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SAMMENDRAG 
I perioden 31.08.–02.09.2016 blev det undersökt en fångstgrop på Østre Eggemoen. 

Bakgrunden för undersökningen var ombyggning av E16 mellan Eggemoen och Olum. 

Tiltakshaver för projektet var Statens vegvesen. 

 

Fångstgropen blev undersöktes för hand.  

 

Gropen var rund i plan men den inre gropen gav sken av att vara mer rektangulär. De 

yttre måtten låg på 9,4x8,6 meter och de inre på 2,5x0,6. Djupet på gropen från toppen av 

vallen till bottnen låg på ca 3,2 meter. Under vallen och ned på botten av gropen 

framkom en del brända störar. Det är osäkert om detta kan relateres till användningen av 

gropen. Ingen inre träkonstruktion blev påvist. 

  

Anlägget dateras till 1280-1400 e.Kr. Troligen anlades det och användes under ett kort 

intervall på 1300-talet. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

ØSTRE EGGEMOEN, 94/8, RINGERIKE KOMMUNE, 
BUSKERUD  

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Bakgrunden för undersökningen är vedertagen «Reguleringsplan for E16 Eggemoen – 

Olum» innanför Buskerud och Oppland fylker. Meningen med planen är att uppnå bättre 

trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikantgrupper på sträckningen. 

 

Buskerud fylkeskommune genomförde registreringen av planområdet innanför sitt fylke i 

2011 (Hovland 2013). Två lokaliteter berörs av planen. Dessa omfattar en fångstgrop (ID 

161202) på Eggemoen och ett område med bosättningsspår vid Randselva (ID 161229).  

 

Fylkeskommunen översände söknaden till Riksantikvaren om dispens i förhållande till 

Kulturminneloven § 8, 4. led för de berörda lokaliteterna i brev från den 19. maj 2014. 

Fylkeskommunen rekommenderade dispens med vilkår om arkeologisk undersökning av 

bägge lokaliteter. 

 

I ett brev från den 17. juni 2014 rekommenderade Kulturhistorisk museum att det blir gett 

dispens för de ansökta lokaliteterna men menade att det enbart borde knytas vilkår om 

arkeologisk undersökelse till den påvisade fångslokaliteten (ID 161202) . Riksantikvaren 

stöttade Kulturhistorisk museum i sin rekommendation i ett brev från den 23. juni 2014. 

Denna rapport berör därmed bara fångslokaliteten på Eggemoen. 

 

 DELTAGERE, TIDSROM 2

Undersökningen på Østre Eggemoen genomfördes från den 31. augusti till den 2. 

september 2016.   

 

Under utgrävningen deltog Jakob Kile-Vesik. Kile-Vesik stod för inmätningar i fält. 

Magne Samdal och Kile-Vesik skapade kartorna under efterarbetet. Projektledare var 

Grethe Bjørkan Bukkemoen. 

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Jakob Kile-Vesik Feltleder 31/8-2/9-16 3 

Sum   3 
   Figur 1. Deltagarlista i fält 
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 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 3

Ringerike har varit centralt i förhistorisk tid, då mycket av aktiviteten har varit knuten till 

områdena runt Tyrifjorden och Drammenvassdraget. Åsryggarna har varit en del av ett 

rikt jordbruklandskap och det är på sådana ryggar som de flesta kände kulturminnena 

ligger. Planområdet ligger på gränsen mellan Ringerike och Jevnaker kommun, Buskerud 

respektive Oppland fylker, mellan Ransfjorden och Tyrifjorden.  
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Figur 2. Lokalisering i Norge. 

 

På Eggemoen har det tidigare stått en runsten som kan ha markerat en gräns mellan 

Ringerike och Hadeland. På bägge sidor av fylkesgränsen är det huvudsakligen registrerat 

utmarksminnen men det finns också enskilda andra spår av förhistorisk aktivitet. På 
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Eggemoen är det registerat två gravminnen (ID 71183 och ID 45400) och på Norde 

Aslakrud är det registrerat kokgropar och övriga bosättningsspår daterade till äldre och 

yngre bronsåldern (ID 161281, ID 161272 och ID 161333) i tillägg till 

kolframställningsanlägg.  

 

Det är sammanlagt registrerat 177 möjliga fångsgropar i kommunuen men flera är osäkra 

och få är undersökta (Bukkemoen 2014). En fångstgrop (ID 45386) blev undersökt i 1981 

i förbindelse med omläggning av E68 i Nymoen-/Nærstadområdet (Askeladden ved 

Walhovd). Det påvisades tre faser och mellanfasen är daterad till 1075 e.Kr. Flera gropar 

i det samma anlägget grävdes ut 1987. Fångstanlägg ID 60651 som ligger tät emot ID 

45386 blev också undersökt 1982. Denna gropen daterades till 1120 e.Kr. I 2006 

undersöktes det fem väldigt sammanrasade fångstgropar på Almemoen. De radiologiska 

dateringarna visade att fångstgroparna var ovanligt gamla, mellan 6100 och 5500 f.Kr 

(7340-6715 BP). Till trots för åldern var det bevarade organiska rester i groparna. Detta 

beror troligen på att den lösa sanden har varit lite hållbar, något som gjorde att groparna 

rasade igen förhållandevis snart efter de slutade användas. De organiska massorna i 

botten har blivit stående mer än två meter ned i fuktig sand och har därmed blivit 

bevarade. Även om konstruktionen inte har identifierats säkert så antas det att det 

organiska i botten är rester av antagligen lock eller kassen i fångstgropen och att det är 

själva bruksfasen som är daterad (Bergstøl 2007).  

 

Den fångstgrop som denna rapporten behandlar ligger på en öppen furumo och det är en 

enkeltliggande grop. Gropens lokalisering är söder om E16 mellan Hønefoss och 

Jevnaker, och i ett kalhygge ca 500 meter öster om Eggemoen flyplass.  
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Figur 3. Översikt över kulturminnen i området omkring ID 161202. https://askeladden.ra.no/askeladden/ 

 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 4

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Kulturminnet representerar spår av utmarksverksamhet. Målet är att säkra källmaterial 

som kan belysa problemställningar knutna till bruket av utmarken men också att sätta 

denna verksamhet in i en större regional kontext. Aktuella problemfält är (Bukkemoen 

2015): 

 

 Datering av brukstiden. Innanför vilket tidsrum skedde fångsten? 

 Är gropen använd i flera omgångar? Är det möjligt att skilja ut flera bruksfaser, 

och faller detta mönstret samman med det vi känner från andre områden? 

 Hur är fångstgropen konstruerad? 

 Är gropen en enskild grop eller är den en del av ett system? Om den är en del av 

ett system hur relaterar gropen sig till de övriga groparna i fångstanlägget.  
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4.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Fångstgropen undersöktes för hand. Vid ankomst till lokaliteten så togs ett antal bilder av 

gropen och de minsta träden och döda grenarna togs bort. Måttband spändes upp över 

högen och en överflateprofil tecknades.  

 

Efter detta grävdes ett snitt ut genom vallen och ned till steril undergrund. Detta för att 

undersöka hur vallen var uppbyggd och för att ta kolprover från skogsbotten, som vil 

ange en nedre tidsgräns för när fångstgropen anlades (terminus post quem). Vid detta 

snitt påträffades en bränd stör och ett stöhål vid skogsbotten. Vallens profil och snittet i 

plan tecknades och prover togs ut.   

 

Ett provstick grävdes sedan i den sydöstra kvadranten av gropens botten. Detta för att se 

om vi kunde spåra andra konstuktionselement, se gropens djup samt få ut träkol att 

datera. Detta snitt grävdes ned till vad som antogs vara steril undergrund. Även här 

påträffades brända störar.. Sticket tecknades i profil och prover togs ut.  

 

Till sist så mättes allt som påträffats in med GPS: vallen, gropen, störhål, profiler, snitt, 

stick, och prov. Allting importerades till Intrasis. Fotografier av alla element som dök upp 

togs kontinuerligt.  

 

Det blev vid utgrävningen taget ett antal prover. Dessa är katalogiserade under C60515 

och fotografier är katalogiserade under Cf35079. 

 

Det användes en Trimble R6 GPS med CPOS-noggrannhet vid inmätningen av 

lokaliteterna. Dokumentationssystemet Intrasis användes till behandling och analys av 

inmätta enheter i fält. Till vidare databehandling, analys och publicering av GIS-data 

användes ESRIs ArcMap 10. Dataflytet från GPS till intrasis-programvaran skedde 

genom att mätpunkterna lagras som Trimble RAW-filer i stationen. Här konverterades de 

till Intrasis RAW-format före export in i projektets databas på bärbar PC.  

 

All kartdata är satt i koordinatsystemet UTM/WGS84 sone 32N och lagras i ESRI 

geodatabasformat vid avlämning till Dokumentasjonsseksjonen på Kulturhistorisk 

museum. I tillägg blir de respektive Intrasis-projekten avlämnade till samma enhet för 

lagring och eventuell distribution. 

 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000- 

150408SAS. Produsert 09.12.16. Signatur MS, JKV. 
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4.3 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Det enda som påverkade denna grävningen och gjorde dess material svårare att tolka på 

ett korrekt sätt är att endast en liten del av gropen blev undersökt. Själva gropens 

konstruktion framstod dock ej så klart då vi ej fick en helhetlig profil genom gropen.  

 

Utöver detta förflöt denna korta undersökning smärtfritt och inga vidare problem 

uppstod.  

 

 UTGRAVNINGSRESULTATER 5

 

 
Figur 4. Översikt av fångstgropen. Sett mot väster. Fotograf: Jakob Kile-Vesik  
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Figur 5. Översiktskarta av fångstgropen. 

5.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

En fångstgrop blev undersøkt. Ett störhål påträffades under vallen. Det har även det fått 

ett separat underkapitel.  

5.1.1  FÅNGSTGROP 

Fångstgropen är orienterad nordöst–sydrväst och har en oval yttre form. Den centrala 

gropen/nedgrävningen var mer rektangulär och lutade skarpt ned mot den smala botten. 

Nedgrävningen var något trattformad. Den gav intryck av att vara något igenrasad. De 
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yttre måtten på vallen låg på 9,4 x 8,6 m, medan de inre måtten var kring 3,7 x1,7 m. 

Botten låg kring 2,5 x 0,6 m.  

 

Vallens höjd så som den var synlig idag låg på ca 35 cm. Djupet på gropen från toppen av 

vallen till marknivå nere i gropen låg på 2,4 m. Snitt genom vallen visar att den från den 

gamla marknivån, som bestod av ett tunt kollager under vallen, och upp till toppen av den 

ovanliggande vegetation låg på 54 cm. Provstikket centralt i gropen visade att det var 80 

cm ned till undergrunden från dagens overflate i botten. Det totala djupet på gropen er då 

kring 3,2 m. Massan i botten representerar deler av vallen som har seget/rasat etter att 

gropen ej längre var i bruk. Det visar att fångstgropen har varit djupare när den var i bruk. 

 

Snitt genom vallen visar att vallen är uppbyggd av lager av omrörd skogsbotten, en 

gulgrå sandig silt. Den inrasade vallmassan bestod av en brungul sandig silt och lite kol. I 

botten på gropen ned mot den gamla undergrunden påträffades delar av en bränd pinne. 

Denna pinne kan möjligen har hört till täcket som låg ovan gropen då den var i bruk.  

 

 
Figur 6. Profil genom vallen. Den svarta randen representerar gammal marknivå. Sett mot norr. Fotograf: 

Jakob Kile-Vesik 

 

När delar av vallen, i nordväst, avlägsnades så framkom det brända pinnar liggande på 

den gamla marknivån. Intill dem låg ett litet störhål (A104). Det är osäkert vad de brända 
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pinnarna representerer och om de kan sättas i sammanhang med fångstgropen. Detta på 

grund av att de låg under vallen och är därmed stratigrafiskt äldre än anläggelsen av 

fångstgropen. 

 

Da anlägget grävdes förhand så framkom ingen vidare info om gropens utformning. 

Ingen kasse eller liknande kunne påvises inom gropen.  

 

5.1.2  STÖRHÅL 

Ett litet störhål påträffat under vallen i nordväst. Några brända pinnar låg intill. Bara 

botten av störhålet påträffades då det sågs gå igenom gammal marknivå. Det kan dock ha 

legat uppe genom vallen. Det var dock väldigt svårt att iaktta här då det hade samma 

fyllmassa som resten av vallen. Det er osäkert vilken funktion störhålet har haft och om 

det har relation till användningen av fångstgropen. 

Strukturen hade följande mått: 13 x 10x 5 cm, och fylldes av en gulbrun sandig silt. 

 

 
Figur 7. Plan av ytan under vall. Störhål till höger i bild. Sett mot nordöst. Fotograf: Jakob Kile-Vesik 
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 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 6

6.1 VEDARTSANALYSE 

Under denna grävning togs tre stycken kolprover. Dessa preparerades och två av dem 

sändes till vedartsanalys ved Moesgaard museum, Danmark.  

 
Prøve Kontekst Prøvekontekst Vedart 

5001 Fångstgrop Trekull innsamlet fra bunn i gropen Furu, bark og kongleskjell 

5003 Fångstgrop Trekull innsamlet fra lag/gammel markoverflate 

under vollen 

Furu, bark og kongleskjell 

Figur 8 . Vedartsanalys från undersökningen. 

 

Vedartsanalysen från Eggemoen visar att det endast är en vedart man använt, det är furu 

(Pinus). Utöver detta så är det mycket bark och kottar i proverna. Mest troligt är att de 

olika arterna avspeglar träslag från det omkringliggande landskapet. Det är  möjligt att 

träkol av endast furu pekar mot att man bränt av den naturliga vegetationen på platsen.  

 

6.2 DATERING 

Två kolprover från grävningen sändes till C14-datering vid laboratoriet i Uppsala, 

Sverige. 

 

Prøve Kontekst Prøvekontekse Dat. vedart Lab-nr. Ukal. BP C14-dat. –  2 sigma 

5001 Fångstgrop Fra lag/gammel mark-

overflate under vollen  

Furu Ua-55550 623+/-26 1290-1400 e.Kr. 

5003 Fångstgrop Fra bunn i gropen  Furu Ua-55551 653+/-26 1280-1330, 1340-1400 

e.Kr. 

Figur 9 . C14-dateringar från undersökningen. 

 

P5003 kommer från material nede i gropen medan P5001 är insamlat under vallen.  

 

Det är svårt att ge en exakt datering av när gropen blev anlagd och var i bruk då det inte 

blev funnet rester av en inre träkonstruktion. Dateringsprover tagna från gammal torv 

under jordvallen indikerar att gropen inte kan ha varit i bruk före detta tidspunktet. Prover 

från fyllmassan visar att gropen har gått ut av bruk före den radiologiska dateringen.  

 

Dessa dateringar placerar oss i medeltiden. Bägge dateringarna kommer från tiden mellan 

1280/90  och 1400 e.Kr. Detta innebär att gropen troligen är anlagd och använd på 1300-

talet innanför ett kort intervall. 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 7

Fångstgropar är gropar som har använts till fångst av ren eller älg. Groparna ligger sällan 

ensamma men ingår som regel i större system. Fångstgroparna är nedgrävda i lösmassor 

eller uppmurade av sten. Det sista är gärna tillfället i högfjället där det är lite lösmassor, 
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och groparna primärt blivit använda till renfångst. Fångstgropar är kända över stora delar 

av både Norge, Sverige och Finland. Det är undersökt långt flera fångstanlägg för älg än 

för ren. Fångstgropar för älg har en utbredelse i skogsområden från Nordland till 

Telemark, medan anlägg för renfångst ligger i högfjällen.  

 

Dateringarna för fångstgropar sträcker sig från den äldre stenåldern och till 1800-talet. 

Det är känt i skriftliga källor att det i 1863 kom ett nationellt förbud mot att bruka 

fångstmetoden. Det blev då ålagts att fylla igen fångstgroparna men detta blev bara gjort i 

en liten grad. 

 

En rad fångstgropar för älg är undersökta i Norge. På Dokkfløy i Oppland fördelas 

dateringarna av fångstgropar till två perioder, från ca 300 f.Kr. till 500 e.Kr. och från ca 

1000 e.Kr. till 1700 e.Kr. (Jacobsen & Andersen 1992:190, Jacobsen 1989:120). 

Dateringar av fångstgropar på Rødsmoen i Åmot kommune, Hedmark, visar att några har 

varit i bruk i äldre bronsålder (1680-1515 f.Kr.). Medan den sista fasen är i övergången 

mellan äldre och yngre järnålder (450-600 e.Kr.) (Bergstøl 1997:90). I Gråfjällområdet, 

som ligger nært Rødsmoen, var fångstgroparna huvudsakligen i bruk i perioden 1200-

14/1500 e.Kr. (Amundsen 2007:127). I den norra delen av Hedmark ser det ut till att ha 

varit en intensiv fångst av älg i gropar i äldre järnåldern och i medeltid (Bergstøl 1997). 

 

I Buskerud är det registrerat fångstgropar från högfjället och ned mot jordbruksbygderna. 

I Hallingdalprojektet blev det registrerat mer än 200 fångstgropar (nedgrävda) och 

fångstgravar (uppmurade) för båda ren- och älgfångst. I fångstgroparna blev det funnet 

spår av träkassar. Dateringar visar till aktivitet båda i äldre järnålder och yngre 

järnålder/medeltid (Bloch-Nakkerud och Lindblom 1994:53-57). På Ringerike är det få 

utgrävda fångstgropar: Nymoen och Almemoen har dateringar tillbaka till 6100 och 5500 

f.Kr. 

 

Konstruktionsmetoden för groparna har diskuterats av flera forskare. På några platser har 

man påvisat en timrad kasse nere i gropen (Jacobsen 1989, Bloch-Nakkerud och 

Lindblom 1994, Amundsen 2007). På andra platser är det antaget att det bara har varit ett 

lock över (Bergstøl 1997, Barth 1986). 

 

Fångstgropen på Eggemoen 

Den undersökta fångstgropen ligger i skogsområde så den är det troligen brukt för att 

fånga älg. Inga andra fångstgropar är registrerade i det direkta närområdet. Det tyder på 

att den ej skulle vara del av ett större anlägg.  
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Figur 9. Profil i stick centralt i grop. Sett mot sydväst. Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

Då gropen grävdes för hand är det svårt att diskutera gropens uppbyggnad och exakta 

mått. Gropen ger sken av att ha rasat in då den ser trattformad ut och snitt visar inrasad 

skogsbotten. Gropens yttre mått,vallen, var 9,4 x 8,6 m. De inre mått låg kring 3,7 x 1,7 

m. Bottenpartiet låg kring 2,5 x 0,6 m. Djupet på gropen, från botten av grop till toppen 

av vallen, låg kring 3,2 m. När den har varit i bruk har den troligen varit djupere. Det blev 

ej påvisat en träkasse vid undersökningen. 

 

Dock påträffades det störhål på den nordvästra sidan av gropen och flera störar hittades 

båda nere i gropen och uppe under vallen. Det är osäkert vad detta representerar och om 

det har sammanhang med användningen av gropen. Dock kan rester av störar i botten av 

gropen tillhört täcket som låg över gropen vid dess sista bruk.  

 

Fångstgropen dateras till 1280-1400 e.Kr., medeltiden. Troligt anlades gropen och 

användes under en kort period av 1300-talet. Detta samsvarar med resultat från andra 

undersökta gropar både i Buskerud och Østlandet generellt.   

 

Ett tunt kollager påträffades under vallen vid utgrävningen. Det är troligt rester av den 

ursprungliga marknivån då gropen blev anlagd. Furu var det ända träslaget som blev 

påvisat vid vedartsanalysen. Det avspeglar troligen den naturliga vegetationen på plasten. 
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Kolet kan indikera att man har bränt av delar av skogen innan gropen grävdes. Kanske för 

att göra en öppning i skogen som djuren vill välja att gå i istället för att tränga sig igenom 

den täta skogen, en typ av naturligt ledgärde. Att man återfann mycket bark och kottar i 

detta brända material kan också påpeka att det är en bränd skog det rör sig om och ej ett 

bål då dessa material ofta ej inkluderas i bål.  

 

 
Figur 10. Foto taget ned i gropen från topp av vall. Sett mot söder. Fotograf: Jakob Kile-Vesik 
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8.1 FIGURLISTA 

Figur 1. Deltagarlista i fält. 

Figur 2. Lokalisering i Norge. 

Figur 3. Översikt över kulturminnen i området omkring ID 161202. 

https://askeladden.ra.no/askeladden/ 

Figur 4. Cf35079_001. Översikt av fångstgropen. Sett mot väster. Fotograf: Jakob Kile-

Vesik  

Figur 5. Översiktskarta av fångstgropen. 
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Figur 6. Cf35079_010. Profil genom vallen. Den svarta randen representerar gammal 

marknivå. Sett mot norr. Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

Figur 7. Cf35079_015. Plan av ytan under vall. Störhål till höger i bild. Sett mot nordöst. 

Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

Figur 8 . Vedartsanalys från undersökningen. 

Figur 9. Cf35079_017. Profil i stick centralt i grop. Sett mot sydväst. Fotograf: Jakob 

Kile-Vesik 

Figur 10. Cf35079_006. Foto taget ned i gropen från topp av vall. Sett mot söder. 

Fotograf: Jakob Kile-Vesik 
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 VEDLEGG 9

9.1 STRUKTURLISTE 

A-nr Subclass Bredde, 
ytre 

Lengde, 
ytre 

Bredde, 
inre 

Lengde, 
inre 

Dybde 
från topp 
av vall 

Dybde från 
marknivå.  

Botten Sidor Form 

A100, 
C60515 

Fångstgrop 860 940 170 370 320 270 flat skråe oval 

A104, 
C60515 

Störhål 10 13   5  avrundet buete oval 

 

9.2 TILVEKSTTEKST, C60515 

C60515/1-5 
Fangstminne fra middelalder fra EGGEMOEN, av EGGE (94/8), RINGERIKE K., 

BUSKERUD.  

 

En fangstgrop, trolig for elg, ble undersøkt på Eggemoen i tiden 31. august til 2. 

september 2016. Bakgrunn for undersøkelsen var ombygging av E16 mellom Eggemoen 

og Olum. Det ble gravd for hånd, et prøvestikk i sentrum av gropen og en sjakt gjennom 

vollen i nordvest. Gropens ytre mål var 9,4x8,6 m og de indre 3,5x1,4 m. Dybden på 

gropen fra topp voll til bunnen var 3,2 m, men den opprinnelige dybden må ha vært større 

ved intakte voller. Det ble funnet brente stolper i bunnen av gropa og brent materiale og 

et stolpehull under vollen. Det ble innsamlet tre kullprøver og to makroprøver. To 

kullprøver, fra materialet under vollen og stolpene i gropa, er radiologisk datert ved 

Universitetet i Uppsala, Sverige.  

 

3 prøver, kull 

1) Fra fangstgrop A100. Vekt: 11,4 gram. Vedartsbestemt til furu. Prøven er radiologisk 

datert til 623+/-26 BP, 1290-1400  CalAD (Ua-55550). 

2) Fra fangstgrop A100. Vekt: 1,7 gram.  

3) Fra fangstgrop A100. Vekt: 41,7 gram. Vedartsbestemt til furu. Prøven er radiologisk 

datert til 653+/-26 BP, 1280-1330, 1340-1400 CalAD (Ua-55551). 

 

2 prøver, makro 

4) Fra fangstgrop A100. Vekt: 33,5 gram.  

5) Fra fangstgrop A100. Vekt: 40,3 gram.  

 

Orienteringsoppgave: Fangstgropen lå like sør for E16 mellom Hønefoss og Jevnaker. 

Den lå i et hogstfelt ca 500 meter øst for Eggemoen flyplass. To grusveier ligger  100 m 

unna mot øst og vest, og en grusvei 25 m mot sør.  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6676673.022, Ø: 

574451.515.  

LokalitetsID: 161202.  

Litteratur: Kile-Vesik, J. 2017: Rapport från arkeologisk undersökning. Fångstgrop. 

Østre Eggemoen, 94/8, Ringerike kommune, Buskerud. KHMs arkiv. Oslo. 

 

 



94/8, Ringerike  14/6813  

 

  

 22 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

9.3 PRØVER 

P.nr Kontext + nr C-nr Lab. Nr. Prøvetype Vikt, kol og makro Analys 

5001 A100, fångstgrop 
C60515/1 Ua-

55550 
Kol 11,4 

Furu, bark och kottar. 623+/-26 BP. 
1290-1400  CalAD 

5002 A100, fångstgrop C60515/2, 4  Kol och makro 1,7 och 33,5 Ingen analys genomförd. 

5003 A100, fångstgrop 
C60515/3, 5 Ua-

55551 
Kol och makro 41,7 och 40,3 

Furu, bark och kottar. 653+/-26 BP. 
1280-1330, 1340-1400 CalAD 

 

              
 



94/8, Ringerike  14/6813  

 

  

 23 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

9.4 TEGNINGER 
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9.5 FOTOLISTE 

Filnavn Motiv Strukturnr/Objektnr Sett mot LokalitetsID Fotograf Opptaksdato 

Cf35079_001.JPG Oversiktsbilde. Hela anlägg. A100 V 161202 JKV 31.08.2016 

Cf35079_002.JPG Oversiktsbilde. Hela anlägg. A100 N 161202 JKV 31.08.2016 

Cf35079_003.JPG Oversiktsbilde. Hela anlägg. A100 Ø 161202 JKV 31.08.2016 

Cf35079_004.JPG Oversiktsbilde. Hela anlägg. A100 S 161202 JKV 31.08.2016 

Cf35079_005.JPG Översikt, gropen. A100 V 161202 JKV 31.08.2016 

Cf35079_006.JPG Översikt, gropen. A100 S 161202 JKV 31.08.2016 

Cf35079_007.JPG 
Oversiktsbilde. Gropen och 
upp. 

A100 S 161202 JKV 31.08.2016 

Cf35079_008.JPG 
Profil genom vall. Sydvänd 
profil. 

A100 N 161202 JKV 01.09.2016 

Cf35079_009.JPG 
Profil genom vall. Sydvänd 
profil. 

A100 N 161202 JKV 01.09.2016 

Cf35079_010.JPG 
Profil genom vall. Sydvänd 
profil. 

A100 N 161202 JKV 01.09.2016 

Cf35079_011.JPG 
Profil genom vall. Sydvänd 
profil. 

A100 N 161202 JKV 01.09.2016 

Cf35079_012.JPG 
Profil genom vall. Sydvänd 
profil. 

A100 N 161202 JKV 01.09.2016 

Cf35079_013.JPG 
Profil genom vall. Sydvänd 
profil. 

A100 N 161202 JKV 01.09.2016 

Cf35079_014.JPG Översikt, gropen. A100 SV 161202 JKV 01.09.2016 

Cf35079_015.JPG Marknivå under vall, plan. A100 NØ 161202 JKV 01.09.2016 

Cf35079_016.JPG Marknivå under vall, plan. A100 NØ 161202 JKV 01.09.2016 

Cf35079_017.JPG Centrala gropen, profil. A100 SV 161202 JKV 01.09.2016 

Cf35079_018.JPG Centrala gropen, profil. A100 SV 161202 JKV 01.09.2016 

Cf35079_019.JPG Arbetsbild. A100 S 161202 JKV 01.09.2016 

Cf35079_020.JPG Arbetsbild. A100 Ø 161202 JKV 01.09.2016 

Cf35079_021.JPG Arbetsbild. A100 V 161202 JKV 01.09.2016 

Cf35079_022.JPG Arbetsbild. A100 SØ 161202 JKV 01.09.2016 
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9.6 ANALYSERESULTATER 
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