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REGISTRERING   AV  VERNEVERDIER   I   DE   10-ÅRS   VERNEDE   VASSDRAG

Stortinget  behandlet  i  april  1973  verneplan  for  vassdrag.  Ved
behandlingen  ble  vassdragene  delt  i  følgende  grupper:

1)     Varig  vernede  vassdrag

2)     Vassdrag  med  vern  foreløpig  fram  til   1983

3)     Vassdragsom  kan  konsesjonsbehandles

For  endel  vassdrag  utsatte  Stortinget  behandlingen
i  påvente  av  nærmere  forslag  fra  Regjeringen.
Stortinget  tok  stilling  til  disse  vassdragene  i
november  1980  og  plasserte  dem  i  forannevnte  grupper.
For  gruppe  2  ble  verneperioden  forlenget  til  1985.

Det  er  forutsetningen  at  både  verneverdiene  og  utbyggings-
verdiene  i  vassdragene  i  gruppe  2  skal  utredes  nærmere  før  det
tas  endelig  stilling  til  vernespørsmålet.

Miljøverndepartementet  har  påtatt  seg  ansvaret  for  å  klarlegge
følgende  verneinteresser.
-      Resipientinteressene

-      Naturvitenskapelige  interesser

-      Kulturvitenskapelige  interesser

-      Viltinteressene

-      Fiskeinteressene

-      Friluftsinteressene

Miljøverndepartementet  oppnevnte  30.   juni   1978   "Styringsgruppen    .
for  vurdering  av  kulturverdiene  i  de  10  års  vernede  vassdrag"
til  å  stå  for  arbeidet  med  å  klarlegge  kulturvitenskapelige
interesser.   Styringsgruppen  besLår  av  to  representanter  fra
den  arkeologiske  interimskommisjon,   en  representant  fra  Riks-
anLikvaren  og  fra  Tromsø  Museum  samt  en  representant  fra
Mi l j øverndepartementet .

Denne  rapporten  er  avgitt  til  Miljøverndepartementet  som  et
ledd  i  arbeidet  med  å  klarlegge  de  kulturvitenskapelige  interes-
ser.   R?pporten  er  begrenset  til  å  omfatte  registrering  av
kulturverdier  i  tilknytning  til  10-års  vernede  vassdrag.
Rapporten  omfatter  ingen  vurdering  av  verneverdiene,  og  heller
ikke  av  den  skade  som  måtte  oppstå  ved  eventuell  kraftutbygging.

En  er  kjent  med  at  noen  kraftselskaper  tar  sikte  på  innen  1985
å  ha  ferdig  søknad  om  utbygging  av  vassdrag  innenfor  gruppe  2,
i  tilfelle  av  at  Stortinget  skulle  treffe  vedtak  om  konsesjons-
behandling  for  disse  vassdrag.

Denne  rapporten  tilfredsstiller  ikke  de  krav  vassdrag`slovgivningen
Stiller  til  søknader  om  kraftutbygging.   Den  kan  derfor  ikke
nyttes  som  selvstendig  grunnlag  for  vurdering  av  skader/ulemper
ved  kraftutbygging.

Miljøverndepartementet
oslo,    22.12.1980





FORORI)'

Følgende  institusjoner  har`  fått  i  oppdrag  å  registr`ere  kulturi-
minner`  i  de  lo-års   vernede  vassdr`ag:   Univer`sitetets   Oldsaksam-
1ing,   Oslo,   Arkeologisk  Museum  i   Stavanger`,   Histor`isk  Museum,
Ber`gen,   og   Det   Kongelige   Nor`ske   Videnskaber`s   Selskab,   Tr`ondheim,
utreder  den  ar`keologiske  delen  av  verneinter`essene  i  S¢p-Nor`ge.
Riksantikvar`en,   osio,   utr.eder  den  etnoiogiske  dåien  av  ver`ne-
inter`essene  i  det   samme  området.  .Tr`oms¢  museum  har  ansvar`  for
både  den  ar`keologiske,   den  etnologiske  og  den  samisk/etnografiske
utpedpingen  i  Nord-Nor`ge.   Oppdr`aget  omfai=ter`   i  alt   60   vassdriag.

Undersøkelsesorir`ådet  omfatter  hele  vassdr`agets  nedslagsfelt,  men
det  har  ofte  væri:  nødvendig  å  begrense  feltar`beidet  til  visse
deler`  av  dette.   I  prinsippet  er  alle  spor  etter  menneskelig  aki=i-
vitet  kultur.minneri.   Kultur`minnene  blir  ikke  bare  vur`der`t  som
enkeltobjekter`,  men  også  som  ledd  i  det  toi:ale  kulturlandskapet
og  som  ledd  i  stedets  kultur`historiie.   Fordi  r`egistr`er`ingen  er
knyi:i=et  til  Ver`neplan  for  vassdrag,   er`  det  spesielt  viktig  å  be-
lyse  hvilket.  for`hold  kulturminnert  og  kultur`1andskap  har`  til  elver
08   Vann.

Ar`keologene  har`  f¢r`st  og  fremst  ansvar`  for`  minnene  fr`a  forhistor`isk
tid  og  middelalder`   (tiden  f¢r.1537).   I  noen  tilfelle  r`egistrerer`  de
også  minner  fra  nyer`e    tid  og  minner`  uten  sikkep  dateriing.   Den
vanligste  typen  kultur`minner`  som  h¢r`er`  under`  ar`keologenes   ansvars-
område,   er`  steinalder`boi>lasser`,   gravhauger  elleri  -r`¢yser`,   hus-
tuftep,   fangstanlegg   (dyr`egraver`  o.a. )   og  jer`nutvinningsplasser`.

De  ¢vr`ige  faste  kultur`minnene  fra  nyepe  tid  registreres  av  etno-
1oger  og  samisk-etnogr`afer`.     Gr`ensen  framover  i  tid  er`  satt  til
1.   ver`denskrig,   men  ofte  er  det  natur`lig  også  å  ta  med  andre
minner`.   Den  vanligste  typen  kultur`minner`  fr`a  nyer`e  tid  er.  gårds-
anlegg  og  setr`e,   veier`  og  br`oer`,   anlegg  for  rømmerfl¢ting,
vassd.revne  kverner  og  sager  og  minner  knyttet  til  samiske
nær`iner,   f.   eks.   boplasser,   fangstanlegg  for`  villrein  og  offer`-
plas s er` .

Styr`ingsgruppen  som  setter  opp  rammer`  fori  de  kulturhistor`iske
Unders¢kelsene  og  samor`dner  denne  deien  av  prosjektet,   består  av:





F¢,r`steantikvar`  øivind  Lunde   (formann)
Riksantikvar`en,   Oslo

F¢rsi=ekonser`vai:or  Arne   8.   Johansen   (var`arepr.1978-79,
medlem   fr`a   1980)
DAIK/Arkeologisk  Museum  i   Stavanger`

Konsepvator`  Johan  A.   Kalstad
Troms¢   Museum

jprofessor  Sver`re  Marst-fander`
DAIK/Univer`sitetefs   Oldsaksamling,   Oslo

F¢r`si=ekonser`vator  Kr`isten   R.   Møllenhus   (medlem  1978-79)
DAIK/Det   Kongelige   nortske   Videnskabers   Selskab,   Museet,
Tr`ondheim

Kor`.sulent   Rolf   Selr`od
Det   Kongelige  Milj¢verndepartement,   Oslo

Prosjektleder  Egil  Mikkelsen   (sekretær`)
Univer`sitei=ets   Oldsaksamling,   Oslo

Konser`vator  Anne-Berit   ø.   Borchgr`evink   (var`arepr`. )
Riksantikv. /Inst.   for`  folkelivsgr`ansking,   Univ.   i  Oslo
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SAMMENDRAG

Under.søkez,sesområdet

Hurdalsvassdraget,  med  Leirelva  utelatt  i  foreliggende  rapport,
omfatter  et  nedbørfelt  på  716  km2.   Dåt  ligger  innenfor  kommunene
Hurdal,     Eidsvoll,  Nannestad  og  U11ensaker  i  Åkershus,   Østre
Toten  og  Gran  i  oppland,   og  det  strekker  seg  fra  Totenåsene
til  Gardermoen  og  Andelvas  utløp  i  Vorma.   Hurdalsjøen    er  den
største  innsjøen  i  vassdraget,  som  ellers  omfatter  flere
mindre  vann  og  elver.   Det  meste  av  vassdraget  er  allerede
regulert  for  kraftproduksjon,  med  Hurdalsjøen  som  hoved-
magasin.  De  eidste  reguleringenå  går  tiibake  til  i70o-tallet.
Hele  nedbørfeltet  ligger  innenfor  barskogsområdet,  med  største
deien  av  de  dyrkete  åreaiene  og  den  tetteste  bosetningen  i
den  nedre  delen.   Særlig  Hurdalsjøen  og  Totenåsene  er  mye
brukt  til  friluftsliv  og  rekreasjon.

Regi,s±Ter.tngsmetoåer.

De  kulturminner  som  er  tatt  med  i  rapporten  er  alle  registrert
i  forbindelse  med  de  arkeologiske  registreringene  for  Økonomisk
Kartverk  i   1970-75.   Det  gjelder  kommunene  Hurdal,   Eidsvoll,
Nannes.tad  og  U11ensaker.   I   1980  ble  det  foretatt  en  4  dagers
befaring  i  nedbørfeltet  i  tilknytning  til  Verneplan  for  vass-
drag, hvor  en  særlig  lette  etter  steinalderboplasser  ved
vannene  nord  og  vest  for  Hurdalsjøen.   Resultatene  var  negative.
Årsaken  til  at  steinalderboplasser  ikke  er  kjent  i  vassdraget
kan  skyldes  at  de  er  neddemt  og  eventuelt  Ødelagt  ved  tid-
ligerå  vassdragsreguleringer.  Andre  boplassminner  samt  kull-
miler  og  f angstgraver  for  elg  må  også  være  kraftig  under-
representert  i  det  nåværende  bilde  av  kulturminnene  i  Hurdals-
vassdraget,  mens  gravhauger  og  -røyser  antas å framtre  noenlunde
representat`ivt.
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RegLsbr.erte  kuz,buTmLnner.

Det  er  registrert  mer  enn  157  faste  kulturminner  av  arkeologisk
art,   foruten  61   løse  fornminner  i  Hurdalsvassdraget:

Faste  kulturminner:

Lokaliteter  med  rydningsrøyser
Gravhauger  og  -røyser
Fangstgraver  for  elg
Kullmiler
Andre  kulturminner

Løse  fornminner:

Yngre  steinalder  og  bronsealder:
Strids¢kser   (båtøkser)   av  stein
Skafthulløkser
Andre  steinøkser
Flintdolker
Annet

Eldre  jernalder:
Gravfunn
Skattefunn  med  gullsaker
Spydspiss  av  jern
Beltestein

Yngre  jernalder:
Gravfunn
Depotfunn  med   13   (50)   jernbarrer
Spydspisser  av  jern
Økser  av  jern
Annet

Middelalder :
Sverd
Spyd-  og  pilespisser
Klebersteinsøser

Udatert  og  nyere  tid:

2

3

130

2

>19

3

>157

14

61
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Det  er  gravminnene  fra  jernalderen  som  dominerer  bestanden  av
registrerte  kulturminner,  med  hele  83%,  mens  antallet  løse
fornminner  fra  samme  tidsrom  bare  utgjør  ca.   30%.   På  den
annen  side  er  det  ikke  kjent  6n  eneste  sikker  steinalder-
boplass,  mens  løse  fornminner  fra  steinbrukende  tid  utgjør
ca.   50%.   Dette  bestyrker  antagelsene  om  at  vårt  nåværende
bilde  av  kulturminnebestanden  i  Hurdalsvassdraget  ikke  kan
være  representativt.   Med  andre  ord:   Det  må  finnes  mange  ikke-
synlige  kulturminner  i  vassdraget.  Disse  kan  bare  oppdages
ved  grundige Epesialregistreringer.

En  har  opplysninger  som  tyder  på  at  fangstgraver  for  elg  og
kullmilene,  de  siste  fra  etLer-reformatorisk  tid,  er  langt
mer  tallrike  enn  det  som  framgår  av  registreringene  som  er
utført  til  nå.  De  finnes  overveiende  i  skogsområder,  og
spesialregistreringer  er  også  nødvendige  for  å  få  et  til-
fredsstillende  bilde  av  deres  utbredelse.

Ver.never.åi;er.

Kulturminnene  i  llurdalsvassdraget  representerer  bl.a.   forsknings-
messigT  vitenskapelige   (arkeologiske)   og  lokalhistoriske
verneinteresser.  Det  er  foretatt  få  arkeologiske  utgravninger
i  området,  og  det  gjør  kulturminnene  til  et  viktig  fram-
tidig  datapotensiale  for  løsninger  av  skiftende  kultur-
historiske  problemstillinger.  Alle  kulturminnetyper  som  er
kjent  i  Hurdalsvassdraget  finnes  også  i  tilgrensende  områder,
men  i  lokalhistorisk  sammenheng  er  det  of te  den  nære  for-
bindelse  mellom  den  enkelte   (spesielle)   gård  og  kultur-
minnene  som  er  av  verdi.

Fordi  en  ennå  ikke  kjenner  gårdsanlegg  og  rester  av  hus  fra
jernalderen  i  disse  deler  av  Norge,  er  gravminnene  det
viktigste  kildematerialet  når  en  vil  studere  jernalders-
bosetningen  her.   Gravminnene  er  gjerne  knyttet  til  den
enkelte  forhistoriske  gården.  Jordbunnsforholdene  innen-
for  Hurdalsvassdrage±  er  svært  varierte,  med  tilsvarende
varierte  betingelser  for  jordbruk.  Ved  å  undersøke  forholdet
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mellom  utbredelsen  av  gravminner  og  ulike  jordarter,  kan  en
si  mye  om  næringsgrunnlag  og  driftsformer  i  jordbruket  i
jernalderen.  Ved  også  å  foreta  utgravninger  av  gravminnene
og  få  dem  nærmere  datert,  kan  en  kanskje  få  fram  Økonomiske
endringer  i  denne  1500  år  lange  perioden.   Pollenanalyser  vil
også  måtte  tas  i  bruk  om  en  tilfredsstillende  vil  studere
jordbrukshistorien  i  området.

Funn  av  steinøkser  og  andre  større  stein-  og  f lintredskaper
fra  yngre  steinalder  og  bronsealder  kan  fortelle  oss  hvor
vi  finner  det    eldste  jordbruket  i  vassdraget.  Fra  den  mot-
satte  enden  av  tidsskalaen,  middelalderen   (ca.1050-1537) ,
har  vi  skrif tlige  kilder  som  forteller  om  gårder  bosatt  i
perioden.   54  navnegårder  innenfor  Hurdalsvassdraget  er
omtalt,  derav  11   gårder  i  kilder  eldre  enn  Svartedauden
(1349) .  Det  virkelige  antallet  gårder  har  vært  langt  større.
En  fortegnelse  over  omtalte  middelaldergårder  forteller
imidlertid  hvor  vi  har  det  sikreste  potensiale  for  utforskningen
av  middela].derbosetningen  i  landdistriktene,  hvor  vi  ved
arkeologiske  undersøkelser  i  framtiden  kan  vente  å  f inne
husrester,  tufter,  funn  o.s.v.   fra  middelalderen.   Slike
undersøkelser  er  til  nå  et  kraftig  forsømt  forskningsfelt
her  i  landet.

Kullmilene  er  forsøkt  sett  i  sammenheng  med  den  tidligste
industrivirksomheten  i  vassdrageL:   Eidsvoll  Jernverk   (1624-
1822),   Hurdal  Glassverk    (1755-1895)   og  Berger  Glassverk   (1856-
1872) .   Trekullbrenning  ble  nemlig  en  viktig  bisyssel  for
bøndene  omkring  de  tidlige  iridustristedene.   Selv  om  kull-
milenå  er  lite  prangende  kulturminner,  representerer  de
viktig  kildemateriale  for  lokal-  og  industrihistoriske
studier.   De  kan  fortelle  om  noen  av  de  ringvirkninger
industrien  på  landsbygda  på  16-1800-tallet  fikk  for  lokal-
miljøet. Her  ligger  utfordringer  til  å  drive  "industriell
arkeologi",  et  nesten  ukjent  forskningsfelt  i  Norge  foreløpig.
Selv  om  største  delen  av  kullmilene  forsøkes  tolket  som  her,
må  en  også  kunne  tenke  seg  at  noen  har  sammenheng  med  tre-
kullbrenning  til  lokal  jernutvinning  fra  myrmalm,  kanskje  mye
lenger  tilbake  i  tid.
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Størst  allmenn    interesse  og  størst  pedagogisk  verdi  har  som
regel  godt  bevarte  og  lett  tilgjengelige  kulturminner.  De  kan
knyttes  til  lokal  kulturaktivitet  og  de  kan  også  ha  interesse
i  forbindelse  med  friluftsliv  og  turisme.   I  Hurdalsvassdraget
er  det  i  første  rekke  en  del  av  de  mange  gravhaugene  og  -r¢ysene
fra  jernalderen  som  peker  seg  ut  som  slike  objekter     (bl.a.
reg.nr.10,    31,    33,    36,    88).

I  vår  sammenheng,   i  forhold  til  eventuell  vassdragsregulering,
spiller  kulturminnenes  nærhet  til  vann  en  stor  roll.  Boplasser
fra  jegersteinalderen   (eldre  steinalder)   1egges  vanligvis
nær  vannkanten,  og  det  forhold  at  det  ikke  er  kjent  stein-
alderboplasser  fra  vassdraget,  kan  som  nevnt  skyldes  at  de
allerede  er  neddemt  ved  de  reguleringer  som  er  foretatt.
Etter  det, vi  kan  se  i  dag  er  det  særlig  kulturminner  ved
Hurdalsjøen  som  er  berørt  av  reguleringene.  Et  par  kultur-
minner  som  er  registrert  ligger  nå  vanligvis  under  vann.  På
fire  steder  omkring  sjøen  ligger  det  gravhauger  og  -røyser
på  odder  ut  i  vannet,  et  annet  sted  ligger  to  gravrøyser
på  en  holme  som  før  reguleringene  var  en  odde.   Regulerings-
høyden  i  Hurdalsjøen  er  oppgitt  til  4,1  m.   I  disse  tilfellene
ser  en  hvorledes  vassdragsregulering  bidrar  til  å  viske  ut
de  nære  bånd  det  gjerne  er  mellom  kulturminner,  kulturlandskap,
topografi  og  vann.

Når  dette  er  sagt,  skal  det  samtidig  sies  at  den  aller  største
delen  av  gravminnene  og  Øvrige  kulturminner  i  Hurdalsvassdraget
ligger  uten  nærmere  kontakt  med  selve  vannløpene  i  nedbør-
feltet.  Særlig  gjelder  dette  i  den  sørlige  delen  av  vass-
dra9et.
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NATURGRUNNLAGET

Hurdalsvassdraget,   slik  det  er  definert  i  Verneplan  for  Vassdrag,
der  også  Leirelv-vassdraget  er  inkludert,  omfatter  1378  km2
("Energi,  miljø  og  samfunn",  vedlegg  5) .   I  foreliggende  under-
søkelse  er  bare  selve  Hurdalsvassdragets  nedbørfelt  på  716  km2
vurdert,  Leirelv-vassdraget  er  utelatt.

Hurdalsvassdraget  ligger  innenfor  kommunene  Hurdal,   Eidsvoll,
Nannestad  og  Ullensaker  i  Akershus,   Østre  Toten  og  Gran  i
oppland.   Det  strekker  seg  fra  Totenåsene  i  nord  til  Gardermoen
og  Hauerseter  i  sør,   fra  Hadelandsåsene  i  vest  til  Andelvas
utløp  i  Vorma  i  øst.   En  rekke  vann  i  nord  og  vest  med  til-
hørende  elver  renner  ut  i  Hurdalsjøen,  den  største  innsjøen
i  vassdraget,  med  33,7  km2:   Steinsjøen,   Hersjøen,   Garsjøen,
Brennsætersjøen   (fig.1)   og  Høversjøen  samles  i  Høverelva
/Hurdalselva  som  renner  uL  i  nordenden  av  Hurdalsjøen.
Skrukkelisjøen  med  Gjødingelva  renner  ut  ved  Hurdal  kirke,
mens  Øyangen  og  elva  Hegga  renner  ut  i  Hurdalsjøen  omtrent
midt  på  vestsiden.   Ut  i  sørenden  av  sjøen  renner  elvene  Horna
og  Hæra.   Hurdalsjøen  har  sitt  utløp  i  SØ,   gjennom  Andelva,
som  igjen  løper  ut  i  Vorma  ved  Eidsvoll.  Andelva  får  til-
førsel  fra  elva  Risa  fra  sør  og  Nessa  fra  nord.

Berggrunnen  innenfor  nedbørfeltet  domineres  av  grunnfjell
(gneis,  granitt)   og  permiske  eruptiv-bergarter .tilhørende
Oslo-feltet   (synenitt,  yngre  granitter) .  Der  fjellgrunnen
hovedsakelig  har  et  tynt  dekke  av  smuldringsjord,   finner  vi
store  skogstrekninger  med  barskog,   som  dominerer  i  de  nord-
og  ve§tlige  deler  av  nedbørfeltet,  Østsiden  av  Hurdalsjøen
og  i  de  sør¢stlige  deler.  Dyrkingsjorda  er  dannet  under  is-
avsmeltingsperioden  ved  slutten  av  siste  istid.   Isbreer  ned-
over  Mjøsa  og  Hurdalsjøen  avsatte  morenemateriale.   Foran
disse,  ut  i  tidligere  fjordarmer  ble  det  avsatt  leire   (omkring
Andelva  og  et  stykke  nordover) .   I  den  sørlige  delen  av  ned-
børfeltet,   sør  for  Hurdalsjøen-Andelva  er  det  avsaft  store
områder  med  sand  og  grus   (fig.   4) .   Store  deler  av  sist  nevnte
avsetninger  er  lettdyrkete,  men  mye  er  og-så  dekket  av  skog.













-9-

Bosetnings-  og  næringsmessig  kan  vassdraget  karakteriseres  på
følgende  måte:   Områdene  nord,  vest  og  Øst  for  Hurdalsjøen
er  typiske  skogsområder,  med  kupert  terreng  og  spredte  og
overveiende  små  gårdsbruk.   Langs  vest-og  nordsiden  av
Hurdalsjøen  er  det  større  gårder,  men  med  viktig  tilknytning
til  skogbruk.   Størst  saimenhengendejordbruksbosetning  har  en  i
de  sørlige  deler  av  nedbørfeltet,  i  Eidsvoll, .Ullensaker  og
Nannestad.   Her  er  også  de  største  konsentrasjoner  av  tett-
bebyggelse.   Det  finnes  en  rekke  veier  innenfor  nedbør-
feltet.  Området  er  mye  brukt  til  friluftsliv  og  rekreasjon,
kanskje  sa±rlig  Hurdalsjøen  og  Totenåsene,  hvor  det  også
er  en  del  hyttebebyggelse.   I  skogstraktene  drives  det  en
god  del  jakt,  viktigst  er  elgjakten.   Sportsfiske  drives  også
i  vassdraget.

Det  er  foretatt  flere  reguleringer  av vassdraget.  Hurdalsjøen
ble  første  gang  demmet  opp  på  slutten  av  1700~tallet.   I  dag
har  denne  en  reguleringshøyde  på  4,1`  m.   Mange  av  de  andre
vannene  i  .vassdraget  er  også  regulert.  De har  tidligere  i
første  rekke  tjent  som  fløtningsreguleringer.  Andelva  driver
flere  mindre  kraftverk.
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ARKEOLOGISKE    UNDERSØKELSER   0G    REGISTRERINGER    I    VASSDRAGET

Største  delen  av  nedbørfeltet  er  arkeologisk  registrert  i
forbindelse  med  utarbeidelsen  av  Økonomisk  Kartverk  i  årene
1970-1975.   Det  gjelder  kommunene  Hurdal,   Eidsvoll,   Nannestad
og  Ullensaker.   Gran  kommune  ble  registrert  av  Sigurd  Grieg
i   1919.   Østre  Toten  ble  systematisk  registrer.t  av  Asbjørn  E.
Herteig  i  1951-52.   Det  foreligger  også  en  arkeologisk  reaistrering
av  Eidsvoll  kommune  fra  1937,   foretatt  av  Randi  Asker.   Gjenn-
omgående  må  en  kunne  hevde  at  alle  disse  registreringene  i
størst  utstrekning  har  omfattet  jordbruksbygder  med  de
nærmeste  skoger,  mens  større,   sammenhengende  skogsområder
har  vært  mindre  intensivt  registrert.

I  tillegg  til  de  systematiske  registreringene,  har  det  vært
foretatt  en  rekke  befaringer  og  noen  arkeologiske  utgravninger
innenfor  nedbørfeltet.  Fordi  så  store  deler  av  Hurdalsvass-
draget  nylig  er  systematisk  registrert,  ble  f eltarbeidet
her  i  direkte  tilknytning  til  Verneplan  for  vassdrag  svært
innskrenket  og  selektiv.   I  tiden  26.-29.   juli  1980  foretok
prosjektleder  i  bil  en  befaring  med  enkelte  registreringer  i
vassdraget   (4  dagsverk) .   I  deler  av  Eidsvoll  k.   og  omkring
Hurdalsjøen  ble  det  bare  foretatt  befaringer  for  foto-
dokumentasjon.  Ved  befaringen  var  det  så  høy  vannstand  i
Hurdalsjøen  at  en  leting  etter  eventuelle  steinalderboplasser
her  hadde  liten  hensikt.  Dette  kan  gjøres  ved  eksfra  nedtapping
av  sjøen,  tidlig  om  våren,  og  i  ekstreme  tørkesomre.   Siden
Østre  Toten,   Gran  og  nordlige  deler.  av  Hurdal  ikke  er
registrert  i  forbindelse  med  Økonomisk  Kartverk,  ble  2  dags-
verk  .anvendt  til  registreringer  i  de  deler  av  nedbørfeltet
som  ligger  i  nevnte  kommuner/deler.  Her  ble  det  særlig  lett
etter  eventuelle  steinalderboplasser  ved  et  utvalg  større
Vann :
Steinsjøen   (434  m.o.h.)   Dam  i  SV-enden.   Steinete  og  fuktige

strender.  Lett  i  et  sørvendt  jorde  på  gården  Steinsjø
(fragmenter  av  krittpiper,  beinstykke  -nyere  tid) .

Hersjøen   (493  m.o.h.)   Dam  på  SØ-siden.   Lett  ved  N-enden,   langs
stor  sandstrand,   og  på  odde  i  NV-enden.  Mye  storsteinet
strand .
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Store  Øyungen   (610  m.o.h.)  ,   Skjellungen   (578  m)  ,   Hommelsjøen

(531   m),   Garsjøen    (498  m),   Brennsætersjøen    (449   m),    (fig.1).
Bare  sist    nevnte  sjø  er  demmet  opp.   Omkring  disse  vannene
er  det  i  stor  utstrekning  steinete  eller  myrlendt  og
tilsynelatende  lite  sannsynlig  at  det  finnes  steinalder-
boplasser.
Høversj¢en   (346  m.o.h.)   Dam  i   SØ-enden,   hvor  det  også  er  noen

tørre  sandstrender.  Ellers  er  det  svært  myrlendt  omkring
vannet .

Skrukkelisjøen   (329  m.o.h.)   Dam  i  Ø-enden.   Bratt  og  temmelig-
myrlendt  omkring  vannet.

Øyangen   (442  m.o.h.)   Dam  i   SØ-enden.   Strender  med   sand  og  grus

på  N-siden,  mellom  Jeppedalen  og  Gjætslevika  og  ved
Nordsæter.  Lett  i  disse  strendene.   Strendene  er  eroderte,
og  under  registreringen  var  vannivået  vel  en  meter  over
opprinnelig  normal   (fig.   6-7) .

Alle registreringene  var  altså  negative:  Det  ble  ikke  påvist
steinalderboplasser  ved  noen  av  de  undersøkte  vannene.  Vi  kan
imidlertid  ikke  avgjøre  om  dette  skyldes:  a)   at  det  ikke
finnes  steinalderboplasser  ved  vannene,  b)   at  boplassene  nå
er  neddemmet,   c)   at  registreringene  var  for  overfladiske.

De  kulturminner  som  er  kjent  i  Hurdalsvassdraget  og  som  er
tatt  med  i  denne  rapporten,  er  alle  registrert  i  forbindelse
med  de  arkeologiske  registreringene  for  Økonomisk  Kartverk
(hvor  de  også  er  avmerket) .   opplysninger  om  løse  fornminner
(oldsaker)   er  i  det  vesentlige  hentet  fra  arkiver  ved  Oldsak-
samlingen  i  Oslo.  En  videre  kulturhistoriskoversikt  over
vassdraget  finner  en  i  bygdebøkene.   Særlig  må  nevnes  Andreas
Holms-en,   Eidsvoll  bygds  historie,   bind  1.1,   Oslo   1941   og
Olav  Tveter,   Hurdal  bygdebok,   bind  1-11,1973/1958.

Ikke  alle  kulturminnetyper  er  like  godt  representert  ved
registreringene  slik  de  presenteres  her.  Når  det  gjelder
gravminner,  gir  registreringen  trolig  et  representativt  og
langt  på  vei  komplett  bilde  av  bestanden.  Anderledes  er  det
med  de  fleste  andre  kulturminnetyper,   f .eks.  ku|lmilene  og
steinalderboplasser.  Kullmilene  er  bare  sporadisk  regis±rert,
og  en  vet  at  de  finnes  i  et  langt  større  anfall   (se  s.   42).
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Årsaker  til  at  det  ikke  er  registrert  steinalderboplasser  i
vassdraget  er  antydet  ovenfor.   Gårder  hvor  det  kcr7e  være
spor  etter  middelalderbebyggelse  er  med  i  registreringene  i
form  av  en  liste.
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KULTURMI.NNER

INNLEDNING

Lov  om  kulturminner  av  9.   juni   1978   (som  nylig  har  avløst
Lov  om  fornminne  av  29.   juni  1951)   danner  utgangspunktet  for
hva  som  i  denne  rapporten  er  datagrunnlaget  f or  kulturvern-
interessene  i  Hurdalsvassdraget.  De  kulturminner  som  etter
Lovens  §4  defineres  som  fredede  faste  fornminner  fra  oldtid
og  middelalder   (inntil  år  1537)   er  tatt  med  her.   Det  samme  er
løse  fornminner   (oldsaker)   fra  de  samme  tidsrom,   se  §12.
Kulturminner  fra  uviss  tid  eller  minner  fra  nyere  tid  som
kan  sies  å  være  av  arkeologisk  art  er  også  tatt  med.  Det  gjelder
f .eks.   kull-og  tjæremiler.

De  registrerte  kulturminnene  er  nærmere  stedfestet  ved  hjelp
av  kartkoordinater   (UTM-systemet)   på  kart  i  målestokk
1 :50.000   (M711-serien) .   Beskrivelsen  av  kulturminnene  følger
i  hovedtrekkene  hovedvassdraget  fra  NV  til  SØ,  med  minner
langs-sidevassdrag  etter  hvor  disse  har  sine  utløp  i  hoved-
vas sdraget .

Det  er  registrert  kulturminner  på  følgende  kartblad:   19151
Eidsvoll,191511  Ullensaker,1915111  Nannestad,1915IV  Hurdal.
Deler  av  nedbørfeltet  inngår  også  på  kartbladene  18151  Gran
og  1916iii  Østre  Toten,  men  i  disse  områdene  er  det  ikke
kjent  kulturminner.

REGISTRERTE    KULTURMINNER

Re9 . nr . 1.      "Blautm rdalen" ,  Melb (237/1),              19151.       UTM:163065

Eidsvoll  k.
Funnsted  for  13  jernbarrer   (opprinnelig  ca.   50) ,
(C   8445) .   95  m  NV  for  Melby-setra,   i  V-helling
ned  mot  Putbveien.   Fig.14.
Kilde:   Innber.   1878  v/Hjalmar  Kielland,   UO  top.ark.
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Re9.nr.      9. Skredderbakken  av  Lundb
Hurdal  k.

ravhau

(31`/4)  ,           1915IV.    UTM:121984

er,   på  en  høyde  ut  mot  Hurdalsjøen,150
m  N  for  Hurdalsjøen  hotell.   Haugeneer  runde,  bygd
av  sand  og  stein,  med  store  kraftere   i  toppen  etter
utgravninger  som  ble  foretatt  av  Jan  Petersen  i
1921.   I  en  av  dem  ble  det  funnet  slaggstykker,
brente  bein  og  trekull   (C   22775   a-b) .   Diam.   9-12  m,
h.    0,5-1,2   m.

Reg.nr.10.   Nordtun   av   Rud    (28/4).   Hurdal   k.         1915IV.   UTM:125966

Gravhaug,  helt  i  kanten  av  riksveg  120   (på  Ø-siden) .
Haugen  er  rund,   bygd  av  sandjord.   Diam.   14  m,
h.1,7   m.   Fig.    8.

Reg.nr.11.   N

Reg.nr.12.

Reg.nr.    13.

stuen   av  Rud    (28/1),   Hurdal   k.         1915IV.   UTM:123961

Funnsted  for  skafthulløks  av  bergart   (C  22030) .
Fi9.   5a.

Skriverholmen,   Rud    (28/1)  ,Hurdal   k.1915IV.   UTM:123956
2  9ravrø Ligger  på  en  liten  holme  i  Hurdalsjøen,
som  er  landfast  ved  lavt  vannivå.  På  holmen  står
en  stor  høyspentmast.  Den  største  røysa  ar  rund,
bygd  av  stein,   på  holmens  høyeste.  punkt,   diam.   ca.
9  m,   h.   0,6  m.   Den  andre  røysa   (6  m  S   for  den
første)   består  av  en  mer  tilfeldig  samling  brudd-
stein,   ca.   4x3  m.   Fig.   9.
Litteratur:   Tveter  1958:351.

Haugnesodden,   Haugnes    (21/8)  ,                  1915IV.   UTM:129953

Hurda.l  k.
Gravrøys,  på  sandodde  ut  i  Hurdalsj¢en,   inntil  en
bratL  skråning,  på  det  høyeste  punktet,15  m  ØSØ
for  spissen  av  odden.   Røysa  er  lagt  opp  av  stein,
bare  bunnlaget  er  bevart  av  den  runde  røysa   (diam.
ca.   7  m) ,  resten  er  blitt  fjernet.

Reg.nr.14.    "Åttetallsodden",   Bogen    (21/7)  ,            1915IV:   UTM:137930
2  gravrøyser   (?)   på  odde  ut  i  Hurdalsjøen.   Den  største
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er  en  uregelmessig  rund  samling  av.bruddstein,
diam.   ca.10  m,   h.ca.   0,3  m.   Den  andre  røysa  er
mer  utflytende,   diam.   ca.   5  m,   h.ca.   0,2  m.

Reg.nr.15.   Vestli   skog   (25/1).   Hurdal  k.
Dyregrav   ?   ca.   450  m  SSV  for

1915IV.    UTM:079949

Guttputten.  Den  er
markert  som  en  rektangulær  fuktig  moseflate,  ca.
4x3  m,   dybde  ca.   0,1   m.   Det  er  steiner  under  mose-
bunnen.  Elgtrekk  passerer  like  forbi.

Reg.nr.16.    "Engerhaugen",   Tømte    (136/1,    2,    3),1915IV.    UTM:137860

Hurdal  k.
Felt  med  r dnin9srø ser  og  steingjerder.   På  en
steinrik  morene,  på  toppen   og i  Ø-hellingen,   innen-
for  et  område  på  ca.120x90  m  finnes  minst  15
rydningsrøyser   (diam.   4-6  m)   og  3  steingjerder
i  sammenheng  med  gammel  rydning.   området  kan  ha
vært  brukt  av  plassen  "Engerhaugen"  i  forrige  år-
hundre .

Reg.nr.17.   Rud   (29/8)  .   Nannestad  k.
Gravhaug,   diam.    16  m.   h.   2   m.

1915111. UTM: 147799

Reg.nr.18.    Rud    (29/8).   Nannestad   k.                               1915III.UTM:145800

3  gravhauger,   diam. 12-23m,   h.1,4-1,75   m.

Reg.nr.19.   Rud    (29/8),   nannestad   k.                               1915III.UTM:144800

Kullmile , rund,   y.diam.   ca.17  m,   med  en  ca.1   m
bred  og  inntil  0,5  m  dyp  grøft  avbrutt  av  81-3  m
brede   ''broer".

Reg.nr.   20.   Rud    (29/8)  ,   NannesLad  k.
Gravhaug,   diam.    23   m,   h.1-1,4   m.

1915111. UTM : 14 4 8 01

En  kullmile  ligger  ca.   25  m  Ø  for  haugen.   Den  er
rund,   y.diam.19  m,   omgitt  av  en  ca.   2  m  bred  og
inntil  0,5  m  dyp  grøft,   avbrutt  av  6   2-4  m  brede
"broer".   Flere  slike  miler  skal  ligger  ca.   700  m

mot  N  09  V.
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Reg.nr.   28.   Herbo,   Grindvoll
Nannestad  k.

(144/27)  ,

2  gravhauger  og  en

1915IV.    UTM:155824

gravhaug/kullmile,10  m  Ø  for
stabburet.   De  er  runde,  bygd  av  sandjord.   Grav-
haugene  har  diam.17-19   m,   h.1,8-2   m.

Reg.nr.    29.   Tangen,   Nannestad   k.                                          1915IV.  °UTM:155860

Trekonstruksjoner ute  i  Hurdalsjøen, ved  utløpet
av  elva  Hæra.   Framkom  ved  midlertidig  senking  av
sjøen.   Stedet  beskrives  som  en  sirkelrund  plass
med  trematerialer  sammenflettet  til  et  slags  gjerde
omkring.   I  midten  var  det  en  grop  hvor  det  ble
funnet  kullrester  og  mindre  "flintstykker".
Stedet  kalles  av  finneren,  Hjalmar  Tangen,   "en
befestet  steinalderboplass".  Trolig  er  dette
imidlertid  en  form  for  fast  fiskeinnretning   (kattise) ,
eller  det  kan  være  rester  av  utskipningssted  for
flint  som  skulle  nyttes  i  produksjonen  ved
Hurdal  Glassverk  på  slutten  av  1700-tallet.
Kilde:   Hjalmar  Tangen   (1903/1922) ,   Erling  Morten.

Reg.nr.    30.   Nordbyvik    (134/3).   Nannestad  k.            1915IV.   UTM:152853

4  over løyde  kullmiler,   funnet  ved  grøftegraving
i   1.963  på  beiteland.

Reg.nr.   31.   Stensgård   av  Nannestad  prestegård     1915IV.   UTM:154849

(27/2,    134/12)  ,   Nannestad  k.
Gravhaug,   rund,  bygd  av  sandjord,   noe  skadet  av .
en  gårdsvei  på   S-siden.   Diam.10  m,   h.1,5  m.
Haugen  ligger  ca.10  m  V  for  riksvei  120,   godt
synli9 .

Reg.nr.    32.   Limset    (140/1),   Nannestad   k.                    1915IV.   UTM:157846

Gravhaug,   rund,   bygd  av  sandjord.   Di.am.   ca.   9  m,
h.   ca.1,1   m.   Haugen  ligger  i  V-enden  av  en
åkerrygg,     helt  ut  på  kanten  mot  Hurdalsjøen.

Reg.nr.   33.   Limset (140/1),    Nannestad   k.                      19151.       UTM:159844

Gravhaug,   rund,bygd  av  sandjord,   diam.   25  m,   h.





2m.   Haugen  som  er  bevokst  med  store  trær,   ligger
på  en  åkerholme  40  m  NV  for  våningshuset.

Reg.nr.    34.   Iiimset    (140/1),   Nannestad  k.            19151.   UTM:164847

Steinkonstruksjoner  ute i  Hurdalsjøen.   På  grunn
sandbunn,   ca.   2  m  under  vanlig  vannstand   (bare
synlig  når  vannstanden  er  svært  lav)   er  det  en
samling  steiner,  hvorav  tre  større  "kan  synes
bearbeidet".   Stedet  er  kalt  "klosterruin".  Et
tidligere  jorde   (nå  granskog)   oppe  på  land,   ca.
200  m  S  for  steinene  blir  kalt  "Munkejordet".
Kilde:   Hjalmar  Tangen.

Reg.nr.    35.   Berger    (96/1),   Eidsvoll   k.                  19151.   UTM:178834

4   gravhauger,   runde,   bygd  av  sandjord.   Diam.   6-11   m,
h.   1-1,5  m.   Det  er  krater  i  toppen  på  alle  haugene.
Haugene  ligger  på  en  liten  høyderygg   150  m  SSØ
for  våningshuset  på  Werner   (Gata?) .

Reg.nr.   36.   "Tollhaugen",   Furulund, 19151.        UTM:194865

Eidsvoll  k.
Gravhaug,  meget  fin,  på  en  liten  høyderygg  i
åkeren,   opp  for  Andelva,  bevokst  med  skog.   Haugen
er  rund,   bygd  av  sandjord,   diam.   ca.   25  m,   h.   ca.
2,3  m.   I  toppen  er  det  en  nedgravning  på  7x2,5  x
0,4  m.   En  del  større  åkerstein  er  lagt  på  Ø-siden
av  haugen.

Reg.nr.   37.   Hana Bråten   søndre    (104/1,11),19151.       UTM:192871

Eidsvoll  k.
Gravhaug,       overpløyd,   framtrer  som  en  svak  for-
høyning  i  åkeren.   Ligger  ca.   60  m  SSV  for  drifts-
by9nin9en .

Reg.nr.   38.   Bråten  nordre   (106/1),
Eidsvoll  k.
Gravhaug,   rund,

19151.        UTM:192876

av  sandjord,  med  en  potetkjeller
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nedgravd   i  midten.   Diam.   ca.13  m,   h.   ca.1,1   m.
Haugen  ligger  på  en  åkerholme,   20  m  NØ  for  låven.

Re9 . nr . 39.   Stavi ordet,        Senstad    (116/3),       19151.    .UTM:195872

Eidsvoll  k.
Funnsted  for  gullskattefunn  f ra  folkevandrings-
tid    (C   11365-68,11423-31,11520-28).    Funnet

ble  gjort  i   1882-1883  da  en  rensket  opp  en  grøft
i  en  nå  oppdyrket  myr,   2  m  V  for  uthuset.   Funnet
består  av  10  gullbrakteater,1   gullbarre,   6  betalings-
ringer,   2  sverdskjedebeslag,   2  fragmenter  av  en
gullstang  og  1   fingerring  av  gull.   Tilsammen
veier  disse  gullsakene   419,15   g.   Fig.10.
Litteratur:   Ab.1883,   fig.   3,   4,   6,   7,   Holmsen

1941  : 66-67 .

Reg.nr.   40.   Venjer   søndre   (141/1,9),
Eidsvoll  k.
Gravhaug,   rund,

Reg.nr.   41.

Reg.nr.   42.

Reg.nr.   .43.

19151.       UTM:214868

bygd  av  sandjord,   svært  utpløyd.
Diam.   15  m,   h.   0,6  m.   Haugen  ligger  på  jordet
170  m  SV  for  driftsbygningen.

Svenkerud  av  Ulven  Øvre 19151.        UTM:212843

(196/14)  ,   Eidsvoll   k.
Skafthulløks  av  bergart,  avbrutt,  med  påbegynt
skafthull.  Funnet  i  1935 .hvor  villa  står  i  dag,
225  m  S  for  våningshuset  på  gården.

Hauerseter    (129/1)  ,                                      191511.     UTM:220753-

U11ensaker  k.                                                                                 222753
2  kullmiler,   runde  forsenkninger  med  en  voll  om-
kring.   Den  ene  har  en  innvendig  diam.   på  ca.   8  m,
dybde  ca.   3   m.

Hauersetermosan;   Hauerseter             191511.   UTM:225756

(129/1)  ,   Ullensaker  k.
Trekonstruksjoner  funnet  2-3  m  dypt.  i  myr:
Dør  a-v  tre,  uthult  trestokk   (syllstokk) ,  halv-
kløving  og  andre  tømmer-og  plankebiter.    (Opp-
bevares  på  Hauerseter  gård) .
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Løse  fornminner  som.  ikke  er  tatt  med  foran:
(innenfor  nedbørfeltet)

Hurdal  k. :
C   6606,        Lundby   (31/)      -skafthulløks.
C  6613,       Lundby   (31/)     -bøyle  til  hestebjelle  av  jern,   fra

yngre  jernalder.
C  12618b,   Østerud   (21/)   -støpeform  av  sandstein  til  knapper.

Eidsvoll  k. :
C   7626,

C   26335,

C    12731,

C    12736,

C    13294,

C    13118,

C    26213,

Hammerstad   (60/)   -skafthulløks,   funnet  i  myr.
Sneisrud   (71/)   -tykknakket  steinøks.
Løken   (75/)   -flintdolk.
Iiøken   (75/)   -  spydspiss  av  jern,   fra  yngre  jernalder.
Løken    (75/)    -beinkam    (Ab.1887,   fig.13)  .
Løken   (75/)   -  øks  av  svart  skifer.
Østerud   (79/)   -  pilespiss  av  jern,  antagelig  fra

vikin9tid.
C   15519,     Hasler   (86/)   -skafthulløks.
C  13300-1,   Eidsvoll  Verk   (97/)   -jernøks  og  skiferbryne,   fra

yngre  jernalder.
C  17392,     Eidsvoll  Verk   (97/)   -klebersteinskar  med  skaft.
C  22545,     Rolighed   (98/)   -skafthulløks,   påbegynt  skafthull.
Privat,       Sundet   (Hurdalsjøens  utløp  i  Andelva)   -  egghalvdelen

av  en  båtøks  av  stein.
C  23340,     Toftner   (132/)   -skafthulløks  av  stein.
C   18940-1,   Bønsmoen   av  Bøn   (138/3,19)   -2   skafthulløkser.
C  24025,     Venjerbakken  av  Vejner  vest]æ  (142/1)   -flintdolk.
C   8144,        Fossum/Dønnum   (143-4/)   -spydspiss   av   jern,   fra

yngre  jernalder.
C   27657-,     Mork   (147/)   -flintdolk.   Fig.   5b.
C  13223,     Blekstad   (148/)   -ambolt  av  jern,   fra  yngre  jernalder   (?)
C   13186,     Brensmork   (151/)   -skafthulløks.
C   18518,     Brensmork   (151/)   -skafthulløks.
C   13297,      Boksrud    (156/)    -Ås    (158-9/,161-2/)    -håndtak   av

f lintdolk .
C   987-91,   Linløkka  av  Ås  vestre   (158/2,9,19)   -gravfunn   fra

yngre  jernalder:   bronsespenrie,  bronseT
nøkkel,  økseblad,  bisselmunnbitt,  brent
leire.   Funnet  sammen  med  en  del  andre
s-.aker  i  en  gravhaug.        Fig.11.
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C   12740'

C    12743,

C    13221,

C    13222,

C   18520'

C   25315,

C    25316,

C    19802'

Nannestad

Ås  -skafthulløks.
Ås  -  spydspiss  av  jern,  trolig  fra  yngre  jerna|'der.
Ås  -  stykke  av  slipestein  av  sandstein.
Ås  -Økseblad  av  jern,   fra  yngre  jernalder.
Ås  -  flintsigd.
Lilås  av  Ås  østre   (159/i.)  -pilespiss  av  bronse  fra

eldre  jernalder   (?)
Lilås  av  Ås  østre   (159/1)-flintflekke.
Li   (163/)   -flintdolk.

k.:

C  30972,     Gunhildsrud   (28/)   -sverd  fra  middelalder   (1400-tallet)
Fig.15.

C   10473-5,   Rud   (29/)   -gravfunn  fra  eldre  jernalder:   mosaikk-
perle,   77  små  glassperler,   fragm.   leir-
kar,   sverdhefte  av  bronse,   2  bronse-
ringer,  sølvring,  presset  sølvblikk,
tvunnet  ulltråd  etc.

C   29012,     Sunnhovd  av  Sundby   (141/10)   -spydspiss   av   jern,   fra
vikin9tid.

C   24024,     Kopperud   (145/)   -skafthull¢ks.

Ullensaker  k. :
C  21888,     Aur  ekserserplass(193/)   -pilespiss  av  jern,   fra

middelalder .
C  30884  a-b,   Dal   (199/)   -tykknakket  steinøks  og  6  vannrullete

flintstykker.
C    10638,

C   26499,

C    15411,

C    10874,

C    6713'

C   8474'

C   8478'

Elstad   (183-5/)   -beltestein,   fra  eldre  jernalder.
Elstad   (183-57)   -stykke  av  båtøks  av  stein.
Risebru   (198/)   -håndtak  av  flintdolk.
Sessvoll   (197/11-12)   -skafthulløks.
Vilberg   (177/)   -skafthulløks.
Vilberg   (177/)   -framre  delen  av  båtøks  av  stein.
Vilberg   (177/)   -spinnehjul.  av  kleberstein.
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KULTURHISTORISKE   VERNEVERDIER    I    VASSDP`AGET

INNLEDNING

Kulturminnene  i  Hurdalsvassdraget  representerer  i  første  rekke
forskningsmessig-vitenskapelige   (arkeologiske)   og  lokalhistoriske
verneinteresser.   Det  er  nær  sammenheng  mellom  disse,  men  de
vitenskapelige  interesser  vil  som  regel:  ha  et  noe  videre
siktemål.  Kulturminner  av  arkeologisk  art   (fornminner)   kan
bidra  til  å  belyse  så  vel  lokale  bosetningshistoriske  forhold,
som  problemer  innenfor  kulturhistorien  i  videre  sammenheng,
hvor  en  kan  ha  mangelfulle  kunnskaper.  Alle  kulturminne-
typene  som  er  kjent  i  Hurdalsvassdraget,   finnes  også  i  til-
grensende  områder.   En  kan  derfor  hevde  at  en  del  av  de
forskningsmessige-vitenskapelige  verneinteressene  kan  til-
godesees  utenfor  vassdraget.  En  slik  innvending  vil  i  liten
grad  være  relevant  i  forholdet  til  de  lokalhistoriske  verne-
interesser.   Kulturminnene  kan  betraktes  som  et  framtidig
datapotensial  som  en  skal  kunne  oppsøke  med  nye  problemstillinger,
detaljregistrere,  måle  opp,  ta  prøver  fra  og  foreta  utgravninger
av.   Sjeldne  kulturminnetyper  kan  ha  stor  verneverdi,  men  vel
så  ofte  er  det  mangfoldet,  bevaringsgraden  og  minnenes  sammen-
heng  med  kulturlandskapet  som  er  viktig.

I  områder  der  det  er  foretatt  få  fagmessige  unders¢kelser  av
kulturminner  tidligere,  vil  verneverdien  av  de  gjenværende
minner  være  større  enn  i  godt  und±rsøkte  distrikter.

Kulturminnenes  allmenne  og  pedagogiske  verdier  kan  omfatte  en
rekke  former  for  bruk:   faglig  ekskursjonsmål,  bruk  innenfor
lokalhistorien  av  skoleklasser,   foreninger,  historielag  o.s.v.
og  i  sammenheng  med  rekreasjon  og  turisme.   Forutsetningen  er  at
de  er  rimelig  godt.bevart  og  at  de  ligger  relativt  lett  til-
gjengelig.   Kul.turminner  som  ligger  i  et  lite  endret  kultur~
landskap  representerer  spesielle  verdier,  også  av  esLetisk
og  opplevelsesmessig  art.

Fordi  denne  rapporten  gjelder  spørsmålet  om  vern    av  vassdrag,
vil  en  legge  vekt  på  hvilken  tilknytning  kulturminnene  har  til
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elver  og  vann.   Kulturminner  som  ligger  nær  vann  eller  har  nær
visuell  og  funksjonell  tilknytning  til  selve  vassdraget,  vil
i  denne  sammenheng  som  regel  ha  stor  verneverdi.   Omvendt    vil
kulturminner  som  ligger  langt  f ra  vann   (men  innenf or  nedbør-
feltet) ,  bety  mindre  i  vernevurderingen  for  vassdraget  som
helhet .

TIDLIGERE    REGULERINGER    SOM   BERØRER    KULTURVERNINTERESSENE     I

HURDALSVASSDRAGET

I  f lere  av  de  varig  og  midlertidig  vernete  vassdragene  er  det
allerede  foretatt  større  eller  mindre  reguleringsinngrep,  dette
gjelder  også  i  Hurdalsvassdraget.  Her  går  mange  av  reguleringene
langt  tilbake  i  tid.  For  å  sikre  vannforsyningen  til  Hurdal
Glassverk,   som  var  i  drift  i  1755-1895,  ble  det  oppført
dammer  ved  flere  vann:   Hersjøen,   Brennsætersjøen,   Bergvatn  og
Høversjøen,   senere  også  ved  Steinsjøen  o.a.    (Vibe   1897:101)  .
Hurdalsjøen  og  Andelva  har  også  vært  regulert  for  ulike  formål
langt  tilbake  i  tid,   i  forbindelse  med  mølle-,  sajbruk-,  og  jern-
verksvirksomhet.  A11e  de  større  vann  og  elver  har  dessuten
vært  brukt  i  tømmerfløtingen  opp  mot  våre  dager.   I  dag  skjer
reguleringer  av  damanleggene  med  tanke  på  produksjon  av  elenergi.
De  største  kraftstasjonene  ligger  langs  Andelva,  mellom
Hurdalsjøen  og  Vorma.

Fordi  reguleringene  går  så  langt  tilbake  i  tid,  er  det  vanskelig
å  få  fastslått  noen  opprinnelig  normalvannstand  for  vannene  i
vassdraget.  Det  beste  målet  for  reguleringene  er  derfor
reguleringshøyden,   som  er  definert  som  forskjellen  mellom
høyeste  og  laveste  regulerte  vann-nivå.  For  de  viktigste
regule-rte  vann   innenfor  Hurdalsvassdraget   er  z.Gg%ZG2.¢7?gs%ØødG7i
følgende:

Hersjøen                     3,4  m
Steinsjøen              3,5  m
Brennsætersjøen  2,0  m
Høversjøen               2,6  m

Som  allerede  nevnt,   er  det
steinalderboplasser,  ved  de
men  med  negativt  resultat.

Svartungen            l ,8  m
Skrukkelisjøen  2,5  m
Hurdalsjøen          4,1   m

Øyangen                     3,7   m
lett  etter  kulturminner  og  spesielt
fleste  av  disse  regulerte  vannene,

Jeg  har  antydet  f lere  forklaringer
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på  det,  bl.a.   at  eventuelle  boplasser  nå  er  neddemt.  Vi  veL
fra  tallrike  undersøkelser  at  steinalderboplasser,  og  særlig
dem  som  kan  knyttes  til  jegergrupper,  i  de  aller  fleste  til-
felle  ligger  ved  større  vann.  Ofte  ligger  de  like  i  strand-
kanten.   Hvis  hele  eller  største  delen  av  reguleringshøydene  som
er  oppgitt  for  vannene  ovenfor  representerer  en  hevning  av  vann-
nivået,  vil  eventuelle  steinalderboplasser  vanligvis  ligge
under  vann.  Det  er  også  rimelig  å  anta  at  reguleringer  over
så  lange  tidsrom  som  det  her  er  snakk  om,  vil  ha  vasket  ut  og
fjernet  sporene  av  slik    bosetning.  Det  er  derfor  lite  sann-
synlig  at  vi  får  vite  om  det  har  eksistert  steinalderboplasser
omkring  de  største  vannene  i  Hurdalsvassdraget.   Det  bør
imidlertid  undersøkes  en  gang.  det  er  uvanlig  lite  vann  i
vas sdraget .

Det  er  ikke  bare  steinalderboplasser  de  tidligere  reguelringene
kan  ha  ødelagt.   også  andre  typer  av  kulturminner  kan  ha  en
nær  tilknytning  til  vann.   Det  viser  reg.nr.   29  og  34  som  i  dag
ligger  ute  i  Hurdalsjøen,  under  vann.   Gravhauger  og  -røyser
ved  Hurdalsjøen  er  også  i  stor  grad  knyttet  til  vannet  og  det
nærmeste  landskapet  omkring.   deg  skal  Senerenevne  eksempler
på  hvordan  tidligere  vassdragsreguleringer  her  allerede  har
grepet  sterkt  inn  i  oppfattelsen  av  dette  forholdet.

Vi  kan  altså  konstaEere  at  store  deler  av  Hurdalsvassdraget
allerede  er  en  del  regulert  og  aE  dette  ikke  har  skjedd  uten
negative  følger  for  kulturminnene.

JORDSMONN,     GRAVMINNER    0G    B0SETNINGSUTVIKLING     I    JERNALDEREN

Gravminner,  hauger  og  røyser,  uLgjør  den  desidert  største  gruppen
av  registrerte  kulturminner  i  Hurdalsvassdraget  med  130  minner
eller  83%  av  de  kulturminnene  som  er  tatt  med  i  denne  rapporten.
Dette  er  et  viktig  kildemateriale  til  å  studere  jernalders-
bosetningen  i  området,   ikke  minst  fordi  en  til  nå  har  så  få  funn
herfra  fra  denne  perioden.  Fra  eldre  jernalder  er  det  innenfor
nedbørfeltets  grenser  kjent  ett  sikkert  gravfunn,  ett  skattefunn
og  2  løsfunn.  Fra  yngre  jernalder  har vi  .et  par  sikre  gravfunn,
10-12  løsfunn  og  et  jernbarrefunn.
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Som  en  har  sett  i  kapitlet  om  "Naturgrunnlaget",  er  de
geologiske  forholdene,   ikke  minst  jordbunnsforholdene    svært
varierte  i`  Hurdalsvassdraget.  Dette,  sett  i  forhold  til  de
mange  gravminnene,  gir  en  gode  muligheter  til  å  studere
næringsgrunnlag,  driftsformer  og  erversøkonomien  i  løpet  av
jernalderen.   I  og  med  at  gravminnene  gjerne  er  knyttet  nært
til  den  forhistoriske  gården,  vil  jordsmonntypene  på  slike
steder  fortelle  mye  om  dette,  i  alle  fall  når  en  ser  litt
større  områder  under  ett.   Andreas  Holmsen   (1941)   har  for
Eidsvolls  vedkommende  nettopp  forsøkt  å  se  bosetnings-
utviklingen  i  forhold  til  jordsmonnet,  men  for  dateringen  av
gårdene  bygger  han  mer  på  gårdsnavn  enn  på  fornminner.

Med  de  systematiske  registreringene  av  gravminner  fra  jern-
alderen  i  største  delen  av  Hurdalsvassdraget  som  nå  finnes,  alle
plottet  inn  på     flyfoto  og  Økonomisk  Kartverk,  gis  det  langt
bedre  muligheter  for  å  studere  nettopp  forholdet  mellom
jordsmonn,   gravminner  og  bosetning.   Spørsmålet  som  kan  reises  er:

Hva  har  vært  regnet  som  den  mest  egnete  jordbruksjorda  i  jern-
alderen.?

Sier  valg  av  jordarter  noe  om  forholdet  husdyrhold-korndyrking
i  jernalderen?

Skjer  det  endringer  i  valg  av  jordsmonn  og  dermed  teknologiske
og  økonomiske  endringer  i  løpet  av  jernalderen?

For  å  kunne  besvare  dette  siste  spørsmålet  er  det  nødvendig  i
tillegg  å  foreta  utgravninger  av  et  utvalg  gravminner,  samt  å
få  utført  pollenanalyser.  Ut  over  disse  spørsmålene  kan  det
reises  en  rekke  andre  hvor  gravminnene  i  vassdraget  kan  bidra
til  å  gi  svar.

Det  jeg  til  nå  har  nevnt  viser  i  første  rekke  hvilket  interes-
sant  forskningspotensiale  som  ligger  i  gravminnene.  Løsningen
av  problemer  som  dette  vil  ha  betydning  ut  over  det  rent
lokale.   Et  aspekt  som  forener  de  vitenskapelige  og  de  mer
allmenne  interesser  for  vern  av  gravminnene  i  vassdraget,  er
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FLg.14.1.3   bevaTte   av   oppr.Lnhetdg   ca.    50   iernbar.rer.   som   skr'tver?

seg   f,r'a   v4kLngf;Ld.   etter.   rnLdåeLatåer?   (r.eg.nr.    i,   C   8445).   De   er.

funneb   L   "Btautmyrdaten".,   Metby,   ELdsuoLZ:.   Jer>n  kan  ha   vær.L
tol<att  pr'oduser.t  her.,   og  bar.rene   bjenbe   sorr[  r.åemner.   og   betat4ngs-
mLådet.    Foto:    OLdsal<samti,ngen.

Fi,g.15.    Sver.d   fr.a  mLd,deLaLåeren   (1400-baueb)   funneb  på
Gunhi,Ldsr.uå   b   Nannestaå   (C   30972).    F6to:    OLdsal<samLtngen.
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Ønsket  om  å  studere  og  oppleve  sammenhengen  mellom  kuitur-
minnene  og  kulturlandskapet.  Det  gir  en  mer  visuell  forståelse
av  den  fortidige  bosetningen,  som  igjen  øker  forståelsen  av
den  senere  utviklingen.

Tilgjengeligheten  og  bevaringstilstanden  for  gravminnene  er
viktige  momenter  når  en  skal  vurdere  de  allmenne  og  de
pedagogiske  sider  av  verneverdiene  ved  disse  minnene,   sett  i
sammenheng  med  hvor  mye  og  hvordan  kulturlandskapet  omkring
dem  er  endret.  Noen  gravminner  ligger  f .eks.   like  ved  mye
brukte  veier  og  er  derfor  lett  tilgjengelige   (f .eks.  reg.nr.
10,   31) .   Andre  er  spesielt  godt  bevart,  monumentale  og/eller  med
fin  beliggenhet   (f .eks.   reg.nr.   33,   36,   88)   og  har  stor  verne-
verdi  av  den  grunn.

Ved  vurdering  av  gravminnenes  verneverdi  i  f orhold  til
eventuelle  vassdragsreguleringer,   spiller  minnenes  nærhet
til  vann  en  stor  rolle.  I  Hurdalsvassdraget  er  det  særlig
omkring  Hurdalsjøen  en  har  slik  nær  sammenheng.   Fire  steder
(med  tilsammen  7   gravminner),    (reg.nr.   9,13,14,   32)   ligger
det  gravhauger  eller  -røyser  på  odder  som  stikker  ut  i  sjøen.
I  ett -tilfelle   (reg.nr.   12)   ligger  det  2  gravrøyser  på  en  holme
ute  i  sjøen.  Alle  disse  stedene  er  det  visse  forhold  mellom
topografien  og  vannet  som  har  bestemt  lokaliseringen  av  gravene,
og  endringer  i  vannstanden  vil  derfor  også  kunne  fjerne  denne
sammenhengen.  De  reguleringer  som  til  nå  er  foretatt  i  Hurdal-
sjøen  har  allerede  langt  på  vei  bidratt  til  å  skade  en  slik
forståelse  og  mulighet  for  observasjon  og  opplevelse.

MIDDELALDERGÅRDER    I    HURDALSVASSDRAGET

Det  er  få  synlige  kulturminner  i  dette  vassdraget  som  kan  skrive
seg  fra  middelalderen,   f .eks.   områder  med  gammel  dyrket  mark
og  fangstgraver  for  elg.   Enkelte  løsfunn  fra  denne  perioden  er
kjent,  men  allikevel  så  få  at  de  ikke  gir  noe  inntrykk  av
bosetningen.  Derimot  foreligger  det  skriftlige  kilder  fra
middelalderen  som  belyser  dette  temaet,   og  gårder  som  er
omtalt  i  siike  kilder  har  eksistert  i  middelalderen.   J7272G7?for
73Gdbøz.j'GztG±   tdz   Æ%z.cZczZsuczssdz.czgG±   kan   en   konstatere   følgende
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minimumsantall  middelaldergårder   (kilde:   Rygh  1898) :
Hurdal              8
Nannes tad       s
Eidsvoll       29
Ullensaker    9

Tilsammen     54

11   gårder  er  nevnt  i  kilder  fra  før  1350,  mens  de  aller  fleste
er  tatt  med  i  Biskop  Eysteins.  Jordebok,   en  fortegnelse  over
det  geistlige  gods  i  oslo  Bispedømme  omkring  år  1400.   Antallet
gårder  har  vært  større  enn  det  som  her  er  oppgitt,  noe  bl.a.
gårdsnavnene  antyder.  Det  den  etterfølgende  fortegnelse  like-
vel  gir  av  informasjon,   er  bl.a.   at  hvis  en  ønsker  å  komme
på  sporet  av  de  fysiske  rester  av  middelaldergårder,  er  det
på  disse  gårdene  en  bør  lete.   Disse  stedene  representerer  det
sikreste  potensialet  for  utforskningen  av  bosetningen  på
landsbygda  i  middelalderen.   De  gamle  husrester,  tufter,  funn
o.s.v.   kan  finnes  under  nåværende  tun/bebyggelse,   de  kan
ligge  andre  steder  i  nærheten,  kanskje  mer  intakt,  eller  de
kan  være  ry-ddet  og  dyrket  vekk.   Til  nå  har  det  i  Sør-Norge
nesteii.  ikke  vært  gjort  noen  forskningsinnsats  for  å  etter-
spore  fysiske  kulturspor  av  middelaldergårder,  men  det  er
rimelig  å  anta  at  dette  vil  endre  seg  i  framtiden.

NavrLeg.år'åer.  meå  m4ådeta7,åer  k¢Ldebetegg.

Hurdal :

RØsrud
Opperud
Østerud

omtalt  år:
1400        Sanden

1400       Fagerlien
1400        Lundby

omtalt  år:
1400

1400   -usikker
1400

Rud        1346,1376,1381,1400        Hurdal   prestegård        1400
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Nannestad :

Åmundrud
Holkeby
Steinset
Lauvås

Eidsvoll :

Hammerstad
Myrer

omtalt  år:
1400

1'309 ' 1400

1400

1400

omtalt  år:
1400

1400

Eidsvoll  prestegård     1400
Bårli   1359,1485,1514,1520

Ålborg
Sneisrud
Finstad
Ha9a
våler
Sundby
Trollerud
Svangerud
Berger
Stavi
Fossum
Bøn

Ul lens aker :

Vilber9
Li
Helgebostad
Furulund
Bjøptomt

ca .1320 ,1400

1520

1335 ,1460

1400'1520

1400

1400

1400

1400

1400

1352-53 ,1520

1440

1335 ,1520

omtalt  år:
1400

1400

1400

1400

1400

Østli
Nordbyvik
Tangen
Jælberg

Kalse99
Venjer
Dønnum

Bjørke
Blekstad
Åmot
Nes
Skofset
Blakkerud
Boksrud
Ås

Li
Opsal

Elstad
FIØ9stad
Melby
Trandum

omtalt  år:

omtalt  år:
1400,1462

1328 ,1400 ,1520

1312 ,1334 ,1400

1346  ,1400

1346 ,1400

1400

1400

1400

1400

1400

1316 ,1335 ,1356 ,

1357 ,1400 ,1520

1400

1400

omtalt  år:
1400,1419

1341

1400

1400
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KULLMILER    0G    TIDLIG     INDUSTRIVIRKSOMHET

I  foreliggende  rapport  er  det  registrert  19  kullmiler.  Disse
representerer  imidlertid  bare  en  liten  del  av  et  langt  større
antall  som  finnes  innenfor  Hurdalsvassdraget.   Dette  er  på-
pekt  flere  steder  i  registreringene  for  Økonomisk  Kartverk,
bl.a.   skal  det  være  mange  kullmiler  Øst  for  E6..i  Ullensaker
og  Eidsvoll  k.

Under  de  nevnte  registreringer  har  det  vært  vanskelig  å  skille
kullmiler  fra  tjæremiler  og  dyregraver,  i  ett  tilfelle  har  en
vært  i  tvil  om  en  har  hatt  å  gjøre  med  en  kullmile  eller  en
plyndret  gravhaug.  I  denne  rapporten  er  alle  slike  kultur-
minner  registrert  som  kullmiler.

Kullmilene  i  Hurdalsvassdraget  varierer  noe  i  utforming,  men
stort  sett  kan  en  snakke  om  to  hovedtyper:

1.       Runde  miler,   ofte  på  en  svak  forhøyning,  med  en  grøft
omkring  i  sirkel.   Grøften  er  ikke  sammenhengende,  men
h.ar  3-8  "broer"  inn  til  det  indre  av mila.   Diameteren  er
7-19   meter.

11. Rund  grop  med  en  sirkulær  voll  omkring.   Oppgitte  mål  for
denne  typen  av  kullmile  er  8-12  meter  i  diameter.

Trekullbrenning  har  i  Norge  vært  drevet  fra  eldre  jernalder
av  og  fram  mot  våre  dager.   Den  viktigste  anvendelsen  for  tre-
kull  har  vært.til  smelting  av  myrmalm,   senere  også  annen  jern-
malm,  -samt  kis.   Også  til  bruk  i  smia  har  en  trengt  trekull.  Hvilken
anvendelse  har  trekullet  hatt  i  Hurdalsvassdraget,  og  fra
hvilken  tid  skriver  kullmilene  seg?  Ingen  av milene  er
arkeologisk  undersøkt  ved  utgravning,  og  det  er  heller  ikke
foretatt  C14-dateringer  av  slike.  Likevel  kan  kanskje  selve
utbredelsen  av  milene  gi  oss  visse  holdepunkter.

Størstedelen  av  de  registrerte  kullmilene  ligger  mellom
Hauerseter  og  Dal,  øst  for  E6,   i  Ullensaker  k.   Flere  miler
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skal  også  finnes  ved  Finstad  i  Eidsvoll  ved  Andelva.  Det  er
sannsynlig  at  disse  hovedsakelig  skal  sees  i  sammenheng  med
virksomheten  ved  Eidsvoll  Jernverk.  Verket  ble  grunnlagt  i
1624  og  baserte  seg  på  bryting  av  jernma.1m  i  Feiring.   På
Fossum  ved  Andelva  i  Eidsvoll  vokste  det  opp  et  stort  anlegg
med  malmpukkverk,  masovn  og  stangjernhammer.   Sin  "storhets-
tid"  hadde  Verket  fra  omkring  1650  og  en  del  år  utover.   Jern-
verket  skapte  en  rekke  bisysler  og  sesongarbeid  f or  bøndene
omkring:  kjøring  av  jern,  malm,  kull,  materialer  og  proviant,
hugst  av  tømmer  til  ved  og  byggematerialer  og  kullbrenning.
Det  gikk  med  store  mengder  av  trekull  til  jernsmeltingen,  og
skogene  omkring  ble  grundig  uthogd  f or  å  skaf f e  til  veie  nok
av  dette.   I  1673  omtales  en  person  i  Eidsvoll  som  "Kjell
kullbrenner"  og  ved  Verket  var  det  en  egen  "kullfut"   (Holmsen
1941) .   Kullmilene  som  er  registrert  i  denne  delen  av  Hurdals-
vassdraget  ligger  inntil  12  km  fra  smelteovnen  til  Eidsvoll
Verk  og  dette  ligger  godt  innenfor  den  sirkumferens  som  slike
verk  normalt  hadde.   Ternverket  opphørte  ved  konkurs  i  1822
(Lange   1900:.25)  .

I  en  periode  på  200  år  var  det  altså  jernverk  ved  Eidsvoll
Verk,   og  det  er  sannsynlig  at  de  mange  kullmilene  i  den  sør-
østlige  delen  av  Hurdalsvassdraget  har  sammenheng  med  denne
virksomheten.   Bøndene  hogde  tømmer,  brente  trekull  og  solgte
dette  til  Verket.

I  NV-enden  av  Hurdalsjøen  er  det  også  registrert  kullmiler
bl.a.   på  gårdene  Knai  og  Rud,  men  det  skal  fi.nnes  langt  flere
miler  i  dette  området.   Disse  er  det  rimelig  å  se  i  sammenheng
med  virksomheten  ved  Hurdal  Glassverk,   som  var  i  drift  mellom
1755   og   1895    (Vibe   1897:101-2)  .   På  gårdene  Nordre   opperud  og
søndre  Ødemark  lå  det  glasshytter.   En  rekke  råmaterialer  som
trengtes  ble  fraktet  hit.  DeL  gikk  med  store  mengder  tre-
virke  til  brensel,  og  trekull  trengtes  også  i  produksjonen.
Det  var  p.g.a.  de  stigende  trelastpriser  i  slutten  av  forrige
århundre  og  de  lange  varetransporter  at  glassverket  ble  ned-
lagt   (Tveter  1973:377  flg.) .   Trekonstruksjonene  som  er  registrert
i  sørenden  av  Hurdalsjøen,   på  Tangen  i  Nannestad   (reg.nr.   29)   er
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muligens  rester  av  kaianlegg  e.1.   som  tilhørte  Hurdal    Glass-
verk.  Hit  fraktet  en  råvarer  nordover og ferdigvarer  sørover,
med  lastep±ammer  over  Hurdalsjøen  til  Knai.   Både  ved  Tangen
og  Knai  var  det  varelagre   (Tvetei  1973:378) .

Ved  Berger  i  sørenden  av  Hurdalsjøen  har  det  også  vært  glass-
verk  i  perioden   1856-1872    (Vibe   1897:109)   og  kiillmiler  på
Grindvoll   (reg.nr.   28)   og  Nordbyvik   (reg.nr.   30)   kcz72  ha  for-
bindelse  med  virksomheten  der.

Vi  har  her  forsøkt  å  se  kullmilene  i  Hurdalsvassdraget  som
minner  etter  §n  del  av  råstoffproduksjonen  knyttet  til  den
tidligste  industrivirksomheten  i  vassdraget  på  1`600-,   1700-og
1800-tallet.  Kullmilene  i  seg  selv  er  lite  prangende  kultur-
minner,  men  som  kildemateriale  til  å  studere  noen  av  konse-
kvensene  denne  industrivirksomheten  fikk  for  lokalsamfunnene,
kan  de  være  viktige  nok.  De  er  uttrykk  for  noen  av  de
Økonomiske  ringvirkninger  industrialiseringen  f ikk  for  bonde-
samfunnet:   trekullbrenning  ble  en  bisyssel  som  skaffet  bøndene
kontante  midler  innenfor 'en  ekspanderende  pengeøkonomi.

Kullmilene  har  altså  i  første  rekke  kildeverdi  for  lokal-  og
industrihistoriske  studier.  Det  er  å  Ønske  at  de  gjennom  slike

studier .også  vil  få  en  Økt  allmenn  og  pedagogisk  verdi.   Til  nå
er  kullmilene  i  for  stor  utstrekning  blitt  utelatt  eller  ufull-
stendig  registrert  ved  arkeologiske  registreringer.  Hovedårsaken
til  dette  er  nok  i  første  rekke  at  de  tidsmessig    i  stor  ut-
strekning  faller  utenfor  det  som  omfattes  av  Lov  om  fornminner/
kulturminner.  Dessuten  at  de  ofte  opptrer  svært  tallrikt  og  i
skogsomiåder  slik  at  registreringen  av  dem  blir  svært  omfattende
og  kostbar.     Ved  framtidig  utnyttelse  av  kullmiler  som  historisk
kildemateriale  vil  det  derfor  være  nødvendig  å  f oreta  spesial-
registreringer  av  disse.
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TEGNFORKLARING

Boplasser

Gravminner

®     Næringsminner

A      Andre  kulturminner   (herunder  løse  fornminner)

Tall  ut  for  tegnene  refererer  til  registreringsnummer
(reg.nr.)   i  rapi)orten.

Sirkel  omkring  et  reg.nr.   (uten  annet  tegn)   betyr  at
kulturminnet  er  unøyaktig  plassert  fordi  nærmere  opp-
1ysninger  mangler.

Grense.   8oiinddr.es

Rihs   med  .øys ogmerke      h/ernd/ioria/  w.ih  rnarLe/S_+  +  +o+.+

fylke. l{ommunc     Couniy.   Oistrict

So[n , St.t3.llmet`Amø.    Pdrish,-Crown  hnd                          _..._-__.__

KirkeMyrkie   Kapen.Gravplass.Church.  Ch6pel.  Ceme/ery  +        +      9

Skole.Iorsamlingshus  Holell  o. l   sctiooJ. meetinghou5e,.Hole/.etc.;           å

Vånmgshus.  Hylte. koie. House.   Cdbin,  e/c`

Ga.d   sæter. 8u. naust    Farm,  Chd/et,  Shanty, bodi!hed_ o           a

Tanh. Tå/n. m.nnesmerke o.1.  ran(.  Tower, rionumeni,  e/c._.
Fabtikk.kraltveJko   1     Sløire.   Mindre

lndusiry.  i.ower  siaiion   elc.    I.arge.  Small

Gruve   Stembioll.G.uslak   Mine   Ouarry  Grdve/ pit

A.rl.eld.  Land.ng  grciund.  Radio  slalion

Sioliyhamn   Ankeipi.ass lo.  lly. lor båi
Seaplane  base.  Ai`cl`orage    Seaplar`e..  Boai

Fy.   lykl    Siømerhe   Radiolyi  lor  lly  o.1
Ltghthouse.   [ight.   8eacon..  An  nav  rddio  bedcon  etc

Tiig  punkt   Høgdepunkt: kon`rollert   llkonlfollert_
Tr.g   po.r.i.  Spot  elevaiion    Checked.  Uncl`ecked
Høgd  på  vain   Konifolleit   Ukonlrolieit

[6ke   elevdtJon    Checked.  Unchecked

Skog.T.eg.uppe.  \^/oods   Group  of  t/ees

Myr   Toivtak    Marsh.   Peal  cullings

Kystlinie  med  tøTrlall   Xuive og  tal  to.  diupn

©+L
00+*

^      .1=.M    1.'1=1

'i-.\

Shorel.ne  w.Ih  loie.hore  llal   D.pih  curve  ancl  5ound.ng

Båe   lvassliaiaogundeivain    Poci    Aw..h   Sunlcn_

Veg.  Roads
Mo\o.veB.  Dual  h.ighway

Riksveg. Vegnummer: Euiopaveg.  Riksveg._
Siaie  road..  Rouie  m.rker.  E¥rope..Si.Ic  road

Fylkesveg. Counv  /oed

Fast  dekke       Grusdekke

Hadsuit:¢eL°°s'ue,fsE."gh'-E±-
Kommunal  veg.   Disiri.ct  road

Privat veg. Vegl)om.  Pri.veh:  road;  Æoed  berrier ?

KierieveE. Mefkt sti.  Cdr/.trac*,.  Palh  wi.h  markers_                             ..-.-- ___

T{delig  sti.  lite synlig sti.   Dfsii«i  paih,.  Trec*                  ............-..............    `

Veg  iindei bygg.ng. Vinletveg
Road  under  cc)iislruc\ion;  Winh=r  road

Bilfe.jo. MiTidre ferie.  Car  ferry;  Pesænge/ /erry_ ..... o ..................
Jernbane..Æ®i/roads

Dobt)eltspor. Ei`telt spor. Stæ|onoi'stoi)p.pJ.æ_ i++++      ;      I   :
Double  lrack,.  S.rigle  irack;  Siai.c}n;  Haili

Unde.  byEging  eller  nedlag`. SiTialt  si)or
lnoperalwe:  Narrow  gauge

Tunnel. Overbygg.  Bru
Tunner:  Sriowshed..  Bridge

Planovergang. Veg over.  veg under jeinbane_
Level  cross.ng,.  UnderpaSS.  Overpasi

Eleklrisk  sporveg. trallebane. Taubane. skiheis
Elecir.c  cai  line.  Aer.al  cableway,  .k.  I.fl

Telegial..  lelelonlinie.  Hralllinie

Telegraph  I\ne.  Ielephone  I\ne;  Power  I.ne
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