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Tid og deltakere
De arkeologiske undersøkelsene ble stennomført fta 29.07. til 02.08 2002, Feltassistent var
Cecilia Gustavsen og feltleder var Terje Gansum. Gravemaskinfører var hyrt inn av grumeier
og førte en 3,5 tonns beltegraver. Gravemaskin ble brukt mandag og tirsdag.  I tillegg til
arkeologiske utgravninger ble hulvegene dokumentert ved innmåling med totalstasjon av
lngvild S. Andreassen og Tom Heibreen. Innmålingen vil utgjøre eget vedlegg i saken, og blir
ikke nærmere presentert i rapporten. Søk med metalldetektor ble foretatt av Wilhelm Front,
ffa Norsk metalldetektor forbund. Front deltok mandag og tirsdag.

Kultuminnene som skulle undersøkes er hulveger som kan defineres på følgende måte: "veg
som ligger senket i f;orhold til det omkringliggende terrengets oveiflate. Senkningen i
terr.enget er U-f ;ormet i tverrprof ir' (Ga;rrs"m 2002..2&).

Geograffisk pnassering og landskap
Området hvor hulvegene ligger består av en markert morenerygg, som ligger øst-vest og
stenger snevrer inn drammensfiorden ved Svelvik. Moreneryggen benyttes til sandtak, og det
er utvidelse av sandtaket som er årsak til de arkeologiske undersøkelsene.

Kartutsnitt fi.a kart over Vestfold 1 :80.000, utgitt av
Norges Geografiske oppmålinger 1983. Basert på M7l 1 kartene.

Hulvegene ligger i skogklett hellende terreng på nordsiden av moreneryggen. Alle hulvegene
har samme startpunkt nede ved £orden, ved gården Dramstad. Det må ha vært en
landingsplass for båter på denne gården. Videre ffakt har dannet utgangspunkt for hulvegene
som fører sør-og sørøstover. I vest ligger en fiellformasjon som helt avskjærer muligheten for
landtransport. Disse topografiske forholdene gjør det sannsynlig at hulvegene har vært deler
av vegnettet som enten fører sør over morenen, eller fører sørøst oppover i retning av Hov
kirke. Det vil være helt logisk å ha en ilandstigningsplass på nordsiden av moreneryggen, da
sundet ved Svelvik er smalt og er preget av sterk strøm. Inntil motorbåtene gjorde forsering av
sundet til en enkel sak ville en landingsplass, for eksempel ved Dramstad lette sjøtransporten.
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Utsnitt av ØK kart CL 038-5-1, CL 038-5-2, CL 038-5-3, CL 038-54. HUveger er streket
opp og markert ved store bokstaver A - G. Hulvegene er plassert skissemessig på kartet.
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Observasjoner
Buskerud ftrkeskommune hadde registrert hulveger i området i 1998. Den 1. juli foretok
UKM ved Lil Gustafson og Teije Gansuin en befåring sammen med grunneier. Det ble avtalt
at de lengste og mest markante hulvegene ble ryddet for vegetasjon forut for undersøkelsene
@, D og E).

Parallelt med de arkeologiske undersøkelsene foretok vi en registrering av hulvegene.
Syv hulveger ble registrert. Hver hulveg ble tildelt en stor bokstav til navn.

Utsnitt av ØK kart hvor hulvegene er markert.

Hulvegene ligger i skrånende terreng og er grume og smale og utviskes i terrenget i sør. De
blir dypere og bredere nede mot Dramstad i nord. Mål og lengder vil fiamgå av innmålingene
som ble foretatt av hgvild S. Andreassen og Tom Heibreen. Immålingen fi}1ger ikke
foreliggende rapport, men vil utgjøre et eget vedlegg i saken. Siden hulvegene blir skikkelig
innmålt er det ingen grunn til å oppgi mange mål med hensyn til hulvegenes lengder og
bredder.

A: Markert hulveg med tydelige skråninger og markert slitasjekanter. Lengden er om]ring 40
meter. Ytre bredde er i sjakt Tvl målt å være 3,2 meter, og dybden 0,4 meter. Stedvis er vegen
noe bredere og dypere. A ligger på østsiden av Gropavegen, som er dagens dype skogsbilveg,
og er skåret av deme. Hulveg A ble ikke ryddet for vegetasjon. I kant av Gropavegen er det
tatt rit masser og i den forbindelse er A firlt og sperret av sandmasser 9 meter sør for sjakt VI.
Dokumentert sjak V og VI.

8: Markert hdveg tydelige skråninger og markert slitasjekanter. Lengden er om]ring 100
meter. Ytre bredde er i sja]st 1 målt å være 3,1 metff, og dybden 0,45 meter. Mot nord øker
bredde og dybde, like som den avtar mot sør. 8 er brutt av Chopavegen i nord.
Dokumentert sja]st 1 og flateavdekket 18 meter i bum av hulvegen.

C: Dårlig markert i terrenget, men tydelige skråninger og slitasjekanter.. Lengden er 4 meter.
Ytie bredde ca 2 meter o§ dybden anslås å være 0,2 meter. C var Slt av kvist og ikke sett ved
Tydding. C ftrer sammen med hulveg 8 i sør og er i nord brutt av Gropavegen.
Hulvegen ble ikke undersøkt næmere.
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D: Markert hulveg tydelige skråninger og markert slitasjekanter. Lengden er omlring 100
meter. Ytre bredde er i sjakt 111 målt å være 3,7 meter, og dybden 0,4 meter. Ytre bredde er i
sjakt IV målt å være 2,1 meter, og dybden 0,45 meter. Bredde og dybde er størst i nord og
avtar mot sør. Minst 2 meter dyp i nord og D viser klare tegn på erosjon i bunn og skråninger,
noe som har gitt den et V formet preg i nord.
Dokumentert sjalst Hl og IV.

E: Markert hulveg tydelige skråringer og markert slitasjekanter. Lengden er omlring 41
meter. Målt ffa sjalst H fimer E 14 meter oppover mot sør og 27 meter nedover mot nord. Ytre
bredde er i sjakt 11 målt å være 2,6 meter, og dybden 0,3 meter. Bredde og dybde, avtar både
mot sør og nord.
Dokumentert sjakt 11.

F: Markert hulveg tydelige skråninger og markert slitasjekanter. Lengden er omkring 50
meter. Ytre bredde i nord er 3,5 meter, og dybden 0,4 meter. Bredde og dybde, avtar mot sør.
Både D og F krysser skogsti og fizrer ned i hagen til Dramstad. Ved skogstien er det 13,2
meter fia senterlinje til senterlinje i avstand mellom dem.
Hulvegen ble ikke undersøkt nærmere.

G: Dårlig markert hulveg, stedvis tydelige skråninger og markert slitasjekanter lengst i nord.
Lengden er 63 meter. Hulveg G fimer opp fi.a stranden i nord, ved et lite utiius. Fra start i nord
svinger den mot øst nordøst til den krysser stien etter 37 meter. I dette partiet er G relativt
tydelig i terrenget. Deretter fører den i sørøstlig retning, ca 26 meter og opphører som hulveg
ved nordre enden av hulveg E. Dybden i G varierer mellom 0,1 til 0,3 meter.

Gropavegen:Sterkterodert;kogsbilvegsomskjærerhulvegA,8ogC.Gropavegens
linjefiring vitner om at den har fi]1gt samme tras6 som hulvegene. Mye tyder på at deme
vegen har utviklet seg fi.a en hulveg til en skogsbilveg. Linjfiringen i terrenget, med lavere
stigning enn hulvegene, vitner om at Gropavegen er tilpasset kjøring med hjulredskap.

Det ble søkt med metalldetektor i og mellom hulvegene. Det ble påvist metallgjenstander i
hulvegene og 17 metallfimn ble samlet inn. 16 av fi]nnene kom ft hulvegene. Et fimn kom i
hagen til Dramstad, nedenfor hulvegene. Det ble ikke gjort metallfimn mellom hulvegene.

I hulveg 8 lå det til rette for å flateavdekke deler av hulvegens planum. Dette ble gjennomfiri
i en lengde av 18 meter. Fra stedet hvor Gropavegen skar hulveg 8 og 18 meter sørover, det
vil si oppover bakken. Etter at deler av humuslaget ble Semet ble marken gått over med
metalldetektor. Resultatet av søket var en hesteskosøm. Morenemasser ble eksponert direkte
under markoverflaten. Søket ga ingen ny informasjon, men bekreftet det stratigrafiske
forholdet som ble påvist i sjalst 1.



Proffltegninger og lagbeskrivelser
Hver sjakt ble dokumentert ved en profiltegning og ved fotografering. Fotografiene ligger på
vedlagt CD. Sj aktbunnen er markert ved stiplet linje. Hulvegens slitasj ekanter er marker[ ved
piler hvilket og markerer hulvegens bredde. Kryss markerer hver meter og angir målestokk.

Sjakt l
Lag 1   Markovefflate med humus. Mørkt brunt til svart, gruset humøs sand.
Lag 2   Gulbrun, stein, grusholdig sand; moreneavsetning.



+

Sjakt H
Lag 1   Markoverflate med humus. Mørkt brunt til svart, gruset humøs sand.
Lag 2  Mørkt brunt, steinrilst, grus- og sandholdig lag. Meget stabilt, moreneavsetning.
Lag 3   Gråspettet, relativt kompakt sand, moreneavsetning.
Lag 4  Mørkt brunt, steinrikt, grus- og sandholdig lag. Meget stabilt, moreneavsetning.
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Sjakt 111
Lag 1   Markoverflate med humus. Mørkt brunt til svart, humøs sand.
Lag 2   Gulbrunt, gruset sandlag.
Lag 3   Gråbrunt, svakt humøst, noe småstein, siltig, gruset sandlag.
Lag 4  Brungult stein og grusholdig sand; moreneavsetning.



t

Sjakt IV
Lag 1   Markoverflate med humus. Mørkt brunt til svart, gruset humøs sand.
Lag 2   Gulgrått til gulbrunt, steinrikt sandlag, moreneavsetning.
Lag 3   Grågult småsteinholdig sand, moreneavsetning.



+

+

+

Sjåkt V
Lag 1   Markoverflate med humus. Mørkt brunt til svart, gruset humøs sand.
Lag 2   Gulbrun, stein, grusholdig sand.
Lag 3   Mørkt brunt, humøst, svalst siltig, svalst grusholdig sand.
Lag 4  Lys gulbrunt, noe småstein, gruset sand.
Lag 6  Mørkt brunt, tynt humøst, svalst siltig, svakt grusholdig sand.
Lag 7   Grågul sand.
Lag s   Gulbrun grus og sand.
Lag 9  Mørkt brunt, humøst, svalst silitig, grus- og småsteinholdig sand.
Lag 10 Brunt til grågult småstein-og grusholdig sand. Moreneavsetning som heller mot nord.
Lag 1 1 Gulgrå sortert sand.
Lag 12 Brungult småsteinholdig sandlag, blandet masse.

Tolkning av profil
Lag 1, 3, 6 er begravde markoverflater.
Lag 2, 5 er blandingsmasser som er påfiri. Trolig som fi}1ge av arbeid med Gropavegen.
Disse påflringslagene har ingen ting med ferdsel i hulveg A å Æøre.
Lag 4, 7, 8 er avsatt. Enten ved erosjon eller som påSllinger, trolig i sammenheng med
vegarbeid med Gropavegen.  Disse påftringslagene har ingen ting med ferdsel i hulveg A å
gjøre.
Lag 11 er avsatt ved vannerosjon og består av sorter[ sand, hvilket viser at laget ikke har med
ferdsel å gjffe, da ville det vært blandet og ikke ligget sortert.
Lag 12 er b|andet sediment som kan ha med ferdsel i hulvegen å gjøre.
Lag 9 er ensete akkumulerte masse over nedre grenseflate som direkte har med ferdsel å
gjøri. Det er mer småstein samlet i bunn av laget noe som skyldes vasking ft skråninger og `
nedover i vegens planum. Vegen kan ha blitt bn]lst over flere perioder, men det eneste
dokumenterbare som ligger igjen etter brLken er de blandete massene i lag 9.
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SjaktvI
Lag 1   Markoverflate med humus. Mørkt brunt til svart, humøs sand med innslag av stein i
hulvegens planum.
Lag 2  Gulbrm sand.
Lag 3   Gulbrmt, stein og grusholdig sand; moreneavsetning.

Sjakt Vl ble gravd 3,1 meter øst for sjalst V, og vitner om at den kompliserte stratigrafien i
hulveg A ikke har med ferdsel å gjffe.
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FunnHste
F I       Blysegl, fimnet ihagenpåDramstad
F 2       Spiker, hesteskosøm ogjemffagment, fimnet i hulveg B
F 3       Halvdel av hestesko med hesteskosøm sittende i, fimnet i hulveg B.
F 4      Hesteskosøm, fimnetihulvegB.
F 5       Hesteskosøm, fimnet ihulvegD.
F 6       Hesteskosøm, fimnetihulvegD.
F 7       Hesteskosøm, fimnetihulvegD.
F S       Jemffagment, fimnetihulvegD.
F 9       Spiker,jem, fimnetihulvegD.
F 10    Hesteskosøm, fimnetihulveg E.
F 11     Hesteskosøm, fimnet i hulveg E.
F 12    Halvdel av hestesko, fimnet i hulveg E.
F 13     Hesteskosøm, fimnet i hulveg E i sjaktll lag l.
F 14    Del avbeslag,jem, fimnet i hulveg E.
F 15    Nagle,jem, fimnet i hulveg D.
F 16    Plate,jem, fimnet i hulvegD.
F 17    Hesteskosøm, fimnet i hulveg E.

Dateringer
Oppdeling av skotyper og deres brukstid viser ved nærmere etters)ri å være mer overlappende
enn presentasjoner i rapporter og faglitteratur gir inntykk av (Gansum 2002b). Dateringer av
hestesko basert på typologi gir en grov pekepinn om hulvegens brukstid. Med deme
reservasjonen er hesteskoene plassert typologisk og dateringene er oppgitt med referanser.

F3
Hesteskoen hører typologisk til en skotype som betegnes som Gammel tysk sko (type D i
Engwalls terminologi). Denne skotypen var vanlig på 1500 og 1600 tallet q3ngwall 1937: 92,
Færden 1990:248, Cuddeford 1994:23 fig 10).

F12
Deme typen hestesko var vanlig helt til hestetransport gikk av bruk. Datering av typen faller
imenfor tidsrommet 1800-1950 (Cuddeford 1994:23 fig 13).

I begge hesteskoene satt hesteskosøm, og dette gir en pekepim om de øvrige
hesteskosømmenes formmessige variasjoner. F16re av hesteskosømmene liknet på sømmene
som satt i hesteskoene (se foto CD).
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Tolkning
Hulvegene er dannet ved nedslitingsprosesser og akkumulasj onsprosesser, og det er vesentlig
undergrunnens geologiske sammensetting og nedslagsfelt for vann som avgjør hvor brede og
dype hulvegene blir (Gansum & Skarre 2001, Gansum 2002:30-32). Ferdsel styrer hvor
slitasjen åpner vegetasjonen og demed hvilken linjefring hulvegen tar. På Hov 9/3,4 består
undergrunn av moreneavsetninger, hvor lommer med sand, stein og grus varierer. I områder
hvor sand og grus dominerer vil ferdsel som sliter seg æennom vegetasjonsdekket åpne og
styre erosjon. I fem av seks sjakter har erosjonen vært så sterk at de akkumulerte massene i
hulvegen, over nedre grenseflate er sterkt begrenset. Det er et tynt humuslag som ligger over
naturavsatte moreneavsetninger. I sj a]st V ble det dokumentert en komplisert stratigrafi. Den
stratigrafiske situasjonen har lite med ferdsel å Æøre.

Flere av hulvegene, blant annet E, F og G opphører som synlige veger på relativt fa meter, og
dette skyldes undergrumen, som her består av usor[ert materialer med stor bæreevne og som
derfor i mindre grad lar seg påvirke av tråkk og erosjon.

Metallfimnene i hulvegene vitner om kultuminnenes tidligere fimksj on, nemlig veg. Søk med
metalldetektor ble gjennomfbrt mellom hulvegene, uten fimn av verken hesteskosøm eller
hestesko. Typologisk datering av hesteskoene kan plasseres til ca 1500-1950 e.Kr.
Dateringene vitner på ingen måte om at hulvegene er etterreformatoriske, bare at de ble bmk
inn i modeme tid. Hvilke tidsperioder ferdselen startet finner vi sjelden ut ved å undersøke
hulvegene, da nedslitingsprosessene, som ferdselen var del av, utgjør historien som eroderte
bort.

15.08.2002.
T. Gansum.
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C53676/1-3
Veifar fra Middelalder fra HOV (9/3,4), IIURUM K., BUSKERUD.
1)  Hestesko av jem med fire saumhull med en isittende søm. "Gammeltysk" type som Færden
1990:fig. 26e. En gren bevart, svært korrodert.
A4åJ.. S}Z..13,5 cm. S}ø.. 4,5 cm. S#..1,1 cm.

VeÆf..  201,5  g.

Dczferz.7?g.. Senmiddelalder - 1600-tallet Q]ærden  1990:248).
2) Hesteskosaum av jem med flatt hode med rett underkant og avsmalende stilk med
rektangulært tverrsnitt som Færdens gruppe 2 Q]ærden 1990:248, fig. 26g). Tilhørende hesteksko
med rektangulære saumhull uten avfasing. Stilken er avbrukket slik at opprinnelig lengde ikke
kan angis og saumen er svært korrodert.
A4åJ.. Stb. hode 1,9 cm, stb. stilk 0,9 cm. S£Z.. 2,1 cm.
VGk}.. 2'8  g.

Dcz}e7'z.7tg..  1200-1600-tallet Q]ærden  1990:248D.

3) Hesteskosaum av jem med flatt hode og skrånende underkant og avsmalende stilk med
rektangulært tverrsnitt som Færdens gruppe 1 Q]ærden 1990:248, fig. 26f). Tilhørende hestesko
med avfasede saumhull. Svært korrodert.
A4£J.. Stb. hode 2,1 cm, stb. stilk 1,1 cm. Sfz.. 3,1 cm.
VGÆ£..  5'8  g.

Dø}er!.7?g.. Frem til slutten av 1300-tallet Q]ærden 1990:248).

F#7t7to7ns}€7tdz.gÆ€f.. Funnene ble gj ort i forbindelse med en arkeologisk undersøkelse/registrering
av syv hulveger og en gropveg. Funnene ble gjort med metalldetektor i vegfarene. I tilegg ble det
funnet flere jemfragmenter, spiker, beslag og blysegl samt to hesteskosaum og en halv hestesko,
alle datert nyere tid/udaterbare.
Kørr7-e/Grcz7cs'e/-KOORDZNA2ER..  ØK, CL 038-5-1 / ØK, CL 038-5-2 / øK, CL 038-5-3 / ØK,
CL 038-5-4
INNBERETNINGmtterc[iur.. Te;rie Ga:msHm,1S f )8 .2;002,.. Rapport.. ALrkeolo gisk unders¢kelse a;w
hulveger. Hov 9/3 ,4, Hu:ru;m kommune, Buskerud.
FZJ7373Gf czv.. Wilhelm Fronth, 2002.

ÆG/grø7tseJz.fferczfzf7... FÆRDEN, G..1990: Metallgjenstander. 1: E. SCIHA og P.MOLAUG (red.):
De cLrkeologiske itigrcwrimger i Gamlebyen, Oslo, bi;nd 7. Dagtiglivets gjenstander, del 1.
Akademisk forlag, s.181-292.

KczfczJogz.serr czi;.. Hanne Lovise Aannestad



A.2002/223. Funn fra Hov 9/3, 4, Hurum kommune, Buskerud

Følgende funn kan dateres:
F  2  Hesteskosøm med tilnærmet rombisk hode og avsmalnende stilk med rektangulært

tverrsnitt. Jff. F 12, hvor den øverste søm har tilsvarende utformning og trolig samtidig har
fungert som pigg.1500-1600-årene og nyere tid.

F  3  Halvdelen av hestesko, med fire sømhull med en isittende søm, "gammeltysk type" som
Færden 1990:248. Senmiddelalder-1600-årene.

F  5  Hesteskosøm med flatt hode med rett underkant og avsmalnende stilk med rektangulært
tveiTsnitt, som Færden 1990:248, Gruppe 2, tilhørende hestesko med rektangulære sømhull
uten avfasing. Ca 1200-1600-årene med tyngdepunkt i  1500-årene.

F 11 Hesteskosøm med flatt hode med skrånende underkant og avsmalnende stilk med
rektangulært tverrsnitt, som Færden 1990:248, Gruppe 1, tilhørende hestesko Type A med
avfasende sømhull. I bruk ffem til slutten av 1300-årene.

F 12  Halvdelen av hestesko med tre sømhull med forsenket rand og med to isittende søm, den
ene av type som F 2, den andre med flatt hode med skrånende underkant. 1600-1950.

F 13  Hesteskosøm, muligens type som F 2.

Følgende funn er kassert:
F  I  Blysegl, med modeme bokstaver, QI) E L G E S E N
F  2  Spiker og ukjent ffagment, jem
F 4  Ukjent ffagment, jem
F  6  Fragment av hesteskosøm
F  7  Ukjent ffagment, jem
F  S  Ukjent, fiagment, jem
F  9  Spiker
F 14 Fragment av beslag, jem
F 15 Spiker, jem
F 16 Ukjent fiagment, jem
F 17 Muligens hesteskosøm

8. oktober 2002

Inger Helene Vibe Mtiller
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Neø, w.   &blp\3-1%

Fotoliste, Hov 9/3,4 Hurum kommune. Buskerud firlke.
A11e bilder tatt av Teije Gansum.
Bildene ligger vedlagt på egen CD .jpg fomat og er gitt nummer i en stigende serie.

Foto Motiv Tatt fra
1 Hulveg 8 sett fia kant av Gropavegen N
2 Hulveg 8 sett fia kant av Gropavegen, Cecilia ved sjalst 1 N
3 Hulveg 8 sett fi.a kant av Gropavegen, Cecilia ved sjald: I N
4 Hulveg 8, Cecilia ved sjakt 1 S
5 Hulveg 8, Cecilia ved sjakt 1 SØ
6 Hulveg 8 opphører mot sør N
7 F 3 fotografert i felt, Funnet i hulveg 8 ovenfia
8 F 3 fotografert i felt, Fumet i hulveg 8 ovenfia
9 Hulveg 8 skåret av Gropavegen SSØ
10 Hulveg 8 og C (under kvist og kvast) skåret av Gropavegen SSØ
11 Hulveg 8 og C (under kvist og kvast) skåret av Gropavegen SSØ
12 Gropavegen sett ffa skjæringspunktet for hulveg 8 og C SSØ
13 Hulveg D, midtveis i hulvegen SSV
14 Hulveg D, midtveis i hulvegen NØ
15 Hulveg D, midtveis i hulvegen, hulvegen blir grunnere NNØ
16 Hulveg D, midtveis i hulvegen SSV
17 Hulveg D, midtveis i hulvegen SSV
18 Hulveg D, midtveis i hulvegen, Cecilia ved siden av vegen NNØ
19 Hulveg D, midtveis i hulvegen, Cecilia ved siden av vegen NØ
20 HUveg 8, sjakt 1, profil NNV
21 Hulveg 8, sjakt 1, profil NNV
22 Hulveg 8, sjakt 1, profil Ø
23 Hulveg 8, sjakt 1, profil N.
24 Hulveg 8, sjakt 1, profil NNV
25 Hulveg 8, sjakt 1, profil V
26 HUveg D, sjalst HI, profil N
27 Hulveg D, sjakt IH, profil N
28 Hulveg D, sjalst 111, profil N
29 Hulveg E, tatt fia sørligste i)unkt, skimter sjalst H S
30 Hulveg A, sjalst V, profil med snor N
31 Hulveg A, sjalst V, profil med snor N
32 Hdveg E, sjakt 11, profil S
33 Hrilveg E, sjakt 11, profil S
34 Hulveg E, sjalst H, sørprofil som ikke ble tegiiet N
35 Hdveg E, sjakt 11, sørprofil som ikke ble tegiet N
36 Hulveg D, sjakt N N
37 Hulveg D, sjalst IV, profil S
38 Hulveg D, sjalst IV, profil S
39 Hulveg D, sjalst IV, profil SV
40 Hulveg D, sjalst IH, profil (motlys) N
41 Hulveg D, sjakt 111, profil (motlys) N
42 Hulveg D, sjakt 111, profil (motlys) -
43 Hulveg D, sjalst 111, profil (motlys) NNV
44 Hulveg D, sjakt 111, profil (motlys) N
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45 Hulveg D, sjalst IH, profil (motlys) N
46 Hulveg A, sjalst V, profil N
47 Hulveg A, sjakt V, profil i detalj N
48 Hulveg A, sjalst V, profil i detalj N
49 Hulveg A, sjakt V, profil avstand N
50 Hulveg A, sjalst V, profil avstand N
51 Hulveg A, sja]st V, profil vestre ende i detalj NØ
52 Hulveg A, sjalst V, profil vestre ende i detalj NØ
53 Hulveg A, sjakt V, profil i detalj N
54 Hulveg A, sjakt V, profil i detalj N
55 Hulveg A, sjakt V, profil nedre grenseflate, L 9, 11,13 i detalj N
56 Hulveg A, sjalst V, profil, stratigrafi i detalj N
57 Hulveg A, sjalst V, profil, østre skråning og grenseflate i detalj N
58 Hulveg A, sjakt V, profil i detalj NØ
59 Hulveg A, sjakt V, profil i detalj NØ
60 HUveg A, sja]st V, profil avstand NØ
61 Hulveg A, sja]st V, profil avstand -
62 Hulveg A, sjakt V, i)rofil nedre grenseflate, L 9, 11,13 i detalj N
63 Hulveg A, sjakt V, profil avstand N
64 Hulveg A, sjakt V, profil, østre skråning og grenseflate i detalj N
65 Hulveg A, sja]d: V, profil sett i forhold til Gropavegen NØ
66 Hulveg A, sja]st V, profil sett i forhold til Gropavegen NØ
67 Gropavegen NØ
68 Gropavegen NNØ
69 Hulveg 8, flateavdekket område sett i forhold til Gropavegen SSØ
70 Hulveg 8, flateavdekket område sett i forhold til Gropavegen SSØ
71 Hulveg 8, sett fi.a ende av flateavdekket område og sørover NN
72 Hulveg A, sett fia området hvor Gropavegen skjærer hulveg A SSØ
73 Hulveg A, midtveis i hulvegen ØSØ
74 Hulveg A, midtveis i hulvegen N
75 Hulveg A, sjakt V, profil avstand N
76 Hulveg A, sjalst V, profil avstand N
77 Hulveg A, sjalst V, profil avstand N
78 Hulveg A, sjalst V, profil avstand N
79 Hulveg E, tatt ffa sørligste punkt, skimter sjalst H S
80 Hulveg E, tatt ffa §ørligste punkt, skimter sjak 11 S
81 Hulveg E, tatt midtveis i hulvegen, skimter sjalst 11 NØ
82 Hulveg E, tatt midtveis i hulvegen, skimter sja]st H NØ
83 Hdveg E, tatt ffa nordligste punlst i hulvegen, skimter sjalst 11 NØ
84 Hulveg E, tatt fia nordligste punlst i hulvegen, skimter sjalst 11 NØ
85 Hulveg D, midtveis i hulvegen, Ingevild ved totalstasjonen NNØ
86 Hulveg D, midtveis i hulvegen, hgevild ved totalstasjonen NNØ
87 Hulveg D, midtveis i hulvegen, hgevild ved totalstasjonen NØ
88 Hulveg A, sja]st VI, profil ovenfia -
89 Hulveg A, sjalst VI, profil N
90 HUveg A, sjalst VI, profil NØ
91 HUveg A, sjalst VI, profil, detalj av vestre del N
92 Hulveg A, sjakt VI, profil, detalj av midtre del N
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93 Hulveg A, sjakt VI, profil, detalj av østre del N
94 Hulveg A, sjalst VI, profil N
95 Hulveg A, sjalst TVI, i)rofil N
96 Hulveg A, sjalst VI, profil NØ
97 F 3 skoens underside, cm mål og merkelapp (mørkt) ovenffa
98 F 3 skoens under§ide, cm mål ovenfi.a
99 F 3 skoens hovside, cm mål ovenfi.a
100 F 12 skoens underside, cm mål og merkelapp ovenfi.a
101 F 12 skoens underside, cm mål og merkelapp ovenffa
102 F 12 skoens underside, cm mål ovenffa
103 F 12 skoens underside, detalj siden
104 F 12 skoens underside, detalj av hesteskosømmene siden
105 F 12 skoens hovside, detalj siden
106 F 12 skoens hovside, detalj av hesteskosømmene siden
107 F 12 og F 3 med hesteskosømmene F 2,4,5,6,7,11,13 cm mål og ovenfia

merkelapp
108 F 12 og F 3 med hesteskosømmene F 2,4,5,6,7,11,13 cm mål og ovenfi.a

merkelapp
109 F 12 og F 3 med hesteskosømmene F 2,4,5,6,7,11,13 cm mål og ovenffa

merkelapp
110 F 12 og F 3 med hesteskosømmene.F 2,4,5,6,7,11,13 ovenffa
111 F 12 med hesteskosømmene F 2,5,11 ovenfia
112 F 12 med hesteskosømmene F 2,5,11 siden
113 F 3 med hesteskosømmene F 4 og F 6 ovenffa
114 F 3 med hesteskosømmene F 4 og F 6 (mørkt) siden
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