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Oppdragsgivers forord
Statens vegvesen Vestfold og Vestfold fylkeskommune. Statens vegvesen, Norsk vegmuseum og Universitetets kulturhistoriske museer Oldsaksamlingen har deltatt som
falgige støttespillere
Bakgrunnen for dette pionerprosjektet var at hulvegene er et kulturminne som i liten
grad har vært viet fagmessig interesse. Prosjektets målsetning ble derfor å fremskaffe mer kunnskap om disse gamle ferdselssporene. Dette skal igjen legge grunnlag for
vern og videre formidling.
Hulvegprosjektet er finansiert av Statens vegvesen og Vestfold fylkeskommune.
Prosjektet har bestått av en styringsgruppe og en faglig referansegruppe.
En ekstern prosjektleder har vært ansatt i prosjektperioden.
Vi vil takke prosjektleder Terje Gansum, initiativtaker til prosjektet Tom W. Skarre,
styringsgruppen, referansegruppen og de mange personer som har gjort sitt til at
Hulvegprosjetket er blitt gjennomført.
Her i Vestfold er vi nå glade for å ha fått interessant dokumentasjon om en viktig
del av fylkets eldre vegnett, helt tilbake til de første århundrene etter Kristi fødsel.
Vi håper at hulvegene gjennom vern, videre formidling og denne forskningen vil
bidra til økt forståelse for en viktig del av Vestfolds kulturhistorie.
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Forord
Arbeidet med hulvegene springer ut av et prosjekt;
Hulvegprosjektet i Vestfold. I over tre år har jeg arbeidet med
hulveger. Lite systematisk arbeid er viet hulvegene, og emnet er
betegnet som ”smalt” selv innen arkeologien. Hulvegene har
rett og slett blitt neglisjert som kulturminner og marginalisert
innen forskning og forvaltning. Kunnskap om hulveger finnes,
men det som er satt på trykk er spredt og foreligger i små opplag. Derfor er foreliggende arbeide et løft med hensyn til å
samle og drøfte kunnskap om hulveger.
Formidling er et honnørord, men akk så få forskere og kulturbyråkrater ofrer aktiv formidling mye krefter. Vi har tatt utfordringen og Hulvegprosjektet resulterte i mange foredrag, flere
artikler og et populærvitenskapelig hefte. Arbeidet har vært
utfordrende, og det har vært krevende å stå dette løpet ut.
I referansegruppen satt Heid Gjøstein Resi, Elizabeth Skjelsvik
og Mogens Schou Jørgensen. Ingrid Smedstad trådte ut av
gruppen i 1999. Styringsgruppen har hatt utskiftninger under
veis, men følgende personer har utgjort gruppen: Cathrine
Thorstensen, Jan Henning Larsen, Mary Kristensen, Tom W.
Skarre, Ole Risbøl, Annette Holst Booth, Anitra Fossum,
Trude Aga Brun og Sigrid Stokke. Begrepene i kapittel fem er
utviklet i samarbeid med Tom W. Skarre. Eksempelet i kapittel
9 er skrevet sammen med Annette Holst Booth og Trude Aga
Brun.
Følgende personer har deltatt i feltarbeidet i 1999: Kjersti
Jacobsen, Niall Armstrong, Christer Tonning, Kjersti Nielsen,
Eirik Høgås, Terje Østigård, Arnulf Østerdal, Tom W. Skarre,
Arne Schau, Tone Borchgrevink, Jorunn Thomassen, Isabel
Johansen, Eli Ulriksen, Pål Aage Nymoen og Ylva Stenqvist
Millde. Jeg vil takke dere for alt arbeidet dere la ned i prosjektet, for diskusjoner og hyggelige samtaler.

Ekstern faglig bistand har vært ytt av Einar Østmo (UKM),
Joakim Goldhahn (Universitetet i Lund), Tor Arne Waraas,
Terje Østigård og Arnulf Østerdal (UiB), Lars Erikstad
(NINA), Helge Irgens Høeg (pollenanalyse), Rolf Sørensen
(NLH-Ås). Gunnar Moe, Tom W. Skarre og Ole Johs.
Nedrebøe (SVV), Ian Reed (NIKU), Pål Aage Nymoen (Norsk
Sjøfartsmuseum) og Steinar Gulliksen (NTNU). Deres spisskompetanse og service har uten tvil hevet arbeidet.
Flere av mine svenske kolleger fortjener takk for interesse og
oppmerksomhet omkring prosjektet og følgende må nevnes
spesielt; Mathias Bäck, Johan Anund, Stefan Larsson, Gunhild
Eriksdotter, Bo Knarrström, Katalin Schmidt Sabo, Elisabeth
Rudbeck, Raimond Thörn, Ylva Stenqvist Millde og Joakim
Goldhahn. Hadde ikke forståelsen og støtten vært der da den
trengtes hadde ikke dette arbeidet foreligget.
Mitt arbeidssted var Vestfold fylkeskommune. Menneskene jeg
delte kontorlokaler med i over to år var strålende kolleger!
Især vil jeg nevne historikerne på fylkesarkivet; Ingrid
Nøstberg, Marit Slyngstad, Harriet M. Terjesen og Birthe
Nebdal. Takk også til fylkesgeolog Sven Dahlgren for samtaler
og diskusjoner.
Det er gått over et år siden Hulvegprosjektet ble avsluttet og i
denne tiden har jeg fortsatt arbeidet med dette produktet. I
denne prosessen har Monica McLeod, Einar Chr. Erlingsen og
Espen Liland vært viktige medspillere, takk skal dere ha. Nå er
det godt å kunne sette punktum.

Tønsberg, februar 2002.
Terje Gansum

3

92069-07-0 Hulveger

13.03.02

11:08

Side 4

HULVEGER
– FRAGMENTER AV FORTIDENS FERDSEL

6
6
6

1 Innledning
Målsetninger
Struktur

8
8
8
9
9
10
11

2 Veger, ferdsel og kommunikasjon
Vegenes metaforikk
Språkhistoriske levninger i runealfabetet
Land- og vanntransport
Bevegelse, persepsjon og tolkning
Analogier og komparasjon
Kommunikasjon

12
12
14
14
15
15
15

3 Veghistoriske kilder
Skriftlige kilder
Kart
Stedsnavn
Muntlige kilder
Landskap som kilde
Øvrige kilder

16
16
17
20
23

4 Faglig status for skandinavisk hulvegforskning
Hva er en hulveg?
Skandinavisk vegforskning med vekt på hulveger
Dateringsproblemer og valg av metoder
Dateringsresultater –forskningsstatus

26
26
27
28
28
30

5 Terminologi og begrepsapparat
Begrep og term
Hulveg i historiske kilder
Andre betegnelser for veg og hulveg
Begrepsapparat og terminologi for hulveger
Prosesser i hulveg - terminologi og begreper

34

6 Kulturmiljøer med hulveger
– relasjoner og sammenhenger
Gravminner og veger
Runesteiner, bautrasteiner og varp/kast
Bosetningsmønster og veger
Havner, anløpsplasser og veger
Kirker og veger
Kulturmiljøer med hulveger
Oppsummering

46
46

110

Arkeologiske undersøkelser
Hulveger, gravfelt og havn på Søndre Hella,
Nøtterøy kommune
Kasseformet hulveg på Råstad østre,
Sandefjord kommune
Hulveger fra gård til fjord på Hovland,
Larvik kommune
Hulvegsystem på Ulleberg, Larvik kommune
Hulveger og steingjerder på Aske, Larvik kommune
Hulvegundersøkelser på Roligheten og i
Holagroa, Larvik kommune
Roligheten 2034/10
Fergestedet og vegene til Holagropa,
Roligheten 2034/1
Oppsummering av kapittel 7

111
111
112
112
114
115
117

8 Evaluering av metoder og resultater
Arkeologisk registrering
Skriftlige kilder og kart
Tverrfaglig samarbeid og resultater
Stratigrafisk analyse og resultater
Arkeologisk gravningsmetodikk - noen erfaringer
Historisk partikulære resultater

118
118

9 Forvaltning av hulveger
Utvikling av hulvegenes rettslige vern
i Norge 1905-2001
Reguleringsplan for Kjørkåsen,
Andebu kommune, et case
Praktiske og prinsipielle implikasjoner
Skjøtsel av hulveger
Skilting og formidling
Formidling av hulveger i praksis,
skilt- og skjøtselsplan i Vestfold

56

34
35
36
36
37
39
44
45
45
45
45
45
46
46
46
46

4

7 Arkeologiske undersøkelser
- prøving av metoder
Metoder som er benyttet
Stratigrafisk dokumentasjon og analyse
Podsolisering
Kornfordeling
Cu-tall
Standard proctor
Glødetap
Bruk av jordbor

63
69
80
92
94
96

120
123
123
124
125

128
128
129
129

10 Konklusjoner
Forskning på hulveger
Forvaltning og vern av hulveger
Formidling av hulveger og vegsystem

130
138

Litteratur
Muntlige kilder

139
139
143

Vedlegg
I Arkeologisk undersøkte hulveger
II Lagbeskrivelser til profiltegningene

147
148

Liste over figurer
Liste over tabeller

92069-07-0 Hulveger

13.03.02

11:08

Side 5

5

92069-07-0 Hulveger

13.03.02

11:08

Side 6

1 Innledning

Det er ingen ting ved vegen som forteller hvor den fører hen.
Vegene refererer til mål bortenfor og utover seg selv, og er i så
måte å sammenligne med tegn i en tekst, eller ord i et språk.
Hulveger er fragmenter av de mål menneskene har reist til og
fra. Vegene utgjør nettverk som knytter mennesker og steder
sammen. Før var slike nettverk betinget av fysiske møter.
Kommunikasjon og informasjon fløt den gang med menneskene langs vegene (Asbjørnsen & Moe 1994). Leseren kan ha
det i mente at disse forhold utgjorde realiteter da hulvegene var
i bruk. Transportmidlene og vegutformingene har fjernet mesteparten av det sosiale aspektet ved reisene gjennom høy hastighet og isolasjon i små enheter; bilene. I vårt informasjonsteknologiske samfunn har andre former for kommunikasjonsnettverk endret de fysiske møtene.
Mennesker knytter seg til steder gjennom minner og fysiske
anlegg. Derfor er vegenes historie en historie om menneskenes
samkvem. Vegene passerer boplasser, gravfelt, kirkegårder og
kvernhus. Hulvegene er deler av eldre kommunikative nettverk. Den som leter etter en bredere sammenstilling av veghistorie, vil ikke finne den i det foreliggende arbeidet. Dette arbeidet tar for seg hulveger og tar spesifikt for seg deres historie.
Selv om ferdsel først og fremst handler om mennesker, er fokus
i boka rettet mot hulvegene. Ikke fordi vi ønsker å undervurdere menneskene, men fordi kunnskapen om hulvegene er
begrenset og en metodisk tilnærming til hulveger er ønskelig å
få publisert. Boka er først og fremst en metodisk undersøkelse
av hulvegene og miljøene hvor disse er å finne. Metode er utledet fra gresk meta (etter) og hodos (vei) og betyr: ”det å følge
en viss vei mot et mål” (Landrø & Wangesteen 1986:377),
altså systematisk framgangsmåte. Vår veg vil lede gjennom en
faglig utredning av hulvegenes forskningsmessige status.
Målsetninger
Det er nødvendig å reise problemstillinger i forkant av et slikt
arbeid. I det følgende skal vi se nærmere på de sentrale problemstillingene som vil bli behandlet. Den overordnete målsetningen er å øke fagkunnskapen om hulvegene. Detter vil vi
gjøre ved å fokusere på begreper og prosesser som skaper hulveger. I tillegg vil det nær sagt selvfølgelig bli reist spørsmål om
hulvegenes alder og hvilke muligheter som foreligger for å
datere disse vegfragmentene. Følgende spørsmål vil bli reist og
besvart i boka:
Hva er hulveg, og hva er ikke hulveg?
Hvordan kan hulveger beskrives?
Hvordan dannes hulveger?
Hvordan kan vi datere hulveger?
Hvilke dateringer foreligger for undersøkte hulveger?
Hvilke metoder er anvendt ved arkeologiske undersøkelser av
hulveger?
6

Kan metodene utvikles gjennom foreliggende arbeid?
Hvilket kulturmiljø inngår hulveger i?
Hvordan kan hulveger integreres i arealplanarbeid?
Hvordan kan hulveger tilrettelegges for publikum?
Målgruppene for boka er fagfolk innen arkeologi, kulturgeografi, etnologi, historie, men også den kulturhistorisk interesserte allmennhet som ønsker å trenge dypere ned i problemstillingene vedrørende hulveger. Arbeidet med problemstillingene
har ofte reist nye spørsmål som vi enten har forsøkt å avklare
eller har måttet la ligge på grunn av rapportens begrensede
omfang.
Formidling av kunnskap er viktig, men ofte er det kun i programformuleringer og festtaler at kulturhistoriske undersøkelser som dette trekkes fram. Vi mener at formidling er viktig,
og har tatt konsekvensen av det både gjennom artikkelskriving
og popularisering (Gansum 1999, 2000, 2001a, 2001b, 2002a,
2002b, Gansum & Skarre 2001). Kunnskap om og oppmerksomhet rundt hulveger er antagelig det beste vernet disse kulturminnene kan få. Det er lite hjelp i et lovverk hvis folk og
grunneiere ikke kjenner igjen kulturminnene i terrenget.
Struktur
Rapporten har ti kapitler som i all hovedsak bygger på hverandre. I kapittel to tar vi for oss hvordan mennesket kan erfare
og sanse bevegelser i landskap. Det er mennesket som er
utgangspunkt og målestokk i våre undersøkelser. I dag rår vi
over mange metoder og innfallsvinkler til landskap, og bruken
av for eksempel kart er gjort for å avdekke og klargjøre aspekter ved menneskenes handlinger. Det tredje kapittel gir en kort
oversikt over hvilke kilder som hyppigst blir benyttet i den
etterhvert omfattende veglitteraturen.
Hva er gjort med hulvegene innen skandinavisk forskning og
forvaltning? Det er vår målsetning å gi en utførlig presentasjon
av forskningsstatus for de skandinaviske hulvegene i kapittel
fire.
Det femte kapitlet er første aktive steg i arbeidet med hulvegene. I arbeidets innledende fase savnet vi et begrepsapparat,
rett og slett et presist språk for å beskrive hulvegene. Arbeidet
med begrepsapparat og definisjoner er presentert i kapittel fem.
I hvilke kulturmiljøer finner vi hulveger? Er det trekk ved deres
relasjoner og sammenhenger med andre kulturminner som kan
gi verdifull informasjon om hulvegene? Gjennom registreringer
er det påvist en rekke slike relasjoner og sammenhenger. For å
sette hulvegene inn i en større samfunnsmessig sammenheng, et
lokalt makroplan, blir utvalgte områder med hulveger presentert. Hensikten med framstillingen er å se fragmentene av veger
i relasjon til kulturminner, og eventuelt i sammenheng med
hverandre som del av lokale vegnett. De relasjonene og
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sammenhengene som blir dokumentert gjennom registreringene skal presenteres i kapittel seks. Da har leseren fått en oversikt over kjent kunnskap forut for de arkeologiske undersøkelsene som er emne i det følgende kapitlet.
Kapittel syv tar for seg syv arkeologiske undersøkelser som alle
ble gjennomført i 1999. Lokalitetene presenteres hver for seg.
Det er lagt vekt på metodeutvikling og bruk av begrepsapparat.
Arbeidet med den arkeologiske empirien kan omtales som en
nærkamp med de arkeologiske kildene. I tolkningsarbeidet blir
hulvegene forsøkt satt inn i en kulturhistorisk sammenheng.
Perspektivet er holdt relativt lokalt og på et samfunnsmessig
mikroplan.
Hvilke resultater har Hulvegprosjektet oppnådd med hensyn til
sine problemstillinger og målsetninger? I kapittel åtte vil vi
foreta en evaluering av arbeidet med metoder og resultater som
er presentert. Oppnådde vi ny kunnskap om hulvegene
gjennom dette forskningsarbeidet, og har arbeidet resultert i
praktiske metoder som kulturminnevernet og forskningen kan
ta i bruk? Dette ikke er en kokebok om offentlig forvaltning.
Forvaltningsrelaterte emner berøres og lovverktes utvikling
drøftes i kapittel ni.
Avslutningsvis vil rapportens tiene kapittel konkludere og kort
oppsummere status for forskning, formidling og forvaltning av
hulveger.

Figur 1 Kart over Norge med markering av Vestfold. På detaljkartet er lokalitetene som omtales i arbeidet markert.
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2 Veger, ferdsel og kommunikasjon
Vegene ligger som statiske uttrykk i landskapet, og representerer paradoksalt nok dynamiske prosesser, bevegelser. De er
således uløselig knyttet til tid, handling, erfaring og rom.
Vegene har på sett og vis noe til felles med rommet, i og med at
de ikke selv er bevegelse, men en kanalisert styring av denne
over tid. Idehistorikeren Trond Berg Eriksen har sett litt nærmere på tid og rom:

det kunne finnes eldre vegfar her” står det å lese i en arkeologisk innberetning (Fossum 1996:4). I den konteksten benyttes
vegmetaforen for å uttrykke at det ikke er noe til hindrer for
den foreslåtte tolkningen. Uttrykket i vegen for er et bilde på en
veg som enten kan være åpen for ferdsel, uten obstruksjoner
eller hindringer, eller at det kom noe i vegen som hindrer prosessen.

« «Tid og rom,» sier vi, som om de to størrelsene skulle være
beslektet. Riktignok oppdager vi snart forskjeller og kontraster,
men vi antar gjerne - fordi språket stadig bruker bestemmelser
og metaforer fra det ene feltet om det andre - at de to grunnformene for erfaring også har noe felles» (Eriksen 2000:15).

Metaforer brukt om vegene
Veger synes ofte å bli omtalt ved hjelp av metaforer. Denne
metaforikken konkretiseres enten ved at vegene omtales som
om de hadde sjel, og handlet med egenvilje, eller kroppslige
metaforer for eksempel ferdselsårer. Et retorisk spørsmål kan
være: Kan veger løpe eller gå? Kan de slynge seg, bane seg, klatre og ligge? Skal vi lese slike utsagn bokstavelig vil det være
uttrykk for en besjelet natur, animisme som det også kalles,
hvor veger, fjell og vann handler og reflekterer som tenkende
vesener. Det er selvsagt ikke vegen som løper, mennesker gjør
det. Det er imidlertid ikke lett, og ei heller ønskelig, å utelukke
slik språkbruk om vegene. Denne besjelete måten å omtale
vegen på viser til fulle at det var på vegen informasjonen fløt og
kommunikasjonen foregikk før i tiden (jf Asbjørnsen & Moe
1994). Vegen var livsnerven, blodåren, pulsåren og ferdselsåren. Vegen var stammen som forgreinet seg utover landskapet.
Biologiske og botaniske metaforer viser livet som foregikk, som
fant sted på vegen og som er grunnfestet i vårt språk.

Vegene knytter bevegelse over tid til rommet, og har vært en
forutsetning for store samfunnsmessige omveltninger. For igjen
å låne ordene fra idehistorikeren og trekke parallelliteten
mellom vegene og rommet litt lenger:
«Tiden kan bare anskueliggjøres gjennom rommet, og de fleste
karakteristikker vi gir av tiden, stammer fra omtalen av rommet...Språket gjør tiden til en usynlig aktør som er til stede i
rommet og utretter storverker uten å merkes» (Eriksen
2000:25).
For et par hundre år siden ble avstander målt i raster og dagsreiser. Slike angivelser henviser til tid, en kroppslig og biologisk
tid for bevegelse i rommet. Begrepene og metaforene vi bruker
om våre erfaringer ligger i språket. Det er i, og gjennom, språket vi klarlegger hva vi refererer til av fysiske fenomen og hva
vi mener med og om dem. Språket strukturerer hvordan vi tenker og kategoriserer. I og med at språkbruk er viktig i vår forståelse av veger, skal vi først se på metaforer. Vegen som metafor og metaforer for veger viser hvorledes vi tenker gjennom
våre språklige bilder.
Vegenes metaforikk
Hva er en metafor, og hva menes med metaforikk?
Termen metafor kommer fra gresk og betyr ”overføring” og
benyttes om ord eller uttrykk som blir brukt i overført betydning, som billedlige ord. Metaforikk er bruk av metaforer.
Utsagn som er metaforiske skiller seg fra andre utsagn ved at
de gjerne er uoversettelige. Et annet trekk ved metaforiske
utsagn er at de ikke er sanne eller falske, bare mer eller mindre
gode. Metaforer er språklige bilder som knyttes sammen ved
assosiasjoner. For den som ikke forstår hva assosiasjonen bygger på og sikter til vil utsagnet fortone seg nærmest meningsløst eller kryptisk.
Veger har mange synonymer, og noen av termene er omtalt
nedenfor. Nettopp vegenes sentrale plass i det sosiale liv har
ført vegene langt inn i vårt språks billedverden. Vegmetaforene
tenker vi kanskje ikke så mye over, men de er med å strukturerer vår tenkning om tid, avstand og livet.
Vegen som metafor
Veger blir ofte benyttet som metaforer. Et eksempel er bilde på
et livsløp; som livets landeveg, eller en tung læringsprosess; han
har en lang veg å gå. Bruken av vegmetaforer finner vi og i ordtak: Vegen til mannens hjerte går gjennom magen. Vi finner
vegmetaforer i lykkeønskninger; håper det går vegen! Og i religiøse tekster; den smale sti og den brede veg.
Å benytte vegmetaforer er så innarbeidet i språket at vi sjelden
tenker over at vi bruker dem. ”Det er ingenting i vegen for at
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I veglitteraturen finner vi mange eksempler på slik bruk av
metaforer. Som en eksponent for slike poetiske omskrivninger
av veger siterer vi Hugo Matthiessen:
”Sammengroet med Terrainet vokser den store Hærvej som en
Stamme op gennem landet med Grene til begge Sider, og alene
de maal, den har sat sig” (Matthiessen 1961:8).
”Dele af Fortidens Storvej og forynget dem i sin Uro, medens
andre Strøg visner som tørre grene; Saftens omløb er standset,
og prisgivne Glemsel og undergang ligger disse døende Veje
forladte hen som tavse Vidner om en Tid, da Færdselsaaren fra
Nord til Syd var én eneste levende Helhed” (Matthiessen
1961:18).
”Folkefantasien fæstede sig tidlige derved. Naar den blanke
Havflade krusedes af Striber af Vind og Strøm, kaldte
Vendelboen disse Furer over Vandet for ”Viborg-Veje”, og
malende siger et gammelt Ordsprog om et af Ælde og
Bekymring mærket Ansigt, at ”der ligger Viborg-Veje i hans
pande”. Fra alle Sider trak de udslidte Vejspor sig uudsletteligt
over Lyngbakkernes Sider frem mod den ældgamle Hovedstad
i Midten af Jylland, og som Rynkerne i en Pande taler om
Aaringers Trængsel og Strid, ruger de forladte Hulveje hemmelighedsfuldt over et Stykke Historie” (Matthiessen 1961:21).
Ikke nok med at hulvegene sammenlignes med furer i et ansikt,
tildeles vegene livsløp som til og med kan avsluttes ved omtale
av ”Den døde vej” (Matthiessen 1961:78). Vegmetaforene
beriker språket og er et reservoar og en kilde til overførte billedlige beskrivelser. Vi må ha språk for våre erfaringer og
beskrivelser, men vegene har en intim forbindelse med det sosiale liv, og skal derfor også betraktes i flere perspektiver.
Språkhistoriske levninger i runealfabetet
I runealfabetet har hver rune eget navn og betydning. F runen
heter fehu og betyr fe, gods, løsøre, rikdom (Stålbom 1994:31).
I runealfabetet er det især en rune som er av interesse med hen-

92069-07-0 Hulveger

13.03.02

11:08

Side 9

syn til veg og transport, og det er r runen. Det faktum at runetegnet r i urnordisk tid (eldre jernalder) har navnet
raidho/raidu, i betydningen ritt (til hest), vogn og reise
(Stålbom 1994:31, Enoksen 1998:46), tyder på at også vegen
må ha hatt betydning. I yngre jernalder heter r runen rei∂ i
betydningen vogn, hastig ritt, reise, torden (Stålbom 1994:32,
Enoksen 1998:78). Disse språklige forhold gir assosiasjoner
både til Tunesteinen og Ynglingatal. På Tunesteinen, som er fra
400-tallet, omtales lederen Woduride. ”Wodu har betydningen
”raseri” og henger ordhistorisk sammen med gudenavnet
Odin, mens ridaR betyr ”den ridende”” (Knirk 1991:5, se og
Grønvik 1981:93,113). Ynglingatal er nedskrevet i tidlig
middelalder, men vi finner igjen viktige likhetstrekk i diktets
siste strofe, hvor Ragnvald, vognstyreren, heidum-hår omtales
(Krag 1991:143). Det synes å være en symbolsk forbindelse
mellom transport og maktens fremtredelse, enten gjennom hesteutrustning, vogn og tittel (jf Ilkjær 2000, Meling 2000).
Land- og vanntransport
I Danmark og søndre delen av Sverige, hvor landskapet og
topografien er mer ”landtransportvennlig” enn i Norge, har
vegstrøk blitt satt i sammenheng med vegsystemer fra steinalderen. Okse som trekkdyr for vogner blir i litteraturen omtalt
i sammenheng med de eldste vegene (Müller 1904). Okse som
trekkdyr kan vi ikke utelukke i nordre del av Sverige og i
Norge, men vi kan ikke belegge dette, ei heller bruk av vogn
som synes å være et meget sent fenomen i disse landskapene. Et
annet dyr vi må se nærmere på for disse områdene er hesten.
Det arkeologiske kildematerialet viser at hesten ble innført til
den skandinaviske halvøy i eldre bronsealder (Østmo
1997:287-289, Goldhahn 1999:164-167). Om den ikke ble
benyttet til ridning og transport i bronsealder, så ble den i alle
fall utnyttet til det formålet i eldre jernalder. Funn av rideutstyr
og hesteutrustning er gjort i det antatt norske funnmateriale
som er gravd fram i Illerup Ådal (Ilkjær 2000:104-105).
Funnene viser at hest var del av militæroppsetningen, og at
kavaleri var etablert i allerede omkring 200 e.Kr i vestre del av
den skandinaviske halvøy. Er kavaleri etablert, blir veger en
naturlig konsekvens av ferdslen. Hulveger vil kunne være konsekvenser av slik ridning. I eldre jernalder ble ikke hestene
skodd. Vi kjenner til bruk av isbrodder i vikingtid (Grieg 1928:
241), men i flere tilfeller er det trolig at broddene har vært
brukt av mennesker og ikke av hester (Meling 2000:31-32 med
anført litteratur). Utviklingen av hestesko kjenner vi fra europeiske forhold i merovingertid, og begynnende bruk av hestesko finnes også i Skandinavia i vikingtid, men det er først
omkring 1200-tallet at hestesko blir vanlig (Liestøl 1981,
Meling 2000, Sundkvist 2001, Gansum 2002a).
Innen historie og arkeologi, i sær i Norge, har det etablert seg
oppfatninger om at ferdsel til lands har vært tungvint og lite
hensiktsmessig i forhold til sjøverts reise. Topografien i Norge
er mange steder slik at vanntransport har vært naturlig å foretrekke. Slike oppfatninger er gjentatt, generalisert og tradert,
og har på den måten fått skinn av dokumentasjon. Men forholdet kan like gjerne være en konsekvens av manglende forskning på forhistorisk landverts kommunikasjon. Hvorfor har
ikke vegene blitt viet mer oppmerksomhet? Kan det henge sammen med et sterkt fokus på en maritim tradisjon i vestre
Skandinavia? En slik tradisjon har kunnet trekke veksler på
historiske symboler som spenner fra bronsealderens skipsristningsmotiver til middelalderens hansakogger? Båter, handel og
skipsfart er sterkt knyttet til den nasjonale tradering, av hva det
vil si å være norsk, ha en norsk identitet (Steen 1934).
Vikingskip, sagamateriale, seilskuter, handelsflåte og rederier
er kjente næringer og kjente symboler (Steen 1942). De eldste
vegene har ikke kunnet konkurrere om ressurser eller oppmerksomhet. Dette skjeve forholdet ønsker vi å bøte på i arbei-

det, hvor vi skal se nærmere på hvordan landskap, bevegelser
og tolkninger utgjør sentrale aspekter ved å ferdes på land.
Bevegelse, persepsjon og tolkninger
Bevegelser
erfares
og
sanses
gjennom
kroppen.
Menneskekroppen er utgangspunkt og målestokk i våre undersøkelser. Persepsjon betegner hvordan omgivelsene oppfattes
med sansene. Persepsjonspsykologien studerer blant annet
hvordan mennesker oppfatter og gjenkjenner det de ser.
Gjenkjennelse er avhengig av hva en har sett før, og ved hjelp
av dette er det mulig å forstå og tolke det en ser (Gabrielsen
1985, Tuan 1990). Innenfor psykologi og landskapsarkitektur
blir det lagt stor vekt på den individuelle erfaring. I de kulturhistoriske fagene er det naturlig å legge vekt på at mennesker
med samme bakgrunn, samme profesjon, eller samme kultur,
har en del grunnleggende ting felles som gjør at de oppfatter
landskapet på samme måte. Det vil være individuelle forskjeller når det gjelder erfaringer og oppfatninger også innenfor en
og samme kultur, men disse vil likevel være variasjoner innen
samme kulturelle ramme. Persepsjon vil dermed være både
individuelt og kulturelt betinget.
Innen fenomenologisk filosofi har mennesket blitt underlagt
analyse på linje med, og som del av materialet som undersøkes
(i denne sammenheng hulveger). Hvorfor skulle det være
ønskelig å unngå en gjennomgang av mennesket som erfarende
vesen og sansesenter, i studie av mennesker og deres installasjoner og spor spør arkeologen Ingrid Fuglestvedt (2001)? Det
er gjennom kroppen vi erfarer verden, og det er sansningen
som er den primære tilgangen til den. Det er nærmest et banalt
faktum, og denne sansningen har ikke sin forutsetning i analytisk tilnærming, men er en forutgående forutsetning for denne.
Kroppen er både subjekt og objekt på samme tid. Og oppfatningen av en egen identitet forutsetter andre entiteter.
Sansningen av inntrykk gjennom forflytning i landskap virker
på oss ved syn, lukt hørsel, og aktiverer minnet og stimulerer
til kunnskap. Landskap er mening og verdier gjennom opplevelse (Tuan 1990:2ff). Bevegelse, persepsjon og tenkning er
essensielt for forståelsen av hva det vil si å være menneske, og
hvordan liv leves. Fenomenologien fokuserer på disse aspektene og kan gi en forståelse for ulike tilnærminger til bevegelser
og sanseinntrykk. Det kan være viktige sider i vårt arbeid med
å få grep om hva hulvegene representerer for oss, og hva de
representerte for dem som skapte og brukte ferdselsårene. For
å unngå en subjekt-objekt dikotomi eller dualisme, vektlegger
flere fenomenologiske tenkere det intersubjektive. Alle har en
kropp å erfare med, men det innebærer ikke at ting oppfattes
likt. Gjenstander og spor i landskapet erfares ikke likt, men lar
seg forstå av flere individer uten at meningsinnholdet er vilkårlig og tilfeldig (Fuglestvedt 2001).
Et annet teoretisk utgangspunkt enn fenomenologi er strukturasjonsteori. Denne teorien rekonseptualiserer sider ved andre
teorier og er inkluderende med hensyn til innsikter oppnådd
innen andre teoretiske retninger. Strukturasjonsteorien tar ikke
sikte på å forklare ved generaliseringer, tvert i mot. Ønsket er
å konseptualisere tematiske aspekter som tar utgangspunkt i
menneskelige handlinger og institusjoner (for en introduksjon
se Gansum 1996). Viktige hovedpunkter er: 1) agent - struktur
og system, 2) makt, kontroll og dominans, 3) strategisk handling og utilsiktete konsekvenser, 4) sosial endring.
I vårt tilfelle er det hulvegene som utgjør empirien. Følgelig må
teoretiseringen ha det empiriske materiale som utgangspunkt
og premissgiver for hvilke tilnærminger og metoder som blir
benyttet.
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Hulvegene kan betraktes som gjentatte handlinger, som samferdsel. Ferdslen har form av rutinisert handling som ikke
begrunnes ved gjennomtenkning, men er å oppfatte som vår daglige adferd, en kroppsliggjort kunnskap. Vi tenker ikke på hvorfor vi går på vegen hver gang vi er ute og går. Vegen som handlingsstrukturerende element i landskapet er på ingen måte unndratt sosial kontroll. Det kan være meget informativt å betrakte
hulvegene i et maktperspektiv. Hva forbindes, hvem har nytte av
forbindelsen og hvem kontrollerer ferdselen (jf Smedstad
1988:11ff, Mogren & Mansson 1995:78)? Både veger og sosiale relasjoner kan beskrives som nettverk. Makt inngår i alle former for nettverk, i produksjon, familie, seksualitet m.m.
Landskapet er setting og arena for sosiale møter. Og som arena
er også landskapet å betrakte som arrangert, infisert av menneskers meninger og verdier, tilskrevet ved navn og tradisjoner og
innskrevet i form av fysiske installasjoner. Landskapet som sosial arena er strukturert og innredet med tanker om virkninger.
Hulvegene kan være en argumentenes allé gjennom mening, verdier og installasjoner. Som aktør kan du velge, men mange valg
er stilt opp slik at dominans og ønske om kontroll er tydelige og
krever underkastelse eller motstand; kanskje fysisk, kanskje
gjennom sosial posisjonering og prestisje. Vegene gjennom landskap mobiliserer spørsmål om fysiske og mentale ressurser (jf
Rasmussen 1996: 180-181, Rudebeck 2002). I de fleste tilfeller
er det snakk om asymmetrisk tilgang på ressurser, noe landskapet og installasjonene kan vitne om. Persepsjon av de visuelle
kvalitetene som kan knyttes til steder og monumenter, er en form
for dressur av øyet. Slike tiltak kan betraktes som strategiske
handlinger i innredningen og tilretteleggingen av omgivelsene, og
som innenfor ulike tidsepoker organiseres etter ulike kulturelle
vurderinger:
Vegene forbinder det kjente med det uoppdagete og ukjente del
av verden, for de som kun bruker deler av vegnettet. Det stiller
seg ganske annerledes for de aktørene som deltok i beslutningsprosessen som avgjorde hvor vegen skulle gå, og juridisk avgjorde hvordan den skulle holdes vedlike (jf Skarre 1997a). Vegene
kan ses som dominans og kontroll over natur, men óg over andre
mennesker og deres bevegelser, deres sansning av vegen og de
materielle spor og symboler som er arrangert i relasjon til ferdselen (Tilley 1994:11). Vegene er gjentakelse, ja nærmest doktrine. Bevegelsesretning og valg av trasé i landskapet styrer persepsjonen, det avgjør hva vi ser og hvordan vi ser ulike fysiske
anlegg og naturdannelser. Mennesker navngir steder og formasjoner, og det knytter seg historier og myter til steder og formasjoner (Burström 1996). Hele denne kulturelle tildelingen av
mening til våre omgivelser dreier seg om verdioverføringer
(Tilley 1994:15, Gansum et al 1997:17 f). Verdier og hva som er
verdifullt vil det alltid være debatt om.
Mens persepsjon er rettet mot hvordan omgivelsene oppfattes
rent visuelt, er oppfatningen av landskap eller «landskapsoppfatning» et langt videre begrep som også innebærer en tolkning
av det som oppfattes. Det landskapet som oppfattes kan ikke
sees løsrevet fra den som oppfatter landskapet. Landskapet
omfatter i prinsippet alt som befinner seg innen et geografisk
område. Men det er ikke et enkelt menneske gitt å forholde seg
til alt, det ligger utenfor vår fatteevne. Å forstå noe er å redusere
det og sette det inn i en kjent forståelsesramme. Av alt det som
er til stede i et landskap gjør man alltid et utvalg av elementer
som man forholder seg til, og det er dette utvalgte, eller reduserte, landskapet man «ser». Landskapsoppfatning har dermed
sammenheng med hvilke element i landskapet man legger merke
til, men også hvordan man tolker dem, og hvilket betydningsinnhold man tillegger dem. Reduksjon innebærer valg og å velge
bort for å konstituere visse meningssammenheng. Tolkningene
av hva en «ser» bør analyseres for å klargjøre hvilke krefter som
er de styrende i et landskapssyn, eller landskapsoppfatning.

10

Analogier og komparasjon
Tar vi for oss hulvegene som objekter, isolerer vi dem fra deres
landskapskontekst, men vi får også eksplisitt trukket fram
noen kildekritiske teoretiske og metodiske problemer. Forut for
en analyse må vi definere, og eksplisitt fremlegge, våre teoretisk
forutsetninger. Vegstrekninger kan bestå av flere hulveglokaliteter. Spørsmålet er; kan vi se dem i sammenheng? Velger vi å
gjøre det, da slutter vi at hulveger som har en romlig eller landskapsmessig relasjon også kan ha sammenheng med hverandre
i tid. Denne slutningen er basert på en rekke teoretiske forutsetninger som vi vil se nærmere på, ikke fordi at slutningen er
usannsynlig, men for å klargjøre hva slutningen baseres på,
nemlig analogier.
For å holde utredningen konkret kan vi stille følgende spørsmål: Hvis vi har datert en hulveg eller en bro, har vi da dekning
for å si noe om hulveger som er registrert i nærheten? Det vi i
realiteten forsøker å gjøre, er å overføre viten om et objekt til
et annet objekt. La oss se litt nærmere på muligheter og
begrensninger i bruk av analogier:
”According to a formal analogy it is suggested that, if two
objects or situations have some common properties, they probably also have other similarities... A formal analogy becomes
more reasonable as the number of similarities increases. At
some point, the volume and detail of comparable points become so great that it is unreasonable to suppose differences in the
few aspects for which comparability is unknown” (Hodder
1982:16).
Arkeologen Ian Hodder peker på at det i et saksforhold kan bli
så mange sammenlignbare trekk (mellom likeartete objekter) at
det blir ufornuftig å anta at andre komparative variabler skulle være forskjellige. Vi fokuserer på likheter og ulikheter
mellom kjente og ukjente sider ved fysiske anlegg for å trekke
(analogi)slutninger om det ukjente. Logisk sett er vi nær sirkelslutningen, i det vi framhever det kjente og tilskriver samme
mening på det ukjente. Likheter og ulikheter strukturerer også
hva vi fører sammen i kategorier. Slike kategorier styrer igjen
hva og hvordan vi tenker, for eksempel om hulveger. For at en
analogislutning skal være akseptabel må det foreligge likheter i
den materielle kultur, altså kjente forhold, som skal være en
homologi for de ukjente forhold vi vil trekke slutninger om
(Näsman 1988:123). Hulvegenes likeartethet slører det faktum
at de kan ha vært i bruk i forskjellige perioder. Betrakter vi hulvegene som objekter, kan vi trekke analogier fra en og over på
en annen, uten formelt å gjøre feil, men uten noe korrektiv med
hensyn til det store tidsspennet som må regnes med for hulvegenes del. Dermed kommer vi ikke nærmere en tidfesting av
veger ved å isolere hulvegene som objekter. Risikoen for sirkelslutninger er tilstede og de rene formalanalogier trenger støtte.
Arbeid med analogislutninger må utvides ved å inkludere flere
relasjonelle forhold som setter vegene inn i større sammenhenger (Hodder 1982:16).
Både analogislutninger og komparasjon er metoder som muliggjør sammenligning. Disse metodene gir ingen begrunnelse for
hvorfor eller på hvilke måte de skal tas i bruk. Relasjonelle forhold kan brukes for å styrke analogislutningene, men det
betinger bevisst bruk av et teoretisk rammeverk (Hodder
1982:26). Eksplisitt redegjørelse for teoretisk rammeverk blir
fortsatt betraktet som unødig stor overbygning på spørsmål om
hulvegenes kildeverdi (Jørgensen 2001:9). En kunnskapsproduksjon som utelukkende fokuserer på vegenes funksjon, reduserer problemer og perspektiver på hulveger til metodeutredning. En slik forskningstradisjon unndrar seg ikke teori, men
implementerer slutninger implisitt, og utelater tematisering
rundt vegenes symbolske betydninger (Rudebeck 2001:94).
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Fremgangsmåten med relasjoner og postulerte sammenhenger
gir ikke sikre datering av hulvegene. I tilfeller hvor broer, vad
og andre anlegg er daterte, må man være oppmerksom på at
hulveger som leder til slike anlegg ikke dermed er datert. De
kan ha oppstått tidligere, samtidig, eller etter for eksempel en
bro (Schovsbo 1987:139, Jørgensen 1996a:39-40). Arbeidet
med å finne likheter av formell art er vanskelig på grunn av
manglende dateringer hvilket svekker analogienes gyldighet og
rekkevidde, da likhet i tid og rom er kvaliteter ved den forutsatte homologi som bør være tilstede. Et krav om at alle hulveger som skal forbindes må være tilfredsstillende datert vil
sannsynligvis være umulig å innfri. Vi blir dermed tvunget på
usikre analogiske veger. Spørsmålet er hvordan vi nærmer oss
et slikt teoretisk og kildekritisk valg.
En streng positivistisk holdning vil føre til at forskeren på
grunn av kildesituasjonen ikke har grunnlag for å si mer om
saken. For det som ikke foreligger (forbindelser mellom hulvegene eller dateringer), er irrelevant og ikke-vitenskapelig
(Johansson 1987:16-18). Denne positivismen eller logiske
empirismen peker på problemene, men løser dem ikke. Denne
teoretiske retningen er vanlig å bruke innen naturvitenskap,
men synes å komme til kort i våre vegvalg. Hulveger er riktig
nok fysiske, empiriske og betinget av en rekke naturprosesser,
men de er først og fremst betinget av menneskelige handlinger
og valg. Den logiske positivismen er hjelpeløs som teoretisk
utgangspunkt for analyser av samfunn og kultur. Hvis vi skulle forkaste alt som ikke var fysisk, empirisk tilstede, ville vi i
liten grad kunne analysere vurderinger, handlinger og motiver.
Det kreves andre teoretiske tilnærminger som ivaretar ikkefysiske størrelser i meningsproduksjonen.
Vi kan stille opp den kildekritiske situasjonen som et filosofisk
problem: Vi har objekter i form av hulveger, men disse er som
punkter uten forbindelse: Men når punktene er fragmenter av
veger, synes det nærmest meningsløst å betrakte dem i et perspektiv som umuliggjør forbindelse og kommunikasjon. Et
retorisk spørsmål blir da, hvor langt kan det være mellom to
lokaliteter før vi ikke vil føre dem inn i samme nettverk?
Selvfølgelig vil en slik vurdering måtte bli vurdert ut fra det
empiriske materiale i et gitt område. Landskapet gir vegene
kontekst, og kan være en begrensende, men óg fremmende,
faktor i ferdselsøyemed. Hvis vi for eksempel har hulveger som
ligger i samme skrånende terreng, orientert i samme retning, og
med 40 meters mellomrom, er det sannsynlig at de hører sammen, som del av samme vegen. Hvis de ligger 400 meter fra
hverandre og landskapet åpner for mange ferdselskorridorer og
retninger synker sannsynligheten for å kunne si at hulveglokalitetene hører til samme vegstrekning. Det oppstår problemer
på lokalnivå når det blir for mange veger å velge mellom innen
et gitt område (Skarre 1997b, jf Steiner 1984, Gren 1987).
Men har hulvegene ingenting med hverandre å gjøre? Her er vi
ved et teoretisk vegvalg, og analogislutningene må baseres på
dette teoretiske valget, med all den usikkerheten dette medfører. De konkrete problemene lar seg ikke løse på generelt
grunnlag, men må vurderes for hver lokalitet, like fullt er det
de over anførte slutningsmåtene vi trekker veksler på i vår vurdering av empirien, det tilgjengelige materialet, innen hvert
område. Hulveger er fragmenter av veger, og ofte de eneste
fysiske spor etter fortidens ferdsel. En kildekritisk bruk av analogier skal vi ha med oss videre i behandlingen av hulvegene.

hulveger setter arbeidet inn i en tid hvor kommunikasjon og
interaksjon var fysiske møter. Slike møter krever forflytninger
av mennesker, enten til fots eller ved bruk av transportmidler
som hest, eventuelt med kløv, slede eller vogn. Behov for interaksjon og samhandling resulterte i ferdsel som satte spor i landskapet. Kommunikasjonen fant ikke sted tilfeldig. Man gikk
ikke nye veger hver gang. Ferdselen festet seg, ble rutinisert ved
gjentakelse og fikseringen kunne ta seg uttrykk som stier og
hulveger.
Vi bør innta et teoretisk utgangspunkt som tar hensyn til menneskelig kompleksitet: “Neither subject (human agent) nor
object (“society”, or social institutions) should be regarded as
having primacy. Each is constituted in and through recurrent
practices” (Giddens 1982:8). Når kompleksiteten er av et slikt
omfang at det ikke er mulig å isolere enkelte faktorer for å forklare, blir krav om etterprøvbarhet nærmest meningsløst.
Skillet mellom subjektivt og objektivt, som er viktige skiller i
naturvitenskapelige disipliner, mister sitt innhold i en analyse
av mennesker og samfunn fordi det ikke finnes objektive mennesker eller objektiv adferd. Mennesker og samfunn utgjør
adskilte analytiske sfærer, men er en dualitet, uatskillelig knyttet til hverandre som hverandres forutsetninger for sosial praksis (Giddens 1993, Gansum 1996). Veger er nærmest en materialisering av denne dualitetetens struktur mellom mennesker
og samfunn (jf Giddens 1993:25).
De handlinger fortidens mennesker utførte var ikke mer tilfeldige enn våre handlinger i dag. Deres hus, deres dyrkede mark,
deres omgang med barn og med hverandre, vil ha mange likheter med oss nettopp fordi vi er mennesker. De strukturerte
handlingene vi ser spor etter den dag i dag, bør settes inn i en
sosial kontekst. De som ferdes skulle nå mål, enten de lå langt
av sted eller var innenfor den lokale geografi. Vegene bør
betraktes innenfor et perspektiv om målrettethet, som favner
flere nivåer både lokalt og regionalt. Hver enkelt veg kan ha
tjent ulike nivåer samtidig, ved å være lokal bygdeveg og regional ferdselsåre.
I dag rår vi over mange metoder og innfallsvinkler til landskap
og vegstudier og vi må være oss bevisst at dette er våre hjelpemidler til forståelse i vår egen tid. Den tiden da vegene var i
bruk rådde en annen tenkning og praksis grunnen. Derfor bør
vi så langt råd er la den andre slippe til gjennom materialet, og
tenke gjennom kroppen, fordi kroppen er god å tenke med (jf
Levi-Strauss 1987).

Kommunikasjon
Samfunn er kommunikasjon. Kommunikasjon foregår på
mange plan; verbalt, visuelt, fysisk, elektronisk osv, og foregår
til sjøs, på land og i luften med. Kommunikasjonsformene har
endret seg mye i løpet av de siste hundre år. Vår behandling av
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3 Veghistoriske kilder
Det er mange kilder som belyser vegene som historiske levninger. De kildene som omtales her er relativt vanlig forekommende i veglitteraturen. Siden hovedvekten av boka vil dreie
seg om arkeologiske metoder og tilnærminger, skal vi la slike
tilnærminger ligge i dette kapittelet. Kildene vi skal se nærmere
på inneholder informasjon som knytter an til veger både direkte og indirekte. Lovverket oppgir hvordan vegene skulle være,
mens reiseskildringer beretter hvorledes opplevelsen av vegene
kunne være. Vi skal i det følgende se nærmere på flere slike kilder.
Skriftlige kilder
Det er et utall skriftlige nedtegnelser som på en eller annen
måte innbefatter reiser eller forflytninger som forutsetter at det
har vært veger å bevege seg på. I sagatekster er mange reiser
omtalt, uten at vegen er viet noe oppmerksomhet (Steen
1942:14-15). Steen er opptatt av handel og sjøfart, og landkommunikasjon omtales ikke som annet reiser (Steen
1942:161-172, 1934). Det er en rekke skriftlige kilder og
offentlige arkiver som inneholder opplysninger med relevans
for veghistorie. Lokale arkiver, som Grevskapsarkivet på
Jarlsberg hovedgård, kan være kilde til kunnskap om vegholdet
i grevskapstiden (Rian 1980).
Av de skriftlige kildene er de gamle norske lovene og diplommaterialet ofte brukt som et utgangspunkt for behandling av
veghistorie. Diplomatarium Norvegicum (DN) er en sentral
kilde sammen med lovtekstene. Mange veghistoriske framstillinger tar utgangspunkt i lovverkets utvikling og anvendelse av
disse i diplomer og rettstvister, og ser dette i forhold til den teknologiske utvikling av transportmidler (f eks Nielsen 1877,
Broch 1937).
Både Gulatingsloven og Landsloven inneholder bestemmelser
om veghold. Gulatingsloven ble skrevet ned tidlig på 1100-tallet, men dens bestemmelser går ganske sikkert tilbake til 900tallet. Dette kan vi slutte fordi det er allment akseptert at denne
loven ligger til grunn for utforming av det tidlige islandske
lovene (Robberstad 1937:11). Gulatingslovens Landsleigebolk
kapittel 19 um tjorvegar står det:
”Tjodveg (ålmannveg) og sæterveg og aller rekstervegar skal
vera soleis som dei har lege frå gamal tid (at forno fare)… No
skal tjodveg vera so breid at ein mann skal sitja på sala hest og
setja eit spjotskaft ned på jordi og nå med tumen upp til falen
og spjotet skal vera ei spann langt derifrå og upp, det skal ein
leggja ned tvertyver vegen, breidare skal han ikkje vera. Men
um nokon spiller åker eller eng vidare, då skal han bøta skaden” (Robberstad 1937:108).
Tjodvegene skal ryddes og holdes fri for vegetasjon. Loven sier
ikke noe spesifikt om hvorledes vegen skal være. Vegene skal
være slik de har vært fra gammel tid (Robberstad 1937:101,
Gulatingsloven Landsleigebolk kapittel 10).
I Landsloven (fra 1274) Landsleiebolk kapittel 43-46 er baugreid, det vil si kontroll av vegbredden (korridor fri for høy
vegetasjon) beskrevet i detalj. Med spydet liggende tvers over
hesteryggen, og med vidjehanker hektet på hver ende av spydet,
red kontrolløren på vegen. Hvis en vidjehank falt ned var det å
regne som hankefall og skulle bøtes til kongen. Denne praksis
kan vi følge helt inn på 1600-tallet (for eksempel Paulsen
1986:224 note 30). Målene for vegbredden varierer etter hvilken type veg det dreiet seg om. Vegbredden for allmannaveg
gjaldt ikke for tverrveger (Taranger 1915: 139-140). Et
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moment som er komme til i landsloven fra 1274 er en omtale
av vegen:
”Nu skal alle veier bøtes slik at de er farbar baade til at rende
og ride, hvad enten det er vinter eller sommer” (Taranger
1915:141).
Å bøte på vegene vil si å reparere dem. Det gammelnorske
ordet renna betyr grøft, fordypning, råk, ake, kjøre, på ski og
kjelke samt løpe! (Landrø & Wangensteen 1986:475).
Betydningen av ordet rende vil dekke all ferdsel til fots, og etymologien indikerer kanskje også formen på vegen. I tillegg
skulle vegene holdes slik at de var farbare med hest.
Landslovens bestemmelser om veghold blir justert først på
1600-tallet. Flere kongelige forordninger om oppjustering av
vegene blir gitt. Igjen er det hovedvegene (tjodvegene) som blir
regulert. Den første forordningen kom den 24de februar 1636
(Norske Rigs-Registranter VII). Denne forordningen er en
generell befaling om at landets veger skulle forandres og forbedres (Nielsen 1877:243, Broch 1937:12). Det kom sjelden noe
ut av slike generelle befalinger og den 1te juni 1643 ble det
utferdiget brev til lensmennene i Norge om å gjøre ferdig
vegene i respektive len:
“at I alla alfare Veie udi eders Len, som den veifarendes Mand
haver meest fornøden at reise, lader med forderligste jævne og
i andre maader forbedre med Udskjærelse af Steen, Sand, Grus,
Bark eller Brolæggelse” (Norske Rigs-Registranter VIII 16411648: 282).
Kravet om forbedringer gjentas 7 år senere, i ”Forordning om
Skydsferd til Lands og Vands samt Gastgiverier udi Norge”.
Datert 24 desember 1648, der kan vi sitere fra kapittel 21:
”Og efterdi Veienes Forbredelse og Jævnelse udi Norge, hvor
det nogenlunde muligt er, skee kan med Udskjærelse og
Tørgjørelse, hvor Moradser er, og at opfyldes med Steen, Sand,
Grus eller Riis, Bar og andet saadant, eller Brolæggelse, item
med store Træer at gjøre stærke Broer over Aaer, Elver og
Bække, og andre saadanne bekvemme Middel, saasom og med
Stenenes Bortryddelse af Veien, de som med Nytte bortryddes
kan, er et af de fornemste Middel til Fordringskabs
Forskaansel, udi det at man da paa en Slæde, Vogn eller Kjærre
om Sommeren kan føre meget mere Gods end ellers paa tre
eller fire Slæder eller Heste til Kløvs der, de ujævne og moradsige Veie ere” (Norske Rigs-Registranter IX, 1648-1649: 216217).
Denne befalingen gjelder allfarvegen og andre veger. Det legges
vekt på å jevne vegene og forbrede(!) vegene. Det er de eksisterende vegene som oppjusteres for det er ikke snakk om nye vegtraséer (se og Nielsen 1877:244, Broch 1937:11). Fra siste
halvdel av 1600-tallet blir flere strekninger kjørbare med hest
og vogn. Utbedring til slike veger ble gjort fordi kongen og
embetsverket hadde behov for bedre framkommelighet, det
være seg med kongelig kjøring eller nyttelast kongen eller adelen var involvert i, slik som frakt av sølv fra gruvene i
Kongsberg eller jernmalm og trekull til jernverkene (Rian
1980, Nielsen 1999). Beskrivelser av endringer av vegene på
1700-tallet er gjengitt i flere arbeider, og vil ikke bli gjentatt her
(se f eks Nielsen 1877, Broch 1937, 1999, Møyner 1994,
Paulsrud 1996a, 1996b).
For å illustrere endringene som kom utover på 1700-tallet skal
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vi se litt nærmere på Larvik grevskap i Vestfold. Der er vegholdet på slutten av 1700-tallet spesielt omtalt. En kilde om vegholdet er Oberinspektörens copibok (Frizö Verk) og i sær er det
et dokument fra 1782. Den har følgende overskrift: ”Project til
en Vej Instruction for Laurvig Grevskab Dat. 22. April 1782.”
(Oslo Statsarkiv).
I dokumentet deles vegene opp i: 1) Store hoved veje, 2) mindre hovedveje, 3) bie veye, 4) mindre bie- eller ride veje
(Oberinspektörens copibok 1782:1-2). Strekninger navngis og
omtales. Om vegene som ikke er omtalt står det følgende:
”Alle övrige Veje og Broer i Grevskabet bör og kan icke ansees for almindelige, men kuns for böyde Veje Gaardene imellem,
som det tilkommer een hver paa sin Eiendeel at holde i forsvarlig Stand (Oberinspektörens copibok 1782:§3).
Det framgår også at nye vegidealer og teknologi er kommet til.
”De i 1. Pharagraph benævnte almindelige Veje bör alle, hvor
det nogenlunde er giörligt, anlægges i korteste Strækning
muligt, efter snor i lige linie og krumninger undgaaes. – Hvad
slags af disse veje bör hvor omstændighederne det tillader, og
det uden betydelig Skade for de nær boende kan skee anlægges
af fölgende Breede, inden de paa Siderne fornödne Gröfter”
(Oberinspektörens copibok 1782. § 6).
Grøfter, stikkrenner og linjeføring er nyheter på 1700-tallet, og
det foreslås anlagt grøfter for alle typer veg. Vegene skal være
dosert slik at vann renner ned i grøftene og føres gjennom
stikkrenner av stein under vegbanen. I tillegg skriver greven at
han vil la store steiner og fjellrabber som hindrer ferdsel
sprenges bort. Det er nye idealer om linjeføring og ny teknologi omkring vegens utforming som her gjør seg gjeldende.
Vegenes bredde regnes å være den bredde skogen er hugget
bort, samt 2 alen bredde på hver side av vegen til grøfter.
Tabell 1 Mål for vegenes bredde etter Oberinspektörens copibok 1782.
Begrep

Bredde

Minimumsbredde

Hoved Veje

15 alen

12 alen

Bredde ved
store
terrenghindringer
9 alen

mindre
Hoved Veje

12 alen

9 alen

4 alen

Bie Veje

6 alen

Mindre Bieeller
Ride Veje

passable for
Ridende personer, og saa
breede at 2de
kand Beqvemmelig Passere
hinanden forbi

4 alen

Begrep Bredde Minimumsbredde Bredde ved store terrenghindringer Hoved Veje 15 alen 12 alen 9 alen mindre Hoved Veje
12 alen 9 alen 4 alen Bie Veje 6 alen 4 alen Mindre Bie- eller
Ride Veje passable for Ridende personer, og saa breede at 2de
kand Beqvemmelig Passere hinanden forbi
Oppjustering av landsloven fra 1274 skjedde altså ved en rekke
kongelige forordninger, men den reelle endring av middelalde-

rens lovverk skjedde først med vegloven av 1824. Lovverk og
forordninger er viktige sider ved veghistorien.
Lover og forordninger pålegger allmuen å vedlikeholde vegene,
men vi vet fra skriftlige kilder at slike påbud og lover ikke alltid ble fulgt, og at stadig nye påbud også kan indikere at lite
skjedde. Lovene og forordningene er viktige kilder til veghistorien. Deres begrensning i studiet av veger gjelder i første rekke
om de ble fulgt. Lovene sier lite om vegenes fysiske konkrete
beskaffenhet, men omhandler vegene mer normativt; hvorledes
de burde være. Rettsprotokoller og registre over innkrevde
skatter og bøter kan også kaste lys over sider av veghistorien.
Disse kildene er imidlertid ikke så mye brukt, men her finnes
det materiale for den som vil fordype seg i vegholdet fra 1500til 1800-tallet.
Et forhold av kildekritisk art bør trekkes fram; det er ikke nødvendigvis samsvar mellom beskrivelser i lovtekstene og konkrete fysiske spor i terrenget. De representerer to forskjellige
kildetyper som ikke står i et kjent forhold til hverandre.
Reisebeskrivelser
Reisebeskrivelser er mye benyttet i studie av veger (jf Steen
1942:15, Schmedling 1997). I denne korte gjennomgang vil
kun noen reiseskildringer trekkes fram. En av de eldste reisebeskrivelsene vi har i Norge er biskop Jens Nilssøns visitasbøker fra 1574-1597 (Nilssøn 1981). En nøye gjennomgang av
visitasbøkene viser at det er meget sjelden han omtaler vegen
gjennom beskrivelser. Den typiske beskrivelsen av reise i hans
visitasbøker lyder f eks som dette:
”der wi slap ødegaarden droge wi i nord en gienuey offuer en
liden skoug, saa komme wi paa raen en halffierding fra Sande”
(Nilssøn 1981:94).
Det er imidlertid beskrivelser som indikerer hvordan forholdene var på vegene hvor Jens Nilssøn ferdes. Noen få steder
omtaler han vegene positivt, og ved ett tilfelle omtaler han
”den rette almenne vey” (1981:107). Vi kan nesten mellom linjene forstå at det stod i kontrast til hva han var vant til. Denne
mistanken blir styrket da han i en beskrivelse av en annen reise
formulerer seg slik: ”(og haffde god slet vey) ? fierding”
(Nilssøn 1981:155). Vegen blir omtalt fordi den skiller seg fra
de andre vegene, som kanskje ikke var så slette og gode.
Omtalene av veg som ellers er å finne i visitasbøkene er omtalt
som ”slem vey”, ”Ond vey”, ”kleffuet og blødt” (for eksempel
Nilssøn 1981:147, 163, 208, 228, 231, 248, 264, 275, 276).
Vegen er et aspekt ved det å reise over land. Utstyret de brukte
på reisene er et annet aspekt. På slutten av 1500-tallet var hesten framkomstmiddelet, og med slik følge som biskopen hadde
på visitasreiser var det ofte nødvendig med mer enn hest og
kløv. La oss låne ham ordet i en beskrivelse av en reise i 1594
i Bohuslen og Borgarsyssel:
”Der efter droge wi i sønder til Kijll ret igiennem gaarden saa
ther fra 1 pilskud eller 2 i sønder til Kijls beckenn, vdj huilken
vaar megit vand, och wi kunde icke komme ther offuer førend
wo maatte legge en hell hob bar och quister vdj, och spende
hesterne fra sleden och drage slederne ther offuer, och lod saa
hesterne gaa løse offuer” (Nilssøn 1981:108).
Det er sleder biskopen bruker i tillegg til hestene, ikke kjerrer.
Kjerrenes historie som fraktredskap på vegene i Norge er yngre
(Jarmann 1960, Dybdahl 1990). Sleder ble brukt sommer som
vinter og egnet seg langt bedre enn hjulredskap på de fleste
veger, jfr Landslovens bestemmelse (se Taranger 1915:141).
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Vinter- og sommerveger utgjør sider ved transport som er
avgjørende å være oppmerksom på. Transport forut for den
organiserte vegbyggingens tid, var strukturert av klimatiske og
topografiske betingelser. Vintertransport med hest og slede var
foretrukket hvis det var større avstander som skulle tilbakelegges eller større volum som skulle fraktes. Om vinteren var vann
og myrer frosset til, og med store åpne flater lå de åpne for
transport. Vintersesonger med tele i marken muliggjorde også
forflytninger uten å sette større spor i terrenget (Allum
1956:205). De fleste hulveger vil være del av sommerveger og
må være dannet under forhold hvor det ikke var dyp tele i marken.
”Det er tilrådelig ikke å forlate Christiania før midten av mai,
da veiene er meget dårlige når telen går av marken”, skrev
William Henry Brenton i 1834 (Brenton 1975:17). Flere utenlandske reisende har skrevet reiseberetninger fra Norge, og
disse skildringene omtaler også vegene. Deres utsagn er av
interesse, men må vurderes i forhold til hvor de reisende kom
fra og hva de anså som akseptabel vegstandard.
I senere reisebeskrivelser f.eks. hos Gerhard Schønning fra
1773-1775 får leseren flere opplysninger om vegene, og han
berømmer den innsats Krogh har gjort for heving av vegstandarden siste halvdel av 1700-tallet (Schønning 1910, I:46,
178). Om hulveger er imidlertid Schønning ganske tyst, men
han nevner flere steder at vegen kun er til å ride på (Schønning
1910, I:196, 204). Steinlagte og opphøyde veger treffer han
også på forskjellige steder (Schønning 1910, I:22, 180, II:48,
106), og flere av disse må være eldre enn hans samtid:
”Man seer, at her, over det heele Land , have tilforn været
anlagde anseelige Veie: men nu ere de saa aldeles forfaldne, at
man er færdig at synke ned, med heste og Alt, naar man skal
passere der over; og dette taaler Bonden heller, skiønt han
maae reise her, næsten hver Dag, end at lægge Haand paa
Veienes Forbedring” (Schønning 1910, I:297).
I reisebeskrivelsene får leseren inntrykk av hvordan det var å
bruke vegene. For forskere som ønsker informasjon omkring
vegenes varierende utseende og eventuelle bygningskonstruksjoner og detaljer, er reiseskildringene en kildetype som gir
enkelte glimt. Reiseskildringer må vurderes ut fra hvem som
reiste og hvilke preferanser vedkommende hadde til veger.
Kart
Eldre kart er en viktig kilde også til veghistorie. I Sverige og
Danmark ble det opptegnet kart tidligere og mer systematisk
enn hva som var tilfellet i Norge, selv om Norge var i union
med både Danmark og Sverige. I Sverige er kartmaterialet fra
1600- og 1700-tallet meget rikt og detaljert (Carlsson 1989:25,
Jerpåsen et al 1997:22). I Norge er historiske kart spredd på
flere arkiver. En oversikt over sentrale norske kart er gitt av
Jerpåsen, Bøe Sollund og Widgren (Jerpåsen et al 1997). Til
kartene hørte det beskrivelser, men disse er ofte ikke tatt vare
på, noe som gjør det vanskelig å tolke kartene.
Kart som veghistorisk kilde må vurderes kritisk. Kart inneholder data om et geografisk område. I og med at et område kan
inneholde nærmest et uendelig datapotensiale, må ethvert kart
være en reduksjon av tilgjengelige data, (jf landskapsoppfatning og å «lese” landskap i kapittel 2). Kart er produsert for
visse formål, det være seg militære eller økonomiske formål.
Hvilke formål kartserien skulle dekke må vurderes nøye og kritisk med henblikk på hva en ønsker å bruke kartene til.
I vegforskning viser avmerkete veger hvor ferdselen er tegnet
inn i forhold til andre avmerkete steder. Vegavmerkningene er
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en representasjoner på veg, som indikerer ferdsel og eventuelt
ferdselstype ved vegsignatur. Et eksempel på slikt kartmateriale er kompanikart (1770-1810) som oppbevares hos Statens
Kartverk på Hønefoss. Som kilde omtales de på følgende måte:
”Disse kom til i perioden 1770-1810, og følger samme inndeling i kvadratmil som rektangelmålingene og de topografiskøkonomiske målingene fra samme tid. Det følger en beskrivelse
med kartene, som i hovedsak inneholder opplysninger om
bebyggelse og kommunikasjon. Beskrivelsene er utført med
henblikk på militære behov for opplysninger om fremkommelighet på veiene og muligheter for innkvartering av tropper.
Målestokk for disse er 1: 72 000. Trolig er disse mest anvendelig i forhold til studier av gamle veier” (Jerpåsen et al 1997:17).
I studiet av hulveger bli målestokk 1: 72000 ganske vanskelig.
I Vestfold kjennes flere kart som er velegnet for detaljstudier.
Store deler av søndre Vestfold lå under Larvik grevskap. Dette
grevskapet ble i 1805 kjøpt av kong Frederik 6. Han besluttet
samme år å få utarbeidet detaljkart over grevskapet. Kartene
var ferdigtegnet i 1818 (Lædre 1980). Til norske forhold å
være, er grevskapskartene meget gode. Kartene er triangulerte
og i målestokk 1: 4000. I tillegg til grevskapskart ble det utarbeidet militærkart for store deler av Norge mellom 1820 og
1830 i målestokk 1: 20000. Begge karttyper gir informasjon
om hvor veger gikk, men begge kartseriene må vurderes kritisk,
især hvis målsetning er å lete etter de fysiske spor i terrenget for
å knytte disse kildegruppene sammen.
Det er også andre kart som inneholder viktig informasjon.
Kvartærgeologiske kart gir en god oversikt over løsmasser og
er til god hjelp også i studiet av veger (Kartserie 1813, målestokk 1: 50 000, Norges Geologiske Undersøkelse, NGU,
Trondheim).
Informasjon på et kart er en reduksjon av tilgjengelige data, og
bør betraktes ut fra hvilke behov kartet skal dekke. Kart er
opprettet for å dekke utvalgte formål. Vegsignaturer forbinder
mål som er eller har vært ansett viktige. Veger som ikke falt inn
i kategorien viktige, eller ikke skulle eksponeres mer enn nødvendig kan være utelatt fra kartene.
Stedsnavn
Mennesker har evne til å orientere seg i landskap. Vi kjenner
igjen formasjoner, både store og små landemerker, som vi orienterer etter. Dermed vet vi hvor vi er. Landemerker og steder
som blir brukt får navn. Stedsnavn, områdenavn eller navn på
steiner og trær er en del av vår mentale kartlegging av landskapet, hvor vi innreder det med navn og gjør det kjent
(Welinder 1992). Magnus Olsen skrev følgende om stedsnavn i
1926:
”Et stedsnavn er et ord eller et ordkompleks som innenfor et
bestemt større eller mindre samfund av en viss stabilitet
momentant – ved berøringsassosiasjon – utløser forestillingen
om et bestemt sted…Våre stedsnavn bør altså bli gjenstand for
en sosialhistorisk vurdering efter som de har lite eller meget å
fortelle om det enkelte steds kulturmiljø og historie” (Olsen
1978:4-5).
Olsen gjør videre oppmerksom på følgende:
”Også ute i det fremmede kan forholdene være gunstige for
oppkomsten av stedsnavn. Kun forlanges der en viss fast innbyrdes sammenheng mellem dem som pleier å ferdes ute: samvær i dage- eller ukevis innenfor ferdelag sammensatt av folk
fra forskjellige bygder (fiskere og fangstfolk på vei til værene,
markedesøkende, kjøbmenn, krigerfølger, o.s.v.), og ferdene

92069-07-0 Hulveger

13.03.02

11:08

Side 15

må stadig gå efter de samme linjer. Ved disse betraktinger er vi
ført over til stedsnavnene langs de store ferdeslsveier, eller som
det også kan uttrykkes: stedsnavn som er gitt ikke ut fra gårdens eller bygdens horisont, men som skal sees under ferdemannens synsvinkel” (Olsen 1978:17).
Denne innledning av Magnus Olsen fra 1926 skulle ikke levne
tvil om at det i stedsnavnmaterialet finnes informasjon om
ferdsel. Gårdene har vanligvis vegforbindelse både seg i mellom
og fra tunet til inn- og utmark. Vegene og plassene den binder
sammen har ofte navn som forteller om aktiviteter og virksomheter (jfr Rygh 1898:30,45, 84-85, Hesselman 1930,
Welinder 1992, Hvattum 1993, Bakka 1997).
Navn sammensatt med bro eller gata indikerer klart at stedet er
knyttet til ferdsel. For eksempel kan navnet Barbrua i
Sandeherred (nåværende Sandefjord) indikere en rislagt veg
over fuktig område (Rygh 1907:274). Gårdsnavnet Rensgata
(Reidhulfsgatu) inneholder direkte informasjon om veg, og gården er nevnt i Biskop Eystein Jordebok (Rødeboka) fra
omkring 1400 e.Kr. (Rygh 1907:192). Navn som Veierød og
Veierud avledet av veg, og navnetypen er belagt til middelalder
gjennom skriftlige kilder (Rygh 1907:71, 95). Veimot er et
bruk under Svarterud gård i Skoger sogn som viser til to eller
flere veger som møtes (Rygh 1907:19). Det er flere eksempler i
Vestfold på navn som forbindes med veg.
Muntlige kilder
I lokal litteratur og ved samtaler med folk hender det at folk
forteller om navn og hendelser som knyttes til vegen. Bruk av
eldre veger for eksempel knyttet til tømmerkjøring kan en enda
få første hånds kjennskap til av folk som var med på slikt
(Hvattum 1993, Berglund 1993, Bauer 1994, egne informanter). De muntlige kildene gir verdifull informasjon om vegene.
En rekke opplysninger får man utelukkende fra informanter, da
kunnskapen de besitter ofte ikke er nedfelt i skriftlige kilder. I
heldige tilfeller kan informantene gi meget verdifull informasjon som kan ha en meget lang tradisjon, og som kan bekreftes
ved funn eller uavhengige skriftlige kilder. Eldre informanter
kan overlevere barne- og ungdomsminner som de har fått fra
sine besteforeldre, og da har man informasjon tilbake til midten av 1800-tallet. I tillegg kan informanter gi informasjon om
moderne bruk og forestillinger knyttet til hulvegene.
Informasjonen skal imidlertid vurderes nøye med hensyn til
hva som er sagt av hvem og hvilken bruk en skal gjøre av informasjonen. I hulvegsammenheng er det først og fremst knyttet
muntlige opplysninger til hulveger med kasseformet tverrsnitt.
Disse blir av flere informanter knyttet til tømmerkjøring. Slike
veger kan være brukt inn i vår egen tid, men sier mindre om
hvor gammel vegen kan være.

røyser, gravrøyser, varp, steingjerder, bautasteiner osv.
Landskap er en meningsbærende kilde til kunnskap om forhistoriske og historiske forhold og plassering av veger og kulturminner (Gansum et al 1997:18). Landskap er arena, og bevegelse er påvirkning som er fundamental for all kulturell endring
(jf Keller 1996, Smedstad 1996).
Hulvegene er deler av relikte kommunikasjonslinjer eller fragmenter av relikt infrastruktur, fra eldre samfunnsstrukturer.
Det er usikkert hvilke kulturelle strukturer vi kan plassere hulvegene i. Vegene kan betraktes som et praktisk, funksjonelt forhold hvor ferdselen er tilpasset landskapets forutsetninger
(Jørgensen 1996a:44). Dette står ikke i motsetning til det forhold at landskapet er meningsbærende. Funksjonelle og symbolske aspekter er integrert i landskapet og utgjør ikke motsatser.
Landskapet inneholder også biologiske kilder som kan benyttes i vegforskning. Vegetasjonsutvikling kan fortelle om ferdsel,
og pollenanalyse er en av metodene for å fravriste landskapet
sin fortid (Moe 1973, Moe et al 1988, Weber 1987, Høeg
1997, 2000).
Øvrige kilder
Det er ikke bare vegene som kan være kilde til veghistorien.
Flere kildetyper kan brukes i utforskningen av veger. Stående
bygninger med spesielle funksjoner som skysstasjoner, kverner
og kirker må ses i sammenheng med forflytning av gods, dyr og
folk. Vegene utgjør en viktig side ved bruken av disse bygningene.

Landskap som kilde
De fysiske sporene i terrenget mangler ikke kontekster, alle kulturminner ligger i landskap. Landskap er ikke nøytrale og kan
aldri være det. Landskap utgjør en tolkningsramme for kulturminner. Hvordan kan vi begrunne en slik påstand? Ideologiske
kulturminner som graver og kirker ligger ikke tilfeldig spredd i
terrenget, de har en plassering som er basert på bevisste valg.
Ved å betrakte landskap som et sett struktureringselementer vil
vi kunne nærme oss fortidens beslutningstakere. Vi har resultatet av deres valg, og vi må søke å se hvilke motiver og alternativer som kan ha vært aktuelle for fortidens mennesker å forholde seg til. Landskapet som kilde er viktig å utnytte (Gansum
et al 1997). Forestillinger knyttet til landskapsformasjoner,
stedsnavn og eiendoms- eller disposisjonsrett, er sider ved landskap og kulturminner som viser at det er meningsbærende (jf
Tuan 1990, Tilley 1994). Markering av tilstedeværelse i rommet har etterlatt seg ulike kulturminner det være seg rydnings-
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4 Faglig status for hulvegforskningen
Vegforskning generelt, og forskning på hulveger spesielt, har
ikke utgjort noe større emne innen arkeologisk forskning (Coles
1984:1, 7). De avhandlingene og artiklene som foreligger er
publisert på mange hold, og må letes opp. En faghistorisk
gjennomgang av skandinavisk vegforskning, med spesiell oppmerksomhet rettet mot hulveger, vil utgjøre et bakteppe for
resten av avhandlingen. I forskningshistorien drøfter vi ikke
andre vegformer enn hulveger.
Hva er en hulveg?
Dette spørsmålet er avgjørende å besvare så presist som mulig
forut for den begrepsgjennomgangen som blir presentert i neste
kapittel. Det fysiske fenomenet hulveg favner ganske vidt og kan
defineres slik:
Veg som ligger senket i forhold til det omkringliggende terrengets overflate. Senkningen i terrenger er U-formet i tverrprofil.
Senkningen står i forhold til den ytre bredden og skilles blant
annet fra grøfter og erosjonsspor ved forholdstall. Den ytre bredde delt på dybde i hulveger har forholdstall større eller lik 2.
Til definisjonen hører det kjennetegn som avgrenser fenomenet
fra andre spor i terrenget. Avgrensningene blir konkretisert i
kapittel fem.
Er vi sikre på at hulveg er veg? Hvordan kan vi være sikre på at
det vi observerer i terrenget er en hulveg? Er det andre prosesser
enn ferdsel som skaper slike spor i terrenget? Disse utgangspunktene utgjorde sentrale problemstillinger forut for arbeidet
med hulvegene. Flere hulveger brukes ennå som veg, noe som
trolig vitner om kontinuitet i funksjon. Det er mindre trolig at de
før har hatt andre funksjoner som så har blitt omdefinert til veg.
Hulveger er ofte overlagret av andre vegformer, som konsekvenser av endrete transportmessig behov. Ofte blir hulveger registrert ved siden av og under eksisterende veger. Linjeføring i terrenget er ofte en annen enn vegformer som blant annet tar hensyn til stigningsforhold. Ved søk med metalldetektor viser spredning av metallsaker at de ofte forholder seg til hulvegene.
Gjennom slike søk er det tatt opp funn blant annet av hesteskosøm og hestesko som viser til en vegfunksjon. I tillegg viser hulvegens linjeføring i terrenget at de ikke kun er naturens skaperverk (se nedenfor). En hver forsenkning eller grøft i skog og
utmark er ikke hulveger. Det må skilles mellom fenomenene slik
at vi på en presis måte kan avgjøre hva som faller inn under
begrepet hulveg og hva som ikke gjør det. Disse forholdene vil
bli tatt opp til diskusjon i kapittelet om terminologi og begrepsapparat.
Geologiske løsmasser er en forutsetning for at det dannes hulveger, og i dette henseende er Vestfold som geografisk område rikelig utstyrt sammen med resten av Østlandet og Trøndelag.
Hulveger forekommer hyppig i Sverige og Danmark. På
Vestlandet og i Nord-Norge er utvikling av hulveger langt sjeldnere. Grovt sett kan man si at hulveger ikke er lett å kombinere
med sterkt hellende terreng, relativt smale løsmasseavsetninger
og store nedbørsmengder. Slike forhold passer godt med
Vestlandets og Nord-Norges topografi (K. Jakobsen 2001, in
print). Slitasje som fjerner vegetasjonsdekket vil der fungere som
vannsamlende grøfter og vil etter kort tid ikke være farbare for
verken folk eller dyr. I disse områdene har folk valgt å anlegge
andre vegformer som er tilpasset terreng og nedbørsmengdene.
Ofte er vegene bygd av stein og går fra bygd til seter og beiter,
eller fra hus til naust (Jaksland 1998). Veglegemet ble da hevet
over bakkenivå. På den måten unngikk man den type erosjon
som ville forekommet f.eks. i en hulveg.
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Skillet mellom sommer- og vinterveger må man ha klart for seg.
Ferdsel om vinteren muliggjorde raskere transport og mulighet
for å ha større og tyngre lass på sleder. Vintervegene gikk over
frosne vann og myrer, derfor var vintervegene viktig for kommunikasjon og handelen (Nielsen 1877:240). Det ligger i
sakens natur at det er få spor etter vintervegene (Ambrosiani
1987:9). Hulveg ligger senket i forhold til det omkringliggende
terrengets overflate. Slike spor må ha oppstått på årstider uten
tele. Hulveger knyttes derfor hovedsakelig til sommervegene.
Flere hulveger ligger ofte parallelt i bakker (Jacobsen
1997:191). I områder hvor vegene fører ned til fuktige områder, med myrer eller åpent vann, samles vegene og fører over
overgangssteder, vad eller broer (Kunwald 1964:16,
Jørgensen:1988:104). I litteraturen beskrives hulvegene å gå ut
i vifteform eller ”tette serier”, ”solfjädersform”, ”flere filigt
system”, og ”forgrenet forløb” (Johansen 1976:106,
Ambrosiani 1987:9, Gren 1987:62-63, Laursen 1994:127,
Møyner 1994:18, Kunwald 1996:19, Carlie 2001:80).
Forekomsten av de parallelle hulvegene forklares stort sett på
samme måte: Hvis en hulveg ble bløt og sterkt vannførende, og
derfor vanskelig framkommelig, valgte man å gå eller ri ved
siden av. På den måten utviklet det seg flere hulveger i en og
samme bakkeskråning (Jørgensen 1977a:49, 1996a:48,
Smedstad 1992:14, Carlie2001:80). I England er fenomenet
beskrevet i skriftlige kilder:
“The nature of these new medieval roads differed from that of
Roman or modern roads; essentially the road was not a physical entity, a thin strip of land with definite boundaries; rather
it was a right of way, an “easment”, with both legal and customary status, leading from one village or town to the next. If
the route was much frequented it became a physical track, with
two important provisos. The first was that if the road was
obstructed or had become “foundrous” in wet weather, then
the traveller had the right to diverge from the road, even if that
entailed tramping crops; this was enshrined in law in the
Statute of Winchester in 1285. The second proviso was that
where the road had to climb a hill or bank then multiple tracks
would develop, the traveller taking the easiest route then available. Most of the surviving sections of medieval roads come in
this category, where roads left cultivated land and the tracks
have thus not been ploughed out or otherwise destroyed”
(Hindle 1998:6).
Som det går fram av sitatet følger eldre veger ofte eiendomsgrenser eller ligger i overgang fra dyrket mark til utmark
(Andersson 1997:23). Disse forholdene gjelder også for mange
hulveger (Skarre 1997a:6, Carlie 2001:79).
Da vet vi noe om hvordan hulveger ser ut, men kan vi skille
disse forsenkningene fra grøfter i skog og utmark? Det finnes
alltid vanskelige tilfeller, men vi kan sette opp noen kjennetegn
som skiller grøfter og veger. Det første man bør gjøre er å følge
den potensielle hulvegen og observere hvorledes andre eventuelle forsenkninger forholder seg til den man følger. Er det rette
forsenkninger som fører vinkelrett på den fulgte forsenkningen
dreier det seg om grøfter. Hvis det i tillegg er voller av jord og
stein langs kanten av forsenkningene, er det grøfter. Hulveger
har aldri voller av jord liggende i kanten av vegen på markoverflaten. Grøften oppnår sin funksjon ved å fjerne jord slik at
vannet kan passere. Overskudd av masse blir lagt som en voll
langs grøftene. I veger blir det ikke overskudd av masse fordi
jorda, som engang lå der, er ført bort av erosjon og eller er
komprimert. Siden grøftenes primære funksjon er å lede vann
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Figur 2 Hulveg og steingjerde ved Unneberg, Sandefjord kommune.

Figur 3 Skjematiske forskjeller, i plan og profil, mellom hulveger og grøfter i relativt flatt terreng.
ligger de orientert i terrenget slik at vannet føres bort fra området. Grøfter er ofte smale og dype og ligger med jevn avstand
til hverandre hvis et større areal er drenert. Hulveger har annen
linjeføring i terrenget enn grøftene. I og med at hulvegene er
forsenkninger fører også de vann. Derfor finner vi hulveger
med erosjonsspor i bunnen. De kan likevel skilles fra de rene
naturdannelsene ved sin slake, buete linjeføring i oppoverbakker samt sitt U-formete tverrsnitt. Vann graver seg bekkefar i
slynget sikksakkmønster, og har et V-formet tverrsnitt.

Figur 4 I hellende terreng er det forskjell i plan mellom hulveger og naturens erosjonsspor linjeføringen. Hulveger som
lange slake buer og erosjonnspor i slikksakk mønster.
Forskjellene i profil kan omtales som U-form kontra V-form.
Skandinavisk vegforskning med vekt på hulveger
Veghistorie i Danmark
Det er en del faglitteratur om veger publisert i Danmark. Med
hensyn til vegforskning er det neppe feil å hevde at det er etablert en forskningstradisjon som strekker seg fra Sophus
Müller til Mogens Schou Jørgensen (Müller 1904, Matthiessen
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1961, Kunwald 1962, 1964, Jørgensen 1996a). Hvordan er
hulveger behandlet i Danmark?
Sophus Müller publiserte avhandlingen: ”Vei og bygd i sten- og
broncealderen” i 1904. Han samlet tidligere publisert stoff om
veger og satte sammen en teori om veglinjer, vel vitende om
dens metodiske begrensninger. I Müllers avhandling omtales
hulveger og da ved beskrivelser av deres former (Müller
1904:47). Müller benytter veilinjer som term i sin behandling
av veger, hvor også hulveger inngår. Veger med slake linjeføringer i landskapet mener Müller peker tilbake på oksevognveger fra steinalder. Disse vegene unngår naturlige hindringer og
deres plassering ser han i forhold til gravhauger, som ofte har
gitt dateringer til steinalder. Mange hulveger har annen linjeføring og fører steilere opp bakker, noe som han forsiktig knytter
til ferdsel til fots og til hest. Disse hulveger eller rideveger henfører han til bronsealder eller yngre perioder (Müller 1904:48).
Hulvegene påtreffes i løsmasser, oftest i bakkeskråninger, og
hvis de ikke er slettet av jordarbeid er det naturlig at hulvegene
blir liggende som bruddstykker i landskapet, som i noen grad
kan settes sammen til vegstrekninger (1904:49). Han påpeker
flere ganger at det ikke er tegn til at det skulle være foretatt
noen jordarbeider i oldtidens veglinjer (1904:48,50), dog har
han kjennskap til vegarbeid som ”falde udenfor al Historie”
(1904:48). Hva som ligger i dette går han ikke nærmere inn på.
Müller beskriver hulveger: ”De lange, svagt og jævnt skraanende Indskjæringer afgive gode, fuldt færdige Hulveje”
(Müller 1904:47). I omtalen framgår det at han anser en hulveg som en beskrivelse av terrengform. Han fortsetter videre:
”Veienes Forløb sees at være fuldstendigt naturmæssigt…de
jævnsides indskydende Slukter afstak en bestemt Linie, udenfor
hvilken man var nødt til at holde sig. Vadestedet, Snævringen
og den bekvemme Hulvei tvang Færdselen sammen til bestemte Punkter, og den ufremkommelige Aadal hindrede, at den
spredtes”(Müller 1904:50, jf Møller in prep).
Etter Müllers avhandling ble det publisert flere artikler om
gamle veger. En som skrev mange artikler om emnet var
Lundbye (1919, 1920, 1923, 1925, 1934). Lundbye var ikke
arkeolog, og hans metode besto i å gå gjennom skriftlige kilder,
stedsnavnmateriale og kartmateriale. Han tegnet deretter inn
vannskiller på kartene, plottet inn gravhauger og vadesteder og
deduserte hvor vegene skulle ha gått. For å kontrollere om de
deduserte vegene lå slik i terrenget, som han forventet, gikk
han ut og sjekket (Lundbye 1919:133-134, 1920:428-429).
Han avbilder hulveger i sine artikler, og han benytter vegspor
synonymt med hulveg. Lundbye utøver ikke den samme kildekritikk som Müller, og resultatene av hans publikasjoner er
derfor av begrenset verdi i hulvegsammenheng (jf BeckerChristensen 1981:28). Lundbye beskriver hulveger slik:
”Men selv hvor der bliver pløjet, kan Vejsporene navnlig paa
Bakkeskraaningerne, og hvor jorden er let og sandet, saa at
regnvandet hjælper til at holde Sporet aabent og maaske gøre
det dybere, blive til dybe Hulveje, som først sent pløjes ud”
(Lundbye 1919:134).
Det var først med Hugo Matthiessens bok om Hærvejen fra
1930, at en vitenskapelig videreutvikling fra Müllers avhandling fant sted. Matthiessen rettet oppmerksomheten mot
middelalderens, og i noen grad, forhistoriske veger som utgjør
Hærveien eller Okseveien (Matthiessen 1961:8, 19). Vegene
som utgjør Hærveien ligger i brede korridorer i landskapet og
utgjør ulike deler av den gamle vegstrekningen gjennom
Jylland. Boka kom til å prege mye av forskningen omkring historiske veger. Forskerne har enten tatt mål av seg å finne spo-

18

rene i terrenget ved å gå ulike ruter innenfor de relativt brede
korridorer i landskapet (Lidegaard 1975, Steiner 1984), eller så
har de rettet seg mot skriftlige kilder:
”Han [Alex Wittendorff] har med rette lagt stor vægt på de
samtidige skriftlige kilder og pointeret, at det kun er dem, som
kan give sikre holdepunkter for, hvor de gamle veje har gået”
(Becker-Christensen 1981:30).
I arbeidene som tar for seg Hærvejen eller Oksevejen, er hulveger registrert, og med forbehold satt inn i nyere historiske forløp.
Det fremgår ikke om hulvegene er arkeologisk undersøkt. Fra
1940-årene og opp mot vår tid har Georg Kunwald skrevet artikler om veger og veganlegg. Hulveger beskriver Kunwald på følgende måte: ”Ved en vekselvirkning af færdselsslid og vanderosion opstår hulveje, der kan opnå meget anselig dybde og øvre
bredde” (Kunwald 1964:10). Han peker videre på at hulveger
ofte fører mot våtområder eller overgangssteder hvor de reisende
passerte. I forbindelse med kryssing av elvedaler, myrer og bekker har det vært nødvendig å ta aktive foranstaltninger for å
komme over (Møller 1988). Det er gjort fysiske endringer og
anlagt masser eller laget konstruksjoner som ved hjelp av arkeologiske utgravninger av og til har blitt datert. Ved flere av lokalitetene som er undersøkt fører hulveger ned mot vadestedet eller
broanlegget. Det er fra dansk hold uttrykt skepsis om hulvegene
kan dateres (Kunwald 1962:164, 1964:10, 1996:19, Jørgensen
1976:171, 1977a:49, 1979:227, Becker-Christensen 1981:19).
”Så snart en vejbane over et fugtigt område nåede fast land
ophørte enhver form for konstruktion, uanset hvor pompøst
overgangsstedet var bygget. Ved stejle opkørsler kan hulveje og
vejspor være bevaret (Broskov, Ravning, Onsild å), men på
jævnt terræn er så godt som alle sikre vidnesbyrd om færdslen
forsvundet. I hærdige eftersøgninger kan resultere i kortlægninger af talrige hulveje og vejspor....Sådanne kortlægninger er verdifulde, når de kan sættes i forbindelse med daterede overgangssteder og andre anlægg, men skal som udaterede levn benyttes
med forsiktighed. Man vil i totale kortlægninger kunne se en
tendens til hovedferdselsstrøg, men oftest afsøges omkring en i
forvejen valgt, mere eller mindre hypotetisk linie som f. eks. et
traditionelt vejstrøg eller funnudbredelseskorts koncentrationer,
og man kan som regel fastlægge vejspor overalt, hvor færdsel
overhovedet har været mulig. Kun i sjældnere tilfælde kan disse
systemer tidfæstes, og da oftest til nyere tid” (Jørgensen
1988:104-105).
Mogens Schou Jørgensen har arbeidet med vegproblematikk de
siste 25 år (diverse artikler 1977-2001). Innen dansk arkeologi
har det utviklet seg en fagtradisjon med hensyn til vegforskning.
Jørgensen er en arkeolog som bringer denne tradisjonen i
Danmark videre. Han har i flere artikler vært inne på problemstillinger som relaterer seg til hulveger. I en faghistorisk artikkel
retter han oppmerksomheten mot de teknologiske sidene ved
vegbyggeri:
”Når vi bedømmer de forhistoriske vejes teknologi, skal vi også
være opmærksomme på de gade- og bebyggelseskonstruktioner
vidt spredt i tid og rum, der findes gennem europæisk forhistorie. Disse anlægg viser, at den teknologiske kunnen har muliggjort højt udviklet vej-, bro og dæmningsbyggeri fra stenalderen
og til alle følgende tider. Enkle og ”primitive” vej- og stianlæg
uden for bebyggelser er derfor ikke udtryk for den pågældende
tid og kulturs optimale formåen, men for en tilstrækkelig indsats
for at løse et praktisk problem. Det er således ikke en teknologisk udvikling, vi følger i vejbyggeriet og det er karakterisktisk,
at fra en vejtype optræder for første gang, møder vi den gennem
de følgende tider, som regel helt op til nyere tid” (Jørgensen
1996a:44).
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Kartkonstruktør Steiner har publisert sitt arbeid med registreringer av hulveger i et område utenfor København (1984).
Steiner har selv befart terrenget og tegnet inn hulveger og veilinjer. Arbeidet gir oversikt over hvordan kart kan bli seende ut hvis
en tegner inn hulvegene i et område. Kartene viser mange linjer
som samlet sett kan utgjøre del av et vegsystem. Dels fører
vegene mot mål som er kjent, dels fører vegene på kryss og tvers
uten kjente deduserbare mål. Manglende referanser og begrunnelse av saksforhold svekker dessverre kvaliteten på Steiners
arbeide.
Artikler om hulveger finnes i lokale danske tidsskrifter, men disse
er det vanskelig å få fullgod oversikt over. Direkte undersøkelse
av hulveger er gjennomført, men undersøkelsene er publisert i
ulike mindre tidsskrifter og ofte vanskelig å spore opp (jf Steiner
1984:15). En gjennomgang av serien ”Arkæologiske ugravninger i Danmark” fra 1984 til 1998 gir en kortfattet gjennomgang
av gravninger utført av de lokale amtmuseene, ofte i samarbeid
med amatørarkeologer. Så langt det har latt seg bringe på bane,
har de arkeologiske undersøkelsene hatt som mål å datere hulvegen, eller overgangsstedet hulvegen leder til (senest Jørgensen
& Hansen 1999). Langt de fleste hulvegundersøkelser har ikke
gitt daterende resultater, men med et eksepsjonelt unntak; en
forskningsgravning i Gudmebygden på Fyn som behandler
Møllegårdsmarkens veje og huse av Henrik Thrane og Claus
Madsen (1995). Resultatene fra denne undersøkelsen blir presentert senere i dette kapittelet. For en forskningshistorisk oversikt over arbeider med hulveger i Danmark henvises til Mogens
Schou Jørgensens kommende artikkel (Jørgensen in prep).
Oppsummering
I dansk vegforskning blir hulveger ansett som en vegform, og
ingen vegtype. Hulveger blir derfor omtalt, men ikke behandlet
særskilt. Hulveg begrepet benyttes både om naturformasjoner og
ferdselsslitasje kombinert med erosjon. Oppmerksomheten
omkring hulvegene har dukket opp som følge av undersøkte vad,
brokonstruksjoner og gravfelt.
Veghistorie i Sverige
I Sverige har det også vært drevet forskning på historiske og forhistoriske veger. Det understrekes i nesten alle artikler at lite er
skjedd innen emnet (Schück 1934:106, Moström 1998:1). De
første vitenskapelige artiklene omkring veger kom tidlig på
1900-tallet, og da med fokus vadesteder og etterhvert runesteiner, som synes å ha relasjon til veger (Sernander 1905-08,
Linqvist 1914). Flere arbeider omkring veger og kommunikasjon
ble skrevet (bl a Schück 1934, Linqvist 1934, Friberg 1935,
1936, Ekholm 1938). Friberg benytter ikke termen hulveg, men
han beskriver og avbilder fenomenet:
”Den djupa ravinen i sandlagren nära Stigsbo…får sålunda sin
förklaring dels genom trafikens nednötande förmåga, dels
genom den fluviala erosion, som tack vare den starka lutningen
kraftigt satt in i den bildade fåran. Samma fenomen i vida större
omfattning kan, som förf. konstaterat, bl. a. iakttagas å de jylländska hedvägarna” (Friberg 1936:154).
Friberg undersøkte ikke slike deler av vegen, men foretok arkeologiske inngrep i vegbanen andre steder i det han lot ”1700-talls
vegen” undersøke ved graving: ”Någon grusning i avsikt att förhöja och bombera själva vägbanan kunne ej förmärkas vid företagna provgrävningar” (Friberg 1936:153).
Gunnar Ekholm beskriver fenomenet uten å benytte termen hulveg:
”i direkt förlängning av den utmed gravfältet löpande sträckningen iakttar man här en ställvis halvmeterdjup nedskärning i

marken med profil som ett cirkelsegment. Detta är den typiska
forntidsvägen, iakttagen på skilda ställen i vårt land. Den rännformiga fördjupningen utgör den naturliga verkningen på
lösare mark av en samfärdsel, som till övervägande grad ombesörjdes av fotgängare och ryttare. En väg av liknande beskaffenhet, även den ännu i bruk, kan iakttagas nedanför gravfältets östra del” (Ekholm 1938:84-85).
Det er relativt få arkeologer som har diskutert hulveger, som
fenomen eller vegform, men noen unntak finnes (Biörnstad
1958, Vinberg 1983, Jonsson 1986, Ambrosiani 1987, Gren
1987, Olsson 1994, Gren & Norman 1994). Leif Gren beskriver hulveger slik:
”Med hålvägar menas de erosionsspår längs en färdled då marken nöts ner av en samverkan av ridande, gående osv, samt
vind- och vattenerosion. Härigenom får vägen eller stigen formen av en långsmal fåra. Hålvägar är alltså inte avsiktigt skapade, snarare har de tvärtom medfört problem för de resande”
(Gren 1987:51).
Registrering av hulveger i forbindelse med Fornminnesinventeringen har medført hundrevis av registrerte hulveger (jfr
Arkeologi i Sverige 1987). Det er gjennomført arkeologiske
undersøkelser av hulveger i Sverige, (se vedlegg I). Men undersøkelsene er ikke systematisk gjennomgått, og: ”Någon större
arkeologisk studie av vägar eller transportteknologi har aldrig
genomförts i Sverige” (Mogren & Mansson 1995:76, se og
Ambrosiani 1987:9). Det er foretatt arkeologiske undersøkelser av veger, men publiseringen skjer spredt (Mogren 1991,
Drotz & Ekman 1995, Söderberg 1995, Fagerlund &
Hamilton 1995, Rosén 1997, Stenqvist 1997, 1999, Johansson
1999, Dunér & Mutikainen 1998, Artursson 1998, Sabo
2000, Bäck in print). Det er ikke foretatt noen gjennomgang og
vurdering av disse og tilsvarende kilder med henblikk på å sette
vegforskningen, eller kunnskap omkring hulveger inn i et
forskningshistorisk perspektiv. I en forskningshistorisk oversiktsartikkel om hulveger som er i arbeid, vil Jan-Olof
Montelius gjennomgå noe av det som er gjort av arbeid
omkring hulveger (Montelius in prep).
Det er skrevet noen artikler som tar opp sosiale strategier i forhold til makt og kommunikasjon (Mogren 1991, Staaf et al
1995, Stenqvist 1997). Mogren diskuterer hvilke betydning
befolkningens reaksjoner kan ha hatt på sentralmaktens ønske
og behov for å føre fram veger. Sentralmaktens økte interesse
og tilstedeværelse betydde økt skattetrykk og således økt kontroll over innbyggerne bl a i Hälsingland og Norrland. Vegene
ble kanskje derfor ikke vedlikeholdt eller realisert like hurtig
som sentralmakten ønsket (Mogren 1991, Stenqvist 1997).
Et annerledes bidrag til vegforskningen er levert av Staff,
Eriksdotter og Larsson (1995). Ut fra et teoretisk perspektiv
diskuterer de vegen i middelalderbyen. De ser vegen som
monument, lagt ut etter en bestemt layout i bylandskapet.
Vegen styrer og strukturerer bevegelser, skiller og fører sammen
folk i byen. Vegene møtes og danner møtesteder (Staaf et al
1995:36). Avfall i og på vegene kan analyseres som strukturert
adferd og fortelle om aktiviteter som har funnet sted i nærliggende eiendommer og eventuelt manglende avfall kan indikere
noe om overordnet organisering av avfallshåndtering (Staaf et
al 1995: 46-49). Det er klare skiller i form hva gjelder veger i
urbane miljøer og hulvegene i skog og mark.
Oppsummering
Den svenske vegforskningen består i spredte bidrag i tid og
rom. Hulvegbegrepet brukes om ferdselsslitasje kombinert med
erosjon fra 1940-tallet, før den tid ble ikke begrepet hulveg
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brukt, men beskrivelser av rännor, fåror og liknende levner
ikke tvil om at fenomenet var erkjent som gamle veger.
Hulveger er beskrevet som vegform og ikke vegtype. Innen
svensk forskning er hulvegenes relasjoner og sammenhenger
med andre kulturminner som runesteiner og gravfelt poengtert.
Veghistorie i Norge
Det er skrevet flere arbeider om norsk veghistorie. Yngvar
Nielsen skrev en større artikkel i 1877 om ”Det norske vejvæsens udvikling før 1814”. I 1926 publiserte Oskar Kristiansen
”Samfærsel i Norge”. Sverre Steen ga ut et stort verk; ”Ferd og
fest” i 1929, som ble så populært at det ble nytrykt i 1942
(Steen 1942 se og 1934). Just Broch skrev ”Veier og veivesen i
Norge” (1937). Beskrivelser av veger og veghistorie som har
mer regionalt fokus er også utkommet (f.eks. Gjærum 1954).
Lite er skrevet om hulveger, men av og til kan vi finne omtale
av oldtidsveger, da i betydning hulveg, i arkeologisk faglitteratur (f eks Johansen 1955:195, Resi 1986:Pl 70, 74, 75, 82,
Vibe-Müller 1987:4, pl 1, Pl 15, Helliksen 1996:46). Blant de
norske arkeologene var Erling Johansen blant de første som la
vekt på hulvegene, eller oldtidsvegene som han kalte dem.
Oppmerksomheten omkring vegene ble tydeliggjort og uttrykt
gjennom undersøkelsene på gravfeltet Hunn tidlig på 1950-tallet, men også andre lokaliteter i Østfold han skrev om
(Johansen 1955:195, 1976:102). Johansens blikk for relasjoner
og sammenhenger i landskapet særmerker mye av det han
skrev. Hulvegene ønsket han å se i sammenheng med gravfelt
og visse typer bygdeborger. ”Veiborgene” mener han var borganlegg som var plassert for å kontrollere ferdsel på vegen
(1976:102). I tillegg antar Johansen at det er nær sammenheng
mellom hulveger og gravfelt. Han foreslår at det er vegen som
er den primære av disse fornminnekategoriene (1976:106, se
også Larsen 1982:110). Johansen oppfattet hulvegene slik:
”Den slags veispor har laget seg selv. Først sparket hesten av
gresstorven og siden har fortsatt ridning og rinnende vann og
annen erosjon gjort faret dypere og dypere. Det hender at de er
så dype at de nesten har skjult hesten. Men før de ble så nedslitt, har man gjerne begynt å ri ved siden av det gamle sporet,
og dermed ble det en ny hulvei der. Det ligger i sakens natur at
det er skråningene som har de dypeste farene” (Johansen
1976:106).
Mindre artikler om forhistoriske og middelalderske veger er
publisert og artiklene omhandler gamle veger og deres relasjon
til kulturminner som varp og gravrøyser (Skjelsvik 1968, Hov
1993, Risbøl & Skarre 1998). Hulveger blir omtalt uten at de
behandles nærmere. Birthe Weber har registrert en vegstrekning over Dovre. Vegen ble forsøkt kartlagt og det ble tatt i
bruk metalldetektor, vegetasjonsspor samt steinkonsentrasjoner (Weber 1987). Webers arbeid er veghistorisk interessant,
men omhandler ikke hulveger.
I Ingrid Smedstads magistergradsavhandling om kavlebroene i
Trøndelag er det ikke eksempler på hulveger som fører til de
undersøkte kavlebroene (Smedstad 1988:13, 140).
”Forhistoriske- og middelalderveier er i dag i en del tilfeller
bevart som hulveier – veifar, som på grunn av slitasje og erosjon har form av forsenkninger i terrenget. Ofte er bare korte
strekninger av veiene bevart, og det er derfor vanskelig å se
disse i forbindelse med bosetningen i de respektive områdene,
eller som ledd i et kommunikasjonssystem over større områder.
Det er også vanskelig å datere disse veiene. Dette er trolig medvirkende årsak til at veiforskningen har fått relativt liten plass
i norsk arkeologi” (Smedstad 1988:6-7).
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Mange av de norske publiserte arbeidene om veger og hulveger
er skrevet som lokalhistorie (Johansen 1976, Møller 1977,
1980, Kolltveit 1991, Jakobsen 1995, Skarre 1995, 1997b,
1999, Risbøl & Skarre 1998). Den store lokalhistoriske interessen for veger, og spesielt pilegrimsleden, førte til at
Direktoratet for naturforvaltning ga ut håndbok for bruk vern og vedlikehold (Møyner 1994). Det er på 1990-tallet
kommet en rekke arbeider omkring veger av regional og lokal
betydning og pilegrimsveger har blitt viet oppmerksomhet
(Møyner 1994, Smedstad 1996, Keller 1996, Falch 1996,
Kollandsrud 1998, Flatby & Petersen 1999). Flere av de lokalhistoriske arbeidene om veger tar gjerne utgangspunkt i hulveger og presenterer disse som de eldste spor etter regulær ferdsel
(Allum 1956, Bjørvik 1993, Hellem 1993a, 1993g, Mellgren
1994, Kristensen & Aase 1995, Falch 1996, Jacobsen 1998,
Registrering av gamle ferdselsveger i Stokke 1998). Hulveger er
også med i kulturhistoriske bøker som presenterer kulturminner (f eks Jacobsen 1997:191). I disse arbeidene er hulveger
gitt en forklaring på hvordan de oppsto, og omtalt som biter av
gamle vegnett.
En annen vinkling på hulvegene kom med Tom Skarres artikkel om ”Fenomenet hulveier – de gamle ferdselsspor” (Skarre
1997a). Han rettet oppmerksomheten mot prosesser som skaper hulveger; ferdsel, slitasje og bæreevne. Han måler spor i
terrenget hvor det utelukkende har gått hest i 15 år (Skarre
1997a:12-14). Skarre forsøker å gripe prosessene med tråkk og
erosjon på en ny måte. I tillegg diskuterer han bestemmelser
om veghold i de gamle norske lovene. Skarres arbeid kan
betraktes som en forløper for det som kom til å bli
Hulvegprosjektet i Vestfold.
Det er foretatt flere arkeologiske undersøkelser av hulveger i
Norge, de aller fleste er gjennomført i Vestfold i løpet av 1990tallet (Bjørnstad 1989, Landmark 1995, Jacobsen & Larsen
1995, Fossum 1996, Wangen 1998, Sønsterud 1997, Mydland
1998, Rytter 1998, Gustafson 1999, Omland 1999, Risbøl in
prep). Resultatene fra disse gravningene vil bli gjennomgått i
diskusjon om dateringsproblemene nedenfor.
Forut for de arkeologiske undersøkelsene i regi av
Hulvegprosjektet ble det publisert to artikler (Gansum 1999,
2000). I artikkelen fra 1999 ble det skjelnet mellom hulveger
og kasseformete veger, men antakelsen har vist seg ikke å
kunne opprettholdes, da de kasseformete vegene er å betrakte
som hulveger (Gansum 1999:26, Gansum 2000d, se kap 7).
Også framstilling av bruksfase-begrepet ble alt for enkelt og
uproblematisert (Gansum 2000:59,63). I hermeneutiske ordvendinger kan vi si at artiklene viser en førforståelse, som
gjennom arkeologiske undersøkelser ble utfordret og endret.
De over nevnte artikler kan betraktes som forskningshistorie
med hensyn til klassifisering og definisjoner av hulveger.
Gjennom forskningsgravninger av hulveger har forståelsen av
prosessene som virker i hulveger blitt nyansert (Sørensen 2000,
Gansum & Skarre 2001, Jørgensen 2001:9).
Oppsummering
Den norske vegforskningen har lang tradisjon og har favnet
mange aspekter ved organisatorisk utvikling, lovverk og transportteknologisk utvikling. Hulveger er omtalt, men i beskjeden
grad behandlet i litteraturen. Hulvegbegrepet er benyttet parallelt og ofte synonymet med oldtidsveg, og sikter til ferdselsslitasje kombinert med erosjon.
Dateringsproblemer og valg av metoder
En problemstilling som går igjen i den arkeologiske litteraturen
og i nesten alle arkeologiske gravningsrapporter er: kan hulvegen dateres? Problemstillingen er viktig å belyse, siden avkla-
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ring av dateringsspørsmålet anses som en vesentlig del av konklusjonen for en arkeologisk undersøkelse. Plassering i tid er
ønskelig for å sette hulvegen inn i en historisk tolkningsramme.
Det er flere måter å nærme seg problemstillingen på, og problemområdet må avgrenses. En måte å avgrense emnet er å stille spørsmålet: Hva ligger det i begrepet datering av veg?
Spørsmålet er avgjørende fordi datering kan henvise til forskjellige saksforhold. Er det startpunktet for ferdsel som skaper
hulveg vi vil rette oppmerksomheten mot, eller er det tidsperioder hvor vegen var i bruk som er målet for datering? Svarer vi
at enhver form for datering er av interesse, øker muligheten for
å oppnå resultater. Resultatene bør eksplisitt redegjøre for hva
som er datert; startpunkt, bruksfase eller sluttpunkt. I den
forskningshistoriske gjennomgangen nedenfor vil det ikke bli
fokusert på disse distinksjonene.
Vi skal først se på hvilke metoder som er tatt i bruk for å påvise eldre veger. Dernest følger en gjennomgang av de metodene
som er benyttet ved arkeologiske undersøkelser. Avslutningsvis
vil vi gjennomgå hvilke dateringer som er lagt fram og gi en
forskningsstatus for emnet.
Hvilke metoder er brukt for å påvise veger?
Før en veg kan dateres må den lokaliseres enten som fysisk
fenomen eller som data tilgjengelig i kilder. Hvilke metoder er
brukt for å påvise veger? Med hensyn til hvilke metodiske tilnærminger til vegproblematikk som er gjennomført er det forskjellige tradisjoner i Skandinavia. Metodeutvikling og metodebruk er imidlertid ikke interessant å dele etter nasjonalitet,
og vil derfor bli presentert under ett.
En tilnærming er å søke i arkivalia, skriftlige kilder, kart etc (se
kapittel 3) Vegnett på eldre kart vil indikerer omtrent hvor
ferdselen gikk. De vil være spesielt nyttige der det ikke finnes
spor i landskapet i dag.
Arkeologisk utgravning er en metode for å lokalisere, påvise og
klassifisere veger. Denne tilnærmingen vil bli utdypet utover i
boka.
Visuell observasjon (kulturgeografi); registrering av kulturminner i terrenget, er en metode som ikke innebærer arkeologiske inngrep. Landskap er kilde til informasjon om valg mennesker har truffet, og kulturminnene og menneskelige aktiviteter inngår i en sammenheng. Registrering av et område innebærer å se etter relasjoner og sammenhenger mellom kulturminner. Første skritt er å skaffe seg oversikt over hvilke kulturminner som befinner seg innenfor området. Neste steg er å
finne ut hvilke anlegg og kulturminner som kan relateres til
vegene. En slik oversikt danner utgangspunkt for å sette de
fysisk bevarte sporene inn sammenhenger som postulerer plassering i tid. Ved å systematisere sporene av veger og deres relasjon og sammenheng med kulturminner kan vi få inntrykk av
hvor veger kan ha gått og hva de kan ha vært knyttet til. Samlet
vil en slik oversikt kunne indikere tidsperiode(r) for bruk av
veg(ene). En gjennomgang av materiale ved denne tilnærmingen er presentert i kapittel 6.
Biologiske analyser av artsvariasjon eller pollenanalyse kan
brukes for å indikere endringer i vegetasjon over tid og som
kan knyttes til ferdsel (Moe 1973, Weber 1987). Av de biologiske metodene er pollenanalyse den som er hyppigst benyttet i
vegsammenheng (Høeg 1997, 2000).
Tekniske og kjemiske sporingsmetoder kan også brukes for å
påvise gamle veger. Hvilke metoder står til rådighet for å spore
veger som ikke er synlig på markoverflaten? Metoder som kan

påvise veger under flat mark er nesten utelukkende brukt i
forskningsforsøk. Bruk av elektromagnetiske målinger, georadar, og metallsøker kan gi informasjon om vegen uten å foreta
arkeologiske inngrep.
I Danmark er ulike typer georadarer benyttet på forhistoriske
vegkonstruksjoner og broanlegg (Jørgensen 1993). Målinger
med georadaren har gitt gode resultater og fungerer best ved
store og noenlunde ensartede anlegg (Jørgensen 1993:15).
Metoden viser best resultater på veganlegg i våtområder
(Jørgensen 1977b:159). Radaren sender høyfrekvente signaler
ned i bakken som reflekteres og analyseres i form av anomalier (signaler som avviker fra naturlig undergrunn). Det foreligger ikke resultater for bruk av georadar i hulveg.
Elektromagnetiske målinger kan påvise veger hvor massene er
mer komprimert enn omgivende terreng (Lundberg 1997:30).
Metoden er benyttet på veg fra 1700-tallet, og Lundberg foreslår å: ”utföra samma typ av undersökning på ett annat material. Framför allt skulle en undersøkning av områden kring
runstenar och hålvägar vara interessant” (Lundberg 1997:31).
Måling i hulveger er så langt vår kunnskap rekker, ikke
gjennomført.
En annen framgangsmåte for å påvise eldre veger er bruk av
fosfatkartering. Metoden innebærer små inngrep i bakken.
Høye verdier fosfat i jorda vil kunne indikerer menneskelig
styrt aktivitet i et område (Friberg 1942 referert i Lundberg
1997:22). Lena Lundberg har undersøkt om fosfatverdiene har
noen sammenheng med historisk kjente veger i Vendel.
Lundbergs undersøkelser tyder på at det ikke er en enkel sak å
påvise veger ved slik analyse (Lundberg 1997:29). Hun konkluderer med at fosfatkartering kombinert med elektromagnetiske målinger vil kunne avdekke eldre veger. De elektromagnetiske målingene kan påvise at massene i vegen kan være mer
komprimert enn omgivende terreng. Fosfatverdier innhentet
fra samme område kan bidra med data om avvik i forhold til
naturlig undergrunn. Samlet sett kan disse metodene underbygge vegens forløp.
Bruk av metalldetektor kan være utgangspunkt for å dokumentere spredningsmønster for metall innen et område. På den
måten kan en undersøke om konsentrasjoner av metall faller
sammen med vegene eller ei (Skarre og Schau pers medl.). Det
vil imidlertid være vanskelig å datere bruksfaser av vegen uten
å ta opp et representativt utvalg av metallfunnene, eller på
annen måte grave ut områder hvor metallfunnene kan settes
inn i en kontekst (Weber 1987).
Datamateriale som blir hentet ved bruk av måleinstrumenter,
tekniske eller kjemiske analyser er imidlertid vanskelig å tolke
uten forutgående eller etterfølgende gravinger (Jørgensen
1993:16-17). Hverken georadar, elektromagnetiske målinger
eller fosfatkartering er utført på hulveger. Det er foreløpig kun
metalldetektor som benyttes i hulvegsammenheng. Med hensyn
til datering av hulveger er det foreløpig kun metallsøker som
kan gi slik informasjon, men ikke uten arkeologiske inngrep i
marken.
Da har vi presentert metoder som kan brukes for å registrere
veger herunder også hulveger. Den videre behandling av hulvegene krever målrettet arbeid og formulerte problemstillinger.
Hvilke metoder er brukt ved arkeologiske inngrep i hulveger?
Hvilke metoder er benyttet for å datere hulveger? Kan arkeologiske utgravninger datere hulvegene?
Det er gjennomført undersøkelser av hulveger i alle skandina-
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viske land. Noen fullstendig oversikt vil ikke bli gitt her (se
vedlegg I for oversikt). Grunnen er at arkivrapportene ikke alltid er tilgjengelige, og tilgjengeligheten varierer sterkt i de
skandinaviske land, alt etter hvor og hvilke institusjoner som
har arkivansvaret. I Danmark er museumsstrukturen desentralisert og arkivmaterialet befinner seg på forskjellige museer. I
Sverige og Norge er museene som har gravnings- og arkivansvar sentralisert til færre museer. I gjennomgangen av metoder
vil derfor hovedmaterialet baseres på svenske og norske undersøkelser. Materialet gjør derfor ikke krav på å være fullstendig
for de skandinaviske hulvegundersøkelsene, men tør være et
representativ utvalg med hensyn til metodebruk og resultater.
At hulveg er en vegform og ikke en vegtype er klargjort i den
forskningshistoriske gjennomgangen ovenfor. Det er et
utgangspunkt for å forstå at hulveger er gitt lav prioritet med
hensyn til arkeologiske undersøkelser.
Danmark
En gjennomgang av Arkæologiske udgravninger i Danmark,
tilbake til 1984 ga noen treff med hensyn til gravning av hulveger, dog uten av noen av disse synes å være datert. De fleste
av undersøkelsene dreide seg om andre utgravningsobjekter
hvor hulvegene eller de mulige vegene, ble avdekket som mørkfarvete langsmale strukturer på flateavdekte arealer. Ingen av
disse strukturene, som ble tolket som veger, er datert.
Det er først og fremst over bløt bunn det er foretatt arkeologiske undersøkelser av veger i Danmark (Schovsbo 1987:140142). Årsaken til dette systematiske valg er at organisk materiale, eller annet daterbart materiale, kan bevares og inngå som
del av en vegkonstruksjon.

kontorer og er som oftest relatert til prosjekter. Rapportene,
”steg ett”, er grunddokumentasjon for prosjektet og en redegjørelse overfor oppdragsgiver. I disse rapportene blir eventuelle hulveger beskrevet, og i noen tilfeller presentert ved tegning
eller fotodokumentasjon. Det vil nok være rapporter å finne
hvis man oppsøker arkivet (ATA i Stockholm) og skaffer til veie
grunnlagsdokumentasjonen for hulvegene. Dette er imidlertid
ikke gjort i forbindelse med dette arbeidet.
De forvaltningsmessig undersøkte hulvegene i Sverige er gravd
med standardiserte metoder. Hvilken metode som benyttes styres av om hulvegen er et utgravningsobjekt, eller om hulvegen
inngår i en større undersøkelse. Hvis hulveger skal undersøkes
separat, blir det gravd sjakter på tvers av hulvegenes lengderetning. Profilene blir dokumentert ved fotografi og tegning.
Ingen hulveger har foreløpig blitt datert på denne måten
(Berglund 1989:3, 1993:427, Åkerlund & Wigren 1993:381,
Söderberg 1993:333, 1995:40-41, Andersson 1994:70, Rosén
1997, Bäck 2002).
I et par tilfeller er det benyttet metalldetektor i forbindelse med
de arkeologiske undersøkelsene, uten at metoden har ført til
sikre dateringer av hulvegen (Rosén 1997:11, Carlie 2001:84,
Bäck 2002).
Hulveger opptrer ofte på gravfelt, og i Sverige er gravfelt med
hulveger undersøkt. De undersøkelsene som foreligger synes å
ha en klar tendens med hensyn til hulvegene. De har blitt viet
relativt liten interesse sammenlignet med gravene, og ingen av
hulvegene er datert gjennom gravning (Drotz & Ekman
1995:161, Äija et al 1993:379, Ekman & Seving 1996:22, 55,
Zetterlund 1993: 453, Helander & Zetterlund 1997:9, Dunér
& Mutikainen 1998:52 ).

Da de omtalene som foreligger i Arkæologiske udgravninger i
Danmark er meget knapp i stilen, var det ønskelig å ta rede på
gravningsmetodikk som anvendes ved hulvegundersøkelser.
Ved henvendelse til Aalborgs Historiske Museum ble en
utgravningsrapport
oversendt
(Birkedahl
1988).
Framgangsmåten for de arkeologiske undersøkelsene var først
å måle opp hulvegsystemet, dernest å legge i alt 7 sjakter på
tvers av hulvegene, tegne og fotografere profilene. I to av de
fire undersøkte hulvegene ble det påvist hjulspor. Hjulsporene
ble også dokumentert på plantegning. Hulvegene lot seg ikke
datere (Birkedahl 1988).
En forskningsgravning i Gudmebygden på Fyn avdekket hulveger sammen med andre levninger. I en artikkel om
Møllegårdsmarkens veje og huse av Henrik Thrane og Claus
Madsen (1995) blir forskningsgravningen presentert.
Metodene er ikke eksplisitt beskrevet i artikkelen, men det
framgår at området er pløyd og at pløyelaget ble fjernet med
gravemaskin. I kant av de tidligere gravde gravfeltene lå det
gråsorte jordlag som det ble lagt en søkegrøft gjennom, og
massene ble vannsollet. Funn av oldsaker i jordlaget førte til
videre graving som avdekket at det var hulveger fylt med kremasjonsavfall.
Gravningsmetodikken er flateavdekking og håndrensing av
større sammenhengende flater, samt søkesjakter for å kontrollere hvor vegene fører hen. Vegene kunne i den grad de var
bevart renses fram i plan og profil. Hulvegene lot seg datere
ved en rekke stratigrafiske forhold (Thrane & Madsen
1995:87).
Sverige
I tillegg til hjelp fra svenske kolleger som kunne gi inforasjon
om gravningsrapporter har vi fanget opp mindre undersøkninger i serien Arkeologi i Sverige. Rapporter som redegjør for
utgravninger gis ut blant annet av Riksantikvarieämbetets UV-
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Figur 5 Hulveg gjennom gravfeltet på Kumla Ättebacke (etter
Drotz & Ekman 1995:19). Det er sannsynlig at hulvegen (nr
217) er samtidig med gravfeltet, da verken graver eller veg
overlagrer hverandre.
Det foreligger en forskningsgravd hulveg som metodisk skiller
seg noe fra forvaltningsgravningene. Ann Vinberg lot en av de
største hulvegene i Össeby-Garns sogn i Uppland undersøke.
Målsetningen var å dokumentere hvorledes en hulveg var
”oppbygd”, og om den har noen konstruksjoner eller på annet
sett var bearbeidet ved at stein var lagt på bunnen som forsterkning. Hypotesen om at det først og fremst var ”allmänna
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vägarna” som var konstruerte, skulle testes (Vinberg 1983:39).
Metoden besto i å håndgrave en 5 meter lang og 1 meter bred
sjakt på tvers av vegens lengderetning. Halvdelen ble gravd i
sjikt, mens andre halvpart ble gravd stratigrafisk. Sjakten ble
dokumentert ved to plantegninger og en profiltegning.
Funnkonsentrasjon bestående av jernspiker, jernlodd, en liten
jernstang og en bronseknapp ble gjort ved overgangen fra skråning til bunn (for begrepsbruk se kapittel 5, eller Gansum &
Skarre 2001). Vinberg tolker funnkonsentrasjonen som et
mulig resultat av rydding av stein og annet obstruerende materiale fra vegens senterlinje (Vinberg 1983:45). Hun konkluderer med at hulvegen er erodert ned i morenen og at hypotesen
om hulveger som konstruerte fenomen ikke ble styrket.
Derimot var det klart at vegen var ryddet for stein for å få en
jevnere vegoverflate (Vinberg 1983:45). Noen datering av hulvegen lot seg ikke gjøre (Vinberg 1983:52).
Flertallet av de hulveger som er undersøkt er snittet ved bruk
av gravemaskin. Profiltegning og beskrivelse, samt fotografering utgjør vanligvis dokumentasjonen. I flere av rapportene er
hulvegene målt inn og presentert på kartgrunnlag.
Norge
Datering av hulveger har vært et hovedanliggende for de norske undersøkelsene, og de rapportene som har vært tilgjengelig
vil bli gjennomgått (Bjørnstad 1989, Landmark 1995, Jacobsen
& Larsen 1995, Fossum 1996, Sønsterud 1997, Resi 1998,
Mydland 1998, Rytter 1998, Wangen 1998, Gustafson 1999,
Omland 1999).
Metodene som er benyttet varierer noe, men hovedinntrykket
er at tilnærming i felt er ganske standardisert. Sjakting med
gravemaskin og bruk av metalldetektor synes å inngå som standard prosedyre. Problemstillinger som har vært reist og metoder som har vært benyttet er ofte knyttet til lokale forhold
hvor ferdselens mål har vært del av en helhetsvurdering. De
metodene som har vært benyttet kan settes opp punktvis of
med referanser:
• Dokumentere hulvegene i plan, enten på kart eller i form av
koordinatfestete punkter (samtlige).
• Dokumentere profil ved fotografier og tegninger (samtlige).
• Grave sjakt på tvers av hulvegen(e), enten for hånd eller med
gravemaskin (samtlige).
• Flateavdekke strukturer eller arealer inntil hulveg med gravemaskin (Jacobsen & Larsen 1995, Fossum 1996).
• Bruke metalldetektor i og utenfor hulvegene, eventuelt i
kombinasjon med gravemaskin som skreller av lag for lag
som fortløpende blir gått over med metalldetektor
(Sønsterud 1997, Resi 1998, Gustafson 1999).
• Pollenanalyse tatt i og utenfor hulvegene (Fossum 1996,
Wangen 1998).
• Registrere med jordbor (Wangen 1998).
• Grusanalyser (Fossum 1996).
Noen av de metodiske tilnærmingene gir data som ikke tar
sikte på å tidfeste bruken av vegen. Disse metodene var prøvd
og kjent forut for de undersøkelsene som fant sted i 1999 og
som blir presentert i kapittel 7. Langt de fleste av undersøkelsene har funnet sted i Vestfold, og flere av undersøkelsene
har som uttalte målsetninger å utvikle metoder i arbeidet med
hulvegene. I 1996 ble det utført en gravning av hulveg på gården Ve mellom i Vestfold, og denne gravingen har flere metodiske sider som vitner om nytenkning (Fossum 1996).
Hulvegene ble målt opp meget detaljert. I tillegg til sjakter ble
det flateavdekket areal inntil hulvegen for om mulig søke etter

rasteplasser. Det ble gjennomført pollenanalyse både i hulvegene og utenfor. Pollenanalysen indikerer at det er flere bruksfaser og at det kan settes opp en grov relativ kronologi for de
ulike hulvegene (Høeg 1997). Høeg setter en bakre tidsgrense
for datering til BP1500, fordi det ble funnet granpollen helt ned
til undergrunnen. Dateringer av faser eller plassering av hulvegenes relative alder har ikke Fossum begitt seg inn på (Fossum
in print). I tillegg ble det tatt ut en grusprøve som ble analysert
med henblikk på stabilitet (korngradering), noe som ikke var
gjennomført på noen hulveger i Norge før.
Dateringsresultater – forskningsstatus
Danmark
En forskningsgravning i Gudmebygden på Fyn avdekket hulveger sammen med andre levninger. I en artikkel om
Møllegårdsmarkens veje og huse av Henrik Thrane og Claus
Madsen (1995) blir forskningsgravningen presentert. Området
de undersøkte er pløyd og pløyelaget ble fjernet med gravemaskin. I kant av de tidligere gravde gravfeltene lå det gråsorte
jordlag. Det ble lagt en søkegrøft gjennomområdet, og massene
ble vannsollet. Funn av oldsaker i jordlaget førte til videre graving som avdekket at det var hulveger fylt med kremasjonsavfall. Utgraverne valgte å flateavdekke og håndrense større
sammenhengende flater, samt legge ut søkesjakter for å kontrollere hvor vegene førete hen. Vegene kunne i den grad de var
bevart renses fram i plan og profil. Hulvegene lot seg datere
ved en rekke stratigrafiske forhold. Hulvegen var i bruk fram
til 300-tallet e.Kr. (Thrane & Madsen 1995:87). Deretter ble
det oppført et kulthus over den igjenfylte hulvegen, noe som
umuliggjorde kjøring. Etter at kulthuset gikk av bruk ble det
igjen åpnet veg, nøyaktig på samme sted. Denne vegen, med
hjulspor, utvikles til hulveg ned mot vadestedet. I mellom hjulsporene, nede ved elven, ble det i hver av de to hulvegene
dokumentert en stolpe som var godt fundamentert i grunnen.
Det var tydelig at noen engang hadde satt vegen ut av funksjon,
en gang for alle:
”En sammenhæng med pælene har formentlig de tre store sten,
som lå nede på vejbelægningen i den vestlige hulvej. De to lå
oven på hinanden syd for pælen. Hvor mange sten, der ligger
på vejen, kan ikke siges, da der jo kun er afdækket små stykker. Tilsammen må pæle og sten vise at vejenes tid var forbi.
Nok var datidens vogne høyakslede, men de kunne næppe passere pæle og sten på vej op ad en våd skråning, så spærringen
har sikkert været effektiv” (Thrane & Madsen 1995:81-82).
Stolpene midt i de to vegbanene er dendrokronologisk datert til
1112-1190 og ca etter 1210 e.Kr. Denne bemerkelsesverdige
undersøkelsen gir beskjed om at hulvegene er i funksjon fram
til yngre romertid. Når de ble etablert er ikke godt å si, men
deres definitive opphør som veg fant sted omkring 1200 e.Kr.
Sverige
De dateringene som er framkommet ved arkeologiske prosjekter i Sverige har framkommet som stratigrafiske observasjoner.
Det er påvist at veger enten ligger over eller under daterbare
konstruksjoner som har gitt en eldre enn eller yngre enn datering for vegene. En steinsatt bronsealderveg er datert i Skåne
(Thörn 1998:14, 2000:135).
I forbindelse med bygging av jernbane ble en hulveg (RAÄ 93)
gjenstand for arkeologisk undersøkelse. Denne skar gjennom
en steinstreng. Hulvegen er yngre enn steinstrengen som forsiktig dateres til eldre romersk jernalder (Dunér & Mutikainen
1998:22). Hulvegen blir ved detaljoppmålingen plassert i tidsrommet 1700-1900 e.Kr. (Beronius-Jörpeland, Edenmo &
Mutikainen 1998:122). Flere hulveger eller krøtterstier ble
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oppdaget ved gravning av RAÄ 186. Hulvegene eller krøtterstiene slynget seg over et boplassområde, og var stratigrafisk yngre
enn hus II som dateres til eldre romersk jernalder (Dunér &
Mutikainen 1998:49-51). En annen hulveg ble også gjenstand
for arkeologisk undersøkelse (RAÄ 187). Denne førte mot en
steinstreng hvor det var ryddet en åpning, noe som tolkes slik at
vegen har brutt gjennom steinstrengen. Det ble ikke gjort funn i
hulvegen (Dunér & Mutikainen 1998:52).
Sikre dateringer gjennom arkeologiske inngrep i hulveger foreligger ikke i Sverige, men de blir ofte sett i sammenheng med
gravfelt.
Norge
De dateringsresultatene som foreligger fra de norske arkeologiske undersøkelsene kan oppsummeres i en tabell. Lokalitetene ble
undersøkt samtidig eller forut for det foreliggende arbeidet med
hulvegene. I tabellen er det ført opp følgende kolonner; datert
brukstid som henviser til funn gjort i hulvegene og som i rapportene er tolket som datering av brukstid. Kontekst henviser
enten til hulvegenes plassering i landskapet eller hvilke gjenstander eller materiale som er oppgitt som datert.

De arkeologiske inngrepene som er gjort har gitt funnmateriale, hovedsakelig hesteskosøm, som på typologisk grunnlag er
foreslått datert til middelalder. Hestesko og hesteskosøm som
typologisk daterbart kildemateriale har store overlappinger i
tid, noe som klart svekker slike dateringsforslag (Gansum
2002a). Av de undersøkte hulvegene er det foreløpig kun
Angers Klev som synes tilfredsstillende datert til middelalder
ved slike funn (Resi 1998). De øvrige oppgitte dateringene
baserer seg på relasjoner til andre kulturminner som f.eks.
kokegrop, kullgroper eller utmarksressurser. Gjennom slike
relasjoner kan det være sannsynlige å postulere sammenhenger mellom hulvegen og vegens funksjon i forhold til ressurser,
men kildekrititikken som kan reises mot slike postulerte
sammenhengen gjør at vi ikke kan påstå at vegene er direkte
datert.
Metodene som er benyttet er stort sett de samme og et flertall
av vegene blir foreslått datert ved funn gjort med metalldetektor. Flere av rapportene kunne hatt referanser til gjenstandstyper og eventuelt vedlagt tegning i målestokk eller fotografi av
viktige funn. Det vil kunne styrke dateringsforslagene.

Tabell 2 Oversikt over arkeologiske undersøkelser av hulveger i Norge 1984-1999.
Kilde: De arkeologiske innberetningene samt Risbøl in print.
Lokalitet

Kommune

Fylke

Undersøkt, år

Datert brukstid

Kontekst

Vold østre

Halden

Østfold

1984

yngre enn Kr.f.

Gravfeltsmiljø

Haug

Bærum

Akershus

1989

ikke datert

Retning mot middelalder kirke
C, hestesko-

Verdal

Sande

Vestfold

1995

yba, middelalder

Hanekleiva

Sande

Vestfold

1995

middelalder

Regional ferdsel

Ve mellom

Sande

Vestfold

1996

middelalder

Hesteskosøm

Oksholmen

Larvik

Vestfold

1996

middelalder

Øks, hestesko

14

og søm

Bringager

Holmestrand

Vestfold

1997

middelalder

Hesteskosøm

Reggestad

Våle

Vestfold

1997

middelalder

Hestesko

Angers Klev

Holmestrand

Vestfold

1997

middelalder

Hesteskosøm

Skullerud

Oslo

Oslo

1998

yja

14

Kilde

Åmot

Hedmark

1998

ikke datert

C, relasjon til

gravrøyser
Veg til utmarksressurser
Kråkerud

Skedsmo

Akershus

1999

ikke datert

Veg til overfartssted

Øndredal søndre

Hemsedal

Buskerud

1999

ikke datert

Relasjon til kullgroper

Lokalitet Kommune Fylke Undersøkt, år Datert brukstid
Kontekst Vold østre Halden Østfold 1984 yngre enn Kr. F.
Gravfeltsmiljø Haug Bærum Akershus 1989 ikke datert
Retning mot middelalder kirke Verdal Sande Vestfold 1995
yba, middelalder 14 C, hestesko- og søm Hanekleiva Sande
Vestfold 1995 middelalder Regional ferdsel Ve mellom Sande
Vestfold 1996 middelalder Hesteskosøm Oksholmen Larvik
Vestfold 1996 middelalder Øks, hestesko
Bringager
Holmestrand Vestfold 1997 middelalder Hesteskosøm
Reggestad Våle Vestfold 1997 middelalder Hestesko Angers
Klev Holmestrand Vestfold 1997 middelalder Hesteskosøm
Skullerud Oslo Oslo 1998 yja 14C, relasjon til gravrøyser
Kilde Åmot Hedmark 1998 ikke datert Veg til utmarksressurser Kråkerud Skedsmo Akershus 1999 ikke datert Veg til overfartssted Øndredal søndre Hemsedal Buskerud 1999 ikke
datert Relasjon til kullgroper
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Kildekritisk er det holdbart å hevde at hulvegene var i bruk
hvis en finner gjenstander fra perioder som knytter ferdsel til
vegen, slik som hestesko og hesteskosøm. Funnspredning av
metallsaker indikerer at de har sammenheng med vegen, da
funnkonsentrasjonene ligger i og umiddelbart ved hulvegene.
For en nærmere gjennomgang av de undersøkte hulvegene henvises til vedlegg I.
Oppsummering
Innsikt og kunnskap om hulvegene har økt betraktelig som
følge av de erfaringer som er vunnet ved utgravninger.
Hovedproblemstillingen om hulvegene kan dateres, har i varierende grad blitt besvart gjennom de utførte gravingene. Flere
hulveger har en relativ plassering i tid basert på visuell observasjon, jfr hulveger og gravfelt, bautasteiner, runesteiner etc,
enn de som er datert gjennom arkeologiske utgravninger. Hva

92069-07-0 Hulveger

13.03.02

11:08

Side 25

kan dette skyldes? Er det materialet i seg selv, hulvegene, eller
valg av metode som kan forklare forholdet?
Det metodiske grepet å grave sjakt på tvers av hulvegens lengderetning og datere profilene, synes ikke å ha besvart problemstillingen om datering. I den grad arkeologene har vunnet
kunnskap om brukstid er dette gjort ved bruk av metalldetektor, og i ett tilfelle fått vegetasjonshistoriske data som kan knyttes kronologisk til stratigrafien i hulvegene (Fossum 1996, in
print). I spørsmålet om datering er det kun en dansk undersøkelse som har lykkes med dette på en overbevisende måte
(Thrane & Madsen 1995). Denne hulvegen er datert til romertid og med ny bruksfase i yngre jernalder og tidlig middelalder.
I den faghistoriske gjennomgangen har vi sett nærmere på hva
som er gjort og hvilke kilder som har vært utnyttet i arbeidet
med hulveger. Det som da gjenstår å gjøre før vi presenterer
empiriske undersøkelser er å redegjøre for de språklige sidene
ved forskningsemnet. Det er gjennom språket kildemateriale
presenteres, og en gjennomgang av, og forslag til, termer og
begreper følger i neste kapittel.
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5 Terminologi og begrepsapparat
Trenger vi en terminologi og et begrepsapparat for hulveger?
Spørsmålet er betimelig å stille, siden hulveg kun er del av en
veg, en vegform. Tross disse motforestillingene oppsto det
behov for en terminologi. Vi kan trenge et språk for hulvegene,
slik at beskrivelser og omtale av fenomenet blir mer presist og
standardisert, enn de beskrivelsene som er tilgjengelig gjennom
faglitteraturen. I arbeidet med Hulvegprosjektet oppsto det
behov for å kunne beskrive formasjonene i terrenget. Det er i
og gjennom språket vi klarlegger hva vi refererer til av fysiske
fenomen og hva vi mener om dem. Språket strukturerer hvordan vi tenker og kategoriserer. I og med at språkbruk er så viktig i vår forståelse av også dette emnet, skal vi se nærmere på
distinksjonen begrep og term.
Finnes det belegg for termen/ordet hulveg i skriftlige kilder?
Hvilke betydningsinnhold har ordet, og hvilken tidsdybde og
geografisk spredning kan vi dokumentere? Kjært barn har
mange navn, så også veger. En rekke språklige betegnelser på
veger skal danne bakgrunn for den språklige tilnærmingen til
hulvegene.
Utgangspunktet er hulveg som fysisk fenomen og behovet for
definisjon, avgrensning og kjennetegn gjennom beskrivende
termer. Den foreslåtte terminologien for hulveger, dekker bare
hulvegene og er således å oppfatte som del av en vegterminologi.
Begrep og term
Begrep kommer av begripe, som er avledet av lavtysk og tysk,
og refererer til anelse, forestilling, idé eller klart avgrenset og
allmenngyldig forestilling. Et begrepsapparat er et system av

begreper innenfor en vitenskap eller et emneområde (Landrø &
Wangensteen 1986:45).
I terrenget er det mange fysiske fenomen, som kan skilles fra
hverandre ved ulike former; koller, bekker, daler, gravhauger,
hulveger osv. Slike fenomen gjenkjennes ved de språklige ord /
termer som er knyttet til fenomenet. Det er ingen objektiv
sammenheng mellom ordet og fenomenet (Utaker 1991:46). I
en språklig omtale er hulveg et ord sammensatt av seks bokstaver. Først ved å gå fra fenomen til ordet kan vi gi ordet
mening. Vi opplever da ingen forskjell mellom ord og fenomen.
For at ordet hulveg skal kunne knyttes til et fysisk fenomen, må
ordet forbindes med fenomenet. Ordet må vise til fenomenet
ved assosierende innhold. En hulveg knyttes til en fysisk form
som framkaller forestillinger eller ideer om denne formen.
Hva er en hulveg? Hva betyr ordet hulveg? Det første er et
spørsmål om fenomenet, det andre om ordets betydning.
Fenomen omtales og beskrives med ord. Spørsmål om ordenes
betydning, er semantiske spørsmål. Semantikk er læren om
ordenens betydning. Det er avgjørende at et ord betyr det
samme for deg og meg, men det er ikke alltid denne forutsetningen er tilstede (Utaker 1991:53, se og Baune 1991:29-31).
Derfor er det behov for å beskrive fenomenene med ord som
tillegges bestemte og presise betydninger.
I beskrivelsene av hulveger i kapittel 4 har ulike forskere lagt
ulik betydning i bruk av ordet hulveg. Müller omtaler hulveg
som en naturdannelse, som siden er benyttet som veg, mens
Johansen omtaler hulveg som resultat av ferdsel og erosjon.
Det synes å være semantisk flertydighet i bruken av ordet hul-

Figur 6 Fotografi av fenomenet hulveg. Bildet er fra lokaliteten Rauan – Skuggedal.
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veg. Utsagnene om hulveg kan ikke sammenlignes i det beskrivelsene er forskjellige. Behovet for å avklare hva som beskrives
gjøres gjennom definisjoner og utledning av begreper.
Kjennetegn er viktige i utvikling av begrepsapparat, hvor først
ordenes betydning avgrenses og defineres for så å bli brukt i
begrepsdefinisjoner. Et ord eller uttrykk viser til noe(n) ved
intensjon, betydning eller innhold. Mens begrep er mengden
eller ekstensjonen av det som faller innenfor samme kategori,
referanse eller omfang (Føllesdal et al 1986:178). Før vi går
gjennom begrepsapparatet skal vi se nærmere på termen hulveg
i historiske kilder.
Hulveg i historiske kilder
Når og hvor dukker ordet hulveg opp og i hvilken sammenheng, og hvilke betydninger har ordet? Problemstillingene er
omfattende og det er ikke meningen å gå gjennom verdenslitteraturen for å gi utfyllende svar. De skriftkildene som er valgt ut
søker å gi eksempler på når, hvor og hvordan termen/ordet hulveg er brukt. Ved oversettelser fra andre språk vil betydningsforskyvninger kunne opptre, uten at det har vært mulig å etterspore alle slike språkhistoriske forskyvninger. Et eksempel på
en slik kilde er Iliaden, trolig skrevet av Homer ca 700 f. Kr. I
den norske oversettelsen har Østbye benyttet ordet hulveg
(Østbye 1920:399). Sitatet nedenfor er hentet fra det 3de opplag 1994:399):
”Selv skal jeg bruke min kunst og min kløkt og trenge
meg foran, hist hvor veien er trang.
Mitt snitt skal jeg se, når det gjelder.
Så han talte, og gruende svart for herskerens vrede
løp de en stund med sterkere fart. Litt senere øynet
helten Antilokos stedet, hvor hulveien buktet seg smalest.
Sprengt var i veien en kløft hvor vinterens regn hadde skyllet
stykker av veikanten bort og skåret seg dypt gjennom grunnen”
Iliaden, tre og tyvende sang
I denne konteksten, eller språkbrukssammenhengen, synes den
semantiske betydningen av hulveg å være en naturdannelse, en
smal passasje mellom fjell, hvor vegen fører gjennom. Av interesse er også de to siste strofene hvor erosjonskreftenes ødeleggelser på vegen blir beskrevet. Det er ikke foretatt søk i øvrig
klassisk litteratur.
Det neste eksemplet er langt yngre, og geografisk nærmere våre
strøk. Fra europeisk middelalder er det bevart en rekke historiske dokumenter. I anglosaksiske dokumenter er det beskrivelser som fanger interesse, og det er i forbindelse med eiendomsoverdragelser. Kongen donerer landeiendommer til klostre og kirker, og fritar eiendommene for skatt. I denne sammenheng er det opptatt beskrivelser av eiendomsgrenser, og disse er
interessante for oss. Landskapsformer benyttes ofte i orienteringsoppgavene som skal definere eiendommens utstrekning.
Hulveger er benyttet som referansepunkt. Et illustrerende
eksempel kan trekkes fram:
”Grant of land at the South Hams, Devon, by Æthelwulf, king
of Wessex, to himself (26. December 846).
”These indeed are the boundaries of these hides … First into
Mercecumb, then into the green pit, then on to the tor at
Mercecumbes spring, then to Denewald’s stone, then to the
ditch where Esne dug across the road, trench down to the
source of the spring, then down from there by the brook, as far
as Tiddesford, then up the brook as far as heott’s ditch to the
stream, from the stream down where the vixen’s ditch meets
the brook, and then down the brook to the sea. Then from
Thurlestone up the brook as far as the narrow combe, from the

head of the narrow combe to the grey stone, then up above the
source of the spring into Odencolc, thence on the old way
towards the white stone, thence to the hill which is called ”at
the holly”, thence to the hoary stone, thence to the source of
Secgwell, thence earstward into the fort, thence westward to
the little fort, thence to the paved road, thence below the wood
straight out to the reed pool, then up the Avon until the old
swine-enclosure runs out to the Avon, then by that enclosure
on to a hill, then on to Sorley Well, thence to the source of
”Wolf-well”, thence along the wealweg to the stone at the stream, from the stone on along the highway to the ditch, thence
down to Wealdensford, thence on to the hollow way, thence
down the brook to Hunbrugefleot, and there to the sea”
(Whitelock 1979:523-524, min utheving av kursiverte ord og
mine understrekninger).
Som det framgår av sitatet, er det mange vegbetegnelser; ”the
road”, ” the old way”, the paved road, ”wealweg”, ”the highway”, ”the hollow way” og i tillegg nevnes to vadesteder (postfikset –”ford”). I denne språkbrukssammenhengen er betydningen av hulveg flertydig, og bestemmes ikke nærmere enn
ved sitt utseende, som hul-veg. I The Anglo Saxon charters
(brever, dokumenter) opptrer hulveg flere ganger og Oliver
Rackham konstaterer følgende: “the terms “holloway” (hola
weg), “hollow path”, etc. occur thirty-eight times” (Rackham
1993:261). Hvilken betydning ordet hulveg har i disse kontekstene er ikke klarlagt. Modernisering av hulveg til romersk veg
er dokumentert i England (Rackham 1993:255-256), hvilket
borger for en anseelig alder for veger med slik form. Selv om vi
aldri vil kunne bevise at hulvegtermen i de anglosaksiske kildene er identiske med de fysiske fenomenene vi omtaler som
hulveger, er det overveiende sannsynlig at betegnelsen sikter til
fenomenene, hvilket gjør det historisk akseptabelt å videreføre termen i vårt arbeid.
En kunne kanskje ventet at hola weg skulle være å finne igjen
i det norske middelalder diplommaterialet, men så er ikke tilfellet. Ordet hulveg er ikke å finne i diplommaterialet, til tross
for mange vegsaker og tvister. Det nærmeste en kommer en
beskrivelse av hulveg er i en vegtvist mellom presten i Sandar
Kirke, nåværende Sandefjord, og bøndene om retten til bruk av
vegen: “?en diupa væghen væstan at kirkiunne nidr til strandar” (DN nr 595, datert 21 august 1404). Den ”diupa væghen” er nok en veg som vil falle inn under begrepet hulveg.
I svenske kilder opptrer ordet hulveg første gang i Rasmus
Ludvigssons krönika om Gustaf Wasa, forfattet engang på
1570-tallet:
“Then 30 Octobris [1542] dhå K[onung] G[ustaffs] krigxflock
låge i Skäninge, finge the för visse tijdender, at Mons Hane
skulle liggie i Fietmund under holvegen” (Historiska handlingar, del 20, 1905:72, sitert etter Montelius in prep). Montelius
tolker holvegen å være en dyp naturdannelse, en veg nede i en
ravine.
I Jens Nilssøns visitasbøker fra 1590-tallet brukes ikke ordet
hulveg. I noen tilfeller bemerkes bløt og “slem eller ond vey”
(bl a Nilssøn 1981:147, 163, 208, 225, 276). Det hører med til
unntakene når han omtaler vegene med positivt fortegn: ”God
slet vey” står det et par steder (Nilssøn 1981:107, 155). Det er
da logisk å trekke slutningen at slik vegutforming ikke var
standard.
I nyere tid er også ordet hulveg brukt. I boka om Raknehaugen
som Anders Hagen publiserte i 1997 siterer han fra Christiane
Korens dagbok fra 1808, 29 juni:
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”Bakken mellom haugen og tjernet ble brukt til lekeplass for
sorenskrivergården. For å vokte over tøyet sendte husfruen sin
kokkepike og en budeie dit den 29. juni. Mens disse ungpikene
satt ved et lite bål, ble de utpå natten skremt av et voldsomt
bulder inne i haugen. Rett etter så de forskremte ungdommene
en stoer sort Mand bryde sig igjennem nederst ved
Bakkekanten, gaae langsomt forbi dem, og forsvinde midt i en
Hulveg, et lille stykke derfra” (Hagen 1997:28).
Hvilken betydning hulveg har her går ikke helt klart fram av
teksten, men ordet var i bruk tidlig på 1800-tallet.
Jakten på termen hulveg stopper her, men bruken av termen
har en anseelig tidsdybde, uten at det framgår klart i språkbrukssammenhengen hvilke betydning termen har, enten det er
snakk om naturformasjoner brukt som veg eller slitasjeprosesser som skyldes ferdsel og erosjon.
Andre betegnelser for veg og hulveg
Siden vegene har en sterk metaforisk stilling i språket, er det
ikke forunderlig at det er mange betegnelser på veger: veg, far,
vegfar, rideveg, rytterveg, hulveg, sti, spor, vegspor, tråkk,
bane, gate, fegate, ferdselskorridor, ferdselsårer, ferdselsstrøk,
etc. Den språklige rikdommen på dette område viser at bevegelsene i landskapet har krevd et rikt vokabular og at vegenes
funksjon og utforming har variert. Ikke alle de over nevnte termer er aktuelle å trekke inn i diskusjonen om terminologi for
hulveger. La oss se nærmere på: hulveg, far/vegfar, gate, rideveg/rytterveg, spor, sti og tråkk.
Hulveg består av et beskrivende prefiks; hul med etterleddet
veg som forteller om funksjonsområdet. Hul betegner hvorledes vegen ligger i forhold til det omkringliggende terreng, som
en hulning, en renne, nedsenket. Termen hulveg inneholder et
deskriptivt beskrivende prefiks som omhandler vegens form.
Far eller vegfar er hyppig benyttede termer for veger viss bredde og standard ikke tilfredsstiller det begrepsinnhold en vil
benytte om moderne veg. I følge Karker er fare i betydningen
bevege seg av sted et eldgammelt ord (Karker 1996:11). Far og
vegfar henviser til et verb, å fare, som innebærer bevegelse, en
aktiv handling. Lite uttrykkes om hva det ferdes på eller over,
selv om det er flere betegnelser på veg som har utspring i ordet
fare, for eksempel ferd og ferdsel. Ferdselsåre går for eksempel
tilbake til 1880-årene (Karker 1996:11). Far betegner en strukturert ferdsel, uten nærmere å presisere hvordan framkommelighetens karakter er. Vegfar synes å være en sammensetting av
det å fare og veg, hvilket understreker graden av strukturert
ferdsel, en veg. Både far og vegfar er anvendelige termer i prosatekst, og egnet for generelle beskrivelser av ulike strukturerte og materialiserte bevegelsesmønstre i terrenget. Det er lite
tjenlig å knytte disse generelle termene spesielt opp mot hulveger. Bedre er det å holde disse termene åpne og inkluderende til
også å kunne gjelde vegstrekninger som stedvis består av hulveger.
For ytterligere å vurdere termene omkring fare kan en se på
Alfarveg. Alfarveg er basert på fare, og er nevnt i de gamle norske Lovene (Taranger 1915, Robberstad 1937). Alfarveg er et
gammelt språklig uttrykk og betyr; folkeveg, hovedveg og har
således et meningsinnhold som definerer vegen i forhold til
andre og mindre veger, tverrveger, gårdsveger etc (Ropeid
1981:618). Alfarveg antyder ikke noe om vegens form, men
noe om vegtypen.
Ordet gate har en felles germansk opprinnelse, viss språklige
grunnbetydning ikke er klarlagt, men ordet kjennes allerede fra
300-tallet fra gotisk språk (Karker 1996:11). Gate likesom veg
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er avhengig av spesifiseringer for å klarlegge funksjon eller
form for eksempel deep gate og stoccesgata, som benyttes i en
anglo-saksiske kilde datert 996 e. Kr. eller betegnelsene fegate,
hovedgate (Myhre 1972:14, Whitelock 1979:577, 578, Karker
1996:11). Gate synes å være så innarbeidet i moderne språk, og
da i betydning regulert veg, ferdselsåre i by eller tettsted med
husrekker på begge sider (Landrø & Wangensteen 1986:189,
se og Ropeid 1981:620, Stauri 1999:53), at det synes uheldig å
benytte seg av ulike kombinasjoner som inneholder gate i den
videre behandling av fenomenet hulveger. I tilfeller hvor det
eventuelt skulle være overlappende funksjon, for eksempel
fegate og hulveg bør det omtales eksplisitt (jf Sabo 2000:11).
Termen rideveg angir i prefikset en funksjon; ride. Termen er
således en presisering som knytter funksjonen til bruk av hest.
Rytterveg har likeledes et presiserende prefiks som henviser til
ferdselsform. Disse betegnelsene er benyttet langt tilbake i tid,
og har således en tradisjon og et meningsinnhold som er knyttet til smale veger i utmark (Gallis 1975). Rideveg er benyttet
synonymt med hulveg i faglitteratur (Møyner 1994:18,
Jacobsen 1997:191). Ferdsel til fots eller bruk av andre trekkdyr faller utenfor betegnelsen av vegen. Den samme innvending
kan reises mot alle betegnelser med funksjonsbestemmende
prefikser, for eksempel: kongeveg, pilegrimsveg, malmveg, kjerreveg, kirkeveg etc, hvilket kun tilfører vegen en av flere mulige bruksområder og funksjoner (Møyner 1994:17).
Spor er hyppig benyttet om synlige variasjoner i terrenget. Spor
er benyttet både om sikre og usikre hulveger, samt andre veger.
I en språkbrukssammenheng kan det da oppstå uklarheter om
hvilket meningsinnhold spor skal eller kan ha. Eksempel på
slike uklarheter oppstår når det blir flere spor i terrenget. Spor
betegner levning og kontrasterende kurvatur i landskap.
Språklig står spor i ubestemt form, også med hensyn til
entall/flertall. Språklig sett er spor lite egnet i en terminologi
som søker å presisere meningsinnhold. Vegspor vil ha de
samme upresise svakhetene som spor og vil derfor utelukkende
bli benyttet i prosatekst, uten spesifikk referanse til noe bestemt
kulturminne.
Stier betegner en smal veg, bred nok til å gå eller ri på. Stier er
dannet ved gangtrafikk og uspesifisert ferdsel, og kan framtre
som en smal slitasje i grunnen. En sti kan utgjøre fortsettelsen
av en hulveg. Det synes derfor ikke teoretisk mulig å knytte et
skillet mellom sti og hulveg til funksjon eller type ferdsel som
har dannet dem. Forskjellen består kun i forskjell i form. En
mulig måte å skille sti fra hulveg er ved bruk av forholdstall;
bredde delt på dybde. De fleste hulveger har forholdstall større
enn eller lik 2 (se nedenfor). Tverrsnitt av stier har ikke en
utpreget U-profil.
Tråkk betegner likesom sti en smal framkomstled, knapt nok
noen veg. Tråkk blir derfor gitt et presisert meningsinnhold og
betraktet som betegnelse på former dannet av krøtter og
fedrift. Tråkk betegner en smal, grunn eller dyp forsenkning,
med et tverrsnitt som kan være nær rektangelformet. I gjengrodd tilstand ser tråkkene ut som smale furer, og den begrensete bredden, og manglende U-formet tverrsnitt skiller dem fra
hulvegene.
Begrepsapparat og terminologi for hulveger
Bruk av bilder og måleenheter utgjør sider ved definiens (det
som blir brukt til å definere) når vi beskriver og forklarer hvilket omfang og innhold begrepet hulveg skal ha. Et begrep om
hulveger skal avgrenses, karakteriseres og eksemplifiseres.
Begrepet hulveg vil det i foreliggende arbeid defineres som; veg
som ligger senket i forhold til det omkringliggende terrengets
overflate. Senkningen i terrenger er U-formet i tverrprofil.
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Senkningen står i forhold til den ytre bredden og skilles blant
annet fra grøfter og erosjonsspor i linjeføring, profil og ved forholdstall. Den ytre bredde delt på dybde i hulveger har forholdstall større eller lik 2.
Flere av kjennetegnene vil bli definert nedenfor. Definisjonen er
vid og må derfor avgrenses fra andre fenomen som kan falle
inn under samme beskrivelse.
Avgrensning: Hulveg er del av en veg og ikke en vegtype.
Hulveger opptrer som del av en veg nedsenket i terrenget.
Hulvegens nedsenkete form skyldes ikke planmessige skjæringer i terrenget, og har ikke oppstått eller blitt anlagt som følge
av vegarbeid. I de tilfeller hvor hulvegen leder ned i en ravine/erosjonsrenne eller annen naturformasjon omtales ikke
vegen som hulveg, men som veg i og gjennom naturformasjon.
Hulvegene må skilles fra dreneringsgrøfter og bekker. Hulveger
har i hellende terreng linjeføring som klotoider (kurve hvor
krumningen tiltar eller avtar lineært med kurvelengden), mens
grøfter oftest har rett linjeføring og bekker har linjeføring som
er skapt av vannets arbeid i terrenget. Et annet markant skille
mellom grøfter, bekker og hulveger vises i de respektive profilsnitt. Grøfter har en rektangulær tverrprofil, og forholdstall
som ofte er mindre enn de som gjelder for hulveger (se nedenfor). Grøfter har ofte opplagte voller bestående av den oppgravde massen. Hulveger har ikke slike voller. Bekker og vannerosjon skaper en V-formet tverrprofil, mens hulveger har en
U-formet tverrprofil. Hulveger leder også vann, og det vil ofte
være erosjonsaktivitet i bunn av hulveger. Slik erosjon i hulveger kan endre den jevne U-formen i bunnen av hulvegen, mens
den øvre del av tverrprofilen, fra slitasjekanten og ned skråningene avgjør om det er en hulveg med erosjonsaktivitet i bunnen. I skog har tegpløyning forsenkninger med rygger i mellom
(Jacobsen 1997:122), og de skiller seg fra hulvegene ved mange
og lange parallelle furer som ligger med jevn avstand til hverandre.
Kjennetegn ved hulveger; terminologi se og figur 8.
Form og linjeføring: I tverrprofil er hulvegene U-formet. I hellende terreng følger lengdeprofilenes linjeføring klotoidenes
former (se over). Linjeføring betegner veglinjens kurvatur i
horisontal- og vertikalplanet. Linjeføringen viser at det er mennesker som har styrt nedslitingen i terrenget (se figur 4, kapittel 4).
Hulveg med kasseformet tverrsnitt: Hulveg som i tverrprofil
har nær rektangulær form som utgår fra skråningene og preger
hulvegens planum/indre bredde (se nedenfor). Slitasjekantene
og øvre del av skråningene viser ofte en begynnende U-form i
øvre del av tverrprofilen.
Slitasjekant er linjen hvor slitasjen i terrenget er synlig. Trekker
man en rett linje tvers over hulvegen, trer slitasjekanten fram
der nedsenkningen i forhold til naturlig terreng begynner.
Ytre bredde måles fra slitasjekant til slitasjekant.
Dybde måles fra linjen som trekkes mellom slitasjekantene og
ned til dypeste punkt i hulvegen hvor den er tydeligst, dypest
og eller best markert. De systematiske registreringene av hulveger som ble igangsatt i Vestfold i 1996 benyttet denne metode
for måling av ytre bredde og dybde. Metoden ble senere benyttet i forbindelse med Nasjonal verneplan for veger, bruer og
vegrelaterte kulturminner (Thorstensen 1998:4). Dess mindre
dybden er, dess vanskeligere er hulvegene å kjenne igjen i terrenget.

Figur 7 Hulvegsystemet i Hogsnesåsen strekker seg sammenhengende over 240 meter. Legg merke til hulvegenes linjeføring
opp bakken. Hulvegsystemet ligger i Tønsberg kommune.
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Forholdstall betegner grad av hulning eller U-form i terrenget
og kan regnes ut ved bruk av forholdstall, dvs ytre bredde delt
på dybde. Dybdemålet må søkes tatt hvor ikke erosjon har
gravd et bekkeløp i bunnen av hulvegen. De fleste hulveger har
forholdstall større enn eller lik 2.
Skråning betegner hulvegens indre helling mellom slitasjekant
og hulvegens indre bredde (nåværende planum). Skråning blir
omtalt i Statens vegvesen Normaler 17 (1992:124-127), i
omtale av grøfter i løs masse som blir utstyrt med skråninger.
Indre bredde betegner dagens planum (bunn) for hulvegen.
Planum eller traubunn avgrenses fra skråning mot midtre del
av vegen som nærmest ligger i horisontalt leie. Planum omtales
I Statens vegvesen Normaler 18 (1991:357): ”Overflaten av
underbygningen”. Nåværende overflate i en hulveg vil ikke
måtte ta hensyn til ordlyden om underbygning. Det er vanskelig å være spesifikk i hvordan indre bredde måles i en hulveg,
men indre bredde er et mer anvendelig begrep brukt på hulveger med kassetverrsnitt, som er tilpasset kjøring med kjerre og
slep. På dagens markoverflate er det ikke alltid mulig å avgjøre om hulvegene har vært farbar også med vogn.
Lengde måles fra stedet hulvegen er synlig til den opphører
eller går over i annen vegform.
Rygg betegner forhøyningen som mange steder er påviselig
mellom hulvegene. Ryggens hvelvede profil er ofte det formelementet som gir observatøren det første signalet om at det er
hulveger i terrenget.
Flere hulveger kan ligge parallelt eller kryssende i terrenget, de
bør da fortrinnsvis betegnes som system av hulveger.
Eksempler på hulveger og bruk av terminologi:
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I et system med hulveger som beskrives, har vi valgt å gi hver
hulveg egen betegnelse ved å benytte store bokstaver, A, B, C
etc. Strekningen hvor veger har hulvegform måles som lengde
og hulvegene legges inn på kart, enten i form av en symbolmarkering eller i liten, detaljert skala hvor hver veg tegnes for
seg.
Det vil foreligge mange hulveger som blir målt etter de foreliggende spesifikasjonene (Thorstensen 1998), derfor velger vi å
presentere målingsstrategien. Lengden på hulvegene måles først
når systemet med hulveger er gitt betegnelser. Bredde og øvrig
beskrivelse er tjenlig for gjenfinning av hulvegene i terrenget.
Smale og brede hulveger kan være en måte å karakterisere hulvegenes utseende. Registrering av hulvegenes former er viktig
for å finne dem igjen og skille dem fra hverandre, derfor er en
omtale av hulvegens ytre bredde interessant i registreringssammenheng. Grensen mellom smale og brede hulveger er vilkårlig
satt, men har den fordel at smale hulveger utelukker bruk av
hjulredskap.
Brede hulveger har en ytre bredde som overstiger to meter. De
brede hulvegene kan være dype.
Smale hulveger har en ytre bredde som er mindre enn to meter.
Maksimums dybde for en smal hulveg vil være en meter (se forholdstall). Sjelden vil smale hulveger være så dype. Hvis ytre
bredde og dybde nærmer seg slike verdier, må en vurdere tverrprofilen og se om øverste del av skråningene har en begynnende U-form eller om skråningene er bratte og profilen har Vform. Smale dype former i terrenget skyldes ofte erosjon eller
grøftegraving.
Prosesser i hulveg - terminologi og begreper
Hulvegene er dannet gjennom samvirke av flere prosesser. Tre
begrep vil stå sentralt: Nedslitings- og akkumulasjonsprosesser
samt grenseflater. Disse begrepene er nær knyttet til tolkning av
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Figur 8 Profil fra
Ulleberg, påført termene.

Forsterkningslag

planer og profiler. De stratigrafiske enhetene og grensen
mellom dem må gis mening.
Grenseflater blir i hulvegsammenheng et viktig analytisk redskap for å håndtere den dokumenterte stratigrafien.
Grenseflater (interfaces) beskrives på følgende måte:
”The determination of superpositional relationships is of first
importance in archaeological stratigraphy, as they define the
interfacial relationships between the features and deposits of a
site. The stratigraphic sequences of archaeological sites are
made by the analysis of the interfaces between strata, not from
a study of the soil composition of the strata of objects contained therein” (Harris 1989:30).
”There are two forms of the layer interface, the horizontal and
the upstanding. Horizontal layer interfaces are the surfaces of
strata which have been deposited or created in a more or less
horizontal state and their extent is equal to that of the layers.
They have the same stratigraphic relationships as the deposits
and are recorded as an integral part of the layers” (Harris
1989:55).
Grenseflaten skiller avsetninger / lag. Grenseflatens form i profil dokumenteres som skillet mellom lag, og i plan følger dokumentasjon ”single context planning”, dvs at hver stratigrafiske
enhet dokumenteres for seg (McLees et al 1994). Hva et kulturlag eller annen avsetning inneholder av artefakter kan ha
utsagnskraft for tolkning av grenseflater (Larsson & Johansson
Hervén 1998:23, 25). Massenes innhold står i et indirekte forhold til grenseflater. Eller sagt på en annen måte: Masser kan
bli avsatt hurtig, selv tykke lagdannelser kan komme til over
kort tidsrom, enten ved erosjonsavsetninger eller påføringer.
Hvordan kan vi nå fram til kunnskap om hva som har hendt
mellom avsetningene av massene? For å besvare spørsmålet må
vi gjøre en ting klart: Det er på avsetningene handling har fun-

net sted, ikke inne i massene (Larsson 2000:106). Informasjon
omkring prosesser, herunder handlinger, kan vi nå ved å analysere grenseflatene mellom lagdannelsene, lagenes sammensetning og eventuelle funn av artefakter. Denne metodiske tilnærming retter oppmerksomheten mot prosesser mer enn mot tilstand (Johansson Hervén 2000:116).
På en arkeologisk profiltegning av en hulveg vil grenseflatene
være representert ved skillene mellom hvert lag. Det er konturene i grensen mellom lag som representerer grenseflaten. På en
plantegning er det formen på lagets overflate som representerer
grenseflaten, som kan nivelleres og avgrenses. Grenseflater er
arkeologisk interessante når de knyttes til prosesser hvor menneskelige handlinger inngår. Geologiske naturavsatte strata kan
også analyseres gjennom grenseflater, men i dette arbeid vil
ikke geologiske grenseflater bli drøftet nærmere.
I profilen på figur 8 ovenfor er det trukket en rød tykkere linje
ned til grensen for lag som er påvirket av nedslitingsprosessene
i hulvegen. Denne grensen er benevnt nedre grenseflate. Det
som gjør denne grensen viktig, er at den kan sammenlignes
med en nedskjæring i undergrunnen. Stratigrafisk sett må det
skilles mellom en nedskjæring og den massen som eventuelt
utgjør fyll i en nedskjæring (Harris 1989:60). Skillet mellom f
eks nedgravning og fylling dokumenteres med en grenseflate.
Det kan være stor forskjell i de respektive enhetenes temporalitet, selv om de har direkte fysisk relasjon (Harris 1989:31,
60). Ved undersøkelser av kulturminner som ikke inneholder
mange gjenstander eller mye daterbart materiale, vil dokumentasjon av grenseflater utgjøre et viktig kildemateriale. Analyse
av grenseflatene supplerer den informasjon lagene kan gi med
hensyn til sammensetning og eventuelt innhold av gjenstander
eller avfall. En slik tilnærming til plan- og profildokumentasjon
vil gjøre det mulig å tolke grenseflater i sammenheng med nedslitings- og akkumulasjonsprosesser.
Nedslitingsprosesser representerer ferdsel og erosjon. Det er
disse faktorene som har skapt den nedsenkete, U-formete
vegen. Nedslitingsprosesser er en samleterm for flere prosesser
som virker i terrenget. For at det skal utvikles hulveg, må deler
eller hele vegetasjonsdekket slites bort i en viss bredde. Når
vegetasjonsdekket ikke lenger holder sedimentene i grunnen på
plass, kan vann- og vinderosjon få en avgjørende betydning for
nedslitingsprosessene. I en slik situasjon er det flere variabler
som avgjør hvor sterk prosessene vil forme vegen.
Undergrunnens kvartærgeologiske sammensetning samt terrengets hellingsgrad vil avgjøre om forutsetning for massetransport med vann er tilstede. En annen avgjørende faktor er
hvor stort nedslagsfeltet for vann er, som vil føres ned i vegen.
Et stort nedslagsfelt for vann kombinert med sterkt hellende
terreng vil kunne utløse store krefter som kan føre til betydelig
massetransport av sedimenter. Hvor stor massetransporten kan
bli er avhengig av kvartærgeologisk sammensetning av sedimentene.
Nedslitingsprosessene kan fortsette eller opphøre avhengig av
kvartærgeologiske betingelser, terrengets hellingsgrad, nedslagsfelt for vann, erosjon samt ferdselens hyppighet og karakter. Nedslitingsprosesser er derfor ikke synonyme med bruksfaser. Nedslitingsprosesser favner flere sentrale variabler enn
ferdselsbruk.
I en profil vil slitasjeprosessene kunne følges til nedre grenseflate. Enten kan ferdselslitasjen følges ned til nedre grenseflate
eller så kan nedslitingsprosessene ha påvirket løsmassene ned
til nedre grenseflate. Hvorvidt ferdsel eller erosjonsprosesser
kan dokumenteres ned til nedre grenseflate må vurderes i hvert
enkelt tilfelle. Det kan ha vært mange bruksfaser og nedsli-
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tingsprosesser som til slutt førte til det dokumenterbare nivået
for nedre grenseflate. Disse bruksfasene og nedslitingsprosessene lar seg vanskelig dokumentere.
Akkumulasjonsprosessene betegner masser som eventuelt har
blitt avleiret over nedre grenseflate. Det foreligger hulveger
hvor akkumulasjon ikke har fått avleire seg, enten fordi vegen
stadig brukes eller fordi erosjonen transporterer massene bort.
I en hulveg vil det tilkomme organisk materiale i form av løv
og kvist. Hvis nedslitingsprosessene ikke er så sterke at det
organiske materiale blir trampet i stykker eller erodert, kan det
ligge til rette for en masseakkumulering. Løv og kvist vil da
kunne forhindre erosjonen eller stedvis hope opp sediment som
er erodert. Blir ferdselshyppigheten redusert, f eks ved at de reisende bruker en annen parallell hulveg, kan det dannes en ny
markoverflate i den første hulvegen. Hvis forutsetninger for
erosjon er til stede høyere oppe i terrenget, kan det medføre at
erosjonssediment kan bli avleiret over den markoverflaten som
dannet seg i hulvegen. Det er også mulig at vinderosjon kan
avsette sediment i hulvegen. Slike prosesser kan altså akkumulere masser over nedre grenseflate, og disse avsetningene kan
dokumenteres.
Akkumulasjonsprosesser er ikke synonyme med ødefaser.
Ødefase kan betegne lengre tidsrom hvor vegen ikke blir bruk.
Hvis kvartærgeologiske, morfologiske og hydrologiske betingelser endres, eller er slik at akkumulerte masser blir liggende,
vil ferdsel kunne fortsette uten at nedslitingsprosessene er større enn akkumulasjonsprosessene. Slike forhold kan være vanskelig å dokumentere.
Bildet kan være enda mer komplisert i og med at hulvegen igjen
kan bli utsatt for hyppig bruk med tilhørende nedslitingsprosesser, som kan fjerne deler av eller alle akkumulerte masser.
Hvis deler av akkumulerte masser blir slitt ned, vil slitasjen
kunne dokumenteres gjennom grenseflatenes form. Hvis alle
akkumulerte masser blir slitt bort og nedre grenseflate ført
dypere i grunnen vil tidligere bruksfaser og øvrige nedslitingsprosesser bli nær umulig å dokumentere.
Akkumulasjonsprosessene kan både representerer ødefaser og
mulige bruksfaser over nedre grenseflate. Lag som er tolket
som gamle markoverflater, representerer faser hvor vegetasjonen har fått etablere seg, altså en periode hvor det trolig har
vært lite eller ingen ferdsel. I tillegg kommer sedimenter avsatt
med vann. Slike sedimenter kan bestå av sortert materiale som
klart definerer en ødefase. Blandete vannavsatte sedimenter
kan representere ferdsel enten bare av ville dyr eller av folk og
fe. I tillegg vil en i noen områder måtte regne med vinderosjon,
flygesand. Disse sedimentene har ingen direkte relasjon til hulvegen, men de vil kunne avsløres ved korngraderingsanalyser.
Den siste formen for akkumulasjonsprosesser er påførte masser, som vitner om en definert bruksfase. Slike sedimenter kan
være vanskelig å dokumentere, da de kan være hentet i umiddelbar nærhet til vegen og derfor ikke skiller seg fra vegens
sammensetning av sedimenter. I tilfeller hvor sedimentene skiller seg fra øvrige sedimenter i grunnen kan slike akkumulerte
masser dokumenteres. Befaring og diskusjon med erfaren kvartærgeolog vil kunne avgjøre om massene kan være påført eller
ei. Korngraderingsprøver og glødetapsanalyse vil kunne gi viktige data om massenes sammensetning og egenskaper.
Påførte masser er intensjonelt plassert, og ser man i Statens
vegvesens Normaler finnes det relevant term for slike påførte
masser: Forsterkningslag synes å dekke funksjon slike masser
har, også i hulvegkontekst, om enn uten de øvrige relasjonene
forsterkningslaget inngår i et moderne veglegeme. Et forsterk-
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ningslag har som hovedfunksjon å fordele trafikkbelastningen,
slik at undergrunnen ikke overbelastes (Statens vegvesen
Normaler 18, 1991:354). Intensjonen er ikke å tre våre normaler over et fortidig fenomen, men å karakterisere relevante
kvaliteter ved slike påførte lag. Forsterkningslag benyttes på
ikke tilstrekkelig stabil undergrunn.
I de påfølgende kapitlene vil det empiriske arbeidet i
Hulvegprosjektets regi bli lagt fram. Begrepene og terminologien er integrert og brukt i presentasjonen, uten å fremheve
begrepene eksplisitt der.
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6. Kulturmiljøer med hulveger – relasjoner og sammenhenger
I arbeidet med hulvegene kommer vi ikke utenom kartlegging
av hulvegene i terrenget. Gjennom registreringsarbeid får vi
oversikt over kulturminner i et område. I områder med mange
kulturminner, hvor relasjoner og sammenhenger mellom kulturminnene står fram som ”lesbare” eller fattbare kan vi snakke om kulturmiljøer (Welinder 1993:49-52, se landskapsoppfatning i kapittel 2).
I kapittel fire dreide mye seg om dateringsproblemene ved arkeologisk inngrep i hulvegene. Kan hulvegene dateres uten arkeologiske utgravninger f eks gjennom en utvidet landskapskontekst? Tar vi først for oss hulvegene som objekter, er det lite
som tyder på at vi skal kunne løse dateringsspørsmålet ved å
analysere dem isolert (se kapittel 4). Gjennom utgravninger har
hulvegene blitt dekonstruert og redusert til ganske små analytiske enheter, uten at det hittil har gitt svar på hvor gamle de er.
Vi skal derfor nærme oss vegfragmentene fra en annen vinkel.
Kanskje kan vi se mønstre i materialet ved å se fragmentene i
en større sammenheng? Vi skal bevege oss fra et objektorientert
mikroperspektiv til et makro orientert perspektiv for å lete etter
sammenhenger. Målsetningen er å kartlegge deler av veger
innen utvalgte områder.
I det følgende skal vi ta for oss flere relasjoner mellom hulveger og andre typer kulturminner, Deretter skal vi undersøke om
det er en sammenheng mellom kulturminnene i tid og ikke bare
i rom, og hvordan relasjonene og de eventuelle sammenhengene kan beskrives. Metoden vi benytter oss av er visuelle
observasjoner eller kulturgeografiske undersøkelser, eller kort
og godt registrering. Nærmer vi oss hulvegene på et mikronivå
kan vi trolig minimalisere problemet med hensyn til avstander
og andre ferdselsretninger. Registrerte relasjoner mellom hulveg og andre daterbare kulturminner, kan medføre tidsavgrensninger som; yngre enn – eldre enn, daterbare kulturminner.
Gravminner og veger
Sophus Müller framsatte en teori om haugrekker og veger, på
bakgrunn av relasjoner mellom haugrekker og veger i landskapet. Müller var klar over at spranget fra romlig relasjon til nærmere sammenheng i tid, var forbundet med vanskeligheter
(Müller 1904:4, Schovsbo 1987:146, Jørgensen 1996a:40).
Alle graver ligger ikke langs veger, og alle veger kan ikke relateres til gravanlegg. Slike relasjoner og sammenhenger må vurderes fra sted til sted med utgangspunkt i det tilgjengelige materialet (jf Erikson & Samuelsson 2000:201).
Hulveger fører ofte gjennom eller forbi gravfelt. I den arkeologiske litteraturen blir det gjort oppmerksom på at hulveger og
graver synes å ta hensyn til hverandre. Da er det sannsynlig at
vegen i alle fall kan føres tilbake til samme tidsavsnitt som
gravfeltet (Nicolaysen 1874:108-109, Biörnstad 1958:132,
Ekholm 1951:133, Jahnsen 1974, Johansen 1976:106,
Englund 1979:67-69, Tollnes 1981:21, Larsen 1982:110-111,
Vinberg 1983:10, Jonsson 1986:13-15, Ambrosiani 1987:1114, Smedstad 1992:14). Gravminner ligger ikke utelukkende i
konsentrasjoner, men er spredd utover i landskapet
(Nicolaysen 1874:108-109, Næss 1996:28-29). Spredningen
av graver kan ikke under noen omstendighet betraktes som tilfeldig, og deres plassering kan ikke utelukkende betraktes å ha
relasjon til de forhistoriske gårdene. I flere områder ligger det
spredte gravhauger, dvs graver som ikke ligger i konsentrasjoner eller på gravfelt. Slike gravhauger bør en være spesielt oppmerksomme på med hensyn til ferdselsveger.
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I noen tilfeller er veg overlagret av gravhaug, og da vil vegen
være eldre enn haugen (Biörnstad 1958:132, BeckerChristensen 1981:106-107, se nedenfor om Hvatumskjeet).
Ved utvetydig overlagring av hulveg må det overliggende
objektet med nødvendighet være yngre enn hulvegen, og i gravhaugenes tilfelle føres tilbake til tiden før kristen gravpraksis
fikk gjennomslag. Om haugen graves ut og dateres vil dette
presisere en datering av haugen, mens hulvegen fortsatt kun
kan sies å være eldre enn haugen (se nedenfor om Holagropa).
I andre tilfeller skjærer hulvegen gravkonstruksjoner (Vinberg
1983:35, 37, Ambrosiani 1987:11-14, se nedenfor om
Lågerødåsen). I slike tilfeller er ikke konklusjonen med hensyn
til dateringsspørsmålet like enkel og åpenbar som ved overlagring av hulvegen. Hvis hulvegen har slitt siden av en gravhaug,
kan vi med sikkerhet slutte at hulvegen har hatt bruksfaser
yngre enn gravene. Vi kan likevel ikke på noe sikkert grunnlag
hevde at vegen er yngre enn gravene, for vegen kan ha eksistert
forut for bygging av gravene. Gravene ble ofte lagt langs vegen,
uten at vi kan avgjøre vegens kontinuitet utelukkende ved
observasjon. Derfor skal vi ta forbehold om å kunne datere
eller tidfeste annet en deler av vegens brukstid ved slike observasjoner. Landheving og hulvegenes høyde over havet kan i en
del områder benyttes for en bakre datering (Vinberg 1983:49).
Det synes å være en intim forbindelse mellom veger og gravminner. Hvorfor er det slik? For å forstå symbiosen mellom
gravminnene og vegene bør vi søke å nærme oss den skandinaviske jernalderens mentalitet, hvor vanskelig det enn høres ut.
I vårt begrep gravminne, ligger faktisk en side av saken, nemlig minne. Det å bli glemt etter sin død var ikke ærefullt. Menn
og kvinners ære var nettopp knyttet til minne og fortelling.
Preben Meulengracht Sørensen har formulert dette på en meget
innsiktsfull måte:
”Den [æren] er en del af det system af uskrevne regler, der konstituerer et givent samfund, og sammen med sin motpol, skammen, definerer æren samfundets sociale ideal. Forskellen fra de
normer som lovene og religionen pålægger mennesket, er, at
mens disse lægger vurderinger og håndhævelsen hos en overordnet instans, så afhenger æren først og fremmest af medmenneskene, af de venner og fjender, overordnede og underordnede, som den enkelte omgås...Ærens normer kan ikke fastlægges endegyldigt, men de kan skildres i situationen, hvor de
realiseres...Med sit eksempel viser enkeltmennesket de andre,
hvad ære er, og hvad ære ikke er; og med fortællingen om den
enkeltes handlinger bliver eksemplet kendt. Fortællingen befordrer æren. Heltedigtet, skjaldestrofen, den mundtlige fortælling, den skriftlige saga, alt tjener det til at fremstille mennesker i situationer, hvor det gælder deres ære. Fortællingen viser,
hvad ære er, og fastholder samfundets idealer” (Meulengracht
Sørensen 1995:187-188).
I jernalderens sterkt stratifiserte samfunn i Skandinavia synes
det å ha vært en ideologiske kodeks som var basert på ære og
minne. Det var ærefullt å bli minnet og det omtales eksplisitt i
Håvamål. Langs vegen fant livet sted, noe vi tok opp spesielt i
kapittel 2. Det kollektive minnet fikk referanser langs vegen
forbi gravkonstruksjonene. Gravene ble lagt langs samfunnets
”blodårer” hvor minnet kunne holdes i hevd, hvor deres betydning ble manifestert og fortellingene ble gjentatt. Plassering
langs veger kan anses som datidens form for udødelighetsprosjekt, hvor minnet levde videre og sikret æren. Disse tankene er
ikke så fjerne fra vår egen livsverden, og i poesiens metaforer
er ikke dette fremmed på noen måte:
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1000-tallet til minne om noen som var døde. Runesteinene gir
vegen belegg til denne tid. Om det var hulveg der fra starten av
eller om den er kommet til gjennom noen århundrers bruk er
vanskelig å avgjøre. Runesteinsmonumenter finnes også ved
broer, sjøveger og derigjennom forsterkes koblingen mellom veg
og runesteiner (Olsen 1936, Ambrosiani 1987, Larsson 1996,
Moström 1998, Johansen 1997). Skikken med å reise runesteiner til minne om noen, eller seg selv, langs vegen må ha innebåret ære og prestisje. Å reise runestein synes å være forbeholdt
øvre sosiale lag av samfunnet, og skikken har trolig på 1000-tallet avløst og/eller supplert gravritualene som også knytter an mot
æren og minnet (Janson 1998:22).

Hvor veiene mødes
står det hvide kors
med slør over
af ”blodsdråber”.
Der ligger en kvinde på knæ.
- Hvide kors!
Hvad er det at elske?
Sigbjørn Obstfelder 1890
I diktet Al skabningen sukker vever Obstfelder sammen temaene
om vegen, døden og kjærligheten. Vi er ved en kjerne av våre, og
kanskje jernaldermenneskenes, livsprosjekter eller snarere udødelighetsprosjekter. Vegene er metaforer for møtet, for forening
og atskillelse. Forestillingene om døden er knyttet til møte og
atskillelse, derfor også vegen. Mennesker har knyttet gudegestaler og ritualer til ferdsel (Rudebeck 2001 med anført litteratur),
og vi finner noen av forestillingene igjen i Gulatingsloven, som
forbud (Robberstad 1937:198). Forbud mot å eksponere henrettede mennesker på visse måter langs vegen, forsterker inntrykket
av et intimt forhold mellom veg og død (empiriske eksempler i
Jørgensen & Poulsen 1979:224, Filipowiak 1991:25, se også
Westerdahl 1997:42). Ikke bare i Skandinavia var det skikk å
henrette folk langs vegen, det var f eks praksis for romerne
(Jensenius 2001:5). Gravplasser langs veger og ved vegkryss
forekommer i greske, etruskiske og romerske områder og viser
kontinuitet over mange århundrer i middelhavsområdene,
Rudebeck 2001:101-102). Blant europeiske folk var det utstrakt
reisevirksomhet i bronsealder og eldre jernalder, og det er derfor
ikke underlig at graver og veger hører sammen i tid og rom, også
i Skandinavia. I arbeidet med hulvegene spiller gravminnene en
viktig rolle.

Der runesteinene positivt kan knyttes til veger, hvilket vil si flertallet av dem, vender flatsiden med runeinskripsjonen inn mot
senter av vegen. Den farende måtte altså vende seg med utsyn fra
vegen og mot kanten av vegbanen for å lese. På stein 157 i
Södermanland står dette å lese: «Styrlög och Holm / stenar reste
/ efter sina bröder / närmast vägen» (Snædal Brink &
Wachtmeister 1984:21).
Bautasteiner og veger
Liknende plassering og orientering som runesteinene gjelder for
de svenske bautasteinene, og arkeologen Bo Petré har gjort oppmerksom på følgende:
”På Sveriges största gravfält från äldre järnålder (?) vid Jordbro,
forn. 182, i Österhaninge sn i Sö, med över 800 gravar, finns 300
resta stenar där bredsidorna huvudsakligen är venda åt vägsystem söder om gravfältet” (Petré 1981:13).
Han påpeker at den visuelle effekten av bautasteinene synes å
være styrt av relasjonen og sammenhengen med ferdsel.
Bautasteiner er en kulturminnetype som har relasjon til veger.
Det er ikke foretatt en systematisk gjennomgang av bautasteinmaterialet i forhold til veg, men forholdet mellom bautasteiner
og veg er omtalt i faglitteratur (Liestøl 1973, Munch 1982).
Bautasteiner er reist på gravfelt, og er i flere tilfeller erkjent som
gravmarkering (Skjelsvik 1953), men tolkningene av dem er også
forbundet med problemer fordi bein og annet entydig gravgods
er fraværende (Resi 1986:77-78). Ved flere undersøkelser er det
ikke påvist verken bein eller annet ved bautasteinene (Løken
1978:150). Gunnar Ekholm formulerte seg slik etter å ha undersøkt flere bautasteiner:

Runesteiner, bautasteiner og varp/kast
Runesteiner og veger
Det er ikke bare gravhauger som har relasjoner til veger. I Sverige
er det en sammenheng mellom veger og runesteiner (Floderius
1945, Gräslund 1987, Kalenby 1989, Olsson 1994:118,
Johansen 1997:162). Flere steder er runesteinene satt opp ved
hulveger (Snædal Brink & Wachtmeister 1984:21, Ambrosiani
1987:11-14, Ekmyr-Westman 1987:29, se og serien Sveriges runinskrifter). De fleste runesteinene i Mellom-Sverige ble reist på

Tabell 3 Registrerte bautasteiner innenfor UKM-Oldsaksamlingens forvaltningsdistrikt, per mars 2000.
Kilde: Fornminneregisteret, NIKU.
Fylke

Bauta
-steiner

Bautasteinens kontekst

Antall

Gravfelt

Grav&veg

Veg&grense

Kirkegård

Uviss

Buskerud

2

1

-

1

-

-

Hedmark

4

-

-

2

-

2

Oppland

16

6

-

1

-

9

Telemark

6

1

1

2

2

-

Vest-Agder

44+15?

8

9

12

1

14+15?

Vestfold

25+2?

3

7

12

-

3+2?

Østfold

132+7?

29

84

5

2

12+7?

Akershus

4

2

-

-

-

2

Aust-Agder

49

14

9

18

1

7

Sum

282+24?

64

110

53

6

49+24
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”ingen av de 20 kringgrävda bautastenarna var gravmonument, vilket berättigar till slutsatsen, att de alla ägt samband
med det forntida vägsystemet” (Ekholm 1951:131).

ved vegkryss eller ved bratte kleiver. Vi vet ikke hvor gammel
tradisjonen med kast er, den er godt belagt de siste to- tre hundre år, men kan trolig følges tilbake til middelalder.

Ser vi nærmere på bautasteinmaterialet og stiller opp en oversikt hentet fra fornminneregisteret viser det at bautasteinene
kan knyttes til gravanlegg og veger. I tabellen har bautasteinene blitt delt inn i grupper, skilt ut på bakgrunn av bautasteinenes plassering sammen med: graver/gravfelt, graver/gravfelt
ved veg, veg og veg/grensemarkering, kirkegård eller kloster,
uviss. Gruppen uviss representerer bautasteiner som enten står
på jorder, gårdstun eller primærplassering ikke er kjent, samt
mindre bautaer som er omtalt som usikre (?). Inndelingen i
grupper og fordelingen av bautasteinene er basert på tolkning
av registreringsopplysningene. Fornminneregisteret ajourføres
hele tiden og vil stadig være utsatt for endringer, men per mars
2000 var følgende data om bautasteiner tilgjengelig:

Bosetningsmønster og veger
Bosetningsmønstrene har variert og endret seg mye gjennom
flere tusen år med menneskelig tilstedeværelse og aktivitet
(Rønneseth [1974] 2001, Myhre 1980, Pedersen & Widgren
1998). Som åpenbare eksempler kan vi trekke fram steinalderens, jernalderens og middelalderens forskjellige innredning og
bruk av landskap. Bosetningene er lokalisert ut fra forskjellige
behov og ressursgrunnlag; jeger, sankere med og uten pastoralisme, jordbrukere med og uten urban merkantil virksomhet
etc. I og med at bosetning er omstrukturert en rekke ganger i
forhistorisk-, og historisk tid, må vi ta høyde for at vegene, som
bandt bosetningene sammen, også ble lagt om ved strukturendringer og flyttinger av bostedene. Hver ”kulturelle struktur”
har satt spor i landskapet, og noen ligger fortsatt synlig for oss
(Gansum et al 1997). Gjennom flere strukturendringer av
bosetningsmønsteret, vil det ligge igjen spor av et ukjent antall
vegnett, og ikke alle disse levningene kan sammenføyes og
reduseres til en veg eller ett vegstrøk. I landskapet kan det ligge
fragmentene av mange veger med ulike destinasjoner. Mellom
gårdene var det vegforbindelser og mindre broer, det samme er
tilfelle mellom gårdene og ulike produksjonsplasser knyttet til
gårdene (Skjelsvik 1958, Grundberg 1996, 1997). Det førte
veger ut til utmarka, til kullbrennerplassen, til setrer, jernframstillingsplasser og til sommerfjøs. Veger gikk til naustet
eller havna og var del av kommunikasjonen med omverden,
men og intimt forbundet med ressursutnyttelse som fiske, tangtekt, beite etc. Mange slike veger var nok stedvis hulveger, som
vi kan finne i terrenget, hvis de ikke er fjernet av senere aktiviteter.

Tallene i tabellen er ikke uproblematiske. De bautasteinene
som er registrert i fornminneregisteret fordeler seg ujevnt.
Antallet bautaer på gravfelt er nok mer representativt for fortiden enn antall bautasteiner som ikke har ligget i nærheten av
andre godt synlige kulturminner. Bautasteiner som har stått
langs veger og falt om er nok underrepresentert. Bautasteinenes
relasjon til veg er i alle fall påtagelig. De fysiske relasjonene kan
også delvis underbygges med skriftlige kilder. I Håvamål Vers
72 er nettopp dette forholdet omtalt:
sialdan bavtarsteinar
standa bravto ner,
nema reisi ni p
l r at ni∂
(Bugge 1965:51)

sjelden bautasteiner
står ved vegen
om sønn ikke satte for far
(Holm-Olsen 1993:42)

Braut er det norrøne navn på vegen som er ryddet. Steinen skulle stå ved vegen og var knyttet til minne. Plasseringen sikrer et
kollektivt minne. Hvilke hendelser eller personer steinene skal
minne om er imidlertid tapt. Det er altså svært nærliggende å se
samme motivet for bautasteinene som for runesteinene og gravene langs vegene. Mange daterte gravminner i/ved bautasteiner
er datert til eldre jernalder. Praksisen, å reise stein, tok trolig slutt
i tidlig middelalder. Bautasteiner ved hulveger indikerer i alle fall
vegfunksjonens alder.
Varp/ kast – vegmerker og ritualer
Varp eller kast er benevnelser på ritualiserte levninger langs
vegene. Varp eller kast kan bestå av en stor stein hvor det er blitt
lagt småstein oppå eller inntil av forbipasserende (Skjelsvik
1968). I noen områder er det kjent varp/kast bestående av kvist
(Jacobsen 1997:114).
Det er flere forklaringen på disse fenomenene i faglitteraturen.
Flere slike varp/kast er knyttet til steder hvor det har hent ulykker og overfall som har endt med mord og død (Lötman &
Schön 1994:71). Ved slike varp/kast ofret folk stein eller kvist for
å unngå skade ved gjengangeri, og for å få god ferd. Det er en
form for vergerituale hvor formålet var å unngå ulykke, og det
sikret de ved å kaste en stein eller legge en kvist på steinen eller
kvisthaugen (Jacobsen 1997:115). Kanskje kastet de og en stein
på tilbakeveien som takk for at alt gikk bra. Varp/kast er også
kjent på driftsveger mellom sjø og gård (Gansum 2000e), og en
forklaring på hvorfor folk la stein på slike varp/kast var at det
skulle bringe fiskelykke (Lötman & Schön 1994:71). I forbindelse med vegene nevnes også hvilesteiner og sladresteiner
(Stjernqvist 1997). Slike steinblokker kjennes først og fremst
gjennom muntlig tradisjon, hvor de knyttes til rasteplasser eller
vegkryss som utgjorde viktige kommunikative knutepunkter.
Varp/kast er kulturminner som ligger langs gamle veger, særlig
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Havner, anløpsplasser og veger
I Norge er det gjort lite i for å kartlegge anløpsplasser/havner
fra forhistorisk tid og middelalder. I Sverige og Danmark derimot har man gjennomført kartlegging av kystområder med
tanke på lokalisering av mulige havner, ikke minst fordi de
eldre havnene representerer ” ett hotat kulturarv” gjennom den
sterke fortetting av kystsonen (Carlsson 1987:6ff, Ulriksen
1998). De senere års prosjekter i våre naboland har gitt verdifulle resultater. Gjennom et pilotprosjekt for kartlegging av
kystområdene på Gotland ble det avdekket 40 – 50 havner eller
”handelsstasjoner” rundt øya (Carlsson 1987:16). Situasjonen
er trolig ikke ulik for andre svenske kystområder. Generelt sett
representerer maritimt orienterte lokaliteter et fysisk skjæringspunktet land/sjø, og har som sådan vært kommunikasjonsknutepunkt (Westerdahl 1987, 1989). Deres rolle og karakter har
vært forskjellig og har rommet ulike aktiviteter som fiske/jakt,
transport av mennesker og varer (handel og sjøfart), båtbyggeri , sjøforsvar.
Havn eller anløpsplass?
Begrepene vi omgir oss med strukturerer tenkningen om fenomenene. Derfor er begrepet havn ladet på en annen måte enn
anløpsplass (Ulriksen 1998:13). Anløpsplass betegner sted
hvor folk kan anløpe med båt. Begrepet anløpsplass funksjonsbestemmer ikke hvilke type trafikk som har funnet sted, og er
anvendelig for flertall av lokaliteter hvor vi ikke har kunnskap
om hvilke aktiviteter, omfang og funksjoner stedet har inngått
i.
Samspill havn/anløpsplass og omland er representert av ferdselsveger på sjø og land. Vikingtidens havner assosieres ofte
med ”kystbundne markedsplasser”, med omfang og betydning
sett i relasjon til områdets økonomiske potensiale. Deres lokalisering er av avhengig av naturgitte, sosiale, økonomiske og
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Figur 9 Middelalderkirke fra ca 1180 i Cayton, Yorkshire, hvor en hulveg har retning like mot en av dør på sørsiden av kirken
(foto: Tom Skarre).
transporttekniske forutsetninger (Christophersen 1991:159ff).
Flere lokaliseringskriterier er nevnt for lokalisering av havner
og anløpssteder (Carlsson 1987, Lundstöm 1981, Westerdahl
1987, 1989, Ulriksen 1998).
Blant lokaliseringskriteriene befinner vegene seg ofte under
kategorier som anlegg ved kysten i form av graver, kirker eller
borger, stedsnavn, muntlig tradisjon, skriftlig arkivmateriale,
trykket topografisk litteratur eller topografi som dekker kartografiske kilder og karthenvisninger. Jens Ulriksen er en av få
som trekker fram vegene som lokaliseringskriterium (Ulriksen
1998:20).
Mange av havnene og anløpsstedene som er undersøkt har
gjennom gjenstandsfunn blitt datert til yngre jernalder, men
dateringene hviler ofte på et spinkelt grunnlag (Ulriksen pers.
medl.). Vegene inngår i studiet av omlandet som er viktig for å
tolke de aktiviteter kystlokalitetene representerer. I et transportperspektiv kan vi omtale møtet mellom landverts og sjøverts transport som et møte mellom to forskjellige transportsoner (Westerdahl 1989). Det er omstaplingsplasser hvor folk og
frakt skifter transportmiddel. Det kan dreie seg om fergesteder
eller om uthavner/anløpsplasser. Flere steder fører hulvegsystemer ned til sjøen, og i noen tilfeller har vi skriftlig kunnskap
om hvilke aktiviteter som har funnet sted er. Andre steder fører
hulvegene fram til en bukt uten at vi kjenner til hvilke utvekslingssystem denne plassen sto i i forhold til andre.
Kirker og veger
Spørsmål om middelalder kirkene ble reist på samme sted som
førkristene kultplasser er en lang diskusjon i nordisk arkeologi
(Olsen 1966, Skre 1988, 1993, Høigård Hofseth 1990,
Brendalsmo 1990). Ofte synes det å være stedskontinuitet med
hensyn til gravplass, fra norrøn til kristen. Hvilke styrende årsaksforklaringer vi skal legge i en slik stedskontinuitet skal vi
ikke spekulere i her. Kirkene ble plassert på sentrale steder,
spørsmålet er bare sentralt i forhold til hva? Var det geografiske vurderinger med i beslutningsdiskusjonene, eller var det kun

avstemt i forhold til mektige herrers boplasser – uten diskusjon? Vi lar denne debatten ligge og nøyer oss med konsekvensene av middelaldermenneskenes valg; kirkene ligger sentralt
plassert, og dekket i den gang samfunns behov. Vår angrepsvinkel er ferdselen og sporene etter den. Kirkebyggene må relateres til ferdsel som en hovedforutsetning for å dekke sin funksjon som møtested. Til og fra kirken reiste folk jevnt og trutt,
men det er et aspekt ved 11-1200-tallets steinkirker som påkaller større transportmessig interesse; kirkebyggeriene.
Kirkebyggeri i tre startet i større skala på 1000-tallet. I løpet av
andre halvdel av 1100-tallet og de påfølgende 200 år ble det
reist flere tusen kirker i stein i Skandinavia. Transportbehovet
i perioden 1100-1300 må ha vært formidabelt hvis vi ser på
kirkebygge-aktiviteten (Lidén 1974, Wienberg 1993, Ekroll
1997). Steinteknologien og kompetansen ble innført fra
Europa, og utviklet seg til storindustri. Som i de fleste store
industrier er byggherrene avhengig av underleverandører og
nødvendig infrastruktur. Selv om stein først og fremst ble kjørt
til kirkelokaliteter på sleder om vinteren (Ekroll 1997:64-65),
så bør problematikken med veg og transport av materialer til
middelalderkirkene belyses nærmere (jf Thomsen 1983,
Brendalsmo
&
Sørensen
1995,
Sundnér
2000).
Klimavariasjonene er store i Skandinavia, og vi kan ikke regne
med sikre snørike vintre langs kysten av Sør-Norge, ei heller i
Sør-Sverige og Danmark. I nordre del av Skandinavia vil nok
transport på snø og is kunne brukes som forklaring på eventuelt manglende spor i terrenget omkring middelalderkirkene.
Faglitteraturen om middelalderkirkene er rikholdig, men lite er
gjort for å se nærmere på de større transportmessige sidene ved
disse monumentbyggeriene. Det er vår oppfatning at veger, herunder også hulveger, ikke er blitt regnet med til problemstillingene som knytter seg til de store kirkebyggeriene. Hulveger
som ligger i kort avstand fra, og med direkte retning mot
middelalderkirker, kan med stor sannsynlighet dateres ved sin
relasjonen til og sammenhengen med kirken.

37

92069-07-0 Hulveger

13.03.02

11:09

Side 38

500m
Figur 10 De innmålte hulvegene på Rauan - Skuggedal er plottet på vertikalfotografi. Hulvegsystemet fører i vest ned til et fuktig område, hvor det er lokalisert to overgangsområder. Det sørlige brukes fortsatt, mens det nordlige kun kan belegges ved steinkonsentrasjoner i området hvor flere av hulvegene opphører.

Figur 11 Utsnitt av
Økonomisk kartverk,
kartblad CH 026-5-3,
hvor hulvegsystemet er
plottet. Kartgrunnlaget
er gjengitt med tillatelse
av Statens kartverk,
Fylkeskartkontoret
i
Vestfold.
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Figur 12 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CG 024-5-1, med markering av veger, bautasteinen, gravhaugene og kullmilene. Tre steder er bekken krysset. Ved et av overgangsstedene står bautasteinen. Merk at en av hulvegene er overlagret av gravhaug. Kartgrunnlaget er gjengitt med tillatelse av Statens kartverk, Fylkeskartkontoret i Vestfold.
Kulturmiljøer med hulveger
De utvalgte kulturmiljøene med hulveger er metodiske eksempler. Hver presentasjon baseres på registrering i terrenget.
Hvert kulturmiljø er supplert med skriftlige kilder. Det er et
korologisk, romslig perspektiv, hvor relasjoner mellom kulturminner og deres eventuelle sammenheng blir påpekt og transportmessige funksjon vurdert.
Gårdsveger på Rauan, Skuggedal og Roligheten, Larvik kommune.
Lokaliteten ligger i området ved Bommestad, ved gården

Roligheten hvor det er foretatt arkeologiske undersøkelser i to
hulveger, Holagropa og Roligheten 1,2-1,3 km i sørøstlig retning (se kapittel 7).
Hulvegsystemet er relativt stort og består i alt av 17 hulveger.
Steingjerder er de eneste kulturminnene som opptrer sammen
med hulvegene på lokaliteten. For å få oversikt over hulvegene
og deres plassering på kartet ble de målt inn med laserteodolitt
(av Steinar Langås, SVV). Koordinatene for hulvegene ble overført til kart og ortofoto. Sett i fugleperspektiv kjenner vi, om
ikke endemålene, så i alle fall delmål hvor vegen gikk innom.
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Hulvegene utgjør deler av bygdens interne vegnett mellom gårdene. Gårdene Rauan, Skuggedal og Ødegården er belagt til
middelalder i skriftlige kilder, hvilket indikerer at ferdselen
mellom gårdene bør være av samme alder (Krohn-Holm
1978:231). Hulvegsystemet fører ned en bakke, og fører over
et fuktig område på to steder. Det nordre overgangsstedet ligger noen titalls meter sør for Rauanbekken, som renner vestover og løper ut i Lågen ved Holagropa, altså ved fergestedet.
Overgangsstedet er påvist ved bruk av jordbor og treff av stein
i et smalt belte hvor hulvegene samles i bunn av bakken. Det
sørlige overgangsstedet er fortsatt i bruk og vannet er her ledet
i rør.
Hulvegene som fører over det nordlige overgangsstedet har retning mot gården Rauan. Ved denne gården har vegen delt seg.
En veg fører vestover forbi en rekke fredete kulturminner ned
mot fergestedet Holagropa, mens den andre fører sørover mot
Rauan øvre, også med relasjon til mange fredete kulturminner.
Relasjonen mellom kulturminner og veg er påtakelig ved gårdene og ned mot fergeleiet. Hulvegsystemet synes å ligge som
del av gårdsvegnettet, men også ferdsel av mer regional karakter kan ha funnet sted her, i og med at hulvegsystemet trolig bør
settes i forbindelse med fergestedet, Holagropa, over Lågen.
Hulvegene er gitt ulike farger for å vise hvor komplekst systemet er hvis en måler hver hulveg for seg. Den lyse beige fargen
som markerer hulvegen som fører fra søndre overgangssted og
fører gjennom steingjerdet i nordøst, har et stigningsforhold og
en bredde som viser at denne trolig hører med til de yngre
fasene i hulvegsystemet, tilpasset kjøring med kjerre.
Ulleberg, Tanum, Hvatumskjeet, Larvik kommune
I området omkring Tanum kirke ligger kulturminnene tett, og
hulvegene har nær romlig tilknytning til mange av dem. En
oversikt over gravfelt, gravanlegg, bautasteiner, bygdeborger
og hulveger er presentert på kartet. Vegene fører gjennom bygdesenteret og binder gravfeltene, kirkestedet (med gravhauger)
og tre bautasteiner sammen. For å få bedre grep om disse relasjonene registrerte vi et gravfeltet på Hvatumskjeet, og foretok
gravninger i hulvegene på Ulleberg, noen hundre meter nordøst
for kirken, se kapittel 7.
Først skal vi se nærmere på de romlige relasjonene, og begynner med Hvatumskjeet hvor hulveger, vad, bru og bautastein
inngår som del av en større helhet. Fra gravfeltet kjennes funn
fra eldre og yngre jernalder (Grieg 1943, Nybruget 1990,
C37546 a-e). Hvatumskjeet ligger lavt i terrenget ved en bekk.
Kulturminnene er registrert i fornminneregisteret (ID 180, 181,
192), men hverken hulvegene eller kullmilene er tidligere registrert.
Hele gravfeltet på Hvatumskjeet ble tegnet i målestokk 1:3000.
Hulvegene opphører i gravfeltet, men det finnes farbar bredde
mellom gravhaugene slik at ferdsel gjennom gravfeltet har vært
mulig. En viktig observasjon er at en gravhaug er bygd over en
hulveg og blokker denne fullstendig (se figur 12). Ferdselen i
området må ha en historie forut for kristendommens innføring,
hvilket kan være en pekepinn også for bautasteinen og vadet
eventuelt brua stedet.
Mellom hulvegene i gravfeltet ligger det to markerte rygger.
Overgangsstedet for hulvegene i sør har ikke etterlatt seg synlige spor i terrenget. En veg som er avmerket på 1800-talls kart
fører over bekken enda noen titalls meter lenger sør enn hulvegene ligger. Her kan det observeres en del stein i bekken, men
det er ikke bevart vegspor på andre siden av denne overgangen. Fem av hulvegene i gravfeltet har retning mot det nordre
overgangsstedet. I dag er det bru over bekken her. Hvorledes
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Figur 13 En av hulvegene er overlagret og blokkert av en gravhaug. Området hvor hulvegen er blokkert er nivellert.
Lengdeprofil og tverrprofiler viser at hulvegen er overlagret og
må være eldre enn gravhaugen, dvs minimum 1000 år gammel.
det har vært før den nåværende brua ble bygd kan vi ikke
avgjøre ved visuell observasjon. Bautasteinen står ved hulvegen
umiddelbart ved overgangsstedet. Kombinasjonen av vad/bru
og bautastein kjennes fra andre steder. Nærmeste kulturminne
til bautasteinen er ei kullmile, som ikke synes å kunne settes
tidsmessig i forbindelse med bautaen. På vestre side av bekken
hvor bautasteinen står er det ikke registrert gravminner, kun
kullmiler. Gravfeltet ligger samlet på østsiden av bekken. Det er
derfor trolig at bautasteinen representerer et vegmerke og ingen
grav. I området er det registrert flere bautasteiner. I dag står det
en bautastein på Tanum prestegård. Denne steinen ble flyttet
dit i ca 1914, av sogneprest Thommassen (Gulvik 1988).
Opprinnelig sto bautasteinen i grensedelet mellom gårdene
Hvatum, Haga, Tanum prestegård og Tanum. Denne bautasteinen markerte trolig et vegskille og eiendomsgrenser. Den tredje bautasteinen i området står nord for gården Ulleberg.
Bautasteinens plassering like sør for det store jernaldergravfeltet på Tveitene, plasserer også denne steinen i utkanten eller
kanskje rent av utenfor selve gravfeltet. Trolig har også denne
bautasteinen relasjon til et gammelt vegnett, som både hulvegene på Hvatumskjeet og på Ulleberg er del av.
I området omkring Tanum kirke er det mulig å se fredsel og
kulturminner i en større sammenheng. Ferdselen har hatt
mange mål innefor og utenfor dette bygdesenteret og de har
nok betjent ulike nivåer for ferdsel (jf Jørgensen 1988:105).
Senterdannelsen i området kan trolig føres tilbake i jernalder.
Kirken synes altså å dukke opp i et område hvor minnene fra
jernalder lå tett.
En bygdeveg på Sjue – Revo, Ramnes kommune
Landskapet innenfor raet i Vestfold er preget av dalganger, med
elv i dalbunnen og bosetning oppe i dalsidene. Denne bosetningsstrukturen er kjent mange steder i Norge.
Landskapsmessig og topografisk kan dette eksemplet ha overføringsverdi. Landferdsel begrenses av de topografiske forholdene. Valg av veglinje må ha vært begrunnet ut fra mål som
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Figur 14 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CG 024-5-1, som er påført et utvalg kulturminner. Kartgrunnlaget er gjengitt
med tillatelse av Statens kartverk, Fylkeskartkontoret i Vestfold.
kunne ligge langt unna, og derigjennom har visse høydedrag
blitt foretrukket til ferdsel, andre ikke. For det er på høydedragene ferdsel har etterlatt seg spor i dette landskapet.
Situasjonen skulle være kjent i mange dalstrøk. Vegene gikk
først på høydedragene, men ettersom bruk av hest med slep
eller kjerrer ble vanligere, ble vegene bygd i dalsidene med forstøtningsmurer og bruk av stabbesteiner. Dagens veglinje er
lagt ved elvebredden i bunn av dalen.
Denne gamle bygdevegen over høydedraget på gårdene Revo,
Sjue vestre og Herkjeft sin grunn passerer mange kulturminner
i form av gravfelt, og følgende ID nummer i fornminneregisteret er markert på kartet (ID 1165, 1171, 1172, 1173, 1175,
1181, 1198 og 1211). Vegen har stedvis form av skogsveg, med
bredde kjørbar for traktor, delvis har den form av kasseformet

hulveg, og løpende delvis parallelt og delvis sammen ligger hulveger. Vegen passerer gjennom et stort gravfelt (ID 1165), hvor
gravene ligger på hver side av vegen. Flere av gravene har liten
eksponering ut i landskapet (jf Gansum et al 1997:38). Disse
gravhaugene henvender seg til hverandre og til vegen. Et stykke lenger sør passerer vegen tre gravhauger som ligger på rekke
(ID1172), og den som ferdes på vegen blir ”sett ned på” av
gravhaugene som dominerer landskapet inne på et platå av
høydedraget. Her ligger det også flere kullmiler. Vegen videre
mot sør passerer ytterligere en gravhaug (ID1181). Etter denne
opphører spor etter vegen i dyrket mark, men nok et gravminne ligger i kanten av dyrket mark (ID1171). Denne gravhaugen har ingen eksponering østover, for der avgrenses sikten
av fjellet. Gravhaugen har visuell kontakt med det langstrakte
gravfeltet (ID1198), vest for hestehagen, og bygdevegen som
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må ha passert få meter fra gravhaugen. Slik fortsetter bygdevegens ferd mellom gravminner ned til gården Herkjeft, hvor det
blant mange gravminner også ligger en storhaug (Gansum
1995:154). Det er en vandring mellom gravminnene hvor relasjonen er fysisk påtrengende, noe som må være resultat av helt
bevisste valg i jernalder. Denne konklusjonen styrkes ved å se
nærmere på vegens videre forløp nordover og sørover, hvor de
samme forhold gjentar seg. Det kulturhistoriske miljøet viser at
veg og grav hører nøye sammen, og at hulvegene hører med i
dette bildet.
En tverrforbindelse over Lågerødåsen til Langlo, Stokke kommune
Den indre leia til middelalderbyen Tønsberg og landområdene
rundt kongsgården Sem følger Vestfjorden. Nøtterøy ligger øst
for fastlandet på Stokke. Hella er en av mange havner langs
Vestfjorden på Nøtterøy siden. På Stokkesiden har vi så vidt
nevnt Skjærsnes som fergeforbindelse fra Hella.
Vegstrekningen fra Skjærsnes mot sørenden av Akersvannet
finner vi belegg for på eldre kart. Noen kilometer sør for
Skjærsnes ligger middelalderhavnen Melsomvik (Johnsen
1934). Melsomvik er belagt med middelalderkilder som utskipningshavn for trelast. Ned til havnen fører det et større hulvegsystem. Fra denne havnen har det gått ferdsel videre til Stokke,
som dels har ført mot området hvor middelalderkirken (Stokke
kirke) ble bygd, og dels fører vestover sør for Akersvannet. Vi
kan ha som utgangspunkt at ferdsel fra Vestfjorden fører til
sørenden av Akersvannet.
Figur 15 Utsnitt av Statens kartverk, Holmestrand kartblad
1813 IV, M 711 1:50000. Landkartdivisjonen 1993.
Markering av gårdene Revo og Herkjeft. Kartgrunnlaget er
gjengitt med tillatelse av Statens Kartverk Hønefoss.

Figur 16 Utsnitt av
Økonomisk kartverk,
kartblad CJ 034-5-1,
som er påført et
utvalg kulturminner.
Kartgrunnlaget er
gjengitt med tillatelse
av Statens kartverk,
Fylkeskartkontoret i
Vestfold.
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Figur 17 Utsnitt av Statens kartverk, Sandefjord kartblad 1813
III, M 711 1:50000. Landkartdivisjonen 1993. Markering av
gårdene Melsomvik, Lågerød og Langlo. Kartgrunnlaget er
gjengitt med tillatelse av Statens Kartverk Hønefoss.(Figur 88)
Fra sørenden av Akersvannet fører det hulveger over
Lågerødåsen. Sørvest for Lågerødåsen ligger Stokkemyra.
Fredsel over land tvinges mellom Akersvannet og Stokkemyra,
nettopp over Lågerødåsen. Hulvegene fører gjennom et par
gravfelt, som ut fra gravkonstruksjonene kan henføres henholdsvis til yngre bronsealder/eldre jernalder og yngre jernalder, sannsynligvis vikingtid (jf Løken 1974, Gansum 1995). I
dag går hulvegen direkte over i en gruset veg, noe som trolig
har slettet sporene etter eldre vegformer. Vegene fra
Lågerødåsen har ført til Langlo som ligger på raet. På Langlo
er det undersøkt graver som har gitt funn fra eldre og yngre
jernalder (Grieg 1943:273-278). Det er kanskje ikke underlig
at gravfeltene lå nettopp i dette område hvor ferdsel må passere
for å unngå ei stor myr og et digert vann? Vegstrekningen vi
trekker fram deler av, utgjør del av en tverrforbindelse fra fjorden til raet. Raet er landferdselens hovedferdselsveg fra forhistorisk til nåtid (Hougen 1937). Igjen er det et romlig sammenfall mellom hulveger og gravfelt. Hulvegene har slitt på foten
av et par av gravhaugene på toppen av Lågerødåsen I tid indikerer det at hulvegen har bruksfaser etter at haugene ble
anlagt.
En tverrforbindelse fra Smørberg over Hogsnesåsen, Tønsberg
og Stokke kommune
Fra Vestfjorden ved gården Smørberg, like utenfor middelalderbyen Tønsbergs jurisdiksjonsområde (jf Hella), fører det
hulveger opp fra fjorden og vestover inn i landet. Hulvegene
har retning mot Akersvannet og Aker gård ved raet. Flere av
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Figur 17 Utsnitt av Statens kartverk, Sandefjord kartblad 1813
III, M 711 1:50000. Landkartdivisjonen 1993. Markering av
gårdene Melsomvik, Lågerød og Langlo. Kartgrunnlaget er
gjengitt med tillatelse av Statens Kartverk Hønefoss.

Figur 18 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CK 029-5-1, som er påført et utvalg kulturminner. Kartutsnittet viser kun de
omtalte hulvegene, og gir ikke et totalt bilde av alle hulveger innenfor kartutsnittet. Kartgrunnlaget er gjengitt med tillatelse av
Statens kartverk, Fylkeskartkontoret i Vestfold.
hulvegene fører imidlertid øst for Akersvannet i retning av
Råstadgårdene i Stokke (ikke identisk med Rådtad østre som
ligger i Sandefjord). Hulvegsystemene inngår trolig som del av
en øst-vest forbindelse fra fjorden mot raet. Hulvegene ligger
parallelt langs eksisterende skogsveg og viser at vegen har kontinuitet i tid. Hvor langt tilbake vet vi ikke, men en av hulvegene ved Smørberg overlagres av et stort og sannsynligvis gammelt steingjerde. Vegen passerer i relativt kort avstand fra
gravminner og en bygdeborg.
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Figur 19 Utsnitt av Statens kartverk, Horten kartblad 1813 I, M
711 1:50000. Landkartdivisjonen
1993. Markering av gårdene
Smørberg og Aker. Kartgrunnlaget
er gjengitt med tillatelse av Statens
Kartverk Hønefoss.

Figur 20 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CK 030-5-4, som er påført et utvalg kulturminner. Kartgrunnlaget er gjengitt
med tillatelse av Statens kartverk, Fylkeskartkontoret i Vestfold.

Oppsummering
De utvalgte områdene viser at kulturminner opptrer i visuelle
romlige relasjoner med andre kulturminner, først og fremst graver fra jernalder. Det synes å være visse transportmønstre som
går igjen. Tverrforbindelser fra fjord til hovedtransportåren til
lands; Vestfoldraet, vil det nok være flere eksempler på i dette
landskapet hvis vi går ut å leter. Relasjonene mellom hulveger
og gravanlegg fra jernalder synes å være av en slik karakter at
det er sannsynlig at mange har sammenheng i tid.
Sammenhengen mellom veger og graver er vesentlig i vern og
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sikring av områder hvor hulveger inngår. Faktisk utgjør vegene
stedvis det som kan lenke kulturminnene sammen, slik at en
større grad av helhet kan presenteres gjennom skilt og skjøtsel,
jf kapittel 9. Hulvegene fremstår i et slikt perspektiv som deler
av en helhet, og ikke som fragmenter uten forbindelser. Valg
av skala og målestokk å arbeide i er viktige metodiske grep for
å muliggjøre sammenhenger mellom lokaliteter hvor hulveger
inngår. De øvrige kulturminnene som kan trekkes inn i forbindelse med gamle veger må vurderes med hensyn til visuell henvendelse og eksponering, for gjennom argumentasjon, bli knyttet til vegene.
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7. Arkeologiske undersøkelser - prøving av metoder
I de innledende kapitlene har vi presentert hulvegenes skandinaviske forskningshistorie. Begrepsapparatet vi etablerte,
under og etter de arkeologiske undersøkelsene, er presentert i
kapittel 5. Vi ønsket å bruke begrepene aktivt i framstillingen
av de arkeologiske undersøkelsene og harmonere begrepene
med metodeutviklingen, selv om begrepene strengt tatt også er
et resultat av gravningene.
Av de ca 160 lokalitetene hvor vi hadde kjennskap til hulveger
(Skarre 2001), ble 7 lokaliteter gjenstand for arkeologiske
undersøkelser. Utvalget av undersøkte hulveglokaliteter representerer varierte topografiske forhold. Metodisk sett favner
undersøkelsene et representativt spekter av hulveger, både de
som ligger på nesten flat mark, og de i stekt hellende terreng.
Overføringsverdien med hensyn til metodevalg og metodeutredning skulle være ivaretatt, mens de kulturhistoriske resultatene fra undersøkelsene må behandles som spesifikk kunnskap, som vi må drøfte nærmere før vi eventuelt kan trekke
generelle slutninger. Det metodiske arbeidet vil bli en bærebjelke i framstillingen. Et sentralt aspekt ved metodevalg er valg av
dokumentasjonsform, dokumentasjonsnivå for den videre analysen av arbeidet med hulvegene.

Metoder som er benyttet
De metodene som har vært prøvd ved arkeologiske undersøkelser av hulveger i Skandinavia har resultert i den erkjennelse
at det er vanskelig å oppnå kunnskap om vegene. De fleste
undersøkelsene er gjennomført med bruk av gravemaskin, hvor
det er gravd en sjakt tvers over vegen og profilen er tegnet og
fotografert. I tillegg er det søkt med metalldetektor og
gjennomført pollenanalyser. I våre undersøkelser vil vi også
benytte slike metoder, men vi vil i større grad også undersøke
hulvegene ved håndgraving. I flere av undersøkelsene vil spade
være viktigste redskap sammen med graveskjeen.
Gravemetodikkene og dokumentasjonsmetodikkene vil variere,
og som en konsekvens av disse variasjonene vil også dokumentasjonsnivået variere. Disse bevisste variasjonene er ledd i
metodeutviklingen. Forøvrig vil vi ta i bruk gamle og nye teknikker i forsøket på å øke kunnskapsbasen om hulveger.

Stratigrafisk dokumentasjon og analyse
Hulveger har vist seg vanskelig å datere, selv om forskere stort
sett kan enes om hvilke prosesser som har skapt hulveger.
Dateringsproblematikken er en stor arkeologisk utfordring.
Hvis fredsel og erosjon skaper slitasje, da må slitasjen avleires
og slitasjeprosesser selv bli overlagret (jf Biörnstad 1958:134,
Vinberg 1983:57). Slike forhold ønsker vi å se nærmere ved å
øke oppmerksomheten omkring nedslitings- og akkumulasjonsprosesser (Gansum & Skarre 2001, se og kapittel 5). Vi vil
trekke veksler på den forskning, dokumentasjons- og metodeutvikling som har funnet sted i urbanarkeologien med hensyn til hvordan det graves og hvorledes stratigrafien dokumenteres (Solli 1989, Paasche 1994, 1996, McLees et al 1994).
Valg av gravningsmetodikk og dokumentasjonsrutiner får konsekvenser for hva som er mulig å stille av spørsmål til materialet (Larsson 1993, 1995, 1996, 1999, 2000, Anund 1995, Ros
1996, Larsson & Johansson Hervén 1998, Roslund 1998,
Carlsson 1999, Johansson Hervén 2000). Økt oppmerksomhet
omkring stratigrafi kan for hulvegenes del medføre at vi oppnår en krysseffekt fra middelalderarkeologien til “landsbygdarkeologien”. Det er kanskje først og fremst de analytiske gre-

pene om prosesser som gir de urbane undersøkelsene et teoretisk og metodisk fortrinn (Larsson 2000).
Vi vil forsøke å grave og dokumentere en lokalitet ved single
context planning (jf Bäck & Svensson 1996). Det vil si at hver
stratigrafiske enhet, det være seg positiv enheter (lag) eller
negativ enheter (former for erosjon og slitasje dokumentert
gjennom grenseflater), blir dokumentert på egne plantegninger
som en separat kontekst. Enhetenes overflate, det vil si grenseflaten, vil bli nivellert og enheten blir avgrenset i plan. Funn
blir målt inn og relatert til den enkelte stratigrafiske enhet. For
hver plantegning foreligger det en verbal beskrivelse, og i de
fleste tilfeller en tolkning. Metodisk er dette ikke nytt, det nye
består i å applisere gravemåte og dokumentasjon på deler av
hulveg og gravhaug i utmark. Slike kulturminner blir av tradisjonsårsaker gravd med metoder som i mindre grad fokuserer
på de stratigrafiske forholdene i plan. Unntak finns selvfølgelig
og dokumentasjon av veger gravd i plan foreligger både i
Danmark og England (f eks Hill & Sitting i Barker 1986:fig 38,
Thrane & Madsen 1995).
Podsolisering
Utvikling av podsol i jordsmonn er hyppig forekommende.
Ordet podsol kommer av russisk pod som betyr under og sola
som betyr aske, det betegner utvasket lys jord under humuslag
(Landrø & Wangensteen 1986:448). I arbeidet med å analysere
og tolke dokumentasjonen av profiler ble utvikling av podsol
viet oppmerksomhet. Kunne ikke utvikling av podsolprofil i
jordsmonnet si noe om alder? Problemstillingen ble drøftet
med kvartærgeolog Rolf Sørensen som mente at det ville være
mulig å si noe om utvikling av podsol i ulike jordsmonn over
tid. I sin kvartærgeologiske rapport skriver Sørensen følgende
om metodisk tilnærming av podsol i jordsmonn:
”Under spesielle betingelser (i grove og næringsfattige jordarter) kan podsolprofiler dannes i løpet av 120 år i Nord –
Sverige (Tamm 1950). Det tar ikke mer enn et par hundre år å
utvikle slike svakt podsoliserte jordsmonn i godt sortert sandjord på Østlandet (Gjems 1967). Undersøkelser i flygesand fra
Nord-Finland viser at det tar mer enn 350 år å utvikle et ”synlig” podsolprofil (Jauhiainen 1972). Fullt utviklede podsolprofiler dannes i løpet av 500-1000 år (Birkeland 1974).
Grovkornede og næringsfattige jordarter utvikler raskere et
podsolprofil, enn mer finkornede jordarter med høyt næringsinnhold. Hvis jordarten inneholder betydelige mengder finstoff
(silt og leire), vil det ikke utvikles podsolprofiler i det hele tatt”
(Sørensen 2000:11, med anført litteratur).
Hvis en kan få en kvalifisert bedømmelse av jordsmonnet på et
sted, kan utvikling av podsol også benyttes som et grovt dateringsverktøy. Eksempler på dette blir gitt ved lokaliteten
Råstad østre og Hovland.

Kornfordeling
De viktigste egenskapene til et sediment er kornstørrelse,
sammensetning og variasjon av disse. Analyser av kornfordeling kan brukes til å antyde hvilke prosesser som kan ha transportert sedimentene. Andre egenskaper er lagdeling og struktur. Kornfordeling kan settes opp i ulike diagrammer som viser
sedimentenes egenskaper, for eksempel i forhold til stabilitet og
bæreevne (Sørensen 2000). Metoden ble første gang benyttet i
hulvegsammenheng i 1996 (Fossum in print).
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Cu-tall
Cu kommer av engelske: Uniformity coefficient, hvilket direkte oversatt betyr enhetlighets koeffisient, men på norsk benyttes tremen graderingstall (Normaler nr 14, 1997).
Graderingstall og distribusjonskurver viser hvilke partikkelstørrelser et analysert sediment er sammensatt av. Masser kan
være velgradert, dårlig gradert, enhetlig gradert eller trinnvis
gradert (Smith 1990:6). Cu-tallet oppgir ulike fraksjoner sett i
forhold til hverandre, altså massens evne til forkiling og dermed bæreevne. Metoden er benyttet på to lokaliteter, hvor det
ble målt Cu-tall for masser representert ved to stratigrafiske
enheter.

Standard proctor
I felt måler standart proctor-instrumentet densitet (kg pr dm3)
og vanninnholdet i massen. Disse verdiene sammenlignes med
verdier som samme masse blir testet til i laboratorium. I laboratoriet måler en maksimal tørr densitet i prosent (hva massen
teoretisk lar seg komprimere = 100%). Deretter tilføres massen
vann. Det teoretiske forsøket på laboratoriet tallfester hvor
mye eller lite vann massen kan tåle i forhold til kvalitativ stabilitet helt til massen blir ustabil. Standard proctor verdien er
densiteten målt ute i terrenget, delt på den teoretiske optimale
densiteten massen måles til i laboratorium. Standard proctorverdien oppgir i prosent hva massen i terrenget er komprimert
til i forhold til laboratorieforsøkets optimale komprimeringsgrad. Metoden er utviklet innenfor vegbygging. Metoden ble
benyttet på en lokalitet, hvor standard proctor analyse ble
utført på to stratigrafisk skilte enheter.
På mange måter er tilnærmingen en videreutvikling av aspekter
som Ann Vinberg var inne på allerede i 1983: ”Vid framtida
studier av hålvägar kan det vara av intresse att undersöka, inte
bara sammanhangen i kulturlandskapet, utan även hålvägen
som fysisk fenomen, dvs. geologiska processer kring bildandet
av hålvägen, möjliga konstruktioner, hållfastheten (hur mycket
trafik ett visst underlag tål) etc ” (Vinberg 1983:57).

Glødetap
Glødetap bestemmes i prosent av tørrstoffinnholdet og kan ved
korrigering for leirinnhold gi et mål på moldinnhold i jorda
(Krogstad 1992:10). For organisk jord gir glødetap et godt mål
på innholdet av organisk materiale. Metoden kan benyttes for
å belegge antagelser om begravde jordsmonn og andre kulturakkumulasjoner som har medført høyere innhold av organisk
materiale (Sørensen 2000:9). Metoden er benyttet på flere
lokaliteter.

Bruk av jordbor
Jordbor er standard utrustning for registrering i utmark. Bruk
av jordbor kan anses som en metodisk tilnærming til sedimenter i undergrunnen. Opplysninger om undergrunnens sammensetning innhentes ved å dokumentere sedimentene med jordboret. Systematisk bruk av jordbor er et nyttig redskap for å kartlegge konstruksjoner eller visse massetyper i grunnen.
Redskapet er systematisk benyttet på to lokaliteter.
Arkeologiske undersøkelser
Feltarbeidet ble gjennomført sesongen 1999 og pågikk i ca 5 ?
måned, ledet av forfatteren. Arbeidskraft ble rekruttert fra universitetene i Tromsø og Oslo. I tillegg deltok frivillige både med
og uten arkeologisk praksis samt et par arkeologkollegaer på
ulike lokaliteter. I 2001 ble det foretatt arkeologiske undersøkelser som knyttet an til arbeidet på Hella, Nøtterøy kommu46

ne. Hulvegundersøkelsen fra Hella er tatt med i presentasjonen
av denne lokaliteten.
Til hver lokalitet knytter det seg egne problemstillinger. Det har
ikke vært en målsetning å drøfte de ulike undersøkelsene i forhold til hverandre, annet enn med hensyn på metodikk og
dokumentasjon. De kulturhistoriske resultatene fra hver lokalitet representerer få og partikulære tolkninger, som danner
utgangspunkt for diskusjoner, men som på langt nær kan bære
statistisk signifikante eller generelle slutninger.
Valg av metoder er tilpasset lokalitetenes empiri og de formulerte problemstillingene. Gravningsmetodikken har ikke vært
en dogmatisk doktrine. Denne åpne tilnærmingen er i tråd med
strukturasjonsteorien som vi trekker veksler på gjennom arbeidet, hvor det er en vesentlig utfordring å forstå menneskelig
handling og praksis.
Presentasjonen av lokalitetene følger et standardisert mønster.
Innledningsvis presenteres lokalitetens geografiske plassering i
Vestfold og en beskrivelse av landskap og kulturmiljø. En nærmere omtale av lokaliteten følger sammen med eldre kartmateriale i den grad de viser seg informative. Deretter følger den
arkeologiske undersøkelsen, med tilhørende diskusjoner av
empiri og metodiske tilnærminger. For hver lokalitet vil det
avslutningsvis bli satt opp en kulturhistorisk tolkning med skisse til kommunikasjonssystem for lokalområdet. Vi vil se nærmere på hvilke mål og nettverk av veger som kan settes i forbindelse med den eller de undersøkte hulvegene.
Grunnlagsmaterialet, originaldokumentasjonen, fra lokalitetene er deponert hos Vestfold fylkeskommune. Arkivrapporter
oppbevares hos Universitetets Oldsaksamling, topografisk
arkiv, Statens vegvesen Vestfold Vegkontor samt arkeologiske
arkiv Vestfold fylkeskommune (Gansum 2000a-g).

Hulveger, gravfelt og havn
på Søndre Hella,
Nøtterøy kommune
Hvorfor ble akkurat denne lokaliteten valgt for arkeologiske
undersøkelse av hulveger? Spørsmålet kan besvares som følger;
hulvegene som er registrert i området leder forbi flere kulturminner i terrenget, og stedsnavnet Hella påkaller en spesiell
oppmerksomhet. Stedsnavnet, Hella, betyr flatt berg, hvilket er
en treffende beskrivelse av denne lokaliteten. Navnet Hella er i
litteratur knyttet til losse og lastefunksjoner (Rygh 1898:55,
Berg 1922:635, Indrebø 1929:222,228). Vi har altså grunn til
å undersøke om eller på hvilken måte vi kan sette hulvegene
inn i en transportmessig sammenheng med en anløpsplass,
losse- og ladested. Så vidt vi kjenner til er ingen Hella-lokaliteter tidligere blitt arkeologisk undersøkt med hensyn til den
tolkning de er blitt tillagt i skriftlige kilder.
Lokaliteten fortjente en bredere undersøkelse enn
Hulvegprosjektet alene kunne makte. Derfor inviterte vi Norsk
institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Norsk
Sjøfartsmuseum til å delta i et tverrinstitusjonelt prosjekt, for å
se nærmere på hvilke aktiviteter som kunne avdekkes i Hella,
både over og under vann. De samlete undersøkelsene vil bli
presentert i egne publikasjoner og artikler (Gansum 2001b).
Problemstillinger knyttet til hulvegene i Hella
Følgende problemstillinger ønsket vi svar på gjennom de arkeologiske undersøkelsene av hulvegene i Hellaområdet:
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Figur 21. Utsnitt av kvartærgeologisk kart, Tjøme kartblad
1813 II, M 1:50 000 (Bergstrøm, Olsen & Sørensen 1992),
med markering av Hella og Skjærsnesområdet. Lokaliteten på
Søndre Hella er merket med rød sirkel. Den grønne fargen
markerer moreneavsetningen. Moreneavsetninger letter bevegelse og transport, ved å dekke over sprekker og revner i
berggrunnen. Det er hovedsakelig vegetasjon som må ryddes
for å lette framkommeligheten. Kartet er gjengitt med tillatelse fra NGU.
Hvilket kommunikasjonssystem inngår vegene i?
Går det an å datere hulvegene?
Er det forskjeller under markoverflaten mellom hulvegene på
flat mark og i skrånende terreng?
Er det samsvar mellom det som observeres over marken (hulveg) og det som kan dokumenteres under markoverflaten?
Hvordan ser hulvegen ut i overgangen fra helling til flat mark?
Hvilke bosetningsstrukturer kan identifiseres i området?
Er det kronologiske sjiktninger i de levningene som kan iakttas
i terrenget?
Hvilke aktiviteter kan belegges i nærområdet?
Søndre Hella (heretter kun omtalt som Hella, Nordre Hella
omtales med fullt navn) består av mer enn kun hulveger. Nede
ved fjorden, med vidt utsyn over denne mot sør, ligger det gravfelt fra jernalder og i det antatte havneområdet renner det en
bekk som nesten alltid sørger for forsyning av ferskvann. Det
er spor etter aktiviteter i havneområdet, både over og under
vann. Vi skal her konsentrere oss om hulvegene som ble undersøkt i 1999 og i 2001.

Landskap og kulturmiljø
Hella ligger på Nøtterøy og eies i dag av Nøtterøy kommune.
Tidligere lå eiendommen under gården Nordre Sande. Fra
Hella er det utsyn over Vestfjorden og inn over fastlandet på
Stokke. Vestfjorden strekker seg nord-sør og er en av to innseilingsleder til middelalderbyen Tønsberg. Ved Hella er
Vestfjorden smal, og det har vært fergedrift fra Nordre Hella
(ligger under Nøtterø vestre 124/1), og over til Skjærsnes i
Stokke helt fram til 1923. Fergedriften kjennes allerede fra
1645 med navngitt fergemann (Berg 1922:635, Paulsen
1986:200, Hellem 1993f:44). Det ble drevet gjestgiveri i til-

Figur 22 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CL 0295-3, med markering av registrerte hulveger og gravminner i
Søndre Hella og deler av Nordre Sande, februar 1999.
knytning til fergestedet og bygningene står ennå (gnr brnr
124/8). Fergedriften er trolig eldre enn 1645 og kan gå langt tilbake i tid. Om fergedriften i Nordre Hella kan ha hatt en eldre
forløper, knyttet til den undersøkte lokaliteten Hella, er et
åpent spørsmål. Det er til Hella majoriteten av hulvegene leder.
Hella har gamle vegforbindelser til Nordre Sande. Fra gravfeltet nede ved fjorden fører hulveger og andre eldre vegformer
østover mot Nordre Sande. Langs disse gamle vegene ligger det
gravminner. Disse vegene fører på sørsiden av fjellfoten til
Ulvås.
Fra Hella er det relativt kort veg til gårdene Nøtterø og
Elgestad, som har utgjort et senter på øya. Her ligger steinkirken fra middelalder. Kirken ble reist midt i et meget stort gravfelt (Brøgger 1922:25). I dag ligger det kun en gravhaug tilbake. Vegen fra Nordre Hella til kirken var rodelagt, og førte
gjennom gården Nyhus (Paulsen 1986:219, se figur 23). Denne
vegen må ses i sammenheng med ferdselen til og fra fergestedet.
Stedsnavnet Nyhus antyder også at vegen ikke er den eldste.
Vegen har i alle fall vært i bruk fra 1645, trolig før dette også,
men den er neppe forhistorisk. Dagens kjøreveg fra Borgheim
til Nordre Hella representerer en moderne veg som ble bygd
tidlig på 1900-tallet.
Vestfjorden er smal ved Hella, i tillegg er det geologiske forhold
ved Hella og Skjærsnes som det er vesentlige å se nærmere på.
Geologien kan ha spilt en rolle da folk valgte dette til overfartssted. Isbreen (Onsøy-Slagen trinnet) har avsatt en endemorene med en liten bit på Nøtterøy for ca 11000 år siden
(14C-år). Morenen går i retning sørvest-nordøst og på fastlandet møter den raet ved Stokke (Bergstrøm 1999). I et transportperspektiv har moreneavsetningen lettet ferdselen over
land vestover mot raet, som siden steinalder har vært en hovedferdselsåre til lands. Ferdsel til og fra Hella innebærer forflytning fra land til vann og omvendt.
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Figur 23 Utsnitt av militærkart fra 1825. Kartutsnittet viser
området fra Nordre Hella og gårdene omkring kirken. På
kartet står det påført vegen fra kirken over Nyhus at den er
rodelagt, det vil si gjenstand for vedlikehold av bøndene.

Figur 24 Skipsformet steinleggning i Hella. Skipet er inndelt i
forskip, midtskip og akterskip. Denne skipsformete steinleggningen er foreløpig eneste i sitt slag i Norge.

Beskrivelse av lokaliteten

antar vi at det er omlag 17 graver dekker gravfeltet kanskje 9
generasjoner. I jernalder bør vi nok regne fire generasjoner per
århundre. Det gir gravfeltet en stipulert brukstid på 225 år.

Vegetasjonen på Hella består av blandingsskog. Området blir
benyttet av turgåere som ferdes på skogsvegene langs kysten.
Om sommeren bli Hella mye brukt som badeplass. Området
nede ved fjorden er ryddet og tilrettelagt for besøkende av
Vestfold fylkeskommune i samarbeid med Nøtterøy historielag.
Gravfeltet ligger på en avsats i landskapet mellom 5 og 10
meter over havet. Landhevingen i området har vært ca 10
meter de siste 2500 år. Det plasserer gravfeltet entydig til jernalder. Hulvegene kan følges fra gravfeltet og østover, oppover
bakken med retning mot Ulvås og Nordre Sande. Flere hulveger er godt markert ved kraftige indre skråninger, i sær de som
ligger nord for Ulvås. Hulvegene som fører ned mot gravfeltet
er delvis overlagret av dagens skogsveg ned til stranden.
Skogsvegen synes også å ha overlagret eldre vegformer i området mellom gravfeltet og hulvegene nord for Ulvås.
Gravfeltet er registrert flere ganger (f eks Lindh 1991), og presentert i et lokalhistorisk tidsskrift tidligere (Brendalsmo
1988). Registrering som ligger til grunn for dette arbeidet er
utført av Gansum og Eli Ulriksen i februar 1999, dvs på gunstigste tid av året. Vi forholder oss til våre observasjoner og de
nummererte strukturene tolker vi som hovedsakelig som gravanlegg, med unntak av nr 9, som kan representerer en tuft.
Ikke alle gravene er symmetriske og formmessig typiske. Vi
fant en skipsformet steinleggning, nr 18 og den er foreløpig
unik i sitt slag i Norge (figur 25).
Gravfeltet i Hella eksponeres mot Vestfjorden, og har et godt
utsyn over den indre leia. Fra vannet er det imidlertid ikke
enkelt å skille alle gravanleggene fra terrengformasjonene.
Måten gravene er konstruert og plassert, tyder på at de som
anla dem anså at den viktigste kvaliteten var utsyn over fjorden
fra gravplassen. Innsynet har vært underordnet kvalitet, og
haugene utgjør på ingen måte sjø- eller seilingsmerker. Hvem
begravde sine døde i Hella? Sikre kan vi aldri bli, men alle indikasjoner peker mot gården Sande. Vi har ikke tro på noen egen
bosetning som bygde gravhauger i Hella en gang i jernalder.
Gravfeltet har trolig blitt brukt 1-2 ganger pr generasjon, og

48

De fleste av gravminnene på Hella er utsatt for haugbrudd, dvs
at de er gravd i og sterkt ødelagt. Vi har ikke kjennskap til funn
som skal være gjort på Hella. Om haugene er ødelagt av relativt moderne skattejakt gravd av usakkyndige eller om de i
jernalder ble åpnet som ledd i en hedensk rituell praksis kan vi
ikke avgjøre uten arkeologiske undersøkelser.
Arkeologiske undersøkelser av hulveger 1999
Lokaliteten er sårbar for bruk av maskinelt utstyr, derfor ble
det gravd fire sjakter for hånd. Det ble lagt vekt på dokumentasjon av profiler, mens dokumentasjon i plan i liten grad ble
prioritert under utgravingsprosessen. Sjaktene ble lagt i, eller
på tvers av, hulvegenes lengderetning (H2, H4 og H7). Sjaktene
blir gjennomgått hver for seg, og illustrert med utvalgte bilder
og profiltegninger.
Sjakt H2, hulveg I og J
Hulvegene I og J lå på relativt flatt område. Det er nær sagt
umulig å se disse hulvegene annet enn på senvinteren når snøen
har gått, før graset gror og løvet spretter. De to hulvegene er å
betegne som smale og grunne hulveger, med dårlig markerte
skråninger og en ytre bredde på tre respektive to meter. Indre
bredde for I var i underkant av en meter, mens J kun var 0,5
meter. Mellom I og J er det en markert rygg, som i vest ender i
en stor steinblokk og mot øst kan ryggen følges ca fem meter
før den flater ut. Rundt steinblokken lå det en steinpakning.
For å besvare problemstilling nummer 3 og 4 ble en fem meter
lang sjakt gravd på tvers av I og J, inklusiv ryggen mellom dem.
Sjaktene ble gravd med stratigrafiske forhold for øyet, men
dokumentasjonen i plan begrenset seg til fire tegninger, to nivåer av en steinpakning samt to nivåer av en rund steinsatt kullkonsentrasjon. Kulturlag er synlig i øst- og vestprofilen,
mellom 0 og 2 meter. L 2, 3, 5, 6 og 11 i østprofilen, kan knyttes til kulturelle prosesser som har avsatt trekull i lagene med
stein liggende over. Dette skyldes menneskelig aktivitet. I vestre
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Figur 25 Oversiktsskisse over gravfelt og hulveger i Hella. For en nærmere beskrivelse og mål av gravene henvises til
registreringsrapport (Gansum 2000c vedlegg 2).
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Figur 26 Sjakt H2, tolkning av østprofil. Kulturpåvirkete lag under markoverflaten er markert.
ningen av hulveg C. Hulveg C er i østre del av bakken veldefinert med markerte skråninger, og et veldefinert U-formet profilsnitt. I vestre og nedre del av bakken er hulveg C svært erodert, og gjenkjennes som hulveg ved at skjæringskant og øvre
del av skråningene viser en begynnende U-profil, mens erosjon
har omformet hele den indre bredde til en V-formet profil. I
overgangen fra helling til relativt flat mark opphører de synlige sporene av hulveg. En sjakt ble gravd i fra enden av synlig
hulveg og i hulvegens lengderetning utover den sumpete fuktige flaten.
Det ble avdekket en glissen steinpakning bestående av hodestore stein i bløt grunn. Kunne steinene relateres til hulvegen
eller kunne de være del av naturlig avsetning? For å kunne
avklare dette ble det stukket systematisk med jordbor (1,5 m
lengde), og sedimentforholdene ble registrert. Målingene
avdekket at steinene lå i hulvegens lengderetning. Steinenes
form anslagsvis 20x10 til 40x30 cm. og kantethet tyder på at
dette opprinnelig er stein fra morene. Steinene ligger i samling
uten annet morenemateriale. Dette viser at de er fraktet dit og
ikke avsatt der. Tilgang på stein av denne typen er god i nærliggende morene. Det synes å være en klar relasjon mellom
steinansamlingen og hulveg C. En rimelig tolkning er at folk
har tatt stein fra den nærliggende morenen og kastet ut i de
bløte sedimentene for å stabilisere grunnen (Erikstad &
Gansum 2000:12).

Figur 27 Foto av stein i sjakt H4. Steinene er dumpet i forlengelsen av hulvegen for å stabilisere bløt grunn.
del av sjakten ble deler av steinpakning avdekket og dokumentert i to faser. Under nedre lag stein i pakningen, men i relasjon
til steinene, lå en trekullholdig vel avgrenset struktur. Hva den
runde steinsatt kullkonsentrasjonen representerer er det foreløpig ikke satt inn resurser på å finne ut av.
Det synes ikke å være noe forståelig samsvar mellom spor på
markoverflaten i form av svak hulveg og stratigrafien i sedimentene slik den er dokumentert i profilene. Det kan skyldes at
terrenget er relativt flatt og at sedimentene er usorterte og har
stor grad av stabilitet og bæreevne. Ferdselen har rett og slett
ikke satt dype spor, og vi har ingen holdepunkter for å datere
hulvegen.
Sjakt H4 og H7, hulveg C
For å besvare problemstillingen hvordan hulveger ser ut i overgangen fra helling til flat mark ble sjakt H4 gravd i lengderet50

Ikke mer enn 35 meter øst for sjakt H4, i hulveg C ble det
åpnet enda en sjakt, H7. Problemstillingene som skulle besvares var: Går det an å datere hulvegen, og er det samsvar mellom
det som observeres over marken (hulveg) og det som kan dokumenteres under markoverflaten? Hulveg C ble kort beskrevet
over, og sjakt H7 er gravd på tvers av hulvegens lengderetning
på et sted hvor hulvegen er godt markert og tydelig i terrenget.
Flere av lagene som er dokumentert i nord og sørenden av sjakt
H7 finnes ikke i den gjengitte profilen (figur 29 og 30). På profiltegningen går det tydelig fram at jordlag er slitt og erodert
bort. Det skyldes nedslitingsprosesser hvor ferdsel må være den
utløsende årsak. Massene i hulvegen er påvirket både at ferdsel
og vannerosjon. Nede i de påvirkete massene i hulvegen ligger
større stein og grus. Grusen og mesteparten av steinene er trolig vasket fram i hulvegens skråninger og delvis transportert
nedover i vegens planum. Lagene med stein og grus leder mye
vann, og fungerer dels som stabiliserende masser og dels som
drenering og styring av vannsiget i hulvegen. Det er ingen tegn
i stratigrafien som tyder på bearbeiding av hulvegen. Det eneste som kan vitne om menneskelig aktivitet foruten ferdsel, er en
relativt stor stein i østprofilen. Denne steinen er så stor at den
ikke kan være vanntransportert nedover hulvegen. Steinen ligger ikke i et naturlig leie.
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Figur 28 Sjakt H7, tolkning av utsnitt fra vestprofilen. Markering av utvalgte grenseflater.

Figur 29 Østprofil i sjakt H7 med markering av grenseflater. Den grønne og røde streken er trukket opp for å markerer grenseflater mellom lag dette for å gjøre tolkningen lettere.
Stratigrafisk tolkning av profilene i sjakt H7 er gjort for å analysere grunnlaget for eventuelt å kunne datere eventuelle bruksfaser hulveg C har hatt. Vi tar for oss et utsnitt av H7 vestprofil og markerer to grenseflater:
Den nedre grenseflate for påvirkete masser (rød strek) viser at
nedslitingsprosessene i hulvegen har ført langt ned i undergrunnen. Erosjonen er tydelig representert ved nedskjæringen
rundt og under steinen. Etter en tid har nedslitingsprosessene
avtatt, og akkumulasjonsprosessene representert ved L 7, L 6
og L 3 og L 9 har blitt avsatt. I denne perioden har akkumulasjonsprosessene vært sterkere enn nedslitingsprosessene. Det
kan bety at ferdselen har avtatt eller opphørt for en periode.
Videre er grenseflaten som er markert ved grønn strek, en
mulig nedslitingsprosess, da L 9 og L 3 opphører mot planum.
Kanskje dette representerer en ny bruksfase hvor det igjen slites helt ned i L 5. L 2 og L 1 representerer akkumulasjonsprosesser, med en mulig nedslitingsprosess representert ved L 8.
Betraktet i et slikt perspektiv vil det være mulig å tolke vestprofilen i sjakt H7 slik at hulvegen er åpnet av nedslitingsprosesser flere ganger. I klartekst vil det si at hulvegen har flere
bruksfaser. Ser vi på østprofilen i H7 bekreftes dette inntrykket.
Den nedre grenseflate for påvirkete masser (rød strek) viser at
nedslitingsprosessene i hulvegen har ført ned i undergrunnen. L
10 nederst mot nedre grenseflate består av stein og grusrik grov
sand, som er vannførende. Den horisontale stratigrafien i og
mot sjaktens kortender viser ikke tegn til nedslitingsprosesser.
I østprofilen er det markert to grenseflater, en grønn og en rød.
Den røde streken markerer nedre grense for masser som er

påvirket av ferdsel og erosjon. Under den røde streken er det
naturavsatte geologiske avsetninger.
I østprofilen er det først og fremst lag 12 som vitner om flere
bruksfaser. Dette laget har blitt avsatt over nedre grenseflate.
Det vil si at massene i lag 12 er avsatt etter at hulvegen ble dannet. Lag 12 er igjen overlagret av lag 9 som er et svakt gruset
sandlag. Lag 8 og lag 9 representerer akkumulasjonsprosesser,
som kan skyldes erosjonsavsetninger, både i hulvegens lengdeog fallretning, men óg fra hulvegens skråninger mot planum. Vi
har markert overflaten på lag 8 og 9 med grønn strek. Disse
lagene har tydelig vært tykkere da de ble avsatt, men de er formet og slitt som hulveger blir ved at vegen har vært tatt i bruk.
Steinen som ble lagt på overflaten av lag 9 og jordlagene som
har avleiret seg over den grønne streken viser at hulvegen har
gått ut av bruk. Den ble liggende som en forsenkning hvor ny
markoverflate fikk etablere seg.
I L 9 ble det gjort funn av flintredskap, in situ. Overflaten av L
9, grenseflate markert med grønn strek, har i området ved L 12
en kontur som viser at det har vært utsatt for nedslitingsprosess. Den grønne grenseflaten kan representere en bruksfase.
Steinen midt i hulvegen og L 11, L 2 og L 1 representerer akkumulasjonsprosesser, som viser at hulvegen har gått ut av bruk.
I hellende terreng er det et klart større samsvar mellom hulveg
og de stratigrafiske forholdene som kan dokumenteres i sjaktprofilene.
Kan hulvegen dateres? I lag 9 ble det gjort funn av flintredskap,
og redskapet ble avdekket slik det lå i massene. Spørsmålet er:
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Tabell 4. Landheving på Nøtterøy de siste 5000 år.
Kilde: Henningsmoen 1979, nykalibrert og utregnet for
Nøtterøy av Rolf Sørensen og gjengitt etter Tore Paulsen 1999.
Ut i fra strandforskyvningskurven er det mulig å si at finnerstedet for flintredskapet ble tørt land omkring 3450 BP, hvilket
tilsvarer eldre bronsealder. Det avgjør naturligvis ikke dateringen av redskapet, men setter en absolutt bakre grense for
spor i terrenget. I eldre bronsealder var dette en strand, og noen
hulveg kan ikke ha blitt dannet i strandkanten på den tiden.
Derfor må hulvegen være yngre.

Figur 30 Flintredskapet ble funnet i hulvegen klassifiseres som
flekke med retusj. Redskapet er 7,0 cm langt fra tange til spiss,
og 3,6 cm på det bredeste fra egg til egg.
Hva slags redskap er dette og hvor gammelt er det? Etter å ha
konsultert arkeologer med spesialkompetanse på flint var svaret; en flekke med retusj, som trolig kan dateres til tidsrommet
sen-neolittikum - eldre bronsealder (Goldhahn og Østmo pers
medl).
I vår behandling av dette funnet er det ikke avgjørende om redskapet er 4500 eller 3500 år gammelt. Spørsmålet vi må stille
er: Kan redskapet ha noen sammenheng med hulvegen eller
funksjonen veg å gjøre? Svaret ligger ikke så mye i gjenstandsfunnet, som sammenhengen det er funnet i. Flintredskapet er
funnet 14,29 moh. Ser vi på topografien og landheving og
undersøker hvor mye landet har hevet seg de siste 5000 år i forhold til havnivået vil det kunne avklare mye. I tabellen nedenfor er det satt opp en oversikt over landheving i forhold til
vannstanden, fra ca 3000 f.Kr (neolittikum) frem til nåtid
(1950 e.Kr.).

BP år

52

Landheving i meter

5000

22,9

4000

17,2

3000

12,2

2000

7,5

1000

3,3

0=1950 e.Kr.

0

Ser vi på gjenstanden, har den ikke synlige spor etter vannrulling, noe som indikerer at den ikke kan ha ligget eksponert i ei
strandsone særlig lenge. Lang vanntransport nedover hulvegen
kan også utelukkes, da den østvendte hellingen opphører ca 20
meter fra funnstedet. Fra den myrlendte flaten ved bakketoppen er det en høydeforskjell på ca 5 meter ned til funnstedet.
Det synes lite trolig at redskapet er vasket ned fra en grav eller
et boplassområde. Disse observasjonene må bety at redskapet
må ha havnet på finnerstedet som følge av en sekundær deponering, i forhold til sin primære sammenheng. Redskapet kan
ha blitt mistet i fra båt i neolittisk tid, eller i strandsonen i
bronsealder. Det er imidlertid mulig å tenke seg at det engang
kan ha vært graver på toppen av bakkekammen, men en slik
hypotese står svakt slik kildesituasjonen er. Det kan og tenkes
at redskapet, som en levning fra fortiden, ble sekundært deponert eller mistet i hulvegen engang i jernalder, middelalder eller
nyere tid. Slikt blir imidlertid bare spekulasjoner. Det går an å
tenke seg mange forklaringer på hvorledes flintredskapet har
havnet langt nede i hulvegen. Det er meget vanskelig å relatere
funnet til hulvegen på noen troverdig måte. Og funnets datering gir ikke ytterligere informasjon om hulvegen enn vi kunne
utlede av strandforskyvningskurven. Hvis hulvegen ses i
sammenheng med bruk av hest, så kompliseres bildet ytterligere ved at det kjennes relativt få levninger av hest i
Skandinavia fra eldre bronsealder (Østmo 1997:287-289,
Goldhahn 1999:164-167). Det er ingen ting som tyder på at
redskapets tilvirkningstid kan sammenholdes med noen vegfunksjon i området. Redskapet har romlig relasjon til hulvegen,
men ingen fastlagt sammenheng i tid.

Sjakt I hulveg G, og sjakt II ved hulveg M
I forbindelse med utbygging av golfbane ble det gjennomført
arkeologiske undersøkelser av hulveger sør for Ulvås (Gansum
2001b). Hulvegene ligger mellom to fjellformasjoner, og Ulvås
utgjør den nordligste av dem. Senkningen med hulvegene er
orientert øst-vest. Mellom disse fjellformasjonene er det stedvis
meget sumpet og fuktig. I laveste parti av området ligger en
åpen dreneringsgrøft. Vegetasjonen består av meget tett, nærmest ugjennomtrengelig blandingsskog.
Hulvegene som ligger ved foten av Ulvås passerer kant i kant
med to gravminner. Vegene har sannsynligvis ført sørover fra
Ulvås, da området mot nord var sumpet og bløt myr inn i
moderne tid. Ferdselen synes fra naturens side å være styrt og
ledet mot Sande i sørøst. Mellom hulvegene og Nordre Sande
ligger en åkerholme med fegate og gravrøys.
Problemstillinger som var reist i forbindelse med undersøkelsen:
Kan noen av de frigitte hulveger i hulvegsystemet dateres?
Kan det gjennom undersøkelser dokumenteres flere faser i noen
av vegene?
Kan spor etter ferdsel dokumenteres under dyrkningslaget på
jordet sørøst for fegata?
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Sjakt I
Sjakt I var 6,8 meter lang og 2,3 meter bred og omkring 1
meter dyp.
Hulveg G er en fortsettelse av hulveg C og D, etter at de er delt
av den åpne dreneringsgrøfta. Sjakten ble plassert slik at hulveg G og den gamle skogsvegen tegnet seg i profilen mot vest.
Det ble søkt med metalldetektor i hele hulveg G, uten et eneste utslag. Det ble og søkt i hulveg D som er samme veg på
andre siden av dreneringsgrøfta, også den uten ett eneste utslag
på metalldetektoren. Gravemetoden var mekanisk graving
med maskin i 10 cm sjikt, med påfølgende søk med metalldetektor.
Det ble ikke dokumenterte et enste utslag på metalldetektoren
under gravingsarbeidet i sjakten og jordlagene kan tolkes på
følgende måte:
Lag 1, torvlaget er påvirket av ferdsel, men er i seg selv et
naturlig dannet jordsmonn i skog. Lag 4 og 5 er naturavsatte
lag, som er delt som følge av ferdselslitasje og erosjon. Lag 4 og
5 utgjør en og samme geologiske avsetning.
Lag 6 er trolig resultat av naturprosesser i hulvegen, hvor sand
og humus vekselvis har dannet linser etter siste fase hvor hulvegen var i bruk.
Lag 2, 3, 4 og 5 er rene geologiske avsetninger, avsatt inn mot
fjellet i sør. Deres jevnt synkende hellingsgrad og sammensetning viser at avsetningene er gjort i vann.
Figur 31 Oversiktskart for deler av hulvegsystemet med markering av hulvegene og sjaktene. Grunnlagskart er gjengitt
med tillatelse av Asplan Viak AS.
Det ble søkt med metalldetektor i utvalgte områder av hulvegsystemet. To sjakter ble gravd med gravemaskin. I tillegg ble
det flateavdekket i dyrket mark ved åkerholmen med fegata
som ligger kant-i-kant med ei gravrøys. Sjaktene ble lagt slik at
de dekket områder hvor henholdsvis hulveg G og hulveg M
førte sammen med skogsvegen. Vegetasjonen på stedet vanskeliggjorde undersøkelser av hulvegene H, I, L og O. Disse ble
prioritert bort. Dels på grunn av meget tett og vanskelig vegetasjon, men hovedsakelig etter vurdering av de geologiske
resultatene fra sjakt I og II. Begge sjaktene ble gravd med gravemaskin.

Ferdsel er årsak til at vegetasjonen rives opp og slites bort. Da
kommer det til vann som kan gjøre massene under vanskelige
å gå på. Det er kun markoverflaten (lag 1) og de siltige lagene
4 og 5 som blir ustabile ved slik vanntilførsel. I klartekst er silt
og vann glatt gjørme. Ferdsel i hulvegen har brutt gjennom
markoverflaten og har eksponert siltavsetningen for slitasje og
erosjon, hvilket tegner seg i profilen. De øvrige massene i sjakten I er svært stabile og tåler stort marktrykk uten av det vil
sette spor i grunnen. Skogsvegens svake forsenkning skyldes at
torvlaget er utsatt for komprimering, erosjon og slitasje, men
lag 2 har nødvendig stabilitet til å bære ferdsel uten at dette setter spor i grunnen.
Det er uklart hva L 7 og nedskjæringen i L 5, mellom 5 og 6,8
meter representerer. Det er ikke umulig at dette kan være spor
av en rotvelt.

Figur 32 Sjakt I, tolkning av profiltegningen fra vestre sjaktvegg, Det er markert et skille mellom to lag (dvs. en grenseflate) som
er formet av ferdsel.
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Sjakt II
Sjakt II var 4,4 meter lang og 1,5 meter bred og omkring 1
meter dyp.
Hulveg M skal vernes og den gravde sjakten ble passert slik at
den kun skar over den gamle skogsvegen, men kun én meter fra
stedet hvor hulveg M fører sammen med skogsvegen. På den
måten vil all ferdsel som har funnet sted i hulveg M passere stedet hvor sjakten ble gravd.
Området ble først gått over med metalldetektor av Arne Schau.
Det ble funnet rest av en lyspære og 6 patronhylser til salong
gevær, samt to cola korker i den gamle skogsvegen. Funnene lå
fra 3 til 10 cm under markflaten. Søk utenfor vegen og litt inn
i hulveg M ga ingen utslag på metalldetektoren. Det ble ikke
dokumenterte et enste utslag på metalldetektoren under gravingsarbeidet i sjakten.
Under torvlaget besto massene utelukkende av naturavsatte
lag. Stabiliteten i massene er så god at ferdsel ikke har satt synlige spor i grunnen. Vi vet med sikkerhet at ferdselen har passert området hvor sjakt II er gravd, men det kunne ikke dokumenteres spor av ferdsel i profilen.

Flateavdekking omkring holme med gravrøys og fegate
Ferdselen som har skapt hulvegsystemet sør for Ulvås har tydelig retning mot Nordre Sande. På en åkerholme mellom tunet
på Sande og det undersøkte hulvegsystemet ligger restene av ei
fegate. Fegata har med ferdsel å gjøre, og den er orientert slik
at ferdselen har hatt retning mot sørsiden av Ulvås, dvs. samme
sted som hulvegene er dokumentert. Først ble det søkt med
metalldetektor omkring åkerholmen. Funnene besto enten av
moderne spiker og bolter eller av jernfragmenter som ikke lot
seg nærmere bestemme. Det ble besluttet å benytte maskinell
flateavdekking i et område øst sørøst for åkerholmen hvor
ferdselen til fegata må ha gått. Under pløyelaget var det ingen
dokumenterbare spor kunne settes i forbindelse med ferdsel.

Konklusjon for undersøkelsene av hulveger 2001
Problemstillingene som ble stilt opp kan besvares på følgende
måte:
Kan noen av de frigitte hulveger i hulvegsystemet dateres?
Ingen av de undersøkte hulvegene lot seg datere.
Kan det gjennom undersøkelser dokumenteres flere faser i noen
av vegene?
Det var ikke mulig å dokumentere flere faser i noen av vegene.
Kan spor etter ferdsel dokumenteres under dyrkningslaget på
jordet sørøst for fegata?
Det ble ikke observert dokumenterbare spor som kan settes i
forbindelse med ferdsel under pløyelaget øst sørøst for fegata.

med Sandegården. Denne vegen, representert i terrenget ved
ulike hulveger, dekker en viktig forbindelse fra Vestfjorden over
Sande og videre til sentrum ved Nøtterø, Gipø og Elgestad.
Sandegårdene hadde Hella som sameie og utmark, men ble
siden delt ved utskifting (Unneberg 1971:1094). Aktivitetene
på Nordre Hella som vi kan følge i skriftlige kilder leder oss til
1500-tallet, men disse kildene inkluderer ikke Hella.
Hulvegene dit representerer en ferdselskorridor og forbindelse
som trolig er eldre enn vegen som går fra Nøtterøy kirke via
Nyhus til Nordre Hella, med det historisk kjente fergestedet.
I et regionalt perspektiv har nok ferdsel, handel og transport
fra uthavnene på Nøtterøy vært viktig. Søndre- og Nordre
Hella lå utenfor middelalderbyen Tønsbergs jurisdiksjonsområde. Denne plasseringen kan være av betydning, og i lensregnskapene nevnes uthavner hvor det blir skipet ut trelast:
Melsomvik i Stokke nevnes flere ganger og står oppført sammen med “Nøtterøy”: “som visstnok betegner en havn på
Nøtterøysiden ovenfor Melsomvik, rimeligvis Hella som er
utgått fra Nøtterøy gård” (Johnsen 1934:78). Det er Nordre
Hella Johnsen sikter til med hensyn til regnskaper fra 1560-61
til 1631-32, sammenhengen baserer han på at Nordre Hella lå
under Nøtterø vestre. I 1610-11 ankom 49 skip på til sammen
1061 lester til Nøtterøy ladeplass (Johnsen 1934:79).
Både Søndre og Nordre Hella er begunstiget med god havn.
Når fergeleiet i Nordre Hella ble opprettet beretter ikke kildene
om. Behovet for et overfartssted har i alle fall vært tilstede. De
skriftlige kildene er ganske magre om eldre tider i Hella. Det er
kjent plasser fra tidlig 1700-tall i områdene ved Hella, og noen
av disse kan nok ha sine historie tilbake i middelalder. Hva kan
de arkeologiske kildene berette om området? Hvilke bosetningsstrukturer kan identifiseres i området? Er det kronologiske sjiktninger i de levningene som kan iakttas i terrenget?
Det kan synes som om bosetningsstrukturen i området var
representert ved mange små plasser inn i moderne tid. Hvis vi
tar for oss hulvegene er det registrert hulveger som har retning
sørover fra Hella og hulveger som leder fra Nordre Sande til
Nordre Hella (se figur 34). Disse vegene, representert ved en til
to hulveger på hver strekning, er å regne for biveger, sett i relasjon til den over nevnte hovedferdselsåren fra fjorden til Sande.
Spor etter husmannsplass, med dyrkningsflater og åkerrein er
registrert i forbindelse med hulvegene som leder mot Nordre
Hella. En større ryddet flate på moreneryggen øst for Fandens
spillebord er også registrert. Hulvegene som leder sørover fra
Hella (se figur 34) starter ut fra et område i terrenget noe som
kan utgjøre levninger av en plass, med ryddete flater og steingjerde. Hulvegene representerer nok ferdsel til og fra plassene.
Ingen av disse antatte bivegene har relasjon til gravminner.
Kronologisk sett kan det sjiktes mellom hulveger med relasjon
til gravminner og hulveger med relasjon til plasser og dyrkning
uten gravminner.

Skisse til et kommunikasjonssystem
Det var flere målsetninger vi ønsket å besvare gjennom de arkeologiske undersøkelsene av hulvegene som leder ned til
Vestfjorden. Et overordnet mål var å ta rede på hvilket kommunikasjonssystem vegene inngår i. Det synes klart at brorparten av hulvegene leder fra Hella og opp mot Nordre Sande.
Nede ved fjorden er det gravfelt og det er gravminner inntil
hulvegene østover mot Nordre Sande. Relasjonene mellom hulveger og graver må her ses i sammenheng. Påstanden begrunnes ved en vurdering av alle de kjente kulturminnenes plassering i forhold til landskapsformasjonene. Hulveger fører også
steder uten en klar og direkte relasjonen til gravminner, et forhold som ikke kan underkjennes. Ferdselen fra gård til fjord
må være gammel, og havnegravfeltet bør ses i sammenheng
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Presentasjonen av registreringene ovenfor viser at det i Hella er
aktivitetsspor fra jernalder til moderne tid. Aktiviteter og kilder for Nordre Hella tar til omkring 1500-tallet og kan følges
fra midten av 1600-tallet og fram til vår tid på en helt annen
måte enn Hella. Gjennom utgravninger i havneområdet i Hella
er det avdekket bygningsrester og spor etter smieaktiviteter.
Gjenstandsfunn fra 1600- og 1700-tallet ble funnet i aktivitetsområde nede i havnen. Det viser at aktivitet foregår i Hella
samtidig som fergestedet med gjestgiveri drives i Nordre Hella.
Utgravningene i havneområdet og i havnen er ikke avsluttet.
Resultatene av undersøkelsene vil trolig gi nærmere opplysninger om havneområdet. Dermed kan vi oppsummere situasjonen slik: Hulvegene inngår i et lokalt kommunikasjonssy-
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Figur 33 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CL 029-5-3 med markering av stedsnavn, registrerte hulveger, gravminner og
boplasser. Kartutsnittet er gjengitt med tillatelse av Statens Kartverk, Fylkeskartkontoret i Vestfold.
stem. I eldre tider har ferdselen gått fra Hella til Sande og
videre innover øya. Vegene kan ha dekket transportbehov for
flere gårder på Nøtterøy. Denne ferdsel kan ha blitt overført til
Nordre Hella en gang i middelalder. Ferdsel over fjorden var
viktig for bøndene på Nøtterøy, blant annet for å få malt korn.

Konklusjon
Går det an å datere hulvegene?
Det arkeologiske inngrepene i hulvegene ga ikke noe entydig
svar med hensyn til datering av hulvegene. Det ble funnet et
flintredskap som er mellom 4500-3500 år gammelt i klar hulvegkontekst. Funnet illustrerer hvor vanskelig det er å knytte

gjenstandens datering til tolkninger om vegens brukstid.
Gjenstandens primære sammenheng og tilvirkningstid må
anses som tapt og redskapet er å anse som redeponert. Dermed
er det ikke kronologisk sammenheng mellom datering av funn
og hulvegens brukstid. Trekkes også strandforskyvningskurven
inn i vurderingen faller sannsynligheten for å datere hulveg C
til neolittikum eller bronsealder bort. Den gang var området
hulvegen nå ligger i ei strandsone. Det er mulig å tenke seg til
mange forklaringer på hvorfor flintredskapet ligger i hulvegen,
men felles for dem alle er at det blir spekulasjoner.
En av vegstrekningene som består av mange hulveger, har relasjon og klar sammenheng med førkristene gravminner. Denne
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ferdselskorridoren kan vi følge helt fra havnegravfeltet i Søndre
Hella til gården på Nordre Sande. Gravene gir klar beskjed om
at folk søkte ned til fjorden i jernalder. Graver ligger som oftest
på steder hvor folk ferdes. Slik sett vise gravenes plassering
nede ved fjorden, i ei god havn, at det var ferdsel gjennom gravfeltet og opp til gården. Denne ferdselen kan vi føre tilbake til
jernalderen. Hulvegene som passerer små boplasser har ingen
relasjon til gravminner, men deres landskapstilknytning viser at
de strukturerte en del av den daglig ferdsel til, fra og gjennom
boplasser ned til fjorden.

Kasseformet hulveg på Råstad
østre, Sandefjord kommune
Lokaliteten på Råstad østre ble valgt ut for å belyse problemstillinger om de kasseformete hulvegene. Det er en utbredt oppfatning at slike hulveger er unge, og har fått sin form som følge av
kjøring med hest og hjulredskap. En problemstilling vi vil ta opp,
er på hvilken måte og når har tilpassingen skjedd? Hulvegen som
ble undersøkt var usedvanlig markert i terrenget, dyp og bred.
Resultatene fra denne undersøkelsen bør ha overføringsverdi til
andre hulveger som har kasseformet tverrsnitt. Problemstillingene
knyttet til undersøkelsen var som følger:
Hvordan er kasseformete hulveger dannet?
Er det karakteristiske kassetverrsnittet, skråningenes vinkel mot
planum/indre bredde, resultat av kjøring med hjulredskap eller er
det resultat av utspaing av løsmasser, altså vegarbeid?
Problemstillingen bærer i seg et avgjørende skille; skal vi anse den
kasseformete hulvegen som en konstruksjon eller som ren slitasjeprosess? Er formen skapt av spade eller hjulslitasje? Er formen
en følge av endret transportredskap? Det er flere delproblemstillinger i relasjon til hovedproblemstillingen:

Figur 34 Utsnitt av Statens kartverk, Sandefjord kartblad 1813
III, M 711 1:50000. Landkartdivisjonen 1993. Lokaliteten på
Råstad østre er merket med sirkel. Kartet er gjengitt med tillatelse fra Statens kartverk, Hønefoss.

Kan det påvises rydding av stein i vegens kanter?
Finnes det jordlag som overlagrer eldre markoverflater i vegens
kant?
Kan det påvises skjæring av løsmasser i vegens skråning?
Kan det påvises hjulspor i vegens planum?
Fra 1600- og 1700-tallet foreligger det flere instruksjoner om veghold og vegforbedringer (se kapittel 3). Da ble mange veger spadd
ut og tilpasset kjøring med vogn og kjerre. Kan den kasseformete
hulvegen på Råstad østre dokumenteres og tolkes slik at den har
være berørt av slike bestemmelser?
En annen tolkning de kasseformete hulvegene er tildelt, er at de
har blitt til som følge av tømmertransport.
Hvilke data kan støtte opp omkring at slike veger er tømmerveger fra 1800- og 1900-tallet?
Hulvegen har et U-formet profilsnitt, fra skjæringskanten og øvre
del av profilsnittet ned skråningene. Det er først i nedre del av
skråningene mot planum at profilsnittet viser et kasseformet
tverrsnitt.
Det kan være relevant å stille spørsmål om når en eventuell
endring av vegens utseende fant sted. Kan vegen dateres?
I forbindelse med registrering av vegene i området er det naturlig
å spørre om hvor denne vegen leder hen.
Er det spor i terrenget som kan forklare den kasseformete hulvegens retning og plassering?
Er det andre kilder som kan bidra til å kaste lys over vegens alder
og funksjon?
56

Figur 35 Fotografi tatt fra sør mot nord, 09.12.1998. Bildet
viser den kasseformete hulvegen forut for flatehogsten.
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Figur 36 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CK 028-5-3, nedfotografert i målestokk 1:2000. Kasseformete hulvegene er
markert store bokstaver. Utgravningssjaktene er markert med tall. Grind og prøverute er markert med røde rektangler.
Kartgrunnlaget er gjengitt med tillatelse av Statens kartverk, Fylkeskartkontoret i Vestfold.
Landskap og kulturmiljø
Landskapet i området er småkupert med lave fjell og lange dalganger i nord-sydgående retning. Nede i de smale dalgangene
slynger bekkene seg. Denne nord-sør orienterte topografiske
struktur gir inntrykk av at ferdsel som krysser høydedragene
øst-vest går på ”tvers”. Lokaliteten hvor hulvegen ble undersøkt ligger i utmark, et stykke unna gårdstun. Det er registrert
kulturminner ved gårdene, men det er ikke registrert kulturminner i nærheten av hulvegen.
Området ligger mellom 50 og 60 moh, og er preget av
“lave nord-sør orienterte grå “larvikitt” preger området.
Mellom noen av disse ryggene finner en spor av isavsmeltningen, som små områder med morenemateriale... Denne jordarten
har blitt noe utvasket i overflaten, med anrikning av stein og
blokker, da havsstranden sto i dette nivået for ca 8 300 år
siden... Morenemateriale er det mest sannsynlige opphavet til
disse strandavsetningene. Jordartene på stedet er klassifisert

som strandavsetninger over havavsetninger (Olsen & Løwe
1984). Hulveien er utviklet i middels grov sand som er ca 1 m
tykk og ligger over leire. I den søndre delen av feltet er strand-

Figur 37 Foto av grinden.
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under Larvik grevskap og kartserien ble utarbeidet mellom
1805 og 1818 (Lædre 1980). Til norske forhold å være er grevskapskartene meget gode.
På grevskapskartet (figur 39) tilsvarer den øst-vestgående inntegnede vegen sannsynligvis fylkesveg 272 (Østre Råstadvegen)
på økonomisk kartverk (figur 37). Skogsvegen som er markert
på figur 37 tilsvarer trolig en sydgående veg på grevskapskartet. Flere av de kasseformete hulvegene som er registrert i
området, finnes ikke på grevskapskartet.

Arkeologiske undersøkelser

Figur 38 Utsnitt av grevskapskartet 9D2 over Råstad østre,
datert 1813.

Figur 39 Sjakt 1, tolkning av nordprofilen.
avsetningene svært tynne og de ligger på morenemateriale. Mot
nord tynner de ut mot finkornige havvasetninger” (Sørensen
2000:2).
Det kvartærgeologiske løsmassekartet i målestokk 1:50000
fanger ikke opp disse lokale variasjonene.
Beskrivelse av lokaliteten
På flaten mellom to lave fjellformasjoner som strekker seg i
nord-sør retning er det registrert hulveger (ID 18755). Øvrige
kulturminner bestående av gravfelt er registrert i nærheten av
gårdstunet på Råstad østre (ID 001024 og 001391). Siden
lokaliteten ble registrert i fornminneregisteret i 1996, har det
skjedd endringer i terrenget. Den åpne granskogen er fjernet
ved flatehogst og området er drenert ved grøfter tidlig i 1999.
Den mest markerte hulvegen på lokaliteten er hulveg A, som
har en buet form med lengderetning nord-sør. Den har et kasseformet tverrsnitt, og er 1,3 m dyp og 5,5 m bred. Skråningene
er bratte og svært markerte. Den indre bredden, vegens planum
er 1,7 m, hvilket må betegnes som meget bredt. De øvrige hulvegene i området er også kasseformete. Kartet over de registrerte hulvegene i området viser at området har funksjon av
vegdele. Ved hulveg D og E står det grindstolper av stein, med
grindoppheng i jern.

Vegen på Råstad østre er en kasseformet hulveg. Den har et
bredt planum, dvs indre bredde som vil være bred nok for kjøring med hest og kjerre. De arkeologiske undersøkelsene besto
i tre sjakter. Ved å grave tre sjakter på tvers av hulveg A, antok
vi at det ville være mulig å besvare problemstillingene knyttet
til veghold eller slitasje. Å grave sjakter for hånd er raskt, rimelig og skånsomt for kulturminnet. Sjakt 1 og 2 ble gravd for
hånd.
Sjakt 3 ble renset opp med gravemaskin. Bruk av gravemaskin
var motivert ut fra ønske om å rense opp en dreneringsgrøft
som krysset hulvegen, hvilket medførte flytting av større
volum. Det ble gjort observasjoner i ytterligere en dreneringsgrøft som skar hulvegen, sjakt 4.
Dokumentasjon av profiler og analyse av jordlagene er den
metodiske tilnærmingen som ble benyttet ved undersøkelsene.
Den stratigrafiske en analysen blir bærebjelken i arbeidet med
denne lokaliteten. Tolkningene av jordprofilene er gjort sammen med kvartærgeolog Rolf Sørensen, NLH, Ås. Det var til
stor hjelp å ha med en erfaren kvartærgeolog i besiktigelsen og
tolkningen av profilene. Det resulterte blant annet i en analyse
av podsolisering som geomorfologisk indikasjon som kan brukes til datering av utvasking i jordprofiler (Sørensen 2000).
Sjakt 1 ble gravd fra overgangen av vegens planum og gjennom
skråningen, forbi slitasjekanten og ut på markoverflaten ved
siden av vegen. Sjakt 2 ble lagt tvers over hulvegen vinkelrett
på vegens lengderetning, og plassert hvor høydeforskjellen
mellom vegens planum og markoverflaten var størst. Det ble
ikke gravd stratigrafisk og massene i sjaktene ble tømt med
spade i en bredde av 0,3 m.
En referanserute på 0,5 x 0,5 m og 0,47 m dyp ble gravd for å
dokumentere de naturlige avsatte strata i jordsmonnet. Ruta
ligger ca 10 m nord nordøst for sjakt 2, østre ende. Det ble
gjort en mindre undersøkelse av en steinkonsentrasjon hvor det
ble tatt ut materiale til 14C-datering. I tillegg ble det tatt inn en
serie med pollenprøver. Verken pollen- eller 14C-prøver vil bli
analysert, da de trolig ikke vil tilføre ny informasjon.

Sjakt 1
Sjaktene 1 og 2 ble gravd for å undersøke om det var deponert
masser ved siden av vegen, og om det kunne dokumenteres
prosesser som har fremkalt det kasseformete tverrsnittet.

Eldre kartmateriale

Nordprofilen i sjakt 1 viser at vegen har slitt seg gjennom flere
naturavsatte lag. Hvis masse hadde blitt spadd ut og kastet opp
på siden av vegen, ville slike masser overlagret en eller flere
eldre markoverflater. I området mellom 0 og 2,0 m ble det ikke
observert eldre markoverflater. I skråningen mot planum ble
det ikke observert spor etter skjæring eller annen bruk av graveredskap, men del av hjulspor kom frem.

Det eldste kartet over området er et triangulert grevskapskart i
målestokk 1:4000 fra 1813. Store deler av søndre Vestfold lå

Det er ett forhold som kan indikere en lett form for veghold.
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Figur 40 Sjakt 2, tolkning av nordprofilen, med markering av podsol. Grenseflaten som viser hjulsporene er markert med rød strek.

Figur 41 Sjakt 3, tolkning av sørprofilen. Grenseflate som representerer hjulspor er markert med rød strek.
Steinen i L 1 er antagelig ryddet ut av vegen. Slik steinrydding
må ses på som en uorganisert arbeidsoperasjon utført av de
som brukte vegen. Det er en liten linse med podsol (L 10) som
ligger under L 6. Det er imidlertid vanskelig å forklare hvorfor
denne linsen med utvasket materiale ligger som den gjør, i en
ellers naturlig avsetningsrekkefølge.

Sjakt 2, med diskusjon om podsolisering
Tegningen av nordprofilen i sjakt 2 dokumenterer at vegen har
slitt seg gjennom naturavsetninger. Lagenes stratigrafiske rekkefølge viser en naturlig avsetningsprosess. Heller ikke i denne
sjakten ble det påvist masseflyttinger eller overlagring av gamle
markoverflater.
Podsol, askegrå utvaskete masser under markoverflaten, utvikles over tid avhengig av geologiske og biologiske betingelser.
Den velutviklede podsolprofilen ved Råstad kan indikere at:
”markoverflaten ved siden av hulvegen har vært stabil i lang

tid (kanskje et par tusen år), og at det har vært skog eller
utmark nær lokaliteten i det samme tidsrom… De aktuelle
sandjordartene i søndre Vestfold er relativt næringsrike, slik at
det er sannsynlig at det tar minst 500 år for å utvikle et tydelig
bleikjordsjikt (E-sjikt) og et tilsvarende utfellings-sjikt (Bssjikt)” (Sørensen 2000:11).
Podsolisering kan med andre ord benyttes kronologisk i den
stratigrafiske analysen. Selv om det tar minst 500 år å utvikle
en slikt velutviklet podsolprofil som på Råstad, skal en være
forsiktig med å trekke bastante konklusjoner. Podsoliseringen
kan gi indikasjoner på at vegen er av en viss alder. Ser vi nærmere på podsoliseringen (her markert som L 2) så følger utvaskingen hulvegens form mellom 4,0 og 4,5 m (se figur 41).
Utviklingen av podsol i hulvegens skråning indikerer at hulvegen har eksistert over flere hundre år.
Vi skal ikke slippe profiltegningen (figur 41) ennå. I vegens
skråning mot planum mellom 1,6 og 2,0 m er grenseflaten
mellom L 1 og L 5 formet som rette hakk i trinn. Over hakkene
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Figur 41 Sjakt 3, fotografi av sørprofilen. Forsenkningene med småstein er tolket å representere hjulspor.
ligger L 1. Slike hakk finnes ikke i østre skråning i hulvegen.
Hvorfor det? Flere mulige forklaringer kan prøves mot observasjonen. En mulig tolkning er at de er spor etter kjerrer eller
vogner som har skapt slike spor som følge av kjøring i hulvegen. Veg A er buet og har følgelig en ytre- og indre sving. Ser
vi for oss en hest med kjerre, vil kjerrer bli påvirket av sentrifugalkraft, i sær hvis transporten er på veg nordover og har hellingen med seg. Det vil følgelig være ytre sving av vegen som vil
få belastninger i form av hjul som sliter mot skråningen. En
annen mulig tolkning er at hakkene representerer en skjæring
ved bruk av spade. En kan tenke seg at de som brukte hulvegen erfarte at kjerrene kjørte seg fast, og forbedret hulvegen
akkurat her ved å gjøre den litt beredere med spade. Massene
de kan ha spadde løs kan de ha dumpet direkte i vegens planum. Kombinasjonen av de to alternativene er også mulig.
I den kasseformete hulvegens planum er det et par grenseflater,
mellom L 5 og L 15, L 16 og L 17 (se figur 41). I senter av den
kasseformete hulveg A, ligger L 17 som er et småsteinslag. I
senter av planum er vanntransporten av småpartikler kraftigst,
det er også her hesten har tråkket. L 15 og L 16 inneholder
mindre partikler, noe som er naturlig ved siden av tråkket.
Grenseflaten over L 5 og L 15, L 16 har form som to forsenkninger. Disse er tolket å representere hjulspor. Hjulsporet
mellom 2,25 og 2,5 m måler 33 cm i bredde og er 20 cm dypt.
Hjulsporet mellom 3,2 og 3,5 m er 30 cm i bredde og 20 cm
dypt. Fra ytterkant til ytterkant av hjulsporene er det 1,15 m,
og avstanden mellom senter av hvert hjulspor er 0,95 m. Det
indikerer akselbredde for de kjerrene eventuelt bredden på dragene som har vært benyttet i vegen før den gikk ut av bruk som
veg. Sporene er nylig diskutert av Lennart Carlie, som hevder
at forsenkningene er resultat av dyrenes tråkking, og ikke
representerer hjulspor (Carlie 2001:83-85). I den kasseformete
hulvegen på Råstad synes tråkket å være uforholdsmessig nær
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skråningen i hulvegen hvis en skal opprettholde Carlies tolkning. Vi heller derfor til tolkningen om hjulspor.

Sjakt 3
Profil 3 var en opprensing av et inngrepet grunneieren hadde
gjort i 1998 for å drenere ut vannet av den kasseformete hulvegen. Jordsmonnet på siden av hulvegen viste en kornfordeling og sammensetning som følge av naturlige geologiske prosesser. Profilen tvers over vegen viste ingen tegn til utspaing og
overlagring av eldre jordmonn.
På figur 42 er grenseflater i vegens planum tolket å representere hjulspor (se og figur 43). Mellom 1,25 og 1,6 m, under L
1, er det en konsentrasjon med stein. På profiltegningen er det
stiplet en avgrensning mellom L 17 og L 13. Denne avgrensningen betegner en blanding av L 17 og L 13, dvs. en overgang
i sedimentene som ikke lot seg skille ved en klar trukket linje.
Forsenkningen er 37 cm i bredde og 14 cm dyp. Dette representerer det ene hjulsporet. Mellom 2,2 og 2,5 m er det en forsenkning markert som grenseflate ned i L 12 som er fylt av L
13. Forsenkningen er 28 cm i bredde og 12-14 cm dyp. Fra
ytterkant til ytterkant av forsenkningene som er tolket å representere hjulspor er det 1,25 m. Avstanden mellom senter av
hvert hjulspor er 0,90 m.
I profilen er det en stein som synes ryddet ut av vegbanen.
Steinen ligger ved 3,4 til 3,8 m i L1. Steinens plassering i
humussjiktet viser på at den er flyttet dit, og ikke avsatt der.
Steinen ligger over et utviklet podsolsjikt i profilen. Mellom
sjakt 2 og 3 i vegkantens vestre side ligger det mye stein i torvlaget. Det indikerer at vegen er blitt ryddet når stein har vært
til hinder for ferdselen (se nedenfor).

92069-07-0 Hulveger

13.03.02

11:10

Side 61

Sjakt 4

Skisse til et kommunikasjonssystem

En dreneringsgrøft er ført tvers over hulveg A, mot dennes sørlige del hvor hulvegen er i ferd med å plane ut og opphøre som
hulveg. Profilene i grøftene ble kun renset med graveskje og fotografert. Denne summariske behandlingen skyldtes to forhold:
For det første ga ikke stratigrafien i profilene noe forståelig
sammenheng med de visuelle observasjonene av hulveg, jfr resultatene på Hella ovenfor. Dernest var tiden i felt knapp. En samlet vurdering førte til en rask dokumentasjonsform, men det er
forhold som kan kommenteres.
I dette området er det ganske andre geologiske forhold enn i
sjaktene 1 og 2. Det er mye dårlig sortert stein og grus i grunnen,
hvilket gjør masser mer stabile. Slike sedimenter lar seg i liten
grad transportere med vann. Massene transporterer derimot mye
vann og det er mye jernutfelling i den relativt kompakte grunnen.
Vi vet helt bestemt hvor vegen går, men det var lite sammenheng
mellom observasjonene på markoverflaten og de lagdannelsene
som kunne dokumenteres i grunnen. Det er ikke sannsynlig at
det har vært mindre ferdsel i denne delen av hulvegen enn 100 m
lenger nord! Denne observasjonen demonstrerer at dybden i hulvegen ikke avspeiler mengden ferdsel, men forhold i grunnen.
Cirka 25 m sør for sjakt 4 planet hulvegen ut og fremsto videre
som en bred sti.

I forbindelse med registrering av vegene i området er det naturlig å spørre: Hvor leder vegen hen? Sporene i terrenget er bare
biter av vegene. De angir retning og man kan sette opp sannsynlige mål, men det vil være et ubestemt forhold mellom
vegens retning og målene man stiller opp. Relasjonene kan bare
sannsynliggjøres ved argumentasjon.

Rydding av stein
Flere steder oppe på kanten av hulveg A ligger det steinkonsentrasjoner, især mellom sjakt 2 og 3 i vegkantens vestre side.
Steinene stikker opp av markoverflaten. En steinkonsentrasjon
ble undersøkt. Steiner ble løftet på slik at deres stratigrafiske
plassering kunne observeres og dokumenteres. Alle steinene i
konsentrasjonen ligger i humussjiktet, og de øverste steinene
overlagret organisk materiale i form av barnåler. Steinen under
dette igjen ligger over et formuldet, torvaktig materiale (humus).
Steinene under dette igjen ligger i podsolsjiktet. Iakttakelsene
indikerer at vegen er blitt ryddet for stein, og at den er ryddet
helt inn i vår tid.
Oppsummering av arkeologiske observasjoner og tolkninger
Etter gjennomgangen av sjaktene og tolkning av stratigrafien,
skal vi kort oppsummere resultatene i forhold til problemstillingene; Hvordan er kasseformete hulveger dannet, og er de kasseformete vegene å anse som konstruksjoner?
Det kunne ikke påvises jordlag som overlagrer eldre markoverflater i vegens kant, ei heller utkastete masser over eldre markoverflater. De hakkene som ble dokumentert i vestre skråning i
sjakt 2 og 3 kan tolkes som skjæring av løsmasser i vegens indre
sidekanter enten som følge av spadebruk, eller som følge av hjulslitasje. Det er ikke utenkelig med en kombinasjon av disse forklaringene. Vegen er ikke resultat av større vegarbeid, men av
nedslitingsprosesser. Resultatene fører også med seg en entydig
konklusjon med hensyn til om den kasseformete vegen på Råstad
østre kunne være berørt av instruksjoner om veghold og vegforbedringer som kom på 1600- og 1700-tallet. Hulveg A på
Råstad østre kan ikke knyttes til skriftlige kilder som påbyr
utspaing av vegene til kjøring med vogn og kjerre. Hypotesen om
at kasseformete hulvegene kunne være konstruksjoner ble ikke
styrket. Det er mulig at spørsmålet om konstruksjon eller ei, ikke
er godt formulert, og at det er kombinasjoner av forklaringer
som dekker de kasseformete hulvegenes tilblivelse på en mer
nyansert måte. Trolig ble spadene først hentet fram når kjerra
hadde kjørt seg fast.
Et annet resultat er at det ble påvist hjulspor i vegens planum i
sjaktene 1, 2 og 3. Sammenhengen mellom kasseformet hulveg
og bruk av hjulredskap synes styrket. Det ble påvist at det er ryddet stein ut av vegen og opp på sidene.

La oss først se på skriftlige kilder som kan gi informasjon om
Råstad østre. I diplomatariet er Råstad nevnt i flere brev. Første
brev er datert 8 juni 1322 og neste brev dateres 1435, og begge
dreier seg om kjøp og salg av gården (DN II nr 145, III nr 731).
I det yngste av disse to brevene omtales gården som: ”allan
Roalstada er ligger j Sanda”, og som da refererer til en
Råstadgård, og hvis det var tilfelle, ville det vært en meget stor
gård (Berg 1918:449). Etter reformasjonen er gården delt i tre,
hvorav Råstad østre er den klart største, med gravfelt ved tunet
som trolig viser kontinuitet med hensyn til gårdens plassering.
I et brev, datert 17 oktober 1474 kunngjøres en delegang
mellom Steinsholt og Råstad. I brevet står det følgende:
”Blev da saa fastsat at Raastad skal eje Frelselig Strandvej
Over Steensholt og Steensholt skal Eje Frelselig Boedrivt
Norder i Raastad skov” (DN XXI nr 573).
Bevet spesifiserer området Råstadskogen som ligger like sørøst
for Råstad østres tun. I Råstadskogen ligger også den undersøkte hulvegen. Det er spesielt ordene Strandvej Over
Steensholt som er verd å merke seg. Råstad, som i dag ikke forbindes med maritime aktiviteter, hadde altså strandveg og
denne gikk over Steinsholt. Vegens retning er angitt ved stedsnavnene. Selv om den undersøkte hulvegen ligger i
Råstadskogen synes ikke opplysningene å passe godt med den
undersøkte hulvegen. På bakgrunn av opplysningene om
strandveg i diplomatariet ble det foretatt en kontrollregistrering i Råstadskogen, mot Råstad østre. Og ganske riktig, der
var det på flere deler av strekningen hulveger som fører fra
Råstad østre over Steinsholt. Ikke dermed sagt at vegen fra
1474 er sikkert identifisert, men hulvegen passer godt til retningsbeskrivelsen i diplomet. Det er ikke noen grunn til å se
den undersøkte kasseformete hulveg A i sammenheng med de
skriftlige kildene om strandveg. Foreløpig synes spredningen av
hulveger å forholde seg til registreringsintensitet, og ikke være
et uttrykk for reell forekomst (jf Jørgensen 1988:105, jfr kritikken av Lundbye i kapittel 4).
Hvilken retning tar så den undersøkte hulveg A i mot nord?
Forut for grøftingen av området i 1999 var hulveg A og B
sammenhengende og dreiet mot øst (ID 18755, kartfesting av
Skarre 1996 i Gansum 2000d:37). Vegens transportmessige
funksjon bør knyttes mot aktiviteter øst for Råstad østre. Uten
å gå i dybden kan vi trekke fram noen aktiviteter i dette området som knytter an mot veg. Det er kjent 1700- og 1800-talls
verft på Smerød eller Sand som ligger øst for Råstad, ute ved
Tønsbergfjorden (Berg 1918:464-465). I tillegg er det kjent to
sager i tilknytning til Rovebekken i dalgangen noen hundre m
øst for hulveglokaliteten. Både skipsverft og sager kan forenes
med tømmerkjøring. Er det hold i hypotesen om at de kasseformete vegene representerer tømmerveger?

Tømmerveg
Sandarbygdene leverte tømmer til ladestedet som senere vokste
og ble til Sandefjord by, men også til mange verft i
Sandartraktene, bl a verftet på Smerød eller Sand ved
Tønsbergfjorden. Denne tømmmertransporten har en lang historie i Sandar. Har da dette relevans for vegene? Et forhold som
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har betydning for trelasten i Sandar er at det ikke finnes elver
eller vassdrag som gjør fløting aktuelt (Møller 1977:32).
Tømmer må kjøres eller slepes over land. Slik tømmertransport
foregikk helst om vinteren, men vintre i søndre Vestfold var
ikke alltid kalde og snørike. For å få bedre historisk grep om
tømmertransport i Sander skal vi se litt på et par diplomer fra
1401.
Ladestedet i Sander var utstyrt med egen middelalderkirke i
stein og diplomet fra 21. august 1404 omtaler tømmertransport forbi vestsiden av kirken, ned til havnen. I diplomet står
det at ferdselsvegen skal være åpen sommer og vinter, men ikke
for tømmerkjøring da den skal foregå i den dype vegen vest for
kirken til standen:
”Framleidiz raadum wer ok tillæggium a gudz væghna ok kirkiunna at aller bønder vttan sokner ok innan sæm fara æder
fara lata meder sperrum ok skatuidu ?en diupa væghen væstan
at kirkiunne nider til strandar” (DN I nr 595).
Det er interessant å merke seg at den dype vegen blir brukt til
tømmertansport (sperrum ok skatuidu), mens en annen veg
som også passerer vestiden av kirken ikke kan brukes til slikt.
Tømmervegen, den dype vegen, skulle i følge diplom av 7.
desember 1401 istandsettes slik:
”vm ?en spærro væg sem ligger millium prestgardzens ok kirkiunne. endadom ver ?ett sua. at vm ?eer vilir ?en vææg hafua.
?a skulu ?eer han føran gera meder prestenom meder paala. bar
stein ok gamalt liim… ok rydhir steinen wt af stopplinom ok
leggir ?en sigh sem til mwrgerninger er, en annen stein ok
limæth fører wt j væghin sem iordhen er fallen ” (DN I nr 577).
Tømmervegen (spærro væg) ble altså anbefalt satt i stand med
påler, ris, stein og gammel kalk. Dette skulle påføres vegen.
Stein fra stabel, ment for reparasjonsarbeider (mwrgerninger)
skulle altså brukes sammen med kalk (Ropeid 1981:618). Disse
opplysningene viser at tømmer ble skipet ut og at tømmervegen
var viktig. Mye arbeid kunne bli slike veger til del! Samlet kan
disse opplysningene ha indirekte relevans i arbeidet med den
undersøkte hulvegen på Råstad østre. Tømmervegene hadde
stor økonomisk betydning, noe som kan være årsak til den
manglende kartavmerkingen på grevskapskartet (se nedenfor).
Det er imidlertid sannsynlig at hulveg A på Råstad østre kan
knyttes til tømmertransport. Da vi spurte gårdeieren Kåre
Bjørn Sanna (60 år) om han visste noe om vegen, kunne han
berette at han ikke hadde minner av at noen hadde brukt
vegen. Han snakket med sin far, Arne Sanna på 90 år. I følge
Arne Sanna brukte de vegen til tømmerkjøring. Det var i følge
Kåre Bjørn Sanna ikke mer foreldrene husket i forbindelse med
vegen. Informasjonen fra grunneierne kan tyde på at den kasseformete hulvegen har vært i bruk fram til 1920-tallet. Den
siste bruken av vegen har vært som tømmerveg. De muntlige
kildene bekrefter en bruk som strekker seg inn på 1900-tallet.
Det synes å passe godt sammen med observasjon av rydding av
stein til kanten av hulvegen, samt hjulspor i vegens planum.
Funksjonen som tømmerveg kan muntlig belegges til slutten av
vegens brukstid. I og med at vegene fører sammen i dette området, kan stedet også ha fungert som stapelplass for tømmer
hvor tømret blir samlet fra hogstfelt til framkjøringsveg (jf
Bauer 1994:17).
Hvorfor er ikke hulveg A avmerket på grevskapskartet fra
1813? Denne problemstillingen er av kildekritisk art. Ut fra
podsoliseringen i hulvegens skråninger er det godtgjort at hulvegen eksisterte lenge før 1813 da grevskapskartet ble tegnet.
For å nærme oss problematikken kan vi se på hva vi eventuelt
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Figur 43 Utsnitt av grevskapskartet 9D2, datert 1813.
Strekene som møtes, i den bredere signaturen for veg, er eiendomsgrenser. Kanskje kan dette eiendomsskillet knyttes til
grinda?
kan kjenne igjen. Grinda som står ved hulveg D og E viser at
området var utnyttet og avgrenset med hensyn til bruk og
utnyttelse. På grevskapskartet fra 1813 er det markert et grenseskille på tvers av vegen nettopp i dette området. Det er nærliggende å tro at det er en sammenheng mellom grinda, vegen
og eiendomsgrensen på kartet. Eiendomsgrensen skifter retning
i det vegen krysses, og vår hypotese går ut på at det kan være
stedet hvor grinda står.
Hvis hypotesen har noe for seg, får det konsekvenser for hvordan vi skal tolke kartet. Mange av de registrerte kasseformete
hulvegene er utelatt, mens noen, f eks D og E kan være tegnet
inn. Hvis dette stemmer avspeiler det hvor sjablonmessig grevskapskartet er med hensyn til detaljer om vegforløp og ikke
minst hvilket selektivt utvalg veger som er representert. Hvilke
forklaringer er aktuelle for den manglende kartavmerkingen av
hulveg A? Enten kan hulvegen i tiden omkring 1813, i sin
daværende form og tilstand, ikke ha vært regnet som nyttig.
Hulvegen kan senere ha fått en renessanse og blitt tatt i bruk
igjen. En annen forklaring er av mer økonomisk og politisk
art. Greven i Larvik ønsket sterk kontroll med slik trelasthandel og motarbeidet den (Rian 1980). Kan bøndene ha klart å
underkommunisere bruken av vegen for kartkonstruktøren
med det formål å skjerme en ulovlig eksport av tømmer og
bord til utenlandske oppkjøpere? Uansett hvilken forklaring en
foretrekker, vegen eksisterte, men ble ikke tegnet på kartet.
Vegen er heller ikke kjent fra andre kart som er presentert i
lokalhistoriske verker (Møller 1977:59, 1980:62).

Konklusjon
De arkeologiske undersøkelsene av den kasseformete hulvegen,
samt de kildene som ble trukket inn i behandlingen av vegene i
Råstadskogen, har gitt et mangfoldig, om enn sprikende bilde
av lokal ferdsel.
De resultatene som ble oppnådd gjennom arkeologiske gravinger har trolig overføringsverdi til andre liknende kasseformete hulveger. Kasseformete veger er ikke å betrakte som konstruksjoner, og følgelig har de lite med pålagt vegarbeid å gjøre.
De skriftlige pålegg om utspaing av hovedveger, for å lette en
økende trafikk med kjerrer og vogner, kan vi ikke knytte til den
undersøkte kasseformete hulvegen på Råstad. Konklusjonen
synes også klar med hensyn til kasseformet tverrsnitt og tilpassing av hjulredskap, i det hjulspor ble dokumentert. Bruk av
kjerrer og vogner ble ikke vanlig før 1700-tallet i Vestfold
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(Rian 1980:90-91). Det kan være en bakre grense for kasseformete hulveger i kommunikasjonsmessig lite sentrale strøk. Slep
av tømmer vil ikke skape kasseformet tverrsnitt med mindre
det blir benyttet hjulredskap i slepingen.
Kan den kasseformete hulvegen dateres nærmere? Det vegholdet som kan dokumenteres med noenlunde sikkerhet er rydding av større stein. Flere av steinene ligger over eller i et velutviklet podsolprofil. Trolig er steinene ryddet i løpet av de
siste 150 år, da steinene synes å ligge i torvlaget og noen delvis
nede i podsolsjiktet som finnes over store deler av lokaliteten.
Vegen må uansett være eldre enn sitt kasseformete tverrsnitt
ned mot planum, da vegen har et mer U-formet profilsnitt i
øvre del av skråningene mot skjæringskantene I sjakt 2 kan
podsolsjiktet følges nedover fra slitasjekanten og nedover hulvegens skråning. Det er ikke sannsynlig at laget har seget og
fulgt formingen av hulvegen, men at laget er dannet etter at slitasjeprosessene har skapt terrengformasjonen. Det må ha vært
en velutviklet hulveg på lokaliteten, mens podsoliseringen har
funnet sted. Det kan gi en pekepinn om tid og prosesser langt
etter at hulvegen er dannet. Rolf Sørensen mente at det ville ta
lang tid å danne en slik dyp hulveg, selv om sedimentene i
området hvor hulvegen var som dypest lett ville transporteres
med erosjonen. Nedslitingsprosessene har slitt bort sedimenter,
og denne slitasjen kan ikke dokumenteres direkte, da prosessene etterlater seg negative stratigrafiske enheter.

Hulveger fra gård til fjord på
Hovland, Larvik kommune

Hvorfor planer hulvegen ut og opphører som hulveg på relativt
flat mark? Kan vannerosjon være forklaring på fenomenet?
Disse spørsmålene utgjør en bakgrunn for å undersøke lokaliteten på Hovland nærmere. Forholdene på lokaliteten og problemstillingene vil trolig ha overføringsverdi til andre hulveglokaliteter.

Kulturmiljøet rundt Viksfjorden er preget av levninger fra jernalder. Vikingtidens markedsplass Kaupang tør være godt kjent.
Langs den historiske indre leia ligger det flere gravminner, som
henvender seg direkte til denne ferdselsåren. Stedsnavn som
Spetalen, Sperrevik og Eide levner ikke tvil om at dette har vært
en kommunikasjonsåre langt tilbake i tid. Navnet Spetalen er
ofte forbundet med overnatting i kirkelig regi (Nielsen
1877:228). Den historiske leia vil ikke bli gjenstand for nærmere granskning, men vil utgjøre et viktig tolkningselement.
Gårdene i dette området ligger på tvers over en halvøy, Torsøy
(Krohn-Holm 1972:959). Gårdene har langsmale eiendommer
som strekker seg ned til fjorden, og det er knyttet rettigheter til
ressursutnyttelsen ved fjorden. Umiddelbart nord for det vegsystemet som vil bli behandlet ligger enda ett vegsystem hvor
det inngår hulveger og en jordbro (se figur 53). Disse vegene
forbinder gårdene Hovland nordre og Bergan til Fjellvik, som
tidligere het Korshavn med plassen Botn (Krohn-Holm
1972:944, 948).
Fra gårdene Skisaker nordre og Sundby går det veger til
Herfellbukta og til Ranvika. I begge retninger finnes det hulveger som vitner om ferdsel. Vegstrekningen fra gårdstunene mot
sørøst fører gjennom en trang passasje ”Sundbygata”. Det er
registrert hulveger i tilknytning til Sundbygata, ca 100 meter
sørøst for sameiet.
”Gjennom ”Sundbygata” fører en gammel driftsvei til
utmarksområdene og sjøen. Den er nu opparbeidet og deler seg
i to syd for Hågakollen, med en gren til Ranvika og en til
Herfell” (Krohn-Holm 1972:960).
I østenden av Sundbygata skiller vegene til Ranvika og
Herfellbukta seg. Lars Hovland (f. 1917) fortalte at vegen til
Herfell var så dyp at bare hesteryggen var synlig. Kjerra så de
ikke noe til. Denne hulvegen (uttales Holvegen), er fylt igjen og
ligger til dels som kjøreveg til hytteområdene, men en liten del

Hulveglokaliteten ligger på ei halvøy, Torshalvøya, hvor gårdene ligger på østre side og Oslofjorden med viker og bukter ligger på vestsiden. Hulvegene er del av vegnettet over halvøya, fra
gård til fjord. Det blir lagt stor vekt på å finne kilder som kan
knyttes til ferdsel i området.
Det var tre problemstillinger knyttet til arbeidet på lokaliteten:
Hvorfor opphører hulveg C som synlig spor, i et nærmest flatt
terreng?
Hvilket kommunikasjonssystem inngår hulvegene i?
Kan bruken av hulvegene plasseres i tid?
Landskap og kulturmiljø
Landskapet er preget av fjellkoller med lengderetning nord-sør,
i et ellers relativt flatt terreng. Omgivelsene er typisk for søndre
Vestfolds kystnære strøk. Terrenget er småkupert med glattskurte berg og koller. Gårdene Skisaker nordre og Sundby ligger
noen hundre meter nordvest for hulveglokaliteten og
Oslofjorden ligger noen hundre meter i retning øst og sørøst. I
historisk tid, i alle fall middelalder, har det vært mulig å seile
eller dra skip gjennom en indre lei vest for gårdene vest for
Skisaker gårdene, Sundby og Hovlandgårdene (se figur 53). I
dag framstår området hvor leia gikk som dyrket mark eller myrområder. Denne indre leia fra Skisaker til Sperrevik er viktig å
trekke inn i diskusjonen omkring hulvegene på Sundby og
Hovland. Gårdene har kompliserte eiendomsstrukturer, men
felles for de fleste er at eiendommene er lange og smale. I kildebehandlingen må vi se Sundby og Hovland (1106/1) under ett.

Figur 44 Utsnitt av Statens kartverk, Sandefjord kartblad
1813 III, M 711 1:50000. Landkartdivisjonen 1993.
Torshalvøya lokaliteten Hovland er merket med rød sirkel.
Kartet er gjengitt med tillatelse fra Statens kartverk,
Hønefoss.
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militærkartet fra 1826. Dagens veg fra Skisaker nordre og
Sundby til Ranvika ble opparbeidet til kjøreveg i 1935, før den
tid var det kjerreveg (Lars Hovland pers medl). Denne vegen
har samme beliggenhet som de vegsignaturene som er angitt på
grevskapskartet og militærkartet fra tidlig 1800-tall.
Informasjonen på militærkartet er sammenfallende med grevskapskartene, og de står hverandre nær i tid. Ingen av de registrerte hulvegene er markert på de eldre kartene.
Arkeologiske undersøkelser
Området er delvis drenert ved åpne grøfter, som skjærer flere
av hulvegene. Det ble renset opp to profiler i en slik grøft samt
gravd en sjakt for hånd i hulveg C. Undersøkelsen gikk raskt
og krevde et minimum av ressurser.
Hulveg A og B, profil 1
Hulvegene A, B og C var skåret av dreneringsgrøft og profilen
i dette området ble renset og dokumentert. Arbeidet i grøften
var besværlig, da det var mye røtter og stort vannsig. Lagene
som er dokumentert i profilen er naturlige avsetninger i grunnen. Hulvegene kunne erkjennes som forsenkninger i grunnen.
Det ble ikke gjort funn eller registrert noe ved lagene som
kunne gi noe ytterligere informasjon om ferdsel.
Figur 45 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CJ 025-53, hvor hulveger er markert og gitt bokstavsignatur.
Profilsnitt og utgravd sjakt er også markert. Kartgrunnlaget
er gjengitt med tillatelse av Statens kartverk,
Fylkeskartkontoret i Vestfold.
er bevart og bekrefter observasjonen. De undersøkte hulvegene
har retning mot Ranvika.
Beskrivelse av lokaliteten
Lokaliteten ligger inneklemt mellom berg og mindre koller.
Granskogen på lokaliteten ble plantet i 1958. Før den tid var
det løvskog, og denne ble felt i 1956-57 (Lars Hovland pers
medl.). Området er fuktig noe som også er markert på kartene.
Fuktigheten i grunnen er de siste tiårene forsøkt redusert ved
maskinell grøfting. Grøfter følger kjørevegen samt skogsvegen
på lokaliteten og har skåret flere av hulvegene. Det ble foretatt
en begrenset kulturminneregistrering i nærområdet. Hulvegene
er gitt signatur med store bokstaver (figur 46), og de tre undersøkte hulvegene har følgende mål:
A: Hulveg, ca 7 m lang, 1,5 m bred og 0,25 m dyp. Den er skåret av dagens kjøreveg og av grøft langs traktorvegen.
Slitasjekanter og skråninger flyter ut, og vegen er til stor del
ødelagt og framtrer lite markert i terrenget.
B: Hulveg, ca 12 m lang, 2,5 m bred og 0,3 m dyp. Den er skåret av dagens kjøreveg og av grøft langs traktorvegen.
Skråningene er mer markerte og hulvegen framtrer som tydelig
i terrenget.
C: Hulveg, ca 18 m lang, ca 2,5 m bred og 0,5 m dyp.
Hulvegen smalner og opphører i terrenget i sørlig retning.
Hulveg C er også skåret av grøft langs traktorvegen. I sørenden
noen meter før hulvegen planer ut i flatt terreng, er slitasjekanter og skråninger distinkte og vegen er meget godt markert i
terrenget. I nord er den på sitt bredeste, og her er skråningene
dårlig markert.
Vegene på lokaliteten forgrener seg i to retninger. Vegene A, B,
C, D, E og I har retning mot Ranvika. Vegene F, G og H har
retning mot nordøst, mot Korshavn.
Eldre kartmateriale
Det foreligger eldre kart over området. Grevskapskartet (uten
signatur og årstall) har vegsignatur i området, det samme har
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Hulveg C, profil 2
Den gjengrodde dreneringsgrøften var også her preget av vannsig og røtter fra grantrær. Profilen ble dokumentert, og det er
skiller i stratigrafien nettopp i området hvor vegen har gått.
Grenseflaten mellom L 5 og L 3 består blant annet av en forsenkning, hvor L 5 utgjør fyllet i forsenkningen. Grenseflaten
mellom L 5 og L 3 skiller direkte påvirkete masser fra upåvirkete naturavsetninger. Påvirkning kan bestå i blanding og komprimering av masser som følge av tråkking. Ingen lag er påført.
Sjakt i hulveg C, stratigrafisk analyse
Hulvegen smalner av og blir grunnere og planer helt ut mot sør.
Hvorfor opphører hulveg C i løpet av to til tre meter? For å forsøke å besvare problemstillingen ble det lagt en sjakt i hulvegens lengderetning. Sjakten ble ført fra et punkt hvor vegen var
klart markert til den ikke kunne gjenkjennes på markoverflaten. Sjaktens bredde tok utgangspunkt i hulvegens senter linje
og ble ført gjennom slitasjekanten og ut i terrenget ved siden av
hulvegen. Det ble gravd med spade og graveskje. Stratigrafien i
flaten ble ikke prioritert, og sjakten ble tømt med spade, og
dokumentert ved to hjelpeprofiler i tillegg til sjaktens fire profiler.
I nordprofilen er det utviklet et podsolsjikt i jordprofilen, L 4.
Utvaskingen har glidende overganger til L 8. L 4 og L 8 er brutt
av nedslitingsprosesser knyttet til grenseflaten som er overlagret av L 2. I metodedelen av kapittel 7 er utvikling av podsol
diskutert i forhold til jordarter og tid. Velutviklede podsolprofiler tar det minst 500 år å utvikle i jordartene i søndre Vestfold
(Sørensen 2000). Det foreliggende podsolsjiktet er ikke kraftig
utviklet. Det kan tyde på at podsolutviklingen har funnet sted
de siste de siste 2-400 år. Podsolsjiktet er brutt av nedslitingsprosesser og er ikke å finne i skråningen ned i mot hulvegens
planum, hvilket tyder på at hulvegen har vært i bruk i nyere tid.
Hjelpeprofilene ga informasjon som bekreftet at podsolsjiktet
var brutt.
I sørprofilen er grenseflaten som skiller L 2 fra L 9 og L 10 (L
10 er et podsolsjikt), markert med grønt. Grenseflaten bryter L
10 og den skarpe V-formen kan ha oppstått som følge av vannerosjon eller slep av noe slag. L 2 er akkumulert over denne
grenseflaten. Den nedre grenseflaten, markert med rødt, viser
at nedslitingsprosessene har ført ned i L 8, og grenseflaten har
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Figur 46 Utsnitt av grevskapskartet 9B9 over Sundby og Hovland, intet årstall påført. Vegen fra gårdene deler seg i venstre
kartkant. De to vegene som dreier sør sørvest fører sammen igjen, og har retning mot Herfellbukta. En av vegene beskrev Lars
Hovland som så dyp at kun hesteryggen var synlig og kjerra så de ikke. Vegen som går sørøstover fører mot Ranvika. Like
nordvest for en markert sving, ligger hulveglokaliteten.

Figur 47 Utsnitt av profil 2 i hulveg C, med markering av
nedre grenseflate.

Figur 49 Sjakt i hulveg C, tolkning av sørprofil,
med markering av grenseflater.

Figur 48 Sjakt i hulveg C, tolkning av nordprofil, med markering av nedre grenseflate.
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Figur 50 Sjakt i hulveg C, tolkning av østprofil.

Figur 51 Sjakt i hulveg C, tolkning av vestprofil, med markering av nedre grenseflate.
en nedsenket form som sammenfaller med hulvegens lengderetning. På markoverflaten derimot har hulvegen opphørt som
morfologisk form i terrenget. Det er en aurhelle i utvikling i L
5 direkte under hulvegens forløp. Det er funnet en liten kullbit
i L 5 i sørprofilen av sjakten. Trekullbiten lå i masser hvor aurhella dannes. Funnkonteksten er så usikker at en datering av
trekullet ikke blir prioritert.
Sjaktens østprofil ligger ikke i, men utenfor hulvegen. Profilen
gir en verdifull referanse for lagene som enten fører ned i hulvegen eller er slitt bort av nedslitingsprosessene. Fra 2 til 3,5
meter er det jernutfelling i form av en aurhelle mot bunn av
sjakten. Fra 2,12 –2,20 meter stod det en spisset stokk i bakken. Treverket var i oppløsning og det lot seg ikke gjøre å ta
inn prøver med henblikk på årringsundersøkelse. En datering
ved bruk av 14C ble vurdert som uinteressant, da stokken
åpenbart var av relativt ny dato, og tidsintervallene som 14Cprøver opererer med ville gjøre en datering ubrukelig.
Stratigrafien i vestprofilen var vanskelig å tolke og derfor vanskelig å dokumentere. Sedimentene har uklare overganger hvilket medfører at grenseflatene er vanskelig å definere.
Forholdene svekker muligheten for en stratigrafisk basert forklaring av fenomenet at hulvegen ”stopper” eller opphører som
synlig forsenkning i terrenget. Grenseflaten som er trukket opp
på figur 31, kan indikere at masser er blandet og komprimert
som følge av tråkking, også helt sør i sjakten hvor hulvegen
ikke er synlig på markoverflaten.
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Lagavsetninger og lagrekkefølge er arkeologenes måte å analysere jordprofiler, men når grensene mellom lagene er uklare og
vanskelig å definere er det nyttig å se nærmere på undergrunnens sedimentologiske sammensetning og egenskaper. I sørdelen av sjakten er det dannet aurhelle. Det vil si at jern binder
seg til grusen i grunnen og danner et meget kompakt ”lokk”.
Lagene L 5 og L 6 har flere steder jernutfelling. Utfellinger foregår i masser hvor det transporteres vann. I og med at sørenden
av sjakten ligger nær en kolle, vil vannavrenningen fra kollen
tilføre grunnen vann. Dette tilsiget av vann er trolig en årsak til
at området er bløtt, og har blitt drenert ved grøfting. Ettersom
jernet binder seg til grusen blir grunnen mer kompakt. Dermed
kan disse massene motstå trykk og slitasje. Det virker som om
massene i sørenden av sjakten er mer kompakt og stabil enn i
nordenden. Den mest plausible forklaringen på at hulvegen
planer ut er at undergrunnen består av velgradert sediment med
forkilingsevne og stabilitet. Vannsiget i grunnen har fremkalt
aurhelledannelse i sørdelen av sjakten, hvilket også stabiliserer
massene. I søndre del av sjakten, i vestprofilen i hulveg C, kan
stratigrafien tolkes slik at sporene etter veg er synlige i profilen,
men ikke på markoverflaten. Etter at hulvegen gikk ut av bruk
ser det ut til at akkumulerte masser har fylt opp det svake sporet av hulveg. Dermed opphørte hulvegens svake form i terrenget mot sør.
Den stratigrafisk analysen av grenseflater og lagsammensetning
ga oss noe informasjon om hulvegens brukstid i forhold til
podsolisering. En nærmere vurdering av sedimentene i sjakten
dannet bakgrunn for tolkningen om at hulvegen opphører på
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Figur 52 Utsnitt av Statens kartverk,
Sandefjord kartblad 1813 III, M
711 1:50000. Landkartdivisjonen
1993. Den omtalte vegstrekningen
mellom Skisaker nordre og Sundby er
markert med rød strek ned til
Ranvika. Vegen fra Hovland til
Fjellvik er og inntegnet med rød
strek. Den historiske leia er markert
med blå strek. Kartet er gjengitt med
tillatelse fra Statens kartverk,
Hønefoss.

grunn av større stabilitet i grunnen. De arkeologiske undersøkelsene har gitt nye data om hulvegene som igjen skal brukes
sammen med andre kilder for å se nærmere på hvilket kommunikasjonssystem hulvegene inngår i.
Skisse til et kommunikasjonssystem
De undersøkte hulvegene inngår som deler av vegsystemet,
”Sundbygata”, fra Skisaker nordre og Sundby til havnen i
Ranvika. En av årsakene til at vi med stor grad av sikkerhet kan
hevde å kjenne hulvegens mål er at all ferdsel i området struktureres av landskapet. Flere steder reduseres framkomstmulighetene av steile, glattskurte koller eller fuktig myrlendte områder.
Noen steder er framkommeligheten redusert til én trasé og de
arkeologisk undersøkte hulvegens mål kan bare være Ranvika.
På figur 53 er både den historiske leia og vegen fra Ranvika til
Skisaker og Sundby markert. Det er registrert hulveger flere steder langs denne vegstrekningen, også nær gårdsbebyggelsen.
Flere tilsvarende tverrforbindelser går fra gårdene ved den historiske leia og sørøstover ut til Oslofjorden. En parallell tverrforbindelse går fra Hovland til havnen i Korshavn (Fjellvik). Også
denne er markert med tynn rød strek på figur 53. Fra vegen
mellom Skisaker nordre og Sundby og over mot Ranvika er det
hulveger (F, G, H). Disse tar av nordøstover mot vegsystemet
som forbinder Holtan med Fjellvik, og har retning mot jordbroa
som er bygget sør for Holtantjønna, se figur 47.
Langs den historiske indre leia ligger det en rekke gravminner,
som henvender seg utelukkende og direkte til denne ferdselsåren.
Stedsnavn som Sperrevik, Spetalen, Eide, Hovland og Sundby
levner ikke tvil om at dette har vært en kommunikasjonsåre
langt tilbake i tid. Leia har med største sannsynlighet sin bruks-

tid i jernalder og tidlig middelalder. I løpet av senmiddelalderen
blir leia mindre funksjonell; den blir grunnere og lite framkommelig med båt på grunn av landheving. Det faktum at bønder fra
Skisaker, Sundby og Hovlandgårdene kunne skipe ut mindre
gods helt til middelalder, og det like nedenfor tunene, stiller hulvegene som har retning til Ranvika, Korshavn og Herfell i et spesielt kronologisk-funksjonelt lys. Langs disse tverrforbindelsene
fra gårdene til havnene ved fjorden ligger det ikke gravminner.
Observasjonen beviser ikke at vegene dermed er fra kristen tid,
men observasjonen kan hevdes å indikere at deres brukstid
vesentlig oppsto etter at denne form for gravpraksis opphørte.
En kan ikke med sikkerhet hevde at hulvegene er yngre enn den
historiske indre leia. Det kan imidlertid ikke være helt galt anta
at betydningen av vegstrekningen ble større da utskiping fra båt
ble umulig i den indre historiske leia. Det er og mulig å tenke seg
at havnen, i alle fall i Korshavn var under mindre kontroll enn
den historiske leia mellom Viksfjorden ved Skisaker og
Sperrevik.
Hva var det folk skulle i Ranvika? Noen synderlig god havn er
det ikke selv om det kan ha blitt skipet ut ting også herfra.
Hvilke andre formål skulle folk ha for å komme til og fra
Ranvika? Det er flere former for bruksutnyttelse som kan være
aktuell å drøfte. Gårdene hadde sild- og laksefiske, samt tangstrand (Krohn-Holm 1972:941, 961). Langs vegen forbi
Ranvikheia ligger det flere store steinblokker. Tre av dem kalles
hvilesteiner kunne Lars Hovland berette. Den søndre steinen er
utstyrt med kast/varp, noe Lars Hovland ikke var oppmerksom
på, men som styrker hans utsagn. Han har sine opplysninger fra
sin bestefar (pers. medl.). Slike kast eller varp er kjent i kystnære strøk i Sverige, hvor fiskerne la stein på kastet for å fremme
fiskelykken (Lötman & Schön 1994:71).
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Figur 53 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CJ 025-53, med avmerkning av hvilesteiner (ved Tom Skarre).
Kartgrunnlaget er gjengitt med tillatelse av Statens kartverk,
Fylkeskartkontoret i Vestfold.
ren, mens det var tele og frost. Ble det mildt måtte de bare gi
opp tømmerkjøringen fordi marken ble bløt og vegene uframkommelige.
Figur 54 Fotografi av hvilestein med kast i Ranvikheia.
Områdene ved Ranvika ble utnyttet som utmarksbeite og husdyr ble drevet fram og tilbake dit fra gårdene på Skisaker,
Sundby og Hovland. I 1845 ble ”Sundbygata” ”utlagt til felles
bruk bl. a. som fedriftsvei” (Krohn-Holm 1972:961). Lars
Hovland har selv drevet kuer til og fra Ranvika siste gang i
1933 (pers. medl.). Kanskje er det en sammenheng mellom den
spissete stokken i kant av hulveg C, som del av et gjerde, til å
lede husdyr som sau og ku? Hulveg C er stedvis smal og relativt dyp, noe som er karakteristisk for dyretråkk/krøttersti.
Lars Hovland hadde ikke noe minne av ledegjærer i det aktuelle området.
I et delingsdokument fra 1845 nevnes Kringlemyr, 100 meter
sør for hulvegene A, B og C, som et gammelt damsted og bygdebokforfatteren skriver at det kan ha vært en kvern her i eldre
tid (Krohn-Holm 1972:971).
Lars Hovland kunne også fortelle at det var kjørt noe tømmer
i hulvegene på den undersøkte lokaliteten. I følge Lars var det
kjørt tømmer i vegene E, F, G og H. Hulveg F og I er kasseformet, mens de øvrige hulvegene er U-formete. Tømret ble for det
meste slept. Bruk av hjulredskap var relativt sjelden og ble mest
benyttet i tiden omkring første verdenskrig i forbindelse med
dyrking av en teig lenger nordøst. Tømmer ble kjørt på vinte68

Hvilke skriftlige opplysninger finnes om tømmertransport i
dette området? I forbindelse med delingen av Sundby i bruk 1
og bruk 2 står det:
”Hans Olsen forpliktet seg til å levere 185 merkede trær av forskjellige slag fra sine skogteiger til Fritzø Verk, innen utgangen
av 1847. Begge eiere fikk rett til å bruke driftsveier over hverandres teiger. Ranvikvegen, sjø og strand skulle det være lik
bruks- og eiendomsrett til for begge parter” (Krohn-Holm
1972:961).
Skogdrift nevnes også for Hovland søndre og Sundby, om enn
i et beskjedent omfang fra 1667: ”Granskog til litt hustømmer
og smålast”. (Berg 1915:438, 446). Sundbyskogen brant i
1748, og på slutten av 1800-tallet har gårdene kun til brensel
og gjerder. Begge gårdene leverer trekull på 1700-tallet.
Bosetning i Ranvika ble først skilt ut i 1859 med navnet
”Standhagebakken” (Krohn-Holm 1972:956). Da har vi sett
nærmere på kilder som kan belyse transportbehovet mellom
gårdene og Ranvika. Men kan vi komme nærmere datering av
hulvegenes brukstid?
Hulvegenes alder
Ingen av hulvegene er tegnet inn på 1800-talls kartene, hvilke
ikke bør overraske. Hulvegene kan godt ha eksisterte på denne
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tid, men de ble ikke prioritert som viktige nok til å komme
med. Både hulveg A og B er skåret av dagens kjøreveg, som har
samme trasé som vegen på grevskapskartet og militærkartet fra
1826. Dagens kjøreveg ble opparbeidet fra kjerreveg til kjøreveg i 1935, og den tidligere kjerrevegen kan ha vært et førstevalg med hensyn til vegføring i terrenget. Det er mulig at denne
vegen har eksistert lenge og at hulvegene A, B og C kan ha
koblet seg inn på denne vegen, da den hadde en annen vegform.
Vi skal være forsiktige med å legge mye i det forholdet at kjørevegen overlagrer hulvegene, da vi ikke vet noe om kjørevegens mulige lange fortid. At hulvegene A og B overlagres av den
vegutforming kjørevegen har i dag, kan ikke tas til inntekt for
at hulvegene er eldre enn vegen som har hatt samme beliggenhet i landskapet som dagens kjøreveg. De er kun eldre enn den
siste synlige bruksfase.Likevel er det trolig at hulvegene A og B
var ute av bruk, eller ble ansett som lite tjenlig tidlig på 1800tallet, kanskje lenge før det også. Hulveg C som skjærer et middels utviklet podsol i profilet, må ansees å høre til den yngre del
av veghistorien til og fra Ranvika.
Konklusjoner
Hvorfor opphører hulveg C som synlig spor, i et nærmest flatt
terreng, så brått?
Den mest plausible forklaringen på at hulvegen planer ut er at
undergrunnen består av velgradert sediment med forkilingsevne og stabilitet. Vannsiget i grunnen har fremkalt aurhelledannelse i sørdelen av sjakten, hvilket også stabiliserer massene.
Hvilket kommunikasjonssystem inngår hulvegene i?
Konklusjonen er at hulvegene synes å utgjøre deler av et lokalt
vegnett, som dekke lokale behov for kommunikasjon, fra gårdene til fjorden.
Kan bruken av hulvegene plasseres i tid?
Det er sannsynlig at hulvegene A og B lå relikte, eller ble ansett
som lite tjenlig tidlig på 1800-tallet, kanskje lenge før det også.
Hulveg C som skjærer et middels utviklet podsolsjikt, må på
denne bakgrunn ansees å høre til den yngre del av veghistorien
til og fra Ranvika. Noen direkte datering av hulvegene har ikke
latt seg gjøre.

Hulvegsystem på
Ulleberg, Larvik kommune
Lokaliteten på Ulleberg har mange parallelle hulveger og framsto tidlig som egnet for arkeologisk undersøkelser. Det er etablert et sandtak gjennom et system av hulveger. Kanten av
sandtaket utgjorde en lang sammenhengende profil som ble
renset fram ved bruk av gravemaskin. Dokumentasjon av profilen dekket tre hulveger samt to rygger. I tillegg er det nære
relasjoner mellom hulveger, gravminner og kirkelokalitet i
dette området. Følgende problemstillinger dannet utgangspunkt for de arkeologiske undersøkelsene:
Er det flere bruksfaser i en eller flere av de undersøkte hulvegene?
Kan et eller flere lag eller bruksfaser i eller utenfor hulvegene
dateres?
Hva representerer relasjonene mellom kulturminnene? Er det
kronologisk sammenheng eller kun korologisk relasjon mellom
kulturminnene?
Landskap og kulturmiljø
Ulleberg og Tanum ligger i Brunlanes, noen kilometer vest sørvest for Larvik by. Landskapet er kupert med mindre fjell som
bryter opp et ellers flatt terreng. På flatene er det stort sett dyr-

Figur 55 Utsnitt av Statens kartverk, Sandefjord kartblad
1813 III, M 711 1:50000. Landkartdivisjonen 1993.
Lokaliteten Ulleberg er merket med rød sirkel. Kartet er gjengitt med tillatelse fra Statens kartverk, Hønefoss.
ket mark. I mer kuperte områder, inn mot fjell og mellom fjell
og koller, ligger synlige kulturminner som området er rikt på. I
randsonene rundt dyrket mark, langs elver og koller består
kantvegetasjonen av unge løvtrær, forøvrig består vegetasjonen
av blandingsskog. Landskapet er åpent og preget av vide utsyn
over de dyrkede flatene.
Gravminner, bautasteiner, middelalder steinkirke, hulveger og
kullmiler ligger tett i dette området. Vegene slynger seg mellom
de relativt små fjellene. Mange av vegene i området viser kontinuitet med hensyn til trasévalg, i det fragmenter av eldre veger
ligger langs yngre, som enten også er relikte eller som fortsatt
er i bruk.
Tanum var fra middelalder et sognesentrum med romansk
steinkirke viet til St. Olav (Elster & Storsletten 1990). Kirken
er en viktig strukturerende faktor for veger i området og
utgjorde et møtested og sentrum hvor folk kom sammen regelmessig. Dette har stilt krav til framkommelighet. Ikke nok med
at folk skulle i kirken, men det har vært et meget omfattende
arbeid å frakte stein for bygging av kriken. Frakt av stein må
ha stilt krav til transport over land, det være seg med slep eller
kjerrer (Ekroll 1997:64).
I tillegg til topografien og vegetasjonen har området interessante stedsnavn. Gårdsnavnet Tanum har gitt navn til sognet
(Rygh 1907:308). Navnet er foreslått tolket som: ”Gjerde
(samme Ord som tydsk Zaun) og derefter: inhegnet Sted”
(Rygh 1898:82). Ulleberg er tolket som en sammensetning
mellom gudenavnet Ullr og -berg (Rygh 1907:315, Olsen
1915:36). Gårdsnavnet Tveitene kan i følge Rygh ha følgende
betydning:
”Nu bruges Tveit i en del Bygder bl.a om en Græsplet mellom
skov eller klipper, en Slaaateng i Skoven, en Rydning (se Aasen
og Ross). En Del af de af Ordet opstaaende Gaardnavne, som
have bestemt Form og kunne være forholdsvis unge, maa vel
henføres til disse Betydninger. I Tilfælde, hvori Navnet er gammelt, er det derimod et Spørgsmaal, om ikke Betydningen har
været simpelthen: udskilt Part, for sig beliggende Jordstykke,
der naturlig kan utledes af det gamle, i Angelsaxisk bevarede
Verbum Pwîtan, avskjære, skjære i stykker, hvoraf ordet er
udledet. Findes ikke som Navn paa Island eller i de vestlige
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Figur 56 Utsnitt av
Økonomisk kartverk, kartblad CG 024-5-1, med markering av registrerte hulveger og gravminner i området
mellom Ulleberg og Tanum.
Kulturminner som ikke er
registrert i fornminneregisteret er påført nummer fra 110. Kartgrunnlaget er gjengitt med tillatelse av Statens
kartverk, Fylkeskartkontoret
i Vestfold.

norske Kolonier, men er i Vikingetiden overført til
Nordengland fra Danmark (nu skr. thwate). Der er saaledes
Sandsynlighed for, at de ældre af disse Navne gaa meget langt
tilbage i Tiden” (Rygh 1898:83).
Tveitene ligger nord for Ulleberg og er skilt ved dype bekker
som har erodert kraftig ned i de fine sedimentene.
Navnetolkningen av Tveitene er som tatt ut av beskrivelsen av
terrenget. Gravfeltet på Tveitene ligger avskåret fra de
omkringliggende gårdene, nærmest på et platå. Navnet
Bakkene like nord for Tveitene er ett eksempel på at ferdsel har
gitt navn gjennom området.
Gravfeltet på Tveitene har gitt funn fra eldre og yngre jernalder, blant annet funn av gullbrakteat og fingerring av gull
(Grieg 1943:568-579, von Carnap-Bornheim & Ilkjær 1999).
Det er godt mulig at Tveitene er skilt ut fra Ulleberg, for på
denne gården er det ikke registrert mange gravhauger. På
Ulleberg er det registrert en bautastein. Også på Tanum prestegård, ved kirken er det innlevert funn fra eldre romertid og
vikingtid (Grieg 1943:535). Det skal, tidlig på 1800-tallet, ha
vært mange gravhauger i områdene øst for kirken, og det ligger gravhauger like utenfor kirkegården (Grieg 1943:534,
Brendalsmo 1990). I tillegg til mange gravminner i området er
det spor etter omfattende trekullproduksjon. Den store trekullproduksjonen i Brunlanes skyldes jernverket på Fritzø, som var
eid og drevet av greven i Larvik grevskap (Rian 1980).
Grunnen i området består av morener og marine avsetninger.
Rundt Tanumåsen er det registrert moreneliknende avsetninger
som er eldre enn raet, og de inneholder av og til mye stein og
blokker (Sørensen 2000:3). Sedimentene ved den undersøkte
hulveglokaliteten er til dels tykke strandavsetninger dominert
av sand. Den undersøkte hulveglokaliteten lå i strandsonen for
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mellom 9200 og 9400 før nåtid (Sørensen 2000:3).
Registreringer av kulturminner i kulturmiljøet viste seg nødvendig, da det er mange kulturminner som ikke er med i fornminneregisteret. En oversikt over de registrerte kulturminnene
i området viser at det stort sett er gravminner som er blitt registrert.
Følgende kulturminner (nr 1-10) sto ikke oppført i fornminneregisteret:
1 Mulig gravhaug, uklar rund form, uklart markert i terrenget, ca 5-6 m i tverrmål og 0,4 m høy.
2 Avlang gravhaug, klart markert i terrenget, 7x10 m og 0,4
m høy.
3 Gravhaug, distinkt, men uklar markering i terrenget, 25 m
i diameter og 0,7 m høy. Storhaugen er sterkt ødelagt i senter, men randen av haugen er klar, bestående av store stein
og jord.
4 Gravrøys, ca 6 m i diameter og 0,4 m høy.
5 Gravhaug, sterkt ødelagt av sandtekt. Klart markert i terrenget, og diameter på ca 8 m og høyde på 1,0 m.
6 Kullmile, rund ca 3 m i diameter og 0,4 m høy.
7 Kullmile, rund ca 4 m i diameter og 0,4 m høy.
8 Kullmile, rund ca 20 m i diameter og 0,6 m høy, mye kull i
rand av mile.
9 Gravrøys, sterkt skadet i vestre del, ca 10 m i diameter og
0,6 m høy.
10 Kullmile, rund ca 6 m i diameter og 0,4 m høy.

Beskrivelse av lokaliteten
På Ulleberg sin grunn ligger det et system med hulveger, på østsiden av Tanumåsen. Vegetasjonen er preget av blandingsskog.
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vegen er skadet av sandtekt, men vegen kan følges inntil fjellet forbi massetaket og videre sørover. Sør for massetaket
deler hulvegen seg i G og H. Hulveg G kan følges til en nedgravd tank, markert med firkant på figur 39. Det kan se ut
til at deler av hulvegen, nærmere tanken er gravd og noe
omformet.
H Bred hulveg, markerte skråninger og 1,2 m dyp. Det er en
kraftig rygg mellom hulvegene G og H. Retningen som hulveg H har, gir grunnlag for ettertanke da den synes å lede i
annen retning enn mot kirken.
I Mulig rest av hulveg, skadet av fylkesvegen og massetekten.
J Mulig rest av hulveg, skadet av fylkesvegen og massetekten.
K Bred, ikke særlig dyp veg med over tre m indre bredde, definitivt kjørbar med hest og
vogn. Vegen kan antagelig ses i sammenheng med veg A,
begge er trolig deler av den
gamle bygdevegen. Vegen er skåret av dagens fylkesveg.

Eldre kartmateriale
Tanum var del av Larvik grevskap og ble kartlagt i 1812 av
Sporck. Kartene er triangulerte og i målestokk 1:4000. Det ble
i årene 1807-1814 tegnet kart over Laurvigs Grevskab i en
annen målestokk enn grevskapskartene. Disse kartene er ikke
påført gårdsnavn, ei heller signatur, men inneholder detaljer
som ikke er med på grevskapskartene. Kartet ligger i arkivet
hos Norsk kartverk på Hønefoss. Det er antatt at disse kartene
er basert på grevskapskartene, men i redusert målestokk. Det
er imidlertid flere forhold ved disse kartene som ikke overensstemmer med grevskapskartene. La oss se litt nærmere på disse
kildene før vi tar fatt på de arkeologiske undersøkelsene.

Figur 57 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CG 024-5, som viser hulveger i det undersøkte området på Ulleberg.
Hulvegene er markert med egen signatur og stor bokstav.
Grustaket er markert med grønn strek og gravminner i området er markert med rødt. Kartgrunnlaget er gjengitt med tillatelse av Statens kartverk, Fylkeskartkontoret i Vestfold.
Grunnen består av sand og grus og ligger som et dekke over
slipte svaberg som flere steder ligger oppe i dagen. Det er tatt
ut sand i området, noe som har skadet og i stor grad fjernet
hulvegene. Hulvegene er tegnet inn på figur 58, og hver av hulvegene er angitt ved store bokstaver fra A-K. Av plasshensyn vil
de bli summarisk omtalt, og bred versus smal forholder seg til
terminologien i kapittel 5.
A Bred, dyp, hulveg med over tre m indre bredde, definitivt
kjørbar med hest og vogn. Vegen kan antagelig ses i sammenheng med veg K, begge er trolig deler av den gamle bygdevegen. Vegen er skåret av dagens fylkesveg.
B Bred hulveg, som skilles fra A ved en rygg. Hulvegen er skåret av grøft langs fylkesvegen.
C Smal grunn hulveg, under 3 m lang, dårlig markert i terrenget, leder sammen med hulveg D Bred hulveg, markerte
skråninger, 0,6 m dyp. Hulvegen er i sør ødelagt av massetak.
E Bred hulveg, markerte skråninger, og 0,5 m dyp. Hulvegen
går sammen med hulveg D i nord, helt i kant av stor gravhaug. Hulvegen er i sør ødelagt av massetak.
F Bred hulveg, markerte skråninger og 0,7 m dyp. Hulvegen
fører sammen med hulveg G i nord.
G Bred hulveg, markert skråning i vest, ligger inn mot bergkolle i øst, noe som gir den en dybde på ca 1,5 m, men det visuelle inntrykket gir inntrykk av en dypere veg. Deler av hul-

På grevskapskartet er det inntegnet flere veger fra Ulleberg mot
Tanum kirke. Den mest markerte vegen ligger nærmest fjellet,
den kan trolig identifiseres som den gamle bygdevegen (hulveg
A og K). Denne vegen er meget bred og har vært kjørbar med
vogn. Dagens kjøreveg overlagrer dels denne gamle bygdevegen. Den tidligere hovedvegen deler seg i et Y-kryss i nordøst
hvor vegene fører mot Ulleberg og Bakkene. Dagens vegtrasé
ligger også som et Y-kryss som sannsynligvis tilsvarer den vegsignaturen som er angitt på grevskapskartet. Disse forholdene
utgjør gode referansepunkter mellom kart og terreng.
På figur 40 er det markert en veg like nedenfor den gamle
hovedvegen. Markeringen er svakere og mer prikket, med en
gjennomskinnelig strek over. Vegmarkeringen er tydelig, men
det er et spørsmål om hvordan denne signaturen skal tolkes.
Mellom disse to vegsignaturene ligger det avmerking av forhøyninger, som med største grad av sannsynlighet er markering
av gravhauger. Samme signatur er benyttet på stedet hvor gravfeltet på Tveitene er lokalisert, og hvor det forekommer store
gravminner.
Ser vi nærmere på kartet over området som ble laget en gang i
perioden 1807-1814, er det tegnet inn flere vegsignaturer
mellom gårdene. Det er også ganske påfallende at vegnettet
rundt Ulleberg og Tanum ikke korresponderer så godt med det
samtidige grevskapskartet. For det første er vegen fra Ulleberg
og sørøstover mot fjorden markert som en hovedveg, slik som
på grevskapskartet fra 1812. Vegen mellom Ulleberg og Tanum
er derimot presentert som en veg med smalere vegsignatur og
tilsynelatende av mindre betydning, jamfør grevskapskartet.
For det andre er plasseringen av Tanum kirke, og Sankt Hans
Berget annerledes enn på det triangulerte grevskapskartet. På
kartet fra 1807-1814 ligger kirken plassert vest for, og i kant
av, et kraftig bekkeleie som på kartet er orientert nord-sør, men
som på grevskapskartet har retning nordvest-sørøst. Sankt
Hans berget og veglinjen som er trukket fra kirken sør og øst
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Figur 58 Utsnitt av grevskapskart 9A12 over Tanum og Ulleberg, datert 1812.

Figur 59 Utsnitt av kart fra 1807-1814, to kartblad er satt sammen til en helhet. I skjøten korresponderer derfor ikke alle inntegnede elementer.
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for fjellet korresponderer ikke godt med veglinjen på grevskapskartet som går rett sørover.
Det foreligger militærkart over området fra 1825. Det er kun
påført en vegsignatur mellom Ulleberg og Tanum kirke på militærkartet. Det omtalte Y-krysset er også her tegnet inn, og
utgjør en viktig referanse. Trolig er det bygdevegen, som delvis
er overlagret av dagens kjøreveg som er inntegnet. Streken og
penneføringen på militærkartene generelt synes å utelate en del
detaljer, og kartet er mer sjablonmessig enn grevskapskartet.
For å oppsummere det eldre kartgrunnlaget, er kildene noe
sprikende med hensyn til hvor mange veger som er markert.
Ingen av de undersøkte hulvegene kan med sikkerhet knyttes til
signaturer på kartene.
Arkeologisk undersøkelser
Et langt sammenhengende snitt gjennom tre hulveger ble gravd
med gravemaskin i sandtakets kant. Det tok omlag 2 timer å
grovrense profilen med maskin. For ikke å ødelegge kulturminnene mer enn nødvendig ble sandtakets avgrensning stort
sett fulgt. Det har den fordel at større trær kunne bli stående.
Ulempen var at det sammenhengende snittet ikke kunne legges
vinkelrett på hulvegenes lengderetning. I og med at snittet
gjennom hulvegene ikke er lagt i en rett linje som skjærer hulvegene på tvers, ble det tatt opp en plantegning over lokaliteten, som viser profilens skiftende orientering. I alt ble det tegnet 8 profiltegninger i 1:20. Profil 1 er igjen delt opp i tre seksjoner (1a, 1b og 1c) fordi den var lang.
Tre serier med pollenprøver ble tatt inn av pollenanalytiker
Helge Høeg (Høeg 2000). I alt tok han ut 41 prøver. Fem prøver i en serie er analysert (Høeg 2000). Fire kornfordelingsprøver ble tatt ut og analysert av geolog Rolf Sørensen (2000). Det
ble tatt ut fem trekullprøver hvorav en prøve er 14C-datert.
Tolkning av profiler ble gjort i samarbeid med arkeolog Arnulf
Østerdal, pollenanalytiker Helge Høeg og kvartærgeolog Rolf
Sørensen.

Hulveg E
Hulveg E tegner seg tydelig som en U-formet forsenkning i profil. Massene som relateres til hulvegen skjærer L 3 som er tolket å være et kulturlag. Det er sannsynlig at L 3 og L 11 er del
av samme kulturlag, selv om L 11 mangler trekull. Hulveg E er
yngre enn kulturlaget. Bruk av hulveg E kan ut fra stratigrafien bare tolkes å representere en bruksfase.
Sedimenter fra profil 1 a er geologisk undersøkt gjennom korn-

fordelingsanalyser (Sørensen 2000:4). Resultatene av kornfordelingsanalysen indikerer at sanden viser egenskaper som flygesand i kystdyner (Sørensen 2000:8). Prøve fra L 2, som ligger over kulturlag (L 3) blir vurdert slik:
Prøven ”faller også i feltet for ”kystdyner”, men på den tiden
de begravde jordsmonn (eller mulige kulturlag) ble dannet, må
de to lokalitetene [Aske og Ulleberg] ha ligget langt inne i landet i et kulturlandskap eller åpent skogslandskap.
Overflateerosjon av rennende vann- eller vind, vil kunne produsere sedimenter med samme kornfordeling. Det er derfor
ikke mulig å si med sikkerhet, hvilken av de to nevnte prosesser som har transportert sanden på de to lokalitetene…Det
dreier seg om akkumulasjon av ca…50 cm ved Ulleberg, og når
en tar terrengets helling i betraktning (ca 5,5% ved Ulleberg og
1-2% ved Aske) er ikke disse verdiene særlig høye. Lengden på
skråningen og størrelsen på vegetasjonsfattig areal er også av
betydning når en skal vurdere erosjon. Tidsfaktoren er ukjent,
men noen få hundre år med erosjon fra nærliggende dyrka
jordarealer vil sannsynligvis være tilstrekkelig” (Sørensen
2000:9, mine tilføyelser i klammer).
Avsetningen av L 2 ved erosjon avtar i tykkelse og opphører
like vest for hulveg E og har ikke direkte relasjon. Erosjonen
som begraver kulturlaget, L 3, må ha kommet fra området mot
nord. På kartene fra tidlig 1800-tall er det området preget av
veger, ikke av dyrket areal. Det tyder på at erosjonsavsetningen har en historie forut for vegene i området.
Stratigrafien, slik den er dokumentert på profiltegningen, gir
grunnlag for problematisering av relasjonene. Overflaten av L
4 og L 5 under L 9 utgjør den nedre grense for påvirkete masser. L 4 og L 5 representerer naturavsetninger. Den nedre grenseflaten mellom L 9 og L 4, L 5 skal diskuteres nærmere:
Er grenseflaten å betrakte på linje med en nedskjæring, noe
som engang har vært tømt?
Eller skal L 9 oppfattes som masser som har ligget på stedet og
blitt blandet som følge av tråkk/ferdsel og vannerosjon?
Alternativ 1
Grenseflaten mellom lagene 4, 5 og 9 er klar. Hvis den representerer en nedskjæring eller nedsliting, vil den være fylt med L
9. Betraktet i et slik perspektiv vil nedskjæringen representere
en kronologisk eldre situasjon enn avsetningen av L 9. Det som
har utgjort hulvegens overflate er da transportert bort. L 9
representerer da det fyllet som ble liggende etter at ferdselen og
opptråkkingen avtok eller opphørte. Det er noe grus og små
stein samlet i bunn av L 9, noe som vil være naturlig med ferdsel og erosjon. Stein og grus vil bli vasket ned fra hulvegens

Figur 60 Plantegning av hulvegene på lokaliteten Ulleberg.
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Figur 61 Hulveg E, tolkning av profilen med markering av nedre grenseflate.

Figur 62 Hulveg E, fotografi av profilen.
indre sidekanter, og i en viss grad bli transportert med vannet i
fallretningen. På profiltegningen er det stiplet en linje for å
avgrense mer grusholdig masser i bunn av L 9. Det er mulig å
tolke situasjonen slik at grusen som ligger igjen representerer
en rest av bruksfasen, et sediment som ble avsatt da bruken
eller slitasjeprosessene i hulvegen nådde sitt dypeste nivå.
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Grusen og småsteinene ligger igjen som første dokumenterbare
akkumulasjonsprosess. Tolket slik vil L 9 representere første
dokumenterbare fase i akkumulasjonsprosessene, som vil tilsvare den eldste dokumenterbare bruksfase i hulveg E. Det kan
være eldre bruksfaser som ikke lar seg dokumentere.
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Alternativ 2
L 4 og L 5 består av ren sand, og har liten stabilitet og bæreevne da sedimentet har en ensartet gradering. I og med at bæreevnen i ren sand er dårlig, vil slitasje og erosjon føre til at massene legger seg i en ganske jevnt U-profil. Det er lite som binder partiklene i massen sammen fordi sand har liten forkilingsevne. Humus fra markens overflate vil bli blandet med sanden.
Både humus, grus og stein vil bli tråkket ned og bli blandet med
sandmassene, noe som passer beskrivelsen av L 9. L 9 vil kunne
representere en bruksfase.
Vurdering av alternativene
De nedslitingsprosessene som skapte hulvegen er knyttet til
komprimering og erosjon, noe som blander sedimentene. L 9
representerer trolig massene som er blandet ved transport
og/eller forflytning samt at noe av massene er sortert tyngdemessig på grunn av erosjon; grus og småstein i bunn av L9. Det
er usannsynlig at nedre grenseflate representerer en ren nedskjæring i sanden som har ligget eksponert og vært i bruk som
veg, og som senere ble fylt/overlagret av L 9. Nedre grenseflate har jevn U-form noe som trolig skyldes sandens dårlige forkilingsevne og det faktum at folk og dyr ikke bare har gått der
hulvegen var dypest. Alternativ 2 synes mest sannsynlig.
L 9 kan trolig tolkes å være en bruksfase, viss nedre grenseflate representerer en yngre kronologisk struktur enn de avsetningene den skjærer; det begravde kulturlaget L 3 og L 11.
Kronologisk lar altså nedslitingsprosessene seg plassere. Kan
noen av de kronologiske elementene tidfestes, og hvilke informasjon gir dette om hulvegen? Det ble tatt ut tre trekullprøver
fra L 3. Konteksten for trekullet er et begravd kulturlag, trolig
dyrkning. Trekullet har derfor ingen primær kontekst, og har
et ukjent opphav forut for deponeringen i kulturlaget. En eventuell datering vil gi en bakre grense for nedslitingsprosessene,
men utover dette vil dateringsresultatet ha liten relevans for
forståelsen av hulvegen. Datering ble derfor ikke prioritert.

Hulveg F
Hulveg F viste seg å bli meget interessant fordi profilen av dekket mange stratigrafisk skilte lagdannelser. De yngste sporene i
profilen besto i en grøft og en steinsatt brønn. Grøften var fylt
med jord og grus og var steinsatt i bunnen. Grøften var gravd i
senter av hulveg F. På figur 46 ses steinene i bunn av grøft som
leder vann til brønnen. En mann i 60-årene som bodde på skrå
av vegen fortalt at den støpte betongplaten som lå i massetaket
hørte sammen med en brønn. Brønnen lå i nordkanten av massetaket, og hadde forsynt Tanum skole med vann. I følge informanten ble brønnen gravd i tidsrommet rundt andre verdenskrig.
Profildokumentasjonen av hulveg F inneholdt fire lag som er tolket å representere begravde markoverflater. Dagens markoverflate er den femte observerbare. Tolkningene av lagene er gjort i
samarbeid med geolog Rolf Sørensen. Det var en ubetinget fordel å ha med en erfaren kvartærgeolog i denne tolkningsprosessen. Mellom markoverflatene L 17, L 19 og L 21 lå det to lag;
L 18 og L 20 som begge er avsatt med vann, altså erosjonsavsetninger. L 18 var et blandet sediment, som opprinnelig er
avsatt med vann, men som deretter er påvirket av prosesser som
har blandet sedimentet. L 20 er også avsatt med vann, men sedimentet ligger sortert og er ikke synlig påvirket av prosesser etter
at det ble avsatt. Disse observasjonene gir verdifull informasjon
som kan brukes i tolkningen av stratigrafien i hulveg F. I tillegg
til lag som er avsatte med vann ble det dokumentert et påført
lag, L 12. Dette bestod av usortert materiale med noe større og
mindre stein som ikke kan være resultat av erosjon i det flate terrenget. L 12 kan ikke knyttes til graving av grøften i senter av

hulveg F, fordi laget er et distinkt enhetlig lag og ikke en blanding av massene fra lagene under. Det er observert to forsenkninger i grenseflaten under L 12 som tolkes å representere hjulspor (se figur 64). Bredden mellom hjulsporenes senter er 1, 4 m,
men vi må ha i mente at profilen ikke ligger vinkelrett på hulvegen, jf foto figur 65. I og med at grøften har skåret lagene i hulvegens senter er eventuelle spor etter hestetråkk tapt.
På figur 64 er nedre grenseflate mellom de av naturen avsatte lag
og lag påvirket av natur og kulturprosesser, markert med en tykkere svart linje. Grenseflaten har en tydelig U-formet profil og
lagene som ligger over denne grensen er omtalt som hulveg F.
Problematikken som ble drøftet for hulveg E er også aktuell å
drøfte for hulveg F:
Hvilke lag er indirekte påvirket av transport/ferdsel og erosjon?
Hvilke lag er direkte påvirket eller avsatt gjennom
transport/ferdsel og erosjon?
Er lagene som klart bryter strukturen i de naturavsatte lag del av
veg, og hva er vegen?
Presentere en tolkning av de stratigrafiske forholdene i hulveg F.
Problemstilling 1
Lag 14 og L 28 er lag som indirekte kan tolkes å være berørt av
prosessene i hulveg F. Massene i L 4 og L 5 samt andre ikke
nummererte lag består av sandige strandavsetninger, med liten
forkilingsevne og dårlig stabilitet. Utsatt for trykk og press ovenfra, samt en utgliding av masser mot senter av hulvegen, vil partiklene kunne sige ut og endre plassering slik at strukturen i
sandlagene blir brutt. Lagene kan tolkes å være resultat av prosesser som indirekte har påvirket strukturen i massene. Derfor er
de utskilt som lag.
Problemstilling 2
Lag som direkte er berørt av ferdsel og erosjon er L 25 som overlagrer nedre grenseflate. Massene i bunn av laget består av mye
grus og små stein, mens det oppover langs innsiden av den Uformete profilen har forbindelse og sammenheng med markoverflatene (L 21, 19, 17) som går sammen. Øvrige lagdannelser
og grenseflater som direkte kan knyttes til ferdsel og erosjon er
L 22, 23, 20, 18, 16 og 12. Det vitner om at det er flere bruksfaser i hulvegen og at markoverflatene utgjør tolkbare faseinndelinger i rommet. Tidsmessig er det vanskeligere å plassere
fasene, noe som blir diskutert nedenfor. Bruksfaser er derimot
vanskeligere å belegge da bruk kan ha slitt bort sedimenter eller
i mindre grad satt spor i de sedimentene som er dokumentert.
Blandete erosjonsavsetninger og påførte masser kan representere
bruksfaser.
Problemstilling 3
Er sedimentene som klart bryter strukturen i de naturavsatte lag
del av veg, eller sagt med andre ord: hva representerer vegen?
Spørsmålet dreier seg om hvordan vi skal forholde oss til
avgrensning og tolkning av grenseflater og lagavsetninger. Vegen
i seg selv vil måtte diskuteres med utgangspunkt i den dokumenterbare stratigrafi, men også den ikke-dokumenterbare bruken må trekkes inn i diskusjonen omkring vegen. I og med at
nedre grenseflate for påvirkede masser vil kunne knyttes til
vegens funksjon, vil alle dokumenterbare strata over nedre grenseflate omtales som hulveg.
Problemstilling 4
Hva representerer grenseflatene og lagavsetningene og deres innhold i hulveg F? Vegen er den overordnete betegnelsen, men
vegens funksjon må tolkes å representere visse grenseflater og
avsetninger. Ikke alle lag eller grenseflater kan knyttes til hulvegens funksjon som veg. Vi må derfor se nærmere på hva de ulike
lag og grenseflater representerer. Vi kan begynne med nedre
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Figur 63 Hulveg F, tolkning av stratigrafien i profilen med markering av grenseflater og mulige hjulspor.

Figur 64 Hulveg F, fotografi av profilen.
grenseflate for påvirkede masser. Nedre grenseflate er et resultat
av et ukjent antall nedslitings- og eventuelle akkumulasjonsprosesser. Summen av disse prosessene kan dokumenteres ved nedre
grenseflate, men prosessene lar seg for øvrig ikke dokumentere,
da de representerer negative stratigrafiske enheter, noe som ikke
lenger er tilstede i profilen. Både eldre og yngre markoverflater

76

enn L 24 og L 17, samt erosjonsavsatte lag som L 18 og L 20,
kan ha blitt fjernet ved slike nedslitingsprosesser. Grenseflater
som er synlige i en profil, kan være resultat av nedsliting av deler
av et lag, f eks en markoverflate. Det innebærer at markoverflatenes tykkelse kan ha blitt redusert, eller kanskje gjennomtråkket.
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Grenseflatene mellom lagene i profilen representerer sjelden en
statisk situasjon, men synet på grenseflater er en måte å tolke
dynamiske prosesser i hulvegene. Det er til en hver tid på overflaten og ned i sedimentet at ferdselen finner sted og setter spor.
Hvilke stratigrafiske enheter kan vi først si noe kvalitativt om og
hvilke kan hjelpe oss videre? L 20 utgjør en slik stratigrafisk
enhet, i og med at laget er sortert ved flateerosjon.
Observasjonen, at det fortsatt ligger sortert, viser at sedimentet
ikke har vært utsatt for forstyrrelser av noe slag. I vegsammenheng er det en ødefase. Hulvegen har ikke blitt brukt når L 20
ble avsatt og lå eksponert, hvilket kan dreie seg om et meget kort
tidsrom. Over L 20 ligger det en markoverflate, L 19. Denne
ødefasen i hulvegens historie må inkludere tiden da markoverflaten L 19 ble dannet. L 19 har ikke blitt utsatt for trykk som
har påvirket massene i L 20. Disse to lagene utgjøre en statisk
låsing av stratigrafien, og deler den dokumenterte stratigrafiske
profilen i to. Avsetningene under L 20 og ned til nedre grenseflate, og avsetningene over L 19 og til dagens markoverflate.
Ser vi på avsetningene under L 20, må disse lagene være kronologisk eldre enn L 20. De er avsatt før L 20 og utgjør hendelser
i rommet som kan plassere dem relativt i forhold til hverandre.
Det vi da har sagt noe om er avsetningenes rekkefølge, noe som
må skilles fra avsetningenes innhold! Det får som konsekvens at
daterbare gjenstander eller daterbart materiale ikke daterer
avsetningenes tidspunkt. Den stratigrafiske kronologien trenger
ikke avspeile gjenstandenes aldersmessige forhold. Unge gjenstander eller materiale kan ligge under avsetninger med eldre
materiale. Det finnes ingen kontroll med hvor det daterbare
materialet stammer fra.
L 19 er en markoverflate, sjiktet i ett øvre- og nedre sjikt i østre
del Det nedre sjiktet inneholder noe trekull. Det er lite trolig at
de to sjiktene i L 19 utgjør bruksperioder, hvor deler av det som
nå er omtalt som nedre sjikt har vært utsatt for nedslitingsprosesser og er siste rest av en bruksflate. Det er to forhold som taler
for at det er en ødefase i vegens historie: Det er ikke spor av slik
sjiktning i vestre del av L 19, og L 20 er ikke påvirket av tråkk,
noe en bruksfase så langt ned i L 19 ville avstedkommet.
Dermed har vi etablert at L 19 er en ødefase i hulvegens historie.
Kan alle markoverflater tolkes som ødefaser i hulvegens historie? De lagene som representerer eldre markoverflatene i profilen indikerer perioder i hulvegens funksjonstid hvor vegetasjonsdekket har fått etablere seg. Vegetasjonsdekket tåler da
eventuelle nedslitingsprosesser uten å bli brutt. I slike perioder
vil erosjonsmasser akkumuleres i vekstsjiktet og bygge opp markoverflaten sammen med tilføring av organisk materiale.
Markoverflater som har vært utsatt for bruk vil kunne bli slitt
ned. Men hvis nedslitingsprosessene ikke medfører fullstendig
ødeleggelse av markoverflaten, vil begravde markoverflater også
kunne representere bruksfase, om enn i et begrenset omfang.
Etablering av markoverflater kan vi først følge fra markoverflaten L 24. Hvordan situasjonen har vært forut for L 24 lar seg
ikke dokumentere.
Kan vi datere markoverflatene?Hva vil en f eks en datering av
trekullet fra L 19 innebære? Trekullet i nedre sjikt av L 19 har
ingen optimal kontekst. Det er en kjensgjerning at trekull i markoverflater eller i dyrkningslag er beheftet med usikkerhet. Det
er sjelden at trekull i markoverflater ligger i den konteksten hvor
treverket ble omdannet fra treverk til trekull. Vi kan ikke utelukke at røtter eller annet brent materiale kan bli avsatt på eller
i markoverflater. Hvis treverk er deponert på markoverflaten er
det et spørsmål hvor det kommer fra og hva slags tresort og

egenalder treverket har. Slike kildekritiske problemstillinger skal
en være klar over før en sender prøver til radiologisk datering.
Selv om datering trekull i slike kontekster er forbundet med
usikkerhet, så bør vi ikke avvise et hvert forsøk på å datere slikt
materiale. En eventuell datering vi si noe om at avsetningene
over L 19 er yngre enn dateringen. En datering vil ikke kunne
brukes for å datere avsetningene som stratigrafisk ligger under L
19, da disse både kan være eldre og yngre enn dateringen, fordi
vi ikke kan avgjøre hvor gammelt treverket var og hvilken kontekst det ble dannet forut for redeponeringen i L 19. En 14Cdatering av trekull fra L 19 ga 135 ± 50 (Tua 2700, tresort
furu.), med andre ord en ung datering. Siden vi ikke vet noe om
trekullets primære kontekst må vi være forsiktige, men vi har all
grunn til å tro at de akkumulerte massene over L 19 må plasseres i tidsrommet samtidig med dateringen og yngre.
Tabell 5 Radiologisk datering av trekull i L 19, Ulleberg.
Dateringen er utført av laboratoriet for radiologisk datering i
Uppsala. Prøvene er oppgitt i 1 sigma og kalibrert etter Stuvier
& Reimers 1993.
En annen mulighet for å nærme oss dateringer av markoverflater ville være å datere humus fra markoverflatene. Dateringene
ville også være beheftet med usikkerhet, men kunne være en
måte å få et fastere grep om plassering i tiden, og se deres relasjon og plassering i rommet. Slike dateringer er ikke gjennomført
Lab ref.

Oppdrags Materiale
givers ref.

Tua-2700 Ulleberg
Trekull:
4051/1 F2, av furu
i L19

C alder BP Kalibrert
alder

14

135 ± 50

Y.enn
AD1675

på lokaliteten.
Hvordan kan vi betrakte stratigrafien under L 20?
Nedslitingsprosessene har vært de sterkeste kreftene i perioden
fram til avsetningen av L 25, over nedre grenseflate i hulveg F.
Fra og med L 24 har prosesser som har bidratt til akkumulasjon
av masser vært sterkere enn nedslitingsprosessene.
Pollenanalyse kan være en måte å håndtere negative stratigrafiske enhetenes tidsrom. Metoden er benyttet ved komparasjon
mellom pollenserier henholdsvis tatt i og utenfor vegen (Høeg
1997, Fossum in print). På den måte kan de negative stratigrafiske enhetene plasseres i tid. Slike forholdene er på Ulleberg,
foreligger det ikke en bevart naturstratigrafi. Dermed er det ingenting å sammenligne pollenprøvene fra vegen med. Det ble
imidlertid tatt ut en pollenserie i hulveg F (Høeg 2000). Fem av
prøvene fra fire lag er analysert, og disse ga noe informasjon om
vegetasjonsforholdene.
Tabell 6 Analyserte pollenprøver, Ulleberg, Larvik. Kilde: Høeg
(2000).
I rapporten skriver Helge Høeg:
”De 5 analyserte prøvene var pollenrike. Prøven fra 142 cm [se
prøve nummer 4 i tabellen over] var sterkt korrodert. Alle prøvene er yngre enn graninnvandringen, og alle prøvene viser relativt åpen skog hvor bjerk har vært det vanligste treet. Det har
Prøve
nummer
4
10
14
15
19

Målt fra
overflaten, L 1
92
70
49
45
26

Lag nummer

L 25 topp av laget
L 21 mitt i laget
L 19 bunn av laget
L 19 topp av laget
L 17 topp av laget
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vært noe furu og litt hassel, or, gran og eik. Av urtene har gress
vært viktigst med ca 20%. Det har også vokst meget einstape på
stedet. Alle prøvene inneholdt en del kornpollen, sannsynligvis
mest bygg, men rug i de tre øverste prøvene” (Høeg 2000:5,
mine tilføyelser i klamme).
Høeg belegger korndyrking i nærheten av lokaliteten. Denne
dokumentasjonen samsvarer med Sørensens dokumentasjon av
vannerosjon (L 2) som overlagret kulturlaget (L 3). Høeg hevder
at graninnvandringen i denne delen av Vestfold skjer ca 1200 BP
(ca 800 AD) (Høeg 2000:2). Kan pollenanalysen brukes som
dateringsmetode for lag i hulveg F?
Forutsatt at dateringen av graninnvandringen er rett, vil alle
lagene i hulveg F være yngre enn 800 AD. En innvending mot en
så sen datering for alle avsatte sedimenter er påpekt av Rolf
Sørensen:
”Det er utført pollenanalyse både ved Aske og Ulleberg (Høeg
2000). På begge stedene er det funnet granpollen langt ned i
sedimentene, til 71 cm dybde ved Aske, og til 142 cm ved
Ulleberg. Disse lagene kan derfor være yngre enn ca. 1200 BP
(Høeg 2000), men i den porøse sanden kan en ikke se bort i fra
at en del pollenkorn er nedvasket, og dette vil vanskeliggjøre
tolkningen av de dypeste lagene. Hvis tolkningen av gamle markoverflater er riktig (68 cm dyp ved Aske, og 120 cm dyp ved
Ulleberg), betyr dette at overliggende sedimenter er transportert
dit av vann eller vind (se ovenfor). Dette fører til ytterligere tolkningsproblemer for pollenanalysen. Prøvene som inneholder
rikelig med pollen, reflekterer likevel ganske sikkert hovedtrekkene av vegetasjon i omgivelsene da lagene ble avsatt. De ”primære” strandavsetningene på begge lokaliteter, er dannet langt
tidligere enn pollenanalysen viser” (Sørensen 2000:10).
Igjen ser vi at konteksten prøvene relateres til er beheftet med
usikkerhet. Hovedrekkene i pollenanalysen fra de pollenrike
lagene viser vegetasjonshistoriske faser på stedet, men til ukjent
tid. Funn av granpollen i det nederste laget L25, kan være resultat av nedvasking, men behøver ikke være det. Uansett gir funn
av granpollen kun en bakre tidsgrense for akkumulasjonsprosessene i hulveg F. Det gir ingen datering av nedslitingsprosessene, dvs de eldste bruksfasene. Akkumulasjon av sedimenter i
hulveg F startet trolig etter graninnvandringen.

Hulveg G
Avgrensningen av massetaket mot øst stopper ved en bergrabb.
Hulveg G ligger inntil berget i øst, og den vestre halvdel av hulvegen er skadet av massetekten. Hulvegen er skadet i sin lengderetning og profil 4 var et lengdesnitt langs hulvegens senterlinje.
I profilen, mellom 0-0,5 m, ligger det strata som er tolket å
representere tre begravde markoverflater eller rester av markoverflater. Nedre grenseflate for påvirkete masser er trukket med
tykkere svart strek. Stedvis er markoverflater bevart, stedvis er
de slitt bort. Markoverflatene som er dokumentert representerer
et utvalg markoverflater som en gang kan ha eksistert.
Stratigrafien avdekker kun en relativ rekkefølge av et ukjent
antall markoverflater. Det fremkommer med all ønskelig tydelighet at nedslitingsprosesser stedvis fjerner markoverflater i hulvegen. Også her er det tatt ut en serie med pollenprøver, men
ingen av prøvene er analysert.
Den sandige grunnen under hulveg G var ekstremt fast, med
meget sterk grad av sementering (Greve et al 1994:26-27,
Sørensen 2000:3). En begynnende grunnvanns-aurhelle (sementering) blir dannet i dette området. Sementeringen er så hard at
gravemaskinen, på 4,5 tonn med flatt skjær på skuffen, hadde
problemer med å skrape av massene i grunnen.
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Gravemaskinføreren sammenlignet disse massenes kompakthet
med asfalt (Undebekken pers medl.). En av forklaringene på sandens kompakte tilstand er å søke i vannavrenningen fra kollen
umiddelbart øst for hulvegen. Vannet har medført sementering
ved jernoksider som skaper bindinger mellom partiklene i grunnen. Hulveger som utvikles i områder hvor det foregår slike geologiske prosesser, vil ikke slites dypere ned i terrenget, selv med
hyppig ferdsel og stor erosjon. Enkle undersøkelser med jordbor
vil kunne indikere slike forhold i grunnen.
Graver, kirke, kirkebygging og transport
Relasjonene mellom hulveger, gravminner og kirkelokalitet er
tette og nære i området ved Ulleberg og Tanum. Hva representerer relasjonene mellom kulturminnene? Er det tidsmessig
sammenheng eller bare romlige relasjon mellom kulturminnene?
Gravhaugene er ikke yngre enn ca 1000 AD, helst ikke yngre enn
950 AD i Vestfold. Kirken er yngre enn 1000 AD, og den nåværende kirken er bygd av stein i løpet av 1100-tallet. Disse kulturminnene kan avgrenses i tid, til eldre enn, respektive yngre enn ca
år 1000 e.Kr.
Det kan synes som om gravenes plassering må ses i sammenheng
med andre faktorer enn bare de forhistoriske gårdene, da distribusjonen av gravminner ikke utelukkende ligger i konsentrasjoner,
men er spredd utover i landskapet (Nicolaysen 1874:108-109,
Næss 1996:28-29). Spredningen kan ikke under noen omstendighet betraktes som tilfeldig. Hulvegene synes både å ta hensyn til
gravene og gravene overlagrer ikke hulvegene. Det kan tolkes som
at hulveger og gravhauger har respektert hverandre. Det er sannsynlig at hulvegene har kommet til over lengre tidsrom, og at ikke
alle bør ses under ett. Det er imidlertid ferdselskorridoren eller
ferdselsåren som kan brukes i relasjon til gravhauger og kirkelokalitet. Vi kan ikke se bort fra at kirken kan ha blitt plassert på
stedet som følge av eksisterende ferdselsstruktur og stedets tidligere betydning. Uansett hvorledes vi velger å se på dette forholdet,
vil det faktum at kirkebygget ble reist i stein på 1100-tallet påkalle oppmerksomhet med hensyn til transportbehov.
Transportbehovet i perioden 1100-1300 må ha vært formidabelt
hvis vi ser på kirkebygge-aktiviteten (Lidén 1974, Wienberg 1993,
Ekroll 1997)
Selv om stein først og fremst ble kjørt til kirkelokaliteter på sleder
om vinteren (Ekroll 1997:64-65), så bør problematikken med veg
og transport av materialer til middelalderkirkene belyses nærmere
(jf Thomsen 1983, Brendalsmo & Sørensen 1995, Sundnér 2000).
Er det slik at snø og frost alltid kan brukes som forklaring på
manglende spor etter transporten, eller er det slik at hulvegen ikke
er blitt regnet med til denne problemstillingen? Faglitteraturen om
middelalderkirkene er rikholdig, men lite er gjort for å se nærmere
på de større transportmessige sidene ved disse monumentbyggeriene. Nettverk av hulveger rundt middelalderkirkene burde registreres og settes komparativt opp mot registreringer rundt kirker
som er bygd etter reformasjonen. De registreringene som er gjort
rundt Tanum kirke viser at hulvegene trolig også bør settes i
sammenheng med kirkelokaliteten, figur 57. Hulvegene utgjør
deler av et vegnett i området som ut fra deres plassering og retning
synes å måtte relateres til lokaliteten hvor kirken nå står. Det vil
føre for langt å gå inn på eventuelt eldre strukturer som forårsaket at kirken ble reist der den gjorde, men det er og et aspekt som
må vurderes hvis en ønsker å plassere vegnettet i tid.
Konklusjon
Det er dokumentert flere bruksfaser i to av tre undersøkte hulveger. Undersøkelsene avdekket kompliserte stratigrafiske forhold, som ledet til inngående drøfting av problematikk om
vegenes stratigrafi i tid og tom. Gjennom drøfting av stratigrafiske forhold er også problematikk omkring dateringer tatt opp.
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Figur 65 Hulveg G, tolkning av stratigrafien i profilen med markering av grenseflater.

Figur 66 Hulveg G, fotografi av profilen.
Muligheter og begrensninger i det stratigrafiske materialet er
belyst gjennom behandling av empirien og begrepsapparatet.
Hva kan vi etter undersøkelsen utlede om relasjonene mellom
hulvegene, gravhaugene og kirken? Hulvegene på Ulleberg ble
ikke direkte datert gjennom den arkeologiske undersøkelsen. Vi
står derfor igjen med landskap og kulturmiljøet som kilde og
tolkningsramme (jf kapittel 2). Hulvegene i området kan ikke
dateres direkte, verken i forhold til gravhaugene eller kirkelokaliteten. Men deres tydelige relasjon i rommet kan ikke underkjennes når vi skal forsøke å si noe om hulvegene. Ved den
undersøkte lokaliteten ligger det flere parallelle hulveger, med
ulike former, men med noenlunde samme retning. Langs ferdselsåren ligger gravhauger, uten gårdstilknytning. Om vi ikke
kan datere bruken av hulveger ad stratigrafiske veg, eller ved
komparative pollenanalyser, så synes gravhauger og hulveger å
forholde seg til hverandre. Det vil neppe være dristig å hevde at
noen av hulvegene har bruksfaser eldre enn år 1000 e.Kr., men
på grunn av kildesituasjonen har vi vanskeligheter med å belegge de eldste bruksfasene forut for nedre grenseflate.

De yngste bruksfasene kan belegges å høre til moderne tid. Både
mulige hjulspor i hulveg F, samt 14C-datering av trekull i L 19,
tyder på bruk inn på 1800-tallet, hvilket skulle kunne overensstemme med kartmarkering av veg på grevskapskartet fra 1812.
Det er vanskeligheter forbundet med å koble kartsignaturer med
fysiske spor i terrenget, men det er altså flere forhold som tyder
på at hulvegene F eller G kan passe med plasseringen av kartsignaturen.
I hulveg F ligger det et lag som etter all sannsynlighet er påført,
L 12. Under dette laget er det to forsenkninger som kan representere hjulspor. Ganske liknende masser som L 12 består av, er
dokumentert i hulveger på Roligheten 2034/1 og 2034/10
(Gansum 2000 a, g). På Roligheten 2034/10 ble det gjort funn
av keramikk i et slikt påført lag. Keramikken kan trolig dateres
til 1800-tallet. L 12 i hulveg F på Ulleberg kan representere en
bruksfase, som i årstall kanskje hører hjemme omkring 1800
e.Kr.?
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Hulveger og steingjerder på
Aske, Larvik kommune
Hva var det ved hulvegene på Aske som berettiget et arkeologisk inngrep? Flere relasjonelle forhold kunne observeres i terrenget, og disse vakte interesse. Et steingjerde overlagrer hulvegen og må regnes for yngre enn hulvegen. Steingjerdet er en
konstruksjon og kanskje ville det være mulig å datere anleggelsen av det? Lokaliteten ligger i relativt flatt terreng (1-2%
helling), noe som reduserer virkning av vannerosjon i hulvegen.
Begrenset erosjonsaktivitet kan være gunstig for de stratigrafiske forholdene i og ved hulvegen. Følgende problemstillinger
var ønskelig å belyse:
Kan lag eller faser i hulvegen dateres?
Kan anleggingen av steingjerdet dateres?
Kan pollenanalyse/vegetasjonshistorie bidra til datering av
utviklingen av hulveg?
Landskap og kulturmiljø
Landskapet i denne delen av Brunlanes i Larvik er småkupert
med mindre larvikitt-koller som bryter opp et ellers flatt terreng. Fjell og knauser er formet av isbreen fra siste istid.
Mellom knausene finnes til dels tykke standavsetninger, vanligvis over havavsetninger. Usammenhengende soner med blokkrikt morenemateriale forekommer i hele området utenfor raet
(Sørensen 2000:2). Det foreligger ikke kvartærgeologisk kart
over området.

(Haavaldsen 1983). Vegene slynger seg mellom høydedragene
og struktureres av disse landskapselementene.
Beskrivelse av lokaliteten
Den undersøkte hulvegen ligger i relativt flatt terreng på
strandavsetninger ca 50 m over havet. Området er benyttet til
sandtak og sanden er meget jevnt sortert. Kanten av sandtaket
har stedvis fjernet steingjerdet og hulvegen. Det er vidt utsyn
mot sør og øst, og innsynet til området i nordøst er godt. På flaten hvor hulvegene ligger er det registrert kulturminner fra
ulike tidsperioder. Det kan spesielt neves at gravfeltet (ID203)
inkluderer en bautastein, som dessverre ikke kan gjenfinnes.
Følgende hulveger ble registrert i området:
A: Bred hulveg, stedvis markerte skråninger, opp til 0,5 m dyp.
Hulvegen kan følges over 100 m fra kullmiler (ID 219) og
sørover til et massetak.
B: Hulveg med kasseformet tverrsnitt, klart markert i terrenget. Hulveg B fører sammen med hulveg A.
C: Bred hulveg, stedvis markerte skråninger, opp til 0,5 m dyp.
Hulvegen kan følges over noen hundre m, fra sandtak i nord
til flate ved ID208 i sør.
D: Bred hulveg, markert i terrenget, lengde ca 5 m. Hulvegen
fører sammen med hulveg C.
E: Bred hulveg, klart markert i terrenget, lengde ca 15 m.
Hulvegen fører sammen med hulveg C.
F: Bred hulveg, skråningene er stedvis utflytende slik at hulvegen stedvis er dårlig markert i terrenget, lengde ca 30 m.
Hulveg F ligger parallelt med hulveg C, ved markeringen av
ID208. Mellom Hulveg C og F ligger en rygg.
G: Bred hulveg, markerte skråninger og veldefinert U-formet
profil, ca 0,5 m dyp, lengde ca 40 m. Hulvegen ligger umiddelbart nord for et steingjerde. Både steingjerdet og
hulveg G er skadet av sandtekt. Undersøkelsesobjekt.
H: Bred hulveg, stedvis relativt dyp ca 0,75 m, klart markert i
terrenget. Hulveg H kan følges over 120 m i retning øst-vest.
Hulveg H opphører på flaten mot jordstykket til Foldvik
markert med 124/6,9. Mellom G og H ligger en godt markert rygg.
I: Hulveg, klart markert i terrenget. Hulveg I ligger parallelt
med hulveg G, kun adskilt av en rygg. Hulveg I fører sammen med hulveg H i vest.
Det er flere kulturminner som ikke står oppført i fornminneregisteret, se figur 69.
Nr 1. Gravhaug: 50 m rett sør for Frikirkens kirkegård.
Gravhaugen er ca 7,5 m i diameter og 0,4 m høy. Den består
av jord og stein og har et søkk i senter.
Nr 2. Gravhaug: 25 m øst for skogsbilveg og 25 m nord for
riksveg 301. Gravhaugen er 4 m i diameter og 0,3 m høy lav og
med søkk i senter. Gravhaugen er dårlig markert i terrenget.
Nr 3. Sirkulært anlegg: 10 m nord nordøst for den registrerte
gravhaug nr 2, ligger det levninger av et stort sirkulært anlegg.
Anlegget måler ca 15 m i diameter og er inntil 0,4 m høyt. Det
er vanskelig å avgjøre om det er rest av kullmile eller om det er
en større rasert gravhaug, da anlegget er sterkt ødelagt.

Figur 67 Utsnitt av Statens kartverk, Sandefjord kartblad 1813
III, M 711 1:50000. Landkartdivisjonen 1993. Lokaliteten
Aske er merket med sirkel. Kartet er gjengitt med tillatelse fra
Statens kartverk, Hønefoss.
Vegetasjonen er preget av blandingsskog. De dyrkede flatene
gir stedvis vide utsyn, som blir brutt av skogsområder inn mot
eller mellom høydedrag. Området er meget rikt på kulturminner. Det er registrert mange gravfelt og trekullmiler i
utmark. På dyrket mark er det på Askegårdenes grunn registrert vegetasjonsmerker som viser bortdyrkede gravfelt
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Feilplassering av ID 208 på Økonomisk kartverks kartblad CG
024-5-3: Nr 4 og Nr 5.
I beskrivelsen av ID 208 (to gravrøyser) står det: ”Mellom 1 og
2 løper et vannsig som i 1974 ble registrert som hulvei”.
Røysene er identiske med markering av nr 4 og 5 på kartet,
figur 69. Vannsiget som omtales i fornminneregisteret er en
udiskutabel hulveg. At det er vannsig i hulvegen er helt naturlig.
Eldre kartmateriale
Lokaliteten sør for Askegårdene er dekket av grevskapskartet
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Figur 68 Utsnitt av Økonomisk kartverk, (kartblad CG 024-5-3) nedfotografert, med markering av hulveger, gravhauger, kullmiler samt utgravde sjakter og steingjerde. De respektive kulturminnene er påført ID nummer fra fornminneregisteret. De som
ikke har ID nummer er enten nyregistrert eller feilplassert på Øk-kartet. Kartgrunnlaget er gjengitt med tillatelse av Statens
kartverk, Fylkeskartkontoret i Vestfold.
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fra 1811. Vegsignaturene på kartet viser et vegkryss ved sydspissen av et fjell. Midt i det markerte vegkrysset er det trukket
en eiendomsgrense. Markeringen av eiendomsgrensen sammenfaller med steingjerdet som delvis er bevart i området.
Skravursignaturen like sørøst for vegkrysset indikerer at terrenget har falt mot sør og øst. Kartet gir inntrykk av at sandtekten ikke har vært omfattende og heller ikke har endret større landskapsformasjoner. Sandtaket er trolig gravd inn i skråningen. Vegen som er markert fra vegkrysset og øst-nordøst
over har i hovedsak samme linjeføringen som fylkesveg 301 har
nå. Hulvegene i området er ikke markert på grevskapskartet
Det ble i årene 1807-1814 tegnet kart over Larvik grevskap i
en annen målestokk enn grevskapskartene. Disse kartene er
ikke påført gårdsnavn ei heller signatur, men inneholder detaljer som skiller dem fra grevskapskartet (Kartserien oppbevares
hos Statens Kartverk, Hønefoss). Sør og øst for vegsignaturenes
kryssningspunkt er det ingen markering av fall i terrenget slik
det er på grevskapskartet.
Målsetningen med kartserien fra 1807-1814 er ikke kjent, da
verken signatur eller formål er oppgitt. Det er antatt at kartene
er tegnet med grevskapskartene som underlag. Belegget for

antakelsen svekkes ved kartets avvikende orientering av fjell og
høydedrag i forhold til grevskapskartet. Begge kartene har vegsignaturer hvis linjeføring synes noenlunde forenlige, men det
foreligger flere avvik hvor vi kan påpeke et par forhold.
På kartet fra 1807-1814 er vegen nordover fra vegkrysset stiplet, mens det på grevskapskartet er heltrukken linje. Hvis vi
skal legge vekt på linjeføringen og den stiplede signaturen kan
dette kanskje representere en rideveg. Det er mulig at 18071814 kartet er sjablonmessig og at en ikke kan legge for mye i
tolkningen av slike avvik. Ser vi nærmere på grevskapskartet og
vegen som tar av i sørvestlig og sørlig retning fra vegkrysset
mot Hvaale gårdene, er vegsignaturen en trukken linje som har
en kurvatur og et stigningsforhold som kanskje indikerer kjøring med vogn. Veglinjen er markert med en slak bue. På kartet
fra 1807-1814 er vegsignaturen fra vegkrysset og sørover til
Hvaale gårdene en rett stiplet linje. Linjeføring og vegsignatur
kan indikere veg av mindre betydning, rideveg eller sti.
Samme vegstruktur som på grevskapskartet fra 1811 er presentert på militærkartet fra 1825. Kartsignaturer ikke er entydige og enkle å forholde seg til i veghistoriske spørsmål.
Kartene viser variasjoner som illustrerer muligheter og begrensninger ved kart som kilde til veghistorie.

Figur 69 Utsnitt av grevskapskartet, kartblad 9A12, datert 1811. Lokaliteten er markert med rød sirkel.
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te masser og det samme gjelder L 3 og L 12. Lagavsetningene
synes påvirket av nedslitingsprosesser. L 1, L 2 og L 8 tolkes å
representere rene akkumulasjonsprosesser som har fått etablere
seg etter at hulvegen ikke lenger ble brukt.
I vestprofilen går L 8, L 12 og L 11 inn til steingjerdet. Det vil
si at steingjerdet er eldre enn disse lagavsetningene. Denne
observasjonen er viktig i den videre stratigrafiske diskusjonen.
Ved å trekke opp grenseflater mellom lagene blir de stratigrafiske forholdene forhåpentlig klarere og lettere tilgjengelige.
Stratigrafien og lagenes rekkefølge viser et kronologisk forløp
som kan deles inn i faser. En fase utgjør en analytisk oppdeling
av romslige strukturer, uten fast og angitt temporalitet.
Faseinndelingen supplerer og utdyper profiltolkningen av vestre sjakt, vestprofil, figur 72.

Figur 70 Utsnitt av kart fra 1807-1814.
Arkeologiske undersøkelser
For å gjøre inngrepet i den skadete hulvegen raskt og effektivt
ble gravingen gjennomført med bruk av gravemaskin.
Maskinen kjørte ned i sandtaket og kunne grave uten å sette
unødige spor i landskapet. Ved å legge to sjakter på tvers av
hulvegens lengderetning, med kun 4 m avstand kunne vi
sammenligne profiler og registrere sammenfall eller avvik dem
i mellom. Den vestre sjakten er utelukkende gravd med gravemaskin. I østre sjakt ble arbeidet med gravemaskin stoppet da
det ble påtruffet en kokegrop. Den østre sjakten er gravd stratigrafisk.
Pollenanalytiker Høeg har innhentet en pollenserie, og hele
serien er analysert (Høeg 2000). Geolog Sørensen ved NLH- Ås
har tatt inn og analysert de sedimentologiske prøvene.
Korngradering og analyse av glødetap ble utført på disse prøvene (Sørensen 2000). I tillegg er det tatt inn prøver for korngradering og Cu-tall (graderingstall) fra to stratigrafiske enheter som lå i hulvegen. Prøvene ble hentet inn av teknikker Moe
og ingeniør Skarre, begge Statens vegvesen Vestfold.

Vestre sjakt, stratigrafisk diskusjon
Vestprofil
Lag 4 var meget kompakt, og til sandlag å være var det påtagelig. Massene under L 4 er naturavsatte standavsetninger. Det
rene sandsedimentet (L 9) var mer kompakt under L 4 enn ved
siden av. Komprimeringen av massene like under og direkte
over den nedre grenseflaten for påvirkete masser tolker vi som
en direkte påvirkning av ferdsel. Forskjellen i komprimering
kunne la seg høre ved å slå graveskjeen lett i profilen, klangen
var forskjellig.
L 6 og L 10 består av samme type masse og bør tilhøre samme
lagavsetning. Visuell bedømming av L 6 og L 10 gjort av geolog, pollenanalytiker og arkeolog overensstemmer, og tolkningen som gammel markoverflate/dyrkningshorisont er styrket
både av pollenanalysen og glødetapsanalysen. L 6/L 10 er brutt
av nedslitingsprosesser. L 5 og L 11 er sammensatt av likearte-

Følgende faseinndeling settes opp og relateres til grenseflater:
Fase 1: Nedslitingsprosesser som fører til etablering av nedre
grenseflate. Denne eldste fasen kan bestå av flere bruksfaser
som ikke lar seg dokumentere, da de enten er slitt bort eller ligger som masse blandet i L 4. Nedslitingsprosessene har brutt
gjennom et kulturlag (L 6/L 10). L 4 er blandet med masser
som inngår i L 6/L 10. Det kan være en delforklaring til at massene i L 4 er mørkere og mer finpartiklet og har latt seg komprimere mer enn ren sand. Grenseflater: rød og grønn strekmarkering på figur 72.
Fase 2: Det er mer akkumulasjon enn slitasje. Mulig en fase
hvor vegen blir lite brukt. L 5 og L 3 blir avsatt, muligvis også
L 11 og L 12. Hvis de har utgjort sammenhengende lag har de
overlagret de grønne og brune grenseflatene over L 4.
Grenseflater som overlagrer L 4, L 6 og L 10.
Fase 3: Nedslitingsprosesser bryter L 5 og L 3, hvilket tyder på
en bruksfase. Hvis L 5 og L 3 har hengt sammen med L 11 og
L 12, er lagene brutt av denne bruksfasen. L 4 består av masser som har blitt blandet og komprimert ved tråkking.
Grenseflaten mellom L 4 og L 5, L 2 og L 1 er markert med
brun strek og den synes slitt ned og ha samme senterlinje som
nedre grenseflate. L 5 overlagrer den brune grenseflaten.
L 8 er avsatt inn til steingjerdet og har en grenseflate som følger kurvaturen til L 12 ned mot hulvegens senterlinje. Det er
vanskelig å se at L 8 har noe med hulvegen å gjøre, da laget
avgrenses inntil steingjerdet. Lagavsetningens form følger grenseflaten for L 12 og er derfor markert med lys blå strek.
Grenseflater: gul, blå og brun og lys blå strekmarkering på
figur 72.
Fase 4: Er preget av akkumulasjonsprosesser og indikerer den
siste fase. Lagdannelsene synes å vise at L 2 og L 1 delvis er
avsatt i relasjon til hverandre, da grenseflaten for L 2 kun kan
ha blitt avsatt mot L 1 i senter av hulvegen. L 1 kan ha kommet til over lenger periode, da dette er torv og muldavsetningene
Hvorledes forholder steingjerdet seg til den stratigrafiske dokumentasjonen? Steingjerdet overlagrer hulvegen seks meter mot
vest, men hvorledes er det med fundamenteringen av steingjerdet; kan fundamenteringen settes i relasjon til noen av de stratigrafiske fasene? Steingjerdet er fundamentert gjennom L 10,
det vil si at den gamle markoverflaten/ dyrkningshorisonten er
eldre enn steingjerdet. Følgende lag er avsatt inn til steingjerdet
og er yngre enn dette: L 1, L 8, L 12, L 11. Massene som ligger i nedskjæringen, som er gravd ved fundamentering av steingjerdet, består av mørk brun, svak humusholdig grov og fin
sand. Massen er trolig en blanding av sedimenter fra L 10 og L
9. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at steingjerdet over-
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Figur 71 Vestre sjakt, tolkning av vestprofilen, med markering av grenseflater for om mulig å tydeliggjøre tolkningene.
lagrer hulvegen som følge av omlegging av steingjerde. Trolig i
forbindelse med sandtekten. Steingjerdet langs hulvegen er lavt
og overgrodd, mens steingjerdet som overlagrer hulvegen er
nakent og ligger eksponert i tre skift. Der hvor steingjerdet skifter karakter, fra overgrodd til naken stein, endrer steingjerdet
vinkel slik at det overlagrer hulvegen.
Nordprofilen
I vestre sjakts nordprofil er det tatt ut prøver til pollenanalyse og
kornfordeling- og glødetapsanalyse (Høeg 2000, Sørensen 2000).
Profilen er lagt i øvre del av skråningen av hulveg G. Stratigrafien
er gjennomgående for hele profilen og lagdannelsene henger fysisk
sammen med øst- og vestprofilen.
L 6 er gammel markoverflate/dyrkningshorisont og pollenanalytiker Høeg skriver i sin analyse av lagets polleninnhold:
”Den nederste prøven var pollenfattig. Det er opptalt 161 pollenkorn, hvorav 89 trepollen. Den inneholdt ikke kornpollen, men
det hadde ellers mange likhetstrekk med foregående prøve [L9].
Det var 10000% kullstøv. De resterende prøvene i laget var ganske like. De inneholdt mer pollen, hvorav en større andel trepollen. Skogen er blitt noe tettere. Dette skyldes en økning for furu.
Foruten bjerk og furu har det vokst noe hassel, or og gran og litt
eik i området. Undervegetasjonen var som før, men det var noe
mindre røsslyng og noe mer mjødurt, marinøkkel og kråkefot.
Det var meget kornpollen, antagelig fortsatt vesentlig bygg, opp i
over 5%. Det var fortsatt meget kullstøv i prøvene, fra 10000%
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til 6700%. Det har vært brent på stedet, og det har vært kornåker og beiter på stedet eller i umiddelbar nærhet. Laget kan representere en åker som har vært pløyd eller ardet” (Høeg 2000:3).
Verdien for glødetap var 3% for massene i L 6 noe som i en viss
grad underbygger de jord-morfologiske indikasjonene et kulturlag
(Sørensen 2000:15).
Lagene over L 6 har tilkommet etter at hulvegen og steingjerdet er
tatt i bruk. Hvordan og eventuelt når har lagene blitt dannet?
Lagene er definert av arkeolog, men lagdannelsene er diskutert
med geolog og pollenanalytiker forut for prøvetaking. Fagfolkene
var enige om avgrensingen av lagene. Pollenanalysen viste at pollensammensetningen i kun en prøve i L 2 like gjerne kunne tilhørt
L 3, resterende arkeologisk definerte lag overensstemmer med
sonene for endring i pollensammensetningen (Høeg 2000:4-5).
Hvordan har lagene L 3 og L 5 blitt dannet?
Geolog Sørensen tok ut prøver tre steder i profilen (markert med
A,B,C). Prøve A fra sandlag L 5, består av finsortert sand.
Sørensen har undersøkt hvorvidt sanden kan ha kommet til som
følge av overflateerosjon av rennende vann eller vind.
”Overflate erosjon av rennende vann -,eller vind, vil kunne produsere sedimenter med samme kornfordeling. Det er derfor ikke
mulig å si med sikkerhet hvilke av de to nevnte prosesser som har
transportert sanden på de to lokalitetene…Lengden på skråningen og størrelsen på vegetasjonsfattig areal er også av betydning
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Figur 72 Steingjerdet har en eldre fase hvor det ligger parallelt med hulvegen, og en yngre fase som overlagrer hulvegen. På bildet ser vi gjerdets to faser.
når en skal vurdere erosjon. Tidsfaktoren er ukjent, men noen få
hundre år med erosjon fra nærliggende dyrka jordarealer vil sannsynligvis være tilstrekkelig” (Sørensen 2000:9).
I sin konklusjon skriver Sørensen at: ”Jeg antar derfor at erosjon
og transport med rennende vann er mest sannsynlig prosess som
dannet de øvre sandlagene ved Aske og Ulleberg” (Sørensen
2000:10).
Kan vi si noe om når de ulike lagene er kommet til?
Pollenanalytiker Høeg tok inn prøver og analyserte dem. Alle prøvene i serien inneholdt granpollen. Høeg skriver at graninnvandringen i denne delen av Vestfold skjer ca 1200 BP, det vil si
omkring AD800 (Høeg 2000:2). Pollenanalysen kan også trekkes
inn i diskusjonen omkring datering av lagavsetninger. Høeg konkluderer med at:
”I tidsrommet som er representert av lag 9 var det ikke pløyd eller
omrotet på stedet, men mot slutten var det brent og beitet der. Det
var korndyrking i området. 71 cm er yngre enn 1200 BP” (Høeg
2000:5).
Det er kildekritisk vanskelig at granpollen er funnet i L 9, som er
naturlig strandavsetning og av Sørensen klassifisert som et C sjikt.
Sedimentene som er benevnt L 9 er strandavsetninger som ble
dannet for ca 7800 år siden, langt tidligere enn pollenanalysen
viser for dette sedimentet. Dermed kan man ikke se bort fra nedvasking av pollen (Sørensen 2000:10). Det må i alle fall ha vært
en markoverflate forut for graninnvandringen, i og med at lokaliteten har ligget på tørt land i over 7000 år. Denne markoverflaten må inngå som del av det begravde kulturlaget L 6/ L 10. Disse
kildekritiske sidene ved analysene som er gjennomført på lokaliteten viser behov for tverrfaglig samarbeid omkring sedimenter, prøver, prosesser, dokumentasjon og tolkning.

Figur 73 Vestre sjakt, tolkning av nordprofil, med avmerking
av lag og sted for uttak av pollenserie og uttak av sedimentologiske prøver (A, B, C).
Arkeologens definisjon og dokumentasjon av grenseflater og lag,
kan for en geolog virke fremmed. Og sedimentenes innhold, det
være seg pollen eller gjenstander må relateres til avsetningsprosessene for sedimentene, som ikke behøver å stå i noe direkte forhold
til hulvegen.
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Figur 74 Vestre sjakt, tolkning av østprofil, med markering av grenseflater for om mulig å tydeliggjøre tolkningene. Fargene på
grenseflatene er identiske med markeringene på figur 73.
Graninnvandringsteorien er et moment i diskusjonen om dateringer. Mye tyder på at de fleste av lagene i nordprofilen vil
være yngre enn AD800. Pollenanalysen vil danne utgangspunkt
for dateringsdiskusjonen av hulvegen nedenfor.
Østprofilen
Østprofilen i vestre sjakt kan tolkes på samme måte som vestprofilen. Det som skiller østprofilen og vestprofilen er utbredelsen av L 5. L 5 er identisk for vestre og østre sjakt, da de
begge fysisk henger sammen med nordprofilen. I vestprofilen
overlagrer L 5 den brune grenseflaten. I østprofilen er derimot
L 5 brutt. For å gjøre sammenligningen lettfattelig, er de
samme fargene benyttet for å markere grenseflater som på figur
75. Vi kan ikke utelukke at de tidligste nedslitingsprosessene
har brutt L 6, L 5 og L 3 samtidig, hvis vi isolerer tolkningen
til denne dokumenterte profilen. Resultatet av analysen fra vestre sjakt vestprofil, førte imidlertid til det resultat at disse prosessene deles opp i tid. Avsetningen av L 6 skilles fra L 5 og L
3, og blir tolket å representere akkumulerte masser mellom
bruksperioder i hulvegen.
Følgende faseinndeling settes opp, se ovenfor nærmere redegjørelse av prosessene:
Fase 1: Nedslitingsprosesser som fører til nedre grenseflate.
Denne eldste fasen kan bestå av flere bruksfaser som ikke lar
seg dokumentere, da de enten er slitt bort eller ligger som
masse blandet i L 4. Grenseflater: grønn og rød strekmarkering
på figur 75.
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Fase 2: Det er mer akkumulasjon enn slitasje. Mulig en fase som
innebærer lite bruk. L5 og L3 blir avsatt. De overlagrer L 6.
Fase 3: Nedslitingsprosesser bryter L 5 og L 3.
Nedslitingsprosessene former L 3, L 5 og L 6, hvilket tyder på
en bruksfase. Masser fra disse lagene blir trolig også blandet
inn i det som er definert som L 4. Grenseflaten mellom L 4, L
2 og L 1 er markert med brun strek og den synes slitt ned og
ha samme senterlinje som nedre grenseflate. Grenseflater: gul,
blå, grønn og brun strekmarkering på figur 56.
Fase 4: Er preget av akkumulasjonsprosesser. L 2 blir avsatt.
Fase 5: L 2 blir utsatt for nedslitingsprosesser, markert ved fiolett strek. Det kan indikere en siste bruksfase i hulvegens historie. Senterlinjen i hulvegen ser ut til å bli flyttet noe mot sør, jf
figur 77.
Fase 6: Er preget av akkumulasjonsprosesser og indikerer den
foreløpige siste fase og L 1 blir avsatt.
Mot sør avsluttes profilen i sandtaket. Avslutningen synes derfor som et overheng hvor rotveven i markoverflaten holder toppen av L1 fra å rase ut.
Østre sjakt, stratigrafisk diskusjon
Den stratigrafiske situasjonen i østre sjakt stemmer vel overens
med tolkningen av profilene i vestre sjakt, fire meter unna. De
samme fargekodene er benyttet ved markering av grenseflater.
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Figur 75 Østre sjakt, tolkning av vestprofil, med markering av grenseflater for om mulig å tydeliggjøre tolkningene. Fargene på
grenseflatene er identiske med markeringene på figur 73 og 75.
Lagdannelsene i østre sjakt er påfallende lik den i vestre sjakt,
og tolkes å representere de samme lagavsetningene. Følgende
faseinndeling settes opp:
Følgende faseinndeling settes opp:
Fase 1: Nedslitingsprosesser som fører til nedre grenseflate.
Grenseflater: grønn og rød strekmarkering på figur 76.
Fase 2: Akkumulasjon og komprimering ved at massene i L 4
stabiliseres. Grenseflaten mellom L 4 og L 2, L 7 er markert
med brun strek.
Fase 3: Det er mer akkumulasjon enn slitasje. L 5 overlagrer en
liten del av den brune grenseflaten, og vi må være åpne for at
dette kan skyldes utgliding av sandmasser, så vel som en ren
avsetning over grenseflaten. Her tolkes forholdet som en overlagring fordi linjeføringen fra blå til brun grenseflate har et
jevnt forløp, noe som også den grønne har til den brune grenseflaten. Derfor tolkes L 5 og L 3 å være avsatt og ikke utglidd.
De overlagrer L 6, og den brune grenseflaten over L 4. Trolig
blir også L 8 avsatt i samme fase.
Fase 4: Nedslitingsprosesser setter igjen spor. Grenseflaten som
er markert med brun strek, viser tegn på nedslitingsprosess, da
den har en knekk ved 0,9 m. L 5 og L 3 blir også brutt. Det gjør
også L 8, grenseflate markert ved lys blå strekmarkering. Det
tyder på en bruksfase. Grenseflater: gul, blå og brun strekmarkering på figur 76. Det ser ut til at senterlinjen for hulvegen

Figur 76 Østre sjakt, utsnitt og tolkning av vestprofilen. Den
markerte grenseflaten kan tolkes som flytting av senterlinjen i
hulvegen litt sørover i forhold til senterlinjen markert ved
nedre grenseflate.
flyttes sørover (se figur 77, jf fase 5 for vestre sjakt østprofil).
Fase 5: Er preget av akkumulasjonsprosesser og L 2 blir avsatt.
Fase 6: Det er ikke sikkert at L 2 blir utsatt for nedslitingsprosesser, da grenseflaten, markert med fiolett strek, har en jevn
avtagende linjeføring ned mot senter av hulvegen.
Fase 7: Er preget av akkumulasjonsprosesser og indikerer den
siste ødefase i det L 7 blir avsatt, som blir overlagret av L 1.
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I den østre sjakten ble det avdekket en kokegrop ved graving
med gravemaskin. Resten av sjakten ble gravd stratigrafisk for
hånd. Det medførte dokumentasjon av relasjoner mellom stratigrafiske enheter og kulturspor. Kokegropen var overlagret av
den gamle markoverflaten/dyrkningslaget, L 6, men lå stratigrafisk under hulveg G og var skåret av denne. Den nedre grenseflaten skjærer kokegropen på en slik måte at kokegropen må
være eldre enn nedslitingsprosessene. Det betyr at kokegropen
gir en bakre grense for hvor gammel nedslitingsprosessene i
hulvegen kan være, en terminus post qvem datering.
Kokegropen bestod av sotet sand og skjørbrente stein og noe
trekull. En av prøvene inneholdt biter av trekull fra furu, som
ble sendt til akseleratordatering (14C-datering).
Fyllet i nedskjæringen til kokegropen inneholder trekull som
kan dateres bronsealder periode III. Det betyr at den absolutt
bakre grense for de dokumenterte nedslitingsprosessene som
snitter kokegropen, er yngre enn yngste del av eldre bronsealder. I klartekst betyr dette at hulvegen er yngre enn BC13101115.
I tillegg til datering av trekull i en kokegrop fant vi en bit keramikk i L 4. Keramikkskåret er grovt magret med fingrus og
sand, lys brungul overflate på ut- og innside. Utsiden er jevn,

innsiden ruglet. Kjernen i godset er mørk grå. Godsets tykkelse:
6 millimeter og skåret er 1x1 cm. Keramikken av denne typen
finnes i yngre bronsealder og eldre jernalder. En datering av et
lite keramikkskår er vanskelig, da verken munning, buk, bunn
eller andre formelementer kjennes. Det eneste å holde seg til er
godset. En nærmere datering enn yngre bronsealder – eldre
jernalder er ikke mulig. Keramikkskåret lå i kort avstand fra
kokegropen. Det er vanskelig å relatere funn av keramikk til
hulvegens funksjon.
Hulvegen; en diskusjon omkring nedre grenseflate.
I profilene viser, især nedre grenseflate, til nedslitingsprosesser
og har form som påkaller oppmerksomhet. Det er en relativt
smal forsenkning i undergrunnen, i sær i de dypeste partiene
for nedre grenseflate. L 4 ble gravd nøye med det mål for øyet
å få med seg den informasjonen som var mulig. Spesielt ble
det lagt vekt på å grave og dokumentere den nedre grenseflaten i plan. Grenseflaten er ikke jevn mot massene under (L 9).
Forhøyninger opptrådte i grenseflaten mellom L 4 og L 9, på
en liten avsats over og ved siden av senterlinjen for nedre
grenseflate som ligger som en jevn smal renne. Forhøyningene
på avsatsen ligger ikke med jevn avstand, men opptrer nærmest på en rekke. Massene er kompakte og forskjellene
mellom L 9 og L 4 var enkle å skille fra hverandre.

Tabell 7 Radiologisk datering av trekull i kokegrop på Aske. Dateringen er utført av laboratoriet for radiologisk datering i
Uppsala. Prøvene er oppgitt i 1 sigma og kalibrert etter Stuvier & Reimers 1993.
Lab ref.

Oppdragsgivers ref.

Materiale

14

C alder BP

Kalibrert alder

TUa-2524

Aske 4019/4,6, F3

Trekull, Pinus

2985 ± 65

BC1310-1115

Figur 77 Østre sjakt, fotografi av hulvegens nedre grenseflate som har skåret kokegropen.
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Figur 78 Østre sjakt, senter av hulveg ved nedre grenseflate. Fotografiet viser den ujevne overflaten på avsatsen over senterlinjen for nedre grenseflate. Bildet er satt sammen med et kopiert utsnitt fra samme fotografi hvor ujevnhetene er markert med
hvite streker og påført betegnelsen ”forhøyninger”.
Ved å sammenligne den smale bredden for nedre grenseflates
dypeste del med spor som kan dokumenteres i terrenget i dag
viser det seg at ridehester setter slike spor (figur 80). Sporet blir
smalt og på dette fotografiet, ser man i svingen at det har dannet seg en avsats ved siden av senterlinjen, da rytter og hest har
kuttet litt i innersving.

Tabell 8 Måling av densitet og vanninnhold i L 4 og L 9, Aske

Etter å ha vist figur 61 som komparativt materiale synes det
mulig å tolke forhøyningene i grenseflaten mellom L 4 og L 9 i
østre sjakt, som spor etter hover. Hulvegen har vært en rideveg.

mering lot seg ikke tallfeste, men lydforskjellen ved å slå graveskjeen mot massene i L 9 under og ved siden av L 4 får stå
som en observasjon.

Lar det seg gjøre å kvantifisere grad av komprimering i L 4 og
L 9? Det ble målt Cu-tall (graderingstall) for massens gradering
og evne til forkiling, for på den måten å si noe om forutsetningene for komprimeringen. Sedimentene i L 4 og L 9 besto i
hovedsak av homogen sand hvor evnen til forkiling er liten.
Cu-tallet er derfor lavt. Dagens krav til forkilingsevne for
naturmasser overstiger 10, og dette setter de lave Cu-tallene i
perspektiv. Måling av densitet og vanninnhold ble også foretatt i felt. Vanninnholdet vises i % og densiteten er målt slik
massene lå in situ i felt.

Kronologi og dateringsdiskusjon
Det er dokumentert en rekke forhold i og omkring hulvegen.
Kan disse relasjonene og fasene settes inn i en daterbar
sammenheng? Hvilke data kan settes opp for å klargjøre situasjonen?

Det ble tatt ut korngraderingsprøver fra sandmassene i begge
lag. Kurvene viser at massene består av sand.
Analyseresultatene var entydige og det var ikke grunnlag for å
hente inn flere data om massene fra lokaliteten. Derfor ble ikke
utført fullstendig standard proctor analyse. Graden av kompri-

Prøve
Massene i L4
Massene i L9

Cu-tall
2,4
2,6

Vanninnhold
14,92
10,42

Densitet
1,41
1,53

Kokegropen representerer det eldste anleggssporet etter menneskelig aktivitet. En 14C prøve ga datering til periode III,
eldre bronsealder. Dateringen gir en terminus post quem datering for de dokumenterbare nedslitingsprosessene. Den dokumenterbare hulvegen må være yngre enn kokegropens innhold.
Kulturlaget, L 6, overlagret kokegropen, og viser at det har
vært aktivitet på stedet etter yngre bronsealder. L6/ L10 er en
markoverflate/ dyrkningshorisont som er gjennomgående for
begge sjaktene. Laget er brutt av nedslitingsprosesser i hulvegen. Hulvegen har yngre bruksfaser enn den gamle markover89
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flaten/ dyrkningshorisonten.
Det ble funnet et skår keramikk like over nedre grenseflate i
hulvegen. Keramikken kan dateres til yngre bronsealder / eldre
jernalder. Dateringen gir en bakre datering for gjenstanden,
men strengt tatt ikke for de dokumenterbare nedslitingsprosessene. Den dokumenterbare hulvegen er trolig yngre enn keramikkskåret.
Alle lag i vestre sjakts nordprofil inneholder granpollen.
Granens innvandring til dette området av Vestfold er datert ca
AD800 (Høeg 2000). Hvis graninnvandringsteorien er riktig,
og ikke pollen er vasket nedover i sedimentene, vil alle avsetninger være yngre enn AD800.
Den eldste fasen av steingjerdet er fundamentert og nedskjæringen skjærer L 10 (L 6/ L 10). Steingjerdet er anlagt etter at
L 10 er etablert, og må være yngre enn dette laget.
Den yngre fasen av steingjerdet overlagrer hulvegen, og er
yngre enn hulvegen.
L 1, L 8, L 12 og L 11 i vestre sjakts vestprofil er avsatt inn mot
det gamle steingjerdet, og er yngre enn dette.
Avsetting av L 3 og L 5, har etter Sørensens forsiktige anslag
tatt noen få hundre år.
Avsetting
og
utvikling
av
et
jordsmonn
som
markoverflate/dyrkningshorisont L 6, anser Sørensen tar
omtrent noen hundre år. Like lang tid har det tatt å utvikle
nåværende svakt podsoliserte jordsmonn i godt sortert sandjord (Sørensen 2000:11). Antakelsen sier ikke noe om hvor
lang tid humuslaget har eksistert, kun en antydning om hvor
lang tid som skal til for at et humuslag oppnår en slik mektighet.
Det som mangler er en god datering av markoverflate/dyrkningshorisont L 6. Trolig er L 6 brukt til beite og dyrket mark
også etter at graninnvandringen fant sted. Det vil kunne forklare pollensammensetningen i laget. Funn av granpollen i L 6
angir kun at bruken av disse massene fortsatte etter at granen
innvandret, ca AD800. Nedslitingsprosessene i hulvegen har
brutt L 6. Kan vi da forutsette at disse prosessene ikke fant sted
her forut for AD800? Her svikter imidlertid dokumentasjonen.
Teoretisk kan hulvegen ha eksistert forut for AD800 og L 6 og
L 10 kan ha fått tilført granpollen uavhengig om hulvegen var
der eller ei. En bakre tidsgrensene for hulvegen når vi ikke ved
pollenanalyse. Vi må ta tak i materialet fra andre enden av tidsaksen.
La oss gjøre et tankeeksperiment ved bruk av tidsrom. Ved å
analysere stratigrafien fra dagens markoverflate og nedover,
skal vi forsøke å sette grenser for tidsrom hvor hulvegen kan ha
blitt utviklet.
Det har tatt noen få hundre år å utvikle dagens jordsmonn. Vi
antar at noen få hundre år representerer ca 200 år. Dagens
jordsmonn kan da føres tilbake til ca AD1800. Dette jordsmonnet er også akkumulert i hulvegen. Hulvegens siste bruksfase må være eldre enn noen få hundre år. Den yngre fasen av
steingjerdet, som blokkerer hulvegen, kan være fra dette tidsrommet. Et forhold som viser at dagens markoverflate har ligget en stund er at L 3 under markoverflaten består av brun til
bleket sand, med svakt utvikling av podsol.
Avsetningene av L 3 og L 5 har i følge Sørensen tatt noen hundre år, og vi regner igjen 200 år som et minimum. L 3 og L 5
kan være avsatt mellom AD1600 og 1800. Grenseflaten som
overlagres av L 5 representerer en bruk forut for AD1600.
Slitasjen av L 5 og L 3 har da funnet sted etter AD1600 i hulvegen. Den eldste fasen av steingjerdet hører hjemme forut for
dette tidsrommet.
L 6 er eldre enn L 5, og i følge Sørensen vil det ha tatt noen
hundre år å utvikle dette jordsmonnet. Igjen regner vi 200 år
som et minimum for utvikling av et slikt jordsmonn. Da vil
dette jordsmonnet teoretisk sett kunne ha blitt dannet fra
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AD1400. Det vil være den absolutt yngste datering som kan gis
dette kulturlaget forut for overlagring av sandlagene.
Tankeeksperimentet gir ingen sikre holdepunkter, men gir oss
noen tidsrammer som vi kan se nærmere på. Hulvegen bryter alle
disse lagene og må være i bruk etter AD1400. Et springende
punkt er alderen på kulturlaget. Hvor lang tid kulturlaget har
eksistert vet vi ikke, men trolig dekker det flere tusen år fordi
sedimentet under kulturlaget er rene naturavsetninger.
Kulturlaget inneholder granpollen, og vil ha ligget eksponert
også etter at grantreet innvandret til Vestfold (ca AD800). Dette
setter en tidsgrense for de sedimentene som er akkumulert over
kulturlaget, L 6. Hulvegen har bruksfaser yngre enn AD800.
Et annet moment ved pollenanalysen er høye verdier av kullstøv.
Høeg omtaler L 6 som så kullstøvholdig at det knapt var tellbart,
inntil 10000%! (Høeg 2000:2 og 3). L 9, undergrunn: 5000%
kullstøv. L 6, markoverflate/dyrkningslag: 10000-6700% kullstøv. L 5, sandlag: 1000% kullstøv. L 3, sandlag: inneholder en
del kullstøv, det samme gjør L 2. L 1 inneholder 51% kullstøv
noe som er den laveste verdien for alle lagene i profilen. De høye
verdiene av kullstøv som Høeg har dokumentert kunne kanskje
vært egnet for en kulturhistorisk tolkning, men forekomsten av
store kullstøvmengder er gjennomgående og ikke låst til et lag
eller en fase. Og det er flere kilder som har kunnet produsere
kullstøv i umiddelbar nærhet: Kullstøv vil lagre seg i sedimentene
ved svedjebruk og skogbrann. Flere kokegroper kan være
ardet/pløyd ut da L 6 ble benyttet til åker, noe som kan ha ført
til høyt innhold av trekullstøv. Det ligger flere synlige gravminner
i nærheten, og branngravskikk var utbredt praksis fra yngre
bronsealder til kristendommens innføring i Vestfold. Det kan
også tenkes at flere gravanlegg under flat mark kan ha blitt
berørt av dyrkningsaktivitet i L 6. På stedet, eller i umiddelbar
nærhet, kan det ha ligget en forhistorisk boplass. Boplasser produserer også kullholdig avfall som kan ha blitt spredt utover
områdene som senere ble dyrket. Avsetning av sandlag over
dyrkningshorisonten kan tyde på at avstanden fra hulvegen til
dyrket og åpent landskap var kort (Sørensen 2000). Det er spor
etter enda flere aktiviteter som kan ha produsert kullstøv i den
umiddelbare nærhet. Perioden AD1500-1700 er i søndre
Vestfold preget av stor trekullproduksjon. Trekullmilene i nærområdet vitner om det. De mange trekullmilene skyldes at bøndene i området var pålagt å levere trekull til jernverket på Fritzø.
Jernverket ble eid og drevet av greven i Larvik grevskap (Rian
1980). Det lar seg ikke gjøre å datere fasene med trekullstøv og
relatere disse forekomstene til kjente hendelser.
Konklusjoner
Kan lag eller faser i hulvegen dateres?
Hulvegen har bruksfaser yngre enn L 6/L 10. Datering av laget
foreligger ikke, men det er sannsynlig at laget lå eksponert også
etter at granen innvandret til Vestfold, ca AD800. Hulvegen
skjærer gjennom en kokegrop fra eldre bronsealder, og må være
yngre enn denne. Hulvegen inneholder keramikk som kan ha sin
yngste fase i eldre jernalder, men funnet sier ikke noe om hulvegen var i bruk samtidig med gjenstandens brukstid. Hulvegen
har bruksfaser eldre enn og yngre enn L 3 og L 5. Disse lagene
kan ikke dateres nærmere, men er yngre enn L 6/ L 10, hvilket
tyder på at avsetningstiden ligger i middelalder eller nyere tid. De
første nedslitingsprosessene i hulvegen er vanskelig å datere.
Kan anleggingen av steingjerdet dateres?
Steingjerdet har to faser, hvorav den yngste overlagrer hulvegen. Den yngre delen av steingjerdet fremstår som naken stein
i opp til tre skift. Trolig er endringen av steingjerdet gjort i forbindelse med sandtekt. Den eldste fasen av steingjerdet er yngre
enn L 6/L 10 som geolog, pollenanalytiker og arkeolog er enige
om representerer en kulturlag. Datering av laget foreligger
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Figur 79 Gravfeltet Jusseberg, Heda sokn i Östergötland, fotografiet viser spor etter ridning med hest. Personen på bildet er
Joakim Goldhahn.
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ikke, men en kvalifisert geologiske antagelse er at laget er
utviklet til sin nåværende mektighet senest innen ca AD1400.
Trolig representerer kulturlaget humusakkumulasjonen fra
steinalder og trolig ut vikingtid. Laget har vært markoverflate
og er blitt dyrket. Da må L 12 og eventuelt L 5 være avsatt etter
mellom ca AD1000-1600, likeså den eldste fasen av steingjerdet.
Kan pollenanalyse/vegetasjonshistorie bidra til datering av
utviklingen av hulveg?
Pollenserien ble tatt ut i stratigrafisk klar relasjon til lagene i
hulvegen og analysen indikerer at sedimentene over undergrunn er avsatt med granpollen og derfor må dateres etter
AD800, da grantreet innvandret til Vestfold. Pollenanalyse kan
bidra med data som må trekkes inn i diskusjonen om hulvegene. Pollenanalysen sannsynliggjør at kulturlaget lå eksponert
etter at granen innvandret til Vestfold. Graninnvandringsteorien får betydning for datering av de kronologiske lagavsetningene over kulturlaget. Metoden vil blir evaluert ytterligere i
kapittel 8.
Hvor langt tilbake i tid vi kan trekke bruksfaser i hulvegen er
usikkert. De første bruksfasene har vi ingen kunnskap om, da
metodene vi har brukt ikke gir sikre svar. Vi vet ikke med sikkerhet takten i sedimentenes akkumulasjon. De geologiske
antakelsene må bare være retningsgivende forslag. Derfor vet vi
ikke om massene over det begravde kulturlaget L 6, har tilkommet de siste 600 år eller om prosessene har tatt kortere
eller lengre tid. Det begravde kulturlaget kan ha vært en markoverflate i steinalder som først senere ble dyrket, og i yngre
jernalder ble tilført granpollen. Om hulvegen hadde skåret
gjennom kulturlaget forut for gravinnvandringen eller ei svarer
ikke dokumentasjonen eller resultatene av analysene på. Siden
granpollen også er dokumentert i naturavsatte sedimenter, blir
det vanskelig å bruke graninnvandringen som en bakre tidsgrense for nedslitingsprosessene i hulvegen. Med disse reservasjonene kan en antatt datering av start tidspunkt for hulvegen
falle i tidsrommet AD800-1400, mens brukstiden kan ha strukket seg fram til ca AD1800. Det viser seg lettere å belegge slutt
tidspunkt og bruksfaser yngre enn visse strata, enn å fastlegge
snevre bruksperioder i tid.

Figur 80 Utsnitt av kvartærgeologisk kart, M 1:50 000, kartblad Sandefjord, kartblad 1813 III, M 1:50 000 (Olsen &
Løwe 1984). Lokaliteten på Roligheten 2034/1 og Roligheten
2034/10 er merket med røde sirkeler. Kartet er gjengitt med
tillatelse fra NGU.

Hulvegundersøkelser på
Roligheten og i Holagropa,
Larvik kommune

To lokaliteter på gårdene Roligheten (tidligere Rauan) bruk
2034/1 og 2034/10 ble undersøkt. På begge steder fører hulveger forbi gravhauger fra jernalder. Lokalitetene ligger innenfor Bommestad området. Et område med mange ferdselsspor
hvor raet møter elva Lågen. Nettopp i dette området har det
vært gunstig å krysse elva. Siden begge lokalitetene ligger i
samme område vil innledning om landskap og kulturmiljø samt
eldre kart bli presentert samlet for begge lokalitetene.
Landskap og kulturmiljø
Landskapet er kupert og terrenget faller markant mot vest ned
mot elva Lågen. Massetekt og dyrking preger landskapet. Fjell
og koller stikker opp av morene. ”Ra-breen” har stoppet mot
dette kollelandskapet for 11000-10600 år siden og avsatt raet
(Sørensen 2000:4). Lokalitetene ligger henholdsvis på sør- og
sørøstskråningen av raet, som her består av strandavsetninger,
selv om det kvartærgeologiske kartet (Olsen & Løwe 1984)
viser havavsetninger like inn til raet (Sørensen 2000:4). På det
geologiske kartet er Raet markert med grønn farge. Den gule
fargen markerer fluviale avsetninger fra bekker og elver.
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Figur 81 Utsnitt av Statens kartverk, Sandefjord kartblad
1813 III, M 711 1:50000. Landkartdivisjonen 1993.
Lokalitetene på Roligheten 2034/1 Holagropa og Roligheten
2034/10 er merket med røde sirkeler. Kartet er gjengitt med
tillatelse fra Statens kartverk, Hønefoss.
Lokaliteten Roligheten 2034/10 lå i strandsonen ca 9000 før
nåtid, mens Holagropa (Roligheten 2034/1), lå i strandsonen
engang mellom 5300 og 5700 år før nåtid (Sørensen 2000:5).
Topografien bærer preg av å være i stadig endring og er sterkt
preget av elva Lågen. Erosjon har formet topografien ved flom,
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Figur 82 Utsnitt sammensatt av fire grevskapskart 9D1, datert 1813. Lokalitetene Holagropa og Roligheten 2034/10 er markert med røde sirkler.
større leirras og skred (Sørensen 2000:5). Ravinedannelser
pågår ennå. En ravine har strukturert ferdslen ned til elvebredden til fergeleiet Holagropa. Ferge ble benyttet helt til den første bro over Lågen ble bygget i 1808 (Allum 1956:214, Hellem
1993a,1993b). Fergestedet var viktig og landevegen ned til fergestedet var i følge de skriftlige kildene kjørbar med vogn allerede i 1685, da kong Kristian 5. foretok sin rundreise i Norge
(Nielsen 1877, Nielsen 1999:18). Vegstrekningen fra fergeleiet
og opp til raet var en del av hovedferdselsåren gjennom
Vestfold. Vegstrekningen ble regnet som kongeveg og hadde
betydning utover det lokale vegnettet.
Det er registrert mange kulturminner i området. Her er det
registrert steinalderboplasser, gravfelt, hulveger, husmannsplas-

ser samt fossile åkre med teigpløyning. Kulturmiljøet er variert
og sporene etter mennesker er mange. Elva Lågen skjærer
gjennom raet nettopp i Bommestadområdet. I et historisk perspektiv er det to hovedferdselsårer som her krysser hverandre.
Hele Bommestadmoa kan oppfattes som et knutepunkt for
kommunikasjon. Hulvegene ligger flere steder i nær forbindelse
med gravanlegg, og de har ulike retninger ned mot elva i vest.
Kulturmiljøet er sterkt preget av ferdsel (Krohn-Holm 1982,
Bjørvik 1993). Ferdselens tidsdybde må vi ha lov å anta er stor.

Eldre kartmateriale
På grevskapskartet er vegen ned mot fergestedet Holagropa
inntegnet. Vegsignaturen på kartet er plassert slik at den
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sammenfaller med dagens kjøreveg. Hulvegene som ligger parallelt med dagens kjøreveg er ikke markert på grevskapskartet. Det
er få hulveger i området som er representert med signaturer på
disse kartene. Flere av vegsignaturene på grevskapskartet fører
over terreng som er sterkt endret siden 1813. Tor Bjørvik har gitt
ut et veghistorisk kart over området, og har plottet inn mange av
vegene i området (Bjørvik 1993). Kartet gir en god historisk
oversikt over historiske veger på Bommestad, selv om hulvegene
er underrepresentert.
Roligheten 2034/10 er gården som greven i Larvik grevskap eide
fra og med 1768 og hadde som feriested og sommerhus. På grevskapskartet er hovedvegene omkring gården tegnet inn. Deler av
dette vegnettet finner vi ennå spor av i terrenget. Det er også
mulig at noen av hulvegene i terrenget kan være avmerket som
vegsignaturer på grevskapskartet. Det er mulig at den undersøkte hulvegen er en mindre stiplet veg som tar av fra den eldre
hovedvegen.

Roligheten 2034/10
Beskrivelse av lokaliteten på Roligheten 2034/10
Den undersøkte lokaliteten ligger på gården Roligheten 2034/10.
Gården het Rauan i middelalder (Krohn-Holm 1982). Den
undersøkte hulveg C, er en av flere som leder gjennom gravfelt
(ID 501). Gravfeltet er registrert flere ganger, og det ble målt opp
og kartfestes sammen med hulvegene, figur 64. Gravhaugene er
undersøkt av amatørarkeologer mellom 1888 og 1896 (Grieg
1943:636-640). Gravfunnene dateres til eldre og yngre jernalder
(Larsen 1982). I nærområdet ligger det flere gravfelt og enkeltliggende gravhauger samt steinalderboplasser (ID 500, 501, 502,
504, 508). Det er foretatt arkeologiske undersøkelser av en steinalderboplass, ledet av Lil Gustafson.
Rundt århundreskiftet (AD1900), ble dagens fylkesveg bygget og
den ble lagt i skjæring gjennom moreneavsetningen vest for gårdstunet på Roligheten (2034/10). Fylkesvegen skjærer hulvegen
og den tidligere bygdevegen som er markert på figur 84.
Den undersøkte hulvegen ligger i hellende terreng, med stigning
mot sør og dreiende mot vest. I terrenget er den godt synlig, men
dens fremtredelse i terrenget er kraftig redusert av tett granskog.
Hulvegen leder ferdselen mellom to gravhauger og ender i dag ut
Figur 83 Utsnitt av Økonomisk
kartverk, kartblad CH 026-5-3,
med markering av hulveger,
gravminner og sjakten som ble
gravd. Kartgrunnlaget er gjengitt med tillatelse av Statens
kartverk, Fylkeskartkontoret i
Vestfold.
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i et massetak i vest, hvor det er utsyn vestover og ned mot elvegangen, se figur 84. Hulvegene er gitt signatur ved store bokstaver. Følgende hulveger ble registret på lokaliteten:
A: Bred hulveg, ligger i en dyp naturlig fure i terrenget noe som
forsterker inntrykket av dybde. I og med at hulvegen utnytter en terrengformasjon, vil brede og dybde ikke ha relevans
for hulvegen. I vestenden er hulveg A kun hulveg og er 3-4 m
bred, og 0,5 m dyp, skråningene er ikke markert i terrenget.
Hulveg A passerer mellom grav nr 4 og 6.
B: Smal hulveg, skråningene er lite markerte i terrenget, ca 0,2
m dyp. Hulveg B er skåret av A og overlagret av C.
C: Bred hulveg, stedvis 0,8 m dyp, skråningene er klart markert
i terrenget. Hulveg C passerer mellom gravhaugene 2 og 3 og
ender i et grustak. Det ligger steinblokk i hulvegen.
D: Smal hulveg, 0,3 m dyp, skråningene er klart markert i terrenget, passerer nord for gravhaug 1. Hulveg D er skåret og
delt av C.
E: Smal hulveg, skråninger er lite markert i terrenget, og dybden
er kun 0,2-03 m. Hulveg E er skåret av fylkesvegen.
F: Bred hulveg, bredest i nord, avsmalnende i sør sørøst,
Skråningene er klart markert i terrenget. Hulveg F har retning som fører mellom gravhaug 11 og 13 og hulvegen opphører som synlig spor i terrenget like vest for gravrøys 7.
Arkeologisk undersøkelse på Roligheten 2034/10
På Roligheten 2034/10 ligger det flere hulveger som fører
gjennom gravfelt. Området som er en del av raet er gjennomskåret av en fylkesvei, og den undersøkte hulvegen munner ut i
vegskjæringen. Siden hulvegen var skadet ble inngrepet og dokumentasjonen gjennomført med ved enkle midler. Følgende problemstillinger dannet utgangspunkt for den arkeologiske undersøkelsen:
Er det flere bruksfaser i hulvegen og kan en eller flere faser dateres?
Hvilket kommunikasjonssystem inngår hulvegene i?
Hulvegen er skadet av vegskjæring. Sjakten ble gravd for hånd
og profilen ble dokumentert ved tegning og fotografering.
Lagene ble ikke dokumentert i plan i den smale sjakten, men det
ble gravd stratigrafisk. Funn ble relatert til lag og profil.
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Figur 84 Sjakt Roligheten 2034/10, tolkning av sørprofil med markering av grenseflater. En mulig grenseflate er stiplet som
strekmarkering. Funnsteder for keramikk, F 2 og F 3 er markert. På profiltegningen vises et skråsnitt av lag relatert til vegen
fra og med 2,5 m, og et lengdesnitt av lag relatert til vegen fra og med ca 4,0 til 6,0 m.
Sjakten var 6 m lang og bredden varierte mellom ca 0,4 og 0,6
m i bredde. På det dypeste var sjakten 1,28 m. Profiltegningen
dekker sjaktens sørprofil. Profilsnittet som er dokumentert er
lagt på et sted hvor hulvegen svinger. Hulvegens retning dreier
skarpt fra vest sørvest til sørøst. Profilen representerer dels et
skråsnitt, dels et lengdesnitt gjennom hulvegen.
Stratigrafi og grenseflater
Grenseflaten som er markert med mørk blå linje, skiller L 14
fra L 1. Grenseflaten viser at L 1 har vært utsatt for nedslitingsprosesser. L 1 kan følges også utenfor hulvegen, fra 2,5 til
0 på profiltegningen. Sedimentet i L 1 beskrives som lyst og
utvasket, noe som skulle indikerer at massene har ligget i ro en
stund. Nedslitingsprosessene som grenseflaten viser kan enten
skyldes ferdsel, som gjennom tråkk har slitt bort vegetasjonsdekket og eksponert massene for erosjon, eller så kan grenseflaten vise til erosjon som har transportert bort deler av L 1.
Massene i L 14 dekker grenseflaten og inneholder noe stein i
sand. Det kan ikke helt utelukkes at L 14 er påført, men tolkningen har lite belegg. Sedimentet i L 14 er trolig avsatt ved
erosjon.
Grenseflaten som er markert med gul-orange farge, skiller L 15
fra L 4 og L 6. Grenseflaten skiller L 4, som er tolket å være en
gammel markoverflate, fra L 15 som består av rustfarget svakt
siltig, steinete sand. Grenseflaten indikerer at nedslitingsprosesser har slitt bort L 4, ved 5 m merket i profilen. Trolig er det
ferdsel som har slitt bort vegetasjonsdekket, L4. Nedslagsfeltet
for vannavrenning i denne hulvegen er ikke stort og det begrenser hvilke erosjonskrefter vi kan regne med i hulvegen.
Nedslitingsprosessene som fjernet deler av L 4 har fortsatt ned
i L 6. Grenseflaten er senere blitt overlagret av L 15. Massen i
L 15 er usorterte og tolkes å være påførte. I og med at massene
i L 15 er usorterte og inneholder større stein, taler dette imot
en tolkning om at massene er avsatt med vann.
Den grønne streken markerer grenseflaten som skiller L 13 og
L 5 fra L 4. L 4 er tolket å representere en markoverflate.
Utbredelsen av L 4 viser at det ikke bare er nede i hulvegens
planum det er etablert markoverflate, men også oppover hulvegens skråning. Ved etablering av markoverflate har trolig
ferdselen i hulvegen opphørt eller vært begrenset i en periode.
Erosjonen har ikke vært tilstrekkelig til å transportere bort den
tilførte humus. L 13 representerer bruk, og massene i laget
består av grus og småsteinholdig sand. Det kan ikke helt utelukkes at L 13 er påført, men det er mer trolig at massene er til-

kommet ved vann erosjon i hulvegen. Massene ligger ikke sortert og har vært utsatt for blanding, kanskje helst som følge av
ferdsel.
Den nedre grenseflaten er markert med rødt, og denne grensen
skiller lag som har vært påvirket av mennesker fra de naturlige
avsetningene i morenen. L 12, L 9 og L 8 er tolket å representere naturavsatte masser i morenen og grenseflaten skiller disse
fra L6. Det synes lite trolig at den nedre grenseflaten noen sinne
har vært eksponert i hulvegen for senere å bli overlagret av L
6. Mot dette utsagnet kan det føres at massene i L 6 består av
usortert materiale. Nedslagsfeltet for nedbør til hulveg C er
svært begrenset, og det usorterte materialet er ikke vannavsatt.
L 6 forholder seg til hulvegen, noe som svekker en tolkning av
L 6 som en ren moreneavsetning. Det er flere forhold vedrørende L 6 som bør drøftes.
På profiltegningen avgrenses L 6 av en stor stein. Den store
steinen ville ikke kunne ligge i et stabilt leie hvis en fjernet L 6.
Det virker lite trolig at en så stor stein i morenen skulle ligge
eksponert slik, selv i kanten av en veg. Det styrker en tolkning
av L 6 som ren moreneavsetning. Det som klart svekker L 6
som ren moreneavsetning er at det er funnet keramikk i laget,
markert på profiltegningen. Sediment L 6 inneholder to andre
stratigrafiske enheter; L 7 og L 10. Disse ligger som linser i L
6. Hvordan skal vi tolke deres tilstedeværelse i L 6? Kanskje
kan disse linsene være med å forklare deler av de stratigrafiske
forholdene og funnenes plassering?
Hvis L 6 en gang hadde en grenseflate som gikk mellom L 6 og
L 7 og L 10, på profiltegningen markert med stiplet lys blå
linje, så kan L 7 og L 10 være akkumulerte masser over denne
grenseflaten. Disse akkumulerte massene er så overlagret med
usorterte masser lik massene i L 6, hvor også skår av keramikk
inngår i massen. Det er ikke mulig å dokumentere noe forskjell
mellom L 6 over L 7 og L 10 og under, men massene er ikke
avsatt med vann, til det er de alt for usorterte. Et viktig argument for å underbygge denne tolkningen er gjenstandsfunnene.
Funnene i L 6 ble gjort over L 7 og L 10, noe som støtter en
todeling av stratigrafien i L 6.
En annen måte å tolke gjenstandsfunnene er å betrakte dem
som tilført L 6, og tolke L 6 som moreneavsetning. Denne tolkningsmuligheten kan ikke avvises, men de ikke-vannavsatte
massene med gjenstandsfunn følger hulvegens lengderetning,
noe som da er tilfeldig i forhold til hulvegen.
Vi skal se nærmere på keramikken som ble funnet i L 6.
Klassifisering, alders- og typebestemming av keramikken er
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utført av Ian Reed, NIKU Trondheim og Mathias Bäck,
Riksantikvarieämbetet, UV-Bergslagen, Örebro. Reed og Bäck
har gjennomgått materialet hver for seg og uten kjennskap til
hverandre. F 2 blir henholdsvis klassifisert som hvitt gods med
innvendig glasur, engelsk creamware 1800-1850 (Reed) og
flintgods, etter 1750 (Bäck). F 3 blir henholdsvis klassifisert
som rødgods med transparent innvendig glasur: 1600-talls hollandsk rødgods (Reed) og 18-1900-tall trolig sydskandinavisk
rødgods av fat/skål med glatt glasur, hvilket taler for den sene
datering (Bäck). Det er kun F 3 hvor vurderingene ikke helt
sammenfaller med hensyn til opphav og datering. De øvrige
keramikkfunnene F 1 og F 4 er gjort utenfor hulvegen og de
blir klassifisert som 1800-talls keramikk. Skårene fra F 1 og F
4 har pasning og hører til samme skål/fat.
Konklusjon (Roligheten 2034/10)
Er det flere bruksfaser i hulvegen og kan en eller flere faser
dateres?
Det er dokumentert tre bruksfaser som er representert ved følgende grenseflater:
Nedslitingsprosesser i L 1 markert ved grenseflaten mellom L 1
og L 14.
Grenseflaten mellom L 6 og L 15, samt at L 15 trolig er påført.
L 13 er trolig avsatt med vannerosjon, det ligger ikke sortert og
er blandet, trolig som følge av fredsel.
En hypotetisk grenseflate mellom L 7, L 10 og del av L 6 utgjør
en fase.
Det er trolig påført masser i hulvegen. Kanskje kan det settes i
forbindelse med en form for veghold. Nedslitingsprosessene
har nådd til nivået hvor gjenstander ble redeponert.
Dateringene av gjenstandene AD1650-1850 gir en bakre datering for det laget de ligger i og lagene som ligger over. Det utelukker ikke at vegen har vært i bruk tidligere, men sporene
etter denne bruken lar seg ikke dokumentere.

(Berg 1913:175, Krohn-Holm 1978:47). Stubbebrød ble skilt
ut fra Faret og ble matrikulert i 1836, samtidig med at resten
av Faret ble tillagt Hovland (Krohn-Holm 1978:45). Fra
omkring 1680 lå fergestedet med gjestgiveri på Stubberød, på
vestbredden av Lågen. På østre bredd ligger fergestedet ved
Holagropa. Det er nedfarten til dette fergestedet som vi skal
konsentrere oss om i det følgende.
”Det eldste navnet på fergestedet var utvilsomt Faret…Senere
kalles fergestedet for Hola efter landingsstedet på østsiden, og
fergemenn bodde gjerne på Tinghaugen. Efterhvert som bebyggelsen øket på vestsiden ble det Stubberød-navnet som overtok.
Ellers ble betegnelsen brukt efter som man sognet til øst- eller
vestsiden av Lågen. Så sent som 1775 kalles det for øvrig
”Hole Færgested ved Stubberød” (Krohn-Holm 1978:50).
Hvorledes Krohn-Holm har utledet at Faret var navn på fergestedet kommer ikke tydelig frem. I bygdeboken til Lorentz Berg
fra 1913 står det: ”I alfald i 15- og 1600-aarene var utvilsomt
Hola det vanlige navn paa færgestedet” (Berg 1913:177). Berg
belegger sine kilder med referanser til brev og diplomer og
omtaler fergestedet som eldgammelt. Et indisium for fergedrift
i 1532 finnes i teksten i et diplom utstedt i mai det året hvor
stedet trolig står omtalt:
”wij ware pa backan wiidh Hala fiskit som liggher wi[idh
Sneckie stenen]…oc alle theyris effterkomendis presther j Sanne
Tiøling Hedreim, skwle her imothe ffry oc ffrelslighe: aghe nywthe brwghe oc beholle adernd Halæ fiskit wiid Sneckie stenen
quit ffrijt oc atalalawst ffor tidnd” (DN IX nr 750).
Snekke steinen kan ha sammenheng med overfarten. Brevet
kommer inn på rettighetene til Hola fisket, og det står at hvis
elven tar med seg land fra Hola så skal retten til fiske tilfalle
Hola land, som da var tildelt:

Hvilket kommunikasjonssystem inngår hulvegene i? Hulvegene
i området er mange, og det går ikke an å tolke alle hulvegene
inn i ett vegnett. Snarere er det slik at det er fragmenter fra flere
vegnett representert i dette området. Det er fragmenter av regionale og lokale veger som infiltrerer hverandre i kompliserte
nettverk. Den undersøkte hulveg C, er trolig en lokal veg som
går over åsen og leder ned mot et overfartssted ved Lågens østbredd. På grevskapskartet fra 1813 er det markert en vegsignatur med stiplet linje i området hvor undersøkelsen fant sted.
Den stiplede linjen er antagelig signatur for en rideveg. Om det
er sammenfall mellom det historiske kartet og undersøkelsen i
terreng kan ikke avgjøres med sikkerhet.

”Eriich Larens oc theyris erwinghe tiill ewerdelighe eigo oc alz
afredis: oc ther tiill skwle the aghe wtaf Sneckie stenen oc twert
ind pa Halæ landhet sza langt som nw er wdtt bru[te]t oc nw er
watn som er xij ffauffne langth wnder samme ffiskie tiill ewigh
tiid. Men brytz noghet her effter af fornd Halæ landh tha skall
thet høre Halæ tiill, oc skwle the ligeweell hawa landganghen ind
pa Halæ land: oc hwess deell dhe hafwe behof att bygghe med
tiill ford fiskie skwle the hawa med løwe af them som boo pa
Rawdene garde” (DN IX nr 750).

Fergestedet og vegene til Holagropa,
Roligheten 2034/1

Stedet Hola er første gang nevnt i 1499 og er knyttet til teinefiske; Halathono (DN: III nr 1012, 1013). I bygdebøkene er årstallet 1512 nevnt som første omtale av Hola og teinefiske der (Berg
1913:177, Allum 1956:276, Krohn-Holm 1978:235 basert på
brev á 18. april og 26. juni 1512; DN: IV nr 1056, 1059). Holafisket lå da til Gulle-Rauan (senere Roligheten) på 1500-tallet og
følges over flere hundre år (Berg 1913:177, se DN VIII nr
736,739, IX nr 750). Navnet Hola kommer av gammelnorsk
hale (dyrehale) og kan hentyde til vannets formasjon bak Snekke
Steinen som lå i elva, eller til terrengets form ned i ravinen til
elvens bredd (jf Berg 1913:177 note). I skriftlige kilder vet vi at
det bodde folk i Hola på 1600-tallet, og det har trolig bodd folk
der før den tid og.

Fergestedet over Lågen i de skriftlige kildene
Fergestedet over Lågen har en lang historie. Ferdselen på raet
møter her en hindring. Elva Lågen skjærer gjennom moreneryggen (Larsen 1982:110-111, Krohn-Holm 1982:133-134).
Her måtte elva krysses for å kunne fortsette ferden på moreneryggen. På vestsiden av elvas bredd lå overfartsstedet ved gården Faret. Navnet Faret kommer gammel norsk far og betyr;
befordring til vanns eller stedet der man farer til vanns (Rygh
1907:339, Krohn-Holm 1978:46). På Faret lå det gravhauger
tidlig på 1800-tallet (Kraft 1822). Faret var eid av mektige
slekter, trolig av Jernskjeggene. Deretter av slekten Lange på
Fresje som var storgården ved Farris. Greve Gyldenstierne løste
inn gården i 1671. Deretter var gården grevgods fram til 1820
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Fisket krevde behov for tømmer til bolverk som fisket ble drevet
fra og tillatelse til å ta virke måtte hentes fra Rauan (senere
Roligheten). Med landgangen siktes det trolig til hva som tilfalt
Eriich Larens i Hola.

Biskop Jens Nilssøn omtaler overfarten over Lågen i 1593 på en
av sine visitaser:
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I dag finnes jernbanesviller lagt som kavlebro ned ravinen i
Holagropa. Svillene ble lagt der på 1930-tallet. Hans Bredvei
forpaktet sandtak i Holagropa i 1932. Kontrakten om sandtekt
ble hevet i 1935 etter at sandtaket ble ødelagt ved flom (KrohnHolm 1978:23). Før annen verdenskrig ble det i følge en informant forsøkt tatt ut sand til Hedrum Cementfabrikk. Sanden
var syreholdig og egnet seg ikke til formålet og i følge kilden
var det Gunnar Johansson som la svillene (pers medl. Svanhild
Gundersen 23. april 1999).
Beskrivelse av lokaliteten Holagropa
For å få en oversikt over de synlige kulturminnene i området,
ble det foretatt en registrering i nærområdet. Kulturminnene er
mange og tidsdybden er stor. Registreringen som ble foretatt
var kun en rekognosering, og de kulturminnene som er tatt
med i oversikten nedenfor er kun synlige kulturminner innenfor valgte kartutsnitt. Registrerte objekter i terrenget er gitt
tallnummer, mens hulvegene og andre historiske veger er merket med store bokstaver.
Kulturminnene slik de er avmerket på figur 68.
Gravhaug, 6,9 m nord-sør og 8,2 m øst-vest. Høyde 0,3-0,63
m.
Grop, 7,0 m øst-vest, 8,5 m nord-sør. I sørvest er den ca 0,5 m
dyp og i nordøst ca 1,1 m dyp. Umiddelbart nord for gropen
ligger det en steinkonstruksjon. Det er skoning for telestolpe.
Ved søk med metalldetektor ble funnet to metallplater som
hører til trestolper.
Forhøyning, sirkulær 5,9 m i diameter, 0,5 m høy. Det er tatt
ut masser rundt forhøyningen, noe som kan ha medvirket til
dens form.
Gravhaug, sterkt utgravd, sirkulær 9,6 m i diameter, 1,1 m høy.
Mulig gravhaug, sirkulær 6,2 m i diameter, 0,3 m høy, lite markert, virker urørt.
Figur 85. Svillene ned til Holagropa. Personen på bildet er
Kjersti Jacobsen.
”Saa therfra i suduest ad raen alt ind til Loffuenn 1 fierding. Saa
droge wi offuer Lowen i vester, siden igiennem Sundgaarden som
kallis Farrit liggendis ret hos elfuen. Saa therfra saa gaat som i
vester it lidit stycke til en gaard heder Tostueid” (Nilssøn
1981:89).
Nilssøn omtaler ikke fergeoverfarten eksplisitt, noe som trolig
underbygger at dette var rutine og ingen nyhet. Navn på fergemenn er kjent fra begynnelsen av 1700-tallet og til siste fergemann som hadde posten fra 1769-1808. Gjestgiveriet på
Stubbebrød kjennes fra skriftlige kilder omkring 1670 årene og
er i drift i alle fall til 1869 (Krohn-Holm 1978:53-54).
Fergestedet er kjent i skriftlige kilder helt til det legges ned i
1808, da den første broen sto ferdig. I 1839 gravde flommen i
elvebunnen slik at broa måtte stenges for trafikk og repareres.
Reparasjonen var omfattende og fergestedet ble gjenåpnet og
drevet nesten ett helt år. Oppgaven som fergemenn ble gitt til to
bondegutter. Trafikken var stor og fortjenesten bra. ”Ved telling
viste det seg at det mange dager ble ferjet 200 hester over Lågen,
en enkelt dag endog 275 hester” (Allum 1956:277). Broa over
Lågen ble reparert også i 1849-50, men da gikk fergetrafikken
nord for broa (Krohn-Holm 1982:493).
Hulvegene ned til Holagropa er omtalt i lokal litteratur:
”Lokalkjente folk forteller at det skal være merker etter en ridevei fra Bommestad til Holagropa ferjested. Kanskje jernskjeggene på Fresje herresete benyttet denne ridevei når de red til
Hedrum kirke.” (Allum 1956:229).
I bygdeboka står det også om hulvegene: ”Flere hulveier kan
ennå sees i nærheten og vitner om eldre trafikk til og fra fergestedet” (Krohn-Holm 1978:235).

A: Bred hulveg, ca 4-5 m bred, kraftig markerte skråninger i
nord, mindre markert sørover, dybde 0,7 m.
B: Bred, hulveg. Bredden målt 1,5 m nord for gravhaug 1, var
4,15 m og dybde 0,3 m. Lenger nord er hulvegen bredere
og dypere, inntil 1,3 m dyp. Kraftig markerte skråninger, og
indre bredde på ca 1,0 m.
C: Bred hulveg, ca 4-5 m bred, 0,7 m dyp, skilles ut fra B og
ligger parallelt med B sørover. Mellom B og C ligger en
meget markert rygg. I profilen som ble målt 1,5 m nord for
gravhaug 1, målte hulveg C 4,5 m i bredde og 0,55 m dyp.
Også hulveg C er mer markert og dypere mot nord.
D: Smal hulveg, ca 1,5 m bred og 0,3 m dyp, dårlig markerte
skråninger. Leder ned i ravine.
E: Smal hulveg, ca 1,3 m bred og 0,2 m dyp, dårlig markerte
skråninger. Leder ned i ravine. Ligger parallelt med hulveg
F og mellom disse ligger en rygg.
F: Smal hulveg, ca 1,3 m bred og 0,2 m dyp, dårlig markerte
skråninger. Leder ned i ravine.
G: Bred hulveg, ca 5-6 m bred, 1,2 m dyp, klart markerte skråninger. Skadet av grustekt i nord og av veg og grustekt i sør.
Med største sannsynlighet hører den sammen med hulveg A.
H: Bred hulveg, ca 2,5 m bred og 0,4 m dyp, klart markerte
skråninger i søndre del, avtagende dybde og bredde mot
nord, hvor den opphører som synlig veg.
I: Smal hulveg, ca 1,2 m bred, 0,25 m dyp, skilles fra H og
fører nordøstover hvor bredde og dybde avtar og den opphører som synlig veg.
J: Vegbane med oppbygd skulder. Vegen er skadet av veg K i
vest og av sand- og grustak i øst. Trolig markert på grevskapskartet.
K: Traktorveg, som i nord går i meget dyp skjæring, parallelt
med hulveg G. Veg K leder ned i ravine, og har samme plassering i terrenget som vegen på grevskapskartet.
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Figur 86 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CH 026-5-3, med markering av hulveger, gravminner og grop. Lokaliteten ligger mellom 21,5 og 23 m over havet. Kartgrunnlaget er gjengitt med tillatelse av Statens kartverk, Fylkeskartkontoret i Vestfold.
Vegen, som ligger i kant av dyrket mark, ble delvis pløyd
opp høsten 1999.

single context planning. Følgende problemstillinger var aktuelle å undersøke:

Arkeologiske undersøkelser i hulveg B ved Holagropa
Lokaliteten Holagropa (Roligheten 2034/1) er del av vegsystemet ned til det gamle fergestedet Holagropa. Hulveg B ligger i
direkte relasjon til en gravhaug. I tillegg er en grop gravd
gjennom en parallell veg, hulveg C, kun et par meter fra hulveg
B og gravhaugen. Her var det flere relasjoner mellom hulveger
og andre menneskeskapte formasjoner. Slike relasjoner utgjør
et godt utgangspunkt for å forsøke å datere hulvegene. Flere
arkeologer har pekt på muligheten av å undersøke gravhaug og
hulveg for å avdekke deres innbyrdes stratigrafiske forhold.
Siden stratigrafien trolig ville bli avgjørende tolkningsnøkkel,
valgte vi å grave og dokumentere en av sjaktene ved bruk av

Overlagrer gravhaugen nr 1 hulveg B?
Skjærer hulveg B haugfoten på gravhaug nr 1?
Er grop, nr 2, primær eller sekundær i forhold til hulveg B?
Er grop, nr 2, resultat av masseuttak til gravhaug nr 1?
Har hulvegene ulike bruksfaser?
Kan gravingen kaste lys over gravhaugens konstruksjon?
Vil bruk av single context planning være et egnet metodisk redskap i undersøkelse av hulveg og gravhaug?
En problemstilling som kom til under utgravningsarbeidet var
om masser i hulveg var erosjonsavsetninger eller om de var
påført av mennesker.
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Diskusjoner om gravhauger og hulveger er ikke nye, og vi
øynet sjansen til å komme med et konkret empirisk bidrag i diskusjonen. I tillegg ønsket vi erfaring med bruk av slike gravnings- og dokumentasjonsmetoder. Erfaringene ønsker vi å evaluere for å se positive og negative sider ved gravnings- og dokumentasjonsprosedyrene. Tilnærmingssettet og empirien vil trolig ha overføringsverdi til andre områder og andre lokaliteter,
selv om de spesifikke resultatene ikke kan generaliseres.
Problemstillingene krever at det bringes klarhet i flere stratigrafiske forhold. For å skaffe en god oversikt over de stratigrafiske forholdene, la vi to sjakter på tvers av hulvegen og inn i
gravhaugen. På den måten fikk vi to sammenlignbare sett av
data om forholdet mellom hulvegen og gravhaugen.
Begge sjaktene ble ført gjennom hulveg B og inn i gravhaugen.
Begge sjaktene ble gravd stratigrafisk, men bare sjakt 1 ble
dokumentert ved single context planning. I begge sjaktene ble
det fotografert plan og tegnet profiler. Tidsforbruk, funnintensitet og funnsammensetning kunne sammenlignes mellom sjakt
1 og 2. I tillegg vil graving i hulvegens flate kunne gi viktig
informasjon som kanskje ikke blir ivaretatt på samme måte
gjennom analyse av en profil.

Figur 87 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CH 0265-3. Nedfotografert med markering av kulturminner.
Kartgrunnlaget er gjengitt med tillatelse av Statens kartverk,
Fylkeskartkontoret i Vestfold.

Sjakt 1 dekket en fjerdedel av gravhaugen samt et snitt
gjennom hulveg B og var 7,0 m lang og 3,75 m bred. Sjakten
ble gravd stratigrafisk og hver stratigrafiske enhet ble dokumentert på plantegning (derav single context planning). Hver
plantegning ble utført i 1:50 og overflaten på hver stratigrafiske enhet ble nivellert. Det ble opprettet et koordinatsystem for
sjakt 1, med X akse fra 0-7,00 m, og en Y-akse fra 0-3,75 m.
Dokumentasjonen av enheter i plan er primær i forhold til
dokumentasjon av profiler. Profiler ble tegnet i 1:20. Alle stratigrafiske enheter på gravningen fikk E (enhets-) nummer, til
forskjell fra de øvrige lokaliteter som fikk lagnummer.
Hver stratigrafisk enhet (E) har en beskrivelse. Flere av enhetene er synonyme med lag, men ikke alle. Nedskjæringer og sli-

Figur 88 Holagropa, sjakt 1 og 2 markert.
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Figur 89 Sjakt 1, stratigrafisk matrise for dokumenterte enheter.
tasje på overflater er beskrevet som grenseflater. Ikke alle grenseflater er gitt enhetsnummer, da ikke alle har relevans for problemstillingene for gravingen. For beskrivelser og ren dokumentasjon for sjaktene henvises til innberetningen (Gansum
2000g). Siden denne lokaliteten ble undersøkt intensivt, vil
materialet bli presentert mer detaljert enn tilfellet er for de øvrige lokalitetene.
Arbeidet med graving og dokumentasjon foregikk i flere perioder,
og
ble
strukket
over
relativt
lang
tid.
Primærdokumentasjonen består av plantegninger av de stratigrafiske enhetene, som er satt inn i en matrise. Matrisen viser
enhetenes kronologiske plassering, det vil si deres fysiske relasjoner (over, under og ved siden av - relasjoner) til andre enheter. Avvik mellom matrise og profiltegninger drøftes som ledd i
evaluering av metoden i kapittel 8. Matrisen over de stratigrafiske enhetene er kun et redskap i arbeidet med å tolke forholdene som er dokumentert, og intet mål i seg selv.
Sjakt 2 dekket et område fra gropen og gjennom hulveg B og
et stykke inn i gravhaugen. Det ble gravd stratigrafisk, men
de stratigrafiske enheten ble ikke dokumentert i plan, kun i
profil 1:20. Nordprofilen gjengis nedenfor som figur 72 . Det
ble opprettet et koordinatsystem for sjakt 1, med X akse fra
0-5,70 m og en Y-akse fra 0-1,10 m.
Alle funn ble relatert til stratigrafisk enhet, koordinatfestet i
henhold til sjaktens koordinater og nivellert.
Lokaliteten ble gått over med metalldetektor 14. april av Arne
Schau. Markering av metallgjenstander med metalldetektor ble
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Figur 90 Sjakt 2, E 7 delvis avdekket. I bakgrunn ses sjakt 1,
hvor det enda ligger rester av E 18 som overlagrer E 22. Bildet
er tatt fra sør..
lagt inn på plantegning. Funn utenfor sjakt 1 og sjakt 2 ble tatt
opp. Funn i sjaktene ble markert med plastpinner, slik at de
kunne dokumenteres i relasjon til respektive stratigrafiske
enheter. Trekull fra ulike stratigrafiske enheter er tatt inn og i
alt er 6 prøver radiologisk datert ved 14C-dateringer. Det ble
innhentet en pollenserie av pollenanalytiker Høeg, men disse er
ikke analysert. Det ble tatt inn prøver av sedimenter på lokaliteten av geolog Sørensen (Sørensen 2000). Sørensen tok ut
prøver i sjakt 1, fra østprofil og sørprofil, samt i sjakt 2 nordprofil. Det er foretatt analyser av kornfordeling, glødetap og
bergartssammensetning (Sørensen 2000). I tillegg ble det tatt
inn prøver for korngradering fra masser i hulvegen. Disse prøvene ble hentet inn av teknikker Gunnar Moe og overingeniør
Tom W. Skarre ved Statens vegvesen Vestfold. Det ble gjennomført en standard proctor analyse for massen i to stratigrafisk
skilte enheter, samt innhentet mål for Cu-tall.
Å utgreie relasjonen mellom gravhaugen og hulvegen utgjør en
sentral problemstilling ved denne undersøkelsen. En følge av det
nitidige gravnings- og dokumentasjonarbeide var definisjonsarbeidet som knyttet seg til å skille stratigrafiske enheter fra hverandre. Tolkningene skjer i felt, og det er ikke ønskelig å kun
deskriptivt beskrive sediment uten å reflektere over sammensetning og eventuelle funn som blir gjort i disse. Si hva en vill om
vitenskapelig dokumentasjon, men å skille absolutt mellom
beskrivelse og tolkning i en humanistisk aktivitet som arkeologi
er, er ikke mulig, selv om noen skulle forfekte et slikt syn.

92069-07-0 Hulveger

13.03.02

11:12

Side 101

Figur 91 Sjakt 1, E 22 gravd bort. Bildet er tatt fra nord.
Påførte masser i hulveg B?
Det var spesielt et sediment, en lagdannelse som vakte vår oppmerksomhet i arbeidet med hulveg B. Sedimentene som vi definerte som E 22/26 i sjakt 1 og E 7 i sjakt 2 ble viet spesiell
oppmerksomhet. Vi ble tidlig oppmerksomme på at disse massene skilte seg fra de øvrige massene vi gravde i. Det spesielle
ved disse massene er ikke at de ligger i hulvegen og er del av
denne, men det er diskusjonen om hvorledes massene er avsatt.
Er den akkumulerte massen erosjonssediment eller er det påført
som følge av et større vegarbeid? Diskusjonen om hvilke prosesser som har avsatt sedimentet har betydning for vårt syn på
hulveger.
For å utgreie denne problemstillingen må vi se nærmere på hva
massene inneholdt og hvilke egenskaper sedimentet har. Den
arkeologiske dokumentasjonen skal først presenteres, dernest
skal sedimentanalyse, glødetap og standard proctoranalyse tilføres datagrunnlaget før vi kan trekke en konklusjon. For å
lette presentasjonen vil E 7 fra sjakt 2 bli vurdert sammen med
E 22/26 fra sjakt 1 da dette er identiske masser.
Arkeologisk sett var det enkelt å grave ut denne stratigrafiske
enheten. Funn gjort i disse stratigrafiske enhetene besto av følgende funnposter:
Sjakt 1 E 22

Sjakt 2 E7
Rute* E22

F61
F62
F63
F64
F66
F49
F53
F122

trekull
jernfragment
jernfragment
jernfragment
jernfragment
jernfragment
jernfragment
jernfragment

* Ruten er gravd mellom sjakt 1 og 2, for prøvetaking med
standard proctor.

Figur 92 Sjakt 1, plantegningen av E 22/26 med plotting av
funn av jern.
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Funnene i massene består av syv jernfragmenter og en konsentrasjon trekull. Skiller denne funnsammensetningen seg fra
funnbildet for hele lokaliteten? Det er i alt 124 funnposter
hvorav 11 er funn av jern. Av disse kan syv poster knyttes til
dette ene omtalte sedimentet. Fire poster kan henføres til andre
enheter, som stratigrafisk er avsatt over enhetene som utgjør
det omdiskuterte sedimentet:
Sjakt 1: F 2, spikre, funnet i E 1, dvs torvlaget
F 8, firkantet vridd og bøyd jernstykke, samlet 5,5 cm i lengde, funnet i E 74, som er tolket å være plyndringsmasser fra gravhaugen
Sjakt 2:
F 10, fire fragmenter, ett fragment tynt med
bølget form, funnet i E 5, og
F 25, kraftig korrodert jernklump, funnet i
E 5; sandlag som trolig er avsatt ved vann
erosjon.
Ingen av jernfragmentene kunne identifiseres å tilhøre en
bestemt gjenstandskategori. Til det var de for korroderte.
Fragmentene kjennetegnes som rustklumper på opp til 3 cm i
tverrmål. Ingen av klumpene er røntgenfotografert. Det er
imidlertid påfallende hvor enhetlig funnmateriale fra E 22/26
og E 7 er. Distribusjon og representativitet tyder på at massen
utgjør en bruksfase i hulvegen. Ved stikking med jordbor i hulveg B treffes den grus og steinrike massen oppover og nedover
hulvegen. Ved komparativ stikking i den parallelle hulveg C er
ikke slike masser registret med jordboret.
Er massene i E 22/26 og E 7 påført eller avsatt ved erosjon? For
å besvare denne sentrale problemstillingen ble flere fagfolk
bedt om å bistå med sin kompetanse. Førsteamanuensis og
kvartærgeolog Rolf Sørensen ved Institutt for jord- og vannfag,
NLH, Ås, sa seg villig til å bli med på befaring samt ta ut sedimentologiske prøver og foreta analyser av prøvene. Sørensens
har førstehånds kjennskap til området, da en av hans referanselokaliteter for arbeidet med kvartærgeologien i Vestfold er
massetaket 250 m nord for utgravningslokaliteten. Følgende
data kom ut av hans analyser:
”Prøvene fra Roligheten har medianverider fra middels sand til
fingrus, og de er betydelig dårligere sortert enn avsetningene fra
Aske og Ulleberg. Ved foten av raet skulle en forvente finkornige og godt sorterte strandavsetninger over leire. De sedimentprøvene som er tatt ut fra denne lokaliteten kan ha blitt

transportert dit på to måter:
Som en slamstrøm fra høyereliggende partier på raet da havet
sto betydelig høyere enn lokalitetens nivå. Opphavsmaterialet
må i så fall ha vært morene- eller strandavsetninger fra toppen
av raet. På grunn av den bratte skråningen kan dette ikke utelukkes.
materialet er fraktet dit av mennesker, og slikt materiale finnes
også for dette alternativet fra grustak et par hundre meter
ovenfor -, på raet.
Alternativ 2 er uten tvil det mest sannsynlige, fordi prøvene er
tatt fra kulturlag… De har preg av å være blandet med den
”lokale» finkornige jorda, og de har et høyt glødetap… De
eksisterende grustak like ovenfor lokaliteten har materiale med
dårlig sortering, liknende median-verider og omtrent identisk
sammensetting av bergartstyper i grusfraksjonen..., men de er
fri for organisk materiale (< 1,5% glødetap) (data fra egne
upubliserte undersøkelser (Sørensen 2000:9). ”Som nevnt
ovenfor, er den mest sannsynlige forklaring på forekomsten av
grove og dårlig sorterte masser på stedet, at grusholdig
”morene” har blitt fraktet dit av mennesker, kanskje for å
redusere erosjon i hulveiene og stabilisere skråningen”
(Sørensen 2000:11).
Hulveg B ligger mindre enn 10 m fra erosjonskanten til elva
Lågen, og har dermed minimalt nedslagsfelt for vann i vest.
Umiddelbart øst for hulveg B, kun adskilt av en rygg, ligger hulveg C. Hypotetisk sett kan hulveg C være yngre enn hulveg B, og
således kan nedslagsfeltet for vann være litt større enn 5 m mot
øst, men få m øst for C ligger hulveg A, som også hypotetisk sett
kan være yngre enn hulveg B. Ved hulveg A heller imidlertid terrenget noe mot sørøst, noe som vil føre til at vannet ikke vil bli
ført mot hulveg B. Nedslagsfeltet mot nord avgrenses ved at hulveg B og C løper sammen og dreier av mot vest (se figur 88). Ved
felles befaring av lokaliteten ble også nedslagsfelt for vann diskutert, og funnet utilstrekkelig for å kunne transportere annet
enn fine sedimenter.
Ytterligere tekniske undersøkelsene ved bruk av standard proctor pågikk samtidig og uavhengig av Sørensens arbeid med materiale fra lokaliteten. Prøver ble tatt i felt og analyser utført ved
laboratorieforsøk. Disse undersøkelsene var det tekniker Gunnar
Moe og overingeniør Tom W. Skarre ved Statens vegvesen
Vestfold som sto for.
Mellom Sjakt 1 og 2 ble det åpnet et kvadratisk felt, ca 0,5 x 0,5

Tabell 9 Kornfordeling fra stratigrafiske enheter, Holagropa. Kilde: Sørensen (2000).
Prøve nr.:

1. E 22/26, sj 1s*
2. E 7, sj 2n *
3. E 56, sj 1s
4. E 18 sj 1s
5. E 35a sj 1ø
6. E 35b sj 1ø

Grus
64-2 mm

Grovsand
2-0,6 mm

38
42
24
29
39
60

17
15,5
19
18
14
10

Mellomsand
0,6-0,2 mm

Finsand
0,2-0,06 mm

25
24,5
24
26
16
11

12
11
13
15
13
8

Silt + leir
< 0,06 mm
8
7
20
12
18
11

* Store prøver: 1: 2,86 kg. 2:3,44 kg.

Tabell 10 Glødetap og vanninnhold fra stratigrafiske enheter, Holagropa. Kilde: Sørensen (2000).
Prøve nr.:

E 22/26

E7

E 18

E 56

E 35a

E 35b

Vanninnhold %
Glødetap %

2,9

2,2

16,7
6,9

14,4
6,2

16,0
8,2

13,0
6,7
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Tabell 11 Korngaderingsprøver, Cu-tall og standard proctor verdier, Holagropa. Kilde: Moe & Skarre i Gansum 2000g.
Prøvemateriale

Cu-tall
graderings-tall

E 22/26 sjakt 1, 19,4
E 7 sjakt 2

E 33 sjakt 1,
E 48 sjakt 2 =
under-grunn

10,1

Prosent målt av Densitet i felt
st. proctor
Ant.
Avlesninger:

Maksimal tørr
densitet kg/dm3

Vanninnhold i
felt % Ant.
Avlesninger:

Optimalt vanninnhold %, =
størst stabilitet

83,4
84,0
84,62

1,46
1,47
1,48

1,75

19
19
19

12,7

72,2
71,6

1,27
1,26

1,76

19,92
19,92

16

Figur 93 Sjakt 1, tolkning av sørprofilen med markering av E 22/26.

Figur 94 Sjakt 2, tolkning av nordprofilen med markering av E 7.
m. Det var meget kort avstand mellom dette feltet og de respektive profiler i sjakt 1 og sjakt 2. Stratigrafien og de strata vi skulle hente ut prøver fra var derfor enkle å kontrollere og sammenligne med profilene som lå mindre enn 1 m fra prøveruten.
Korngraderingsanalysene til Moe og Sørensen overensstemmer
og viser at tolkningen av stratigrafien i ruten og sjakten stemmer
overens. Det ble tatt ut korngaderingsprøver, gjort analyse for
Cu-tall og standard proctor for to sedimenter representert ved
fire stratigrafiske enheter. Resultatene er satt opp i tabell 11.

Prøvene av grusmassene, E 22/26, E 7, hadde et Cu-tall på
19,4. Massen har meget god bæreevne og er gradert slik at
fraksjonene har stor evne til forkiling. Dagens krav til Cu-tall
for naturmasse overstiger verdien 10. Det benyttes lite naturmasser i vegbygging i dag, da en i forsterknings– og bærelag
bruker maskinprodusert grus med høyt Cu-tall.
Graderingstallet for naturmassene i hulvegen er påfallende
høyt.
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Figur 95 Sjakt 1, tolkning av sørprofilen med markering av utvalgte grenseflater.
Vanninnholdet på 19% i felt er relativt høyt i forhold til optimalt vanninnhold. Da massen ble tilført vann på laboratoriet
ble stabiliteten svekket gradvis fra 16% til 22%. Det er imidlertid en vesentlig faktor som ikke blir tatt hensyn til ved laboratorieforsøket. Analysen tar ikke hensyn til massens dreneringsevne, derfor gir ikke disse teoretiske verdiene et helt tilfredsstillende bilde av massens bæreevne ved tilføring av vann.
Massen har meget god dreneringsevne, og vil ute kunne ta imot
store vannmengder før vanninnholdet vil svekke stabiliteten.

underlag for veg. Kombinasjonen av massenes kvaliteter med
hensyn til bæreevne kan være resultat av teknologisk kunnskap, men en kan ikke utelukke at kombinasjonen av masser
var resultat av heldige valg som følge av tilgangen på slik materiale i nærheten. Trolig har vegen vært så slitt og erodert at
undergrunnen ble eksponert. De som benyttet vegen hadde da
et valg; enten å oppgi vegen eller å forbedre den. Valget har falt
på en forbedring av vegen, ved påføring av morenemateriale,
stedvis direkte på den siltige undergrunnen.

Grusmassene, E 22/26, E 7, hadde en verdi på 83-84% av standard proctor. Det viser til høy grad av komprimering slik massene ligger i hulvegen. Prøvene ble innhentet 23 november
1999. Hadde prøvene vært foretatt på et tidspunkt som hadde
medført mindre fuktighet i massene, så ville verdien av standard proctor vært høyere. Ved en reduksjon på 1 % vanninnhold ville verdien av standard proctor vært omtrent 90%.
Dagens krav til bærelag er 93-97 % standard proctor. Graden
av komprimering viser at massene er tråkket på.

Samlet sett synes datagrunnlaget å bære en tolkning om at E
22/26, E 7 er påført over undergrunnen og har gitt stabile forhold i hulvegen. Funn av jern synes statistisk sett å være overrepresentert i det påførte laget, som gjennom komprimering og
sammensetning vitner om bruk, og det av tyngre skapninger
enn mennesker, i praksis vil det si hest både med og uten hjulredskap. Vegens bredde, etter at massene var påført, varierer
mellom 1,4 og 1,7 m i sjakt 1 (plantegning), og 3,2 (nordprofil) og 2,35 (sørprofil) m i sjakt 2. Massenes tykkelse varierer
også en del fra 0,08 til 0,25 m. Konklusjonen om at det har
vært et større vegarbeid i hulvegen som har muliggjort kjøring
med hest og hjulredskap rokker ved den tradisjonelle oppfatningen av hulveg, som ren rideveg og slitasje. Spor av slikt
arbeid var ikke synlig på hulvegens overflate forut for utgravningen.

Hvilke grunn ligger grusmassene på? For å få kunnskap om
hvilke kvaliteter grusmassene har, må også massene de hviler
på analyseres. I dette tilfelle er det i all hovedsak undergrunnen
grusmassene ligger på. Massene i undergrunnen, E 33 og E 48,
hadde et Cu-tall på 10,1. Massene består av mye finstoffer som
silt og leire, og målingene i felt viser at de er stabile. Massen er
imidlertid ømfintlig for vann. Ved laboratorieforsøk viste massen seg mest stabil ved 16% vanninnhold. Hvis vanninnholdet
minket eller økte ble massen ustabil ved laboratorieforsøket. I
og med at massen ikke drenerer fuktighet særlig godt, vil laboratorieforsøket avspeile kvaliteter ved massens bæreevne. En
direkte eksponering av massen for nedbør vil føre til at underlaget mister stabilitet og bæreevne. Hvis massene blir eksponert
for vann og samtidig blir tråkket på vil massen bli en glatt gjørme, som i liten grad kan brukes som veg. Derimot har massen
både bæreevne og stabilitet hvis den ikke utsettes direkte for
vann. Massene tåler høyt vanninnhold så lenge de ikke eksponeres direkte for vann og ferdsel. Vanninnholdet for massen i
felt var nær 20%, og likevel viste Cu-tallet en høy verdi.
Massen hadde en verdi på 71-72% av standard proctor.
Konklusjon
Datagrunnlaget ga Moe og Skarre grunnlag for å trekke den
konklusjon at kvalitetene til E33/E48 som vegunderlag først
kommer til sin rett når massen fra E22/26, E7 ligger over. Sagt
med andre ord; undergrunnen har gode fraksjoner og det er
grusmassene som framkaller kvalitetene ved E 33/E 48 som
104

Drøfting av grenseflater i hulveg B i relasjon til gravkonstruksjonen.
Hvordan er de stratigrafiske relasjonene mellom hulveg og
gravhaug i de to sjaktene? Det lar seg ikke gjøre å drøfte alle
profilene fra lokaliteten, men sørprofilen i sjakt 1 og nordprofilen i sjakt 2 skal diskuteres nærmere nedenfor.
Sjakt 1, sørprofil: Igjen er det grenseflatene som skal utsettes
for et granskende blikk. Grenseflaten E 72 representerer den
nedre grense for nedslitingsprosessene i hulveg B. E 72 er slitt
ned i den siltige undergrunnen, og kan ved dette tilfellet ikke ha
utgjort noen brukbar veg, da massen i undergrunnen ikke er
stabil ved tilføring av vann (se analysen over). Over grenseflate E 72 ligger E 41, E 56 og E 27. Av disse har ikke E 56 hatt
særlig utbredelse i plan og er bare dokumentert i profilen. E 41
har også meget begrenset utstrekning i planet. E 41 er dannet
forut for E 57. E 41 overlagrer grenseflate E 72, som representerer en nedsliting i undergrunnen, svakt U-formet. E 41 og E
27 er primære i forhold til E 56, men alle tre overlagrer E 72.
E 27 ser ut å være naturavsetning, og det er mulig at det er
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seget materiale fra massene i denne enheten ned og over E 72.
Det kan ikke avgjøres sikkert hva E 41 representerer, muligvis
er det en blanding av masser fra den gang da bruken av vegen
hadde ført nedslitingsprosessene ned mot undergrunnen. Det
er tatt inn noen trekullbiter fra E 41 som viser at massene i E41
er kulturpåvirket. Grenseflate E 72 er eldre enn E 41 som er
eldre enn E 57, denne observasjonen godtgjør at nedslitingsprosessene i grunnen er eldre enn gravhaugen! Hulvegen har en
eller flere faser eldre enn gravkonstruksjonen, og vegen har
vært i bruk lenge etter at gravhaugen ble bygd. Når ble gravhaugen bygd?
Resultater knyttet til ? dels haugkonstruksjon.
Gravkonstruksjonen viste seg å være stratigrafisk komplisert.
Det vil føre for langt å gjengi alle detaljer her, derfor gis kun et
resymé. En presentasjon av haugkonstruksjonen er allerede
publisert (Gansum 2002b). I matrisen over de stratigrafiske
enhetene i sjakt 1 er enhetene i gravhaugen å finne i venstre del,
fra E 74 og E 4 og ned til E 45 som var siste positive stratigrafiske enhet over de negative enhetene E 70, 64, 69, 68, som
representerte en avlang nedskjæring og tre små stolpehull rundt
nedskjæringen. Matrisen og profiltegningene dokumenterer en
komplisert stratigrafisk konstruksjon. I og med at sjakten er
gravd ut og dokumentert single context, er det mulig å se nærmere på sekvenser av konstruksjonen, samt datere trekull fra
ulike kontekster. I tillegg kan funn, det være seg av gjenstander,
bein, littisk materiale eller trekull sorteres og analyseres i forhold til plassering i konstruksjonen. I og med at kontekstene er
dokumentert hver for seg, er det mulig å sortere og løse opp
konstruksjonen i de dokumenterte ledd.
Den nedre grenseflaten E 73 utgjør overflaten av undergrunnen
i sjakt 1. Denne overflaten har vært eksponert, og ned i den
sennepsgule undergrunnen er det dokumentert en avlang nedskjæring, E 64. Nedskjæringens grenseflate er så smal at det
ikke kan ha vært plassert noe kiste i den. Rundt nedskjæringen
dokumenterte vi tre hull etter mindre stokker som har vært
satt ned i undergrunnen (E 68, E 69, E 70, figur 77). De negative stratigrafiske enheten var fylt med muld. Verken funn,
brente bein eller trekull kunne relateres direkte til nedskjæringen eller stolpehullene
Dels på overflaten av den gule siltige undergrunnen og dels i
det mørke påførte laget E 52 i gravhaugen ligger følgende funn:
tre flekker av flint, ett bor av flint og en tangepil av bergkrystall, samt en bit chert. Den ene biten med chert er eneste avfall
som er dokumentert i denne konteksten. Det er ingen nyhet at
det ligger littisk materiale i gravhauger. Det som vekker oppmerksomhet er fordelingen mellom redskaper og avfall i denne
konteksten. Redskapsinventaret fra disse to enhetene, E 72 og
E 52, er hele 83,3%. En slik fordeling fortjener en diskusjon.
Forut for diskusjonen skal vi se nærmere på alle littiske funn
gjort i og utenfor haugen for å sammenligne konteksten med
det høye redskapsinventaret med funntotaliteten. Av i alt 24 littiske funn fra undersøkelsen fordeler redskap og avfall seg slik:
7 flekker av flint med bruksspor herav 3 flekkeskrapere, 1 bor
av flint, 1 tangespiss (type A1) av bergkrystall, 1 tangespiss av
flint (type A1). Til sammen gir dette 10 klassifiserbare funn av
redskaper. De øvrige 14 funn består av 2 rundkjerner, 6 avslag
med og uten retusj, 4 fragmenter med retusj og 3 fragmenter
uten andre observerbare spor (Einar Østmo pers medl.).
Konteksten med det høye redskapsinventaret skiller seg markant
fra
funnbildet
av
de
littiske
funnene.
Funnsammensetningen kan neppe skyldes tafonomiske prosesser i jorda.
Den vanlige forklaringen som blir gitt funn av littisk materiale
i gravhauger er at funnene stammer fra en nærliggende steinal-

derboplass som er spadd ut som følge av haugbyggeriet. La oss
stille opp noen alternative hypoteser:
Funnene stammer fra en boplass, hvis jordmasser er benyttet
for å bygge opp haugen.
Det littiske materialet er sanket inn fra omkringliggende
boplasser og deponert i forbindelse med konstruksjonen av
haugen.
Denne hypotesen kan inkorporere den store typologiske og
dateringsmessige spredningen i materialet (jf Artelius
2000:116, 135). Tangespisser av type A1 dateres til mesolittikum, mens flekkeskrapere og bor godt kan være neolittiske
eller yngre. Hvordan kan hypotesen om sanking og deponering
av de littiske funnene testes? Gitt at klassifiseringen av materialet overensstemmer med brukstid og teknologi, så vil typologisk, teknologisk og dateringsmessig variasjon kunne sammenholdes med materiale fra boplasser i området, samt haugens
høyde over havet i forhold til standforskyvingskurver.
Det littiske materialet er slått i forbindelse med gravritualene.
Denne hypotesen tar utgangspunkt i en annen forklaring og
lenker funnene og sammensettingen av funnene til haugbyggeriet og til døderitualene. Da fristilles forklaringen fra den etablerte typologisk, teknologisk og dateringsmessig klassifisering,
og utgangspunktet blir å stille spørsmålet om vi kjenner den littiske teknologi og typologiske variasjon i tilstrekkelig grad til å
teste hypotesen. Er det forsket tilstrekkelig på jernalderens littiske teknologi til å gi skikkelige svar (jf Knarrström 1999,
2000)?
Flintfunn i gravhaugkontekst er i liten grad problematisert
(Knarrström 1999:21). En parallell til vår undersøkte haug er
gravhaug nr 7 på Tveitene i Brunlanes (Nicolaysen 1887:19),
hvor det ble gjort funn av et bor av flint samt et par spredtliggende brente bein (C12988). I svensk forskning har Tore
Artelius vært inne på emnet, og han hevder med referanse til
hallensk materiale, at gamle gjenstander også fra eldre graver
deponeres i yngre graver som ledd i å oppheve tiden mellom
avdøde og sine forfedre (Artelius 2000:116). Sett slik vil arkeologenes målsetning om snever datering av graven (ofte entalls
form i omtale av haug) synes som et dårlig utgangspunkt. I vårt
materiale fra Holagropa kan kombinasjon av hypotese 2 og 3
være mulig. Hypotesen om tilfeldig boplass materiale i haugen
synes ikke troverdig i den omtalte konteksten med 83% redskap. De observasjonene som Hulvegprosjektet har gjort og
dokumentert, skyldes i høy grad gravnings- og dokumentasjonsteknikken. For at flere kvalifiserte observasjoner kan gjøres, og diskusjonen føres videre, bør flere gravkonstruksjoner
graves på samme måte.
Dateringer av gravhaugen
I diskusjonene omkring dateringer av hulveger (kapittel 4), har
vi lagt vekt på om det er startpunktet eller tidsperioder vegen
var i bruk eller sluttpunkt som dateres. Den samme tilnærming
kan med fordel også benyttes på haugkonstruksjoner.
Gravhaugen ligger mellom 21 og 23 m over havet, noe som på
grunn av landhevningen avgrenser en eldste datering av haugen
til neolittikum. Foruten tangespissene Einar Østmo klassifiserte, synes ikke det resterende littiske materialet å kunne dateres
nærmere enn neolittisk eller yngre (Østmo, Waraas, Østerdal,
Østigård pers.medl.). Dermed må vi forsøke å datere haugkonstruksjonen ved hjelp av 14C-dateringer på trekull. Ser vi
undersøkelsen under ett, kan vi sette opp en første sekvens av
kontekster i haugen. Fra denne sekvensen, hvor det littiske redskapsinventaret var på 83%, foreligger det to 14C-dateringer
av trekull.
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Figur 96 Sjakt 1, fotografi av nedskjæring med avtrykk etter tre mindre stokker som har stått i undergrunnen.
Den første stratigrafiske sekvensen kan dateres til førromersk
jernalder. Trekullet som er datert er funnet i stratigrafisk låste
kontekster i gravhaugen. Hvilke primær kontekst trekullet har
hatt vet vi ikke, men det er ikke brent på stedet. Det er kun påvist
ett brent beinfragment i E 25-27 i sjakt 2. Forøvrig er det ikke
funnet bein i denne sekvensen. Om det skyldes nedbrytningsprosesser eller om det ikke har vært deponert mange brente bein i
denne konteksten lar seg kanskje avgjøre ved fullstendig utgravning av haugen. I E 25-27 i sjakt 2 er det funnet ett littisk redskap; en flekkeskraper med retusj på tuppen, samt to flintavslag.
Det vil si en redskapsprosent på 33,3%. Med til denne fasen
hører nedskjæringen og de tre stokkene som var satt ned i undergrunnen.
Over denne første konteksten, i sjakt 1, påføres et mørkt tykt
gruslag, E 47. I dette laget er to tildannete store stein fundamentert. Steinene kan være del av en kantkjede og må ses i sammenheng med steinrekkene i sjakt 2. I sjakt 2 er steinrekkene
sammenhengende og ligger fundamentert i E 25-27 og avgrenser
utbredelsen av disse enhetene. E 47 inneholder ett brent beinfragment, og to littiske avslag, ellers kun trekull. En 14C-datering av trekull fra E 47 foreligger:

Figur 97 Sjakt 1, plantegning med avgrensning av E 52 samt
funnspredning knyttet til E 52 og E 72. Sirkler med midtpunkt
representerer tangespiss og bor, kors representerer flekker og
kvadrat representerer en bit chert.
106

Sammenholdt med 14C dateringene fra E52 og E26/27 viser den
foreliggende dateringen et tidsspenn. Kanskje kan spriket
mellom 14C dateringene knyttes til kronologiske forhold i stratigrafien. Dateringene gir muligheter for flere tolkninger:
Sekvensen kan deles i to adskilte hendelser, eller betraktes som en
hendelse som inkorporerer daterbart materiale med tidsspenn.
Betrakter vi det som to hendelser, må vi tolke det som en kontinuitet i haugbyggeriet. Betrakter vi sekvensen som en handling
vil trekullet i de nedre enhetene ha en eldre primærkontekst eller
høy egenalder i forhold til den yngste dateringen. Et forhold som
kan ha relevans for denne problemstillingen er funn av F 78, trolig et belte eller selebeslag av bronse som ble funnet i E 43. Slikt
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Figur 98 Sjakt 1, E 52 havveis bortgravd.
Tabell 12 Radiologisk datering av trekull fra sjakt 1, E 52 og sjakt 2, E26/27, Holagropa. Dateringene er utført av Laboratoriet
for radiologisk datering i Trondheim. Prøvene er oppgitt i 1 sigma og kalibrert etter Stuvier & Reimers 1993.
Lab ref.

Oppdragsgivers ref.

Materiale

14

C alder BP

Kalibrert alder

T-14823

Roligheten 2034/1

Trekull: Av bjørk,

2040 ± 110

BC180-AD 80

F103, F107 fra Sjakt 1

hassel, eik, selje, vier,

E 52

osp, furu

Roligheten 2034/1

Trekull: Av bjørk,

2025 ± 55

BC 60– D 60

F114, F115, F119 fra

hassel, eik, selje, vier,

Sjakt 2 E26/27

osp, furu

T-14824

Tabell 13 Radiologisk datering av trekull fra sjakt 1, E 47, Holagropa. Dateringen er utført av Laboratoriet for radiologisk datering i Trondheim. Prøvene er oppgitt i 1 sigma og kalibrert etter Stuvier & Reimers 1993.
Lab ref.

Oppdragsgivers ref.

Materiale

14

C alder BP

Kalibrert alder

T-14819

Roligheten 2034/1

Trekull: Av bjørk,

1735 ± 60

AD 240-400

F90, F91, F96 fra

hassel, eik, furu

Sjakt 1 E 47

remgarnityr er vanlig i yngre romertid, noe som kan tyde på at
14C dateringen (AD 240-400) kan representere en påbygning av
haugen.
Den neste sekvensen av kontekster som vi fører sammen består av
enheter med mye brente bein og trekull. I sjakt 1 er det E 21 og E 39,
og enhetene som ligger mellom disse, som skal betraktes som en
sekvens. Tilsvarende sekvens for sjakt 2 består av E 4, E 10, E 11, E 29
og E 30. Samlet inneholder disse stratigrafiske enhetene brente bein,
trekull, 1 littisk avslag. Det foreligger tre 14C-datering av trekull:

Dateringene spenner over en tidsperiode i yngre jernalder, og
det er tydelig at stedet igjen er benyttet til rituell aktivitet.
Haugen blir påbygd i yngre jernalder. Brente bein og trekull
utgjør hovedbestanddelen av funnene i denne fasen.
Kremasjonen må ha stått et annet sted, og beina er spredt rundt
i disse lagene. Trekullet stammer hovedsakelig fra løvtrær,
mens gran mangler helt. Mangel av gran kan kanskje være en
pekepinn om at kremasjonen sto en gang i merovingertid, siden
graninnvandingen i denne delen av Vestfold settes til AD800.
107
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Tabell 14 Radiologisk datering av trekull fra sjakt 1, E 21, E 39, sjakt 2, E 11, Holagropa. Dateringen er utført av Laboratoriet
for radiologisk datering i Trondheim. Prøvene er oppgitt i 1 sigma og kalibrert etter Stuvier & Reimers 1993.

Lab ref.

Oppdragsgivers ref.

Materiale

14

Kalibrert alder

T-14820

Roligheten 2034/1

Trekull: Av bjørk,

1215 ± 45

AD 775-885

F75, F77 fra Sjakt 1 E

hassel, eik, furu, osp,

21

selje/vier

Roligheten 2034/1 F81

Trekull: Av bjørk,

1370 ± 50

AD 645-680

fra Sjakt 1 E 39

hassel, eik, selje/ vier,

1345 ± 70

AD 650-770

T-14821

C alder BP

osp, furu
T-14822

Roligheten 2034/1

Trekull: Av bjørk,

F85, F112 fra Sjakt 2

hassel, eik, selje/vier,

E 11

osp, furu

Figur 99 Sjakt 1, sørprofil med dateringer. De øvrige dateringene kan sammenholdes med matrisen, figur 90.
Haugbruddet er dokumentert og datert ved stratigrafisk dokumentasjon. Masser fra haugen, E 74, er kastet ut og overlagrer
E 18 i sjakt 1. Massene E 18 og E 8/9 inneholder vindusglass,
tegl, krittpipestilk og flaskeglass. Dette plasserer avsetningstidspunktet av disse sedimentene til perioden 1800-1850, og
avsetningen av E74 må være yngre. Haugbruddet har trolig
funnet sted mot slutten av 1800-tallet.
Følgende faseinndeling kan utledes av den dokumenterte stratigrafien:
Fase 1 utgjør forberedelser på stedet. En kan ikke se bort i fra
at et kremasjonsbål sto på plassen forut for bortgraving av
markoverflaten, men det er kun en hypotetisk mulighet.
Fase 2 utgjøres av ritualer som kan være knyttet til gravskikk.
Det graves ned i undergrunnen, settes opp stokker/stolper som
forholder seg til nedskjæringen og det deponeres littiske redskaper. Hvis sporene på nåværende stadium regnes for en grav,
er det sannsynlig at deler av gravgodset blir lagt med i denne
fasen, men noe belegg for dette finnes ikke dokumentert. Det er
heller ikke godtgjort at sporene de facto er, eller representerer,
en grav.
Fase 3 er første byggetrinn av haugen, og jord med trekull og
noe littisk materiale samt ett brent beinfragment er dokumentert deponert i massene.
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De tre fasene i rommet kan analytisk slås sammen til en handlingssekvens over tid, sekvens 1 i tabell 15.
Fase 4 oppbyggingen av haugen fortsetter. Haugformen er
konisk. Fortsatt er massene ispedd trekull og noe littisk materiale. Steinene som kan utgjøre del av en kantkjede blir lagt på
plass. Steinene er grovt tuktet, og ikke tilfeldig valgt. I sjakt to
er det funn av littisk materiale i området omkring kantkjeden.
Plassering av denne fase i tid byr på problemer. Enten hører den
til den første handlingssekvensen, eller så utgjør den en egen
handlingssekvens, se tabell 15.
Fase 5 preges av deponering av trekullholdige masser, og i
denne fasen øker deponeringen av brente bein til et maksimum.
Det synes som om de kremerte beina blir lagt på en konisk forhøyning innenfor en ikke sluttet kantkjede, og i vesentlig grad
er det i sjakt 1 de brente beina er dokumentert. Antall littiske
funn går ned. Funnene gir inntrykk av at konstruksjonen kan
omtales som en grav.
Fase 6 Haugkonstruksjonen ansees ferdig. Som en lav rund
eller oval haug med relativt lav hvelvet profil. Fasene 5 og 6
utgjør en handlingssekvens og kan med bakgrunn i tre 14Cdateringer plasseres mellom ca. AD650-850.
Fase 7 dekkes hele lokaliteten av sandholdige masser. Massene
overlagrer hulveg, gravhaug og gropen. Det er funnet vindusglass i sjakt 1 E 18, og stilk av krittpipe og skår av flaske i E
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Tabell 15 Tolkning av handlingssekvenser i tid og rom for gravhaugen, Holagropa.

Fase - rom

Tolkning

14

C dateringer*

Sjakt 1

Sjakt 2

Fase 1

avsjakting av markoverflate

avsjakting av markoverflate

Fase 2

Deponering av littiske

Sekvens -tid

1
1

redskaper og materiale Nedskjæring av E64 Stolper E68,
E69, E70
Fase 3

E45, E52, påføring

E25-27, påføring

BC 180-AD80 BC 60-AD60

1

Fase 4

E47, E49, kantstein påføring

E25-27,E30, kantstein,

AD 240-400

1 eller 2

3

påføring
Fase 5

E40, E39, E36, E24, E21,

E11, E10, E39, E41, E40, E42,

AD 645-680 AD 650-770

påføring

påføring

AD 775-885

Fase 6

E11, E12, E13, E16, påføring

E3, E4, påføring

3

Fase 7

E8/9, E18, markflate

E5, E6, E35, markflate

4

Fase8

E3, E7, E10, E63, E74,

E43, E49, haugbrudd

AD 1850-1900

5

haugbrudd
Fase 9

E4, E58, E0, E1, markflate

E0, E1, markflate

6

* Kallibrert 1 sigma.
8/9, noe som indikerer at massene inneholder relativt moderne
funn.
Fase 8 representerer haugbruddet. Det som indikerer en slik
tolkning av fasen er at enhetene E 8/9 ligger under enheter som
inneholder brente bein og trekull ; E 3, E 7 og E 10. E 74 er
de utkastete massene fra haugen som ligger over markoverflaten i hulvegen, fase 7, som dateres AD 1850-1900. Likeså kan
store stein som ligger i E 18 kanskje knyttes til haugbrudd.
Dette plasserer haugbruddet i moderne tid, som en regulær
gravplyndring.
Fase 9 erosjon og nedsiging av masser, søppel deponeres i haugens plyndringsgrop, ny etablering av markoverflate.
De første aktivitetene som kan knyttes til haugkonstruksjonen
kan dateres til førromersk jernalder, BC180 – AD80. Den eldste slitasjen i hulvegen er stratigrafisk eldre enn aktivitetene
som avsatte konteksten med det daterte trekullet. Siden trekullet er sekundært deponert vil en måtte regne med at haugbyggeriet er noe yngre. Hvor mye yngre vet vi ikke. Det er imidlertid klart at hulvegens eldste faser må være eldre enn sekvens
1 som innbefatter bygging av haug. Dermed er det godtgjort at
hulvegen var i bruk i eldre jernalder.
Konklusjoner
Den arkeologiske undersøkelsen på Roligheten 2034/1,
”Holagropa” ga betydelige mengder informasjon både om hulveg og gravhaug.
Overlagrer gravhaugen (nr 1) hulveg B?
Overlagrer hulveg B haugfoten på gravhaug (nr 1)?
Problemstillingene avspeiler en unyansert holdning til de dynamiske prosessene som bruk av hulvegen representerer og et statisk syn på haugbyggeri. Fravær av et dynamisk og diakront
syn på tid preger problemstillingene. Mer presise problemformuleringer kunne vært formulert, og et eksempel kan formule-

res slik: Overlagrer haugkonstruksjonen dokumenterbare nedslitings- eller akkumulasjonsprosesser i hulvegen?
Konklusjonen er at nedslitingsprosessene i undergrunnen (dvs
hulvegen), den nedre grenseflaten E 72, stratigrafisk er eldre
enn haugkonstruksjonen. Hulvegen var i bruk i eldre jernalder
forut for haugbyggeriet. Massene som er akkumulert i hulvegen er yngre enn gravhaugen. Ferdsel i hulvegen har pågått i
jernalder og middelalder, også etter at folk sluttet å bygge på
haugen. Derfor har slitasjen påvirket haugkonstruksjonen.
Påførte masser i hulvegen er tilkommet lenge etter at haugen
var ferdig bygd, men forut for haugbruddet. Haugbruddet i
gravhaugen har medført utkasting av masser, og disse massene
er nok hovedsakelig kastet ned skråningen mot vest, men flere
stratigrafiske enheter i østre del av haugen er tolket å representere masser fra haugbruddet. Masser fra haugbruddet ligger
stratigrafisk over masser akkumulert i hulvegen, og viser at
haugbruddet har skjedd i moderne tid, antagelig i perioden
AD1850-1900.
Er grop (nr 2 ) primær eller sekundær i forhold til hulveg B?
Er grop (nr 2) resultat av masseuttak til gravhaug (nr 1)?
Det er ikke lagt ned mye ressurser på å finne ut hva gropen
representerer. Gropen synes ikke å ha en direkte relasjon til
hulveg B. Stratigrafisk ligger det enheter over hulvegen som
også ligger i gropen. Dokumentasjonen av profilene i sjakt 2 gir
ikke svar på problemstillingene. Med hensyn til problemstillingen om gropen kan være resultat av masseuttak til gravhaugen synes det lite trolig. Haugkonstruksjonen er vesentlig bygd
av grus og sand, massene fra gropen har bestått av siltig undergrunn. Gropen er yngre enn Hulveg C, men kan ikke direkte
knyttes til hulveg B eller gravhaugen.
Er hulveg B og C samtidige?
Har hulvegene ulike bruksfaser?
Problemstillingen kunne vært besvart hvis sjakt 1 hadde blitt
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ført gjennom deler av hulveg C. Da steinkonstruksjonen i hulveg C forsvarlig ble bestemt og tolket som skoning for stolpe til
kabelstrekk, falt en del av behovet for å føre sjakten så langt
øst som inn i hulveg C. Behovet for å se hulveg B, C og A samt
eventuelt veg K i sammenheng ved en sjakt gjennom alle vegene
er absolutt tilstede. Men på grunn av ressurshensyn ble ikke
dette prioritert. Hulveg B og C fører sammen mot nord, og en
steinblokk ligger i planum av hulveg C og blokkerer vegen. Det
er ingen slike hindringer i hulveg B. I hulveg B er det påført
masser, det ble dokumentert ved graving, analyser og jordbor.
I hulveg C kan vi ikke erkjenne tilsvarende masser når vi stikker med jordbor. Uten å undersøke stratigrafien i hulveg C er
det ikke mulig å besvare problemstillingen med sikkerhet. Det
har vært mulig å bruke hulveg B lenger enn hulveg C, som er
blokkert av stein og effektivt satt ut av bruk ved graving av
gropen.
Hulveg B har dokumenterbare bruksfaser. Nedslitingsprosesser
har ført til at hulvegen har tegnet seg i undergrunnen, representert ved nedre grenseflate, E 72. Prosessene som har ført til
slik slitasje lar seg ikke dokumentere direkte, da massene er
transportert bort ved erosjon. Den påførte og komprimerte
massen i hulveg B viser direkte til en bruksfase. Funnene av
rustklumper i denne massen indikerer at bruksfasen hører
hjemme i en periode hvor hester var skodd (jf Gansum 2002a).
Det påførte forsterkningslaget i hulveg B har gjort det mulig å
kjøre med hest og hjulredskap i vegen. I løpet av 1800-tallet
blir gjenstander av glass og del av krittpipe blandet med masser som overlagrer de påførte massene i hulveg B. Lite tyder på
at hulvegen er benyttet etter at masser overlagret forsterkningslaget. En datering av forsterkningslaget foreligger ikke,
men to hypoteser kan settes fram:
1 Det året hvor broa ble reparert, i 1839-40, var fergestedet
i drift. Trafikkmengden var stor ca 200 hester og dagen.
Den vegsignaturen som står på grevskapskartet indikerer
en vognveg der hvor veg K er markert på figur 88. Om
belastningen på vegene ned til fergeleiet ble så stor at de
reisende igjen tok hulvegene i bruk, vet vi ikke noe om.
Forbedringen av hulveg B med påføring av forsterkningslag kan være resultat av et akutt behov for vegforbedring
dette året.
2 Logisk sett bør et slikt forsterkningslag være påført forut
for oppføringen av broa i 1808. Vegsignaturen som står på
grevskapskartet indikerer en vognveg der hvor veg K er
markert på figur 83. Denne vognvegen er markert på kart
fra 1813. Forutsatt at denne etablerte vegen tok unna trafikkbelastningen var det ikke behov for flere veger, og
ingen av hulvegene er markert på grevskapskartet.
Forsterkningslaget kan være påført på 1700-tallet eller tidligere. Hvor mye tidligere enn 1700-tallet en kan postulere
at forsterkningslaget er lagt er usikkert. Forsterkningslaget
kan være en tilpasning til økt bruk av hjulredskap, men
kan og være påført for å stabilisere ridevegen.
Vegen til fergestedet var del av hovedvegen mellom Kristiania
og Larvik og er omtalt som farbar med vogn allerede i 1665
(Nielsen 1877:248). Ved Kong Kristian V besøke i 1685 skal
han ha benyttet vogn på denne vegstrekningen (Nielsen
1877:257, Nielsen 1998, 1999:18). Det ligger flere parallelle
veger ned mot fergestedet, og hvilken av dem det siktes til med
hensyn til vogntransport er umulig å avgjøre. Å bestemme
vegens bruksfunksjon så presist at de påførte massene utelukkende kan settes i sammenheng med økt bruk av vogner og
kjerrer lar seg ikke gjøre. Massene kan være påført for riding.
Et viktig resultat av undersøkelsen er at hulveger kan ha blitt
vedlikeholdt, og det i en skala som kan klassifiseres som vegarbeid. Resultatet bør imidlertid ikke forundre, da veghold er
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dokumentert fra tidlig 1400-tall i Sandefjord (jf DN I nr 577,
595 fra 1401 og 1404).
Kan gravingen kaste lys over gravhaugens konstruksjon?
Undersøkelsen, spesielt i sjakt 1 dokumenterte at haugkonstruksjonen er en kompleks konstruksjon. Dokumentasjonen
muliggjør en utførlig diskusjon omkring haugbygging, noe vi
vil diskutere grundigere i andre sammenheng. Hovedresultatet
er at de ulike kontekstene vedrørende funn av littisk materiale
og brente bein viser ulik kronologisk plassering, og at haugen
som diakron prosess kan, og bør, ses i et langtidsperspektiv.

Oppsummering av kapittel 7
Hulvegene er undersøkt på ulike måter og med forskjellige problemstillinger. Dateringsproblematikken er stadig sentral, i og
med at få av hulvegene er gitt sikre dateringer. På to av lokalitetene har vi imidlertid belagt dateringer av hulveger.
Hoveddelen av hulvegene er imidlertid ikke datert. Det skyldes
i hovedsak to forhold.
1
2

For det første lar nedslitingsprosessene i vegen seg vanskelig dokumentere.
Daterbart materiale vil ikke kunne settes i direkte forbindelse med avsetningskonteksten i hulvegen. Gjenstander
eller daterbart materiale i de undersøkte hulvegene avspeiler ikke med nødvendighet tidspunkt for akkumulasjonsprosessen, derfor kan eldre gjenstander ligge stratigrafisk
over avsetninger med yngre gjenstander. Kompleksiteten
omkring dateringsproblematikk tør i alle fall å være dokumentert grundig gjennom hulvegundersøkelsene.

Påføring av morenemateriale i hulveger for å stabilisere grunnen er ny dokumentert kunnskap (Holagropa). Hypotesen om
at hulveger kan være skåret ned i terrenget som et bevisst veganlegg, synes ikke å ha noe belegg (Råstad østre). Men sedimenter kan ha blitt påført som ledd i forbedring av vegen
(Holagropa, Roligheten og Ulleberg). Forut for de arkeologiske undersøkelsene var det ikke mulig å se at hulvegene hadde
vært gjenstand for slikt vegarbeid.
Den kasseformete hulvegen som ble arkeologisk undersøkt på
Råstad østre viste seg å være en hulveg som var tilpasset nye
transportbehov. Hjulspor ble dokumentert og den siste bruksfasen i vegens historie var trolig som tømmerveg. Vegens eldre
faser kunne på grunn av podsolisering i jordsmonnet følges
flere hunder år forut for tilpassingen til hjulredskap. Ingen av
de skriftlige kildene fra 1600-tallet, som omhandler utskjæring
av eksisterende veger, kan med noe troverdighet knyttes til den
undersøkte kasseformete hulvegen.
I tillegg til detaljert arkeologisk og geologisk arbeid med stratigrafi har arbeid med skriftlige kilder og pollenanalyse vært
avgjørende for resultatene som er lagt fram. Mye kulturhistorisk kunnskap om ferdsel og ressursutnyttelse for gårder og
områder er å finne i skriftlige kilder. Kildene gir ikke svar på
når vegen ble tatt opp, men gir absolutt muligheter for å se
hvilket mangfold av funksjoner vegene kan ha dekket. I og med
at hulvegenes brukstid er vanskelig å snevre inn til korte
avgrensede tidsrom, er kulturhistoriske kilder viktige å ta i
bruk.
De arkeologiske undersøkelsene ga mye ny informasjon, og
problemstillingene og metodevalgene har utvidet kunnskapsbasen for kulturminne kategorien hulveger. En gjennomgang og
evaluering av det metodiske utviklingsarbeidet skal vi ta for oss
i neste kapittel.

92069-07-0 Hulveger

13.03.02

11:12

Side 111

8. Evaluering av metoder og resultater
Gjennom litteraturstudier, registrering, utgravninger og begrepsutvikling har vi forsøkt å sette hulvegene på den arkeologiske
dagsorden. Resultatene som vi legger fram er dels metodisk
generelle og dels historisk partikulære.
Arbeidet med terminologi, prosessfokusering og stratigrafisk
metode for å analysere kontekster i hulveger har overføringsverdi til alle områder med hulveger. Tilnærmingssettet til landskap er på ingen måte noen nyhet, men viser hvor viktig det er
å ta rede på kulturmiljøet hvor vegene inngår som en viktig
kulturminnekategori.
Resultatene fra de arkeologiske utgravningene anses å være
spesifikke og partikulære med hensyn til datering og kulturhistorisk plassering. Utbyttet av å drøfte gravningene i forhold til
hverandre anser vi som unødvendig, da det vil avstedkomme
mange repetisjoner. I steden vil vi trekke fram metodiske erfaringer og evaluere metodenes eventuelle egnethet til å besvare
problemstillingene. Overføringsverdiene av metodeprøvingene
vil eksplisitt bli trukket fram, slik at brukere av rapporten lettere kan vurdere valg av metoder.
Arkeologisk registrering
Hulvegprosjektet i Vestfold har dokumentert områder hvor
hulveger inngår som del av det kulturhistoriske miljøet.
Datering av hulveger ved visuell observasjon er mulig f eks
Hvatumskjeet i kapittel 6, selv om slike eksempler ikke forekommer ofte. Et annet vesentlig resultat av registreringsarbeidet er at detaljert kartlegging av utvalgte kulturmiljøer, hvor
hulveger inngår, gir et overblikk og en mulighet for å danne seg
bilde av fortidens ferdsel. Arbeid med kartering av hulveger i
landskapet bør gjennomføres forskjellige skala. Kart i forskjellig målestokk gir grunnlag for å se hulveger i sammenheng,
som mulige fragmenter av vegstrekninger (Skarre 2001).
Kulturminnene langs slike mulige vegstrekninger bør vurderes
med hensyn til utsyn/innsyn, grad av eksponering og hvorledes
de henvender seg til andre kulturminner i landskapet. De data
vi kan presentere på et slikt grunnlag gir gode resultater som
kan integreres i vern og sikring av kulturminnene. I tillegg
utgjør slike data viktig innsikt som kan brukes i forskning og
formidling f eks gjennom skilting og skjøtsel. Vegen binder kulturminnene sammen til kulturmiljøer.
Det er innvendinger av kildekritisk art som må drøftes i forbindelse med slik kartlegging. Ved å sette sammen hulveger til
vegstrekninger beveger vi oss ut i det usikre. Hvis en slik vegstrekning blir liggende som et premiss for videre analogibruk
står slutningene relativt svakt. Vender vi på resonnementet; ved
at andre kulturminner blir brukt for å lenke sammen vegfragmentene til daterte veger, må vi og regne med at analogibruken
utsettes for kritikk. Det er fort gjort å gå i ringslutningens felle.
Tross kildekritiske vanskeligheter synes denne måten å nærme
seg hulvegene og vegstrekningene på (jf kapittel 6), å være en
god tilnærming. Fortidens ferdsel var styrt av mennesker, og
våre problemer av logisk karakter bør ikke lamme oss fra å
tolke det materiale som står til rådighet (Gansum 1999).
Kan hulvegenes bredde og dybde si noe om samhørighet eller
mengden ferdsel over tid? Hulvegenes bredde og dybde er
avhengige variabler som knytter seg til undergrunnens beskaffenhet, nedslagsfelt for vann og terrengets helling. Den ytre
bredden vil således være resultat av flere faktorer som ikke
direkte har med ferdsel å gjøre. Den indre bredde målt på
dagens markoverflate avgir ikke direkte informasjon om indre
vegbredde for tidligere bruksfaser. Oppfatninger om at dype

hulveger viser til lang tids bruk, holder ikke som en generell
forklaring. Tidsaspektet for ferdsel er ikke eneste eller viktigste
variabel med hensyn til dybde. Vannerosjon og terrengets hellingsgrad sett i forhold til sammensettingen av løsmasser er
langt viktigere for hulvegens dybde enn den ”rene” ferdselen.
En annen kjensgjerning er at et stort antall hulveger opp en
bakke ikke viser mengden ferdsel, men sier noe om undergrunnens beskaffenhet. På toppen av en bakke kan det være en eller
to hulveger, mens det midt i bakken kan være ti (jf
Hogsnesåsen). Det har ikke vært mindre ferdsel på toppen av
bakken enn mitt i. Antall parallelle hulveger skyldes trolig dårlig stabilitet i grunnen, noe som har ført til bløte og gjørmete
veger. Strekninger med høy ferdselsbelastning, hvor det har
vært mulig å utnytte bredden i terrenget, vil kunne ha mange
parallelle hulveger. Områder med god stabilitet i grunnen kan
ha hatt samme ferdselsbelastning uten at det har satt mange
eller dype spor.
Er da spørsmål om bredde, dybde og eksakt lengde relevante
data? Hvilke informasjonsbehov har forvaltningen og eventuelt forskningen bruk for? I forvaltningssammenheng vil selvsagt en god kartmarkering gjerne i form av en strek, eller for
større hulvegsystemer skravert områder være nødvendig. Det
er ofte tilstrekkelig med en lokalitetsmarkering i innledende
saksbehandling. Beskrivelser av lengde, ytre bredde og dybde
er relevante data for å finne den enkelte hulveg igjen i terrenget. I arealplansammenheng vil en lokalitet som inneholder hulveger blir befart og hulvegene tegnet, eller målt inn ved bruk av
teodolitt. Ytre bredde kan være relevant hvis det skal trekkes
opp en sikringssoner. Dette gjøres ofte i arealplansammenheng
hvor hulvegene blir målt inn og kartfestet digitalt. I forvaltningssammenheng vil behovet for kartavmerking være viktigste
data, dernest beskrivelser og mål av hulvegene.
For forskning er det først og fremst en detaljert kartavmerking
av hulvegene som utgjør viktigste data. Hvor vegene leder hen
kan fremgå av detaljkartet som viser hulvegens lengde. I og
med at ytre bredde og dybde er avhengig variabler som ikke
primært kan isoleres til ferdsel, vil disse målene være av mindre betydning.
Det forskningen, forvaltningen og formidlingen trenger er
begrepene og terminologien som beskriver hulvegene (kapittel
5). Måling av de ulike variablene som beskrives av terminologien utgjør empirien som distingverer de enkelte hulvegene fra
hverandre. For å konkludere med hensyn til lengde, ytre bredde og dybde, synes lengde og hulvegens orientering, i form av
detaljert kartavmerking, å være viktigste data. Nøyaktig kartfesting er trolig det nyttigste redskapet i alt videre arbeid med
hulvegene. Ved nøyaktig kartfesting kan verbale beskrivelser
standardiseres og forkortes i forvaltningssammenheng. En
parallell som kan trekkes fram er kommuneplanens arealdel
som normalt består av kart med tilhørende bestemmelser, hvor
kartet har forrang som rettsdokument. Kartavmerking med
kort beskrivelse og referanse til lovverk, skulle i være nyttig
verktøy for travle byråkrater.
Relasjoner mellom hulveger og gravhauger er spesielt trukket
fram i kapittel 6. Plassering av gravfelt i landskapet indikerer
ofte bebyggelse, men det finnes gravfelt og samling gravminner
som ligger spredt mellom antatte bosetningsenheter. Disse
spredte gravfeltene og gravminnene henger sannsynligvis sammen med ferdsel. Ganske ofte finner vi hulveger når vi registrerer gravfelt. Vi vil driste oss til å betrakte relasjonene mellom
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grav og veg som en symbiose, en sammenheng i tid og rom.
Forholdet mellom grav og veg kan knyttes til germanernes
æreskodeks. Det var prestisjefylt og ærerikt å bli minnet, eller
for å si det med andre ord; å inngå i den kollektive hukommelse, inngå i historiefortellingene, rett og slett å bli inkorporert i historien. På mange måter kan vi se på dette forholdet
som en materialisering av et udødelighetsprosjekt. Hulveger er
påvist i slike sammenhenger på lokalitetene Sjue-Revo,
Lågerødåsen, Hella, Holagropa, Roligheten og Ulleberg. På
alle disse lokalitetene synes relasjonen mellom hulveger og
gravhauger å være av en slik karakter at kulturminnene inngår
i en sammenheng både i tid og rom.
Bautasteiner finnes på gravfelt, men er også vegmerker. Vi må
tro at det symbiotiske forholdet er tilsiktet. Bautasteinen på
Hvatumskjeet er plassert på andre siden av overgangsstedet
enn gravfeltet, og her passerer hulvegen umiddelbart inntil den
reiste steinen. Bautasteinen er trolig et vegmerke.
Gjennomgang av fornminneregisteret samt gjennomgang av
norsk og svensk litteratur underbygger tolkningen av bautasteiner som knyttet til grav og/eller veg. Hulvegenes eventuelle
relasjon til bautasteiner må vurderes fra lokalitet til lokalitet,
men bautasteinene hører med til ferdselens materielle uttrykk
på linje med de svenske runesteinene. På Hvatumskjeet er relasjonen mellom bautastein, vad/bro, gravhauger, trekullmiler og
hulveger meget tett. Hulvegene er relatert til trekullmilene, men
det er to observasjoner som svekker sammenhengen med
milene. 1) En av gravhaugene overlagrer og blokkerer en hulveg. 2) En trekullmile overlagrer en hulveg like inntil bautasteinen ved vegen, noe som tyder på at hulvegen da ikke var i
bruk. Disse observasjonene synes å svekke sammenhengen i tid
mellom trekullmiler og hulvegene på stedet.
Skriftlige kilder og kart
I forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene er skriftlige
kilder brukt og vurdert i forhold til informasjonsverdien de har
for de aktuelle områdene og de aktuelle hulvegene. I tolkningsarbeidet hentet vi opplysninger fra bl a Diplomatarium
Norvegicum og bygdebøker for å sette de undersøkte vegene
inn
i
en
lokal
kulturhistorisk
sammenheng.
Middelalderdiplomene må anses som relativt gode veghistoriske kilder. Disse kildene anser vi å være viktige for å forstå
betingelser for transport og kommunikasjon mellom gårder og
områder knyttet til erverv.
Få kilder kan brukes som bevis eller belegg for at en, konkret
påvist, hulveg ble brukt. Kritisk bruk av skriftlige kilder konkretiserer og utvider hvilke former for ferdsel som kan belegges
i et område. På den måten utvider de skriftlige kildene tolkningsmulighetene, noe som faktisk må anses som kompliserende og positivt.
Eldre kartmateriale har vi også benyttet. Det finnes kartsignaturer f eks på grevskapskartene som samstemmer med hulveger,
men hulvegene er oftest utelatt. Kart er en reduksjon av tilgjengelige data, og utelater derfor en rekke forhold. Til eldre
kart har det hørt med skriftlig forklaring. Disse forklaringene
mangler ofte, noe som svekker disse kartenes kildeverdi. I tillegg må vi vurdere hvem som var oppdragsgiver, hva slags
mandatet som ble gitt, og hvem gjennomførte nedtegnelsen,
når og hvilke forutsetninger disse menneskene hadde for å løse
oppgaven. Er det angitt en vegsignatur på kartet, kan vi anta
med stor grad av sikkerhet, at vegen har gått der. Men hvis
kartet er uten vegsignatur i et område, kan vi ikke slutte at det
ikke har gått veger der. Konklusjonen for bruk av eldre kart er
at de ikke har forrang som kilde til gamle veger og transport.
Kartene må betraktes som viktig komparativt materiale i studier av ferdsel.
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Den siste brukstiden i en ”holveg” kan av og til belegges med
muntlig kilder, tradisjon og observasjoner. Den muntlige informasjonen kan være av stor verdi. Dette erfarte vi særlig på
lokaliteten Hovland. Utsagn fra informanten kunne bekreftes
med materielle spor som informanten ikke kjente til, hvilket
styrket utsagn og observasjoner. Det er verdifullt å oppsøke
informanter som har minne av ridning eller bruk av arbeidshest
i hulveger.
Tverrfaglig samarbeid og resultater
Hulvegprosjektet har hatt metodiske målsetninger som har favnet bredt. Flere fag er trukket med for å diskutere problemstillinger. Tverrfaglige samarbeid har hatt avgjørende betydning i
arbeidet med hulvegene og må ses som en forutsetning for
resultatene vi mener å ha oppnådd.
Samarbeid med geolog, teknikker og ingeniør
Hulvegprosjektet
innledet
samarbeid
med
Norges
Landbrukshøgskole, institutt for jord- og vannfag. Det har
også vært et tett og godt samarbeid med fagfolk ved Statens
vegvesen, Vestfold. Ekspertisen personene ved disse institusjonene besitter, har vært avgjørende for de framganger vi mener
å kunne belegge mht metodeutvikling og resultater.
Samarbeid med geolog ga helt avgjørende innspill for å forstå
de sedimentologiske prosessene som har begravd jordsmonn.
Geologen var en sentral diskusjonspartner med hensyn til om
visse sediment var påført av mennesker eller ei.
Diskusjonen om påførte masser ble også ført med teknikker og
ingeniør ved Statens vegvesen, Vestfold. Deres bidrag med teknisk ekspertise og etterfølgende diskusjoner var viktig del av
tolkningsarbeidet. Analysene i seg selv er banebrytende i hulvegforskningen, ved kvalitativ og kvantitative data om massesammensetningen i en bestemt hulveg i Holagropa. Geologiske
analyser kombinert med tekniske analyser av sediment i denne
hulvegen viser med stor sannsynlighet at masse er påført i
vegen som følge av veghold. Resultatet endrer status for hulvegene, da de ikke utelukkende er resultat av slitasje, men også
kan være gjenstand for veghold.
Diskusjoner med geolog medførte at forhold rundt podsolisering i jordsmonn ble aktualisert som metodisk tilnærming til
hulvegene, se Råstad østre i kapittel 7.
”De aktuelle sandjordartene i søndre Vestfold er relativt
næringsrike, slik at det er sannsynlig at det tar minst 500 år for
å utvikle et tydelig bleikjordsjikt (E-sjikt) og et tilsvarende
utfellings-sjikt (Bs-sjikt)” (Sørensen 2000:11).
Graden av podsolisering kan gi en grov pekepinn over hvor
lang tid det har tatt å utvikle et slikt bleikjordslag, avhengig av
jordens næringsinnhold og hva som har vokst på stedet. Podsol
som brytes av nedslitingsprosesser vil være yngre eller samtidig
med podsoliseringen. Hulveger hvor podsolprofilen følger fra
slitasjekant og nedover skråningen, viser at hulvegen må ha
eksistert i flere hundre år, slik tilfellet er på Råstad østre. Om
det er podsolisering også i hulvegens planum (indre bredde),
har den ligget relikt lenge. Er planum fri for podsolisering vil vi
kunne anta at hulvegen har vært i bruk opp mot vår egen tid,
noe som ble dokumentert på Hovland. Metoden må brukes kritisk og helst i dialog med geolog.
Kornfordeling, Cu-tall og glødetap er metoder ved geologiske
og tekniske analyser av sediment. I hulveger forekommer
mange akkumulerte masser, og deres sammensetning og avsetning er ofte betinget av geologiske og hydrologiske forhold.
Cu-tall (graderingstall) kan være med å underbygge sedimentets evne til stabilitet og bæreevne. Cu-tallet oppgir ulike fraksjoner sett i forhold til hverandre, altså massens evne til forki-

92069-07-0 Hulveger

13.03.02

11:12

Side 113

ling og dermed bæreevne. Tallfestingen viser på en kvantitativ
måte egenskaper ved de undersøkte sedimentene i Holagropa
og på Aske. Evaluering av metoden må ses i forbindelse med
standard proctor (se nedenfor).
I hulveger hvor nedslitingsprosesser har slitt bort begravde kulturlag, eller i hulveger hvor det foreligger antagelser om flere
begravde markoverflater, vil analyse av glødetap belegge mål
på innholdet av organisk materiale i massen. Metoden er
benyttet på Ulleberg, Aske og Holagropa. Glødetapsprosenten
viste høyere verdier av organisk materiale i de lag som er tolket som begravde jordsmonn (Sørensen 2000:15). Metoden er
ikke forsøkt brukt på en ny måte spesielt tilpasset hulveger. Det
er mulig at metoden kan brukes mer aktivt ved nye undersøkelser.
Kornfordeling av sediment gir informasjon om massen forekommer på stedet, og bidrar med å klargjøre hvilke prosesser
som kan ha avsatt massen. Kornfordelingsanalyse er en kvantitativ og kvalitativ analyse av massenes stabilitet og bærevne.
Metoden har tilført ny kunnskap omkring sedimenter i, eller
inntil, hulveger. På Ulleberg og Aske ble vinderosjon vurdert
opp mot vannerosjon for avsetting av sandlag. Med bakgrunn
i kornfordelingsanalyse var det overveiende sannsynlig at massene var avsatt med vann ved flateerosjon fra tilstøtende vegetasjonsfritt område. Det vil sannsynligvis måtte tolkes som
avrenning fra dyrket mark. Kornfordelingsanalyse av et sediment i Holagropa ble utført uavhengig av hverandre både ved
NLH-Ås og på Statens vegvenes Vestfolds laboratorium på Ås.
Analysene overensstemmer og tolkningen fra begge hold er at
massen trolig er påført av mennesker. Metoden er relativt rimelig, noen hundre kroner for hver prøve, og kan med fordel
anvendes ved nye hulvegundersøkelser.
Standard proctor viste seg å være et kvalitativt supplement til
kornfordelingsanalyser. I tillegg til stabilitet og bæreevne gir
metoden informasjon om massenes vanninnhold og komprimering ute i terrenget og tilsvarende egenskaper inne på laboratorium. Resultatene av forsøkene med standard proctor og Cutall er positive, men forutsetningene for å bruke metodene skal
omtales. Det er en kostbar form for analyse, og hver prøve koster flere tusen kroner. Derfor bør massenes sammensetning
være av en slik karakter at arkeolog og geolog, ved besiktigelse,
er enige om at data vedrørende massene stabilitet, bæreevne og
komprimeringsgrad i forhold til vanninnhold er relevante å
utrede.
Standard proctor er en kontekstuell metode hvor målinger
foretas i felt og samme masser bringes til laboratorium for
videre kvantitative analyser. Resultatene av prøvene tallfester
og kvantifiserer egenskaper sediment har i terrenget og på laboratorium. Prøver må tas av flere sedimenter, både de som kan
ha blitt utsatt for komprimering og sedimentet denne massen
hviler på. Kvalitetene for massene under et eventuelt påført forsterkningslag må også analyseres med hensyn på egenskaper
som bærelag.
Resultatene som ble oppnådd ved bruk av metoden overrasket
teknikker, ingeniør og arkeolog. Masse i hulveg B i Holagropa
var bedømt av geolog å være påført, og standard proctor resultatene av det påførte laget og underlaget for dette viste en stabilitet og bæreevne som kan indikere at de som utførte vegarbeidet visse hvilke kvaliteter massene hadde i kombinasjon.
Hvis forholdene er resultat av tilfeldig slump, var det litt av et
hell vegarbeiderne hadde. En forlengelse av diskusjonen rundt
data tilveiebrakt ved denne metoden knytter seg til teknologiske og kunnskapsmessige sider ved massenes kvaliteter. Hvilke
kunnskap hadde folk om ulike massenes egenskaper vedrø-

rende stabilitet og bæreevne? Hvis flere undersøkelser kan
belegge påførte masser i hulveger, vil teknologiske sider ved
veghold kunne bli et tema å diskutere.
Vegene som fører ned til fergestedet Holagropa fra nord, var
del av hovedvegnettet i Vestfold. Det stiller denne vegstrekningen i en litt annen sammenheng enn en hvilken som helst
hulveg. Det kan ha betydning for det vegholdet som har foregått i den undersøkte hulvegen. Det var imidlertid ikke noe på
hulvegens overflate som antydet at vegen var vedlikeholdt,
hvilket er en utfordring for hulvegforskningen. Dette viser at
arkeologiske undersøkelser av hulveger og tverrfaglig samarbeid fører til ny kunnskap om hulvegene.
Samarbeid med pollenanalytiker
Det tverrfaglige samarbeidet inkluderer pollenanalytiker, som
har foretatt analyser og bidratt med viktige vegetasjonshistoriske data. Resultatene Høeg har bidratt med har i høy grad
har stimulert diskusjonen om lagenes alder og innhold.
Det ble gjennomført full pollenanalyse på Aske, og en begrenset telling av pollenkorn fra visse lagavsetninger i hulveg F på
Ulleberg (Høeg 2000). Ingen av lokalitetene var optimale med
hensyn til mulige framgangsmåter for pollenanalyse med hensyn til dateringsproblematikk. På begge lokalitetene hvor det er
gjennomført pollenanalyser er stratigrafien preget av menneskelig aktivitet i form av dyrkning med påfølgende vannavsatt
flateerosjon. Dermed var det ikke mulig å ta ut prøver fra naturavsatte strata som komparativt vegetasjonshistorisk materiale
ved siden av hulvegene.
Hvilke resultater har pollenanalysene bidratt med i
Hulvegprosjektet? På Ulleberg og Aske hvor pollenanalyse er
utført har nedslitingsprosesser skåret seg ned i undergrunnen.
De tidligste fasen av slitasje lar seg dermed ikke plassere i tid.
På Ulleberg det ble analysert fem prøver fra ulike lag i hulvegen. Lagene i hulvegen representerer et utvalg av akkumulasjonsprosesser i en kronologisk orden, men med usikker plassering i tid. Pollenanalysen gir et blikk inn i vegetasjonshistorien, men uten kjente tidsintervaller. Lagenes kronologiske orden
skal vi komme tilbake til nedenfor, men mye tyder på at vi ikke
kan tillegge lagenes kronologi avgjørende vekt. Pollenanalysen
i hulvegen på Ulleberg inneholder granpollen, noe som pollenanalytiker tillegger en dateringsmessig bakre grense til AD800
i Vestfold.
På Aske ble full pollenanalyse gjennomført i et snitt gjennom
hulvegens skråning og vegetasjonsutviklingen ble tolket. Det
begravde jordsmonnet, som hulvegen har skåret gjennom, har
vært dyrket som åker. Alle lag over strandavsetningene inneholdt granpollen. Pollenanalytiker tolker jordsmonnsutvikling
og hulvegens tilblivelse som hendelser etter AD800 (Høeg
2000).
Pollenanalyse legger til grunn en forutsetning om at pollen ikke
vaskes ned fra et lag til et annet, noe som kanskje ikke alltid
medfører riktighet (Prøsch-Danielsen & Simonsen 1988,
Sørensen 2000:10)? Funn av granpollen i 7800 14C år gamle
strandavsetninger på lokaliteten Aske viser at pollenkorn er
vasket ned.
Det gode med pollenanalysen er at den satte igang en arkeologisk tolkningsprosess. Det er ikke meningen å sette et annet
fagområde i tvil, det har vi som arkeologer ikke forutsetninger
for. Som arkeolog er avsetningene av de stratigrafiske enhetene
og deres innhold med hensyn til gjenstander problematisert.
Disse forholdene bør få konsekvenser for massenes innhold av
pollenkorn i hulveger. Pollensammensetningen i hulveg kan

113

92069-07-0 Hulveger

13.03.02

11:12

Side 114

være resultat av blanding av sedimenter ved erosjon.
Representerer de da ulike vegetasjonshistoriske epoker?
I eldre begravde markoverflater og rene erosjonsavsetninger
som er overlagret vil pollenanalysen kunne få vegetasjonshistoriske kronologiske holdepunkter, forutsatt at man har en komparativ analyse fra naturavsatte strata på samme lokalitet. En
prøveserie i hulvegen vil mangle deler av vegetasjonshistorien
og det som mangler og det som kan belegges må diskuteres i
forhold til stratigrafien i hulvegen (Fossum in print). Trolig kan
flere negative stratigrafiske enheter sannsynliggjøres gjennom
pollenanalyse, og bruksfaser i hulvegen kan plasseres i forhold
til stedets vegetasjonshistorie. I teorien kan pollenanalyse
datere når slitasjen i en hulveg begynner. Hvis en kan finne en
lokalitet hvor hulveg går rett ut i myr og hvor erosjonsavsetningene fra hulvegen har overlagret myra, eventuelt del av kavlebru eller flytebro (jf Øverås 1996), vil en prøveserie fra myra
og en prøveserie tatt under de avsatte erosjonssedimentene
kunne sammenlignes. Det kan være en måte å datere begynnende slitasje. Datering av nedslitingsprosesser må finne sted
utenfor hulvegen. Pollenanalyse er en metode som bør integreres ved hulvegundersøkelser, forutsetningen er at forholdene på
lokaliteten ligger til rette for en komparativ prøveserie fra naturavsatte strata ved siden av hulvegen.
Stratigrafisk analyse - resultater
Det metodiske arbeidet har blitt konsentrert omkring stratigrafisk gravning, dokumentasjon og analyse. Dette har gitt gode
resultater med hensyn til å forstå og forklare de prosessene som
skaper hulveger.
Vi har kunnet demonstrere kompleksiteten som foreligger med
hensyn til hvilke natur- og kulturprosesser som samvirker, og
hvilke av disse prosessene som lar seg dokumentere. For å
håndtere kompleksiteten har begrepene nedslitingsprosesser,
akkumulasjonsprosesser og grenseflater vist seg som gode redskaper for å analysere dokumentasjonen. Vi har oppnådd å
sette ord på hvorfor det er vanskelig å gi hulvegene sikre dateringer, dette er en av de viktigste resultatene som ble oppnådd.
Problemer med å datere hulveger skyldes at det i en hulveg er
vanskeligheter å etablere romlige kontekster som kan isoleres i
tid. De fleste hulveger er dannet av samvirkende prosesser,
omtalt som nedslitings- og akkumulasjonsprosesser. Dateringer
eller fiksering av visse romlige kontekster i tid, står i motsetningsforhold til de romlige bevegelsene massene i en hulveg har
vært utsatt for. Skillet mellom tid og rom er avgjørende for å
forstå dokumentasjonen i en hulveg.
Den dokumenterbare kronologiske orden i rommet avspeiler
ikke alle hendelser i tiden, men representerer et ukjent utvalg
nedslitings – og akkumulasjonsprosesser. I en hulveg er det
eventuelt et utvalg avsetninger som dokumenteres i stratigrafien. Avsetningene som lar seg dokumentere danner en kronologi, men enhver annen daterbar orden har opphørt. Et slikt prosessorientert syn på hulveger oppløser ideen om en veldefinert
og avgrenset datering, siden det er samvirke av prosesser over
tid som skaper uttrykket vi definerer som hulveg.
Problematisering omkring dateringsspørsmålet medførte at
jakten på en datering ikke synes å være det beste utgangspunkt
å ha forut for en arkeologisk undersøkelse. Dette får konsekvenser for hvilke strategier og retorikk vitenskapen og kulturminnevernet skal benytte for å tillegge kulturminnene mening.
Stratigrafisk gravning og dokumentasjon i Holagropa avdekket
langt mer komplekse forhold i gravhaugen enn forventet.
Gravhaugen viste seg å ha en kompleks stratigrafi, og være
resultat av en lang diakron prosess som strakk seg over flere
hundre år. Til forskjell fra hulveger er den stratigrafiske kronologien i en haugkonstruksjon utelukkende deponert, og har
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således en annen og mer avgrenset temporalitet enn den dokumenterbare stratigrafien i de fleste hulveger.
Målsetning om en datering av haugkonstruksjonen i
Holagropa måtte utvides til dateringer av et utvalg av de dokumenterte kontekstene. Et viktig moment er at eksakthet ikke
står i motsetningsforhold til en vid dateringsramme.
Arkeologer bør ikke underslå kompleksiteten hverken i materialet, dokumentasjonen eller analysearbeidet for å snevre dateringene. Fordeling av littisk materiale i gravhaugen er diskutert
med nye utgangspunkter, basert på stratigrafisk dokumentasjon. Mengden brente bein lot seg og problematisere i forhold
til hvor i haugen disse er dokumentert. Stratigrafien er dokumentert på en slik måte at haugbyggingsprosessen, som handlingssekvens er satt i fokus. Ved stratigrafisk gravning dokumenterte vi spor av handlinger / ritualer som ikke baserer seg
på gjenstandsinventar. Vi mener å ha tilført ny kunnskap om
gravhaugen som diakron prosess i et langtidsperspektiv.
Det prosessorienterte synet på hulveger og den kompleksitet
som har blitt dokumentert får konsekvenser for synet på gjenstandsfunn og andre daterbare materialer som dokumenteres i
hulvegene.
14C-dateringer
14C-datering av trekull funnet i hulveg gir et sannsynlig tidsintervall for når treet døde, med usikkerhet omkring treets egenalder. Spørsmålet er om trekullet representerer noe som har
hendt i hulvegen eller om materialet er redeponert. Er trekullet
produsert på stedet som brent markoverflate utgjør det en viktig kontekst i hulvegen. Hvis trekullet ikke er produsert på stedet, mangler trekullet en primær kontekst. Vi vet da ikke hvor
det kommer fra og hvilken egenalder det kan ha. En datering
vil ikke kunne appliseres ukritisk på lagets innhold, og lagets
kontekst i hulvegen må vurderes nøye (jf drøfting av rom og tid
ovenfor). Datering av slikt materiale kan gi informasjon om
lagene over er yngre enn dateringen. Men dateringen, yngre
enn, gjelder også for innholdet i lagene under, siden stratigrafiens romlige orden ikke utgjør en kronologi i tid, men bevegelser av sedimenter.
Det ble utført en 14C datering på trekull fra en begravet markoverflate på Ulleberg. Trekullet fikk en datering yngre enn
AD1675. Resultatet viser at akkumulasjonsprosessene i hulvegen har vært betydelige de siste århundrene. Det er vesentlig
igjengroing som har funnet sted i denne perioden.
Det ble utført en datering av trekull fra en kokegrop, som stratigrafisk var eldre enn den undersøkte hulvegen på Aske.
Dateringen ga verdier som plasserer kokegropa i eldre bronsealder, noe som ikke snevret den bakre dateringen for hulvegen
i særlig grad.
Seks 14C dateringer foreligger fra den kvarte gravhaugen som
ble undersøkt i Holagropa. Gravhaugen ble ansett som en konstruksjon som ville kunne plasseres i tid. Målsetningen var å
forsøke og dokumentere stratigrafien slik at dateringene av
gravhaugen kunne avgjøre om hulveg eller gravhaug var eldst.
Målsetningen lykkes ved at gravhaugen lot seg datere til flere
perioder i jernalder, og at gravhaugen stratigrafisk er yngre enn
den eldste dokumenterbare slitasje (nedre grenseflate) i hulvegen. Både stratigrafi og 14C dateringer underbygger at veg og
grav har en direkte relasjon over mange hundre år.
Gjenstandsfunn og bruk av metalldetektor
Gjennom arkeologiske undersøkelser er det funnet gjenstander
i hulvegene. Mange av de samme kildekritiske problemene som
gjelder 14C-dateringer i hulveger gjelder og for gjenstandsfunn.
Gjenstander, som trekull, kan ha betydelig egenalder. I tillegg
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jekter. Allerede utvalget hulveger, som eventuelt kan
undersøkes, styres av andre faktorer enn hva som kunnskapsmessig er optimalt. Kun i områder hvor hulvegen blir
berørt av tiltak vil det være aktuelt å gjøre inngrep.
Sjaktene graves der hulvegen vil bli ødelagt av tiltak.

påvirkes mange typer gjenstander av erosjon, og kan bli ført
med erosjonssedimenter. På grunn av massebevegelser som kan
finne sted i hulveger, må vi skille mellom to prosesser; avsetting
av lag (rom) og innholdet i lagene (tid).
1 Avsetting av lag utgjør de prosessene som kan dokumenteres som stratigrafisk orden, det vil si kronologi. Tidspunkt
for avsetning vil være ytterst vanskelig å bestemme, fordi
avsetningsprosessene ofte kan skyldes erosjonsprosesser,
hvilket kan bestå av blandete sedimenter. Det medfører at
den kronologiske orden ikke får betydning i tid utover
avsetningstidspunktene.
2 Innhold i avsetningene kan dermed ikke datere avsetningstidspunkt, da gjenstander kan være blandet i erosjonsprosessene. Bruskorker kan derfor ligge stratigrafisk under
hesteskosøm fra middelalder.
Den dokumenterbare orden i stratigrafien er kronologisk knyttet til tiden for avsetninger i rommet. Gjenstander i avsetningene dokumenterer ikke med nødvendighet den romlige stratigrafiske kronologien i tid.
Gjenstander funnet i hulvegkontekst kan således indikere
brukstid, men kan være kommet i jorda på andre måter.
Funnkonteksten og gjenstanden må stå i et begripelig forhold.
Det vil være vanskelig å skille mellom mistet under transport
og andre redeponeringer, f eks ved nedtråkking av eldre
boplassmateriale i de påvirkede massene i hulvegen, jf keramikkfunnet på Aske eller funn av hestesko (Gansum 2002a).
Flintredskapet som ble funnet på Hella, i en hulveg, demonstrerer med all tydelighet hvilke vurderinger vi må gjøre når
funn og kontekst ikke utgjør en for oss troverdig situasjon.
Strandforskyvningskurven var et viktig redskap for å avgjøre
om det var et begripelig forhold mellom gjenstand og hulveg.
Siden erosjon spiller en avgjørende rolle i hulveger, valgte vi
bevisst å undersøke hulveger som lå på relativt flat mark, for
om mulig å redusere vannerosjonens virkninger. I hulveger
hvor nedslitingsprosessene ikke fullstendig rokker ved ethvert
funn, kan konsentrasjoner eller dokumentert distribusjon av
funngrupper tas til inntekt for brukstid i vegens historie. Bruk
av metalldetektor kan ved søk i brede korridorer gi et kvalitativt inntrykk av metallgjenstandenes spredningsmønster. Hvis
spredningsmønsteret viser konsentrasjoner relatert til hulvegene, vil gjenstandene dateringsmessig indikere tidsrom for
bruk av vegene. Materialseleksjon, bevaringsforhold og representativitetsproblemer er sider ved funnene som kritisk må vurderes. Metalldetektor vil kunne skape kontekster i hulveger for
visse funngrupper som kan knyttes til vegens funksjon og eventuelle brukstider. Metoden vil være best egnet på lengre strekninger, og i områder hvor hulvegene ligger i slakt terreng uten
for stort tilsig av vann som skaper erosjon. Bruk av metalldetektor bør inngå som standard prosedyre ved hulvegundersøkelser.
Arkeologisk gravningsmetodikk – noen erfaringer
Utgangspunktet for våre problemstillinger var basert på en
gjennomgang av tidligere hulvegundersøkelser i Skandinavia
(vedlegg I). Vi bygde på den tilgjengelige kunnskapsbasen og
gjentok og omformulerte tidligere problemstillinger for våre
forskningsgravninger. Problemstillingene lot seg delvis besvare,
men flere av dem viste seg å være uheldig formulert i forhold
til den empirien som ble dokumentert. Hva kan denne diskrepans mellom problemstillinger og empiri skyldes? Vi kan forsøke å gi noen tentative forklaringer:
1.

Arkeologiske forvaltningsgravninger er ofte styrt av aktører som ønsker å disponere arealer til et eller flere formål.
Hulveger som ligger innenfor et reguleringsområde representerer et tilfeldig utvalg arkeologiske undersøkelsesob-

Forvaltningens målsetning om vern og sikring av kulturminner søker å skåne hulvegene mest mulig.
Målsetningene for forvaltningsundersøkelser kan sies å
være todelt: Vernet av hulvegen i landskapet vil ha forrang
fremfor en utgravning som tar sikte på optimal kunnskapsproduksjon.
Disse forholdene kan være del av forklaringen på hvorfor
de samme problemstillingene gjentas i utgravningsrapportene. Kravet for automatisk fredning av hulveger i Norge
er å datere dem eldre enn 1537. Dette kravet kan være del
av forklaringen på hvorfor problemstillinger omkring
datering står sterkt og gjentas i innberetningene.
Dateringens forrang som vesentligste målsetning kan ikke
utelukkende tilskrives den norske lovens bestemmelser, i
og med at samme problemstilling er like dominerende i de
svenske undersøkelsene.
2.

Det kan skyldes et yrkesfaglig organisatorisk problem
innen norsk forvaltning og forskning. De arkeologiske
undersøkelsene som blir gjennomført, blir stort sett
gjennomført av innleid arbeidskraft. Oppbygging av kompetanse blir i liten grad ivaretatt i forvaltningen, da feltarbeid ikke anses som prestisjefylt. Produksjon og dokumentasjon av primærkilder blir, for hulvegenes del, ofte
værende som upubliserte kilderapporter i arkivene. Få tar
del i den kunnskapsoppbygging som finner sted, og det blir
liten synergieffekt av et titalls rapporter i arkivet. Økt tilgjengelighet til det empiriske materialet gjennom publisering av rapporter ville kunne stimulere til å utvikle undersøkelsesmetodikk. Forskningen har hittil ikke interessert
seg for hulveger.

3.

I Sverige og Danmark er hulveger undersøkt gjennom
forskningsgravninger (Vinberg 1983 og Thrane & Madsen
1995). Fordelen med forskningsgravningene er at utgraver
får velge lokalitet og gravningsstrategi. Målsetningen tar
kun hensyn til kunnskapsproduksjon. Et annet forhold
som skiller disse forskningsgravningene fra forvaltningsgravningene, er at forskningsgravningene vektlegger observasjoner i plan. Det øker sjansen for å finne kontekster
som kan la seg datere og som gir informasjon omkring
bruken av hulvegen. I spørsmålet om datering er det kun
den danske undersøkelsen som har lykkes med dette på en
overbevisende måte.

4.

Forskningsprosjektet i Vestfold hadde mulighet for å velge
gravningslokaliter. Dette forholdet, og utgangspunktet for
kunnskapsproduksjon, er svært viktige når vi evaluerer
resultatene. Den dokumenterte empirien viste at problemstillingene var unyanserte.

Skyldes det at hulvegene som ble undersøkt i prosjektets regi
skiller seg fra øvrige undersøkelser?
Skyldes forholdene en økt faglig oppmerksomhet rundt problematikken knyttet til hulveger?
Ser vi på første problemstilling, er det mulig at hulvegene som
ble undersøkt i regi av Hulvegprosjektet avviker noe fra lokaliteter som er gravd i regi av forvaltningen. Ett forhold kan må
trekkes fram er at hulveger som er brede og dype, med markerte skråninger, ofte blir tillagt større opplevelsesverdi av kul-

115

92069-07-0 Hulveger

13.03.02

11:12

Side 116

turminnevernet. Nettopp fordi de er godt synlige i terrenget.
Det er gjerne slike tydelige hulveger som blir arkeologisk
undersøkt. Bredde og dybde skyldes i liten grad ferdselens hyppighet, da disse variablene i hovedsak er påvirket av geologiens
sammensetting og nedslagsfelt for vann som igjen skaper erosjon. Gravninger på slike lokaliteter vil trolig ikke gi stort
annet enn en markoverflate over nedre grenseflate. På grunn av
kraftige nedslitingsprosesser vil lite masser være akkumulert og
hulvegen vil være gjerrig på data (jf profil fra Hanekleiva,
Landmark 1995). Hulvegprosjektet prioriterte lokaliteter som
lå i flatere terreng, hvor erosjonen trolig ikke har vært sterk.
Denne strategien synes å være vellykket med hensyn til å dokumentere stratigrafi i hulvegene (jf Carlie 2001). I valget mellom
å grave hulveg der det er bratt kontra slakere terreng, vil sjansen for å kunne dokumentere stratifiserte faser være større i
slakere partier. Denne erfaring bør kommende undersøkelser
ha nytte av.
Svaret på den andre problemstillingen vil nesten være en konsekvens av utledningen omkring den første. Kunnskap om
andre utgravninger av hulveger var på forhånd samlet inn og
gjennomgått, og gravningene ble ledet av en og samme person.
Stabilitet og kompetanseheving og kunnskapsutvikling bør sikres bedre rammer slik at ressursene blir bedre utnyttet. Tilfeldig
innleid arbeidskraft er neppe en god strategi for å nå slike mål.
For å bøte på denne strukturelle mangel vil publisering av
utgravningene gjøre det mulig å utvikle kunnskapsbasen om
hulveger. Hulvegprosjektet er et konkret utslag av økt faglig
oppmerksomhet omkring hulvegene. Forskningsprosessen
inkluderte tverrfaglig samarbeid og førte til at oppfatninger av
hva som er relevante spørsmål å stille til empirien ble endret (jf
førforståelse i Gansum 1999, 2000).
Håndgravde sjakter på tvers av hulvegens lengderetning er et
skånsomt og enkelt inngrep. Målsetning med en slik gravingsmetode er å rense fram og dokumentere en eller flere profiler.
Avhengig av sjaktens bredde vil det være mulig å observer i
plan, mens man graver sjakten, slik at eventuelle funn eller
daterbart materiale kan dokumenteres og relateres til lag.
Bruk av gravemaskin er mer tidseffektivt, men detaljer omkring
eventuelle funnomstendigheter i planet svekkes noe. Dette kan
kompenseres ved gjentatte søk med metalldetektor, for hver
femte eller tiene centimeter, men det bøter bare på funnrepresentativiteten for metall. Fordelen med gravemaskin er at større flater kan graves og flere kubikkmeter masse kan flyttes på
kort tid. Det er tradisjonelt denne metode som er brukt ved
arkeologiske undersøkelser av hulveger.
I vår regi ble håndgraving av sjakter gjennomført på Hella,
Råstad, Hovland og Roligheten. Bruk av gravemaskin ble
brukt på Ulleberg, Aske og Råstad. Den tradisjonelle måten å
undersøke hulveger på, med et snitt på tvers av hulvegens lengderetning, ble benyttet på seks av syv lokaliteter, men arbeidet
med stratigrafisk dokumentasjon i plan er drevet i større
utstrekning enn i tidligere undersøkelser. Valg av hulveger i
slakt terreng og graving av relativt brede sjakter samt dokumentasjon i plan viste seg som gode undersøkelses strategier.
Lokaliteten Holagropa hvor gravhaug og hulveg lå fysisk inntil hverandre ble gravd og dokumentert ved single context planning. Denne gravings- og dokumentasjonsmetodikken ble valgt
som ledd i metodeutvikling i hulvegforskningen, og bør derfor
evalueres, akkurat som resultatene man mener å ha oppnådd
(Larsson 1996:27-30, 2000:62-68). Måten vi graver og dokumenterer setter rammer for hvilke spørsmål vi kan stille til
materialet (Paasche 1996:41-44, Larsson & Johansson-Hervén
1998:38, Roslund 1998:56). Single context planning er ingen
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nyhet i arkeologien, og er ikke noe mål i seg selv. Vi må ha klargjort problemstillinger som godtgjør bruk av en slik metode.
Nyheten i vår sammenheng besto i å teste metoden på hulveg
og gravhaug, for å gripe den stratigrafiske situasjonen mellom
disse kulturminnene.
Hva er gevinsten ved en slik tilnærming og eventuelt hva består
ulempene i? Fordelen er at kontekster i plan blir dokumentert.
Funn f eks i gravhaugen kunne settes inn i kontekster som er
dokumentert i en kronologisk orden, som igjen kan testes mot
en dateringsmessig orden av funnene. Hver stratigrafiske enhet
utgjør en kontekst som kan knyttes til handling. Stratigrafien
representerer sekvenser av handlinger og dokumentasjonen
kan tydeliggjøre handlingsrekker. Ulempen, for å omtale det
slik, er at dokumentasjonen er omfattende og tidkrevende.
Etterarbeidet tar mye tid siden flere forhold ved dokumentasjonen av kulturminnene må drøftes og tenkes gjennom enn
ved tidligere undersøkelser hvor profildokumentasjonen og
funnbehandling utgjør hoveddelen av etterarbeidet. Metoden
medfører et merarbeid i forhold til snittgraving og profildokumentasjon.
Kompleksiteten blir dokumentert og dette genererer mer kildemateriale til en høyere pris. Det tar mer tid i felt og i etterarbeidsfasen til å begynne med. Slik vil det være i innledningsfaser hvor metoder prøves ut, men med rutiner vil tidsbruket
synke. Det er resultatet arkeologene i Lund har trukket etter å
ha testet metodikken i Lunds urbane og komplekse kulturlag
(Johansson-Hervén 2000:111-112).
Forkunnskap og tidsforbruk er viktig å drøfte i forbindelse
med evaluering av metoden. For å grave og dokumentere etter
metoden kreves det erfaring med stratigrafisk gravning, dokumentasjon og tenkning. Ved undersøkelsen av sjakt 1, var prosjektleder eneste som hadde slik erfaring. Feltpersonale for
øvrig ble innsatt i metodikken i felt. Det medførte at tidsforbruket ble høyere enn det ville vært med et innarbeidet feltmannskap som var kjent med metodikken. Det er et faktum
som ikke taler til feltpersonalets disfavør, da disse gjorde en
utmerket innsats (takk!), men det er et viktig moment i vurdering av metoden.
Et annet forhold som må trekkes fram er avgrensningene av de
stratigrafiske enhetene i plan. Å grave single context i utmark,
i granklett skog, er noe ganske annet enn utgravning i middelalderens tykke urbane kulturlag. Forventningene om få og
enkle stratigrafiske enheter i gravhaugen og hulvegen ble gjort
til skamme. Et forhold som var kompliserende var at massene
stort sett inneholdt sand, grus og silt i varierende mengder.
Avgrensing av enheter i plan var et nitidig definisjonsarbeid,
som i seg er problematisk, men som må finne sine løsninger i
felt. Enhetene som ble skilt ut ble kontinuerlig diskutert.
Avdekking av en enhet førte ofte til at andre og overliggende
enheter ble definert, slik at den øverste enheten måtte beskrives
og graves først. Dette førte til at enheter ble liggende relativt
lenge før man vente tilbake til dem. Vi må bare erkjenne at våre
definisjoner og beskrivelser av enheter er en nåtidig aktivitet
som vi håper favner fortidige aktiviteter. Absolutte og eksakte
størrelser kan vi se bort i fra i en slik sammenheng, for vi beveger oss mot grensene av hva som er mulig å erkjenne i felt. Det
springende punktet er dokumentasjonen, for den blir en teoretisk siste instans for all senere tolkning. Da må vi være ærlige
overfor oss selv og de som skal bruke dokumentasjonen senere,
slik at dokumentasjonen beskriver situasjonene så godt som
mulig, slik at nye tolkninger kan utledes av dokumentasjonen.
Et resultat som bør kommenteres er forholdet mellom plan- og
profildokumentasjon. I den metodiske tilnærmingen er plan-
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tegningene å anse som primærdata fram for profildokumentasjonen. Utgraverne, som gravder i plan med graveskje, har kvalitativt bedre kunnskap om, og kjennskap til, enheter som er
skrapt fram ved rensing av profil. Graving av enheter i plan
muliggjør dokumentasjon og plassering av funn i hver enkelt
enhet hvilket gir en kontekst for funnet. For hver stratigrafiske
enhet som ble skilt ut i plan ble det laget et nummer med dymotape som ble festet med stift i jordmassen. Hvis enheten strakk
seg inn i en profil ble dymo-tapen flyttet og plassert i profilen.
Dokumentasjon av profilene ble gjennomført mot slutten av
gravningen. Dokumentasjon av profilene ble ikke tillagt mindre vekt, eller mindre arbeidsinnsats enn plantegningene, snarere tvert i mot. Det er et par avvik mellom dokumentasjon av
enheter i plan og profil. Disse forholdene er diskutert i rapporten (Gansum 2000g). Hva kunne vært gjort for å unngå diskrepans mellom dokumentasjon i plan og i profil? En måte å
unngå problemet ved fremtidige gravninger vil være å dokumentere enhetenes utstrekning i profilen umiddelbart etter at
enheten er gravd bort. Profilen vil da tegnes suksessivt etter
som gravingen skrider frem. Da vil enhetens utstrekning i profilen være fastlagt og harmonere med avgrensningen i planet.
Det vil ta mer tid der og da å dokumentere både i plan og profil, men det vil være en forbedring av dokumentasjonen da den
blir konsistent og gjennomført.
Det er ikke noe motsetning mellom dokumentasjon av profiler
og single context planning. Dokumentasjon av begge deler
utføres på en og samme graving. Ironisk nok lå løsningen av
problemstillingen i en av profilene, og ikke i plandokumentasjonen på Holagropa.
Det ligger i sakens natur at formålet med dokumentasjon er en
bevisst reduksjon av tilgjengelige data. Reduksjonen har en
pris, i dobbelt forstand, og vi bør stille spørsmål om hva som
skal avgjøre stykkprisen per kulturminne. Er det kunnskapsproduksjon eller rutine, og skal det fortsette å være et motsetningsforhold mellom målsetning og metodevalg?
Samlet vurdering av gravnings- og dokumentasjonsteknikk
Samlet sett synes snittgravninger med profildokumentasjon å gi
tilfredsstillende resultater. Det er ingen grunn til å anbefale at
en skal gå over til andre gravnings- og dokumentasjonsteknikker for mindre undersøkelser av hulveger, i sær i sterkt hellende
terreng. Det er dog en liten justering som kan anbefales, og som
ble benyttet med hell i sjakt 2 i Holagropa. Brede sjakter eller
felt gir oversikt i plan. Hulveger kan i større utstrekning graves
i bredere sjakter. Det er ikke nødvendig å dokumentere alle
stratigrafiske enheter etter single context planning, men det vil
være gunstig å grave stratigrafisk og dokumentere utvalgte
stratigrafiske enheter som eventuelt skiller seg ut. En strategi
kan være å grave en smal sjakt som deretter blir utvidet ved
graving av lagene i plan. Det vil trolig være en lempelig måte å
undersøke hulveger med en viss stratigrafisk kompleksitet. Da
blir utgraver kjent med stratigrafien i profilen og deretter de
enkelte lag og grenseflater mellom dem i plan. Kvalitativt vil
utgraver stå bedre rustet til å tolke de prosessene som har funnet sted. Og kan man velge, så grav hulveger i slakt terreng,
unngå de bratteste partiene hvor erosjonen trolig har fjernet
informasjonspotensialet.
Konklusjonen med hensyn til evaluering av single context planning brukt på gravhaug og hulveg i en større sjakt er positiv.
Metodikken åpner for å stille nye spørsmål til materialet. Flere
undersøkelser av konstruksjoner i direkte relasjon til hulveg
bør prøves igjen med denne form for dokumentasjon.
Historisk partikulære resultater
I tillegg til utprøving av metoder kan vi vise til konkrete resul-

tater av utgravningene. De resultatene som omtales nedenfor
kan ikke direkte overføres på andre hulveglokaliteter. Som
komparativt materiale kan resultatene benyttes ved bruk av
analogislutninger.
De kasseformete hulveger ble diskutert i forhold til skriftlige
belegg fra 16- og 1700-tallet hvor det foreskrives at vegene
skulle skjæres ut og forbredes. Undersøkelsen av en kasseformet hulveg på Råstad østre viste at vegen ikke var utsatt for
større vegarbeid. I innledende fase av Hulvegprosjektet ble et
slikt standpunkt holdt for sannsynlig (Gansum 1999).
Standpunktet kan ikke opprettholdes som forklaring etter den
arkeologiske undersøkelsen. Den kasseformete hulvegen på
Råstad østre viser ikke spor etter annet enn rydding av stein, og
kan ikke knyttes til skriftlige kildene som pålegger vegarbeid. I
og med at voller ikke er registrert i forbindelse med hulveger, er
det ikke sannsynlig at de kasseformete hulvegene er konstruksjoner. Den karakteristiske formen de har, har de fått ved kjøring med hjulredskap i relativt moderne tid. Markerte hjulspor
ble påvist i vegens planum på Råstad østre. Et annet resultat er
at de fleste kasseformete veger har vært hulveger som sekundært er omformet. Det er en begynnende U-form som er spesielt tydelig å se fra slitasjekanten og i øvre del av skråningene.
Disse observasjonene viser at hulvegen har eksistert forut for
omformingen av hulvegen. Dette resultatet vitner om at vegen
har en historie forut for tilpassingen til hjulredskap. Disse
vegene blir tolket som relativt moderne tømmerveger, noe som
bekreftes gjennom muntlige kilder og tidspunkt for rydding av
stein ut av vegen. Den siste bruksfasen i hulvegen har omformet vegen. Dette resultatet bør ikke få overskygge at hulvegen
kan være betraktelig eldre, hvilket ble demonstrert gjennom
podsolisering i øvre del av skråningene på Råstad østre.
Et viktig resultat av Hulvegprosjektet i Vestfold er at det i en
hulveg på lokaliteten Holagropa ble påvist et lag som med stor
sannsynlighet er påført. Det vitner om et større vegarbeid i hulvegen. Hulvegen så ordinær ut, og skilte seg ikke fra den som
lå parallelt, kun adskilt av en rygg. Det var ikke på forhånd
mulig å se at det i hulvegen skulle ha foregått vegarbeid.
Hulveger er ikke konstruert eller gravd ut, men de kan være
modifisert i løpet av sin brukstid. Det er kun ved arkeologiske
undersøkelser at slike forhold kan avdekkes, og den arkeologiske tolkningen av massene som påførte, støttes av geologiske
og tekniske analyser.
Dateringsproblematikken har vært drøftet inngående, og resultatene fra prosjektet viser med all ønskelig tydelighet at det er
vanskelig å tidfeste når vegene ble tatt i bruk, hvilke perioder
de var i bruk, og når bruken opphørte. De eldste dateringene vi
kan belegge er den undersøkte hulvegen i Holagropa. Slitasjen
i undergrunnen er stratigrafisk eldre enn første fase i haugbyggingen på stedet, som radiologisk er datert til BC180-AD80 og
BC60-AD60. Dateringene kan godt være noe yngre da primærkonteksten, hvor trekullet ble produsert, ikke er kjent. Vi
kan nøye oss med å si at hulvegen var i bruk i eldre jernalder.
På Hvatumskjeet ligger det en gravhaug oppe i en hulveg og
blokkerer denne fullstendig. Vi kan nøye oss med å konstatere
at hulvegen ble satt ut av bruk forut for kristendommens innføring, hvilket godtgjør at hulvegen er over 1000 år gammel.
På lokaliteten Aske faller trolig start tidspunkt for hulvegen i
tidsrommet AD 800 til 1400, mens brukstiden kan ha strukket
seg fram til ca AD 1800. Disse tre eksemplene på datering av
bruksfaser i hulveger gir i alle fall belegg til påstanden om at
disse vegformene kan være meget gamle.
Arbeidet med forskningsgravninger har klargjort hvor vanskelig datering av hulveger er, og et viktig resultat er at vi ikke bør
forvente å datere hulveger innenfor snevre tidsrom.
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9. Forvaltning av hulveger
Forvaltning av hulveger gjennomføres forskjellig i de skandinaviske land. Intensjonen med dette kapittelet er å rette oppmerksomheten mot strukturelle forhold som både kan forklare
hvorfor hulvegene har blitt viet så liten oppmerksomhet. For å
avgrense emnet, har vi valgt å se nærmere på norske forhold.
Utvikling av hulvegens rettslige vern i Norge 1905-2001
Hvilket rettslig vern har gamle veger og hulveger hatt og hvordan har den offentlige kulturminneforvaltningen i Norge
behandlet hulveger? For å belyse spørsmålene skal vi følge kulturminnelovens utvikling fra 1905 til år 2000. Lovverket er
formalia som håndheves og tolkes av et offentlig byråkrati:
Hvordan er lovene håndhevet i praksis, og hvilke behandling
har blitt hulvegene til del?
Lov av 13. juli 1905 om Fredning og Bevaring av Fortidslevninger med regler gitt i kongelig resolusjon av 30. juni 1906
fredet kulturminnene og innskrenket den private eiendomsrett.
En liste over hva som regnes for faste fortidslevninger er satt
opp i §2. I oppramsingen av faste fortidslevninger nevnes ikke
veger, men bokstav g i loven favner ganske vidt:
§2 g.
”Andre til Stede bundne Levninger af ethvert Slags,
der rimelig kan antages at skrive sig fra Oldtid eller
Middelalder, og have Interesse for kjendskabet til landets ældre
Kulturhistorie.”
Gamle veger og hulveger, kunne høre inn under bestemmelsen
i §2 bokstav g. Det finnes imidlertid ingen ting som tyder på at
slike spor i terrenget ble vernet med utgangspunkt i en slik tolkning av loven. Loven av 1905 var rettet mot sikring og vern av
monumenter og gjenstander, og tok i liten grad hensyn til vern
av ”selve fortidsminnet som ledd i det gamle kulturlandskap”
hevdet Sigurd Grieg i 1939 (Trøim 1999:74). Museene, som
hadde den delegerte myndighet, var i tidsrommet 1905 til langt
inn i 1930 årene sterkt underbemannet og arkeologene som virket ved museene var mer opptatt av vitenskapelig forskning
enn forvaltning (Trøim 1999:80).
Både før og etter andre verdenskrig ble det lansert forslag om
å endre kulturminneloven av 1905 for at loven skulle favne
kulturminnene i landskapet. Pådrivere i arbeidet var bl a Sigurd
Grieg, Per Fett og A. W. Brøgger. Grieg var influert av den danske naturfredningsloven av 1938, mens Brøgger, Marstrander
og Fett så mer mot Sverige som i 1942 fikk ”Lag om fornminnen”. Den svenske loven omfattet ”märkliga färdvägar”
(Trøim 1999:88). I det norske lovforslaget fra 1948 var det tatt
inn bestemmelser som også omfattet veger (Trøim 1999:77,
87).
Lovteksten som ble vedtatt i 29.juni 1951 lyder som følger:
§3. ”Utan omsyn til alderen kan regjeringsdepartementet freda
etter denne lova: Offentlege minnesmerke og stader som viktige sogeminne knyter seg til. Serskilt merkelege ferdesvegar,
bruer, vegmerke og andre tekniske kulturminne. Departementet set opp ei liste over slike stader. Fredning etter denne
paragrafen skal tinglysast og kunngjerast som nemnt i §4.”.
(Lov om fornminne 1951)
Vegene var da tatt inn i lovverket, men ikke under §2 som
omhandler automatisk fredete kulturminner. Det er verd å
merke at veger og broer blir klassifisert som tekniske kulturminner. Tekniske kulturminner er i loven ikke plassert i tid. De
må imidlertid fredes ved tinglysning, med en argumentasjon for
fredning. Det var i første rekke tekniske kulturminner som ble
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tilskrevet nasjonal verdi som fikk et vern i §3 bokstav b (Lidén
1991:79). Hulvegene som sjelden er monumentale eller tilsynelatende tekniske, ble nok klassifisert som ”serskilt merkelege”,
men noe vernetiltak ble ikke gjennomført.
På 1950, 1960 og 1970 tallet pågikk en kraftig samfunnsformasjon i Norge, hvor hensynet til utvikling og modernisering
fikk forrang fremfor vern av kulturminner (Lidén 1991:90,
Trøim 1999:91-95). Paragraf 3 ble fra vernemyndighetene og
juridisk hold ansett for å være uklart formulert. I lovforberedelsene til ny lov om kulturminner på 1970-tallet ble årstallet
1537 valgt for å markere overgangen mellom middelalder og
nyere tid. Det var også i lovforberedelsene foreslått en sikringssone på 5 meter fra fornminnets ytterkant, dette som en
styrking av lovens intensjon ut over områdefredning for å
bevare kulturminnets virkning i landskapet (Trøim 1999:108).
Årstallet 1537 og 5 meter sikringssone har satt varige spor i
norsk kulturminneforvaltning etter 1978.
Lov av 9. juni 1978 nr 50 om kulturminner (kulturminneloven)
avløste lov om fornminne fra 1951. Loven av 1978 integrerte
bygningsvern og fornminnevern i en lov om kulturminner, da
det hadde vist seg at de eldre lovene delvis overlappet hverandre, f eks i fredning av tekniske kulturminner. For vegenes del
ble disse nå omhandlet i § 4:
§ 4 “Følgende kulturminner fra oldtid og middelalder (inntil år
1537) er fredet:
d. Vegfar av alle slag med eller uten brolegging av stein, tre
eller annet materiale, demninger, broer, vadested, havneanlegg
og åreskifter, båtstøer og båtopptrekk, fergeleier og båtdrag
eller rester av slike, seilsperringer, vegmerker og seilmerker”
(Lov av 9. juni 1978 nr 50 om kulturminner med endringer, sist
av 24. november 1995 nr 63, T-1150).
Det er klare forandringer med hensyn til vegenes status fra
loven av 1951 og loven av 1978. Vegene som i 1951 ble klassifisert som tekniske kulturminner, uten automatisk fredningsvern, ble nå i 1978 innlemmet i samme kategori som de automatisk fredete kulturminnene. Det nye i lovteksten var at det
kun var kulturminner eldre enn 1537 som hadde et slikt vern.
Loven av 1978 ble praktisert slik: ”Reises det spørsmål om et
vegfar er automatisk fredet, har Riksantikvaren bevisbyrden i
forhold til alderen på kulturminnet” (Møyner 1994:99). I 2000
tilkom det en viktig endring i kulturminneloven som gjelder
bevisføring for vegens alder: ”Objekt eller område registrert…som automatiske fredet kulturminne, skal alltid regnes
som automatiske fredet kulturminne, med mindre det føres
bevis for det motsatte” (Norsk Lovtidend 2000/6:547-548).
Det påligger altså utbygger å bevise at vegens alder er yngre
enn fredningsgrensen. Dette understreker at det ligger en kvalifisert faglig vurdering til grunn for fredningen. Denne lovendringen trådte i kraft fra 01.01.2001. (Norsk Lovtidend
2000/6:551).
Arkeologisk praksis for registrering av hulveger
Behovet for å registrere kulturminner og skaffe en oversikt over
deres antall, utbredelse samt kartfesting av disse var allment
erkjent i arkeologimiljøet allerede tidlig på 1900-tallet
(Gustafson 1902:21). Universitetets Oldsaksamling hadde fra
1908 en årlig liten bevilgning til dette formålet, noe de øvrige
fire landsdelsmuseene ikke hadde (Skjelsvik 1998:7, Trøim
1999:85). Fra 1916 til 1939 ble det foretatt registrering av kulturminner i Østfold og Vestfold (Brøgger 1932, Grieg 1943).
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På Vestlandet registrerte Per Fett fra 1942 og hans registreringer er utgitt kommunevis i “Førhistoriske minne” (Fett 19501976). Det ble og gjennomført registreringer i andre deler av
landet, men disse ble i liten grad publisert (Skjelsvik 1971:2,
1998:7).
Sigurd Grieg foreslo på det tredje norske arkeologmøtet i 1939:
”At det søkes tilveiebrakt en riksbevilgning på 10.000 kr. Til
registrering av oldtidsminnene” (Trøim 1999:73). På arkeologmøtet i 1946 ble målsetningen om å registrere fortidslevninger
gjentatt (Trøim 1999:76). I ettertid kan man lese Elizabeth
Skjelsviks gjennomgang av ”Registrering av fornminner for
Det økonomiske kartverket 1963-1994” at noe enhetlig og god
registrering av fornminner i et register ennå ikke er nådd
(Skjelsvik 1998:41).
Hadde man fått et register er det nok tvilsomt om registreringene ville favnet hulveger. Ser vi til Sverige og deres lovverk, som
var utgangspunkt for den norske loven av 1951, er veger nevnt
som
fornminne,
men
i
registreringsmalene
for
Riksantikvarieämbetet fra 1938 skulle ikke vegene regnes med
og kartfestes slik som f eks graver.
En tolkning av lovteksten fra 1905 er at veger, og herunder hulveger, ikke ble ansett som vernet av loven av 1905, i og med at
de ble tatt inn som teknisk kulturminne i loven av 1951. En
naturlig følge er at hulveger ble viet liten oppmerksomhet før
1951. Skjedde det så noen endring i fornminnevernets behandling av vegene med loven av 1951?
Arkeologene hadde øynene åpne for at veger hadde historisk,
vitenskapelig og formidlingsmessig verdi. Veger er nevnt under
eget punkt i listen for høyt prioriterte fornminner i 1967: “De
aller viktigste veilinjer, båtdrag og veimerker” (Trøim
1999:96). Vegene over fjellet f eks i Lærdal var tatt med, da
arkeologene på 1950-60-tallet arbeidet mye med høyfellsregistreringer i forbindelse med kraftutbygging (Hagen 1997:243).
For å se om veger, og da især hulvegene, fikk noe praktisk vern
fra kulturvernmyndighetenes side går vi til arkeologenes registrering av kulturminner.
Skjelsvik har redegjort for arbeidet med registreringer av kulturminner, og hun påpeker at hun som leder for Den arkeologiske registreringstjenesten var på kurs i Sverige på 1960-tallet
for å se hvordan Riksantikvarieämbetet registrerte kulturminner (Skjelsvik 1998:11). En gjennomgang av de svenske
forskriftene fra 1969, ga følgende resultat: Hulveger har ingen
definisjon i de svenske arbeidsforskrifter fra 1969, som er en
komplettering av eldre arbeidsforskrifter (Selinge 1969, se også
Mogren & Mansson 1995), men hulveger er nevnt på eksempellisten bak i arbeidsforskriftene (Selinge 1969:28-29, 58). De
svenske forskriftene ligger til grunn for det norske nomenklaturet, så situasjonen er derfor dekkende også for norske forhold (Skjelsvik 1971, 1998:11, Bøe Sollund & Larsen 1995
:20-22). I “Veiledning for registrering av faste fornminne og
oldfunn” står følgende om registrering av gamle veger:

niske kulturminner, noen tidsfastsetting for kulturminnene i §3
er ikke gitt. Det ser imidlertid ut som om vegene blir behandlet
som nyere tids kulturminner. Dette er ikke umiddelbart lett å
forstå hvis en ser nærmere på kunnskapsproduksjonen
omkring veger i Skandinavia fram til 1970. Hulveger ble
erkjent som forhistoriske eller middelalderske, men ansett som
vanskelige å datere. Tidsplasseringen av hulvegene synes ikke å
være belagt med arkeologisk dokumentasjon, men nærmest
som en negativ slutning ut fra en manglende dokumentasjon.
Det foreligger ikke nomenklatur som favner hulveger for fornminneregisteret i Norge i år 2000. I fornminneregisteret er det
per november 2000 registrert 562 veger på landsbasis, hvorav
et ikke kjent antall hulveger inngår. I tillegg er det registrert 62
hulveger, som kommer i tillegg til vegregistreringene. Hvor
mange hulveger som er registrert i fornminneregisteret er ikke
mulig å avgjøre, men det dreier seg antagelig om 100-150 stykker og nye registreringer kommer stadig til.
Et annet forhold vedrørende kulturminnevernets behandling av
hulveger, er at de ikke gis en beskrivende definisjon. Hulveger
omtales likevel i eksempellisten for registreringer. Kulturvernmyndighetene institusjonaliserer ikke noen oppfatning
omkring hulveger. Kunnskapsoverføring om hulveger skjedde
ikke ved definisjoner eller beskrivelser, men ved eksempler fra
feltarbeid. Det som var av viten om hulveger ble formidlet
muntlig fra en arkeolog til en annen. Lite ble skrevet om
vegene. I kulturminneloven av 1978 ble vegene, herunder hulvegene, regnet som automatisk fredet, men bare de som er eldre
enn 1537. Det som kunne synes som en oppjustering av
vegenes vernestatus, fra å kunne tinglyses til å være automatisk
fredet falt ikke heldig ut for hulvegenes del. Kravet om sikker
datering eldre enn reformasjonen ble av arkeologer ansett som
vanskelig å oppfylle. Usikkerheten gjorde at hulvegene ikke
kunne forsvares som gamle nok. Mangel på sikre dateringer av
hulveger har ført til ulik praksis i behandling av hulveger innen
det norske kulturvernet.
Vern og sikring av hulveger
Kulturminner tilskrives verdier av mange slag, og denne tilskrivingen plasserer verdivurderingene i vår egen tid. Det er våre
vurderinger som er verdienes målestokk. Hulveger kan ha historisk verdi, opplevelsesverdi, vitenskapelig verdi, pedagogiske
verdi og estetisk verdi osv. Tilleggsbegrunnelser for å verne
hulveger kan variere, men som kulturminner er de sikret et
vern fordi de er “spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø…det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til” (kulturminneloven §2). “Det er et nasjonalt ansvar å
ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som
varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet” (kulturminneloven §1). Hulveger er også arkeologiske kilder til kunnskap om
fortidens bevegelsesmønstre (jf Lundström & Næss 1993:27,
Sjurseike 1998).

”b. Gamle ferdselsveier (fornminne ligger ofte i tilknytning til
slike), broer og veimerker (sml. lovens § 3). Disse avmerkes X
på flyfoto .... Kategoriene b. ... er av vekslende alder, som ofte
er vanskelig å avgjøre, slik at man ikke med sikkerhet kan si at
minnene faller inn under fredningsloven” (Skjelsvik 1971:7).

Det er ikke datering som gir hulveger verdi og mening. En plassering i tid er en måte å plassere hulvegen i sammenheng med
andre samtidige kulturminner, men hulveger er mer enn dateringsmessige brikker. Like viktig som en datering i tid er hulvegens plassering i rommet, i landskapet (Gansum et al 1997).
De inngår som elementer i kulturmiljøer, de kan utgjøre
sammenhenger mellom kulturminner og kulturmiljøer. Det ligger i sakens natur at også hulveger knytter mennesker sammen
(Gansum 1999).

Denne behandlingen kan være en direkte følge av manglende
kronologisk plassering av hulvegene som fornminnekategori.
Lov om fornminne av 1951 ligger til grunn for Elizabeth
Skjelsviks arbeid med nomenklatur. Her regnes veger som tek-

I 1990 ble noe av ansvaret for kulturminnevernet delegert fra
landsdelsmuseene til fylkeskommunene (T-6/89, Lidén
1991:98, 100). Fylkesarkeologstillingene ble opprettet og deres
arbeid inngår som ledd i vern av kulturminner i regulerings-
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planarbeid. I Norge er det kommunene som er arealmyndighet.
I prosessen som leder fram til en vedtatt kommuneplan deltar
den politisk styrte fylkeskommunen og den statlig styrte
Fylkesmannen (T-1228). I reguleringsplanarbeidet benyttes
plan- og bygningsloven, rikspolitiske retningslinjer og fylkesplaner som rettslig bindende og veiledende planer i utarbeiding
av kommuneplaner (T-1225). Forvaltningsapparatet favner
helheter, hvor kulturvernet kun utgjør en liten sektor innenfor
byråkratiet. Kulturminnevernet skal integreres og veies mot
mange samfunnsmessige, økonomiske og politiske interesser. I
store planprosesser vil det være nødvendig å inngå kompromisser. En form for kompromiss er å søke om dispensasjon fra
Lov om kulturminner for å fjerne kulturminner.
Vern og sikring av hulveger blir i forvaltningsapparatet satt inn
i en større samfunnsmessig helhet, og arealforvaltning praktiseres etter plan- og bygningsloven. Kulturminneloven regulerer
og freder kulturminner og kulturmiljøer. Kulturminnene har
vern, men de sikres bedre ved å integreres i arealplaner. I planprosesser er det hensiktsmessig å verne større arealer, hvor kultur- og naturminner inngår. Gjennom reguleringsplaner blir
slike arealdisposisjoner behandlet og vurdert, og i den grad det
er ønskelig integrert i kommuneplanenes arealdel.
Reguleringsplan for Kjørkåsen, Andebu kommune, et case
Kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen er høringsinstans
i plansaker. Det er kommunen som har ansvaret for forvaltningen av arealer i kommunen i henhold til plan- og bygningsloven. Kulturminneloven er imidlertid en særlov som gjelder
foran plan- og bygningsloven i de tilfeller hvor det foreligger
konflikt. Fylkeskommunens roller i plansaker er derfor følgende:
Premissleverandør: Påvirke valg/ avgrensning av planoppgave
og påvirke handlingsrommet for løsninger.
Høringsinstans: Uttale seg til planforslag, påpeke konsekvenser
og eventuelt fremme innsigelse.
Medplanlegger og forhandler: Lansere alternative løsninger,
delta i forhandlinger/ megling, inngå kompromisser og ta konflikter.
Gjennom disse rollene er målet å på best mulig måte ivareta
regionale kulturverninteresser.
Planprosessen
I plan- og bygningslovens formålsparagraf (§ 2) heter det bl a:
”Planlegging etter loven skal legge til rette for samordning av
statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, utbygging samt
sikre estetiske hensyn. Gjennom planlegging og ved særskilte
krav til de enkelte byggetiltak skal loven legge til rette for at
arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte i samfunnet”.
For å illustrere gangen i planprosessen og kulturminnevernets
rolle og innvirkning, blir prosessen illustrert med et eksempel
fra Andebu kommune i Vestfold, reguleringsplan for
Kjørkåsen. Vi kommer til å følge denne saken trinn for trinn,
fra den blir varslet til den vedtas i kommunen. Utbyggingen av
Kjørkåsen var til tider svært betent i kommunen, og deler av
området ble tatt ut av kommuneplanen på grunn av nærheten
til middelalderkirken i Andebu.
Varsel om regulering
Første trinn i en planprosess er at tiltakshaver kontakter kommunen og fremmer et varsel om reguleringsplan. Planen varsles
og da helst via kommunen. Varslet består i en enkel beskrivelse
av planområdet og omfanget av tiltaket. Det er en fordel at
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Figur 100 Varsel om regulering av Kjørkåsen.
rette myndigheter kan avklare problemer så tidlig i prosessen
som mulig. Det gir kommunen et grunnlag for å avgjøre hvorvidt plansaken skal behandles eller avslås. Fylkeskommunen
kan varsle innsigelse allerede på dette stadiet i prosessen. Det
kan også på et så tidlig stadium varsles at det er nødvendig med
arkeologiske registreringer. Behovet for konsekvensutredning
må vurderes på dette stadiet i prosessen. Høringsuttalelsene
og andre opplysninger som fremkommer under høringen gjøres
kjent for tiltakshaver (plan- og bygningsloven §33-3). Det er
kommunen som avgjør om planen går til videre behandling
eller blir avslått i den form tiltakshaver har presentert.
Reguleringsplan for Kjørkåsen
Den 5. januar 1999 mottok fylkeskommunen varsel om igangsatt reguleringsarbeid. Området var avsatt til boliger i kommuneplanens arealdel og bevokst med skog. Planområdet dekket
80 dekar inkludert friområde, og var ikke regulert tidligere.
Like syd for planområdet, i forlengelse av høydedraget, ligger
Andebu kirke, med datering tilbake til middelalder.
I sin uttalelse til dette varselet, datert 11. februar, ble tiltakshaver informert om at kulturminnevernet måtte foreta en befaring av planområdet så snart bakken var bar for snø. Under
befaringen 16. februar ble det registrert et eldre veifar langs
høydedraget innenfor planområdet. Vegfaret hadde form av
hulveg lengst nord. Det ble gitt en kort beskrivelse av det automatiske fredete kulturminnet i uttalelsen, samt henvisning til
fredningsbestemmelsene i kulturminneloven §§ 3, 4 og 6. Slik
planen ble lagt fram ville den komme i konflikt med hulvegen.
Tiltakshaver ble informert om nødvendigheten av å søke dispensasjon fra kulturminneloven jfr. lovens § 8, før planen
kunne godkjennes.Tiltakshaver svarte den 3. mars med å over-
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Figur 101 Reguleringsplan for Kjørkåsen.
sende en foreløpig planskisse, og ba om innspill til forslaget slik
at konflikter med hulvegen i størst mulig grad kunne unngås.
Første gangs behandling i kommunen
På grunnlag av varselet avgjør kommunestyret hvorvidt saken
skal legges ut til offentlig høring.
Det faste utvalget for plansaker i Andebu kommune vedtok 10.
august å legge forslaget til reguleringsplan for Kjørkåsen ut på
offentlig høring.
Reguleringsplanen legges ut til offentlig høring
Kommunen overtar med dette plansaken, og blir formelt tiltakshaver (jf konklusjonen nedenfor). Planen sendes ut på
offentlig høring. Fylkeskommunen gjennomfører arkeologiske
registreringer dersom dette ikke er gjort på varselsstadiet. I
kulturminnelovens §9 står det at:

Ved planlegging av offentlige og større private tiltak plikter den
ansvarlige leder eller det ansvarlige forvaltningsorgan å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredede kulturminner på en måte som nevnt i § 3 første ledd, jf §8 første ledd.
Kostnadene for en slik undersøkelse pålegges tiltakshaver i
henhold til samme lovens §10. Automatisk fredede kulturminner som blir funnet i forbindelse med en slik undersøkelse/registrering kan enten innpasses i planen og reguleres til
spesialområde bevaring, eventuelt kombineres med andre formål. Hvis tiltaket ikke kan unngå å berøre automatisk fredete
kulturminner så kan tiltakshaver søke om dispensasjon fra kulturminneloven. Fylkeskommunen kan gå til innsigelse og fraråde dispensasjon fra kulturminneloven (politisk vedtak).
Fylkeskommunen som høringsinstans mottok 17. august forslaget til reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser.
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Størstedelen av vegfaret/ hulvegen ble i planforslaget lagt ut til
spesialområde bevaring i henhold til PBL § 25.6. I reguleringsbestemmelsene ble følgende bestemmelser foreslått:

ke undersøkelsen. I praksis betyr dette at tiltakshaver kontakter UKM så snart de ønsker å få undersøkelsen utført, og før
tiltaket i området kan iverksettes.

§ 6. SPESIALOMRÅDE BEVARING AV AUTOMATISK FREDET KULTURMINNE
Områdene avmerket som Spesialområde 1 og Spesialområde 2
på reguleringskartet er regulert til ”spesialområde: bevaring”
etter plan- og bygningsloven, da det her finnes kulturminne i
form av hulvei som er automatisk fredet etter Lov om kulturminner.

På bakgrunn av uttalelsen fra UKM avga Fylkeskommunen
20. mars 2000 endelig uttalelse til planen. Fylkeskommunen
informerte kommunen om dispensasjonsvedtaket og ba om at
kommunen innarbeidet ovennevnte paragraf i reguleringsbestemmelsene.

Kulturminnet kan synliggjøres gjennom tilretteleggingstiltak
som må gjøre i samarbeid med kommunen og kulturminnemyndighetene.

Annengangs behandling/Egengodkjenning av planen
Kommunen egengodkjenner planen. Planen kan da iverksettes
i henhold til de forbehold som er innarbeidet i den.
Dispensasjon fra kulturminneloven gis, og er knyttet til tiltak
(vedtatt plan). Eventuelle arkeologiske utgravninger i henhold
til dispensasjonsvedtaket foretas av et av landsdelsmuseene.

Området kan benyttes til ballspill og annen områderelatert lek,
men faste installasjoner, skjemmende tiltak og terrenginngrep
tillates ikke. Planer for opparbeidelse og drift skal være godkjent av kommunen og kulturminnemyndighetene.

Planen for Kjørkåsen ble godkjent av kommunen 2. februar
2000.

Gangvei kan anlegges. Planer for utforming og teknisk utførelse skal være godkjent av kulturminnemyndighetene.
I sin uttalelse til forslaget datert 10. november henviste fylkeskommunen til tidligere uttalelse i forbindelse med at planen ble
varslet. Fylkeskommunen mente at utformingen av boligområdet i henholdt til spesialområdet var blitt god, men minnet om
at det er nødvendig å søke om dispensasjon fra kulturminneloven for de to områdene hvor veger krysser hulvegen.
Dispensasjoner fra kulturminneloven
Dersom reguleringsplanen er i strid med kulturminneloven, vil
den også være en søknad om dispensasjon for de automatisk
fredete kulturminner som planen vil komme i konflikt med,
med mindre fylkeskommunen går til innsigelse til planen.
Planen sendes over til dispensasjonsmyndighet, dvs
Riksantikvaren (fra 01.01.01), med fylkeskommunens anbefaling. Dispensasjonsspørsmålet må avklares før kommunen kan
egengodkjenne planen og prosessen kan gå videre.
Fylkeskommunen oversendte forslaget til reguleringsplan til
UKM-Universitetets Oldsaksamling den 10. november.
Fylkeskommunen sa i sitt oversendelsesbrev til UKM at de ikke
hadde innvendinger mot at en dispensasjon ville bli gitt, men
krevde at en dispensasjon måtte medføre en arkeologisk undersøkelse før anleggsarbeidet kunne starte opp.
UKM-Oldsaksamlingen behandlet saken 1. mars 2000. Etter
en samlet vurdering fant UKM å kunne tillate at forslag til
reguleringsplan for Kjørkåsen ble realisert som vist på kart.
Dispensasjonen ble gitt med vilkår om at det skulle foretas en
arkeologisk utgravning. UKM ba Fylkeskommunen om å påse
at følgende paragraf ble tatt inn i reguleringsbestemmelsene:
”Før arbeidet kan igangsettes i tiltaksområdet på Andebu
prestegård 16/ 4, 39, 49, 61, 99 og 125, skal det foretas
en arkeologisk undersøkelse av det automatisk fredete
kulturminnet (hulvei) som er vist i planen”
UKM ba samtidig om å få planen oversendt så snart den ble
vedtatt/ godkjent i kommunen.
Planen er pr. 1. desember 2000 ikke realisert. Når tiltakshaver
ønsker å realisere planen må Fylkeskommunen og UKM varsles, slik at det kan fattes vedtak om omfang av den arkeologis-
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Innsigelser
Innsigelse vil si at kommunen fratas myndighet til å gjøre bindende planvedtak, og at myndigheten tilbakeføres til øverste
planmyndighet, Miljøverndepartementet. Innsigelse er fylkeskommunens og statlige organers virkemiddel for oppfølging av
nasjonal og regional politikk. Det bør derfor så langt det er
mulig bare være viktige konfliktsaker som kommer til avgjørelse sentralt. (Rundskriv T-5/ 95. Retningslinjer for bruk av
innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven).
Automatisk fredete kulturminner er av nasjonal interesse.
Dersom man går til innsigelse mot planen så skjer dette etter at
planen er lagt ut til offentlig høring. En innsigelse fra fylkeskommunen skjer gjennom et politisk vedtak. Kommunen
avgjør hvorvidt planen opprettholdes til tross for innsigelsen,
eller om den skal endres. Dersom kommunen og innsigelsesmyndigheten ikke blir enige, blir saken sendt til mekling hos
Fylkesmannen. Dersom mekling ikke fører frem, vil planen bli
sendt til ansvarlig direktorat, eventuelt til departementet for
endelig avgjørelse dersom partene fortsatt ikke er enige.
I eksemplet Kjørkåsen fant fylkeskommunen at det ikke var
grunnlag for innsigelse, ettersom det var mulig å innarbeide
fornminnet i planen på en akseptabel måte.
Konsekvensutredninger
I plan- og bygningsloven §33-1 står følgende:
”Formålet med konsekvensutredning er å klargjøre virkninger
av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at
disse virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av
tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres.”
Spørsmålet om konsekvensutredning vurderes i forbindelse
med varselet (T-1281). Vurderingene foretas i henhold til planog bygningslovens retningslinjer og vedlegg I og II i forskriften
om konsekvensutredning. Kommunen bestemmer hvorvidt det
skal utarbeides en konsekvensutredning blant annet etter råd
fra andre forvaltningsmyndigheter. Dersom det utarbeides en
konsekvensutredning skal et utredningsprogram sendes på
høring. Innenfor rammene av en konsekvensutredning utarbeides det fagrapporter i henhold til dette programmet.
For kulturminnevernets del er målet å avdekke potensialet for
kulturminner innenfor området som skal reguleres. Det er ikke
krav om at undersøkelsesplikten i henhold til kulturminnelo-
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vens § 9 skal oppfylles innenfor konsekvensutredningen, men
det kan vurderes som hensiktsmessig.
Konsekvensutredningen godkjennes av Miljøverndepartementet. Deretter kan planen legges ut til offentlig høring. På
mange måter er konsekvensutredninger en egen prosess innenfor planprosessen, og de kan favne mange fagområder. Tiltak
som må vurderes etter kriteriene for konsekvensutredning er
beskrevet i forskriftens § 4 med vedlegg I og II (T-1170, T1173).
Tiltaket for Kjørkåsen var ikke den type tiltak som skal konsekvensutredes i henhold til loven eller dens forskrift.
Tilpasning av hulveger innenfor planområder
Hulvegenes form og utstrekning er en av kulturvernets utfordringer i planprosessen. Vurdering av hver enkelt hulveg er
nødvendig. Veger er ikke bare punkter på et kart. Vegene fører
videre. Hulvegene kan strekke seg langt utover plangrensene
det jobbes med og må derfor ofte ses som en del av et større
landskapsområde. For å kunne spore disse eldre vegnettene i
landskapet og kommunikasjonsmønstrene de er en del av blir
kartlegging vesentlig. Slik kartlegging vil også kunne skape
bedre grunnlag for å verne om spesielt verdifulle veger.
Som et eksempel på behandling av lengre sammenhengende
veger på tvers av plangrenser kan nevnes prosjekt
Pilegrimsleden. Leden førte gjennom flere fylker og ga mange
kommuner hodebry i arealplanleggingen. Oppland fylkeskommune sendte da ut et rundskriv til kommunene, med følgende
henstilling:
”I de tilfellene der leden er anlagt på en førreformatorisk veg,
skal den, så sant annet ikke er bestemt, reguleres til spesialområde bevaring i samsvar med plan- og bygningslovens §
25,.6 og kulturminnelovens §§ 4, 6 og 8. Dersom vegen er fra
nyere tid og har verneverdi av nasjonal eller regional verdi, vil
kulturvernmyndighetene i Oppland stille krav om at vegen
blir regulert til bevaring. Dersom ledens trasé ikke følger et
fredet eller verneverdig vegfar, skal ikke traseen for leden
reguleres til bevaring. Formålet vil variere, men vi vil anbefale
at kommunene i de tilfellene det er mulig, regulerer leden til
friområde… I kommuneplaner vil vi sterkt anbefale at pilegrimsleden blir vist som viktig ledd i kommunikasjonssystemet” (sitert etter http://www.riksantikvaren.no/pilegrimsleden/tekst.htm).

overlagrer hverandre. Og nettopp vegenes former skal vi se
nærmere på. Hulveg er en vegform, som gjennom i dette arbeidet er viet oppmerksomhet, fordi de er kategorisert som kulturminner. Spørsmålet vi skal drøfte er: Skal form være kriterium for vern? For å besvare denne problemformuleringen skal
vi trekke fram et konkret eksempel. I hulvegsystemet på Søndre
Hella, Nøterøy kommune, fører hulveger gjennom et område
som er regulert til golfbane. Her ble hulvegene vernet fram til
de førte sammen med, og ble overlagret av, en skogsveg med en
oppbygd skulder. Skogsvegen ble tillatt fjernet uten undersøkelse. Skal formen ha et vern, mens vegen som fortsatt er i
bruk, ikke skal ha status som verneverdig? Hvorfor skal hulvegen (formen) fredes, mens skogsvegen skal betraktes som nyere
tids kulturminne? Skal vegformene avgjøre vernestatus alene
eller skal vegen ses som helhet i landskapet? Retoriske spørsmål står i kø hvis vi skal praktisere lovteksten på en slik måte.
Hvordan kan vi komme ut av et slikt forsknings- og forvaltningsmessig uføre? Det sentrale i vernesammenheng er: Hva vi
vil verne? Hvis svaret er vegen, som historisk eller forhistorisk
ferdselsåre, da spiller ikke vegens form den avgjørende rollen.
Stedvis er det sti, stedvis hulveg og stedvis går ferden over bart
fjell (jf Kollandsrud 1998). Hvis det er sammenhengen vi vil
verne krever det at vi ser ut over fragmenter. Hvis det ikke er
vegen som historisk element, men vegformen som visuelt element i landskapet vi vil verne, bør dette gå klart fram av saksbehandlingen. Her trengs det prinsipielle diskusjoner.
De dateringsresultatene som er framlagt av i foreliggende
arbeid kan belegge daterte hulveger til eldre jernalder og jernalder/middelalder. Gjennom utgravningene og stratigrafisk
analyse er det demonstrert at ønsket/kravet om datering vanskelig lar seg forene med det empiriske materialet som kan
dokumenteres i hulvegene. Bruksfasene er stort sett fraværende
i den dokumenterbare stratigrafien i hulvegene. De dateringene
som baserer seg på gjenstandsfunn eller trekull, funnet i hulveger, kan eventuelt vise at vegen enten var i bruk eller hadde gått
ut av bruk, men dateringene avgjør ikke hvor gammel vegen er.
Den store vegrevolusjonen i Norge kom på 1700-tallet, og
omlegging av veger satte mange hulveger ut av bruk. De fleste
hulvegene har med største sannsynlighet vært i bruk før reformasjonen.

Praktiske og prinsipielle implikasjoner
Hulveger er en vegform en veg kan ha i løsmasser hvor stabiliteten i grunnen har latt seg påvirke av ferdsel og etterfølgende
nedslitingsprosesser. Hulvegene er fragmenter av veger, og
deres tilstedeværelse viser at mesteparten av fortidens veger er
skjult for øyet.

Skjøtsel av hulveger
I henhold til lov om kulturminner §11 har vedkommende myndighet adgang til å holde i stand, restaurere og gjøre de tiltak
som trengs til å pleie og synliggjøre kulturminner, og rydde
området omkring. Rette myndighet er her landsdelsmuseene og
fylkeskommunene i henhold til delegasjonen fra
Miljøverndepartementet og Riksantikvaren. I 1992 tilkom det
en paragraf i lov om kulturminner, §21, som omhandler skjøtsel. Paragrafen utdyper fredning av områder rundt fredete kulturminner og fredete kulturmiljøer (§19 og §20). Skjøtsel er
ikke utformet som en plikt, men som en mulighet som kan
anses nødvendig av hensyn til formålet med fredningen.
Skjøtsel av kulturminner skal baseres på faglig kunnskap og
vurderinger (Sjurseike 1998). Privatpersoner har mulighet til å
fjerne uønsket vegetasjon, og gjøre andre tiltak som ikke medfører inngrep i fornminnet. Før skjøtsel av fornminner settes i
verk, bør det utarbeides en skjøtselsplan i samarbeid med fylkeskommunen. En slik skjøtselsplan kan beskrive kulturminnet
eller kulturmiljøet, og skissere tiltak, ansvars- og arbeidsdeling,
økonomi og fremdrift. Planen gjøres gjensidig bindende
gjennom en skjøtselsavtale. Dersom det ikke er fylkeskommunen som selv utarbeider skjøtselsplanen, skal planen godkjennes av denne instans før planen iverksettes.

Veger har ofte en lang kontinuitet i tid og rom. I visse områder
ligger det mange generasjoner vegformer side ved side, og/eller

Hulveger må skjøtes på lik linje med andre kulturminner.
Dersom de kan ses som en del av et kommunikasjonsnett, eller

Eksemplet med pilegrimsleden, der biter av leden inngår i ulike
planer, i flere kommuner og fylker. Pilegrimsleden integrerte
mange vegformer og veger av ulike alder i ett og samme prosjekt. Dette viser at selv meget lange veger kan bevares og formidles gjennom felles innsats (Kollandsrud 1998).
Grustak, industriutbygging eller boligbygging er eksempler på
tiltak som gir vidt forskjellige utfordringer med hensyn til å
verne og integrere hulveger i planer. Det er ønskelig at vegen
blir bevart uten brudd, og i størst mulig grad får beholde sin tilknytning til landskapet den tilhører.
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større kulturmiljøer, er dette faktorer som kan virke spesielt
motiverende for vern, skjøtsel og formidling. Hulveger kan
ikke tilbakeføres til en bestemt tidsepoke, og rekonstruksjoner
er ofte hverken mulig heller ønskelig å gjøre.
Hvilken form for bruk skal hulvegen tilrettelegges for? Dersom
hulveger skal bevares innenfor et reguleringsområde bør de
fremstå som kulturhistoriske elementer med opplevelsesverdi,
vitenskapelig verdi og aller helst bør de formidles slik at folk
forstår hvorfor de er fredet. Forståelsen for vern tapes hvis hulvegene gror igjen med busker og kratt.
Hulveger kan vernes gjennom regulert bruk, slik at de ikke
vokser igjen. Normal ferdsel, dvs. tråkk, er av det gode. I de
fleste tilfeller egner hulveger seg godt til gangstier eller turveger
for områdets beboere. Hulveger som ligger i bakker kan for
eksempel også benyttes som akebakke i vintersesongen (jf T4/98). Det er mulig å tenke seg tilrettelegging for forskjellige
brukergrupper. Turgåere, rullestolbrukere, terrengsyklister og
ryttere utgjør ganske ulike brukergrupper, med helt ulike behov
for tilrettelegging. Tilrettelegging vil i kunne innebære at det
må gis dispensasjon fra kulturminneloven. En slik dispensasjon vil som regel medføre at det stilles krav om vern og sikring
av hulvegenes vitenskapelige kildeverdi. En slik sikring kan for
eksempel skje ved påføring av dekke eller bærelag.
Tilrettelegging av hulveger for rullestolbrukere vil kreve et relativt fast dekke med minimum en rullestols bredde.
Terrengsyklister vil kunne ta seg fram uansett dekke, men vil
kunne sette spor og fremme slitasje. Ridning vil også kreve et
beskyttende dekke. Dersom ridning skal tillates, må vegen forsterkes med bærelag slik at erosjons- og tråkkskader unngås
(Andersen et al 1991:111, 157). All motorisert ferdsel i utmark
er forbudt gjennom friluftsloven.
I de fleste situasjoner vil tilrettelegging og skjøtsel av hulveger
for turgåere dreie seg om å fjerne busk- og trevegetasjon slik at
gress og undervegetasjon får sjansen til å etablere et sterkere
rotdekke og tåle mer belastning uten at det skaper erosjonsskader. Visse steder vil det likevel være aktuelt å påføre bærelag enten for å forbedre bløte partier eller for å skåne humussjiktet i hulvegen.
Bark er miljøvennlig, rimelig, leveres i ulik finhetsgrad og har
god stabilitet. Bark brukes i militære turløyper, ridestier, slalåmbakker og unnarenn for hoppbakker. Barken leveres med
ønsket fraksjonering fra finmalt til lange barkremser. I fuktig
tildekket tilstand brytes barken hurtig ned. Dersom barken blir
liggende i en åpen hulveg eller sti går nedbrytingsprosessen saktere. Det er først og fremst frost og tining som bryter ned barken og framskynder nedbrytningen. Ved å legge ca 10 cm bark
på overflaten, vil barken kunne ta i mot ganske tungt trykk og
verne underlaget godt. Etter mye og jevn ferdsel fra turgåere og
noe bruk av hest vil ny bark måtte påføres ca 2-3 hvert år (pers
medl Åge Sørensen, Fritzøe Barkprodukter). Bark gir stabilitet
i hellende terreng, bæreevne ved tilstrekkelig tykkelse, er miljøvennlig, rimelig i anskaffelse og har bæreevne som kan tillate
noe ridning og bruk av sykkel. Bark tydeliggjør i tillegg hulvegens indre bredde (vegens planum), som derved utgjør en kontrast mot hulvegens skråning. Hulvegen får en mer framtredende plass i det visuelle bildet i landskapet. Bark krever imidlertid kontinuerlig vedlikehold og øker humusveksten. Dette
akselererer akkumulasjonsprosessene i hulvegen, noe som på
lang sikt kan være med på å svekke hulvegens framtredelse i
landskapet.
Flis kan også leveres med ønsket finhetsgrad, men kan være litt
skarpt å gå på. Strøflis blåser bort i tørt vær og er lite egnet.
Celluloseflis kan være egnet og har mange av de samme egen-
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skapene som bark. (pers medl Åge Sørensen). Stort sett har flis
de samme kvaliteter som bark, men flis er råstoff til papirindustrien og er derfor kostbart
Grus kan leveres i varierende grovhet og skarphet. Bæreevnen
kan reguleres med forskjellige kombinasjoner av grovhet og
skarphet. Grus er et relativt kostbart materiale, og vil i noen
grad være utsatt for erosjon. Erosjon krever vedlikehold med
noen års tidsintervall. Maskingrus er fremmedlegemer i hulvegene og svekker den historiske dimensjonen ved vegen. I noen
grad finns det historisk belegg for påføring av naturmasser
også i hulveger. Det er lite tilrådelig å bruke usortert morenemateriale som bærelag i tursti. Dersom grus skal vurderes som
bærelag må flere forhold vurderes. Grus vil bli tråkket ned i
humuslaget i hulvegen. Dersom humuslaget er tynt vil grus
trenge videre ned i sedimentene. Ridning vil forsterke denne
negative påvirkningen. Slik nedtråkking av grus vil skade hulvegens vitenskapelige kildeverdi. Selv om maskingrus lett skilles fra stedegne sedimenter, vil nedtrengningen av grus endre de
sedimentologiske forholdene og skade stratigrafien i hulvegen.
En godt planlagt påføring av forskjellige gruskvaliteter vil over
tid kunne gi et stabilt dekke, og fungere som bærelag for turgåere, noe ridning og bruk av terrengsykkel. For å unngå nedtråkking kan det påføres fiberduk eller matter av ulike slag (se
nedenfor). Grusens bæreevne ved tilstrekkelig tykkelse, tydeliggjør hulvegens indre bredde (vegens planum), som derved
utgjør en kontrast mot hulvegens skråning. Hulvegen får en
mer framtredende plass i det visuelle bildet i landskapet. Grus
er imidlertid fremmedlegemer i hulvegene, krever kontinuerlig
vedlikehold og er kostbar. I tillegg kan den skade eller ødelegge hulvegens vitenskapelige kildeverdi.
Duk og matter under påførte bærelag blir ofte benyttet i turstier (Dåsnes 1993:39). Fiberduk eller tykkere matter kan legges
på markoverflaten forut for påføring av masse. Slik duk kan
fungere som skille mellom påført bærelag og opprinnelig
markoverflate. Ulempen er at duken eller mattene i en hulveg
vil være sårbare for ødeleggelse og erosjon. Det vil kreve kontinuerlig vedlikehold for at duk eller matter ikke skal eksponeres, noe som sterkt ødelegger den historiske så vel som den
visuelle opplevelsesverdien. Duk eller matter kan skille påførte
masser fra originale masser, men god funksjon vil være avhengig av et egnet bærelag. Duk eller matter vil imidlertid fort
kunne eksponeres ved slitasje og erosjon, noe som vil skjemme
hulvegen og forringe historiske og estetiske kvaliteter. Duker og
matter er kostbare å anlegge og å bytte ut.
Asfalt og betong er faste dekker som kan bidra til økt tilgjengelighet for bevegelseshemmede, og initiere annen bruk av hulveger enn det som er gjennomgått ovenfor. Dette fortrinnet må
veies mot estetiske, historiske og vitenskapelige kvaliteter. Både
asfalt og betong er fremmedlegemer i hulveger. Telehiv kan
skade dekket. Kvaliteter ved slike dekkmaterialer er økt grad
av tilgjengelighet for flere brukergrupper. Hulvegens vitenskapelige-, historiske-, estetiske- og autentiske kildeverdi vil imidlertid bli sterkt redusert.
Skilting og formidling
Målsetning med skilting er å spre informasjon. Skilting av kulturminner kan gjennomføres på ulike måter, men det er anbefalt at skiltene utarbeides enhetlig etter standard satt av fylkeskommunen. Det finnes skilter og informasjonstavler utarbeidet
av Direktoratet for naturforvaltning som følger Norsk standard (Andersen et al 1991:86-91, Sjong & Moen 1991, Dåsnes
1993:44-45). Skilting bør tilpasses omgivelsene.
Formidlingens form og innhold avhenger av hvem man ønsker
å nå. Det anbefales at større skilt settes opp i begynnelsen av
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turløyper, og at skilt som skal presentere kulturminner underveis utformes kort, med maksimum 100 ord. I kulturstier med
mange kulturminner, vil en guidebok være bedre egnet enn
mange og tett stilte skilt (jf Kulturminner i kulturlandskapet
1994, Kristensen & Aase 1995). Korte og lettfattelige guidehefter kan plasseres i kasser som turgåere kan forsyne seg av
(for eksempel Bjørvik 1993, Kongevegen Husby-Vådal 1996,
Falch 1996).
Ideelt sett bør skilt omtale det konkrete kulturminnet, og det
kulturmiljøet kulturminnet inngår i. Standardtekster svekker
leselysten. Kanskje bør det oppgis en eller to referanser om
materialet eller kulturminnetypen for de som ønsker å ta rede
på mer.

forut for konkrete reguleringsplanprosesser. Skjøtsel av hulveger må vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle. Det er viktig å ha
et godt overblikk over kulturmiljøet hulvegen er del av.
Vurderingene må gjøres på grunnlag av hulvegens kvaliteter,
den landskapskontekst og eventuelt eksisterende bruk. Alle former for skjøtsel som innebærer anleggelse av bærelag eller
andre former for tiltak i eller på bakken, kan bare gjøres etter
grundig behandling av-, og i samarbeid med, rette vernemyndighetene. Skilting av hulvegene må tilpasses både terrenget
hulvegen inngår i og de brukergruppene formidlingen og ferdselen er rettet mot.

Formidling av hulveger i praksis, skilt- og skjøtselsplan i
Vestfold
I Vestfold foreligger en skilt- og skjøtselsplan (Trøim 1992).
Hvordan er skilting og skjøtsel av gamle veger prioritert? I
skilt- og skjøtselsplanen er det ført opp lister over fornminner
som historielag og kommune har foreslått skiltet, under rubrikken ”Lokale prioriteringer”. Veger som er foreslått skjøttet og
skiltet av Oldsaksamlingen er ført opp under rubrikken
Nasjonale prioriteringer. I ett tilfelle har forvaltningen ved fylkeskommunen ført opp et eget forslag. Det foreligger forslag
om skilting og skjøtting av gravfelt hvor det er kjent hulveger.
Disse har blitt tatt med i listen over prioriterte lokaliteter, også
der hulveger ikke er nevnt i teksten.
Tabell 16 Oversikten over lokale og nasjonale prioriteringer
av kulturminner som inkluderer veger i skilt- og skjøtselsplanen for fornminner i Vestfold. Kilde: Trøim (1992).

Veger herunder
også hulveger

Gravfet med hulveg

Lokale
prioriteringer:

6

6

Nasjonale
prioriteringer:

0

6

Forvaltningens
prioritering:

1

0

Oversikten viser at de lokale krefter i sterkere grad enn sentrale myndigheter ønsket å skilte og skjøtte vegminner. Skilting og
skjøtting av gravfelt hvor det og er registrert hulveger, legger
liten vekt på hulvegene, og det fremgår at hulvegene følger med
som en form for bonus eller ekstra kvalitet ved gravfeltet.
Skjøtsel av gravfelt med hulveger demonstrerer forholdet:
”Ved befaring i desember 1998 var…gravfeltet… fri for større
trær og busker, men den vestre hulveien var full av kvist”
(Fahre 1999:65) …” gravfeltet lengst sør i Bøkeskogen [er]
relativt godt skjøttet … I andre deler av parken, spesielt gravfeltet og hulveiene i vest, var det nesten umulig å se fornminnene” (Fahre 1999:69).
Eksempler på skilting av hulveger i Vestfold. Eksemplene viser
at praksis ikke forholder seg til forskriftene fra de sentrale
myndigheters krav om standard utforming.
Arealplanlegging forholder seg til et omfattende regelverk. I
plansammenheng inngår kulturminnevern som del av samfunnsformasjonen. For hulvegenes del kan kulturvernmyndighetene gi råd og nennsomt integrere hulveger i reguleringsområder. Kulturminnevernet har også andre måter å nå frem på,
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Figur 102 Fotografier av skilting i Hanekleiva, Ansvar for
skilting Statens vegvesen
Vestfold og Vestfold fylkeskommune.
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Figur 103 Fotografier av
skiltet hulveg i Skog i
Sande kommune. Skiltet
av Sande kommune.

Figur 104 Hogsnesåsen i
Tønsberg. Ansvar for skilting:
Vestfold fylkeskommune.

Figur 105 Bommestad vegminne. Ansvar for skilting
Statens vegvesen Vestfold og Larvik kommune.
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10 Konklusjoner

Det foreliggende arbeidet har tatt for seg tilgjengelig kunnskap om hulveger og gjennomført et forskningsarbeid for å
bringe kunnskapen om hulveger videre. Arbeidet har i første
rekke vært et metodisk bidrag til skandinavisk vegforskning.
De teoretiske sidene ved transport og bevegelse er behandlet
relativt kortfattet.
I tillegg til en faghistorisk gjennomgang er det lagt ned mye
arbeid for å utvikle terminologi og begrepsapparat for hulveger. Begrepsapparatet muliggjør beskrivelser av hulvegene,
både i plan og profil. Med utgangspunkt i begrepene på markoverflaten ble de stratigrafiske forholdene i profilen også
gjenstand for begrepsutvikling.
Hovedbolken består av presentasjon av arkeologiske undersøkelser, hvor den arkeologiske gravnings- og dokumentasjonsarbeidet står i sentrum. Det er nærgående stratigrafiske analyser kombinert med tverrvitenskapelige metoder som er bærebjelken i arbeidet. Terminologien er benyttet i gjennomføringen
av prosjektet.
Metodene som er benyttet og de resultatene som er lagt fram,
er også evaluert. Formålet med denne refleksive behandlingen
er å fremme forslag til hvordan framtidige forvaltning og
undersøkelser av hulveger kan gjennomføres.
Forskning på hulveger
Hovedresultatene av arbeidet med hulveger er knyttet til
begrepsutvikling, stratigrafisk analyse og tverrfaglig samarbeid. Arkeologiske undersøkelser har gitt ny kunnskap om
hulvegene. Undersøkelsene fokuserte på, og isolerte, de prosessene som hver for seg bidrar til at hulveger utvikles.
Begrepene beskriver hvilke prosesser som har samvirket.
Begrepsparet nedslitingsprosesser og akkumulasjonsprosesser,
samt grenseflater utgjør de sentrale analytiske begrepene.
Terminologien har fungert tilfredsstillende i arbeidet med hulvegene. Det har vært viktig å sette ord på prosessene, for å
klargjøre kompleksitet og hvilke følger kompleksiteten får for
forskningens problemstillinger.
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Et prosessorientert perspektiv på hulveger utfordrer ideen om
snevre dateringer som den mest relevante problemstillingen å
utrede. Resultatene av prosjektet viser at nedslitingsprosessene
som skaper uttrykket vi definerer som hulveg, vanskelig lar
seg dokumentere. Datering av hulveger kan best oppnås
gjennom forhold utenfor hulvegens egen stratigrafi. Enten
nedenfor hulvegen hvor erosjonsavsetningene er avsatt over
noe som kan la seg plassere i tid, eller ved at hulvegen skjærer
eller overlagrer, eller selv er overlagret av konstruksjoner som
kan plasseres i tid. Selv om slike forhold foreligger kan det
være vanskelig å dokumentere alle sannsynlige bruksfaser i en
hulveg. Spørsmålet er om ikke det vil være tjenlig å flytte
fokus fra tid til rom i problemstillinger som tar for seg hulveger. Kanskje en slik endring være en fruktbar tilnærming
forskningen kan arbeide videre med.
Den arkeologiske empirien viser stor kompleksitet og det er
ingen grunn til å forenkle denne. Kompleksiteten utvider perspektiver og tolkningsmuligheter knyttet til veger. En slik tilnærming vil inkludere kompleksiteten som er påvist i skriftlige kilder. I områder hvor hulveger inngår kan ofte mange former for fredsel og transport belegges gjennom skriftlige kilder.
Vi vil sjelden kunne belegge enkelte hulveger gjennom disse
kildene, men ved kombinasjoner mellom skriftlige og arkeologiske kilder kommer et mangfold av muligheter fram. Dette
mangfoldet yter fortiden større rettferdighet enn forenklede
synteser.
Vi har dokumentert at hulveger i Vestfold ble dannet allerede
i eldre jernalder. Dateringer i form av eldre enn, eller yngre
enn, viser at hulvegene er del av fortidens ferdsel, og i noen
tilfeller kan de med sikkerhet belegges som forhistoriske.
Hulvegenes relasjoner til andre kulturminner i landskapet/
rommet, samt hulvegenes retninger har vi diskutert. Spesielt
hulvegenes relasjon til gravminner er tatt opp og vi konkluderer med at der relasjonene i rommet er utvetydige og nære, er
det trolig sammenheng i tid. Ofte synes graver, bautasteiner
og veger å inngå i et nærmest symbiotisk forhold.
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Hulveger er fragmenter av veger. Hulvegenes kontekst i landskapet bør analyseres i forskjellige kartskalaer. På den måte
kan vegene, herunder også hulvegene, ses i lokale og regionale
perspektiv. Ved å se vegfragmentene i større sammenhenger er
det ofte mulig å se hvilke kommunikative nettverk de ulike
fragmentene kan høre hjemme i.
Forvaltning av hulveger
Det resultatet som har størst betydning for den norske forvaltningen av hulvegene, er dateringene som er framlagt for
tre av lokalitetene. Hulvegens brukstider er vanskelig å dokumentere i hulvegen, derfor bør dateringene som vi har lagt
fram tillegges vekt. Tre av disse hulvegene har bruksfaser
eldre enn reformasjonen. I tilfeller hvor bruk eller igjengroing
av hulveg er datert yngre enn reformasjonen, vet vi ingen ting
om hvor gammel vegen er. Sannsynligheten for at hulveger
har bruksfaser eldre enn reformasjonen er stor, uten at det
kan dokumenteres i hulvegens empiri. Det er et metodisk tankekors at prosesser forventes å kunne behandles som en kronologisk bundet fornminnekategori. Vi har vist at de vesentlige prosessene vanskelig lar seg dokumentere. Konklusjonen
bør bli at hulveger av norsk forvaltning betraktes som automatisk fredete kulturminner.
På markoverflaten er det ikke mulig å avgjøre hvorledes stratigrafien i en hulveg er. Med bakgrunn i Hulvegprosjektets
resultater kan vi ikke sette opp en generell mal for bruk og
tilrettelegging for alle hulveger. Kunnskap om de stratigrafiske
forholdene ville kunne danne et kunnskapsbasert utgangspunkt for forvaltning og eventuell tilrettelegging av den konkrete hulvegen. En slik kunnskap får vi enklest gjennom en
forundersøkelse av hulvegens stratigrafi. Det er imidlertid
ikke uproblematisk da hulvegene er fredet, og en må søke om
dispensasjon fra kulturminnelovens fredningen for å gjøre
inngrep forut for slik skjøtsel.
Forvaltningen av hulvegene må ta hensyn til av hulveger er
fragmenter av veger, og at hulveg bare er en form en veg kan
ha på visse strekninger. Forvaltning av veger medfører valg
som innebærer fredning eller regulering mellom de fredete

kulturminnene. Det er gjennom slike tiltak vegene kan formidles og sikres som helheter, og ikke kun som fragmenter.
Hulveger bør kunne brukes som veger, men bruk og forbruk
utgjør en viktig utfordring (Sjurseike 1998 kap 7.3.1.). Hvis
hulveger skal brukes og skjøttes må estetiske, pedagogiske og
opplevelsesmessige verdier vurderes i sammenheng med å
verne dens vitenskapelige kildeverdi, jf kapittel 9. Rydding av
vegetasjon vil være første ledd i skjøtsel av hulveger. Det er
viktig å få fram vegene. Rydding av busk- og trevegetasjon er
i overensstemmelse med det vegholdet som ofte er omtalt i
middelalderlovene. Ved å bruke vegen gir det en autentisitet i
forhold til ferdsel og utsyn, som kan forsterke opplevelsesverdien. Beste alternativ er om hulvegen ryddes og at ferdsel kan
foregå uten annen skjøtsel. Det sikrest vil være om brukergruppen er turgåere/fotturister, da disse i liten grad vil skade
vegetasjonsdekket. Hvis det er behov for å forsterke hulvegens planum (indre bredde) vil bark være beste og mest miljøvennlige alternativ.
Formidling av hulveger og vegsystem
Skilt og skjøtsel av hulveger samt publisering av populærvitenskapelige artikler og hefter vil trolig øke folks oppmerksomhet omkring gamle veger. Skiltene bør ha en standard
utforming, mens informasjonen om hver lokalitet i størst
mulig grad bør dreie seg om den konkrete lokaliteten.
Omfattende informasjon om veger kan formidles i artikler,
foldere og hefter. Utvalgte hulveger og lokaliteter med systemer av hulveger bør skjøttes og skiltes, aller helst som ledd i
en større kultursti. Hvis utvalgte hulveglokaliteter i hver kommune kunne skjøttes og skiltes, ville det øke folks bevissthet
omkring disse kulturminnene. En økt bevissthet omkring kulturminner er trolig det beste vern de kan få. En av målsetningene med formidlingsarbeidet er å sette folk i stand til selv
å undersøke sine nærområder og oppdage hulveger og spor av
eldre tiders ferdsel. Økt engasjement i lokalmiljøet kommer
også forskningen og forvaltningen til gode.
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Vedlegg I
Arkeologisk undersøkte hulveger
Gjennomgangen av arkeologiske undersøkte hulveger er ikke en
total liste over alle undersøkte hulveger i Skandinavia fram til år
2000.
Relativt
få
undersøkelser
er
publisert.
Primærdokumentasjon fra slike undersøkelser er vanskelig å få
oversikt over, delvis fordi hulvegene ikke har blitt gjenstand for
systematisk bearbeiding. Foreliggende oversikt bygger på publiserte kilder og et utvalg arkivrapporter. Målsetningen med oversikten er å vise sentrale problemstillinger og metoder som har
vært benyttet. Et fåtall rapporter og gravninger blir kommentert.
Danmark
En gjennomgang av Udgravninger i Danmark, tilbake til 1984 ga
få treff med hensyn til gravning av hulveger. Ingen av de omtalte
vegene er datert. Omtalene av undersøkelsene i Udgravninger i
Danmark er knappe.
For å få bedre oversikt over gravningsprosedyrer og gravningsmetodikk ved hulvegundersøkelser kontaktet vi et dansk
museum. Etter rådføring med Mogens Schou Jørgensen henvendte vi oss til Aalborgs Historiske Museum. Fra dette museet
ble en utgravningsrapport oversendt (Birkedahl 1988).
Framgangsmåten for de arkeologiske undersøkelsene var å legge
i alt 7 sjakter på tvers av hulvegene, tegne og fotografere profilene
(jf Kunwald 1996:29). I to av de fire undersøkte hulvegene ble det
påvist hjulspor. Hjulsporene ble også dokumentert på plantegning. Hulvegene lot seg ikke datere (Birkedahl 1988).
Ett eksempel på en undersøkelse skal imidlertid trekkes frem, og
det er en artikkel om Møllemarkens veje og huse av Henrik
Thrane og Claus Madsen (1995). Forskningsgravning avdekket
veger som var påført småstein, og det var hjulspor i vegen, som
hadde en total bredde på 1,8-2,0 meter. Det er gravd ut et kulthus
som er bygd over hulvegen. Kremasjonsrester fra et kremasjonsanlegg er dumpet i hulvegen. ”Profilerne viste tydligt, at hulvejen, den gang brændingsanlægget ble opført, har været helt fri for
bålrester” (Thrane & Madsen 1995:84). Etter at kremasjonsanlegget går av bruk, engang på 300-tallet, eroderte bålrester
nedover i hulvegen, som i tillegg ble sperret med stein. Hulvegen
ble brukt til 300-tallet e.Kr. (Thrane & Madsen 1995:87).
Deretter ble det oppført et kulthus over den igjenfylte hulvegen,
noe som umuliggjorde kjøring. Etter at kulthuset gikk ut av bruk
ble igjen vegen åpnet nøyaktig på samme sted. I vegen er det også
hjulspor, og vegen utvikler hulvegform ned mot vadestedet.
Vegen er sannsynligvis i bruk fra 700 til 1200 e.Kr. Nede ved
vadestedet ble hulvegene satt ut av bruk ved stein og to nedrammete stolper midt i de to vegbanene. Stolpene er dendrokronologisk datert til 1112-1190 og ca etter 1210 e.Kr. ”Tilsammen må
pæle og sten vise at vejenes tid var forbi” (Thrane & Madsen
1995:81).
Sverige
I korte notiser kan en fange opp mindre undersøkninger i serien
Arkeologi i Sverige. Rapporter som redegjør for utgravninger gis
ut av Riksantikvarieämbetets UV-kontorer og er som oftest
relatert til prosjekter. Rapportene, ”steg ett”, er grunddokumentasjon for prosjektet og en redegjørelse overfor oppdragsgiver. I
disse rapportene blir eventuelle hulveger beskrevet, og i noen tilfeller presentert ved tegning eller fotodokumentasjon.
Hvilke metoder er benyttet og hvilke dateringsresultater er oppnådd?
Problemstillinger som er knyttet til undersøkelsene dreier seg om
retning i terrenget i forhold til andre kulturminner samt datering.

Flertallet av de hulveger som er undersøkt er snittet ved bruk av
gravemaskin. Profiltegning og beskrivelse, samt fotografering
utgjør dokumentasjonen.
Følgende undersøkelser har vært tilgjengelige:
1. Össeby-Garns sn, RAÄ 199, Uppland
Hulveger er tema for en C-uppsats som ble skrevet av Ann
Vinberg i 1983. Hun lot en av områdets største hulveger undersøke. Målsetningen var dokumentere hvorledes en hulveg var
”oppbygd”, og om den har noen konstruksjoner eller på annet
sett var bearbeidet ved at stein var lagt på bunnen som forsterkning. Hypotesen om at det først og fremst var ”allmänna vägarna”
som var konstruerte, skulle testes (Vinberg 1983:39).
Metoden var å grave en 5 meter lang og 1 meter bred sjakt på
tvers av vegens lengderetning. Halvdelen gravdes i sjikt, mens
andre halvpart gravdes stratigrafisk. Sjakten ble dokumentert ved
to plantegninger og en profiltegning.
”Det är dock interessant att notera de olika lagren i vägbotten
och inte minst färgväxlingen i moränen: den rödgulaktiga under
vägen och den gulaktiga i vallarna. Vägbottens olika lager kunde
inte iakttagas i profilen. Den nästan totala avsaknaden av större
stenar i vägens botten kan tyda på att dessa röjts från vägen”
(Vinberg 1983:45).
”Nivåskillnaderna mellan de två vallarna beror på att den Ö
vallen hyser sot, kol, skörbrända stenar och skärvstenar i ett myllager, som verkar påfört… Det verkar som om hålvägen passerar
detta den- och sotlager vid sidan om och inte går över det.
Profilen visar att lagret med stenar slutar innan vägens nederoderade sidor tar vid. Frånvaron av skördbrända stenar och skärvsten
i vägbotten tyder också på detta… Bakom detta resonemang ligger tanken att hålvägen är senare än sten- och sotlagret, men lika
troligt är att lagret påförts efter vägens bildande” (Vinberg
1983:45).
Funnkonsentrasjon bestående av jernspiker, jernlodd, en liten
jernstang og en bronseknapp ble gjort ved overgangen fra skråning til bunn. Vinberg tolker funnkonsentrasjonen som et mulig
resultat av rydding av stein fra vegens senterlinje (Vinberg
1983:45). Hun konkluderer med at hulvegen er erodert ned i
morenen og at hypotesen om hulveger som konstruerte fenomen
ikke ble styrket. Derimot var det klart at vegen var ryddet for
stein for å få en jevnere vegoverflate (Vinberg 1983:45). Noen
datering av hulvegen lot seg ikke gjøre (Vinberg 1983:52).
2. Kjula sn, Kjula-Berga 7:1, RAÄ UV Mitt 1989
Agneta Åkerlund, Sonja Wigren. Ombygging av veg 899
”Två hålvägar, parallella med den nuvarande vägen, registrerades
vid utredningen. Vid en förundersökning dokumenterades hålvägarna. Dessutom grävdes ett schakt genom den ena av vägarna –
i den andra togs ett schakt upp vid utredningen – och en profil
ritades. Inga ytterligare undersökning bör vara nödvänding i
detta område” (Åkerlund & Wigren 1993:381).
3. Grödinge sn, Tyttinge 1:1, RAÄ 421, Södermanland.
I forbindelse med planlegging av jernbanetrasé ble det ved forundersøkning avdekket et gravfelt og en hulveg (Äija et al
1993:379). Utgravningen avdekket hulvegen som var 1,5 meter
bred og 0,25 meter dyp og kunne følges 22 meter i lengde.
Hulvegens sentrum (gångbana) lå 0,4 meter lavere enn omkringliggende mark (Ekman & Seving 1996:55). En sjakt ble lagt på
tvers av hulvegens lengderetning.
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”I mitten av hålvägen kunde konstateras at ”vägbanan” bestod
av ett 0,15-0,2 meter tjockt lager av mylla. Under detta fanns
myllblandad sand, vilket även vägbankarna bestod av” (Ekman
& Seving 1996:17).

Anläggningen var belägen i gravfältets centrala del i en svag sydsluttning. Den syntes som en tydlig markerad, rännliknande fördjupning. Den kunde följas upp till ca 42 m längd. I norr bröts den
av en grusväg och i söder av tidligaer odlad mark, numera beteshage. Den kan möjligen vara samtida med gravfältet, då inga
gravar skadats av hålvägen” (Drotz & Ekman 1995:161).

Om datering av hulvegen skriver utgraverne:
”Hålvägar är svårdaterade och den nu aktuella vägen är inget
undantag. Dess sträckning längs gravfältets östgräns tyder på att
den inte är äldre än detta, eftersom hänsyn tagits till redan
befintliga gravar. En samtida datering är tänkbar, men mindre
trolig med tanke på boplatslämningarna inom RAÄ 586 [huslämning från förromersk jernålder]. En Vägforbindelse därifrån
skulle knappast ta den stora omväg som hålvägen innebar.
Däremot finns indikationer som tyder på att vägen har haft en
fortsatt nord-sydlig sträckning, upp mot Tyttinge. Vid Tyttinge
gård finns fragmentariska rester av en runsten, som enligt uppgift
stått 200 meter söder om gården (ATA dnr 4207/71), dvs mitt
emellan gravfältet och den nuvarande gården. Runstenen skulle,
om den markerat vägsträckningen, tyda på en datering av hålvägen till yngre järnåldern. Även vid Skälby gård, ca 1 km i nordlig
riktning, finns en runsten (RAÄ 280), som troligen ingått i en runstensbro (Södermanlands runskrifter s, 269). Sambandet mellan
runstenarna och hålvägen är svårt att belägga, men det finns inget
som motsäger en sådan tolkning” (Ekman & Seving 1996:22).
4. Linköping, Västra Bökestad, RAÄ 116, 117, 118, Östergötland
I forbindelse med utvidelse av en sivil luftstasjon, ble det i 1989
foretatt arkeologiske undersøkelser av gravfelt og del av veg. ”Av
dessa berörs ett gravfält och en hålväg (RAÄ 117) direkt av utvigningen liksom en omkullfallen väghållningssten (RAÄ 118)
(Zetterlund 1993: 453). Den omtalte hulvegen blir i
utgravnigsrapporten omtalt som følger:
”Den väg, som sedan tidigare registrerats som hålväg, løpte
genom området från nordväst till sydöst och korsade ett antal
anläggningar. På vägens östra sida, mitt på gravfältet, fanns en
husgrund som tillhört ett äldre torp. Sannolikt är hålvägen inte en
förhistorisk väg eftersom den korsar vikingatida gravar. Mer
troligt är att det rör sig om en väg som lett till och förbi torpet
och kan därför betraktas som samtida med detta. På konceptakrtan från 1775 syns både vägen och en liten byggnad vilket
styrker antagandet” (Helander & Zetterlund 1997:9).
5. Kymbo sn, Kymbo 9:1, RAÄ 48, Västergötland
I 1989 ble en hulveg gjenstand for arkeologisk undersøkelse:
”Med anledning av utvidgning av en sandtäkt genomfördes en
mindre undersökning av en hålväg. Hålvägen, som hade skadats
av sandtäkten, gick at följa till en längd av ca 80 m.” (Berglund
1993:427). Det ble anlagt en 3,5 lang og 1 meter bred sjakt på
tvers av hulvegens lengderetning. Resultatet oppsummeres slik:
”Med undantag av en mindre sak/sotfläck observerades inget
annat än sand med skiftande humushalt… Lagerbilden tycks
antyda att hålvägen körts upp eller skadats. De två provgropar
som grävdes visade i huvudsak samma karakteristika som profilen” (Berglund 1989:3)…”Enligt markägarens uppgifter användes vägen under 1940-talet i samband med skogsavverkning”
(Berglund 1993:427). Hulvegen lot seg ikke datere.
6. Kumla Ättebacke, Härads sn, RAÄ 15, Södermanland
Arkeologiske utgravning av et gravfelt fra jernalder var foranlediget av omlegging av vegbygging (E20). Gravfeltet ble først
avdekket ved å fjerne vegetasjon og torv med gravemaskin. A217
blir beskrevet som følger:
”Hålväg, ca 42 m lång (NNÖ-SSV) och ca 0,8-1,2 m bred.
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Ved andre arkeologiske utgravninger har relasjonen mellom veg
og gravanlegg som gjensidig respekterer hverandre blitt belagt
(Englund 1979:67-69).
7. Gårdstånga sn, Gårdstånga 15:1, RAÄ 14, Syd, Skåne
I forbindelse med utvidelse av boligbebyggelse ble gården
Gårdstångta en mil utenfor Lund, gjenstand for arkeologiske
undersøkelser (Söderberg 1993:333). Gården ligger ved en gammel hovedveg som krysser Kävlingaån. Tre runesteiner kan
knyttes til Gårdstånga, og gården har vært del av et kongsgårdssytem. Gårdsvegen ble også undersøkt, og stedvis opptrådte
den som hulveg.
”Hålvägsprofilerna rensades upp i både schakt 12 och 13, och
var i stort sett identiska. Fyllningen består av svagt humusblandad sand. I de båda hjulspåren i hålvägens botten var massorna rejält tilltryckta och komprimerade. Småsten hade förts på vid
olika tillfällen för att stabilisera hjulspåren. Hur gammal är då
vägen? Av kartan vet vi att den var i bruk år 1764. Det arkeologiska materialet ger oss tyvärr inga goda möjligheter att datera
den närmare. Endast få fynd påträffades i hålvägen. Ålderdomligt
fönsterglas med smältrand och oglaserad rödgods framkom
längst nere i hjulspåren, men det kan ha hamnat där vid en situation då material har förts på för att underlätta framkomst”
(Söderberg 1995:40-41).
8. Tibble by, RAÄ, område A, A17, Uppsala
En hulveg ble undersøkt som ledd i arkeologisk undersøkelse av
bebyggelse, trolig fra 1600-1700-tall (Andersson 1994:25,31).
Anleggningen omtales som ”delvis grusad hålväg?” (Andersson
1994:70). Hulvegen er ikke nærmere datert.
9. Långherads sn, Östad 15:1 m fl, RAÄ 141, Västergötland.
Det ble i 1994 undersøkt en hulveg ved Mjörn på grunn av
grustekt (Rosén 1997).
”Syftet med undersökningen var att försöka fastställa när hålvägen använts och vilken funktion den haft – ridväg, körväg, vandringsstig – liksom att se om det var möjligt at avgöra vilka
geografiska punkter vägen sammanbundit” (Rosén 1997:11).
Hulvegen ble undersøkt ved fem håndgravde sjakter lagt tvers
over vegen. Målsetningen var tredelt: 1) fantes det noen kulturlagsavsetning på eller omkring vegen, 2) fantes det konstruksjonsdetaljer, 3) samle inn eventuelle funn. Det ble brukt metalldetektor i hulvegen for å samle inn ytterligere funn (Rosén
1997:11).
Gjennom sjaktingsarbeidet ble det klart at vegen framsto som en
vegskulder (vegbank) og ikke som hulveg. Vegen var oppbygd og
hadde stedvis vollkant noe som gjorde at vegen fikk form som
hulveg (Rosén 1997:12-14). I alt ble det samlet inn 26 metallfunn.
Foruten patronhylser og spikre ble det funnet 15 hesteskosøm,
som viser at vegen har vært brukt som rideveg. Hulvegen er ikke
å gjenfinne på kart fra sent 1800-tall og kan ha blitt tatt ut av
bruk forut for dette tidspunkt. Nærmere datering lot seg ikke
gjøre.
10. Norrsunda sn, Åshusby, RAÄ 93,105,185-187. Uppland
I forbindelse med bygging av jernbane ble en hulveg (RAÄ 93)
gjenstand for arkeologisk undersøkelse. Denne skar gjennom en
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steinstreng. Hulvegen er yngre enn steinstrengen som forsiktig
dateres til eldre romersk jernalder (Dunér & Mutikainen
1998:22). Hulvegen blir ved detaljoppmålingen plassert i tidsrommet 1700-1900 e.Kr. (Beronius-Jörpeland, Edenmo &
Mutikainen 1998:122).
Flere hulveger eller krøtterstier ble oppdaget ved gravning av
RAÄ 186. Hulvegene eller krøtterstiene slynget seg over et
boplassområde, og var stratigrafisk yngre enn hus II som dateres
til eldre romersk jernalder (Dunér & Mutikainen 1998:49-51).

Norge
I Norge er 13 hulveger undersøkt forut for det foreliggende arbeidet startet. Datering av hulveger har vært et hovedanliggende for
i disse undersøkelsene. Flere av undersøkelsene har gitt tentative
dateringsforslag. Hva ligger til grunn for tidsbestemmelsen(e), og
hvilke kontekster har materialet som representerer dateringene av
hulvegene?

En hulveg ble gjenstand for arkeologisk undersøkelse (RAÄ 187).
Denne førte mot en steinstreng hvor det var ryddet en åpning, noe
som tolkes slik at vegen har brutt gjennom steinstrengen. Det ble
ikke gjort funn i hulvegen (Dunér & Mutikainen 1998:52). Flere
hulveger ses i sammenheng med den undersøkte som fører opp
mot gravfelt.

1. Vold østre, Halden kommune, Østfold
Bakgrunnen for undersøkelsen var utvidelse av eksisterende grustak. Det ble påvist og gravd ut en steinlegning under hulvegen,
som inneholdt fem branngraver. Brente bein, keramikk samt et
fragment av en bronsering ble funnet. Genstandene i gravene
dateres til tiden omkring Kr.f. Hulvegen må være yngre enn Kr.f.
(Gjenngitt etter Risbøl in print). Dateringen yngre enn gravgodsets datering er holdbar, men gir ingen nærmere avklaring med
hensyn til brukstid.

11. Husby-Ärlingahundra sn, Ärlingahundra häradsallmänning,
RAÄ 136. Uppland.
I en rapport med overskrift ”Hålväg och stensträng vid
Starrmossen” er det kun registrert en hulveg. Hulvegen er ikke
arkeologisk undersøkt (Johansson 1999:8).

2. Haug, Bærum kommune, Akershus
Bakgrunnen var anlegging av atkomstveg til et nytt boligfelt.
Hulvegen ble tolket som gammel kirkeveg, da den kunne følges
stedvis frem mot middelalderkirken på Tanum (Bjørnstad 1989).
Hulvegen er ikke datert.

12. Grevie sn, Grevie 5:6, RAÄ 312, Skåne
En arkeologisk undersøkelse av en fegate var foranlediget av et
planlagt miljømagasin og utvidelse av fabrikklokaler samt anlegging av parkeringsplass (Sabo 2000). Fegater skilles fra hulveger
ved utseende og funksjon ved å være inngjerdet og ha som formål
å lede dyr. Grunnen til at undersøkelsen er tatt med er et bilde av
fegaten, med en bildetekst som følger: ”Fägatans södra del med
det inre ”hålvägsliknande” partiet” (Sabo 2000:11). Formmessig
likner denne fegaten en hulveg i sær på fotografiet, men på
samme fotografi synes det også at humusdannelsen inn til steingjerdene inne i fegaten har forsterket et U-formet tverrsnitt.
Profiltegningene av fegaten viser en sterk stratifisering, og lagene
tolkes som påførte masser for å bedre framkommeligheten over
dette fuktige området. Datering av trekull under murene
tilhørende fegaten ga dateringer til tidsrommet 1660-1950 e.Kr.
(Sabo 2000:19).

3. Verdal, Sande kommune, Vestfold
Hulvegen ble undersøkt på grunn av omlegging av E18. Ved bruk
av metalldetektor ble det funnet et fragment av en hestesko og
noen hesteskosøm (Jacobsen & Larsen 1995). Funnene av hestesko og hesteskosøm kan neppe sies å ligge tilfeldig spredd i terrenget, og bør ha sammenheng med vegen. Dateringen av hestesko og hesteskosøm til middelalder er usikker, da verken type
eller beskrivelse foreligger (jf Gansum 2002a).

13. Aspestad – Blacksta RAÄ 68,106,117
Et system bestående av 13 hulveger registrert ved Kjulaåsen ble
det foretatt gravd snitt gjennom seks av hulvegene (Bäck 2002).
Snittene viste at det stedvis var en desimeter tykk sandblandet
humushorisont med to forsenkninger som kan ha blitt avsatt i
hjulspor. De øvrige snittene viste mindre humusakkumulasjon i
hulvegene. I rapporten foreslås det søk med metalldetektor.
Problemer knyttet til datering av hulvegene blir diskutert. To av
hulvegene skilte seg ut:
”De två hålvägar öster om landsvägen som snittades hade ett
annat utseende. För det första fanns det en mycket markant
försänkning, upp till 0,3 m, i marken där vägen gått. Det intressanta är dock att det inte råder någon tvivel om att vägarna ställvis har grävts ner i marken…Vad den konstruktionsmässiga skillnaden mellan hålvägarna öster respektive väster om den
nuvarnde landsvägen innebär är mycket svårt att säga… Frågan
är om skillnaden i konstruktion, medvetet nedgrävd eller
nederoderad genom användning, har att göra med var snittet
genom vägen placeras. Har man grävt sig ned i sluttande partier
för att jämna av markytan medan de redan plana partierna lämnats utan åtgärd? Eller är det frågan om en tidsmässig skillnad, d
v s att endera typen av väg hör till en senare historisk period?”
(Bäck 2002:16).

I en av profilgrøftene, som ble åpnet med maskin, ble det påtruffet en kokegrop noen meter utenfor vegen. Trekull fra kokegropa
ble datert ved 14C datering (2790±70 BP) og ga bronsealder som
resultat. Kokegropen ble tolket å ha sammenheng med vegen, da
det ikke var andre anlegg i umiddelbar nærhet som kunne ses i
sammenheng med denne (Jacobsen & Larsen 1995:7). Det ligger
et gravfelt med 18 registrerte gravanlegg et stykke unna, men
dette blir ikke belyst nærmere med hensyn til hulvegen.
Kokegropen finnes fotodokumentert, men ikke tegnet, og dens
plassering i forhold til hulvegens framgår ikke klart av rapporten.
Hvor vidt kokegropen representerer en datering av en rasteplass
som igjen relateres til vegen blir et tolkningsspørsmål. Datering av
vegen til bronsealder er usikker.
4. Hanekleiva, Sande kommune, Vestfold
Bakgrunnen for undersøkelsen var omlegging av E18 (Landmark
1995). Ved bruk av metalldetektor ble det gjort funn av moderne
skrot, en malmklump samt et fragment av en hestesko, som klassifiseres som middelaldersk, samt hesteskosøm av uviss alder.
Verken type eller beskrivelse av hesteskoen foreligger. Utgraveren
prioriterte ikke datering av trekullprøve som ble funnet i hulvegen fordi konteksten for trekullet var meget usikker (Landmark
1995:3).
5. Ve, Sande kommune, Vestfold
Bakgrunnen for undersøkelsen var omlegging av Vestfoldbanen
(Fossum 1996). Ved bruk av metalldetektor ble det gjort funn av
hesteskosøm som ble klassifisert og datert til middelalder
(Fossum 1996 med referanse til Færden 1990). Dette indikerer en
bruksperiode, men vegene kan være eldre (Fossum 1996:11-12).
Pollenanalysen indikerer at det er flere bruksfaser og at det kan
settes opp en grov relativ kronologi for de ulike hulvegene (Høeg
1997). Høeg setter en bakre tidsgrense for datering til 1500 BP,
fordi det ble funnet granpollen helt ned til undergrunnen.
Dateringer av faser eller plassering av hulvegenes relative alder
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har ikke Fossum begitt seg inn på (Fossum in print).
6. Reggestad, Holmestrand kommune, Vestfold
Bakgrunnen for undersøkelsen var omlegging av E18 (Sønsterud
1997). Ved bruk av metalldetektor ble det funnet en hestesko som
på grunn av størrelsen, litt mindre enn moderne sko, ble klassifisert som sannsynlig middelaldersk (Sønsterud 1997:3,4).
Dateringen av hesteskoen til middelalder er usikker, da verken
type eller beskrivelse foreligger.
7. Bringager, Holmestrand kommune, Vestfold
Bakgrunnen for undersøkelsen var omlegging av E18 (Wangen
1998). Ved bruk av metalldetektor ble det funnet saker av metall,
herunder en hesteskosøm som blir klassifisert som; Middelalder?
i funnlisten (Wangen 1998). Dateringen er usikker.
8. Angers Klev, Holmestrand kommune, Vestfold
Bakgrunnen for undersøkelsen var anlegg av ny vannledning
(Resi 1998). Angers Klev er første gang nevnt i skriftlige kilder i
biskop Øystein Aslakssons jordebok fra omkring 1400 e.Kr. og
senere omtalt i biskop Jens Nilssøns visitasbøker og reiseopptegnelser fra 1574-1597 (Nilssøn 1981). Oppstigningen denne vegen
har skriftlig belegg til middelalder. I et lite felt på 18x15 meter ble
det søkt med metalldetektor og 14 metallgjenstander ble tatt opp.
Samtlige funn unntatt en hesteskosøm ble funnet i hulvegen,
herunder et fragment og en hel hestesko. Hesteskoene kan
stamme fra moderne tid, mens hesteskosømmen av Gerd Færden
er klassifisert som tilhørende “spanske sko” som var vanlig på
1300-tallet (Resi 1998 også med referanse til Færden 1990).
Dateringen av hesteskosømmen til middelalder er vanskelig da
korrosjon vanskeliggjør typebestemming. I dette tilfellet må
dateringen ansees som sannsynlig da klassifiseringen er utført av
en med spesialkompetanse på området. I rapporten er hesteskosømmen tegnet og dokumentert.
9. Oslo kommune, Oslo
Bakgrunnen for undersøkelsen var legging av fjernvarmeledning
til et sykehjem (Mydland 1998). I vestre profil ble det funnet to
store biter trekull i et omrotet lag nær bunnen av hulvegen
(Mydland 1998:5). “På grunn av plassering og dybden kullet lå i,
50 cm. under dagens veidekke, er det grunn for å tro at disse
bitene må være relativt gamle, og dermed gi indikasjon på veiens
alder” (Mydland 1998:5).
Datering av trekullet av furu ga 1070±65BP (kaliberet AD 8951020). Dateringen av trekullet gir ingen sikker datering av vegen,
da konteksten for trekullet er usikker. Trekullet er produsert et
ukjent sted og har senere havnet i vegen. Funnenes dybde i jorden
utgjør ingen garanti for at de er gamle, jfr kapittel 5. Vegen går
på høydedrag hvor det er registrert gravrøyser, og dateringen av
vegene til vikingtid-middelalder er ikke usannsynlig. 14C dateringen daterer ikke vegen.
10. Kilde og Alme, Åmot kommune, Hedmark
Hulvegene ble undersøkt i forbindelse med utvidelse av en
fylkesveg (Rytter 1998). Vegene fører fra gårder og opp i utmark.
Det ble ikke gjort andre funn enn moderne metallsaker ved bruk
av metalldetektor. En av de to undersøkte hulvegene ble avskrevet
som naturlig forsenkning, mens den andre hadde en stratigrafisk
sekvens som utgraveren tolket å representere to bruksfaser.
”Undersøkelsen av vegfar X1 på Kilde gir ikke noen klarhet i
vegens alder. Det har vært mulig å dokumentere to bruksfaser
(lag2 og lag 3). Lag 2 er den yngste fasen og fremstår i snittet med
en bredde på ca 2m. Denne fasen er tolket som etterreformatorisk
og kan gjerne være moderen d.v.s. fra slutten av 1800-tallet eller
1900-tallet. Lag 3 ligger rett under lag 2, men finnes kun i en
bredde på ca 1,3m. Laget er mot ØSØ tydelig slitt ned i naturbakkelaget lag 5. Det ble ikke gjort funn i lag 3 som kan datere
vegfaret, men utfra utseendet og formen går det tilbake til tiden
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hvor det ikke ble brukt vogn. Stien må være dannet ved ferdsel til
fots eller til hest. Alderen er ukjent, men ut fra det at det kjennes
flere fornminner i området som stien leder fram til er det naturlig
å tolke stien (vegfaret) som værende forbindelsesveg fra Kilde
gård og til de nærtliggende utmarksressurser. Lag 3 må derfor
inntil nye funn tilsier det tolkes som et vegfar fra forhistorisk
tid/middealderen og derved et automatisk fredet kulturminne”
(Rytter 1998).
Vegens eldste fase ses i sammenheng med daterte kulturminner i
utmarken, hvilket er sannsynlig. Imidlertid er det andre sider ved
tolkningene som bør kommenteres. Lagenes bredde i vegen
brukes som et dateringskriterium, men med de oppgitte breddene
er brede nok til kjøring med kjerrer hvor akselbreden ikke overstiger 0,8-0,9 meter. Datering av lag 3 til vikingtid eller middelalder baseres ikke på funn. Vitenskapelig sett kan ikke negativ
bevisføring brukes som datering av hulvegen. Forslaget til datering kan være sannsynlig ut fra relasjoner og retning mot utmark
med daterte aktiviteter, men hulvegen kan ikke anses å være
datert. Funn av trekull i naturlig avsatte lag ble ikke datert (Rytter
1998:vedlegg).
11. Kråkerud, Skedsmo kommune, Akershus
Bakgrunnen for undersøkelsen var anlegging av ny bro
(Gustafson 1999). Bruk av metalldetektor ga kun moderne funn.
Eldste daterbare funn var mynt fra 1870 årene. Ingen hestesko
eller hesteskosøm ble funnet, selv om gravingen fulgte samme
prosedyre som de andre undersøkelsene. Det er usikkert om
vegen har fått sin form etter lang tids slitasje, eller om den går i
en naturlig forsenkning (Gustafson 1999). Hulvegen er ikke
datert.
12. Øndredal søndre, Hemsedal kommune, Buskerud
Ved Hemsedal skisenter ble det i 1999 undersøkt en hulveg og
fem kullgroper (Omland 1999). Kullgropene er datert ved fem
14C dateringer som alle ligger innen tidsrommet AD1020-1265
(kalibrert). Det ble lagt et snitt gjennom hulvegen og den nærmest
liggende kullgrop. Hensikten var om mulig å avdekke en stratigrafisk sammenheng mellom vegen og gropa. En slik sammenheng kunne imidlertid ikke dokumenteres og hulvegen kunne
ikke dateres på dette grunnlag (Omland 1999).
Sammenfatning
Metodene som er benyttet ved arkeologiske undersøkelser av hulveger er stort sett de samme i Skandinavia. Flere av vegene blir
foreslått datert ved funn gjort med metalldetektor.
Gjennomgående kunne flere av rapportene hatt referanser til
gjenstandstyper og eller vedlagte målsatte tegninger eller
fotografier av viktige funn. Det vil kunne styrke dateringsforslagene. I flere rapporter gjør utgraver den kildekritiske feil i dateringsspørsmålet; å forveksle funnenes tidsplassering med avsetningstidspunktet for sedimentene. Tid og rom blandes ofte sammen i dateringsdiskusjonene.
Funnspredning av metallsaker indikerer at de har sammenheng
med vegene, hvis funnkonsentrasjonene ligger i og umiddelbart
ved hulvegene. Gjenstander som kan knyttes til ferdsel og veg, slik
som hestesko og hesteskosøm, bør indikere at hulvegene var i
bruk i de periodene materialet stammer fra. Men typologien for
hestesko og hesteskosøm viser seg å være vanskelig å gi snevre tidsrammer (Gansum 2002a).
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Vedlegg II
Lagbeskrivelser
Massene er beskrevet ved farge, struktur og innhold. De komponentene det er mest av står sist i beskrivelsen. Enkelte beskrivelser er supplert ved tolkning, hovedsakelig naturlige geologiske avsetninger.
Figur 12, Sjakt H2, østprofil lokalitet Hella.
L1
Torv med rotvev
L2
Svart muld og humus
L3
Svartgrå, noe trekull, muld og siltig sand
L4
Brungul, grov grus, stein og grov sand
L5
Spettet, lys sand, sot og trekullbiter, silt- og askelinser
L6
Grå og brunt siltig sand med jernutfellinger.
Avgrenset i sør mot L 7
L7
Grå steinrik sand, naturavsatt undergrunn
L8
Brungrå, noe jernutfelling, siltig sandig grus.
L9
Mørkt grått, tynt, siltlag
L 10
Forvitret rød stein
L 11
Svart trekullholdig sandlag
Figur 14, Sjakt H7, vestprofil lokalitet Hella.
L1
Markoverflate med rotvev over muld
L2
Brunsvart, en del røtter, muldholdig sand
L3
Rødbrunt sandig gruslag
L4
Gulbrun til gråbrunt sandlag, naturavsatt undergrunn
L5
Blågråt, en del grus og stein nede i laget,
leire, naturavsatt undergrunn
L6
Brungrått, svakt gruset sand
L7
Brungrått, steinrik gruset sand, sterkt vannførende
L8
Mørk brunt, noe trekull, humøst sandlag
Laget skiller seg fra L 2 ved mer humus og trekull
L9
Brunt til brungrått, gruset og småsteinholdig sand
L 10
Gulbrun til gråbrunt sandlag
Figur 15, Sjakt H7, østprofil lokalitet Hella.
L1
Mørk humøs rotvev
L2
Brunt muld og humushuldig sand
L3
Brunt, et par steiner, humøs grusholdig sand
L4
Mellombrunt, steinrikt og grov sand, grus
L5
Gulbrun til gråbrunt sandlag
L6
Svart, sot og trekullholdig, småstein, gruset sandlag
L7
Blågrå leire, en del smågrus og
jernutfellinger i ”rutemønster”
L8
Mørkt, noe røtter, siltig sand
L9
Grått svakt gruset sandlag
L 10
Brungrått meget stein- og grusrikt grovt
sandlag, vannførende
L 11
Mørkt, noe grus i sørende og noe røtter, siltig sand
L 12
Mørkt småsteinholdig gruslag
L 13
Gulbrun til gråbrunt sandlag
Figur 21, Sjakt 1, nordprofil lokalitet Råstad østre.
L1
Mørkebrunt til svart, torv og humus.
L2
Askegrått utvasking, podsol, inneholder grus
og siltholdig sand
Utvaskingen er avgrenset som lag for å
tydeliggjøre skillet i stratigrafien
L3
Rødbrunt, rustfarget, grus og siltholdig sand
L4
Mellombrunt til rødlig, noe humus, grus og
sandholdig silt
L5
Gråblå leire, som inneholder noe sand og grus
nede i laget
L6
Mellombrunt til rødlig, noe humus,
grus og sandholdig silt
L7
Gråblek grus og siltig sand

L8
L9
L10

Brunlig til rødlig, blekt, humus, grus, sand og silt
Blågrå grus og sandig leire
Askegrå utvasking, podsol
Utvaskingen er avgrenset som lag for å
tydeliggjøre skillet i stratigrafien.

Figur 22, Sjakt 2, nordprofil lokalitet Råstad østre.
L1
Mørkebrunt til svart, torv og humus
L2
Askegrått utvaskningslag, podsol,
inneholder grus og siltholdig sand
Utvaskingen er avgrenset som lag for å
tydeliggjøre skillet i stratigrafien
L3
Rødbrunt, rustfarget, grus og siltholdig sand
L4
Sennepsgul silt
L5
Gråblå leire, som inneholder noe sand
og grus nede i laget
L6
Mellombrunt til rødlig, noe humus,
grus og sandholdig silt
L7
Brunt, humus, grus og sandig silt
L8
Mellombrunt til rødlig, noe humus,
grus og sandholdig silt
L9
Gulrødt, inneholder noe formullete røtter, silt
L 10
Gulgrått, småstein og svakt grusholdig sandig silt
L 11
Svak gultbrunt, siltig leire
L 12
Brungrå leirig silt
L 13
Mellombrunt, svakt humøst, noe småstein,
noe gruset sandig silt
L 14
Mørkt, dels ikke omdannet organisk
materiale som barnåler og kvist, dels humus
L 15
Blågrå grus og sandig leire
L 16
Blågrå grus og sandig leire
L 17
Mørkt, sand og humusholdig
grus og stein i småstein
L 18
Ikke omdannet organisk materiale,
barnåler, løv og kvist
L 19
Mørkebrunt til svart, torv og humus
L 20
Askegrått utvaskningslag, podsol,
inneholder grus og siltholdig sand
Utvaskingen er avgrenset som lag for
å tydeliggjøre skillet i stratigrafien.
Figur 23, Sjakt 3, sørprofil lokalitet Råstad østre.
L1
Torv med rotvev over svart muld
L2
Askegrått utfelling, grus og sand, podsol
Utvaskingen er avgrenset som lag
for å tydeliggjøre skillet i stratigrafien
L3
Brunt til svart, humus, grus, siltig sand
L4
Gulbrunt spettet lag, en del røtter,
nevestore stein, grus og sand
L5
Brungrått, en del røtter, svakt humøst,
småsteinrikt, siltig sand
L6
Blågrått, sandig siltig leire
L7
Mørkt grått til brunlig, noe humus,
stein, grus og leireholdig sand
Stort innslag av røtter
L8
Lyst grått, noen småstein, innslag av sand i leire
L9
Gulbrunt til rustfarget, svakt humøst, siltig sand
L 10
Brunt til svart, humus, grus, siltig sand
L 11
Gulgrått, grus og sand
L 12
Øvre del, grått til gulbrunt, småstein,
grus og siltig sand. Nedre del, noe rustrød jernutfelling i striper fra 2,5 til 4,5 meter, grus og steinholdig
sandig leire. Massene har en bølget struktur.
L 13
Grått til brunt, noe humus vasket ned fra L 1, sand,
grus, stein på størrelse med store knyttnever. Formen
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på laget synes å antyde to hjulspor samt tråkk/renne
i senter.
Lys beige siltig sand
Brungrått, grus og grov sand
Lys grå grus og svakt siltig fin sand
Brun til gulbrunt, store stein, små stein, grov grus og
sand. Linser med noe finere materiale. Laget er
sterkt vannførende.
Brungult, noe jernutfelling som kan følges inn i østprofilen, småstein, grus og grov sand
Mellomgrått, litt grusholdig, siltig sand

14
15
16
17

L 18
L 19

Figur 28, utsnitt av profil 2 i hulveg C, lokalitet Hovland.
L1
Svart humus og muld
L2
Mørkt brunt, noen stein, humøs siltig sand
L3
Brunt, noe grus, mindre humøst og mer siltig enn L2
L4
Blålig til gulaktig, spettet, sandig
leirig slit, undergrunn
L5
Mørkt brunt, noen stein, grus, humøs siltig sand
Figur
Figur
Figur
Figur
L1
L
L
L
L

2
3
4
5

L6
L7
L8

L9
L 10

29,
30,
31,
32,

sjakt i hulveg C, nordprofil lokalitet Hovland.
sjakt i hulveg C, sørprofil lokalitet Hovland.
sjakt i hulveg C, østprofil lokalitet Hovland.
sjakt i hulveg C, vestprofil lokalitet Hovland.
Markoverflate med ikke omdannet
organisk materiale
Svart humus og muld
Gråbrunt siltig sand med noen striper med humus
Gråblekt utvaskningslag, podsol, noe stein og sand.
Brunt kompakt gruset sand.
Mørkt i toppen og lysere brunt nedover og går
gradvis over i lag 6. Stedvis jernutfelling.
Gråbrunt kompakt gruset sand
Stripet, grå og brun gruset sand
Sjattert, gråbrunt til gult og rustfarget sandlag.
Laget synes å høre sammen
med L 4 og overgangen er glidende.
Grått, sandig leire
Gråblekt utvaskningslag,
noe stein og sand, podsol

Figur 42, hulveg E, nordprofil lokalitet Unneberg.
Figur 44, hulveg F, nordprofil lokalitet Unneberg.
Figur 46, hulveg G, østprofil lokalitet Unneberg.
Lagbeskrivelsen dekker hele lokaliteten og lagene er gitt stigende nummerrekkefølge. Flere lag er klare naturavsetninger,
og ikke alle disse lagene er tildelt lagnummer og beskrivelser.
L1
L2
L3
L
L
L
L

4
5
6
7

L8
L9
L 10
L
L
L
L

11
12
13
14

L 15
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Torv, rotvev, humøs muld og sand
Lys grå til sennepsfarget fin sand
Mørkt brunt, trekullbiter spredt i hele laget,
noe humus, fin sand, kulturlag
Rustfarget sand med glidende overgang til L 5.
Grålig brun, kompakt sand
Mørk grå kompakt stripet sand
Lyst gulgrått, noe jernutfelling i grussjiktet,
sand og grus
Grus med jernutfelling.
Mellombrunt, relativt løst,
noe små stein og grus i bunn av sandlaget
Mørk brunt, relativt løst, humusholdig sand,
mer humus enn L 9
Mellom brunt, humusblandet fin sand, kulturlag
Lys gult, stein, grus og sand. Svært usortert sediment
Mørkt gråbrunt, humøs sand
Lyst til mellom gulgrått med innslag av brunt,
sand, omrotet sediment
Grøft, omrotete masser

L
L
L
L

16
17
18
19

L 20
L 21
L 22
L 23
L 24
L 25

L 26
L 27
L 28
L 29
L
L
L
L
L

30
31
32
33
34

L
L
L
L
L
L

35
36
37
38
39
40

L
L
L
L

41
42
43
44

Spettet, gul sand og gråbrun humøs sand, blandet
Mørkt gråbrunt, humøs siltig sand
Gulgrå svakt humøs sand, sedimentet er blandet.
Består av to sjikt:
a) øvre del; grått humøst sandholdig silt
b) nedre del; svart til brunsvart trekullholdig sand
Gulgrå grov sand, sortert sediment
Grått, småstein, grus, humus, silt og sand,
blandet sediment
Lys brungul sand
Grått humøst siltig sand blandet
med lys brungul sand
Grått svakt humøs sandig silt
Mørkt gulbrunt, stein, småstein, grus og sand.
Omrotet sediment, hvor stein og grus ligger i bunn
av laget.
Sjattert, mørk gråbrun humøs sand og
lys gulbrun sand, blandet sediment
Dyp gult, grov sand
Fra mørkt gråbrunt i toppen til lysere gulgrått mot
bunnen, svakt humøst sand, omrotet sediment.
Sand og grus. Laget er avsatt med annen orientering
enn lagene over som ligger nærmest horisontalt.
Dyp gulbrun farge, noe småstein og humus, løs sand
Mørk humøs sand
Grågul, løs, grov sand
Brun humøs sand
Mørkt brunt, kompakt i nedre del, humus,
noe småstein i sand, omrotet sediment.
Mellombrunt, grus, sand
Mørkt humøs siltig sand
Mellombrunt, grus, sand
Mellombrunt sandlag
Mellombrunt sandlag
Spettet og blandet, mørk humøs siltig sand og lysere
sediment bestående av noe småstein, grus og sand
Gulbrun sand
Grålig brun sand, kompakt
Mørkt gråbrunt, humøs sand
Grålig brun sand, kompakt

Figur 52, vestre sjakt vestprofil, lokalitet Aske.
L1
Overflatevegetasjon til svart muld
L2
Brun humøs sand
L3
Brun til bleket sand, svakt utviklet podsol
L4
Mørk kompakt sand
L5
Lys brunt sandlag
L6
Mørk brunt, svakt humøs sand
L8
Lys brun, løs humusholdig sand
L9
Gulbrun grov og fin sand
L 10
Mørk brunt, svakt humøs sand
L 11
Lys brunt sandlag
L12
Brun til bleket sand, svakt utviklet podsol
Figur 54, vestre sjakt nordprofil, lokalitet Aske.
L1
Overflatevegetasjon til svart muld
L2
Brun humøs sand
L3
Brun til bleket sand, svakt utviklet podsol
L5
Lys brunt sandlag
L6
Mørk brunt, svakt humøs sand
L8
Lys brun, løs humusholdig sand
L9
Gulbrun grov og fin sand
Figur 55, vestre sjakt østprofil, lokalitet Aske.
L1
Overflatevegetasjon til svart muld
L2
Brun humøs sand
L3
Brun til bleket sand, svakt utviklet podsol
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Mørk kompakt sand
Lys brunt sandlag
Mørk brunt, svakt humøs sand
Mørkebrunt til bleket sand, svakt utviklet podsol
Lys brun, løs humusholdig sand
Gulbrun grov og fin sand

Figur 56 og 57, østre sjakt vestprofil, lokalitet Aske.
L1
Overflatevegetasjon til svart muld
L2
Brun humøs sand
L3
Brun til bleket sand, svakt utviklet podsol
L4
Mørk kompakt sand
L5
Lys brunt sandlag
L6
Mørk brunt, svakt humøs sand
L7
Mørkebrunt til bleket sand, svakt utviklet podsol
L8
Lys brun, løs humusholdig sand
L9
Gulbrun grov og fin sand
Figur 65, sørprofil, lokalitet Roligheten 2034/10.
L0
Blekt til gråsvart i farge.
Overflate bestående av barnåler, mose og noe
omdannet humus, ca 5 cm.
L1
Lyst, utvasket, noe stein, litt siltig sand
L2
Mørkfarget, stedvis brungult, en del stein, sand
Laget er mørkest i toppen og så avtar den
svarte/mørke fargen, grunnet nedvasking.
F1 er funnet i L 2 like ved den store steinen
(2,0-2,5 meter på profiltegningen).
L3
Grått kompakt, noen store stein eller
småsteinholdig, gruset, sandig silt
L4
Svart humøs stripe som kan følges i
store deler av sjakten. 2-5 cm tykt
L5
Lyst kompakt gruset siltig sand
L6
Varierer i farge fra mørkbrun til gråbrun,
humøst med mye rundet stein ca
10-15 cm i tverrmål, samt noe kantet stein.
F2 og F3 er funnet i L 6.
Sedimentet er usortert. Avgrenses av stor blokkstein.
L7
Gulbrunt, noe større stein, sand
L8
Rustfarget svært kompakt sand, grus,
hovedvekt av små og store stein
L9
Grått, noen knyttneve store stein, sandig silt
L10
Gulbrun sandlinse
L11
Mørk humøs linse av sand i L 1.
L1 har flere slike linser, og alle er ikke inntegnet.
L12
Grå til rustrødt grusholdig sand, 3 stein,
fellestrekk med L 8, men ikke så
steinrikt og ikke så kompakt
L13
Lyst gulhvitt grus og småsteinholdig sand
L14
Gulbrunt, innslag av noe stein i sand
L15
Gråbrunt til rustfarget svakt siltig, steinholdig sand
Figur 70, 71 og 79, sjakt 1 sørprofil, lokalitet Holagropa,
Roligheten 2034/1.
Beskrivelser av stratigrafiske enheter (E)
Hver stratigrafisk enhet har en egen beskrivelse og omtale.
Flere av enhetene er synonyme med lag, men ikke alle.
Nedskjæringer og slitasje på overflater er beskrevet som grenseflater. Ikke alle grenseflater er gitt enhetsnummer, da de ikke
har relevans for problemstillingene for gravingen.
E0
E
E
E
E
E

1
2
3
4
5

Markoverflate med organisk
materiale i form av kvist, blader og barnåler
Brunt til svart, rotvev, siltholdig sandig muld
Utgår
Gulbrunt, noe humus, sterkt grusholdig sand
Brungrått, noe humus, småsteinrikt sand
Mørkt kompakt, humøst sand, mye røtter

E6

E7

E 8/9
E 10
E 11
E
E
E
E
E

12
13
14
15
16

E 17
E 18

E
E
E
E

19
20
21
22

E 23
E 24
E 25
E 26
E 27
E 28
E 29
E 30
E 31
E 32
E 33
E 34
E 35
E 36
E
E
E
E
E
E
E
E
E

37
38
39
40
41
42
43
44
45

E 46
E 47
E 48
E 49

E 50
E 51

Lysere (enn E 3) gulbrunt, grus og
klumper av silt i sand
Enheten er sjiktet med mer sand og grus i toppen og
mindre grus mot bunn
Mørkt brunt, stedvis kompakt,
humøst grus og sandholdig silt
Spredte trekullbiter, mye røtter
Mørkt svart til brunt spettet, humus, siltig sand
Mørkt brunt humøs grusholdig sand
Spettet i brunt og gult, humøst, grus og klumper av
leirig silt i sand
Gulbrunt, en skjørbrent stein, grusholdig siltig sand
Brungult, spettet siltig sand
Spettet, kompakt, siltig og grusholdig sand
Mørkt, kompakt, humøst grusig sand
Sjattert i brunt og gult, mørk humøs sand og grus og
lysere sandig silt
Svart, kompakt, sandig muld
Brunt, kompakt, tegl, glass, humøst sand. I kant av
enheten, ca x 400 og y300, ligger noen knyttnevestore stein, trekull og mer gruset sand
Mørkt brunt, humøst, svært småsteinholdig sand
Mørkt brunt, kompakt, sandig grus
Brunsvart, trekull, brente bein, gruset sand
Brungult, kompakt, rustklumper, stein,
småstein, grusrikt sand
Identisk med L 18
Mørkt, brunt til svart, flint, trekull,
brente bein, grus og sand
Grått grusholdig sand
Identisk med L 22
Brunt, litt humus, silt, småstein i lommer,
grusholdig sand
Sennepsgult, kompakt, gruset silt
Mørkt brunt, kompakt, i kant av enheten er det innslag av siltige klumper, småstein, gruset sand
Brunrødt, svakt grusholdig sandig silt
Lys gulbrunt, sandig silt
Mørkt, spettet brunt til rødlig i farge, småsteinholdig grus og siltig sand
Brungult til sennepsfarget, silt
Mørkt brunt, humøst, ispedd noen leirige siltklumper, grusholdig sand
Mørkt brunt, gruset, småsteinrik sand. Enheten er
en lomme i E 27
Brunt, humus og noe trekullbiter i bunnsjiktet, grusholdig sand, som inneholder gulaktig siltige klumper
Lys brunt, grus, sandig silt (linse i E 21)
Lys brunt, grus, silt
Sjattert, flekkete farging, noe trekull i sand
Brunt, løst, spettet, noe trekull, sand
Mørkt brunt, sandig og siltig grus
Brunt til lys brunt, sjattert, humøs, gruset sand
Gråbrunt, lett porøst, grusholdig sand
Mørk brunt, kompakt, silt og sandholdig grus
Gulbrunt spettet, relativt kompakt, trekull, små leireklumper, småstein, sand, grus, silt. Mange røtter.
Brunt, løst, småsteinholdig sand
Mørk brunt, kompakt, noe trekullbiter, småsteinholdig, svært grusholdig sand
Gulbrunt, løst, humøs grusholdig sand
Brunt, sjattert, noe trekullbiter, silt, grus, sand.
Enhetens struktur er sammenhengende på en måte
som gjør det mulig å løfte sammenhengende stykker.
Mørkt, spettet gulbrunt til rødlig i farge, medium
kompakt, trekull, småsteinholdig grus og silt
Brunt, spettet, kompakt, noe små stein, lyse leireklumper, noe trekull, gruset sand

145

92069-07-0 Hulveger

E 52
E 53
E 54
E 55
E 56
E 57
E 58
E 59
E 60
E 61
E 62
E 63
E 64
E 65
E 66
E
E
E
E
E
E
E
E

67
68
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73
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Mørk brunt, sot noe trekull, gruset sand, mot bunnen inneholder enheten silt
Svart til brunt, fingruset sand ispedd mye porøs
muldholdig masse, noe trekull
Brunt, medium kompakt, humus, en del røtter, gruset sand
Mørkt, spettet brunt til rødlig i farge, småsteinholdig grus og siltig sand
Brungult til mørkt grått, kompakt, noe småstein,
grusrikt sand blandet med silt
Mørk brunt, svakt spettet, småstein, silt, sand, og
svært gruset
Mørk brunt, humøs sand og grus
Mørk brunt, humøs, gruset sand
Sjattert i brunt og gult, mørk humøs sand og grus og
lysere sandig silt
Mørk brunt, sot noe trekull, gruset sand, mot bunnen inneholder enheten silt
Gulbrunt, løst, humøs grusholdig sand
Grenseflate, nedskjæring i haugkonstruksjonen, skiller E48 fra E 11,36,39,49,47,52,61
Grenseflate, nedskjæring i E33
Grenseflate, overlagret flate som skiller E74 fra E3
Grenseflate, nedskjæring i haugkonstruksjonen, skiller E4 og 62 fra E48, E61
Grenseflate mellom E22/26 og E18/23
Nedskjæring i E33 , diameter 6 cm, dybde 8 cm.
Nedskjæring i E33 , diameter 5 cm, dybde 8 cm.
Nedskjæring i E33 , diameter 7,5 cm, dybde 10 cm.
Grenseflate mellom E22/26 og E27,56,41
Grenseflate mellom E27,56,41 og E33
Grenseflate mellom E57,47,52,45 og E33
Brunt, spredte trekullbiter, noe humus, slit, grus,
småstein, sand
Grenseflate mellom E18/23 og E29
Grått, grusholdig sand

Figur 71, sjakt 2 nordprofil, lokalitet Holagropa,
Roligheten 2034/1.
Beskrivelse av stratigrafiske enheter
E0
Markoverflate med organisk materiale i
form av kvist, blader og barnåler
E1
Brunt til svart, rotvev, siltholdig sandig muld
E 2
Utgår
E3
Gulbrunt, småstein, silt og svært grusholdig sand
E4
Mørkt, kompakt, humusholdig sand, mye røtter.
E5
Brungult, smågruset sand
E6
Brungrått sand
E7
Brungult, kompakt, rustklumper, stein,
småstein, grusrikt sand
E8
Mørk brunt, humøs og svært gruset sand
E9
Lys gul, sandig silt
E 10
Gult, grus og sandig silt
E 11
Mørkt kompakt, svært humusholdig sand,
mye røtter
E 11b Brungrått, porøst grusholdig sand.
Mot bunn ligger en del trekull
E 12
Mørkt, sandig, småsteinholdig grus
E 13
Mørkt, kompakt, sandig grus,
begynnende jernutfelling
E 14
Mørkt, sand, småsteinholdig grus
E 15
Mørk brunt, , sand, gruset silt
E 16
Mørk brunt, svakt humøst, litt grus,
noe småstein, sand
E 17
Mørk brunt, grus og silt i sand
E 18
Mørk brunt, humøst, silt og grus i sand
E 19
Mellom brunt, svakt siltig gruset sand
E 20
Utgår
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E
E
E
E
E
E
E

21
22
23
24
25
26
27

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

E
E
E
E
E

45
46
47
48
49

E 50
E 51

Utgår
Utgår
Utgår
Utgår
Mørk brunt, løst, trekullholdig, grus, sand
Mørk brunt, brent bein, noe småstein, sandig grus
Mørk brunt, spredte trekullbiter,
noe småstein, sand, grus
Utgår
Lys, svakt siltig sand
Mørk, løst, trekull, sand
Gulgrå, sandig silt
Mørk brunt, noe humus, grus, siltig sand
Svart til brunt, kompakt, sand, silt og grus
Svart, sand, trekull
Mørkt, humøs gruset sand
Gulbrun sand
Svart til brunt, kompakt, sand, silt og grus
Mørk brunt, småstein, grus, sand
Mørkt, grov gruset sand
Mellombrunt, fingruset sand
Mørk brunt, siltig og gruset sand
Mørk brunt, grovt gruset sand
Mellombrunt, humøs fin sand
Mørk brunt til mellombrunt, humus,
grusholdig sand
Mørk brunt, sandig grus
Lys beige til brunt, silt
Brungrå sandig silt
Brungult til sennepsfarget, silt
Brunt og tykt, spredte trekullbiter, svakt siltig,
humøst, grus og småsteinholdig sand
Brungult til grålig, smågruset sand
Brungult til grålig, smågruset sand
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Liste over figurer
Figur 1 Kart over Vestfold med markering av større byer og
utgravningslokaliteter.
Figur 2 Hulveg og steingjerde ved Unneberg, Sandefjord kommune.
Figur 3 Skjematiske forskjeller, i plan og profil, mellom hulveger og grøfter i relativt flatt terreng.
Figur 4 I hellende terreng er det forskjell i plan mellom hulveger og naturens erosjonsspor linjeføringen.
Figur 5 Hulveg gjennom gravfeltet på Kumla Ättebacke (etter
Drotz & Ekman 1995:19).
Figur 6 Fotografi av fenomenet hulveg. Bildet er fra lokaliteten Rauan – Skuggedal, Larvik kommune.
Figur 7 Hulvegsystemet i Hogsnesåsen, Tønsberg kommune.
Figur 8 Profil fra Ulleberg, påført termer.
Figur 9 Middelalderkirke fra ca 1180 i Cayton, Yorkshire
(foto: Tom Skarre).
Figur 10 De innmålte hulvegene på Rauan - Skuggedal
(Larvik kommune) plottet på ortofoto.
Figur 11 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CH 026-53, Rauan - Skuggedal, Larvik kommune.
Figur 12 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CG 024-51, Hvatumskjeet, Larvik kommune.
Figur 13 Hulveg overlagret og blokkert av en gravhaug,
Hvatumskjeet, Larvik kommune.
Figur 14 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CG 024-51, Tanum sogn, Larvik kommune.
Figur 15 Utsnitt av Statens kartverk, Holmestrand kartblad
1813 IV, M 711 1:50000. Markering av gårdene Revo og
Herkjeft, Re kommune.
Figur 16 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CJ 034-51, Sjue og Revo, Re kommune.
Figur 17 Utsnitt av Statens kartverk, Sandefjord kartblad
1813 III, M 711 1:50000. Markering av gårdene Melsomvik,
Lågerød og Langlo, Stokke kommune.
Figur 18 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CK 029-51, Lågerød, Stokke kommune.
Figur 19 Utsnitt av Statens kartverk, Horten kartblad 1813 I,
M 711 1:50000. Markering av gårdene Smørberg og Aker,
Stokke og Tønsberg kommune.
Figur 20 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CK 030-54, Hogsnesåsen, Stokke og Tønsberg kommune.
Figur 21 Utsnitt av kvartærgeologisk kart, Tjøme kartblad
1813 II, M 1:50 000 (Bergstrøm, Olsen & Sørensen 1992),
med markering av Hella og Skjærsnesområdet.
Figur 22 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CL 029-53, med markering av registrerte hulveger og gravminner i
Søndre Hella og deler av Nordre Sande, februar 1999.
Figur 23 Utsnitt av militærkart fra 1825. Kartutsnittet viser
området fra Nordre Hella og gårdene omkring Nøtterøy
kirke.
Figur 24 Skipsformet steinleggning i Hella. (Foto T. Gansum)
Figur 25 Oversiktsskisse over gravfelt og hulveger i Hella
(T.Gansum-99).
Figur 26 Sjakt H2, tolkning av østprofil. Hella, Nøtterøy
kommune.
Figur 27 Foto av stein i sjakt H4. Hella, Nøtterøy kommune
(Foto: T. Gansum)
Figur 28 Sjakt H7, tolkning av utsnitt fra vestprofilen. Hella,
Nøtterøy kommune.
Figur 29 Østprofil i sjakt H7 med markering av grenseflater.
Hella, Nøtterøy kommune.
Figur 30 Flintredskapet funnet i hulveg C, Hella, Nøtterøy
kommune. (Foto: T. Gansum).
Figur 31 Oversiktskart for deler av hulvegsystemet , Hella og
Sande nordre, Nøtterøy kommune.

Figur 32 Sjakt I, tolkning av profiltegningen fra vestre sjaktvegg, Sande nordre, Nøtterøy kommune.
Figur 33 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CL 029-53 med markering av stedsnavn, registrerte hulveger, gravminner og boplasser. Hella og Sande nordre, Nøtterøy kommune.
Figur 34 Utsnitt av Statens kartverk, Sandefjord kartblad
1813 III, M 711 1:50000. Lokaliteten på Råstad østre er
merket med sirkel, Sandefjord kommune.
Figur 35 Fotografi av kasseformet hulveg forut for flatehogsten. Råstad østre, Sandefjord kommune.
Figur 36 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CK 028-53, Råstad østre, Sandefjord kommune.
Figur 37 Foto av grinden (velg ut), Råstad østre, Sandefjord
kommune.
Figur 38 Utsnitt av grevskapskartet 9D2 over Råstad østre,
datert 1813.
Figur 39 Sjakt 1, tolkning av nordprofilen. Råstad østre,
Sandefjord kommune.
Figur 40 Sjakt 2, tolkning av nordprofilen, Råstad østre,
Sandefjord kommune.
Figur 41 Sjakt 3, tolkning av sørprofilen. Råstad østre,
Sandefjord kommune.
Figur 42 Sjakt 3, fotografi av sørprofilen. Råstad østre,
Sandefjord kommune.
Figur 43 Utsnitt av grevskapskartet 9D2, datert 1813.
Figur 44 Utsnitt av Statens kartverk, Sandefjord kartblad
1813 III, M 711 1:50000. Torshalvøya lokaliteten Hovland
er merket med rød sirkel. Larvik kommune.
Figur 45 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CJ 025-53, Hovland, Larvik kommune.
Figur 46 Utsnitt av grevskapskartet 9B9 over Sundby og
Hovland, intet årstall påført.
Figur 47 Utsnitt av profil 2 i hulveg C, Hovland, Larvik kommune.
Figur 48 Sjakt i hulveg C, tolkning av nordprofil, Hovland,
Larvik kommune.
Figur 49 Sjakt i hulveg C, tolkning av sørprofil, Hovland,
Larvik kommune.
Figur 50 Sjakt i hulveg C, tolkning av østprofil. Hovland,
Larvik kommune.
Figur 51 Sjakt i hulveg C, tolkning av vestprofil, Hovland,
Larvik kommune.
Figur 52 Utsnitt av Statens kartverk, Sandefjord kartblad
1813 III, M 711 1:50000. Torshalvøya, Larvik kommune.
Figur 53 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CJ 025-5-3,
med avmerkning av hvilesteiner. Hovland, Larvik kommune.
Figur 54 Fotografi av hvilestein med kast i Ranvikheia.
Hovland, Larvik kommune
Figur 55 Utsnitt av Statens kartverk, Sandefjord kartblad
1813 III, M 711 1:50000. Lokaliteten Ulleberg er merket
med rød sirkel. Larvik kommune.
Figur 56 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CG 024-51, med markering av registrerte hulveger og gravminner i
området mellom Ulleberg og Tanum. Larvik kommune.
Figur 57 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CG 024-5, som viser hulveger i det undersøkte området på Ulleberg.
Larvik kommune.
Figur 58 Utsnitt av grevskapskart 9A12 over Tanum og
Ulleberg, datert 1812.
Figur 59 Utsnitt av to kart fra 1807-1814, over Tanum og
Ulleberg.
Figur 60 Plantegning av hulvegene på lokaliteten Ulleberg.
Larvik kommune.
Figur 61 Hulveg E, tolkning av profilen. Ulleberg, Larvik
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kommune.
Figur 62 Hulveg E, fotografi av profilen. Ulleberg, Larvik kommune.
Figur 63 Hulveg F, tolkning av stratigrafien i profilen. Ulleberg,
Larvik kommune.
Figur 64 Hulveg F, fotografi av profilen. Ulleberg, Larvik kommune.
Figur 65 Hulveg G, tolkning av stratigrafien i profilen. Ulleberg,
Larvik kommune.
Figur 66 Hulveg G, fotografi av profilen. Ulleberg, Larvik kommune.
Figur 67 Utsnitt av Statens kartverk, Sandefjord kartblad 1813
III, M 711 1:50000. Lokaliteten Aske er merket med sirkel.
Aske, Larvik kommune.
Figur 68 Utsnitt av Økonomisk kartverk, (kartblad CG 024-53) nedfotografert, med markering av hulveger, gravhauger, kullmiler samt utgravde sjakter og steingjerde. Aske, Larvik kommune.
Figur 69 Utsnitt av grevskapskartet, kartblad 9A12, datert
1811. Aske.
Figur 70 Utsnitt av kart fra 1807-1814. Aske.
Figur 71 Vestre sjakt, tolkning av vestprofilen. Aske, Larvik
kommune.
Figur 72 Steingjerdet har en eldre fase hvor det ligger parallelt
med hulvegen, og en yngre fase som overlagrer hulvegen. Aske,
Larvik kommune.
Figur 73 Vestre sjakt, tolkning av nordprofil, markering av
uttak til pollenprøver og uttak av sedimentologiske prøver.
Aske, Larvik kommune.
Figur 74 Vestre sjakt, tolkning av østprofil. Aske, Larvik kommune.
Figur 75 Østre sjakt, tolkning av vestprofil. Aske, Larvik kommune.
Figur 76 Østre sjakt, utsnitt og tolkning av vestprofilen. Aske,
Larvik kommune.
Figur 77 Østre sjakt, fotografi av hulvegens nedre grenseflate
som har skåret kokegropen. Aske, Larvik kommune.
Figur 78 Fotografi av østre sjakt, senter av hulveg ved nedre
grenseflate. Aske, Larvik kommune.
Figur 79 Gravfeltet Jusseberg, Heda sokn i Östergötland, fotografiet viser spor etter ridning med hest.
Figur 80 Utsnitt av kvartærgeologisk kart, M 1:50 000, kartblad Sandefjord, kartblad 1813 III, M 1:50 000 (Olsen &
Løwe 1984). Lokaliteten på Roligheten 2034/1 og Roligheten
2034/10 er merket med røde sirkeler. Larvik kommune.
Figur 81 Utsnitt av Statens kartverk, Sandefjord kartblad 1813
III, M 711 1:50000. Lokalitetene på Roligheten 2034/1
Holagropa og Roligheten 2034/10 er merket med røde sirkeler.
Larvik kommune.
Figur 82 Utsnitt sammensatt av fire grevskapskart 9D1, datert
1813. Larvik kommune.
Figur 83 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CH 026-5-3,
med markering av hulveger, gravminner og sjakten som ble
gravd. Roligheten 2034/10, Larvik kommune.
Figur 84 Sjakt Roligheten 2034/10, tolkning av sørprofil. Larvik
kommune.
Figur 85 Svillene ned til Holagropa (foto scannes og figur lages)
Figur 86 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CH 026-5-3,
med markering av hulveger, gravminner og grop. Holagropa
Roligheten 2034/1, Larvik kommune.
Figur 87 Utsnitt av Økonomisk kartverk, kartblad CH 026-5-3.
Markering av kulturminner. Holagropa Roligheten 2034/1,
Larvik kommune.
Figur 88 Holagropa, sjakt 1 og 2 markert. Holagropa
Roligheten 2034/1, Larvik kommune.
Figur 89 Sjakt 1, stratigrafisk matrise for dokumenterte enheter.
Figur 90 Sjakt 2, E 7 delvis avdekket. I bakgrunn ses sjakt 1,
hvor det enda ligger rester av E 18 som overlagrer E 22.
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Holagropa Roligheten 2034/1, Larvik kommune.
Figur 91 Sjakt 1, E 22 gravd bort. Holagropa Roligheten
2034/1, Larvik kommune.
Figur 92 Sjakt 1, plantegningen av E 22/26 med plotting av
funn av jern. Holagropa Roligheten 2034/1, Larvik kommune.
Figur 93 Sjakt 1, tolkning av sørprofilen med markering av E
22/26. Holagropa Roligheten 2034/1, Larvik kommune.
Figur 94 Sjakt 2, tolkning av nordprofilen med markering av E
7. Holagropa Roligheten 2034/1, Larvik kommune.
Figur 95 Sjakt 1, tolkning av sørprofilen. Holagropa Roligheten
2034/1, Larvik kommune.
Figur 96 Sjakt 1, fotografi av nedskjæring med avtrykk etter tre
mindre stokker som har stått i undergrunnen. Holagropa
Roligheten 2034/1, Larvik kommune.
Figur 97 Sjakt 1, plantegning med avgrensning av E 52 samt
funnspredning knyttet til E 52 og E 72. Holagropa Roligheten
2034/1, Larvik kommune.
Figur 98 Sjakt 1, E 52 havveis bortgravd. Holagropa Roligheten
2034/1, Larvik kommune.
Figur 99 Sjakt 1, sørprofil med dateringer. Holagropa
Roligheten 2034/1, Larvik kommune.
Figur 100 Varsel om regulering av Kjørkåsen.
Figur 101 Reguleringsplan for Kjørkåsen. Andebu kommune.
Figur 102 Fotografier av skilting i Hanekleiva, Ansvar for skilting Statens vegvesen Vestfold og Vestfold fylkeskommune.
Figur 103 Fotografier av skiltet hulveg i Skog i Sande kommune. Skiltet av Sande kommune.
Figur 104 Hogsnesåsen i Tønsberg, Ansvar for skilting Vestfold
fylkeskommune.
Figur 105 Bommestad vegminne. Ansvar for skilting Statens
vegvesen Vestfold og Larvik kommune.

Liste over tabeller

Tabell 1 Mål for vegenes bredde etter Oberinspektörens copibok
1782.
Tabell 2 Oversikt over arkeologiske undersøkelser av hulveger i
Norge 1984-1999.
Tabell 3 Registrerte bautasteiner innenfor UKMOldsaksamlingens forvaltningsdistrikt, per mars 2000.
Tabell 4 Landheving på Nøtterøy de siste 5000 år.
Tabell 5 Radiologisk datering av trekull i L 19, Ulleberg, Larvik
kommune.
Tabell 6 Analyserte pollenprøver, Ulleberg, Larvik kommune.
Tabell 7 Radiologisk datering av trekull i kokegrop på Aske,
Larvik kommune.
Tabell 8 Måling av densitet og vanninnhold i L 4 og L 9, Aske,
Larvik kommune.
Tabell 9 Kornfordeling fra stratigrafiske enheter, Holagropa
Roligheten 2034/1, Larvik kommune.
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