
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURHISTORISK 

MUSEUM 

UNIVERSITETET I OSLO 

FORNMINNESEKSJONEN 

Postboks 6762,  

St. Olavs Plass 

0130 Oslo 

 

RAPPORT 
ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

 

HULVEIER OG FANGSTGROP 
 

BERGER 96/1 
EIDSVOLL, AKERSHUS 

 
Rapport 2 av 6 

E6 prosjektet Dal–Minnesund 
 

Feltleder Ellen Margrethe Storrusten 
Prosjektleder: 

Margrete Figenschou Simonsen 

 

Oslo 2012 

 



 
KULTURHISTORISK 

MUSEUM 
UNIVERSITETET  

I OSLO 

 

 

Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo 
Postboks 6762, St. Olavs plass, 0130  Oslo 

 

 

 
 

 
SAMMENDRAG 

 

Kulturhistorisk museum foretok sommeren 2009 en utgravning av to lokaliteter med hulveier og en mulig 

fangstgrop på gården Berger 96/1 i Eidsvoll kommune, Akershus. Undersøkelsen er utført i tilknytning til 

flere utgravninger i dyrket mark og utmark i forbindelse med utvidelse av E6 mellom Dal og Minnesund.  

 

På den ene lokaliteten ble det undersøkt en del av en hulvei (id 95823) som er datert til nyere tid. På den 

andre lokaliteten andre ble det undersøkt deler av en hulvei (id 95822) og en mulig fangstgrop (id 95822). 

To dateringer fra hulveien underbygger at vegen er forhistorisk. Den ene dateringen er fra en eldre 

overflate som indikerer at vegen tidligst er benyttet i førromersk jernalder, mens en kullprøve fra 

middelalder viser aktivitet i vegen på dette tidspunktet. Datering av aktivitet til middelalder underbygges 

av flere funn av hesteskosøm av sømtyper som ble benyttet i perioden. Også en pollenanalytisk 

undersøkelse synes å underbygge tidlig aktivitet på stedet. 

 

Trekull fra den mulige fangstgropa daterer anlegget til nyere tid. Det er imidlertid noe usikkert om kullet 

som er datert er fra det opprinnelige anlegget eller stammer fra en gjenbruksfase i tilknytning til nyere tids 

kullproduksjon. Den mulige fangstgropa ligger i et lite system av flere fangstgroper. Alderen på de andre 

gropene er imidlertid ukjent. Kulturminner, gjenstandsfunn og naturvitenskapelige prøver indikerer at 

området har vært benyttet innenfor et langt tidsrom og at det kan har forekommet flere typer aktivitet i 

løpet av brukstiden. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

BERGER 96/1,EIDSVOLL, AKERSHUS 

ELLEN MARGRETHE STORRUSTEN 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

 

Tiltaket gjelder utvidelse av E6 til fire felts motorveg fra Gardermoen i Ullensaker til 

Moelv i Ringsaker kommune. Foreliggende plan gjelder den andre av flere parseller 

og dekker en strekning på ca. 20 km gjennom Eidsvoll kommune. Tiltaket ligger inne 

i Nasjonal transportplan for perioden 2006-2015 og fylkesdelplan for Gardermoen – 

Mjøsbyene. Parsellen gjennom Eidsvoll går gjennom kuperte skogsområder og 

gårdsnær utmark, mens den nordligste delen går gjennom dyrka mark. 

 

Planområdet ble registrert av Akershus fylkeskommune i 2005 og 2006 (Amundsen 

2007). I forbindelse med registreringen ble det registrert 26 lokaliteter med 

kulturminner som er definert som automatisk fredet. I tillegg ble det registrert 21 

lokaliteter med kulturminner fra nyere tid.  Registreringene omfattet et areal på ca 6 

kvadratkilometer på strekningen Langmåsan til Minnesundbrua, med mindre tillegg 

forbundet med Fv 508 og Rv 33.  

 

Kulturminner som kommer i direkte konflikt med bygge- og anleggsområder er det 

gitt dispensasjon for, mens kulturminner beliggende i sin helhet i areal avsatt til jord- 

og skogbruk, er regulert til bevaring. Kulturhistorisk museum behandlet saken første 

gang 28. mars 2007 hvor det ble anbefalt dispensasjon på vilkår av arkeologiske 

utgravninger. 

 

Riksantikvaren fattet vedtak om dispensasjon i brev av 15. mai 2007. Planen ble 

vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 27. august 2007 og under § 7, det ble tatt inn vilkår 

om arkeologiske undersøkelser av de berørte lokalitetene innenfor planområdet: id.: 

69963, 95822, 95823, 95855, 96120, 96130, 96131, 96136, 96248, 96499, 96881, 

104107. 

Tiltakshaver er Statens vegvesen og prosjektet har en øvre kostnadsramme på kr. 

5.650.000,- vedtatt av Riksantikvaren 12. mai 2009. 

 

Utgravningsprosjektet E6 Dal-Minnesund er delt i to delprosjekter, steinalder 

(Delprosjekt I) og utmarksminner/anlegg i dyrka mark (Delprosjekt II). 

Problemstillinger for undersøkelsene er beskrevet i prosjektplan datert 27. april 2009 

(Simonsen 2009). Foreliggende rapport er en delrapport som angår én lokalitet med en 

hulveg og en fangstgrop (id 958923 i kulturminnebasen Askeladden) samt en annen 

lokalitet med en hulveg (id 95822). 
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Figur 1: Oversiktskart over lokalitetene. Illustrasjon Rune Borvik 
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2. DELTAGERE, TIDSROM 

 

Undersøkelsen ble utført i tidsrommet 5.- 12.8. 2009. Følgende personer deltok i 

utgravningen: 

Tabell 1: oversikt deltagere 

Feltmannskap Stilling Periode Dagsverk 

Ellen Margrethe 

Storrusten 

Feltleder 5/8-12/8 6 

Yvonne Fr. Dahl feltassistent 5/8.12.8 6 

Sum   12 

 

 

Rune Borvik, Kulturhistorisk museum foretok innmåling av kulturminnene den 05.08 

og den 7.08.09. Statens vegvesens fastpunkter ble benyttet ved innmålingen. 

 

Gravearbeidet i forbindelse med undersøkelsen ble utført av Lars Berg, Aurskog og 

Høland Bygdeservice BA. Til sammen ca. 3,5 dagsverk. 

 

Rune Høiby foretok søk med metalldetektor i hulvegtraseene den 5.8 og 6.8. til 

sammen ca. 1,5 dagsverk. 

 

Prosjektleder Margrete Figenschou Simonsen deltok i undersøkelsen den 5.08 og var 

ellers på befaring den 7.8 og den 11.8.2009. 

 

3. FORMIDLING  

 

I forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene ved E6 Dal – Minnesundprosjektet 

er Berger 96/1 og flere andre lokaliteter i utmark og i dyrket mark formidlet digitalt 

via nettportalen ” Åpen arkeologi.”  Ansvarlig for den digitale formidlingen av 

”feltdagbok” var Jørgen Bøckmann, tilknyttet E6 Dal- Minnesundprosjektet. 

Nettportalen er tilgjengelig via Kulturhistorisk museums sider http://www.khm.uio.no 

og via hjemmesiden http://www.intermedia.uio.no   

 

I forbindelse med NAM, Norsk Arkeologmøte 2009 i Trondheim 5-7.november ble 

lokaliteten presentert på postersesjonen.  

 

Arkeologiske utgravninger besøkes ofte av publikum når adkomsten til feltet er enkel 

og undersøkelsen foregår ved ferdselsområder. Begge lokalitetene lå tett inntil 

merkede tur- og treningsløyper og pågangen av besøkende var dermed forholdsvis 

stor. Representanter for Akershus fylkeskommune besøkte utgravningen ved to 

anledninger. Øystein Amundsen den 7.08.09 og Kjartan Fønstelien den 11.08.09. 

Statens veivesen ved Kari Pedersen og Nils Lysbakken fikk omvisning den 11.08.09. 

Delprosjekt 1, E6 Dal- Minnesund var på besøk den 7.08.09. Tilstede var feltleder 

Stine Melvold med feltmannskap, samt formidlingsansvarlig Jørgen Bøckmann. 

Arkeolog Tina Amundsen, KHM, var på stedet samme dag. 

http://www.khm.uio.no/
http://www.intermedia.uio.no/
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4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

Hoveddelen av arealet langs tiltaksområdet består av utmark, men ved Blakkisrud, 

Boksrud og på strekningen fra Eidsvolltunellen og nordover til Minnesund går traseen 

i hovedsak gjennom dyrket mark. I den sørligste delen av området, fra Fjellet til 

”Statsrådsskjæringen” går traseen gjennom store myrområder og områder med tett 

skog. Terrenget i denne delen av traseen er tildels meget kupert og jordsmonnet 

relativt skrint. Ved ”Statsrådskjæringen” skifter imidlertid terrenget karakter; skogen 

blir åpnere og grunnen består av fin, veldrenert sand. Dette terrenget dominerer på 

begge sidene av eksisterende motorvei fra ”Statsrådskjeringen til sørsiden av Andelva. 

Nord for Andelva blir terrenget igjen kupert med tett skog og mye berg i dagen. Kun 

enkelte steder, slik som ved Brensmork finner man større områder med åpen barskog.  

På strekningen fra Åsgarn til Minnesund går traseen nesten utelukkende gjennom 

dyrket mark. I den sørlige delen av dette området består grunnen av tung grågul leire. 

Fra Tømtekrysset og nord til Minnesund består grunnen hovedsakelig av fin, 

veldrenert sand. 

 

Tiltaksområdet går gjennom et landskap som i middelalderen og framover trolig har 

utgjort den gårdsnære marka til veletablerte gårder. Noen av gårdene har gamle navn 

som Askjum, Haug, Smestad, Berger og Ås, mens andre har navn som ender på -rud, 

som mest sannsynlig kan dateres til middelalder, eksempelvis Julsrud, Åserud, 

Siggerud og Blakkisrud. Flere av gårdene er nevnt i biskop Eysteins jordebok fra ca. 

1400 over det geistlige gods i Oslo bispedømme (røde bok, RB), og viser at disse 

gårdene overlevde krisa i seinmiddelalderen. Det forholdsvis høye tallet gårder som er 

nevnt i røde bok viser også at et stort antall bønder i Eidsvoll i middelalderen var 

leilendinger og ikke selveiere. I deler av området skjedde det store endringer i 

gårdsstrukturen ved opprettelsen av Eidsvold værk (Holm og Simonsen 2009). 

  

I følge kulturminnebasen Askeladden er det registrert totalt 1012 kulturminner i 

Eidsvoll kommune. Deriblant er det 175 gravhauger, 161 kokegroper, 88 kullgroper 

og 78 fangstgroper (tall pr. 2007). Dette viser ei bygd med vekt både på jordbruk og 

utmarksaktiviteter. E6 traseen går imidlertid i et område der det var få registrerte 

kulturminner fra før. Ved Akershus fylkeskommunes registrering ble det totalt funnet 

26 nye lokaliteter med automatisk fredede kulturminner samt 21 nyere tids 

kulturminner med stor variasjon av kulturminnetyper. Innenfor traséområdet er det  

funnet spor etter menneskelig aktivitet som spenner fra eldre steinalder og frem til 

nyere tid, med andre ord innenfor en tidshorisont på minst 7500 år (Amundsen 2008). 

 

 

Figur 2: Tidslinje. Kilde: Akershus fylkeskommune (Amundsen 2008). 
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Så langt nord i Akershus fylke er det gjort få arkeologiske undersøkelser tidligere og 

både registreringer og utgravninger er stort sett relaterte til større vei- og andre 

utbyggingsprosjekter. I de områdene man har hatt mulighet til å foreta registrering og 

utgravninger viser det seg at aktiviteten i eldre tid i har vært stor slik for eksempel 

utgravningene i forbindelse med ny hovedflyplass på Gardermoen i tidsrommet 1993 

– 96 viser. Det ble da undersøkt mange kulturminner både i dyrket mark og i utmark 

(Helliksen 1997). Av disse var kun et fåtall i Eidsvoll, mens resten var konsentrert til 

nabokommunene Ullensaker og Nannestad.  

 

I forbindelse med E6 Dal – Minnesundprosjektet er det undersøkt flere lokaliteter 

langs den nye traséen, og prosjektet har innbefattet en mengde ulike kulturminnetyper 

i den nordligste delen av Akershus fylke som viser at potensialet for ny kulturhistorisk 

kunnskap i området er stort (Jfr. de øvrige delrapporter til prosjektet).  

 

Lokalitetene på Berger med to hulveger og en fangstgrop lå på hver side av E6 inntil 

den såkalte Statsrådsskjæringen på Bergermoen, sør for stedet der E6 krysser 

Andelva. Området ligger vest for tettstedet Råholt. Lokalitetene lå på områdets 

høyeste punkt med god utsikt nordover. 

 

 

 

Den ene lokaliteten, id 95822, med én hulveg, lå på østsiden av E6, i kupert terreng 

med blandingsskog og nær et transformatorbygg. Hulvegtraseen strakte seg vestover 

langs med en naturlig forsenkning i terrenget i retning Bergergården og 

Verkensmåsan, mens den andre lokaliteten, id 95823, med en hulveg og en 

fangstgrop, lå i bratt terreng på østsiden av E6 og i retning Amundrud/Tærud. 

Figur 3 Den såkalte Statsrådskjæringen på områdets høyeste punkt. Bildet er tatt fra steinalder-

lokaliteten ved Andelva. Bildet er tatt mot S. Foto: Ellen Margrethe Storrusten. 
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Vegetasjonen på denne lokaliteten omfattet stort sett tynnet granskog med 

undervegetasjon bestående av lyng, mose og bregner.  

 

Nærområdene ved lokalitetene bar preg av anleggsaktivitet. Både på øst- og vestsiden 

var det anlagt anleggsveger i forbindelse med tidligere arbeid, dertil var det tydelige 

spor etter eldre veger som kan ha blitt anlagt da den eksisterende E6 traseen ble 

sprengt ut gjennom bergpartiet der mot slutten av 1980- tallet. Øst og vestsiden av 

veitraseen var forbundet med en bru. 

 

Stedet bar preg også av å være et populært tur- og rekreasjonsområde. Rett forbi 

hulvegen på lok id 95823 går turveien Rondanestien fra Oslo til Hjerkinn, som over 

Bergermoen delvis følger det historiske veifaret Statsrådveien. Stedvis faller denne 

veistrekningen sammen med Pilgrimsleden og Oldtidsveien. Orienteringsposter og 

merkebånd av nyere dato vitner om bruk av veiene. Rondanestien/Statsrådveien skar 

hulvegtraseen på den østlige lokaliteten mens fangstgropen lå på vestsiden av stien og 

var skåret av en tidligere anleggsvei. 

 

I Askeladden er det hele 75 registrerte lokaliteter under gården Berger (96/1, tall pr 

2010). I utmarksområdet på Bergermoen finnes mange eldre ferdselsveier som stier, 

hulveisrester og oppbygde veier som brukes som skogs- og turveier i dag. I området er 

det registrert utmarksminner som fangstgroper, kullgroper og kullmiler. Under Berger 

finnes også 6 lokaliteter med gravminner med til sammen 15 gravhauger, hvorav flere 

er monumentale med en diameter på over 20 m. Gravhaugene ligger i utkanten av 

dette skogsområdet, ved grensen for Berger mot Sundby/Nannestad, ved bruket Gata 

der flere veifar møtes, i utkanten av skogen i øst: langs Statsrådveien og en i 

skogkanten der øst-vestforbindelsen kommer ut (under Amundrud gnr. 128). Tunet på 

Berger (Øver-Berger) lå frem til 1852 lenger sør og øst for Gata, jf. kart 1818 

(Kirkeby: 360-361). I følge bygdeboka lå tunet på Berger ”under åsen i østkanten av 

det store Bergerjordet” (ibid.:161).  

 

5. UTGRAVNINGEN 

Lokalitetene ble registrert av Akershus fylkeskommune i 2006. Hulvegen på lok id R 

95822 var i registreringsrapporten (Amundsen 2007) beskrevet som beliggende i 

vestvendt terreng, på nord og vestsiden av en liten kolle. Veien var tydelig markert og 

kunne følges i en strekning på ca. 180 m. Veiens bredde i bunnen var gjennomgående 

ca. 1- 1.5 m, mens dybden på det dypeste var ca. 2 – 2,5 m, mest markert i den 

vestvendte hellingen. Ved registreringen ble hulvegen tildelt felt id F1.  På samme 

lokalitet ble det registrert en mulig kullgrop (F2 i reg. rapport) samt en nyere tids 

kullmile (F3), som ikke var prioritert for undersøkelse ved utgravningen. 

 

Hulvegen på lok R 95823 var beskrevet som tydelig markert og avrundet i bunnen, 

men med V- lignende tverrsnitt, ca. 1 m i bredden og med en dybde på inntil 1,3 m. 

Veien hadde en lengde på ca. 40 m og kunne følges østover opp en bratt li i en svak S-

formet kurve. Hulvegen så ut til å bli mindre markant når terrenget flatet ut på toppen 

av åssiden, og der veien forsvant gikk var det spor etter en tverrgående driftsveg for 

skogsmaskiner. Et stykke lenger nord gikk et øst-vestgående veifar. Hulvegen hadde 

felt id F2. Den nederste delen av faret munnet ut i Rondanestien og det kunne ikke 

påvises far etter denne veien på motsatt side av stien. 
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På lokaliteten var det forøvrig registrert en grop (F1), beskrevet som en kullgrop. 

Selve gropen var i følge rapporten sirkulær med en tydelig markert ytre diameter på 

ca. 4 m og den dybde på ca.0,5m. Gropen lå på en liten flate på ca. 15x15m som var 

tydelig i terrenget. Det var registrert et tykt lag med kull på flaten og rundt gropen. 

Dette kullet ble datert ved registreringen til 1450-1630, altså overgangen 

senmiddelalder- nyere tid.  

 

I samme område er det registrert tre fangstgroper,((to på lok id 95823, samt en 

frittliggende grop, id 95824, som ikke var berørt av tiltaket.) Grop id 95824, lå i 

utkanten av tiltaksområdet)). Alle de registrerte fangstgropene i området lå på brinker 

der terrenget på den ene siden falt bratt mot vest, som på lokalitet id 95823. Ved 

lokalitet id 95824 falt terrenget mot øst og gropen lå ved toppen av en kolle ved 

turstien mot byggefeltet i Gustav Granhaugs vei, den samme turstien som munner ut 

bortenfor hulvegen og gropa ved Rondanestien. 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Tiltaket var i konflikt med deler av de to hulvegene samt den registrerte gropa ved 

hulveg id 95823. De delene av hulvegene som lå utenfor selve anleggsbeltet til 

veiutbyggingen, var avsatt til bevaring. 

 

Hulveger 

Hulveger er gamle ferdselsveier som fremstår som lange nedsenkninger i terrenget 

(Gansum 2001). I skrånende terreng slites tykke lag med løsmasser ned i under-

grunnen gjennom ferdsel. Tverrsnittet er U-formet og ofte ligger flere hulveger 

parallelt med rygger mellom og de kan variere i dybde og bredde innenfor korte 

strekninger. Flere parallelle veier forklares gjerne ved at det anlegges et nytt løp etter 

at det opprinnelige har blitt ubrukelig på grunn av erosjon eller på grunn av våte 

partier. Ofte kan løpene til eldre hulveger være utbedret i nyere tid. 

 

Hulvegene oppstår når markoverflaten utsettes for slitasje ved at folk går eller rir i 

samme retning over lang tid og dermed gjør uthulningen av veifaret mer eller mindre 

dypt. Dybden bestemmes dertil av hvilken type undergrunn det er på stedet og av 

terrenget. Hard undergrunn motstår slitasje bedre enn løse jordarter som eroderer 

lettere. Ofte finnes de dypeste partiene av en hulveg nettopp i bratte skråninger med 

løse jordarter (Pedersen 2007:4), der føtter og hover, samt vann, snø og is fører 

jordmasser ned skråningen slik at de avsettes lagvis der veien flater ut.  

 

Hulveger er en kulturminnetype som det er drevet lite forskning omkring. Dette kan 

ha sammenheng med at de er vanskelige å datere fordi det svært sjelden finnes bevart 

daterbart materiale i hulvegen. Hulvegen dateres ofte indirekte gjennom tidfesting av 

andre kulturminner som ligger langs veien, for eksempel gravhauger, eller ved funn 

av gjenstander ved metallsøk. Et snitt gjennom en hulveg i en skråning vil kunne vise 

veiens største dybde og uthuling. Et snitt gjennom hulvegen der den flater ut vil gi 

tilgang til det akkumulerte materialet som i beste fall kan datere bruken av hulvegen 

(Gansum 2002:116; Pedersen 2007:4). 

 

Kulturhistorisk museum har foretatt undersøkelser av en rekke eldre veifar. Bl.a. er 

det undersøkt flere hulveger i Vestfold, dessuten mindre undersøkelser i Akershus og 

Oslo. Det vises også til resultater fra Hulvegprosjektet i Vestfold (Gansum 2001). I 

Eidsvoll er det undersøkt en hulveg i tilknytning til en kullmile og gammel åkermark 
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ved Hjera på Dal (Pedersen 2007). Veien ble definert som kasseformet hulveg og 

undersøkelsen viste at hulvegen trolig går tilbake til middelalder, mens den ble utvidet 

og brukt til kullkjøring senere.  

 

Vegenes datering er den viktigste problemstillingen ved undersøkelsen. Flere 

problemstillinger var aktuelle i forbindelse med undersøkelse av veiene i dette 

området, jf. prosjektplanen (Simonsen 2009): 

 

 Kan hulvegene dateres direkte, dvs. i form av daterbare strukturer i kontekst 

med selve veganlegget? 

 Kan det fastslås om vegene har flere faser innenfor planområdet? 

 Har vegene vært brukt intensivt? Finnes det f. eks. spor av reparasjoner i form 

av påfylt masse? 

 Hvilket omland betjente hulvegene? Hvor gikk ferdselen på hulvegene til og 

fra?  

 

Før utgravning beskrives gjerne en hulveg med følgende sett av elementer: ytre 

bredde, indre bredde og dybde, slitasjekant og skråning (Gansum og Skarre 2001). 

Nedslitingsprosessene- for eksempel bruksfasene som har dannet uthulningen, 

representerer ferdsel og erosjon og er vanskelige å dokumentere. Skillet mellom hvert 

av de stratigrafiske lagene i profil betegnes som grenseflater. Etter snitting kan flere 

grenseflater, vise veiens stadier, for eksempel ferdsel og naturlige avsetninger, spor 

etter handlinger eller geologiske strata som ligger på toppen av en eller flere tidligere 

avsetninger. Ved akkumulasjonsprosessene er masse avsatt over nedre grenseflate 

som representerer bunnlinja i hulvegen, og dette kan dokumenteres. Og det er nettopp 

ved å sette akkumulasjonsprosesser og nedslitingsprosesser i sammenheng at strati-

grafien i veifarene kan gi mening. 

 

Hos Terje Gansum (2001; Gansum og Skarre 2001) defineres skillet mellom en smal 

hulveg, brukt til gang og ridevei, og en bred hulveg (kasseformet/ kjerrevei), der et 

kriterium for den brede hulvegen er at den har en ytre bredde som er over to meter, og 

kan være dyp, mens en smal hulveg vil ha en maksimumsdypde på en meter. 

Tverrprofilen må vurderes i forbindelse med bredde og dybde. Smale og dype 

nedgravninger i terrenget kan også ofte tilskrives vannerosjon eller grøftegraving og 

ikke ha noe med ferdsel å gjøre. 

 

Mulig fangstgrop 

Gropen var registrert som kullgrop og funksjonsbestemmelse var den viktigste 

problemstillingen. Dersom gropen viste seg å være en kullgrop ville aktuelle 

problemstillinger være knyttet til form og oppbygging av anlegget, samt hvordan 

veden har vært stablet. Dertil ville spørsmålet om eventuell gjenbruk være relevant.  

 

Tidlig i undersøkelsen ble det stilt spørsmål ved den tidligere tolkningen og det ble 

tatt høyde for at gropa var en mulig fangstgrop som opprinnelig kan ha inngått i et 

fangstsystem i området. Det var særlig formen, og beliggenheten som ble vurdert. I så 

fall ville en del av problemstillingene som vedrørte en eventuell kullgrop falle ut mens 

spørsmål som hvordan anlegget var konstruert og datering fortsatt ville være aktuelle i 

forbindelse med undersøkelsen av den mulige fangstgropa. 
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Svært lite av kunnskapen om dyregravfangsten er kjent til tross for at antallet 

registrerte groper i østlandsområdet er stor. De fleste undersøkelsene som er foretatt er 

utført i fjell- og dalstrøkene, eksempelvis på Dokkfløy i Oppland, på Rødsmoen og i 

Gråfjellområdet i Hedmark. Som i andre deler av regionen er også Akershus kjent for 

å ha mye elg og man regner med at trekkrutene ikke har endret seg vesentlig på 

mange tusen år. (Jacobsen & Larsen 1992 m. fler i Amundsen 2007:64) Foreløpig er 

det skilt ut to hovedtyper av fangstgroper for elgfangst i Østlandsområdet. En type 

med lokk over gropa med en åpning hvor elgen kan falle ned (Vorren 1979; Bergstøl 

1997 i Amundsen 2007:64) og en type med rektangulær tømret kasse i bunnen og 

traktformet sidekant (Jacobsen 1989; Jacobsen & Larsen1992 i Amundsen 2007:64). 

Gropene i østlandsområdet har trolig vært i bruk fra bronsealder (Gustafson 2007).  

 

I løpet av 2006-2007 ble den første parsellen på E6 fra Gardermoen (Hovinmoen – 

Dal) undersøkt av Kulturhistorisk museum (Dahle og Simonsen 2010). Av de 

undersøkte kulturminnene er tre registrert som fangstgroper (R31:1, R31:3 og R31:6). 

Dette er ca. 5,5 km sør for undersøkelsesområdet på Berger. Fangstgropene hadde en 

ytre diameter på mellom 7,5 – 9,0 m, og en dybde på mellom 0,8 -1,0 m og med 

tydelig voll. Gropene lå på rekke i en akse orientert NØ – SV. Avstanden mellom dem 

var ca. 60 – 70 meter. Gropene antas å ha vært en del av et større fangstsystem som 

strekker seg videre mot SV. På grunn av manglende kull er gropene ikke datert 

radiologisk. Ved fangstgropene ble det derimot ved metallsøking funnet en 

armbrøstpil som kan dateres til 1200-1700 e.Kr. Bergermoen og den lavereliggende 

delen av Romerikssletta utgjør vinterbeite for en trekkende bestand av 500-700 elg 

(Kastdalen 1996). Elgene tvinges til lavereliggende strøk på grunn av store 

snømengder i sommerområdene. 

 

 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE  

Hulvegene ble undersøkt med tverrsnitt gjennom vegfarene. Det er i følge Gansum 

(2001) ikke tilfeldig hvor profilsnittene i et vegfar bør legges. For å få mest mulig 

informasjon om vegens komplekse historie bør snittene fange opp både hulvegens 

karakteristiske utseende og eventuelle spor etter hendelser ved hulvegen. På begge 

Figur 4 Prinsippskisse for dokumentasjon av fangstgroper i profil (Amundsen 2007:74). 
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lokaliteter på Berger var undersøkelsesområdene begrenset til en liten del av 

vegfarene. Metallsøk i hulvegen ville trolig gi kunnskap om hva slags materiale som 

var lagt igjen/ mistet i veien i årenes løp, og si gi en indikasjon på veiens brukstid.  

 

Den mulige fangstgropa ble undersøkt ved at halvparten ble fjernet og profilet 

dokumentert. Den gjenstående delen av anlegget ble siden fjernet for å få informasjon 

om bunnen av gropen. 
 

 

Figur 5: Yvonne Dahl og Rune Høiby graver fram et funn i hulveg id 95823. Bildet er tatt mot øst. 

Foto: Ellen Margrethe Storrusten. 

 

Innledningsvis ved ble hulvegene undersøkt med metalldetektor. Undersøkelsen ble 

utført ved at farene ble gjennomsøkt og alle utslag på metallsøker ble registrert og 

markert. Funn som lå like under torva ble tatt opp. Hulvegtraseene og grop ble målt 

inn digitalt i plan og funnene kartfestet digitalt. De berørte delene av hulvegene ble 

undersøkt ved at det ble lagt sjakter gjennom løpene og profiler ble dokumentert. 

Sjaktene fikk en bredde på ca. 1- 1,5 m, og mindre områder ble undersøkt ved 

flategraving. I tillegg ble det samlet inn vitenskapelig materiale fra de ulike lagene i 

profilene. Hulvegtraseene ble i tillegg vurdert nærmere ved overflate ved 

overflatesøk/observasjon for å få en oversikt over utstrekning og mulige systemer av 

veier. 

 

Fangstgropen ble avklart ved at den ble målt og dokumentert i plan og siden snittet og 

den ene halvdelen ble gravd bort med maskin. Profilen ble dokumentert og prøver ble 

tatt. Mot slutten av undersøkelsen ble den andre halvparten av anlegget gravd bort for 

å undersøke hvordan bunnen i anlegget hadde sett ut. 

 

Digital dokumentasjon 
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Til innmålingen ble det benyttet en av museets totalstasjoner, en Leica 1100 med RCS 

fjernstyring. Alle innmålingene ble utført med selvsøkende kikkert og én person ved 

prismet. Til databearbeiding ble programvarene Leica GeoOffice 2.0 og ESRI ArcGIS 

9.2 benyttet. I felt ble alle data lagret som enkeltpunkt på et PCMCIA-kort i 

totalstasjonen. Disse ble deretter importert til GeoOffice, og her konvertert til Shape-

filer som kan bearbeides i ArcGIS. Prosjektfilene ble deretter importert til ArcGIS de 

de ble gjort om til polygoner og linjer, og lagret i geodatabase. ArcGIS ble også brukt 

i ferdigstillelse av kartene til rapporten.  

 

Totalt ble det tatt inn tretten kullprøver samt tre pollenserier fra undersøkelsene. 

Totalt fem kullprøver ble sendt til datering og en pollenserie er sendt til analyse. 

Totalt ble det gjort 20 metallfunn som er katalogisert. Flere andre metallfunn ble 

kassert i felt da de viste seg å være patronhylser, bruskorker og annet moderne søppel.  

Ved katalogiseringen har alle undersøkte anlegg fått egne katalognummer. Lok 95822 

– hulveg: C 57301, lok 95823- hulveg: C57302 og grop- C57303.  

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Utgravningen ble innledet med metallsøk og overflatedokumentasjon av anleggene. 

Hulveg og grop på lok 95823 ble snittet før gravemaskinen ble flyttet til lok 95822. 

Fordi undersøkelsene foregikk på hver side av E6 innebar undersøkelsen ekstra 

forflytning av gravemaskin. På grunn av allmenn ferdsel på stedet ble alle anlegg godt 

merket med merkebånd og fysiske sperrer før de ble forlatt hver kveld og før helg. 

Undersøkelsen av fangstgropen medførte en dyp sjakt som måtte sikres godt. 

Undersøkelsen foregikk for øvrig uten uventede hendelser. 

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Området bar preg av moderne ferdsel med mange anleggsveger/skogs- og driftsveger. 

Én gikk langs med E6 traseen på østsiden, forbi den mulige fangstgropen og skar 

gropens ytterkant før den skrådde over en stor parkeringsplass og fortsatte videre 

sørover i landskapet. På vestsiden hadde skogsmaskiner satt spor etter seg i grunnen 

ved blant annet hogst. Generelt er nærområdet til lokalitetene et skogsområde som 

bærer preg å ha vært driftet i lengre tid. I forbindelse med bygging av 

transformatorhus og mast hadde området blitt noe oppkjørt og det lå bygningsrester, 

plast og brukne trær rundt transformatorhuset. Hulvegen på den vestre lokaliteten har 

fungert som trasé for orienteringsløype. Slitasje i forbindelse med den moderne 

bruken av hulvegen var dermed forholdsvis stor. I tillegg har trolig vannerosjon i 

løpene til hulvegene påvirket frakt av masser som trolig har blitt avsatt i områdene der 

løpene har flatet ut. 

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

På begge lokaliteter bestod undergrunnen hovedsakelig av så og si steinfri og 

finkornet sand.. Dette gjorde at forholdene for utgravning og dokumentasjon må 

betegnes som gode. Under sanden lå berget forholdsvis grunt flere steder og dette var 

spesielt markant på den østre lokaliteten, der grunnfjellet stedvis ble påvist bare 15 cm 

under overflaten. 

 

Lok 98522: hulveg 
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Undersøkelsesområdet i hulvegen strakk seg over en liten åsrygg. Veien er i nyere tid 

benyttet som orienteringsløype. Veistrekket kunne følges over 180 m fra toppen av 

ryggen og videre ned en li, der løpet var på sitt bredeste og dypeste, til det flatet ut i et 

område med registrerte kullmiler og – groper. Parallelt med hovedløpet til hulveien 

gikk det et sideløp som delte seg fra hovedløpet der snitt 2 ble anlagt på toppen av 

åsryggen. Der hovedløpet var på sitt dypeste var det fuktig og spor etter vannerosjon. 

Det ble stukket med jordbor i løpet og flere steder var det steiner i bunnen og ut mot 

sidene. Det parallelle løpet var mindre markant. Enkelte steder ble det påvist fast berg 

rett under torva. Trolig har veifaret vært anlagt i en naturlig forsenkning i landskapet.  

 

I området øst for det registrerte veifaret ble det observert en grunn forsenkning som 

kan være en rest av den samme hulvegen og som trolig på et tidspunkt før E6 ble 

anlagt, har vært forbundet med Rondanestien og vegsystemet på motsatt side av E6. 

 

Selve veifaret må betegnes som forholdsvis dypt, selv på det mer flate partiet på 

toppen av ryggen. Løpet varierte stedvis i form, bredde og dybde. Det ble gjort tre 

snitt gjennom hulvegen.  

 

Profil 1 (snitt 1) 

Ved snitt 1 var vegløpet U-formet og hadde en bredde på ca. 2,40 m, mens dybden var 

ca. 45 cm. Profilet viste en forsenkning som var slitt ned i undergrunnen som bestod 

av nesten helt steinfri, gråbrun siltig sand under et utviklet bleikjords-/utvaskingslag 

under torva og et mineralanriket lag under og over gråbrun undergrunnsand i to sjikt. 

Lagene i den sørlige delen av profilet var noe omrotet som følge av vegetasjon. I 

bunnen av vegløpet fremkom det et lag som hovedsakelig bestod av organisk 

materiale, sand og kullspetter over et anriket lag. 

 

Figur 6. Profil 1 vestre profil. Bildet er tatt mot Ø. Foto: Ellen Margrethe Storrusten. 
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Profil 2 (snitt 2) 

Profil 2 ble anlagt ca. 5 m øst for snitt 1. Dybden på faret var her ca. 0,50-0,55 m 

mens bredden var ca. 2,50 m. Profilet omfattet også snitt gjennom det parallelle 

vegløpet. Et mindre område av hovedløpet ble flategravd og undersøkt i plan. Det 

fremkom et tydelig avgrenset område med brunsvart humus- og kullholdig masse 

under torva, som fulgte hulvegbunnen. Laget hadde en tykkelse på ca. 10 cm og hadde 

en bredde på ca. 1,40 m. Ved lagets ytre avgrensning fremkom flere stein. Stedvis 

fremkom omrotet sand i toppen av laget. Det mørke laget i bunnen av vegen har 

sannsynligvis dannet seg som et resultat av ferdsel og nedvasking Laget virket også 

svært kompakt og lå stedvis ned mot fjell. Hulveien har skåret seg gjennom naturlig 

podsol jord som vekselsvis var forstyrret av opphopning av vegetasjon og erosjon. 

  

 
Figur 7: Masse i hovedløpet. Bildet er tatt mot Ø. Foto Ellen Margrethe Storrusten. 
 

 

På sørsiden av profilet var det parallelle løpet til veien ca. 1,20 m bredt og skar ned 

gjennom utvaskingslaget og delvis ned i anrikningslaget og det fremkom 

hovedsakelig et sjikt med humus under torva i bunnen. Løpet var svakt U-formet med 

en dybde på 15 cm. Det parallelle løpet var trolig av nyere dato da det lå på toppen av 

sideryggen til hulvegen og delvis var erodert ned i denne massen. Det antas at det 

parallelle løpet er anlagt forbi et område i det opprinnelige vegfaret der det har samlet 

seg mye fukt. 
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Figur 8:Profil 2, snitt 2. Bilde er tatt mot Ø. Foto: Ellen Margrethe Storrusten. 

 

 
 

Figur 9: Snitt 2 søndre del av profil 2. Det parallelle løpet vises til høyre i bildet. Bildet er tatt mot N. 

Foto: Ellen Margrethe Storrusten. 

 

Profil 3 (snitt 3) 

Snitt 3 ble lagt på kanten av en knekk i landskapet. Som i snitt 2 ble sjakten gravd 

lagvis i flaten. I dette området endret den karakteristiske U-formen på veiløpet seg til 

å bli mer kassformet og det antas at sidekantene kan ha blitt spadd ut. Bredden målt 

fra nedskjæringskanten var ca. 2, 40 m og dybden ca. 60 cm. I bunnen var bredden ca. 

1.1 m, men profilet viser at bunnen opprinnelig har vært noe bredere, inntil 1,8 m. 

Masse har sannsynligvis rast inn ved kanten. I dette området lå berget ca. 20 cm under 
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overflaten til veiløpet. Det mørke laget som tidligere var observert i de to andre 

snittene lå kun på et tynt jord- og grusholdig lag på toppen av en bergflate. Det 

fremkom steiner i en rekke langs med den ytre kanten av bunnlaget. Steinrekken var 

spesielt markant i nordre det av sjakten. Steinen var inntil 15–20 cm store i tverrmål 

og er tolket som bevisst opplagte. Trolig er steinene plassert for å bedre dreneringen i 

området. Det var generelt en del fukt i denne delen av hulvegløpet og massen virket 

stedvis svært utvasket. Profilet viste at løpet var erodert ned gjennom tykke lag med 

naturlig podsol ned til bergflaten.  

 

 

Figur 10: Bunnen av vegen i snitt 3. Bildet er tatt mot Øst. Foto. Ellen Margrethe Storrusten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 11: Profil 3. Vegen er dyp og tydelig kasseformet Bildet er tatt mot Ø Foto: Yvonne Dahl. 
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Lok 98523: Hulveg 

Kun en liten del av hulvegen ble berørt av anleggsbeltet og var avsatt til undersøkelse. 

Dette dreide seg om den nederste delen av veien som munnet ut i Rondanestien der 

den delvis flatet ut i en slak nordvendt kurve. Selve veifaret framsto som forholdsvis 

grunt på overflaten i undersøkelsesområdet og utgjorde en forsenkning med tiltagende 

dybde og bredde oppover åssiden, En lav rygg langs den sørlige siden var dekket av 

lyng, mose og gress. På ryggen hadde det flere steder vokst trær med røtter som 

forgrenet seg ned i forsenkningen. Jordsmonnet bestod av utvasket og anriket sand, 

nesten uten småstein. Nord for hulvegen var det en grunn forsenkning i terrenget som 

kan ha fungert som et parallelt løp. 

 

På overflaten ble hulvegen målt til ca. 2,40 m ytre bredde, med en dybde på ca. 0,30-

0,35 m. Den indre bredden var det vanskelig å si noe helt eksakt om, da det var et 

forstyrret område med røtter mot den nordlige ryggen. Indre bredde ble imidlertid 

anslått til ca. 1 m på stedet der snittet ble lagt og målt fra slitasjekant der 

nedskjæringen startet. Uthulningen i bunnen kunne karakteriseres som åpen og V-

formet. 

 

Profilet var vanskelig å tolke, delvis fordi hulvegen flatet ut og delvis fordi det fantes 

en del forstyrrelser i nedre del av løpet. Snittet måtte også legges litt på skrå på grunn 

av vegetasjon. Grenseflaten/ bunnlinja til veifaret i profil lå på ca. 55 cm dybde.  

 

I profilet ble det skilt ut 5 ulike stratigrafiske lag i tillegg til eksisterende overflate og 

undergrunn. To av lagene under nåværende markoverflate var mest framtredende i 

delene av tverrsnittet som gikk gjennom ryggene og mindre framtredende i 

forsenkningen. Trolig representerer disse lagene avsetninger i den nedre delen av 

Figur 12: Hulveg id 95823. Undersøkelsesområdet i nederste del av veien. Stikkstenger markerer stedet 

for tverrsnitt. Bildet er tatt mot Ø-SØ. Foto: Ellen Margrethe Storrusten. 
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hulvegen. Begge lagene bestod av brunlig sand og humusrester, det øverste under 

markoverflaten noe mørkere enn det andre. Det lyseste av disse to lagene lå under 

torva i forsenkningen. Gjennom hele profilet ble det påvist et mørkt tynt lag med litt 

kullstøv, litt sandspetter og organisk materiale som ble definert som gammel 

markoverflate. Dette laget fulgte den avtegnede U- formen til veiløpet og var mest 

framtredende i den sørlige delen av profilet. Under den gamle markoverflaten var det 

flere steder et tydelig sjikt med bleikjord, tolket som et gammelt utvaskingslag med et 

tykkere lag av anriket rødoransje jordmasse under som var gjennomgående i profilet 

over undergrunnen. På et par steder var den gamle markoverflaten delvis borte, trolig 

sammenrotet med de øvrige massene. Stedvis fantes det en del organisk materiale i 

anrikningslaget. 

 

 
Figur 13: Tverrprofil i hulveg id 95823. Gammel markoverflate og eldre podsol er tydelig midt i 

profilen. Cf 34166_99. Bildet er tatt mot Ø-NØ. Foto: Yvonne Dahl. 

 

Mulig fangstgrop 

På overflaten hadde gropa et ytre tverrmål på ca. 5 m. Rundt gropa var det antydning 

til voller. Selve nedskjæringen til gropa hadde et tverrmål på ca. 3,10 m, og form av 

en svak forsenkning med oval/ rektangulær form. Ytterkanten på den vestre siden av 

anlegget lå ut mot en nord-sørgående anleggsvei og veien hadde skåret gropa et 

stykke inne i vollen. Flere store trær hadde vokst i den sørlige delen av anlegget. 

 

Et snitt gjennom anlegget ble lagt nord- sør. Da gresstorva var fjernet på den delen av 

gropa som skulle snittes viste det seg at det lå et tykt kullblandet lag på undergrunnen 

rundt gropa og i selve nedskjæringen. Laget var i tillegg til kullholdig også svært 

organisk og stedvis inntil 20 cm tykt. Da gropen ble snittet viste det seg at fyllskiftet i 

nedskjæringen var markant mørkt i fargen og bestod av kullblandet jordmasse med 

mye humus. Profilet viste at gropen omfattet en kasseformet nedgravning, ca. 1,3 m 

dyp og ca. 2,70 m bred. I bunnen var nedgravningen flat og sidene var rette.  
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Figur 14: Tverrsnitt gjennom gropa. Cf 34166_104. Bildet er tatt mot vest. Foto: Ellen Margrethe 

Storrusten. 

 

Fyllmassen i nedgravningen besto mot sidene av sammenrotet guloransje sand med 

litt humus. I midten av anlegget var det en traktformet til bolleformet nedgravning 

med humus- og kullholdig masse. Denne nedskjæringen hadde et tverrmål på 2,50 m. 

og var ca. 0,8 m dyp. I enkelte områder fantes det større kullbiter og massen virket 

stedvis svært sammenrotet. Det ble gjort funn av moderne tegl midt i anlegget, noe 

som tyder på at anlegget har vært sekundært brukt eller gjenfylt i moderne tid. I 

bunnen på det som ble tolket som den humus/kulljordsfylte nedgravningen i anlegget 

ble det funnet et lag med horisontalt liggende forkullede tynne trestokker, delvis 

ubrent der stokkeendene stakk ut av profilet. I alt ble det påvist 6 stykker som lå 

forholdsvis systematisk med flere centimeter mellom hver ende.  
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Figur 15: Nedgravning mulig fangstgrop. Bildet er tatt mot vest. Foto: Ellen Margrethe Storrusten. 

 

Under denne forsenkningen fremkom et område med mye kull. Kullet skilte seg fra de 

kullholdige massene over ved å være i kompakte større biter og iblandet lite humus. 

Kullstykkene lå konsentrert, men uten klare lagskiller. I bunnen ble det funnet avtrykk 

av noe som kan ha vært tynne trestokker liggende ned mot bunnen av gropa. Det ble 

ellers funnet spor etter mulig stående tynn forkullet stokk i det nordøstre hjørnet. I 

konsentrasjonen med større kullbiter ble det funnet flere stykker av mellomgrove 

forkullede stokker. Stokkebitene ble undersøkt for eventuelle huggmerker eller annen 

type tilvirkning men det ble ikke funnet tydelige spor etter bearbeiding på stykkene. 

Etter at det meste av det forkullede treverket var fjernet kom restene av et ovalt formet 

fyllskifte med kull og brent sand til syne. Dette var klart avgrenset fra den grålige 

sanden rundt og lignet bunnen i en godt tømt kullgrop. Det knytter seg imidlertid en 

del usikkerhet til form og eventuelt gjenbruk. 

 

Det ble forøvrig ikke gjort gjenstandsfunn i forbindelse med undersøkelsen av gropa. 
 

 

5.5.1 FUNNMATERIALE 

I hulveg id 95822 viser funnspredningen at de fleste gjenstandsfunnene er konsentrert 

til den øvre delen, der området er forholdsvis flatt, mens svært få funn ble påvist 

lenger nede. Dette har trolig sammenheng med at det i den bratteste delen av har vært 

stor erosjon av løsmasser som kan ha fraktet gjenstander med seg og avsatt dem i 

avsetningssonen på flaten. Flere utslag med metallsøker viste at den nederste delen av 

hulvegen lå dypt. Disse funn lå hovedsakelig i det som var avsatt til bevaringsområde 

og derfor utenfor undersøkelsesområdet. Funnene bestod hovedsakelig av flere typer 

søm og nagler i jern, et par kroker samt et fåtall jernfragmenter. I den ene hulveien ble 

det også funnet en liten klump med slagg, trolig smieslagg. Det ble også funnet flere 
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fragmenter av en svært korrodert hestesko. Trolig har bitene tilhørt en nokså liten sko 

men størrelsen er i utgangspunktet vanskelig å fastslå da restene var så vidt dårlig 

bevart. 

 

Funnspredningen i hulveg id 95823 viser en jevn fordeling av eldre funn langs med 

hele veien. Flest funn stammer riktignok fra den øvre delen av veien der den er 

utflatet, ovenfor åssiden. I laget som ble definert som gammel markoverflate ble det 

gjort funn av hesteskosøm. Konteksten til funnet er god da den kom fram ved 

opprensning i profilen. Sømmen er av middelaldertype med asymmetrisk hode. Det 

ble sent en kullprøve til datering fra det samme laget.  

 

Hesteskosøm 

Hesteskosøm dateres typologisk ut fra form, hovedsakelig på grunnlag av kjennskapet 

til hesteskoenes utforming fra og med middelalder og framover i tid (Gansum:2002). 

Hesteskosøm opptrer ofte i forbindelse med eldre veifar og der det har vært ferdsel 

(Gansum:2001). Materialet fra hulvegene er variert, men flere søm har en form for 

asymmetriske hoder, eller hoder med skrå underkant som jf, Gerd Færden (1990), er 

av de eldste typene fra middelalder. 

 

Funnene er røntgenundersøkt ved kulturhistorisk museum. 

 

 

5.5.2 DATERING 

 

5 kullprøver ble sendt til NTNU i Trondheim for radiologisk datering. 1 prøve fra 

hulvei id 95822 (KP1) er datert til nyere tid, 285±25 1640–1655 AD, (TRa-459). 

Kullprøven er fra kull som ble tatt inn fra det mørke laget i bunnen av hulveien. Fra 

sideløpet til denne hulveien er det datert en prøve (KP6) til nyere tid. 120±25, y. enn 

1685 AD (TRa-460). Prøven er fra kull i bunnen av faret. Fra den mulige 

fangstgropen (lok id 95823) er det datert en kullprøve (P 10) fra de forkullede 

stokkerestene mot bunnen av den avrundete og noe traktformede nedgravningen som 

kan representere gjenbruk av anlegget. Denne prøven er datert til 260±25, 1645-1660 

Figur 16: Et utvalg funn fra hulveiene. Fra V. F 36 id 95822, F 8,18, 21,25 og 51 id 95823. Foto: 

Ellen Margrethe Storrusten. 
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AD, (TRa-461). Fra hulveien på den samme lokaliteten (id 95823) er det datert to 

kullprøver. Kp 12 er fra en kullinse som ble påvist på bunnen av faret og er sannsynlig 

fra kull som er avsatt ned mot området der hulvegen flater seg ut. Prøven er datert til 

1295-1390 AD (TRa-462). Og representerer sannsynligvis en bruksfase i hulveien. 

Den andre prøven (P13) er av kull fra et lag som var tydelig i profilet og som ble 

tolket som en gammel markoverflate. Kullet er datert til siste halvdel av førromersk 

jernalder, 2140±35, BC 195-105 (TRa-463)463). 

 

 

5.5.3 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

5 prøver ble sendt til Helge I. Høeg for vedartsbestemmelse. KP1-2 (to poser fra 

samme prøve) ble bestemt med 40 biter til bjørk og furu. KP 6 ble bestemt med 30 

biter til furu og bjørk. KP 10 ble bestemt med 40 biter, alle var furu, KP 12 ble 

bestemt med 30 biter til furu og KP 13, bestemt 8 biter til bjørk, furu og eik. 

 

 

Pollen 

Det ble analysert en pollensøyle fra nordre del i profil i hulveg id 98523. Søylen 

omfattet totalt 9 enkeltprøver tatt med ca. 5 cm mellomrom gjennom profilet fra 

undergrunnen (P12-20).. I prøvene 13-20 er det generelt påvist økende innhold av 

kullstøv. Kullet kan trolig settes i forbindelse med aktivitet og ferdsel i hulveien. P 

16-18 er fra den eldre markoverflaten som er datert til førromersk jernalder. 

Pollenanalysen tyder på at det kan ha skjedd endringer i dette området i førromersk 

jernalder, da det er en markant økning i mengden pollen som opptrer i de øverste 

prøvene av prøveserien (18-20) fra og med prøve 18. I prøve 18 opptrer blant annet 

pollen av gran. (Her skal det bemerkes at graninnvandring på Østlandet vanligvis 

settes til ca. 1700 BP altså til slutten av romertid 300-400 e.Kr. Imidlertid skal 

graninnvandringen ha vært tidligere i områder som Hurdal og Østre Toten, som 

geografisk ligger nær Eidsvollområdet og synes slik å kunne sammenfalle mer med 

dateringen av flaten). 

 

Ved analysen av prøver 18-20 er det foreslått at stedet kan ha vært benyttet til beite og 

kanskje innhøsting av fór. Da indikasjonsgivende pollen hovedsakelig opptrer i de 

øverste prøvene, i og over den eldre overflaten er det sannsynlig at aktiviteten skal 

knyttes til dette laget. Det er blant annet funnet pollen av planter som trives i 

opptråkket jord og soppsporer som indikerer husdyrbeite i tillegg til engplanter. 
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Skogen har trolig vært åpen og har senere grodd igjen. Det er også funnet kornpollen i 

prøvene 18-20 (3-4,5 %) Det er imidlertid ingen andre indikasjon på at det har vært 

dyrket korn på stedet, eller at stedet har vært egnet for korndyrking. Det kan 

imidlertid ikke avvises at det har vært dyrket korn i nærområdet.  Det henvises til 

pollenrapporten (Høeg:2010) i vedleggene for en detaljert gjennomgang av 

prøvematerialet. 

 

 
 

 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

 

Hulveger 

Den viktigste problemstillingen, men også den mest utfordrende knyttet til 

undersøkelsen av hulvegene, har vært å datere dem. Det var ingen daterbare strukturer 

i åpenbar kontekst med veganleggene. Veiene er datert indirekte ved hjelp av 

funnmaterialet. Datering av kull fra veiene kan være problematisk, da en ikke vet hvor 

kullet i veien kommer fra og konteksten er ofte usikker. 

 

For tolkningen av veienes faser er det noe usikkert hvorvidt snittene som er undersøkt 

innenfor planområdene er representative for veiene som helhet da det er flere faktorer 

som har gjort veiene i undersøkelsesområdet vanskelige å tolke stratigrafisk.  

 

På lok 95822 var hulvegen i fortsatt bruk som tur- og treningsløype og en må derfor 

regne med at det har vært noe moderne slitasje i faret. Bunnen av hulvegen var 

naturlig avgrenset nedover av at berget lå like under overflaten. Det var dermed små 

forutsetninger for å kunne si noe eksakt om erosjons- og avsetningsprosesser i bunnen 

av veien. Dertil førte også nettopp veiens beliggenhet tett på undergrunnsfjellet til at 

Figur 17: Tegning av profil i hulveg id95823 med pollenprøver.  
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det samlet seg en del vann mellom massene i faret og bergflaten. Dårlig drenering i 

traseen førte til vannsig i bunn av hulvegen. I en av sjaktene førte dette vannet til 

oversvømmelse. Et grunt far ved siden av hulvegen ble tolket som et parallelt løp, og 

satt i sammenheng med behovet for en alternativ trasé der hovedløpet stedvis var 

fuktig.  

 

Det er åpenbart at veifaret har blitt slitt gjennom flere lag av naturlig terreng. 

Fasongen på hulvegen må betegnes som kasseformet. Snittene viste at veien trolig har 

blitt utbedret og at det har vært lagt stein i sidene der det var størst fare for at veiene 

skulle sige ut eller oversvømmes som følge av fuktighet ved naturlig vannsig. Denne 

utbedringen forteller noe om at veien har vært en viktig ferdselsåre og måtte holdes i 

god stand. Trolig har veien vært i intensiv bruk over en periode og trolig benyttet både 

som ride- og kjørevei. 

Vegen er datert til nyere tid, til midten av 1600-tallet og har trolig sammenheng med 

at det har foregått annen type aktivitet i området, og det er nærliggende å knytte dette 

til aktiviteten rundt Eidsvold værk. 

 

Veg id 98523 kan trolig knyttes til det samme hulvegsystemet som vei 98522 er en del 

av. (Det er imidlertid trolig at løpene er dannet på ulike tidspunkt i forhistorien). 

En datering fra bunnen av vegfaret viser at det har vært aktivitet her i middelalder. 

Funn av hesteskosøm som antas å være fra middelalder underbygger tidfestingen av 

en bruksfase i veien. Det er imidlertid ut fra det daterte materialet vanskelig å si om 

dateringen representerer den aller tidligste bruken av vegen. En eldre overflate som 

ble påvist i profil er datert til førromersk jernalder indikerer at hulvegen i alle fall ikke 

kan være eldre enn førromersk jernalder. I dette laget ble det funnet en hesteskosøm, 

som mest sannsynlig er av en middelalder type. Pollenanalysene fra profilet i hulveien 

tyder på at det har vært aktivitet på stedet der vegen ligger som kan ha ekspandert i 

tiden rundt Kr F. og det er ikke usannsynlig at vegen er en svært tidlig ferdselsåre. 

 

Mulig fangstgrop 

Den undersøkte gropen er trolig for dyp til å være en kullgrop, men sammenfaller i 

dybde med for eksempel flere av fangstgropene som ble undersøkt i Hedmark 

(Amundsen 2007). Den også flere trekk som minner om enkelte av typene som ble 

funnet der, blant annet funn av treverk fra de originale gropkonstruksjonene, også i 

rektangulære groper som ikke var konstruert med en egen kasse i bunnen, men det kan 

ikke avvises at stokkerester og større kullstykker er rester etter en slik konstruksjon. 

Mange fangstgroper har en tydelig avrundet nedgravning og gropa på Berger er i så 

måte noe atypisk i formen.  

 

Gropens beliggenhet og form er elementer som taler for at anlegget opprinnelig er en 

fangstgrop. På østsiden av gropen oppøver åssiden er det i alt registrert tre andre 

fangstgroper forholdsvis nær hverandre. Tre av disse ligger på en rekke, øst for den 

undersøkte gropa. Alle ligger karakteristisk til i overgangen mellom flatt og hellende 

terreng. En av gropene ble overflatebefart i forbindelse med arbeidet på stedet og 

gropen var i form og størrelse av samme type som den som ble undersøkt, men den 

var ikke gjenfylt. 

 

Det ble tatt stilling til om gropa har vært gjenbrukt, for eksempel som 

kullfremstillingsanlegg. Ved undersøkelsen og ved registreringen ble det påvist større 

mengder kull under torva rundt anlegget, og innenfor et større område. Det er derfor 
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mulig at en form for kullframstilling eller lagring av kull har foregått her, og det bør 

tas i betraktning at det er registrert en nyere tids kullmile i nærområdet. Det er 

imidlertid usikkert om kullbrenning har foregått i selve forsenkningen. 

Kull fra stokkene mot bunnen av gropa ble radiologisk datert til nyere tid. 

 

6. KONKLUSJON 

 

Kulturhistorisk museum foretok sommeren 2009 en utgravning av to lokaliteter med 

hulveier og en mulig fangstgrop på gården Berger 96/1 i Eidsvoll kommune, 

Akershus. Undersøkelsen er utført i tilknytning til flere utgravninger i dyrket mark og 

utmark i forbindelse med utvidelse av E6 mellom Dal og Minnesund.  

 

På den ene lokaliteten ble det undersøkt en del av en hulvei (id 95823) som er datert 

til nyere tid. På den andre lokaliteten ble det undersøkt deler av en hulvei (id 95822) 

og en mulig fangstgrop (id 95822). To dateringer fra hulveien underbygger at vegen 

er forhistorisk. Den ene dateringen er fra en eldre overflate som indikerer at vegen 

tidligst er benyttet i førromersk jernalder, mens en kullprøve fra middelalder viser 

aktivitet i vegen på dette tidspunktet og daterer trolig en bruksfase i vegen. Datering 

av aktivitet til middelalder underbygges av flere funn av hesteskosøm som av typer 

som ble benyttet i perioden. Også en pollenanalytisk undersøkelse synes å underbygge 

tidlig aktivitet på stedet. 

 

Trekull fra den mulige fangstgropa daterer anlegget til nyere tid. Det er imidlertid noe 

usikkert om kullet som er datert er fra det opprinnelige anlegget eller stammer fra en 

gjenbruksfase i tilknytning til nyere tids kullproduksjon. Den mulige fangstgropa 

ligger i et lite system av flere fangstgroper. Alderen på de andre gropene er imidlertid 

ukjent. 

 

Kulturminner, gjenstandsfunn og naturvitenskapelige prøver indikerer at området har 

vært benyttet innenfor et langt tidsrom og at det har forekommet flere typer aktivitet i 

området. 
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KATALOG 

 

C57301/1-8; C 57302; C 57303 

Vegfar fra middelalder og nyere tid og fangstgrop fra middelalder–nyere tid fra 

BERGER (96 /1), EIDSVOLL K., AKERSHUS.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Lokalitetene ble registrert av Akershus 

fylkeskommune i 2005/2006 i forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av E6 - 

mellom Dal og Minnesund. Kulturhistorisk museum undersøkte lokalitetene 

sommeren 2009. Deler av to hulveier, (id 95822 og 958239) og en mulig fangstgrop 

(id 95823) ble undersøkt. Hulvegene er også gjennomgått med metallsøker og det 

fremkom metallgjenstander av ukjent alder og hesteskosøm fra middelalder.  

5 kullprøver er vedartsbestemt av Helge I. Høeg. 5 prøver er radiologisk datert ved 

laboratoriet for radiologisk datering, NTNU i Trondheim. 

 

Orienteringsoppgave: Lokalitetene lå på østsiden og vestsiden av E6 ved 

Statsrådskjæringen.  

Kartreferanse/-KOORDINATER: M711/N50, Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33 N: 

6688200.05 Ø: 287039.802 Lokalitets ID: 95822, 95823 

 

C57301/1-8; 

1) Hesteskosøm av jern  

Søm med med brukket stilk. Asymmetrisk hode. Sterkt korrodert 

Mål: Stl: 2,2 cm. Stb: 1,6 cm. Vekt: 3,7g.  

2) Nagle av jern Gjenstandsdel: hele. Liten nagle, sterkt korrodert. Mål: Stl: 2,1 cm. 

Stb: 1,6 cm. Vekt: 2,8 g.  

3) 9 fragmenter av Hestesko av jern. Sterkt korrodert. Vekt: 37g  

4) Krok av jern. Sterkt korrodert. Mål: Stl: 10,6 cm. Stb: 0,9 cm. Vekt: 11,6 g  

5) Krok av jern Gjenstandsdel: hele. Forholdsvis kraftig krok. Korrodert. 

Mål: Stl: 7,6 cm. Stb: 0,9 cm. Vekt: 34,8  

6) Kullprøve. Prøven er datert (TRa-459) på trekull av bjørk (Betula), til 285±25 før 

nåtid, kalibrert alder 1640-1655. Nyere tid 

7) Kullprøve. Prøven er datert (TRa-460) på trekull av furu (Pinus) til 120±35, Y. 

enn AD 1685. Nyere tid. 

8) Pollenprøve. Prøven er ikke magasinert. 

 

C57302/1-15 

1) Hesteskosøm av jern. Liten søm med tilløp til asymmetrisk hode. Korrodert 

Mål: Stl: 2,8 cm. Stb: 0,8 cm. Vekt: 3,0 g. 

2) Hesteskosøm av jern Gjenstandsdel: hele. Søm med asymmetrisk hode. Sterkt 

korrodert. Mål: Stl: 2,3 cm. Stb: 1,2 cm. Vekt: 8,7 g.  

3) Hesteskosøm av jern. Liten søm med asymmetrisk hode. Sterkt korrodert. 

Mål: Stl: 1,8 cm. Stb: 1, cm. Vekt: 5,4g.  

4) Hesteskosøm av jern Gjenstandsdel: hele. Søm med asymmetrisk hode. Sterkt 

korrodert. Mål: Stl: 3,2 cm. Stb: 1,1 cm. Vekt: 3,5g.  

5) Hesteskosøm av jern Gjenstandsdel: hele Liten søm med brett på stilken. 

Antydning til asymmetrisk hode. Vekt: 2,3g.  

6) Hesteskosøm av jern Gjenstandsdel: hele. Sterkt korrodert. Mål: Stl: 3,9 cm. Stb: 1, 

cm. Vekt: 8,5g.  
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7) Hesteskosøm av jern Gjenstandsdel: hele. Sterkt korrodert. Mål: Stl: 3,5 cm. Stb: 

1,1 cm. Vekt: 7,5g.  

8) Nagle av jern Gjenstandsdel: hele. Sterkt korrodert. Mål: Stl: 6,8 cm. Stb: 0,5 cm. 

Vekt: 11,5g.  

9) Nagle av jern Gjenstandsdel: hode. Hode av nagle, eventuelt knapp. Mål: Diam: 

1,3 cm. Vekt: 3,2g. Usikker datering.  

10) Nagle av jern Gjenstandsdel: hode. Lite hode av nagle sterkt korrodert. Mål: 

Diam: 1,7 cm. Vekt: 1,1g. Datering: usikker  

11) Fragment av jern. Gjenstandsdel: ukjent. Korrodert. Mål: Stl: 1,5 cm. Stb: 0,5 

cm. Vekt: 5,4g.  

12) Fragment av jern. Gjenstandsdel: ukjen.t Korrodert. Mål: Stl: 3,1 cm. Stb: 1,1 

cm.  

Vekt: 11g  

13) Kullprøve. Prøven er datert (TRa-462) på trekull av furu (Pinus) til 655±35 før 

nåtid, kalibrert alder AD 1295-1390. 

14) Kullprøve. Prøven er datert (TRa-463) på trekull av bjørk (Betula) til 2140±35 

før nåtid. Kalibrert alder 195–105 BC. 

15) Pollenprøve, Serie på 9 prøver. Pollen prøvene er analysert av Helge I. Høeg. 

 

 

C57303/1-3 

1-3) Kullprøver 

Èn prøve (KP 10, Tra-461) er datert på tekull av furu (Pinus) til 260±25 før nåtid til 

AD 1645-1660. Nyere tid. 

 

INNBERETNING/litteratur: Øystein Amundsen, 1.2.2007, Kulturminner og motorvei. 

Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner langs E6 fra Dal til 

Minnesund. Akershus fylkeskommune. / Ellen Margrethe Storrusten/ Margrete F. 

Simonsen, 12.3.2012, Rapport arkeologisk utgravning av lokaliteter med hulveger og 

fangstgrop i utmark, Berger 96/1, Eidsvoll, Akershus. Kulturhistorisk museum.  

Funnet av: Ellen Margrethe Storrusten, 2009 
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8. VEDLEGG 

 

8.1. FUNN OG PRØVER 

 

 
Funnliste C57301  

Funn-
nr. (felt) 

Kontekst/struktur Gjenstand(er)  St. mål 
cm 

Materiale Kommentar  

F32 hulveg 9 fragmenter av en 
liten hestesko 

 jern Svært korrodert 

F33 hulveg Nagle/søm 2,1x0,6 jern Hesteskosøm 

F38 hulveg Hesteskosøm 2,2x1,6 jern Asymmetrisk 
hode 

F41 hulveg Krok 7,6x0,6 jern Ukjent funksjon 

F46 hulveg Krok  10,6x0,9 jern Ukjent funksjon 

F17 hulveg Klump  smieslagg  

 

 
 
Funnliste C 57102 

Funn-
nr. (felt) 

Kontekst/struktur Gjenstand(er)  St. mål 
cm 

Materiale Kommentar  

F4 hulveg Fragment 1,5x0,5 jern  

F8 hulveg Hesteskosøm 2,8x0,8 jern Asymmetrisk 
hode 

F11 hulveg Hode av knapp 
eller nagle 

Diam. 1,3 jern  

F13 hulveg Nagle 6,8x0,5 jern smidd 

F18 hulveg Nagle og søm 4,0x 0,7 
og 2,3x1,2 

jern Søm har 
antydning til 
asymmetrisk 
hode 

F21 hulveg Hesteskosøm og 
fragment 

1,8x1 og 
2,6x0,2 

jern Søm har 
antydning til 
asymmetrisk 
hode 

F23 hulveg Hode av nagle eller 
knapp 

Diam 1,7 jern  

F25 hulveg Nagle/søm 3,2x1,1 jern Asymmetrisk 
hode 

F27 hulveg Nagle 3,9x1.0 jern  

F28 hulveg Fragment 3,1x1,1 jern Ukjent funksjon 

F30 hulveg Nagle 3,5x1,0 jern  

F51 hulveg Hesteskosøm 2,5x0.9 jern Antydning til 
asymmetrisk 
hode. Funnet på 
gammel 
markoverflate i 
profil. 
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Liste over prøver 

Prøvenr. Kontekst C-nr. NTNU 
Lab.nr. 

Type Gram Treslag Kommentar C14-
dat. 

Kp/vp 1/ Id 95822 C 
57301 

TRa-
459 

Tre 
kull 

1,8g Bjørk og 
furu 

Snitt 3  AD 
1640-
1645 

Kp/vp 6 Id 95822 C 
57301 

TRa-
460 

Tre 
kull 

0,4g Bjørk og 
furu 

Nyere far 

lok 95822 

bunn 

Y. enn 

1685 

Kp/vp 8 Id 95822 C 
57303 

 Tre 
kull 

17,0g Ikke 
analysert 

Kullprøve 

fra nyere 

grop i topp 

 

Kp/vp 9 Id 95822 C 
57303 

 Tre 
kull 

14g Ikke 
analysert 

 Milebunn 
profil 

 

Kp/vp 10 Id 95823 C 
57303 

TRa-
461 

Tre 
kull 

20g furu profil AD 
1645-
1660 

Kp/vp 11 Id 95823 C 
57302 

 Tre 
kull 

- Ikke 
analysert 

Kull/makro 

avskrevet 

prøve 

 

Kp/vp 12 Id 95823 C 
57302 

TRa-
462 

Tre 
kull 

0,3g furu Nedskjæring 

tydelig 

kullrand 

AD 
1295-
1390 

Kp/vp 13 Id 95823 C 
57302 

Tra-
463 

 0,3g Bjørk, 
furu,eik 

Lag 2 

gammel 

mark 

195-
105 BC 

Kp/vp 14 Id 95822 C 
57301 

  - Ikke 
analysert 

Pollenserie 

h22 snitt 2 

 

Kp/vp 15 Id 95822 C 
57302 

  - Ikke 
analysert 

n- del  

Kp/vp 16 Id 95823 C 
57302 

  - Ikke 
analysert 

s- del  
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8.2. TEGNINGER 

 

 

 

1. Profil mulig fangstgrop
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2. Profil, snitt 2 hulvei id 95822 
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3. Profil hulvei id 85923 
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8.3. FOTOLISTE.   

Fotoliste, Cf. 34166 
 

Filnavn Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot Utfyllende_Info 

Cf34166_01.jpg Hulveg 98523. Ø 

Foto: Ellen 
Margrethe 
Storrusten 

Cf34166_02.jpg Hulveg 98523. Ø foto: EMS 

Cf34166_03.jpg Hulveg 98523. Ø Foto: EMS 

Cf34166_04.jpg Hulveg 98523. Øvre del. Ø Foto: EMS 

Cf34166_05.jpg Hulveg 98523. Øvre del. Ø Foto: EMS 

Cf34166_06.jpg Hulveg 98523. V-NV Foto. EMS 

Cf34166_07.jpg Hulveg 98523. Nedre del V-NV Foto: EMS 

Cf34166_08.jpg Hulveg 98523. Øvre del V-NV Foto: EMS 

Cf34166_09.jpg Hulveg 98523. V 
Foto. Yvonne 
Dahl 

Cf34166_10.jpg Metallsøking. Yvonne Dahl og Rune Høyby. Ø Foto: EMD 

Cf34166_11.jpg Rondanestien ned mot hulveglokalitet. N Foto: EMS 

Cf34166_12.jpg Oversikt mot hulveg. N-NØ Foto: EMS 

Cf34166_13.jpg Rondanestien ned mot hulveg. N Foto: EMS 

Cf34166_14.jpg Flate ned mot fangstgrop. Lok id 98523. N- NV Foto: EMS 

Cf34166_15.jpg Del av Rondanestien. S Foto: EMS 

Cf34166_16.jpg Del av hulveg  id. 98522. V foto: YD 

Cf34166_17.jpg Del av hulveg  id. 98522. V Foto: YD 

Cf34166_18.jpg Del av hulveg  id. 98522. Ø Foto: YD 

Cf34166_19.jpg Del av hulveg  id. 98523. Ø Foto: YD 

Cf34166_20.jpg Del av hulveg  id. 98523. V Foto: YD 

Cf34166_21.jpg Del av hulveg  id. 98523. V Foto: YD 

Cf34166_22.jpg Fangstgrop lok. id. 98523 N Foto. YD 

Cf34166_23.jpg Fangstgrop  id. 98523. N Foto: EMS 

Cf34166_24.jpg Fangstgrop  id. 98523. S- SV Foto : EMS 

Cf34166_25.jpg Fangstgrop  id. 98523. N Foto. EMS 

Cf34166_26.jpg Fangstgrop  id. 98523. N Foto: EMS 

Cf34166_27.jpg Fangstgrop  id. 98523. S Foto: EMS 

Cf34166_28.jpg Fangsgrop under snitting. V-NV Foto: EMS 

Cf34166_29.jpg Fangstgrop under snitting. S Foto: EMS 

Cf34166_30.jpg Fangstgrop gjenbrukt del. V Foto. YD 

Cf34166_31.jpg Fangstgrop gjenbrukt del. V-NV Foto. YD 

Cf34166_32.jpg Picknik! Besøk i felt. N Foto: EMS 

Cf34166_33.jpg Omvisning i felt. Ø-NØ Foto: YD 

Cf34166_34.jpg Omvisning i felt. NØ Foto: YD 

Cf34166_35.jpg Snittet grop. V Foto. YD 

Cf34166_36.jpg Snittet grop. V Foto: YD 

Cf34166_37.jpg Snittet grop. V Foto: YD 

Cf34166_38.jpg Del av hulveg 98522. V Foto. YD 
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Cf34166_39.jpg Del av hulveg 98522. V Foto: YD 

Cf34166_40.jpg Del av hulveg 98522. V Foto: YD 

Cf34166_41.jpg Del av hulveg 98522. V Foto: YD 

Cf34166_42.jpg Del av hulveg 98522. V Foto: YD 

Cf34166_43.jpg Del av hulveg 98522. V Foto:YD 

Cf34166_44.jpg Del av hulveg 98522. Ø Foto: YD 

Cf34166_45.jpg Del av hulveg 98522. Ø Foto: EMS 

Cf34166_46.jpg Del av hulveg 98522. Ø Foto: EMS 

Cf34166_47.jpg Skjøtsel. V Foto: EMS 

Cf34166_48.jpg Gravemaskin SV Foto: EMs 

Cf34166_49.jpg Del av hulveg 98522. V-SV Foto: EMS 

Cf34166_50.jpg Maskinfører Lars V-SV Foto: EMS 

Cf34166_51.jpg Del av hulvegsystem. ikke registrert N Foto: EMS 

Cf34166_52.jpg Snitt 2 i hulveg lok 98523. Bunn. V Foto: EMS 

Cf34166_53.jpg Bunn snitt 2 hulveg 98522. Ø Foto: EMS 

Cf34166_54.jpg Snitt 2 hulveg. Bunn. Stein i kant Ø Foto: EMS 

Cf34166_55.jpg Snitt 2 hulveg 98522. Bunn. Ø Foto. EMS 

Cf34166_56.jpg Snitt 2 hulveg 98522. Bunn. S Foto: EMS 

Cf34166_57.jpg Snitt 3 hulveg 98522. Bunn. N Foto:YD 

Cf34166_58.jpg Snitt 3 hulveg 98522. Bunn. Ø Foto: EMS 

Cf34166_59.jpg Snitt 3 hulveg 98522. Bunn. Ø Foto: EMS 

Cf34166_60.jpg Snitt 2 hulveg 98522. Bunn. V Foto: EMS 

Cf34166_61.jpg Snitt 3 hulveg 98522. Bunn. S Foto:EMS 

Cf34166_62.jpg Snitt 1 hulveg 98522. Bunn. Fyllskifte. V Foto: EMS 

Cf34166_63.jpg Snitt 3 fyllskifte. N Foto: EMS 

Cf34166_64.jpg Snitt 1 profil. V Foto. EMS 

Cf34166_65.jpg Snitt 1 profil. N- NV Foto:EMs 

Cf34166_66.jpg Snitt 1 profil. V Foto: EMS 

Cf34166_67.jpg Snitt 1 profil. V Foto: EMS 

Cf34166_68.jpg snitt 2 og 3 østlige profiler. Ø Foto. YD 

Cf34166_69.jpg Snitt 2 og 3 østlige profiler. Ø Foto. YD 

Cf34166_70.jpg Snitt 2 og 3 østlige profiler. Ø Foto: YD 

Cf34166_71.jpg Snitt 2 og 3 østlige profiler. Ø Foto: YD 

Cf34166_72.jpg Snitt 2 nordre del av profil. Ø Foto:YD 

Cf34166_73.jpg Snitt 2 Søndre del av profil. Ø Foto: YD 

Cf34166_74.jpg Snitt 2 bunn profil. Ø Foto: YD 

Cf34166_75.jpg Snitt 2 nordre del av profil. Ø Foto:YD 

Cf34166_76.jpg Snitt 2 søndre del av profil. Ø Foto: YD 

Cf34166_77.jpg Østre profil snitt 2 Ø-NØ Foto: YD 

Cf34166_78.jpg Snitt 2 og 3. V Foto: EMS 

Cf34166_79.jpg Snitt 2 og 3 østlige profiler. V Foto. YD 

Cf34166_80.jpg Snitt 2 vestre profil søndre del. V Foto: YD 

Cf34166_81.jpg Snitt 2 vestre profil nordre del. V Foto: YD 

Cf34166_82.jpg Snitt 2 og 3 mot vest. V- NV Foto:YD 

Cf34166_83.jpg Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen på besøk.  - Foto. EMS 
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Cf34166_84.jpg fangstgrop/kullgrop profil V Foto. EMS 

Cf34166_85.jpg Profil fangstgrop/ kullgrop. V Foto. EMS 

Cf34166_86.jpg Fangstgrop/kullgrop i profil. V Foto: EMS 

Cf34166_87.jpg Jordhaug Ø Foto: EMS 

Cf34166_88.jpg Hulveg 95823 profil tverrsnitt. Ø Foto: EMS 

Cf34166_89.jpg Hulveg 95823 profil tverrsnitt. Ø Foto: EMS 

Cf34166_90.jpg Hulveg 95823 profil tverrsnitt. N- NØ Foto: EMS 

Cf34166_91.jpg Hulveg 95822 .Snitt 2 og 3 Ø Foto: YD 

Cf34166_92.jpg Snitt 2 profil Ø Foto: YD 

Cf34166_93.jpg Hulveg 95822. Snitt 2 og 3 mot V V Foto. YD 

Cf34166_94.jpg Hulveg 95822. Snitt 2 og 3 V Foto. YD 

Cf34166_95.jpg Hulveg 95822. Snitt 1 V Foto: YD 

Cf34166_96.jpg Pollensøyle snitt 2 hulveg 95822. Ø Foto: YD 

Cf34166_97.jpg Snitt lukket. hulveg 95822. V Foto: EMS 

Cf34166_98.jpg Profil hulveg 95823. Ø-SØ Foto: YD 

Cf34166_99.jpg Profil hulveg 95823. Ø Foto: YD 

Cf34166_100.jpg Profil hulveg 95823. Ø Foto: YD 

Cf34166_101.jpg Profil hulveg 95823. S- SØ Foto: YD 

Cf34166_102.jpg Dokumentasjon av grop. V Foto: YD 

Cf34166_103.jpg Grop profil V Foto: YD 

Cf34166_104.jpg Grop profil. V Foto: YD 

Cf34166_105.jpg Grop profil. V Foto: YD 

Cf34166_106.jpg Bunn grop. V Foto: EMS 

Cf34166_107.jpg Bunn grop. V Foto: EMS 

Cf34166_108.jpg Bunn grop. V Foto: EMS 

Cf34166_109.jpg Pollensøyle hulveg 95823, søndre del. Ø Foto: YD 

Cf34166_110.jpg Pollenserie profil N hulveg id 95823. Ø Foto: EMS 
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8.4. ANALYSER  

 

 

1. Vedartsbestemmelse 
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2. Dateringsrapport 
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3.Pollen 
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8.5. KART 

3. Id 95822- hulveg med markerte funn. 
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4. id 95823 hulveg med markerte funn og fangstgrop. 
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5. Hulveger og fangstgrop med utvalgte kulturminner i nærområdet (id 95824 

representerer resten av fangstsystemet.) 
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