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SAMMENDRAG: 
I forbindelse med reguleringsplan for Vaset alpinområde, Vestre Slidre kommune, 

Oppland fylke, ble det i tidsrommet 02.10.–11.10.2017 gjennomført arkeologiske 

undersøkelser av tolv registrerte kullgroper. Tiltakshaver var Vaset skiservice og Vaset 

utbyggingsselskap A/S. Undersøkelsene resulterte i åtte kullgroper og to fangstgroper. Én 

av de registrerte gropene ble ikke gjenfunnet, og én ble avskrevet som rotvelt. I tillegg ble 

én ny kullgrop registrert innenfor planområdet. Denne ble ikke nærmere undersøkt, men 

innrapportert til Oppland fylkeskommune 21.11.2017.  

 

Kulturminnene ligger i Vaset skiheiser, i et allerede utbygd hytte- og skiheisområde, tett 

oppunder snaufjellet sør for Vasetvatnet.   

 

Av de undersøkte strukturene ble de to fangstgropene, to kullgroper og rotveltet gravd 

maskinelt, mens de resterende ble undersøkt ved håndgravde prøvestikk. Undersøkelsen 

viste at det både lå groper med avrundet rektangulær og sirkulær bunnform i området og 

at de ble anvendt i tidsrommet ca. 800–1000 e.Kr. Fangstgropene var relativt små, og 

mest trolig benyttet til reinfangst. En radiologisk datering viser at dyregravene tidligst 

kan ha blitt konstruert på 1200-tallet.  
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VESTRE SLIDRE STATSALMENNING, 94/1, 
VESTRE SLIDRE KOMMUNE, OPPLAND FYLKE  

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Undersøkelsene ble iverksatt som følge av reguleringsplan for Vaset alpinområde, Vestre 

Slidre kommune i Oppland fylke. Reguleringsplanen åpner for fortetting av eksisterende 

hyttefelt, justering av eksisterende heistrasé, samt anleggelse av nye nedfarter. 

 

Oppland fylkeskommune gjennomførte registreringer i området høsten 2008 og høsten 

2009. Registreringene resulterte i påvisning av til sammen 18 kullgroper, hvorav 6 ble 

regulert til bevaring og 12 ble anbefalt søkt dispensert fra kulturminneloven. 

 

Riksantikvaren ga dispensasjon for de 12 omsøkte kullgropene i brev av 11. mai 2010, og 

reguleringsplanen ble vedtatt av Vestre Slidre kommune 22. september 2011. 

 

Ønske om gjennomføring av arkeologiske undersøkelser i forbindelse med 

reguleringsplanen ble sendt til Oppland fylkeskommune via e-post av 24. mai 2016 av 

tiltakshaver Olav Brenna Hansen. Kulturhistorisk museum uttalte seg om 

utgravningsprosjektets omfang og kostnader den 4. august 2016 og Riksantikvaren fattet 

vedtak om disse forholdene den 11. august 2016.  

 

 DELTAGERE, TIDSROM, FORMIDLING 2

Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 02.–17. oktober 2017, mens etterarbeidet 

ble sluttført i november 2018.  

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Silje Hårstad Feltleder 02.10-17.10 8 

Bernt-Johnny 

Bertheussen 

Assistent 02.10.-17.10. 8 

Sum   16 

Olav Brenna Hansen Gravemaskinfører 04.10.-09.10. 3  

 

Tabell 1 Oversikt over deltagere og tidsrom for undersøkelsen. 

I løpet av undersøkelsen fikk prosjektet jevnlig besøk av tiltakshavere. I tillegg var det 

sporadiske besøk av hytteeiere og lokale innbyggere da tidsrommet for undersøkelsen i 

stor grad sammenfalt med høstferien. Det anslås at det i løpet av prosjektet ble brukt et 

par timer på formidling til besøkende, og da hovedsakelig om de aktuelle kulturminnenes 

oppbygging og funksjon, samt om utmarksbruk generelt i eldre tid. 
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 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 3

Planområdet ligger innenfor Vaset skiheiser, sør i Vestre Slidre kommune, cirka 2 mil 

vest for Fagernes, 1 mil sørvest for Røn og noenlunde rett sør for Vasetvatnet. De 

undersøkte kulturminnene ligger spredt i en skrånende, NNØ-hellende li med utsikt mot 

Vasetvatnet og Ålfjell i nord, seterdriftsområder i NNV, og ned mot dalen, samt 

bakenforliggende fjellområder, i øst. Kulturminnene ligger fra 909 til 1003 moh., rett 

nedenfor snaufjellet, i et tidvis myrete område med vegetasjon dominert av spredt 

fjellbjørk og einerkratt.  

KULLGROPER 

Valdres er særs rikt når det kommer til spor etter jernutvinning. Spesielt har dette kommet 

til syne gjennom flere nylige utgravningsprosjekter i området, og da særlig i Øystre Slidre 

og Vang kommuner (Larsen 2005; 2009, Mjærum 2007a, Causevic 2014). Betydningen 

av jernproduksjonen i Valdrestraktene har imidlertid vært godt kjent i norsk arkeologi i 

lang tid (Hauge, 1944; Brøgger, 1923). Også i umiddelbar nærhet til de undersøkte 

lokalitetene ligger flerfoldige kullgroper og opptil flere jernvinneanlegg, mens det i 

Vestre Slidre totalt er registrert i overkant av 200 kullfremstillingsanlegg og over 60 

jernvinneanlegg (Askeladden per 07.11.2018). Det er i midlertid foretatt få utgravninger i 

området, og de utgravninger som har funnet sted er stort sett knyttet til smiekullsgroper 

nede i dalbunnen. Unntaket er to kullgroper undersøkt på Kåta i Vaset i 2011, som antas å 

ha forbindelse til et jernvinneanlegg (Sæther og Sørensen, 2011), samt en grop undersøkt 

i 2014 (Rundberget, 2015). Om man ser bort fra den sistnevnte, som ikke ble datert, har 

samtlige av disse undersøkelsene fremvist dateringer til tidlig middelalder og 

høymiddelalder. I tillegg er det foretatt undersøkelser av et jernvinneanlegg på Granheim 

Nordre i Nord-Aurdal. Dette ble datert til vikingtid/middelalder (Mjærum, 2007b). 

 

Kullgroper er en kulturminnetype knyttet til fremstilling av kull til jernfremstilling og 

smiekull (Bloch-Nakkerud 1987, Damlien og Rundberget 2007, Larsen 2009) som gjerne 

skriver seg fra perioden yngre jernalder til slutten av middelalderen. Etter denne perioden 

tok reismilen stort sett over kullproduksjon i stor skala, selv om kullgroper til småskala 

produksjon av kull fortsatt har vært i bruk frem til moderne tid. I yngre 

jernalder/middelalder fyrte man i blesterovnene med kull under jernproduksjon, i 

motsetning til tidligere hvor man hadde fyrt med ved direkte i ovnssjakten. I tillegg 

trengte man kull til smedarbeid på gårdene, og sammenlagt førte dette til et stort behov 

for kullproduksjon. For kull relatert til jernproduksjon ser man gjerne at kullgropene 

ligger i overkommelig avstand fra jernvinneanleggene, mens det ser ut til at smiekullet 

gjerne ble produsert nærmere bosetningen. 

 

FANGSTGROPER 

I Vestre Slidre er det totalt registrert 84 fangstgroper per 09.11.2018. 14 av disse ligger i 

en klynge øst for Vasetvatnet, i relativ nærhet til planområdet. I planområdets 

tilgrensende kommune Nord-Aurdal er det registrert 38 fangstgroper, hvorav ingen ligger 

i nærheten av det aktuelle området.  

 

Det er så langt ikke foretatt noen nærmere undersøkelser av fangstgroper i 

Valdresområdet. Fangstgroper er i midlertid undersøkt i Lom og Lesja (Friis, 2015; in 
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press, Bergstøl, 2007), samt Dokkfløy, i Oppland, og på Rødsmoen og i Gråfjellområdet i 

Hedmark (Jacobsen 1989; 1992, Jacobsen og Larsen 1992, Bergstøl 1997; 2008, 

Amundsen 2007). 

 

Fangstgroper er en konstruksjon anlagt i utmark med det formål å fange hjortedyr. 

Fangstgropene er gjerne anlagt i eksisterende trekk for rein eller elg, som sannsynligvis 

har endret seg lite opp gjennom historien (Jacobsen & Larsen 1992, Jacobsen & 

Andersen 1992). De opptrer ofte i systemer med flere groper liggende på rekke på tvers 

av flaskehalser i landskapet. I skogsområdere er gropene ofte gravd, mens de i 

fjellområder med lite løsmasser heller er oppmurt i stein. Dette er en kulturminnetype 

som har vært i bruk gjennom store deler av vår forhistorie og helt opp til moderne tid. I 

1863 kom det et lovforbud mot denne type fangst, med påfølgende påbud om å fylle igjen 

eksisterende groper.  

 

Gropenes konstruksjonsmåte har vært diskutert av flere forskere. De fleste fangstgropene 

i skogsområder synes å ha spor etter en rektangulær eller oval kassekonstruksjon i bunnen 

og vegger av halvkløyvinger. Enkelte forskere har tatt til orde for at veggene i gropene 

har vært loddrette, da særlig fangstgroper for rein (f.eks. Bergstøl 2015), mens andre har 

fremholdt at toppdelen mest trolig har vært en traktformet (Jacobsen 1989, Amundsen 

2007).  

 

 

Figur 1 Forskjellige typer bunnform fangstgrop. Etter Stene, 2014. 
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Figur 2 Oversikt over lokaliteter. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NE12000 150408SAS. Produsert 15/02.2018 SH. 
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 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 4

PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Til tross for at en relativt stor mengde kullgroper og jernvinner er registrert i 

Vasetområdet, er det få som i større grad er undersøkt. Dette prosjektet ga derfor en 

gylden mulighet til å kunne si mer om utmarkservervet i denne delen av Valdres. En 

datering av strukturene var av overordnet betydning, dette for å kunne si noe nærmere om 

når området var i bruk, og om samtlige kullgroper var i bruk på samme tid, eller om 

utmarksbruken strakk seg over en lengre tidshorisont. I tillegg ville et tverrsnitt av 

gropene kunne gi informasjon om bunnform og størrelse, noe som ville bidra til 

kunnskapen om kullbrenningstradisjonen i området. Forhåpentligvis ville variasjoner i 

disse aspektene kunne knyttes opp mot dateringsresultatene.  

 

I tillegg til overnevnte problemstillinger ville en detaljert vedartsanalyse av kull fra 

gropene kunne si noe om vegetasjonen i området. Her var det være interessant å se på om 

kullet kommer fra ungt eller gammelt trevirke, samt hvilken vedart som var brukt i de 

forskjellige gropene. Bruken av ungt trevirke kan eksempelvis peke mot et gjenbruk av 

området med hogst av nye trær, mens gammelt trevirke heller vil vise til hogst av til da 

urørt skog. Vedartsbestemmelsen ville også kunne si noe om hvilken type skog som 

vokste i området på tidspunktet for kullproduksjonen. 

 

En datering av fangstgropene ville også være av stor interesse. Fangstgroper er en 

kulturminnetype som har vært i bruk over lange tidsperioder over store deler av landet. 

En god datering var nødvendig for å kunne plassere bruken av gropene på denne 

tidslinjen. Dette for å se om det er sammenfall i bruksfase mellom disse og kullgropene, 

men også for å spe på kunnskapen om utmarkservervet i området. 

UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Utgravningen ble gjennomført ved en kombinasjon av manuell og maskinell graving. Før 

utgravningen mistenkte man at fire antatte kullgroper innenfor et relativt lite område 

pekte mot tilstedeværelse av et jernvinneanlegg. Det ble derfor vedtatt å flateavdekke 

områdene rundt for å påvise eventuelt kullsøl som kunne peke i retning av et anlegg, samt 

snitte kullgropene maskinelt av tidsbesparende hensyn. I tillegg til disse ble det besluttet 

å maskingrave nok en struktur, grunnet dens størrelse og uvisse funksjon.  

 

De øvrige kullgropene ble snittet for hånd da terrenget gjorde det vanskelig for maskinen 

å komme til. Undersøkelsene ble gjort i form av en meterlang sjakt fra bunnen av gropen 

mot vollen. Dette for å kunne avgjøre gropens form i bunn, samt redegjøre for lagdeling 

og deponering i gropen. 

 

Samtlige strukturer ble innmålt, håndtegnet og fotografert i plan. Fotografier og originale 

tegninger er lagt inn i museets fotobase under Cf35250.  

 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling på den enkelte 

lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og 
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analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av 

GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet.  

 

Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som 

Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-

format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via 

kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis 

og ESRIs ArcMap 10.  

 

Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI 

geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 

museum. I tillegg blir det respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 

lagring og eventuell distribusjon. 

 

UTGRAVNINGENS FORLØP 

Undersøkelsen ble foretatt i tidsrommet 02.10.–17.10.2018. Først ble området befart for å 

gjenfinne og markere de dispenserte gropene. Deretter ble gropene målt inn, fotografert 

og tegnet i plan før de første ble snittet med maskin. De maskinsnittede kullgropene ble 

dokumentert i plan underveis i snittingen for i sikrere grad å kunne fastslå bunnform. 

Maskingravingen av fem strukturer tok til sammen tre dagsverk. De resterende seks 

kullgropene ble påfølgende snittet for hånd. Grunnet fokus på gropenes bunnform ble det 

besluttet å grave en litt større sjakt heller enn prøvestikk. Dette for å få en bedre mulighet 

til å få oversikt over form på bunn og sider av gropen. 

KILDEKRITISKE FORHOLD 

Deler av planområdet er allerede er utbygd, og flere av kulturminnene er påvirket av disse 

aktivitetene. Flere av kullgropene ligger helt inntil traktorveier eller hytter, og den ene 

fangstgropen inneholder bålrester og søppel av nyere dato. Det er følgelig rimelig å anta 

at antallet kulturminner kan ha vært høyere, men at utbyggingen av nedfartsområder og 

hytteområder har ført til at disse er fjernet. 

 

Det viste seg ellers vanskelig å fremskaffe tilfredsstillende analysemateriale fra 

fangstgropene, og kullet som ble sendt til datering lot seg ikke vedartbestemme (se 

kapittel 7).  

 UTGRAVNINGSRESULTATER 5

Det ble i alt undersøkt åtte kullgroper, hvorav to ble snittet maskinelt og seks manuelt. I 

tillegg ble det funnet én kullgrop som ikke tidligere er blitt registrert. Denne ble ikke 

undersøkt utover overflatedokumentasjon, men er rapportert inn til Oppland 

fylkeskommune for innleggelse i Askeladden.  
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STRUKTURER OG KONTEKSTER 

5.1.1 KULLGROPER 

ID130643-1, A1121 

Ytre mål Indre mål  Dybde Overflate Dybde profil Datering 

300x200 cm 90x110 cm 28 cm 44 Ikke C14-datert 

 

Grunn, liten kullgrop beliggende rett ved traktorvei, og rett vest for 130643-2. Sees som 

en unnselig dolp i landskapet med en noe tuebevokst voll mot veien. Vanskelig 

definerbar ytre form, øyensynlig rektangulær bunnform i plan. Noe mer tydelig enn 

130643-2.  

 

 

Figur 3 Oversikt 130643-1, plan. Sett mot nord. 
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Figur 4 Plantegning 130643-1. 

 

Profilet fremviste en relativ grunn grop med et tydelig kullag i bunnen. Høyre side av 

profilet er dominert av en steinpakning, og til høyre for denne sees mer kull over et lag 

som er tolket som utkastmasser i forbindelse med graving av gropen. Sannsynligvis er 

dette kullet søl fra tømming av gropen, og viser slik i hvilken retning dette har foregått. 

 

Grunnet profilets beskjedne størrelse er det vanskelig å med sikkerhet avgjøre gropens 

bunnform, men det er mulig den kan være avrundet rektangulær. 
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Figur 5 130643-1, profil. Sett mot nord. 

 

 

Figur 6 Profiltegning 130643-2. 
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ID130643-2, A1106 

Ytre mål Indre mål  Dybde Overflate Dybde profil Datering 

160x130 cm 90x60 cm 25 cm 42 Ikke C14-datert 

 

Grunn, liten kullgrop beliggende rett ved traktorvei, og rett øst for 130643-1. Sees som en 

unnselig dolp i landskapet. Usikker ytre og indre form. 

 

 

Figur 7 Oversikt 130643-2, plan. Sett mot nord. 



94/1, Vestre Slidre  2010/4521  

 

  

 15 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

Figur 8 Plantegning 130643-2. 

 

Profilet fremviste en relativt grunn grop med et tynt, utydelig kullag i bunnen. Avrundet 

bunn og skrå høyre profilside. Grunnet gropens beskjedne profil er det vanskelig å 

avgjøre bunnform i plan av gropen.  

 

Figur 9 130643-2, profil. 
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Figur 10 130643-2, profiltegning. 

 



94/1, Vestre Slidre  2010/4521  

 

  

 17 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

ID130645-1, A1056 

Ytre mål  Indre mål   Dybde 
Overflate 

Dybde profil LuS-nummer 
 

Datering 

200 x 230 cm 90 x 110 cm 38 62 13635 Ukalibrert: 1140±40BP 
Kalibrert 2σ: 775-985AD 

 

Kullgrop beliggende rett ved traktorvei, noe av en eventuell voll kan være ødelagt av 

dette. For øvrig temmelig gjengrodd av einerkratt, fjellbjørk, mose og gress, men likevel 

tydelig i landskapet. Gropens øvre kant fremstår som oval med største vidde i nv-sø 

retning. Med unntak av i sør, der fallet er mer skrått, ses et markant fall fra øvre kant til 

tilsvarende oval bunn. Ingen tydelig voll i plan.  

 

 

Figur 11 Oversikt 130645-1, plan. 
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Figur 12 Plantegning, 130645-1. 

Gropen ble snittet maskinelt, og lot seg derfor undersøke i plan underveis i gravingen. 

Den fremviste slik en ujevn, men overbevisende rund planform. I tillegg ble et område 

rundt selve gropen avtorvet for å avdekke eventuelt kullsøl fra tømming av gropen. Dette 

resulterte i noe kullblandet torv nord for gropen, og det antas at kullet er blitt tatt ut i 

denne retningen. 

 

Figur 13 Bunnplan under snitting, 130645-1. 
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Figur 14 Tegning bunnplan, 130645-1. 

Profilet fremviste et tydelig kullag i bunnen av gropen. For øvrig var gropens bunnform 

avrundet med slakt skrånende sider. Både under snitting og ved dokumentasjon av 

profilet ble det notert en større forekomst av kull gropens nordlige del (venstre side av 

profilet.) 

  

 

Figur 15 130645-1, profil. 
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Figur 16 Profiltegning, 130645-1. 

 

Kullgropen er datert på bjørk til 775-985AD (PK1229). Med bakgrunn i 

dateringskontekst og vedart er det er rimelig å anta at dette reflekterer tidspunktet for 

produksjon av kull i gropen.  
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ID130645-4, A1001 

Ytre mål  Indre mål   Dybde Overflate Dybde profil LuS-nummer Datering 

390x300 180x90 26 50 13637 Ukalibrert: 1100±40BP 
Kalibrert 2σ: 775-1025AD 

 

Kullgrop beliggende i nordvestlig skrånende, slakt terreng. Klar voll på nordvestlig side, i 

terrengets fallretning, noe mer utydelig mot nordøst. Ingen voll i sør, hvor terrenget 

stiger. Ujevnt avrundet form i plan. Jevn helling fra gropens kant mot bunnen, med 

unntak av i vest, hvor hellingen er skarp. 

 

 

Figur 17 Oversikt 130645-4, plan. 

 

Figur 18 Plantegning, 130645-4. 
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Gropen ble snittet maskinelt, og lot seg derfor undersøke i plan underveis i gravingen. 

Den fremviste slik en ujevn, men overbevisende avrundet rektangulær bunnform. 

 

 

Figur 19 Bunnplan under snitting, 130645-4. 

 

 

Figur 20 Tegning bunnplan, 130645-4. 

 

Profilet fremviste et tydelig kullag i bunnen av gropen, liggende på et lag rødbrent/sterkt 

varmepåvirket grussand. Skrå til avrundet venstre profil, skrå til rett høyre profil. 

Tilnærmet flat bunn med klar knekk til kantene.  Utkastmasser/voll veldig tydelig i høyre 

del av profilet. Sporadiske, men tydelige, kullforekomster på toppen av dette laget tyder 

på uttaksretning av kullet mot nord. 
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Figur 21 130645-4, profil. 

 

 

Figur 22 Profiltegning, 130645-4. 

Kullgropen er datert på bjørk til 775-1025AD (PK1260). Med bakgrunn i 

dateringskontekst og vedart er det er rimelig å anta at dette reflekterer tidspunktet for 

produksjon av kull i gropen.  
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ID130646, A1070 

Ytre mål Indre mål  Dybde Overflate Dybde profil LuS-nummer Datering 

260x188 260x88 42 54 13638 Ukalibrert: 1130±40BP 
Kalibrert 2σ: 775-990AD 

 

Kullgrop beliggende i relativt flatt terreng, midt i sti mellom hytter. Ujevn, oval form i 

plan, ingen tydelig voll. 

 

Figur 23 Oversikt 130646, plan. 

 

Figur 24 Plantegning, 130646. 

Profilet fremviste et tydelig kullag i bunnen av gropa. I profilets høyre side, altså den 

nordlige delen av gropen, ble det observert et lag gulgrå sand over utvaskingslaget. Dette 
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er tolket som utkastmasser fra anleggelsen av gropen (voll). Under graving ble det 

observert en linse brent sand. Denne var i midlertid ikke synlig i profil. 

 

Figur 25 Sjaktprofil, 130646. 

 

Figur 26 Tegning sjaktprofil, 130646. 

Kullgropen er datert på bjørk til 775-990AD (PK1295). Med bakgrunn i 

dateringskontekst og vedart er det er rimelig å anta at dette reflekterer tidspunktet for 

produksjon av kull i gropen.  
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ID130647, A1162 

Ytre mål Indre mål  Dybde Overflate Dybde profil LuS-nummer Datering 

240x200 140x130 20 56 13639 Ukalibrert: 1165±40BP 
Kalibrert 2σ: 765-980AD 

 
Kullgrop beliggende noe for seg selv på et flatt, gressbevokst platå i en nordhellende 

bakke. Ujevnt oval i plan. Orientert med lengste side Ø-V. Oval indre bunnflate, orientert 

NØ-SV. Antydning til lave, nokså brede voller.  

 

 

Figur 27 Oversikt plan, 130647. 

 

Figur 28 Plantegning, 130647. 
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Profilet fremviste et tykt kullag under et tydelig sandlag beliggende under dagens torv. 

For øvrig en del stein i profilets høyre side. Ytre avgrensning av kullaget fremsto som 

loddrett i høyre side av profilet, noe som kan peke mot en rektangulær form på gropa. 

Sandlaget beliggende over kullet tolkes å være gammelt torvdekke for å hindre 

oksygentilførsel under brenning. Dette, sammen med mengden bevart kull i gropa, peker 

mot at denne ikke ble tømt etter ferdig brenning. Kullet var i midlertid for fragmentert og 

sammenrotet til at det var mulig å fastslå et mønster i hvordan veden var stablet, med 

unntak av at den så ut til å være stablet horisontalt. 

 

 

Figur 29 Sjaktprofil, 130647. 

 

Figur 30 Profiltegning, sjakt 130647. 

Kullgropen er datert på bjørk til 765-980AD (PK1340). Med bakgrunn i 

dateringskontekst og vedart er det er rimelig å anta at dette reflekterer tidspunktet for 

produksjon av kull i gropen.  
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ID121428-5, A1296 

Ytre mål Indre mål  Dybde Overflate Dybde profil Datering 

382x115 194x158 42 56 Ikke C14-datert 

 

Kullgrop beliggende i nordøstlig, bratt hellende terreng, sørvest for 121428-6. Relativt 

rund indre form i plan. Ytre form mer utdratt/ujevn. Tydelig voll i nord, nordøst og 

nordvest (i nedkant av gropen).  

 

 

Figur 31 Oversikt plan, 121428-5. 

 

Figur 32 Plantegning, 121428-5. 
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Profilet fremviste et tydelig kullag i bunnen av gropen. For øvrig hadde profilet flat bunn 

og svakt skrånende sider. Sammenlignet med profilene på de maskingravde gropene er 

det rimelig å anta at denne kullgropen har hatt rektangulær bunnform, men prøvestikket 

var ikke omfattende nok til å avklare dette med sikkerhet. 

 

 

Figur 33 Sjaktprofil, 121428-5. 

 

Figur 34 Profiltegning sjakt, 121428-5. 
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ID121428-6, A1314 

Ytre mål Indre mål  Dybde Overflate Dybde profil LuS-nummer Datering 

250x260 250x260 83 98 13640 Ukalibrert: 1120±40BP 
Kalibrert 2σ: 775-1015AD 

 

Kullgrop beliggende i nordøstlig, bratt hellende terreng nordøst for 121428-5. Veldig 

tuebevokst terreng gjør det vanskelig å avklare vollens utstrekning. For øvrig er indre 

form ujevnt avrundet, og ytre form ujevn. 

 

 

Figur 35 Oversikt plan, 121428-6. 

 

Figur 36 Plantegning, 121428-6. 
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Profilet fremviste en skrånende venstre side som resulterte i en flat bunn. Tynt kullag 

over steril grunn. Linse av lys gulbrun silt mellom kull og torv i venstre side av bunn 

(mulig blandet inn ved tømming av gropa). Mest kull synlig i overgangen til profilets 

venstre side. Tynn voll synlig i profilets nordende, over opprinnelig podsolprofil. Den 

flate bunnen kan peke mot at gropen har hatt en avrundet kvadratisk eller rektangulær 

form. 

 

 

Figur 37 Sjaktprofil, 121428-6. 

 

Figur 38 Profiltegning sjakt, 121428-6. 

Kullgropen er datert på bjørk til 775-1015AD (PK1350). Med bakgrunn i 

dateringskontekst og vedart er det er rimelig å anta at dette reflekterer tidspunktet for 

produksjon av kull i gropen.  
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5.1.2 FANGSTGROPER 

Det ble i alt undersøkt to fangstgroper. Disse lå på hver sin rygg i dalsiden ned mot 

vannet, i et slakere parti av lien, og det er mulig de har vært en del av et større system. 

Egnede rygger i nærheten (se fig. 40) ble befart med det formål å lokalisere flere 

fangstgroper, men uten resultat. Området er i midlertid sterkt utbygget og det er mulig at 

dette kan ha ført til igjenfylling og/eller fjerning av eventuelle groper. 

 

 

Figur 39 I nærheten av fangstgropene er det flere rygger som er egnet for anleggelse av 

fangstgroper. 

ID130645-2, A1037 

Ytre mål  Indre mål  Dybde Overflate Dybde profil LuS-nummer Datering 

410x410 200x190 41 126 13636 Ukalibrert: 1100±40BP 
Kalibrert 2σ: 775-1025AD 

 

Fangstgrop beliggende øst for 1021 og nord for 1056, på et flatt platå nært moderne 

traktorvei. Fagstgropen befinner seg nær platåets nordvestre kant, hvor det er et skarpt 

fall i terrenget mot nord. Ellers er topografien flat.  
 

Gropens øvre kant fremstår som rund, mens bunnen har et noe mer kantete preg. En 

meget lav, utydelig og usikker voll går rundt store deler av gropen. Det er spor etter 

moderne bruk i selve gropen i form av hermetikk og søppel, samt rester etter et bål mot 

toppen av selve gjenfyllingen, sannsynligvis av nyere dato. Mye stor stein i fyllmassene. 

 

Gropen fikk en datering til 1215–1270AD. Dateringen er basert på ukjent vedart og 

stammer fra gammelt torvlag under fangstgropens voll. Dette gir i beste fall en 

maksimumsdatering for anleggelsen av gropen (se kapittel 7). 
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Figur 40 Oversikt plan, 130645-2. 

 

Figur 41 Plantegning, 130645-2. 
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Profilet fremviste en jevnt skrånende høyre profilkant, og en noe mer bratt venstre side. 

Jevnt avrundet bunn.  Firkantet nedgravningen i profilet, med overnevnte fyllmasser. Noe 

utvaskingslag- og anrikningslag hulter til bulter i nedgravningen. Antagelig spor av 

igjenfylling. 

 

 

Figur 42 Profil, 130645-2. 

 

 

Figur 43 Profiltegning, 130645-2. 
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ID130645-3, A1021 

Ytre mål  Indre mål   Dybde Overflate Dybde profil Datering 

250x320 170x120 78 205 Ikke C14-datert 

 

Fangstgrop beliggende vest for fangstgrop A1037 og sørøst for kullgrop A1001, på 

nordvestsiden av et relativt flatt platå som heller skarpt i nordvest. Fangstgropen er 

plassert ytterst på platåets nordvestlige del. Gropen er semisirkulær i plan med avlang, 

avrundet bunn. Usikkert om det er voll langs vestre del av gropen, eller om det er naturlig 

topografi. Gropen er omgitt av sterkt hellende terreng i vest/nordvest og svakt stigende 

terreng i øst. De indre sidenes helling ned mot bunnen er jevnt rundt hele gropen. 

 

 

Figur 44 Oversikt plan, 130645-3. 
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Figur 45 Plantegning, 130645-3. 

Profilet fremviser en jevnt skrånende venstre side og en noe rettere høyre side. Bunnen er 

jevnt avrundet. Massene i nedgravningen ser ut til å gå i ett med det naturlige 

anrikningslaget. Gropen virker å være gjenfylt med stein og mørk gråbrun grusholdig 

sand, og denne fyllmassen utgjør en firkantet silhuett mot massene i nedgravningen. 

Dette er sannsynligvis avtrykk etter en kassekonstruksjon i bunnen av gropen. 

Det anses som mulig at det avrundete segmentet under den antatte kassekonstruksjonen 

viser den opprinnelige nedgravningen som så er fylt med masser fra sidene, enten 

intensjonelt eller ikke.  
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Figur 46 Profil, 130645-3. 

 

Figur 47 Detalj med tolkning av lagdeling i fangstgrop 130645-3. 
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Figur 48 Profiltegning, 130645-3. 
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 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 6

VEDARTSANALYSE 

Til sammen fem prøver fra et utvalg kullgroper ble sendt til detaljert vedartsansalyse. 

Analysen ble utført ved Welmoed Out og Peter Hambro Mikkelsen ved Moesgaard 

museum. Alle prøvene ble bestemt til bjørk (Betula), og stammer fra eldre gren eller 

yngre stamme, noe som gir et godt sammenligningsgrunnlag mellom dateringsresultatene. 

MAKROFOSSILANALYSE 

Det ble tatt ut makrofossilprøve fra det gamle torvlaget, og fra kassekonstruksjonen i 

bunn, fra begge fangstgropene. Med dette håpet man å få ut gammelt kull til datering. 

Analysen ble utført av Jenny Ahlqvist ved miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå 

universitet. Etter analysen var det kun én av prøvene som fremviste daterbart materiale. 

DATERING 

Til sammen seks prøver ble sendt til C14-datering hvorav fem var fra kullgroper og én fra 

fangstgrop 130645-2. Prøvene ble analysert av Mats Rundgren og Anne Birgitte Nielsen 

ved laboratoriet for C14-datering, Lunds universitet. 

 

Dateringene viste en at kullgropene var i bruk i vikingtiden, og samtlige resultater viste 

en bruksperiode mellom siste halvdel av 700-tallet og årtusenskiftet. Sammenlignet med 

dateringsresultater fra andre kullgropundersøkelser som hovedsakelig gir dateringer til 

middelalder, kan dette speile en tidlig utvinning av jernressursene i området.  

Fangstgropen fikk en maksimumdatering til høymiddelalder. 

 

Figur 49 Oversikt dateringer. Fangstgropen (nummer to fra toppen) skiller seg klart fra 

kullgropene. 
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 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 7

Maskinell snitting av to av gropene viste en marginal forskjell i gropenes bunnplan: rund 

og avrundet rektangulær. Grunnet gropenes beskjedne størrelse og ujevne form var det i 

midlertid vanskelig å fastslå at denne forskjellen var intensjonell. Det viste seg også 

vanskelig å skille disse to bunnformene ad i profil i sammenheng med de resterende 

kullgropene som ble snittet for hånd. Det antas i midlertid at en flat profilbunn speiler en 

avrundet kvadratisk/rektangulær bunnform, mens en noe mer avrundet profilbunn peker 

mot en rund bunnform. Det er i midlertid nødvendig å undersøke flere groper i bunnplan 

for å avklare om dette forholdet er konstant. 

 

Fangstgropene ser ut til å være av en type med kasse i bunnen. Det ble ikke notert noe 

bevart treverk, hverken fra kassekonstruksjonen eller eventuelle halvkløyvinger som har 

kledd gropen. Utgravningsområdet lå om lag 1 000 moh., i et område hvor det både kan 

ha vært trekk av elg og reinsdyr. Ut fra gropenes størrelse anses det imidlertid som mest 

trolig at de ble anvendt til reinfangst.   

 

Dateringsresultatene viser at samtlige daterte kullgroper var i bruk i vikingtid (700–900-

tallet). Dette er tidlige dateringer sammenlignet med øvrige kullgropsundersøkelser som 

jevnt over speiler en intensiv produksjon i middelalderen med et høydepunkt rundt 1200. 

Noen få groper har i midlertid fått en eldre datering, blant annet på Gardermoen og 

Fillefjell (Helliksen, s. 123, Larsen 2009, s. 65-66). Spesielt kan det være interessant å 

merke seg en datering fra Gomostøylen (id 90383), cirka 1,5 kilometer øst for de aktuelle 

gropene på Vaset. Også her har en kullgrop fått datering til 775–970 (Mjærum, 2007), 

noe som er identisk med flere av gropene på Vaset. 

   

 

Makrofossilprøver ble tatt ut fra det gamle torvlaget under vollen på begge 

fangstgropene, men kun den ene hadde daterbart materiale. Denne dateringen er i 

midlertid ikke optimal. Dateringsmaterialet ble ikke vedartsbestemt, noe som fører til en 

mulighet for at kullet stammer fra en tresort med høy egenalder, for eksempel furu. I 

tillegg er konteksten veldig usikker. I og med at kullet kommer fra et gammelt torvlag har 

det antageligvis en naturlig opprinnelse, og kan ikke i seg selv knyttes til en spesiell 

kontekst eller menneskelig aktivitet. Det eneste som kan sies med sikkerhet er at det ikke 

kan ha tilkommet torvlaget etter at dette ble tildekt under graving av fangstgropen. 

Dateringsresultatet kan derfor speile en hendelse som skjedde lenge før gropen ble gravd. 

Man kan derfor kun konkludere med at gropen mest trolig ble anlagt et sted mellom 1215 

og forbudet i 1863. Den daterte fangstgropen er følgelig fra høymiddelalder eller senere. 

Det er rimelig å anta at også den andre fangstgropen har vært i bruk samtidig og det er 

mulig at gropene har utgjort deler av et større system som i dag er borte. Det ser ikke ut 

til å ha vært en sammenheng mellom kullproduksjonen og fangstaktiviteten i dette 

området.  

 

Opprinnelig var det interessant å utforske området rundt de registrerte kullgropene som 

utgjorde ID130645 for å avdekke eventuelle spor etter et jernvinneanlegg. To av 

kullgropene viste seg i midlertid å være fangstgroper, noe som svekket sannsynligheten 

for et jernvinneanlegg i umiddelbar nærhet. Det er i midlertid et jernvinneanlegg 
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(ID25168 i Askeladden) med tilhørende kullgroper 250 meter øst for den østligste 

lokaliteten som ble undersøkt (ID130646), og det er mulig at kullgropene kan sees i 

sammenheng med aktiviteten der. 

 

 SAMMENDRAG 8

I forbindelse med realisering av reguleringsplan for Vaset alpinområde i Vestre Slidre 

kommune, Oppland fylke, ble det høsten 2017 utført arkeologiske undersøkelser av 8 

kullgroper og 2 fangstgroper innenfor planområdet.  

 

Samtlige kullgroper var av relativ beskjeden størrelse, og 5 av dem ble datert til vikingtid. 

Det er sannsynlig at også de resterende kullgropene, som ikke ble datert, tilhører samme 

tidsperiode. Fangstgropene var av lik beskaffenhet, men kun den ene lot seg datere til 

maksimalt høymiddelalder. Det er i midlertid sannsynlig at begge gropene har vært i bruk 

samtidig, og at de også har vært deler av et større system.  Dette betyr at fangstaktiviteten 

og kullbrenningen ikke er samtidig, men at området har blitt benyttet til forskjellig formål 

til forskjellige tider. 
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 VEDLEGG 10

STRUKTURLISTE 

Askeladden-

ID 

Struktur-

ID 

Kulturminnetype Ytre mål Indre 

mål 

Dybde 

overflate 

Dybde 

profil 

130643-1 1121 Kullgrop 300x200 90x110 28 44 

130643-2 1106 Kullgrop 160x130 90x60 25 42 

130644 1139 Avskrevet - - - - 

130645-1 1056 Kullgrop 200x230 90x110 38 62 

130645-2 1037 Fangstgrop 410x410 200x190 41 126 

130645-3 1021 Fangstgrop 250x320 170x120 78 205 

130645-4 1001 Kullgrop 390x300 180x90 26  50 

130646 1070 Kullgrop 260x188 260x188 42 57 

130647 1162 Kullgrop 240x200 140x130 20 61 

121428-5 1296 Kullgrop 382x115 194x158 42 56 

121428-6 1314 Kullgrop 250x260 250x260 83 98 

 

TILVEKSTTEKST, C60975/1-12 

Fangstminne (fangstgroper) / Produksjonsplass (kullgroper) av VESTRE SLIDRE 

STATSALMENNING (94/1), VESTRE SLIDRE K., OPPLAND.  

 

To fangstgroper (id 130645-2–3) og åtte kullgroper (id 121428-5–6, 130643-1–2, 

130644, 130645-1, 4, 130646, 130647) undersøkt av KHM i 2017 i forbindelse med 

reguleringsplan for Vaset alpinområde.  

 

Av de undersøkte strukturene ble de to fangstgropene, to kullgroper og rotveltet gravd 

maskinelt, mens de resterende ble undersøkt ved håndgravde prøvestikk. Undersøkelsen 

viste at kullgropene til dels har vært sirkulære og til dels rektangulære og ble anvendt i 

tidsrommet ca 800–1000 e.Kr., dvs. i vikingtiden. Fangstgropene var relativt små, og 

mest trolig benyttet til reisfangst. En radiologisk datering viser at gropfangsten tidligst 

kan ha foregått på 1200-tallet.  

 

Fem trekullprøver fra kullgroper ble vedartbestemt av Karen V. Salvig ved Moesgård 

museum. Seks trekullprøver ble datert ved geologiska institutionen ved Lunds 

Universitet. I tillegg ble to makrofossilprøver analysert av Jenny Ahlqvist, 

miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå universitet. 
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1) 1 prøve, kull. Vedartsbestemt og datert: PK1229, kullgrop A1056: Vedartsbestemt til 

bjørk (Betula), 1,6 g datert: 1140±40BP, 775–975 calAD (LuS-13635). 
 

2) 1 prøve, kull. Vedartsbestemt og datert: PK1340, kullgrop A1162: Vedartsbestemt til 

bjørk (Betula), 1,5g datert: 1165±40BP, 775– 945 calAD (LuS-13639). 

 

3) 1 prøve, kull. Vedartsbestemt og datert: PK1350, kullgrop A1314: Vedartsbestemt til 

bjørk (Betula), 1,4 g datert: 1120±40BP, 885–980 calAD (LuS-13640). 
 

4) 1 prøve, kull. Vedartsbestemt og datert: PK1260, kullgrop A1001: Vedartsbestemt til 

bjørk (Betula), 1,7 g datert: 1100±40BP, 890–990 calAD (LuS-13637). 

 

5) 1 prøve, kull. Vedartsbestemt og datert: PK1295, kullgrop A1070: Vedartsbestemt til 

bjørk (Betula), 1,6 g datert: 1130±40BP, 875–985 calAD (LuS-13638). 

 

6) 1 prøve, kull. Fra 1121, kullgrop. 

 

7) 1 prøve, kull. Fra 1296, kullgrop. 

 

8) 1 prøve, kull. Fra 1106, kullgrop. 

 

9) 1 prøve, makro. Datert: PK1256, fangstgrop 1037: 0,8 g ubestemt trekull datert: 

790±40BP, 1215–1270 calAD (LuS-13636). 

 

10) 1 prøve, makro. Fra 1021, fangstgrop. 

 

11) 1 prøve, makro. Fra kasse i 1021, fangstgrop. 

 

12) 1 prøve, makro. Fra kasse i 1037, fangstgrop. 

 

Orienteringsoppgave: Kull- og fangstgropene ligger i en nordvendt skråning ned fra 

Saukollen, i et fjellbjørkbelte i Vaset skiheiser, rett sør for Vasetvatnet. 

 

LokalitetsID: 121428-5–6, 130643-1–2, 130644, 130645-1–4, 130646, 130647. 

 

Litteratur: Hårstad, S. 2018: Rapport – arkeologisk utgravning. Kullgroper og 

fangstgroper. Vestre Slidre statsalmenning, 94/1. Vestre Slidre, Oppland. Kulturhistorisk 

Museums arkiv, Universitetet i Oslo. 

 

 

 

 

 

 



94/1, Vestre Slidre  2010/4521  

 

  

 46 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

PRØVER  

10.1.1 KULLPRØVER 

Askelad

denID 

Intrasis-

ID 
Kontekst 

Dateringsmat

eriale 
Labnr. 

Ukalibrert 

datering 

(BP) 

Kalibrert datering 

130645-1 1056 Kullgrop Bjørk/Betula 
LuS-13635 

 
1140±40 

775AD ( 4.5%) 790AD, 865AD 

(63.7%) 975AD 

130645-2 1037 Fangstgrop 
Ubestemt 

trekull 

LuS-13636 

 
790±40 1215AD (68.2%) 1270AD 

130645-4 1001 Kullgrop Bjørk/Betula 
LuS-13637 

 
1100±40 

890AD (28.5%) 930AD, 935AD 

(39.7%) 990AD 

130646 1070 Kullgrop Bjørk/Betula LuS-13638 1130±40 875AD (68.2%) 985AD 

130647 1162 Kullgrop Bjørk/Betula LuS-13639 1165±40 

775AD ( 9.4%) 795AD, 800AD 

(51.4%) 900AD, 925AD ( 7.3%) 

945AD 

121428-6 1314 Kullgrop Bjørk/Betula LuS-13640 1120±40 885AD (68.2%) 980AD 

 

10.1.2 MAKROFOSSILPRØVER 

Askeladd

enID 

Intrasis-ID Prøve-ID Kontekst Analysert Resultat 

130645-2 1037 1256 Fangstgrop, torv Ja 1 stk. trekull 

130645-2 1037 1257 Fangstgrop, kasse Nei - 

130645-3 1021 1245 Fangstgrop, torv Ja - 

130645-3 1021 1246 Fangstgrop, kasse Nei - 
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 TEGNINGER 

 

Tegningnr. IntrasisID Motiv Målestokk Signatur Dato 

1 1001 Kullgrop, plan 1:50 SH 03.10.17 

2 1021 Fangstgrop, plan 1:50 SH 03.10.17 

3 1037 Fangstgrop, plan 1:50 SH 03.10.17 

4 1056 Kullgrop, plan 1:50 BJB 03.10.17 

5 1121 Kullgrop, plan 1:50 SH 04.10.17 

6 1106 Kullgrop, plan 1:50 BJB 04.10.17 

7 1139 Avskrevet, plan 1:50 BJB 04.10.17 

8 1056 Kullgrop bunn, plan 1:20 BJB 04.10.17 

9 1056 Kullgrop, profil 1:20 SH 04.10.17 

10 1037 Fangstgrop, profil 1:20 BJB 05.10.17 

11 1021 Fangstgrop, profil 1:20 SH 05.10.17 

12 1001 Kullgrop bunn, plan 1:10 SH 06.10.17 

13 1001 Kullgrop, profil 1:20 SH 09.10.17 

14 1121 Kullgrop, overflateprofil og sjaktprofil 1:20 SH 09.110.17 

15 1070 Kullgrop, plan 1:50 SH 09.10.17 

16 1070 Kullgrop, overflateprofil og sjaktprofil 1:20 SH 09.10.17 

17 1314 Kullgrop, plan 1:50 SH 10.10.17 

18 1314 Kullgrop, overflateprofil og sjaktprofil 1:20 SH 10.10.17 

19 1296 Kullgrop, plan 1:50 SH 10.10.17 

20 1296 Kullgrop, overflateprofil og sjaktprofil 1:20 SH 10.10.17 

21 1106 Kullgrop, overflateprofil og sjaktprofil 1:20 BJB 09.10.17 

22 1162 Kullgrop, plan 1:50 BJB 10.10.17 

23 1162 Kullgrop, overflateprofil og sjaktprofil 1:20 BJB 10.10.17 

 

FOTOLISTE 

Filnavn Motiv Strukturnr/Objektnr Sett mot Fotograf 

Cf35250_01.JPG Kullgrop før snitting. 1001 vest Silje Hårstad 

Cf35250_02.JPG Kullgrop før snitting. 1021 vest Silje Hårstad 

Cf35250_03.JPG Kullgrop før snitting. 1037 vest Bernt-Johnny 
Bertheussen 

Cf35250_04.JPG Kullgrop før snitting. 1037 nord Bernt-Johnny 
Bertheussen 

Cf35250_05.JPG Kullgrop før snitting. 1056 vest Bernt-Johnny 
Bertheussen 

Cf35250_06.JPG Arbeidsvilje. Bernt-Johnny tegner kullgrop i 
profil 

1056 sørøst Silje Hårstad 

Cf35250_07.JPG Kullgrop før snitting 1139 øst Silje Hårstad 

Cf35250_08.JPG Kullgrop før snitting. 1139 vest Silje Hårstad 

Cf35250_09.JPG Kullgrop før snitting. 1139 nord Silje Hårstad 

Cf35250_10.JPG Kullgrop før snitting. 1106 nord Silje Hårstad 

Cf35250_11.JPG Kullgrop før snitting. 1121 nord Silje Hårstad 

Cf35250_12.JPG Kullgroper 1106 og 1121 før snitting. 1121 nord Silje Hårstad 
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Cf35250_14.JPG Arbeidsbilde.     Bernt-Johnny 
Bertheussen 

Cf35250_15.JPG Arbeidsbilde.     Bernt-Johnny 
Bertheussen 

Cf35250_17.JPG Område med kullholdig utvaskingslag. 1197 vest Silje Hårstad 

Cf35250_18.JPG Kullgrop under graving. Brent sand synlig. 
Mest kull i nordre del. 

1056 vest Silje Hårstad 

Cf35250_19.JPG Bunn kullgrop. 1056 vest Silje Hårstad 

Cf35250_20.JPG Kullgrop, profil. 1056 øst Silje Hårstad 

Cf35250_23.JPG Avdekking fangstgrop 1037 øst Bernt-Johnny 
Bertheussen 

Cf35250_24.JPG Oversiktsbilde, avtorvet område rundt 
struktur. 

1037 nord Bernt-Johnny 
Bertheussen 

Cf35250_25.JPG Fangstgrop, profil. 1037   Bernt-Johnny 
Bertheussen 

Cf35250_26.JPG Fangstgrop, profil. 1037   Bernt-Johnny 
Bertheussen 

Cf35250_27.JPG Fangstgrop, profil. 1037   Bernt-Johnny 
Bertheussen 

Cf35250_28.JPG Fangstgrop under avtorving. 1021 øst Silje Hårstad 

Cf35250_29.JPG Fangstgrop under avtorving. 1021 øst Silje Hårstad 

Cf35250_30.JPG Mulig fangstgrop, profil. 1037 øst Bernt-Johnny 
Bertheussen 

Cf35250_31.JPG Fangstgrop, profil 
 
Målestokk 1 m. 

1037 øst Bernt-Johnny 
Bertheussen 

Cf35250_32.JPG Fangstgrop, snittet. 1021 nord Silje Hårstad 

Cf35250_33.JPG Kullgrop, bunn, plan. 1001 øst Silje Hårstad 

Cf35250_34.JPG kullgrop, profil. 1001 vest Silje Hårstad 

Cf35250_35.JPG kullgrop, profil. 1001 vest Silje Hårstad 

Cf35250_36.JPG kullgrop, profil. 1001 vest Silje Hårstad 

Cf35250_37.JPG kullgrop, profil. 1001 vest Silje Hårstad 

Cf35250_38.JPG kullgrop, profil. 1001 vest Silje Hårstad 

Cf35250_39.JPG kullgrop, profil. 1001 vest Silje Hårstad 

Cf35250_40.JPG kullgrop, profil. 1001 vest Silje Hårstad 

Cf35250_41.JPG Avskrevet, profil. 1139 sørøst Silje Hårstad 

Cf35250_42.JPG Kullgrop, profil. 1121 nordvest Silje Hårstad 

Cf35250_43.JPG Kullgrop før snitting. 1070 øst Silje Hårstad 

Cf35250_44.JPG Kullgrop, sjaktprofil. ? ? Silje Hårstad 

Cf35250_45.JPG Kullgrop sjaktprofil. 1070 vest Silje Hårstad 

Cf35250_47.JPG Kullgrop før snitting. 1162 øst Silje Hårstad 

Cf35250_48.JPG Kullgrop før snitting. 1296 øst Silje Hårstad 

Cf35250_49.JPG Kullgrop før snitting 1296 nord Silje Hårstad 

Cf35250_50.JPG Kullgrop før snitting. 1314 nord Silje Hårstad 

Cf35250_51.JPG Kullgrop før snitting. 1314 vest Silje Hårstad 

Cf35250_52.JPG Kullgrop før snitting. 1314 sør Silje Hårstad 

Cf35250_53.JPG Kullgrop, profil 1314 nordvest Bernt-Johnny 
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Bertheussen 

Cf35250_54.JPG Kullgrop, profil. 1296 vest Silje Hårstad 

Cf35250_55.JPG Arbeidsbilde.   nord Silje Hårstad 

Cf35250_56.JPG Kullgrop, profilsjakt. 1314 øst Silje Hårstad 

Cf35250_57.JPG Detaljfoto, intakt kullgrop 1162   Silje Hårstad 

Cf35250_58.JPG Detaljfoto, intakt kullgrop 1162   Silje Hårstad 

Cf35250_64.JPG Detaljfoto, intakt kullgrop 1162   Silje Hårstad 

Cf35250_66.JPG Detaljfoto, intakt kullgrop 1162   Silje Hårstad 

Cf35250_68.jpg Mosaikk kullgrop profil 1001 vest Silje Hårstad 
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