FORORD

Utgravningsprosjektet rv. 3/25 ble gjennomført i perioden 2015–2019. Statens vegvesen finansierte prosjektet, som er utført av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i
Oslo. 79 kulturminneområder fra yngre steinalder til middelalder ble undersøkt, og det
er generert omfattende data som vil være viktige for å belyse disse periodene i SørøstNorge, men som også har relevans for kulturhistorien langt utenfor regionens grenser.
Denne publikasjonen markerer avslutningen av forvaltningsprosjektet rv. 3/25. Gjennom
utgravningene, etterarbeidet og rapportskrivingen har prosjektets stab arbeidet med å
legge til rette for at datamaterialet kan skape grunnlag for videre forskning. Prosjektets
data inngår allerede i vitenskapelige arbeider, og vi håper at denne publikasjonen vil
være et ytterligere bidrag til å realisere det vitenskapelige potensialet som ligger i det
fremgravde materialet.
Prosjektet har hatt en styringsgruppe som ble ledet av Jan Henning Larsen, Kulturhistorisk
museum (KHM). Videre bestod den av Jostein Bergstøl (KHM), Peter Hambro Mikkelsen
(Moesgaard Museum, Danmark), Axel Mjærum (KHM), Ingunn M. Røstad (KHM)
og Bernt Rundberget (NTNU). Observatører var Kjersti Randers fra Riksantikvaren
og Fredrik Bratlie Hansen / Øystein Lia fra Hedmark fylkeskommune. Vi vil takke
styringsgruppen for god innsats, konstruktive tilbakemeldinger og veiledning i løpet av
prosjektfasen og helt frem til sluttføringen av denne publikasjonen.
Prosjektets stab har bestått av Kristin Eriksen, Jakob Kile-Vesik, Hilde Marie Sømme
Melgaard og Julian Robert Post-Melbye. Staben med feltarbeidere ble organisert og ledet
av prosjektmedarbeider Christian Løchsen Rødsrud samt en prosjektleder ved arkeologisk
seksjon, Ole Christian Lønaas. Axel Mjærum tok imidlertid over som prosjektleder mot
slutten av etterarbeidet. Vi skylder de øvrige i staben en svært stor takk for den store
innsatsen dere har lagt ned i felt- og etterarbeidet.
30 arkeologer har jobbet på prosjektet – alle fortjener takk for god innsats i felt og for
en flott sommer i Løten og Elverum og ikke minst på Rosenlund Park, der mannskapet
bodde. Vi har blitt tatt godt imot av Løtens og Elverums innbyggere, og vi vil takke for
den interessen som er vist for arbeidet vårt.
Samarbeidet med Statens vegvesen har vært upåklagelig. Knut Sjølie Kværnes, Arne
Meland, Nils Nordset, Taale Stensbye og Knut Ødemark fortjener alle takknemlighet
for interessen og forståelsen de har utvist for arbeidet med å sikre et unikt kildemateriale
fra vår eldste forhistorie.
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