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SAMMENDRAG 

Bakgrunnen for den arkeologiske undersøkelsen er reguleringsplan for gang- og sykkelveg fra 

Holdebakken til Tuv og Tuv sentrum. Reguleringsplanen var i konflikt med fangstgrop id66663 

og det ble søkt og innvilget dispensasjon fra kultuminneloven med vilkår om arkeologisk 

utgraving av fangstgropa.   

 

Fangstgropa lå på vestsiden av elva Mørkedøla og sør for tettstedet Tuv. Gropa lå i nordøstre kant 

av en turvei/sti som går fra Tuv til Hemsedal skisenter. I nordre kant av fangstgropa var det en 

bratt skråning. Kanten av gropa kan ha rast ut ned skråningen mot nord. Fangstgropas lengde var 

283 cm og bredden var 221 cm. Dybden før utgraving var 112 cm og dybden fra topp av kant til 

bunn av kullaget var 170 cm. Fangstgropa hadde ikke synlig voll. Under torvlaget, i midten av 

fangstgropa, var det en nedgravning med stein og humusholdige masser med en del tomrom 

mellom steinene. Under dette var det et kullag som det var vanskelig å se hele utbredelsen av 

grunnet mye stein. Kullaget kan være del av den opprinnelige konstruksjonen til fangstgropa. Det 

ble tatt tre kullprøver av kullaget. To prøver ble radiologisk datert til middelalder (PK414 ble 

datert til 1255–1390 e.Kr. og PK416 til 1210–1290 e.Kr.). 

 

Fangstgropa er ikke brukt som kullgrop, siden det kun var kull helt i bunnen av gropa og det ikke 

var noen spor etter kull ellers. De store steinene på hver side av kullaget ville også gjort en slik 

bruk vanskelig. Den forholdsvis smale nedgravningen i midten av gropa over kullaget, er fylt med 

stein, med humusholdige masser og mye luft. Dette kan være spor etter en gjenfylling i senere tid 

for å hindre ulykker.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

HUSTAD SØNDRE, 79/1, HEMSEDAL, BUSKERUD 

 

 

Figur 1 Cf53571_903 - Oversiktskart med fangstgrop id66663 markert med rødt. Bakgrunnskart 

hentet fra Kartverket 
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 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Bakgrunnen for den arkeologiske undersøkelsen er reguleringsplan for gang- og sykkelveg 

fra Holdebakken til Tuv og Tuv sentrum. Planen legger til rette for opparbeidelse av helårs 

turvei mellom Tuv og Hemsedal Skisenter med forbindelse til tettstedet Trøim. 

 

Ved registreringen, utført av Buskerud fylkeskommune høsten 2017, ble det påvist en 

fangstgrop innenfor planområdet (id 66663). Søknad om dispensasjon fra 

kulturminneloven ble innvilget 06.04.2018 med vilkår om arkeologisk utgravning.  

 

 DELTAGERE, TIDSROM 

 

Navn Stilling Periode Timer 

Kristine Ledsten Feltleder 17-20.09.18 31 t 

Sum    

Kjell Gunnar Møllerplass Gravemaskinfører 18.09.18 3,5 t 

 

 BESØK OG FORMIDLING  

Området hvor fangstgropen lå var vanskelig tilgjengelig grunnet gravearbeid som ble 

utført like ved i regi av kommunen. Det var også skilt i hver ende av turstien som 

informerte om gravearbeidet og at det ikke var tillatt å bevege seg inn på området. 

Likevel kom det forbi tre personer i løpet av onsdagen, to av disse stoppet og stilte 

spørsmål. Ola Frogner, som var kontaktperson for tiltaket i Hemsedal kommune, var også 

innom.  

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Fangstgropen lå på vestsiden av elva Mørkedøla og sør for tettstedet Tuv, se figur 2. Ved 

Tuv møter Mørkedøla elva Grøndøla og danner elva Hemsil. Gropa lå i nordøstre kant av 

en turvei/sti som går fra Tuv til Hemsedal skisenter.  

 

Fangstgropa id 66663 var en av tre tidligere registrerte fangstgroper på rekke, hvorav de to 

sørligste ikke ble gjenfunnet ved registreringen utført av fylkeskommunen høsten 2017. 

Disse har sammen stengt en trekkrute mellom elva og fjellet (Loftsgarden 2018, Tørhaug 

2017). 

 

Litt over 600 meter lenger sør er det registrert ytterligere to fangstgroper. 800 meter mot 

nord er det registrert en grop med uavklart vernestatus. Se figur 2.  
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Figur 2 Kart over kulturminner i området. Fangstgrop id 66663 er markert med rød sirkel (egen 

markering). Kart hentet fra Askeladden 12.12.2018 

 

 

 

 



Gnr 79/1, Hemsedal kommune  Saksnr. 2018/3162 

 

  

 8 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Kulturhistorisk museums prosjektplan (Loftsgarden 2018) er blant annet basert på 

Buskerud fylkeskommunes registreringer i 2017 og legger føringer for undersøkelsene.  

 

Den overordnede problemstillingen i prosjektplanen var å sette fangstgropa inn i en større 

kulturhistorisk kontekst ved hjelp av presise dateringer. Andre problemstillinger som skulle 

belyses ved undersøkelsen var om gropa bare har vært brukt til fangst eller om den også 

har vært brukt som kullgrop, tidsperioden den har vært i bruk og om det er flere faser. I 

tillegg skulle man også forsøke å ta rede på hvordan den er konstruert (kasse eller lokk), 

hvilket treslag som er brukt til konstruksjonen og om det finnes rester etter sperregjerde 

rundt gropa.  

UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Undersøkelsen ble gjennomført ved snitting med gravemaskin. Fangstgropa ble først 

dokumentert ved tegning, innmåling og foto i plan. Deretter ble halve gropa flategravd 

for å se etter konstruksjonselementer og til slutt ble profilen gravd helt ned. Profilen ble 

dokumentert ved tegning, innmåling og foto.  

 

Det ble tatt ut tre kullprøver for radiologisk datering fra et kullag i bunnen av 

fangstgropa.  Det ble brukt digitalt speilløst systemkamera i felt og bildene ble lagt inn i 

KHMs fotobase under Cf53571. Prøver fra utgravningen er katalogisert under C61521. 

Innmålingen i felt ble utført av feltleder. 

 

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 

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/ETRS 89, sone 32N, og lagret i ESRI 

geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 

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

lagring og eventuell distribusjon. 

UTGRAVNINGENS FORLØP 

Den første dagen ble brukt til forberedelser og reise.  

 

Fangstgropa ble først fotografert, målt inn og tegnet i plan. Siste halvdel av dagen ble 

benyttet til graving med gravemaskin. Først ble den vestlige halvdelen flategravd ved at 
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masser ble fjernet litt for litt, formen på gropa ble dokumentert med foto underveis og 

deretter ble snittet fullført til under gropa.  

 

 

Figur 3 Cf53571_821 - Snitting av fangstgrop med gravemasin, sett mot VNV. Foto: Kristine 

Ledsten 

Ved opprensing etter snitting viste gropa seg å være dypere enn antatt, det ble derfor 

nødvendig å grave dypere for hånd. Det var mye stor stein i profilen og vanskelig å grave 

både med maskin og for hånd uten at stein raste ut.  

 

Det viste seg at det i sentrum av gropa, mellom to store stein (70-90 cm) var en form for 

steinpakning eller steinfyll. Det var mye luft og løse masser rundt steinene. I bunnen av 

dette var det et kullag som ble dokumentert med foto og innmåling og skissert inn på 

plantegningen. Det ble tatt en kullprøve i plan av kullaget (PK414) og så en prøve med 

mer masse i håp om funn (PK415). Deretter ble profilen gravd til under kullaget og ble så 

innmålt, fotografert og tegnet. Til slutt ble det tatt en prøve av kullaget i profil (PK416).  

 

Det var ikke mulig å kjøre helt til fangstgropa, det var ca. 700 meter gange fra nordsiden i 

boligfeltet i Tuv og 1 kilometer fra sørsiden ved skisenteret. Det ble spart inn noe tid ved 

at jeg en av dagene fikk skyss av maskinfører mellom bil og fangstgrop. Jeg fikk også 

benytte entreprenørens brakke til lunsj. Gangveien var ikke egnet til kjøring med leiebil.   
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KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Løs sand og stein som raste ut førte til at det ikke var forsvarlig eller mulig å grave profilen 

helt rett. Snittet som ble gravd med gravemaskinen var skrånet inn mot profilen, men det 

var likevel vanskelig å gå der grunnet løse masser. Derfor var det ikke mulig å ta alle 

bildene av profilen fra samme avstand og vinkel. Turveien kan ha skadet fangstgropa og 

deler av gropa ser ut til å ha rast ut ned skråningen mot nord. 

 UTGRAVNINGSRESULTATER 

FANGSTGROP 

Fangstgrop id 66663 lå i nordre kant av turveien mellom Tuv og Hemsedal skisenter. I 

nordre kant av fangstgropa var det en bratt skråning. Fangstgropa hadde ikke synlig voll 

og terrenget er flatt vest og øst for gropa. Gropa hadde en tydelig østre kant, mot nord er 

det et flatt lavere parti med flere synlige steiner. Kanten av gropa kan ha rast ut ned 

skråningen mot nord. Rett nord for gropa var det et grantre. Fangstgropas lengde var 283 

cm og bredden var 221 cm. Dybden før utgraving var 112 cm og dybden fra topp av kant 

til bunn av kullaget var 170 cm.  

 

 

Figur 4 Cf53571_819 - Fangstgrop før utgravning, sett mot ØNØ. Foto: Kristine Ledsten 
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Figur 5 Cf53571_901 – Detaljkart over fangstgrop id66663 
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Vestre halvdel av fangstgropa ble fjernet ved snitting. Profilens fulle lengde var 6,5 meter 

for å få med relasjonen til turveien. Det så ikke ut til at turveien hadde forstyrret 

fangstgropen i særlig grad.  

 

Hele profilen ble ikke tegnet, tegningen ble begrenset til 4,5 meter, siden dette dekket 

hele fangstgropa. Profilen ble ikke loddrett grunnet store steiner som lett raste ut. Den 

nederste halvdelen av midten av gropa er derfor framskutt. Under torvlaget, i midten av 

fangstgropa, var det en nedgravning med stein og humusholdige masser med en del 

tomrom mellom steinene. Under dette var det et kullag som fremsto som firkantet, men 

det var vanskelig å se hele utbredelsen av dette grunnet mye stein. På sidene av 

nedgravningen var det stein på opptil 90 cm.  

 

 

Figur 6 Cf53571_842 - Kullag i bunnen av fangstgropa, i plan før ferdig snitt, sett mot SSØ. 

Foto: Kristine Ledsten. 

Beskrivelse av lagene: 

Lag 1: Mørk brun torv.  

Lag 2: Linse med lys grå fin sand til høyre for fangstgropa, delvis under vollen. Linsa 

ligger ikke direkte under torv, det er noen centimeter med undergrunnsmasser mellom. 

Dette kan være eldre podsol.  

Lag 3: Tilnærmet firkantet nedgravning i sentrum av gropa med mye stein og seig, 

kullholdig mørk brun humus. Det var veldig løs masse mellom steinene, med mye 

tomrom.  

Lag 4: Kullag i bunnen av gropa. Kullaget som var synlig i den delen som ble fjernet ved 

snittingen var 51 x 42 cm og 5 cm dypt.  

Undergrunn: Rødbrun sand med mørkerøde partier. Sør for selve gropa er sanden tidvis 

svært hard med mye grus. Nord for gropa er undergrunnen lysere, mer brungul sand.  
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PK414 ble tatt av kullaget i plan før profilen ble gravd helt ned. P415 ble også tatt i plan 

fra et større område og ble såldet inne uten funn eller andre observasjoner enn kull. 

PK416 ble tatt av kullaget i profil. Der kullaget var synlig i profilen lå det rundt en større 

stein. Det fortsatte også bak flere av steinene.  

 

Moesgård museum har utført vedartsanalyse på alle prøvene, de inneholdt kun furu. 

PK414 ble radiologisk datert ved Lunds universitet til 1255–1390 e.Kr. og PK416 til 

1210–1290 e.Kr. 

 

 

Figur 7 Cf53571_900- Sammenmonterte bilder av profilen, sett mot SØ. Foto: Kristine Ledsten 

 

 

Figur 8 Cf53571_858 – midten av fangstgropa, sett mot SØ. Foto: Kristine Ledsten 
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Figur 9 Cf53571_905 - Plantegning av fangstgrop id 66663 



Gnr 79/1, Hemsedal kommune  Saksnr. 2018/3162 

 

  

 15 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

Figur 10 Cf53571_906 - Profiltegning av fangstgrop id 66663 
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 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

Det ble samlet inn to kullprøver (PK414, PK416) og en større prøve (P415) fra kullaget 

nederst i fangstgropen. Den sistnevnte prøven ble såldet innendørs for å se etter 

eventuelle funn, men det var kun kull og stein i prøven. Prøvetype er derfor endret til 

kullprøve i ettertid. De tre prøvene har gjennomgått detaljert vedartsanalyse ved 

Moesgård museum (2018). To av prøvene ble radiologisk datert ved Lund University 

Dating Laboratory (2018).  

VEDARTSANALYSE 

Vedartsanlyse av de tre prøvene ble utført av Karen V. Salvig og Peter H. Mikkelsen 

(2018) ved Moesgaard museum. Alle inneholdt utelukkende furu (Pinus). For 

analyserapport, se vedlegg.   

DATERING 

Utvalgt kull av furu fra PK414 og PK416 ble radiologisk datert ved Universitetet i Lund 

til middelalder, innenfor perioden 1210–1390 e.Kr. (tab. 1). 

 
Tabell 1: Oversikt over de to C14-dateringene fra Holdebakken–Tuv rangert eldst–yngst. Under 

«datert materiale» står ES for eldre stamme, S står for stamme. 

Labnummer Prøvenr. Kontekst Datert materiale Kalibrert alder (2σ) 

Ukalibrert 

alder BP 

LuS-14256 414 

Kullag i bunn av 

fangstgrop Furu (Pinus, ES) 1255–1390 e.Kr. 700±35 

LuS-14257 416 

Kullag i bunn av 

fangstgrop Furu (Pinus S) 1210–1290 e.Kr. 760±35 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Det ser ikke ut til at fangstgropa er brukt som kullgrop, siden det kun er kull helt i bunnen 

av gropa og det ikke er noen spor etter kull ellers. De store steinene på hver side av kullaget 

ville også gjort det vanskelig å bruke gropa som kullgrop. Den forholdsvis smale 

nedgravningen i midten av gropa, over kullaget er fylt med stein, med humusholdige 

masser og mye luft. Dette kan være spor etter en senere gjenfylling for å hindre ulykker.  

 

Kullaget kan være del av den opprinnelige konstruksjonen til fangstgropa. Det kan være 

spor etter bunnen av en kasse eller stokker, men dette er det ikke mulig å få klarhet i.  

 

Fangstgropa ble datert til middelalder, innenfor perioden ca. 1200–1400 e.Kr. Gropa har 

trolig inngått i et fangstsystem med minst to andre fangstgroper som sperret en trekkrute 

mellom elva og fjellet i middelalderen. 
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 SAMMENDRAG 

Bakgrunnen for den arkeologiske undersøkelsen er reguleringsplan for gang- og 

sykkelveg fra Holdebakken til Tuv og Tuv sentrum. Reguleringsplanen var i konflikt med 

fangstgrop id66663 og det ble søkt og innvilget dispensasjon fra kultuminneloven med 

vilkår om arkeologisk utgraving av fangstgropa.   

 

Fangstgropa lå på vestsiden av elva Mørkedøla og sør for tettstedet Tuv. Gropa lå i 

nordøstre kant av en turvei/sti som går fra Tuv til Hemsedal skisenter. I nordre kant av 

fangstgropa var det en bratt skråning. Kanten av gropa kan ha rast ut ned skråningen mot 

nord. Fangstgropas lengde var 283 cm og bredden var 221 cm. Dybden før utgraving var 

112 cm og dybden fra topp av kant til bunn av kullaget var 170 cm. Fangstgropa hadde 

ikke synlig voll. Under torvlaget, i midten av fangstgropa, var det en nedgravning med 

stein og humusholdige masser med en del tomrom mellom steinene. Under dette var det 

et kullag som det var vanskelig å se hele utbredelsen av grunnet mye stein. Kullaget kan 

være del av den opprinnelige konstruksjonen til fangstgropa. Det ble tatt tre kullprøver av 

kullaget. To prøver ble radiologisk datert til middelalder (PK414 ble datert til 1255–1390 

e.Kr. og PK416 til 1210–1290 e.Kr.). 

 

Fangstgropa er ikke brukt som kullgrop, siden det kun var kull helt i bunnen av gropa og 

det ikke var noen spor etter kull ellers. De store steinene på hver side av kullaget ville 

også gjort en slik bruk vanskelig. Den forholdsvis smale nedgravningen i midten av gropa 

over kullaget, var fylt med stein, med humusholdige masser og mye luft. Dette kan være 

spor etter en gjenfylling i senere tid for å hindre ulykker.  
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 VEDLEGG 

STRUKTURLISTE 

 
IntrasisId Subclass Bredde 

cm 

Lengde 

cm 

Dybde 

cm 

Beskrivelse 

200 Grop 221 283 112 Fangstgrop id66664 i nordre kant av turvei mellom Tuv og 

Hemsedal skisenter. I nordre kant av fangstgropa er det en 

bratt skråning.  Beskrivelse i plan: Fangstgropa har ikke 

synlig voll, terrenget er flatt vest og øst for gropa. Gropa 

har en tydelig østre kant, mot nord er det et flatt lavere 

parti med flere synlige steiner. Kanten av gropa kan ha rast 

ut ned skråningen. Det er to stubber i kanten av gropa i sør 

og rett nord for gropa er det et furutre. Lengde: 283 cm, 

bredde: 221 cm, dybde før utgraving: 112 cm, dybde fra 

topp av kant til bunn av kullag: 170 cm.  Fangstgropa ble 

snittet med gravemaskin, vestre halvdel ble fjernet.  

Beskrivelse i profil: Profilens fulle lengde var 6,5 meter 

for å få med relasjonen til turveien. Det ser ikke ut til at 

turveien har forstyrret fangstgropen i særlig grad. 4,5 

meter av profilen ble tegnet. Profilen ble ikke loddrett 

grunnet store steiner som lett raste ut. Den nederste 

halvdelen av midten av gropa er derfor lengre fram enn 

resten av profilen. Under torvlaget, i midten av 

fangstgropa, var det en nedgravning med stein med en del 

luft mellom. Under dette var det et kullag som fremsto 

som firkantet, men det var vanskelig å se hele utbredelsen 

av dette pga. mye stein. På sidene av nedgravningen var 

det jordfast stein på opptil 90 cm.  Lag 1: mørk brun torv. 

Lag 2: Linse med lys grå fin sand til høyre for fangstgropa, 

delvis under vollen. Linsa ligger ikke direkte under torv, 

det er noen cm med undergrunnsmasser mellom. Kan være 

eldre podsol. Lag 3: Tilnærmet firkantet nedgravning i 

sentrum av gropa med mye stein og seig, kullholdig mørk 

brun humus. Veldig løs masse mellom steinene, mye luft. 

Lag 4: Kullag i bunnen av gropa. Undergrunn: Rødbrun 

sand med mørkerøde partier. Sør for selve gropa er sanden 

tidvis svært hard med mye grus. Nord for gropa er 

undergrunnen lysere, mer brungul sand.   PK414 ble tatt av 

kullaget i plan før profilen ble gravd helt ned. P415 ble 

også tatt i plan fra et større område og ble såldet inne uten 

funn eller andre observasjoner enn kull. PK416 ble tatt av 

kullaget i profil. Der kullaget var synlig i profilen lå det 

rundt en større stein. Det fortsatte også bak flere av 

steinene i front. Vedartsanalyse er utført på alle prøvene, 

de inneholdt kun furu. 

222 Annet 113 120  Bunnen av fangstgrop id66663 før utgravning. Se 

beskrivelse av fangstgrop. 

406 Kullag 42 51 5 Kullag i bunnen av fangstgrop id66663, under en 

nedgravning med stein med en del luft mellom. Kullaget 

fremsto som firkantet, men det var vanskelig å se hele 

utbredelsen av dette pga. mye stein. 
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TILVEKSTTEKST, C61521/1 

Fangstminne (dyregrav) fra middelalder fra SØR FOR MØRKEDØLA VED TUV, 

SØNDRE av HUSTAD (79/1), HEMSEDAL K., BUSKERUD. 

Funnomstendighet: Funn innkommet ved arkeologisk utgravning. Fangstgrop id 66663 lå 

i nordre kant av turveien mellom Tuv og Hemsedal skisenter. Den ble registerert av 

Buskerud fylkeskommune høsten 2017 og utgravet av KHM høsten 2018. Bakgrunnen 

for den arkeologiske undersøkelsen var reguleringsplan for gang- og sykkelveg fra 

Holdebakken til Tuv og Tuv sentrum. Fangstgropas lengde var 283 cm og bredden var 

221 cm. Dybden før utgraving var 112 cm og dybden fra topp av kant til bunn av kullaget 

var 170 cm. Fangstgropa hadde ikke synlig voll. Under torvlaget, i midten av 

fangstgropa, var det en nedgravning med stein og humusholdige masser med en del 

tomrom mellom steinene. Under dette var det et kullag (A460) som det var vanskelig å se 

hele utbredelsen av grunnet mye stein. Det ble tatt to kullprøver av kullaget i plan 

(PK414, P415) og en i profil (PK416). 

Orienteringsoppgave: Fangstgropen lå på vestsiden av elva Mørkedøla og sør for 

tettstedet Tuv. Ved Tuv møter Mørkedøla elva Grøndøla og danner elva Hemsil. Gropa lå 

i nordøstre kant av en turvei/sti som går fra Tuv til Hemsedal skisenter. I nordre kant av 

fangstgropa var det en bratt skråning. Fangstgropa id 66663 var en av tre tidligere 

registrerte fangstgroper på rekke, hvorav de to sørligste ikke ble gjenfunnet ved 

registreringen utført av Buskerud fylkeskommune høsten 2017. 

Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6748745,467, Ø: 472167,419. 

LokalitetsID: 66663. 

Funnet av: Kristine Ledsten. 

Funnår: 2018. 

Katalogisert av: Kristine Ledsten. 

1) tre kullprøver. Alle tre prøvene er vedartsbestemt ved Moesgaard museum og to er 

C14-datert ved Lunds universitet. Strukturnr: Fangstgrop id 66663. Prøvene er tatt i 

kullag A460 nederst i fangstgrop. Datering: 1210–1390 e.Kr. 

PK414: Vedartsbestemt til furu. 10 biter vedartsbestemt, hvorav alle furu (Pinus, 3 S, 3 

ES, 3 YS og 1 S/G). Eldre stamme C14-datert: 700±35 BP, kalibrert 1255–1390 e.Kr. 

(LuS-14256). Vekt: 18,25 gram. 

P415: Vedartsbestemt til furu. 10 biter bestemt, hvorav alle furu (Pinus, 2 S, 1 ES, 2 YS, 

4 S/G, 1 YG). Vekt: 26,25 gram. 

PK416: Vedartsbestemt til furu. 10 biter bestemt hvorav alle furu (Pinus, 1 S, 1 YS, 8 

S/G). Stamme C14-datert: 760±35 BP, kalibrert 1210–1290 e.Kr. (LuS-14257). Vekt: 0,4 

gram. 
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KULLPRØVER 

IntrasisId Subclass Beskrivelse Vekt 

414 Kullprøve 

Prøve tatt i plan av kullag A406 i fangstgrop id 66663. Vedartsanalyse er utført, 

prøven inneholdt kun furu. 18,25 

415 Kullprøve 

Prøve tatt i plan av kullag A406 i fangstgrop id 66663. Prøven ble såldet, men 

inneholdt kun kull og stein.  Vedartsanalyse er utført, prøven inneholdt kun furu. 26,25 

416 Kullprøve 

Kullprøve tatt i profil av kullag A406 i fangstgrop id 66663. Vedartsanalyse er 

utført, prøven inneholdt kun furu. 0,4 
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FOTOLISTE 

Bildenr. Motiv Lokalitet Tatt mot Fotograf Dato 

Cf53571_806.JPG Kvist og røtter som ble ryddet ut av gropa 66663 NØ KL 18.09.2018 

Cf53571_807.JPG Oversiktsbilde, fangstgrop ved sperrebånd 66663 ØNØ KL 18.09.2018 

Cf53571_811.JPG Fangstgrop før utgraving, skråning til venstre i bildet, gangvei til 
høyre. 

66663 SØ KL 18.09.2018 

Cf53571_812.JPG Fangstgrop før utgraving, med målestokk for dybde. 66663 ØNØ KL 18.09.2018 

Cf53571_813.JPG Fangstgrop før utgraving, med målestokk for dybde. 66663 ØNØ KL 18.09.2018 

Cf53571_814.JPG Fangstgrop før utgraving, med målestokk for dybde, sett fra 
skråning. 

66663 SV KL 18.09.2018 

Cf53571_815.JPG Fangstgrop før utgraving 66663 NØ KL 18.09.2018 

Cf53571_816.JPG Fangstgrop før utgraving 66663 SV KL 18.09.2018 

Cf53571_817.JPG Fangstgrop før utgraving 66663 NØ KL 18.09.2018 

Cf53571_819.JPG Fangstgrop før utgraving 66663 ØNØ KL 18.09.2018 

Cf53571_821.JPG Fangstgrop under utgraving 66663 VNV KL 18.09.2018 

Cf53571_822.JPG Fangstgrop under utgraving 66663 VNV KL 18.09.2018 

Cf53571_824.JPG Fangstgrop under utgraving 66663 VNV KL 18.09.2018 

Cf53571_827.JPG Fangstgrop etter fjerning av masser i plan. 66663 NV KL 18.09.2018 

Cf53571_829.JPG Fangstgrop etter fjerning av masser i plan. 66663 SØ KL 18.09.2018 

Cf53571_830.JPG Nærbilde av grop etter fjerning av masser i plan. 66663 SØ KL 18.09.2018 

Cf53571_832.JPG Nærbilde av grop etter fjerning av masser i plan, med målestokk 
for dybde. 

66663 SØ KL 18.09.2018 

Cf53571_833.JPG Nærbilde av grop etter fjerning av masser i plan. 66663 SØ KL 18.09.2018 

Cf53571_834.JPG Stein på rekke langs skråningen. 66663 NØ KL 18.09.2018 

Cf53571_835.JPG Stein på rekke langs skråningen. 66663 SV KL 18.09.2018 

Cf53571_838.JPG Arbeidsbilde snitting av fangstgrop. 66663 SØ KL 18.09.2018 

Cf53571_839.JPG Etter snitting med maskin og før opprensing. 66663 SØ KL 18.09.2018 

Cf53571_841.JPG "Steinpakning" med kullag under. 66663 SSØ KL 19.09.2018 

Cf53571_842.JPG Kullag i bunnen av fangstgrop, under "steinpakning". 66663 SSØ KL 19.09.2018 

Cf53571_844.JPG Profil fangstgrop 1 av 7 66663 SØ KL 19.09.2018 

Cf53571_845.JPG Profil fangstgrop 2 av 7 66663 SØ KL 19.09.2018 

Cf53571_846.JPG Profil fangstgrop 3 av 7 66663 SØ KL 19.09.2018 

Cf53571_847.JPG Profil fangstgrop 4 av 7 66663 SØ KL 19.09.2018 

Cf53571_848.JPG Profil fangstgrop 5 av 7 66663 SØ KL 19.09.2018 

Cf53571_849.JPG Profil fangstgrop 6 av 7 66663 SØ KL 19.09.2018 

Cf53571_850.JPG Profil fangstgrop 7 av 7 66663 SØ KL 19.09.2018 

Cf53571_851.JPG "Steinpakning" etter ferdig rensing. 66663 SØ KL 19.09.2018 

Cf53571_852.JPG Kullag i bunnen av fangstgrop i profil. 66663 SØ KL 19.09.2018 

Cf53571_858.JPG Sentrum av profil fangstgrop 66663 SØ KL 19.09.2018 

Cf53571_864.JPG Oversiktsbilde profil, med målestokk for høyde. 66663 ØSØ KL 19.09.2018 

Cf53571_865.JPG Oversiktsbilde profil, med målestokk for høyde. 66663 Ø KL 19.09.2018 

Cf53571_900.jpg Sammensatt serie av bildene Cf53571_844-850 tatt av profil 
gjennom fangstgrop 

66663 SØ KL 13.12.2018 

Cf53571_901.jpg Detaljkart over fangstgrop 66663 N KL 13.12.2018 
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Cf53571_902.jpg Kart over plassering av fangstgrop med ortofoto hentet fra Norge i 
bilder 

66663 N KL 13.12.2018 

Cf53571_903.jpg Oversiktskart over Hemsedal med plassering av fangstgrop 
markert, bakgrunnskart fra Kartverket 

66663 N KL 13.12.2018 

Cf53571_904.jpg Oversiktskart over Tuv med plassering av fangstgrop markert, 
bakgrunnskart fra Kartverket 

66663 N KL 13.12.2018 

Cf53571_905.jpg Rentegnet plantegning av fangstgrop 66663 NNØ KL 11.12.2018 

Cf53571_906.jpg Rentegnet profiltegning av fangstgrop 66663 SØ KL 11.12.2018 
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KART 

Kartgrunnlag i alle kart: Statens Kartverk. 
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