn på at det hadde
foregått trelmllproduksjon. Det ble fiilgt nøye med på massen som maskinen grov veld{, så vi
ild{e risikerte å grave eventuell 1"11 veld{. Vi tolker lmllet som ble sett ved registrering som
resultat av skogbrann. Vi lmnne også se noe lmn i den svalæ vonen på sørenden av gropa.

Hvorvidt denne gropa er forhistorisk eller ikke, er vanskelig å fastslå. Det hadde ikke dannet
seg noen podsollprofil (med et hvitt utvaskingslag) i gropa. Dette kan tyde på at den ild{e er
spesielt gammel.

Konklusjon

Gropene 1, 2 og 3 var usedvanlig ldart markerte lmllgroper. Foreløpig lar de seg ikke datere.
Imidlertid var denne typen groper vanlig i yngre del av jemalder (vikingtid) og tidlig
middelalder. Det er tidligere gravd lmllgroper på Eggemoen på Ringerike og de ffldc denne
dateringen.  Dette vfl først være mulig å få eksakt datering når man får resultater av cl4
prøvei- som er innsendt til radiologisk datering.

Fotoliste
Fargedias:
1.          Grop l ffaNv før graving
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2
3."
4 .--- "--- ffa NØ ---"---
5.          Grop 3 ffa s fiør graving
6 .--- "--- ffa NØ  ---„---
7           ---"---ffaN      ---,,---

9           ---"---ffa sø   ---' ,---
10        Grop 4 ffa s før graving
iE]                             H+

12         ---„---ffa ø ---"---
13"„
14         ---"---ffa N ---"---
15        Grop 2 før graving
16          ---' ,---
17         Bunn av sjalst i grop 2
18„
19        Profil i grop 2, ferdig gravd
20         ---' ,---
21         Grop l, sjakt gravd i plan sett ffa ø
22         ---''---
23„
24        Grop l profil i sjalsta
25         ---' ,---
26         ---''---
27        Grop 3 i plan ferdig flateavdeld{et med maskin
28"
29        Profilen gravd til bunns for hånd
30          ---' ,---
31„
32        Profil, grop 4
33„

Svart/ hvitt kontaktkopier, negativ in. 24640

1           Grop l før graving, ffa NV
2"
3           ffa NØ
4"
5          ffa s
6„
7          Grop 3 før graving, ffa s
8           ---"---ffa ssø
9            ---„---Ø
10        Grop4førgraving,ffaø
11          ---"---"---ffa s
12          ---' ,---
13         ---„---N
14        Grop 2 før graving

4



15„
16         Camilla H. Fari
17         Gravemaskin i aksjon
18        Kullflekkibunnavsjaktapågrop 2
19        Profilveggen i grop 2 ferdig gravd
20        Grop l bunnen av sjalst
21"
22        ---"---sjakta gravd ferdig for hand
23         Grop 3 nedgraving i plan
24---,,---
25         ---"--~S-profil i sjalsta
26„
2:J          ---„
28        Grop 4 ffa ø
29„
30         Camilla H. Fari
31         01e Grimsrud

Vedlegg: Kartutsnitt, plan- og profiltegninger, treartsbestemmelse

Funnliste:       Kullprøve grop l: 718 g
"     8rop2:2948
"     grop3:149g

Alle prøvene er treartsbetemt til Pinus (fimi) av Helge 1. Høeg

Tekniske og administrative opplysninger

Prosjelstreferanse:  19993002
Aksesjonsnr. : 99/134
Prosjektets tittel: Ringerike sykehusområde
Sted: Tandberg Øvre, 38/1,18 med flere, Ringerike kommune, Buskerud
Tiltakshaver: Buskerud fylkeskommune, B ygge- og eiendomskontoret

Haugesgt.89, 3020 Drammen
Tid i felt: 21-24. september 1999
ØK: CK 050-5-1
M7111815111, Hønefoss
Koordinater: 32 V NM 699684
60° 08' breddegrad 10 ° 15' lengdegrad
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Euerskrift:

Tandbei.g Øvre 38/1 -ti.e kulgruber ffa middelaldei. og nyere tid -side 2

Resultatet  av  14C-dateringen  av  de tre prøvene  innsendt fra Tandberg forelå i brev  av  24.
januar 2000 fia NTNU.

Prøven fra grube 2 var eldst med en datering til AD 890-1000.
Grube 3 ble datert til AD1020-1180.
Grube 1 var yngst og ble datert til AD 1190-1270.

De relativt brede  dateringer skyldes kalibreringskurvens forløp  i middelalder - se grafild[en
nedenfor.

Dateringene  ligger  innen  for  hoveddateringen  av  anleggstypen,  samtidig  som  de  viser  at
området har vært anvendt til formålet med mellomrom i mindst et par århundreder.

Oslo 16. september 2011

Jes Martens
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Martens ved hjelp ctf  Oxcal 4.1).
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Plcmfortegnelser:

T1: Grop 1 i plan,
T2: Grop 1 i profi
T3: Grop 2 i plan,
T4: Grop 2 i profi
T5: Grop 3 i plan,
T6: Grop 3 i profi
T7: Grop 2 i plan

berg øvre 38/1 -tre kulgruber fi.a middelalder og nyere tid -side 3

skala 1:50, tegnet af Canrilla Fari 23/91999
skala 1:20, tegnet af Camilla Fari 23/91999

skala 1:50, tegnet af Ole Grimsrud 23/91999
skala 1 :20, tegnet af Camilla Fari 23/9 1999

skala 1:50, tegnet af Camilla Fari 24/91999
skala 1:20, tegnet af Camilla Fari 24/91999

1:50) og profil (1 :20), tegnet af Carilla Fari 23/91999





Katalog til Universitet

C

Tre kuugroper utgravd
sykehus på TANDBEI
Europaveien og Trygst
datert til ......  (T ..... ). I

a)   trekullprøve 718 g
b)   trelmllprøve 294 g
c)   trelmllprøve 149 g

ts Oldsaksamlings tilvekst

L 99/134
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C57988/1-3
Produksjonsplass fi.a
R"GERIKE K., BUS
1)  prøve, kull av tre,
trekull yGÆf.. 7 1 8 .

Dc¥ferz.7zg.. middelalder

Sfta/ø%r7?r.. grop  1 kullg
2)  prøve, kull av tre,
trekull7re#.. 294.
Dc}ferz.72g,. middelalder
S#%Æf#r#r.. Grop 2 Kull
3)  prøve, kull av tre,
trekull ye#..  149.
Dczferz.73g.. middelalder

Strukturm : giop 3
Fumomstendlghet : A
ble bare foretatt okku
undersøkelsen ble ko]
før undersøkelse ved
f]erde som grop av
Orienteringsoppga
finubevokset sandr
Kartrefiermse/-KO
60.14679, Ø..10.25

INNBEKETNINGM
Sykehus. Utgrav
Æ/737?€f czi;..  Busk

Fø/7?7?Gr..1999.

Katalogisert ay:

iddelalder fia RINGERlffi SYKEHUS av TANBERG (3 8/1),
RUD.

gisk utgravning Ved registreringen var området skovdekket og det
iktning. Herved ble fire groper registrert. Den arkeologiske

rert om disse fire groper som hver i sær ble avrenset og dokumentert
i av snittgraving. Tre av gropene kunne tolkes som kullgroper, den

fimksjon og alder.
liteten lå mellom krysset E7Æ68 og Trygstadveien på en flat

7ER..   ØK, CK 050-5-1 P7`o/.ehy.o7?..  ED50-UTM; Sone 32, jv..

0le Grimsrud, 11.10.1999, Reguleringsplan for Ringerike
lgroper

rmune.
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Høeg  -  Po11en,
Helge  lrgens  Hø
Gloppeåsen  10,
3261   LARVIK

Til  Ole  Grimsr

Analvse  av   3

76   842   262,
9,

:-:udl.

Larvik,   17/10-99.

1Drøver   fra  RincTerike   svkehusområde,   Tandber
vre,   38/1,18,  lRinaerike  kommune,  Buskerud.     Prosiekt  19993002

Grop  1.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Alle  var  Pinus  (furu).

beltemt
GroD   2.

Det  ble 40  biter.    Alle  var  Pinus  (furu).

Gå3ej=ebe#t4oblterAllevar-,furu,
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