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SAMMENDRAG 

I tidsrommet 3.8 – 26.8.2015 gjennomførte Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo 

en utgraving av to steinalderlokaliteter (ID 50128, ID 127823) på Skjolnes (7/56), 

Farsund Kommune, Vest-Agder. Årsaken var anleggelse av ny atkomstvei til en 

fritidseiendom. 

De registrerte lokalitetene ble fra starten behandlet som ett sammenhengende 

funnområde, men viste seg å være unøyaktig innmålt. Undersøkelsen påtraff kun 

ytterkanten av den primære funnkonsentrasjonen, som i hovedsak lå utenfor 

anleggsområdet og er dermed etterlatt urørt. Et mindre område i tidligere dyrket mark ble 

avtorvet, her og i tilstøtende områder ble det gravd prøvekvadranter og profiler for å 

avklare funnforekomst og eventuell stratigrafi. Undergrunnen viste seg sterkt forstyrret, 

men funnmengden var stor i matjordslaget. Den ikke utgravde delen av lokaliteten kan 

likevel tenkes å ha bevarte kontekster under matjorda. 

Det ble gjort 4247 funn på lokaliteten, i overveiende grad utgjøres dette av flint men med 

mindre innslag av kvarts, bergart, pimpstein, rhyolitt og keramikk. Funnmaterialet 

framstår i hovedsak som enfaset og kan ut ifra strandlinjekurve og typologi dateres innen 

første halvdel av yngre steinalder. Av diagnostiske funn var en sylindrisk flekkekjerne, 

samt kjernefragmenter og flekker som indikerer sylindrisk flekketeknikk, i tillegg til 6 A-

spisser. Råstoffbruken er i stor grad basert på lokal strandflint, med hyppig bruk av 

bipolar reduksjonsteknikk. Funnmateriale og plassering in landskapet antyder at det er 

snakk om en fangstboplass. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

SKJOLNES, 7/56, FARSUND KOMMUNE, VEST-
AGDER 

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningsprosjektet Skjolnes Sommerro ble gjennomført på bakgrunn av søknad om 

dispensasjon for anleggelse av ny atkomstvei til boligeiendom på Skjolnes 7/56, Farsund 

kommune, Vest-Agder. Tiltaket ble ansett å være i konflikt med to steinalderlokaliteter 

(ID 50128 og ID 127823), samt indirekte å berøre en tredje (ID 127812).  Lokaliteten ID 

50128 ble registrert i 1996 i forbindelse med kommunedelplan for Lundevågen (Dyrnæs 

1996). De to andre ble registrert/kartfestet i 2006; det foreligger ingen ytterligere 

informasjon om denne registreringen. Prosjektets faglige, økonomiske og administrative 

rammer er regulert av KHMs prosjektplan av 31.10.2013. Undersøkelsen fant sted i 

august 2015.  

2  DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsen ble gjennomført mellom 3.8 og 26.8.2015. Det ble i alt brukt 46 dagsverk 

på utgravningsdelen av prosjektet, fordelt som følger: 2 dagsverk på innledende 

maskinell avtorving, 3 dagsverk på infrastruktur, 6 dagsverk på reise og transport av 

utstyr. De resterende 35 dagsverk omfattet manuell graving av ruter og kvadranter, 

rensing og dokumentasjon av profiler, innmåling og utsetting av koordinatsystem samt 

forefallende administrative oppgaver. John Asbjørn Havstein hadde ansvaret for 

utgravningen, etterarbeid og rapport. Assisterende feltleder var Svein Vatsvåg Nielsen, 

som hadde stedfortredende ansvar for den praktiske gjennomføringen av utgravningen. 

Jan Kristian Hellan var feltarkeolog under prosjektets første halvdel. 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

John Asbjørn Havstein Feltleder 03.08-28.08 18 

Svein Vatsvåg Nielsen Assisterende feltleder 03.08-28.08 18 

Jan Kristian Hellan Feltarkeolog 03.08-14.08 10 

Sum 46 
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3 BESØK OG FORMIDLING 

Det var ikke utarbeidet noe formidlingsopplegg for prosjektet. Formidling i felt var derfor 

begrenset til besøkende på eget initiativ. Dette omfattet et fåtall naboer, samt grunneier, 

som kunne gi noe utfyllende informasjon om aktiviteten på stedet i nyere tid. 

Utgravningen ble ikke omtalt i media. 

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

4.1 KULTURMILJØET PÅ LISTA 

Landskapet på Lista er preget av flatt jordbruksland, og med bakgrunn i klima og 

jordbunnsforhold har området vært et av de stedene i Norge der jordbruket ble introdusert 

tidlig (Glørstad 2010). Listas geografiske plassering ved innseilingen til Østersjøen og 

den korte avstanden ned til Jylland, har medført kulturell kontakt med andre regioner 

over lang tid (Prescott 2008, 2010). 

Skjolneshalvøya utgjør imidlertid en helt annet landskapstype enn de sørlige og vestlige 

delene av Lista. Her er landskapet kupert og til dels svært bratt, med kun små 

løsmasselommer mellom tallrike bergframspring. 

4.2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER I OMRÅDET 

Steinalderen på Lista er svært rik på lokaliteter og er godt belagt gjennom flere større 

undersøkelser de siste tiårene. I forbindelse med Farsundprosjektet, gjennomført i 1992 

(Ballin og Jensen 1995), og Lundevågenprosjektet i 2006 og 2007 (Reitan og Berg-

Hansen 2009) ble et stort antall lokaliteter utgravd på begge sider av Lundevågen som 

skiller Skjolneshalvøya fra Farsund by. Disse undersøkelsene legger mye av grunnlaget 

for forståelsen av kronologien i steinalderen på Sørlandet. 

En knapp kilometer lenger sør på Skjolnes ble lokaliteten Grønslettvika gravd av Stine 

Melvold i 2006 (Melvold 2006, 2015). Undersøkelsen resulterte i funnmateriale og 14C-

dateringer fra tidligneolittisk og tidlig mellomneolittisk tid. Denne utmerker seg i forhold 

til de fleste øvrige undersøkte lokaliteter i området ved at den i liten grad framstår som 

blandet av materiale fra flere perioder. 
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Figur 1: Oversikt over Sør-Norge og Vest-Agder med utsnitt av nærområdet rundt 

Skjolneshalvøya. Tiltaksområdet og tidligere undersøkelser i området er markert. 

Basert på Reitan og Berg-Hansen 2009, Figur 1. 

 



Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

8 

7/56, Farsund  Saksnr. 2013/11465 

 

  

 

4.3 UNDERSØKELSESOMRÅDET 

Den undersøkte lokaliteten ligger helt øst på Skjolneshalvøya, som utgjør den sørøstlige 

delen av Listalandet, og noen hundre meter sør for Farsund by på den andre siden av 

Lundevågen. Mot øst befinner det seg et skjærgårdslandskap med en rekke holmer og 

mindre øyer, i innseilingen til Farsund og fjordsystemet som strekker seg inn til Lyngdal 

(Figur 1). 

Terrenget i området rundt den undersøkte lokaliteten er kupert, med små løsmasselommer 

beliggende mellom berg i dagen. Det har tidligere vært dyrket på stedet men er i dag et 

hytteområde. Følgelig er landskapet noe igjengrodd med blandingsskog, selv om 

frittgående sau i noen grad har bidratt til å holde vegetasjonen nede. De registrerte 

lokalitetene ligger på 5 og 6 moh, ca. 30 m fra sjøen. Bertasbukta i øst har utgjort en god 

naturhavn også ved høyere havnivå. 

Undersøkelsesområdet kan grovt deles inn i en østlig og en vestlig del. Den østlige er 

ryddet for stein i moderne tid og utgjøres av gammel dyrket mark, beliggende mellom 

bergknauser, lave steingjerder og en oppbygd hage. Den vestlige delen framstår som 

uforstyrret; dominert av til dels svært stor stein kan den nærmest betegnes som ei steinur. 

Et stykke ned gjennom torva og steinene finnes imidlertid sandholdige masser tilsvarende 

de under matjordslaget i østlige del. Betydelige mengder oppstablet stein omkring den 

dyrkede østlige flata tilsier at skillet mellom de to delene av lokaliteten i noen grad er 

menneskeskapt i nyere tid. Under bruksfasene i steinalderen vil hele området ha framstått 

som noe mer ensartet. 

Landhevingskurven for området er komplisert som følge av Tapestransgresjonen som har 

medført stigende havnivå fra litt før 8000 til ca. 6000 BP (Figur 2). Lokalitetene har 

dermed vært strandbundne både i nøstvetfasen i seinmesolitikum (6350 – 4650 f.Kr.) og i 

første halvdel av neolitikum (3800 – 2800 f.Kr.) (Prøsch-Danielsen 1995, 1997, Ryen 

2007).  

Funnmaterialet fra registreringen omfatter flekker, mikroflekker, bipolare kjerner, samt 

minst én ikke nærmere bestemt uregelmessig kjerne, i tillegg til avfallsmateriale av flint. 

Tilstedeværelsen av så vel mikroflekker som flekker av noe større bredde kunne i lys av 

strandlinjekurven ses som en indikasjon på bruksfaser i så vel seinmesolitikum som 
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neolitikum. Mikroflekker kan imidlertid også forekomme naturlig i produksjonen av 

flekker, og registreringsmaterialet er ikke å anse som diagnostisk for noen periode.

 

Figur 2: Strandforskyvningskurve for Lista. Etter Prøsch-Danielsen 1997:98. 

 

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Etter prosjektplanen (Schülke 2013) og i tråd med gjeldende faglig program for 

steinalderundersøkelser (Glørstad 2006) var følgende problemstillinger prioritert: 

 Fremskaffe materiale som bidrar til en nærmere typologisk datering og som er 

velegnet for naturvitenskapelige dateringer 

 Bidra til å belyse strandlinjeutviklingen på Lista 

 Frembringe kunnskap om lokalitetens funksjon(er) på bakgrunn av 

funnspredning og strukturer 

 Frembringe kunnskap som setter lokalitetene inn i en større kulturhistorisk 

sammenheng, f.eks. kulturforhold i mesolitikum og neolittiseringsprosessen 
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5.2 PROBLEMER MED KARTFESTING I ASKELADDEN 

Den tidligere utførte kartfestingen av lokaliteten framsto som åpenbart problematisk ved 

arbeidets oppstart, og la noen andre føringer på hvilke prioriteringer som kunne gjøres.  

De direkte berørte lokaliteter, ID 50128 som ID 127823, er begge innmålt som punkter 

beliggende i et svært steinete område inntil en ryddet og opp til nyere tid dyrket flate. 

Undergrunnens karakter var slik at det kun stedvis var mulig å grave prøvekvadranter; 

først under 30 cm torv og tettpakket stein framkom et sandlag med relativt få funn. Dette 

stemmer ikke med de store funnmengder som er registrert i Vest-Agder Fylkeskommunes 

registrering av ID 50128 (Dyrnæs 1996). Det fremstår dertil som lite sannsynlig at en ved 

områderegistrering uten fokus på avgrensning av lokaliteter har prioritert prøvestikking i 

denne type undergrunn.  

Registreringsrapportens vedlagte prinsippskisse (Figur 3, etter Dyrnæs 1996, Ill.2.) synes 

å vise at i det minste det nordlige av to positive prøvestikk (skissens «P.1») er gravd på 

den dyrkede flata, ettersom det er tegnet inn ved et identifiserbart oppbygd område med 

et uthus på andre siden. Kartfesting av ID50128 er tilsynelatende gjort på bakgrunn av 

denne skissen, men da kun med utgangspunkt i det sørlige prøvestikket («P.2»). 

Mangelen på inntegnede topografiske trekk gjør det vanskelig å fastslå prøvestikk P.2.s 

opprinnelige plassering med nøyaktighet, men det svært steinete området hvor ID 50128 

er registrert kan i praksis utelukkes. Mest sannsynlig må dette ha ligget et ukjent antall 

meter i nordlig, nordøstlig eller østlig retning. 
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Figur 3: Prinsippskisse fra registreringa. Etter Dyrnæs 1996, Ill.2. 
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Registreringssituasjon nummer to i 2006 har medført opprettelsen av ytterligere to 

lokaliteter, ID 127823 og den her indirekte berørte ID 127812, uten at det finnes nærmere 

opplysninger om dette arbeidet. Et trolig scenario er at disse er registrert i Askeladden 

med utgangspunkt i samme prinsippskisse uten at det har funnet sted noe 

registreringsarbeid i fysisk forstand. Hensikten har rimeligvis vært å kartfeste også den 

nordlige del av den registrerte lokaliteten – området ved prøvestikk P.1. (ID 127823) – 

samt det markerte funnstedet for en øks på et tidligere tidspunkt (ID 127812). 

Kartfestingen av disse områdene samsvarer med prinsippskissen og ville forklare hvorfor 

det hverken finnes funn eller annen dokumentasjon fra registreringene i 2006. 

 

Figur 4: De registrerte lokalitetenes plassering i Askeladden og de opprinnelige 

prøvestikkenes anslåtte faktiske plassering. Kartgrunnlag: askeladden.ra.no 

Mens det er få holdepunkter for plasseringen av P.2., er P.1. inntegnet inntil et 

identifiserbart oppbygd område hvor det har vært anlagt hage i nyere tid. Ut ifra dette er 

det tydelig at ID 127823 er kartfestet anslagsvis 10-15 meter sør for hvor den burde ha 

vært (Figur 4). Dette åpenbart på grunnlag av P.1.s relative plassering til det feilaktig 

innmålte P.2. – ID50128. 

For å oppsummere virker situasjonen å være at alle lokaliteter er kartfestet på bakgrunn 
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av en unøyaktig feltskisse. Dette har medført at de er plassert, etter et grovt anslag, 10-15 

meter sør eller sørvest for prøvestikkene de er basert på. 

Under gjennomføringen av denne undersøkelsen var det svært dårlige forhold for bruk av 

GPS på stedet. Dette kan trolig forklare tidligere upresise innmålinger. 

 

5.2.1 Reviderte prioriteringer 

I prosjektplanen poengteres nødvendigheten av å skaffe et overblikk over lokalitetene, 

også utover selve i konflikt med de registrerte kulturminnene, og disses omfang og 

utstrekning traseen der tiltaket er planlagt (Schülke 2013: 3). Innledningsvis i 

feltarbeidsfasen ble derfor hovedfokuset lagt på å avklare hvorvidt og i hvilken grad 

tiltaket ville komme. Dette ville så avgjøre i hvilken grad en mer omfattende 

undersøkelse var hensiktsmessig, samt hvilke av de opprinnelige problemstillingene som 

ville kunne besvares. 

Som beskrevet over framsto de aktuelle lokalitetenes plassering som uavklart. Det ble 

vurdert som overveiende sannsynlig at i det minste ID 50128 ville berøres av tiltaket i 

noen grad, enten direkte av den planlagte veien eller av masseforflytninger i overkant av 

denne. Ettersom det på registreringstidspunktet ikke var gjort forsøk på avgrensning av de 

funnførende områdene, var det dessuten mulig at lokalitetene ID 50128 og ID 127823 

kunne utgjøre et sammenhengende aktivitetsområde. 

 I en e-post av 4.8.2015 ga Riksantikvaren tillatelse til å undersøke aktivitetsområdet i 

hele dets nordlige utstrekning. Etterhvert ble det likevel besluttet å bare undersøke de 

områdene som forstyrres av tiltaket, samt å grave noen prøvestikk for å avklare ID 

127823s utstrekning mot nord. I tilfelle det skulle vise seg å være snakk om to separate 

aktivitetsområder, ville hoveddelen av ID 127823 ikke bli direkte berørt av tiltaket. Store 

deler av ID 127823 ligger dermed  uberørt (se KHMs brev til Riksantikvaren av 1.9.2015 

«Melding om ferdigstilte arkeologiske undersøkelser av ID 50128 og ID 127823», samt 

Riksantikvarens «Melding om ferdigstilte arkeologiske utgravninger på Skjolnes, gnr. 7, 

bnr. 56, Farsund k., Vest-Agder»).   
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5.3 UTGRAVNINGSMETODE 

5.3.1 Metode 

Den uavklarte situasjonen rundt lokalitetenes nøyaktige plassering og omfang gjorde det 

vanskelig å planlegge framgangsmåten i detalj. Sammen med vanskelige 

undergrunnsforhold var der derfor åpenbart at valg av utgravningsmetode ville måtte 

vurderes fortløpende. 

Innledningsvis ble de sørlige deler av lokaliteten hvor dette var mulig avtorvet med 

gravemaskin. Deretter ble det utplassert et rutesystem, og utført en innledende 

undersøkelse. Prøvekvadranter à 50x50 cm ble håndgravd i 10 cm mekaniske lag, 

utplassert som hovedregel med 3 meters mellomrom, men med noen justeringer for 

bergframspring og stubber. Det ble også gravd prøvekvadranter utenfor de avtorvede 

områdene. Av hensyn til det kuperte landskapet og den steinete undergrunnen ble disse 

gravd uavhengig av rutesystem og mekaniske lag. Alle håndgravde masser ble vannsåldet 

i sjøvann. Det ble benyttet pumpe drevet av et aggregat som ga akseptabelt, om enn noe 

vekslende vanntrykk, samt såld med 5 mm maskevidde. 

En konvensjonell steinalderutgraving med åpning av større arealer i funnførende områder 

etter hvert ble vurdert som uhensiktsmessig grunnet lavt funnpotensial og vanskelig 

undergrunn. I stedet ble det gravd to profilsjakter, en i det avtorvede området og en i det 

steinete, ikke avtorvede, for å få et mer helhetlig og representrativt inntrykk av stratigrafi 

og funnforekomster enn det prøvekvadrantene hadde gitt. 

Avslutningsvis skulle hele det avtorvede arealet etter opprinnelig plan flatavdekkes med 

gravemaskin, for å forsøke fange opp eventuelle uoppdagede strukturer og kontekster i 

undergrunnen. Dette ble ikke gjennomført da det ikke lot seg gjøre å få inn gravemaskin 

den aktuelle dagen. 

5.3.2 Innmåling og GIS 

Det ble brukt en Trimble S3-totalstasjon (TPS) med TSC3 målebok ved innmåling på den 

enkelte lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Intrasis 3.0) ble brukt til behandling 

og analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding og analyse av GIS-data 

ble ESRIs ArcMap 10 benyttet. Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 

sone 32N. 
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Ettersom utgravningsområdet befant seg langt fra Kulturhistorisk Museums kontorer i 

Oslo, var det på forhånd gjort en avtale med Martin Gollwitzer fra Vest-Agder 

Fylkeskommune om utsetting av fastpunkter til kalibrering av totalstasjon. Dette som en 

praktisk løsning på den lange reisetiden dette ville medføre for museets egne GIS-

ansvarlige. 

På tross av flere forsøk viste det seg imidlertid ikke mulig å oppnå tilstrekkelig dekning 

for GPS på stedet, trolig grunnet kombinasjonen av nokså tett skogvegetasjon og 

bergveggen rett vest for lokaliteten. Det var dermed heller ikke å få målt inn fastpunkter 

til totalstasjonen. Løsningen på dette ble å ta utgangspunkt i eiendommens 

grensemarkører for å bestemme apparatets posisjon. Disse har kjente koordinater som 

Farsund kommune var behjelpelig med å skaffe til veie. 

Dette fungerte problemfritt, men medfører at innmålinger er gjort utelukkende i Nord/Øst 

koordinater, og ikke i høyde over havet. Dette er uten videre betydning for 

undersøkelsens resultater.  

5.4 UTGRAVNINGENS FORLØP 

5.4.1 Avtorving 

Innledningsvis ble det avtorvet med gravemaskin i de delene av det oppdyrkede området 

som ville berøres direkte eller indirekte av tiltaket (Fig. 5). Dyrkningslaget var opptil 30 

cm tykt og besto av sterkt humøse masser som ble gradvis mer sandholdig dypere ned, og 

nærmest uten stein og grus. Overgangen til sandholdig undergrunn var tydelig og det var 

lite behov for ytterligere opprensing i form av håndkrafsing.  

Terrenget var stigende i nordlig retning og gikk etterhvert over i en velavgrenset flate, 

etter registreringsrapportens prinsippskisse å dømme der hvor prøvestikk P.1. har vært 

gravd (Fig. 6). Det ble observert en stigende frekvens av løsfunn i dyrkningslaget opp 

mot dette flate området, og det ble besluttet å avbryte avtorvingen rett nedenfor. Den 

avgrensede flata ble ansett å ligge i tilstrekkelig avstand til det planlagte tiltaket til at den 

ikke ville bli direkte berørt. 
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Figur 5: Maskinell avtorving av tidligere dyrket mark. 

 

Figur 6: Avtorvet område sett mot NV. Øverst i midten ses den funnrike flata som 

ikke ble gravd. 
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Ved den nedre delen av den dyrkede flata ble det stedvis også forsøkt å avtorve 

tilstøtende deler av det steinete og tilsynelatende uforstyrrede området. Dette viste seg i 

liten grad gjennomførbart grunnet mange svært store og vanskelig flyttbare steiner. I 

østlig retning ble det avtorvet i tidligere dyrket mark helt til det ble påtruffet et steinete 

område med tynt løsmassedekke. Dette inngrepet strakk seg noe utenfor de registrerte 

lokalitetene, men ettersom innmålingen av disse åpenbart ikke var i samsvar med de 

utførte registreringsundersøkelsene, ble det vurdert som forsvarlig å åpne noe mer areal 

innenfor grensene av tiltaket for å avklare funnområdenes reelle utstrekning. Det ble 

observert svært få funn i matjordslaget i de sørligste og østlige deler av det avtorvede 

området. 

Sørvest i området som skulle avtorves ble det påtruffet noe påførte masser og en åpenbart 

ikke naturlig steinansamling hvor det hadde stått et frukttre. Dette viste seg å være en 

gjenfylt brønn og masser som trolig stammer fra gravingen av denne. 

5.4.2 Innledende undersøkelse 

Et rutenett ble utsatt i det avtorvede området. Det ble konstruert en kunstig nord-akse 

med stigende x-koordinater i nordvestlig retning. Dette for å følge terrenget og forenkle 

arbeidet med å grave en sammenhengende profilbenk (heretter Profil B) opp til den 

velavgrensede flata ovenfor dette. 

Det ble først gravd prøvekvadranter på 50x50 cm, utplassert hver tredje meter, og gravd i 

tre 10 cm lag. Særlig i de sørlige og østlige delene av området ble det raskt påtruffet 

hardpakket, silt- og steinholdig undergrunn, som viste seg svært vanskelig å grave. Med 

unntak av den nordvestlige delen av det undersøkte området var undergrunnen helt eller 

tilnærmet funntom (Fig. 7).  I den funnrike nordvestlige delen ble det gjort opp til 100 

gjenstandsfunn per kvadrant i lag 1, og på det meste over 500 funn i matjordslaget. Lag 2 

og 3 hadde langt lavere funnfrekvens, i hovedsak under 10 gjenstandsfunn per kvadrant. 
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Figur 7: Oversikt over utgravningsområdet og funnkonsentrasjoner. 

Parallelt med dette ble det gravd prøvekvadranter med noen meters mellomrom også i det 

svært steinete området vest for der det var avtorvet, og hvor de to lokalitetene i følge 

kartfestingen i Askeladden skulle befinne seg (Fig. 8). Store mengder stein var stablet 

opp rundt den ryddete flata i nordvest (Fig. 9) og de nå avtorvede delene av det 

oppdyrkede området, som tydet på at det tidligere har vært svært steinete også her. Det 

kunne dermed være mulig å påvise uforstyrrede aktivitetsområder også i det steinete 

området. 
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Figur 8: Den steinete, vestlige delen av undersøkelsesområder hvor lokaliteten ifølge 

kartfesting skulle befinne seg. I midten bak skimtes den svært funnrike dyrkede 

flata. Foto tatt mot nord. 

 

Figur 9: Ryddet flate med høy funnfrekvens. Foto mot nord. 
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Det var kun stedvis mulig å komme ned i de underliggende massene mellom de store 

steinene og prøvekvadrantene ble utplassert etter hvor det var mulig å grave. Med unntak 

av i en enkelt prøvekvadrant ble det gjort gjenstandsfunn av flint i alle. Funnmengdene 

var beskjedne, som oftest under 10 funn i hver prøvekvadrant, men viste at hele 

undersøkelsesområdet trolig var å anse som ett sammenhengende aktivitetsområde. Det 

ble besluttet å forsøke å grave en profil (Profil A, Fig. 10) gjennom den ene delen av 

området der dette, om enn med betydelig arbeidsinnsats, så ut til å kunne være 

gjennomførbart. 

5.4.3 Profil A 

Hensikten med denne var å få oversikt over stratigrafien i undergrunnen, og avklare 

hvorvidt det kunne påvises uforstyrrede kontekster, eventuelt med daterbart materiale. 

Det var ikke satt ut koordinater i det steinete vestlige området og Profil A ble derfor lagt 

uavhengig av dette, i tilnærmet øst-vestlig retning. Topografien og forekomsten av 

enkelte svært store og uflyttbare steiner forutsatte at profilen måtte følge terrenget nøye. 

Profilen lengde var 7 meter og ble gravd i 50x50 cm kvadranter ned til steril undergrunn 

eller så dypt det lot seg gjøre. Alle masser, inkludert torvlaget, ble vannsåldet. Av 

praktiske årsaker ble de vestlige 4,5 meter av profilen gravd på dens nordside, mens de 

østlige 2,5 meter ble gravd på sørsiden og er dermed speilvendt.  

Hver kvadrant ble tildelt et navn etter dens plassering langs profilen, for å skille dette fra 

lokalitetens øvrige koordinatsystem; A1-14, nummerert fra vest mot øst. Kvadranten kalt 

A3, altså den beliggende mellom 1 og 1,5 meter fra profilens vestlige ende, samsvarer 

med det tidligere gravde prøvestikk SVN2 og har beholdt sitt opprinnelige navn. 

Det ble ikke ansett som hensiktsmessig å grave i mekaniske lag på grunn av den 

vanskelige undergrunnen, men massene ble forsøkt såldet etter stratigrafiske lag for å få 

et inntrykk av hvor funnene befant seg. De mange store steinene og et tidvis betydelig 

innsig av vann gjorde dette vanskelig og funnmaterialet herfra er dermed ikke inndelt 

annet enn i horisontale graveenheter. 
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Figur 10: Profil A 

De fleste funn forekom i et ujevnt og noe vanskelig definerbart, 5-15 cm tykt lag av 

lysere, grusholdig sand. Det ble tatt en makrofossilprøve (1PM2716) fra den tydeligste 

delen av dette laget, der det var observert flere gjenstandsfunn. Over dette var et 20-40 

cm tykt lett sandholdig torvlag, hvor det også ble gjort enkelte funn. Under sandlaget 

fantes dels hardpakket, sandholdig grus og forvitret stein uten gjenstandsfunn, og dels 

massivt berg. 

5.4.4 Profil B 

Profil B (Fig. 10) ble gravd gjennom øvre del av det avtorvede området, opp mot den 

tilsynelatende svært funnrike avgrensede flata mot nord. Hensikten var å dokumentere 

stratigrafien i undergrunnen med eventuelle strukturer eller aktivitetsspor, samt å avklare 

eventuelle forskjeller i relativ funnmengde mellom de undersøkte deler av lokaliteten og 

den ikke avtorvede øvre flata. 
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Figur 11: Profil B
 

Profilen ble gravd i én kvadrants bredde langs x-aksen etter det utsatte koordinatsystemet. 

Det ble gravd i tre mekaniske lag á 10 cm dybde. I den øvre, ikke avtorvede delen ble i 

tillegg matjord-/torvlaget gravd som ett mekanisk lag (M). Profilen ble gravd i en lengde 

av 8 meter, samt et enkeltliggende parti på 1 meter som opprinnelig var planlagt tilknyttet 

profilens hoveddel.  Arbeidet med sistnevnte ble avbrutt ettersom informasjonspotensialet 

etterhvert ble ansett som begrenset, særlig sett i lys samt den hardpakkete og svært 

arbeidskrevende undergrunnen. 

Funnmengden var svært stor i den bevarte delen av det fuktige og humøse, 30-40 cm 

tykke matjordslaget. Forekomsten av en del skår av glass og porselen indikerer ytterligere 

at flata har vært sterkt forstyrret av seinere aktivitet. Under matjordlaget fantes et 

minerogent sandlag med en del nevestor stein. Dette ble svært hardpakket og enda mer 

steinete i profilens nedre del.  

Det ble påvist en nedgraving (2AS2465) i profilen, opprinnelig behandlet som et mulig 

stolpehull men senere tolket som et mulig prøvestikk fra registreringa i 1996. Dette ble 

ikke observert i plan og ble først tydelig etter at profilen var gravd. Nedgravinga var da 
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allerede snittet i to, tilsynelatende omtrent langs midten. Det ble tatt en makrofossilprøve 

fra dette (1PM2469) som viste seg å ikke inneholde organisk materiale brukbart til 

datering. 

Funnmengden steg kraftig opp mot flata i overkant mens nedre del var nærmest funntom, 

i samsvar med de tidligere gravde prøvekvadrantene (Figur 7). Foruten i den aller øverste, 

nordvestlige enden av profilen ble alle funn gjort i lag 1. Det ble avslutningsvis forsøkt 

gravd lenger ned i undergrunnen med spade langs det meste av profilen, for å undersøke 

hvorvidt det kunne finnes spor av overlagringer og eventuelle tidligere bruksfaser. 

Undergrunnen var imidlertid så hardpakket og tiltakende steinete at en større innsats her 

ikke ble ansett som hensiktsmessig eller forsvarlig for gravemannskapet. Det anses som 

sannsynlig at dette representerer opprinnelig moreneundergrunn. 

5.4.5 Avslutning av undersøkelsen 

Den innledende undersøkelsen og de to gravde profilene hadde vist at funnmengden i de 

områdene som ville berøres direkte av tiltaket var begrenset. Det samme gjaldt 

potensialet for å påvise strukturer eller uforstyrrede kontekster i undergrunnen. Det 

framstod som sannsynlig at undersøkelsesområdet representerte utkanten av et mer 

omfattende aktivitetsområde på flata noen meter nord og nordøst. Ettersom denne lå både 

i nokså trygg avstand fra det planlagte tiltaket og utenfor de registrerte lokalitetene, ble 

det besluttet å stoppe undersøkelsene. 

I samråd med Vest-Agder Fylkeskommune og Riksantikvaren ble det likevel 

avslutningsvis gravd tre prøvestikk på denne flata (JAH4, SVN5 og SVN6). Dette for å 

avklare situasjonen rundt det som trolig var å anse som et fredet kulturminne, samt å gi 

grunnlag for en korrekt registrering og kartfesting av dette. Funnmengden var her svært 

stor, særlig i matjordslaget, med over 500 funn i ett enkelt prøvestikk. Det var også en del 

funn i det underliggende sandholdige laget, som framsto som uforstyrret. Bunnen av en 

kullholdig nedgravning ble påvist i ett prøvestikk, hvorfra det ble tatt ut en kullprøve 

(1PK2715). Denne ble 14C datert til 2067 ± 30 BP. 

Det var i utgangspunktet planlagt en avslutningsvis maskinell flateavdekking av de 

avtorvede delene av undersøkelsesområdet, dette for å avdekke eventuelle uoppdagede 

strukturer i undergrunnen. Grunnet uforutsette omstendigheter lot det seg ikke gjøre for 
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den innleide entreprenøren å få inn gravemaskin på feltarbeidets siste arbeidsdag. 

Potensialet av en flateavdekking ble ansett å være tilstrekkelig lavt til at dette ikke 

rettferdiggjorde en utvidelse av prosjektet med en ekstra dag, og dette ble dermed ikke 

gjennomført. 

I vanlige kvadranter à 10 cm dybde ble det gravd 2 m
2
 i matjord, 8,75 m

2
 i lag 1, 8,75 m

2
 

i lag 2 og 8,75 m
2
 i lag 3; til sammen 28,25 m

2
. I tillegg ble 11 prøvekvadranter og 13 

kvadranter i forbindelse med profil A gravd uten hensyn til mekaniske lag. Ved en anslått 

gjennomsnittlig dybde på 30 cm for disse, er det i alt håndgravd 4,625 m
3
. 

5.5 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Oppstartsfasen i felt var preget av usikkerhet vedrørende utgravingsområdets karakter og 

plassering. Dette la noen føringer for gjennomføringen av prosjektet og begrenset 

mulighetene for å utforske prosjektets opprinnelige problemstillinger. Spesielt 

problematisk var den åpenbart unøyaktige kartfestingen av lokalitetene, ytterligere 

vanskeliggjort av de dårlige forholdene for GPS på stedet som gjorde at det tok noe tid 

før det var mulig å foreta nøyaktig posisjonsbestemmelse. 

Som følge av dette ble det brukt tid på undersøkelsen av arealer som i liten grad var 

funnførende. Den begrensede og sparsomt dokumenterte registreringen som lå til grunn 

for undersøkelsen underkommuniserte i noen grad at funnmaterialet overveiende var å 

finne i dyrkningslaget. Beslutningen om å fjerne hele dyrkingslaget med gravemaskin 

innledningsvis kan dermed medføre et representativitetsproblem i at det er uvisst hvorvidt 

undergrunnen er forstyrret i lik grad i hele det avtorvede området.  

Uforstyrret, funnførende kontekst begrenset seg i hovedsak til de øverste cm under 

dyrkningslaget; relativt små forskjeller i hvor dypt det er gravd i undergrunnen kan 

dermed ha medført at denne er bevart i ulik grad. Særlig gjelder dette mellom den øvre og 

nedre del av den dyrkede flata, hvor det øverst fantes et tykkere løsmassedekke, mens 

terrenget hellet betydelig mer i de sørvestlige delene. Mens rydding og oppdyrking av 

flata, samt dyrkningsaktivitet over tid, utvilsomt har forstyrret løsmassene og dermed 

funnspredningen i noen grad, ville en begrenset forundersøkelse også av dyrkningslaget 

ha bidratt til et mer utfyllende bilde av aktivitetsområdets karakter og utstrekning. 

For øvrig medførte den etter hvert svært hardpakkede undergrunnen at det var vanskelig 
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og arbeidskrevende å undersøke deler av lokaliteten i dybden. Flere steder ble det unnlatt 

å grave i planlagt dybde, av hensyn til gravemannskapet og risikoen for blant annet 

senebetennelse. Mens eventuelle overlagrede tidligere aktivitetsfaser synes usannsynlig er 

de dypere liggende delene av undergrunnen ikke undersøkt fullt så inngående som 

ønskelig. 

6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

6.1.1 Nedgraving 2AS2465 

Under gravinga av Profil B framkom ei nedgraving først tolket som et mulig stolpehull 

(Fig. 12, 13). Denne ble ikke synlig før profilen allerede var gravd, og er dermed kun 

delvis dokumentert i plan. Sidene og bunnen var rette og i plan antydes ei firkantet 

utforming. Bredde i profilen var 30 cm, maksimal dybde 17 cm. Fyllmassene var 

betydelig mørkere enn og skilte seg skarpt fra den omsluttende lyse sandundergrunnen. 

 Figur 12: Nedgraving 2AS2465. 
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En makrofossilprøve ble tatt ut (1PM2469), denne inneholdt ikke organisk materiale. 

Nedgravingas utforming og dimensjoner åpner imidlertid for at den kan tolkes som et 

prøvestikk fra fylkeskommunens registreringsarbeid. På tidspunktet for utgravinga var 

det gått nesten 20 år siden registreringene i 1996, hvilket kunne forklare hvorfor 

fyllmassene ikke umiddelbart ble identifisert som moderne. En slik tolking anses dermed 

som mer sannsynlig enn at det skulle dreie seg om forhistoriske aktivitetsspor. 

 

Figur 13: Nedgraving 2AS2465 

6.2 FUNNMATERIALE 

Det ble gjort 4247 funn på Skjolnes Sommerro, katalogisert under museumsnummer 

C60258. Funnmaterialet består av 99,1 % flint, samt et mindre antall gjenstander av 

ryolitt, kvarts, kvartsitt, bergart, pimpstein og keramikk.  

Materialet er katalogisert i med utgangspunkt i Vestfoldbaneprosjektets mal, som igjen 

bygger på Helskog, Indrelid og Mikkelsens «Morfologisk klassifisering av slåtte 

steinartefakter» fra 1976, interne katalogiseringsdokumenter ved KHM (Matsumoto 

2006), samt sedvaner fra tidligere større forvaltningsprosjekter (Melvold et al. 2014). 
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Type Variant Flint Ryolitt Kvarts Kvartsitt Bergart Pimpstein Keramikk Antall Prosent 

Makroavslag Ubearbeidet 3             3 0,1 % 

Avslag 

Ubearbeidet 841   4         845 19,9 % 

Skraper 2             2 0,0 % 

Bor 3             3 0,1 % 

Retusjert 2             2 0,0 % 

Slipt         1     1 0,0 % 

Fragment 

Ubearbeidet 1924 1 12     9 4 1950 45,9 % 

Multiredskap 1             1 0,0 % 

Skraper 5             5 0,1 % 

Bor 5             5 0,1 % 

Retusjert 5             5 0,1 % 

Slipt       1 1     2 0,0 % 

Splint Ubearbeidet 1174   3         1177 27,7 % 

Kjerne 

Sylindrisk 1             1 0,0 % 

Bipolar 75             75 1,8 % 

Uregelmessig 1             1 0,0 % 

Kjernefragment 

Plattformavslag 5             5 0,1 % 

Prepareringsavslag 1             1 0,0 % 

Øvrige 2             2 0,0 % 

Knoll/råstoff 
Bearbeidet 5             5 0,1 % 

Ubearbeidet 4             4 0,1 % 

Flekke 

Ubearbeidet 114             114 2,7 % 

Med rygg 3             3 0,1 % 

Retusjert 10             10 0,2 % 

Mikroflekke 
Ubearbeidet 16             16 0,4 % 

Med rygg 2             2 0,0 % 

Pilspiss A-spiss 6             6 0,1 % 

Knakkestein Knakkestein         1     1 0,0 % 

Total   4210 1 19 1 3 9 4 4247 100,0 % 

Tabell 1: Oversikt over funnmaterialet 
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6.2.1 Funnmateriale av flint 

Flintmaterialet består av 4210 gjenstander, som til sammen utgjør 99,1 % av alle funn. 

Flintkvaliteten framstår som variert, med innslag av så vel grove som fine typer, men 

med en overvekt av mellomkornet, matt flint. Materialet er i utstrakt grad patinert og 

varmepåvirket, registrert med henholdsvis 42,3 % og 26,7 % for avslag, fragmenter og 

splinter uten sekundær bearbeiding. Av denne grunn er det ikke forsøkt å gjennomført en 

formell flinttypeinndeling ettersom en stor andel av funnene ikke kan typebestemmes 

sikkert. På bakgrunn av høy andel cortex og overflatens kurvatur, ser mye av materialet 

ut til å være slått av strandflint. 

Sekundærbearbeidet flint 

I alt ble det funnet 49 gjenstander av flint med sekundær bearbeiding. Disse utgjør 1,2 % 

av flintmaterialet. 

6 tangespisser av A-type, med største mål fra 1,8 – 2,6 cm, er de eneste prosjektilene 

funnet på lokaliteten (Fig. 14). Én er laget på en regulær flekke, med stor grad av 

sikkerhet fra en sylindrisk kjerne. Resten er laget på korte flekker eller flekkelignende 

avslag som har terminert tidlig, med kraftige bølgeringer eller antydning til 

hengselsterminasjon. Mens to av spissene har noe retusj også mot oddpartiet, må odden i 

alle tilfeller betegnes som i hovedsak naturlig tildannet. Alle mangler en større eller 

mindre del av odden, i flere tilfeller er dette mest sannsynlig bruksskader.  

1 avslagsfragment (4,9 cm) med retusj rundt hele omkretsen er definert som et 

multiredskap. Dette har en kraftig borspiss i en ende, samt en delvis avbrutt retusjert 

knivegg langs en sidekant – denne går også over i en annen mulig borspiss eller syl. 

Motsatte sidekant er sterkt avrundet og trolig bearbeidet for håndholdt grep. Tydelig 

glans på store deler av overflaten kan indikere langvarig bruk. 
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Figur 14: Tangespisser av type A1 og A2. 

 

Figur 15: Et utvalg bor (øverst) og skrapere. 
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7 skrapere er fordelt på 2 avslag og 5 fragmenter (Fig 15). En av disse er en regulær 

endeskraper (2,3 cm) med tydelig smalnende bakparti som etter alt å dømme har vært 

skjeftet. De øvrige er enten fragmenterte eller mindre regulære og formelle redskaper. 

Av 8 bor er 3 på avslag og 5 på fragmenter (Fig. 15). Disse varierer i størrelse mellom 

1,9 og 3,3 cm, og flere må betegnes som brede og kraftige. Med ett unntak kan alle med 

noen grad av sikkerhet bestemmes til å være basert på bipolare avslag, noe som dermed 

framstår som en standardisert teknologisk framgangsmåte. 

17 øvrige retusjerte gjenstander, fordelt på 2 avslag, 5 fragmenter og 10 flekker, er enten 

sterkt fragmenterte eller ikke nærmere funksjonsbestemte. 

Primærbearbeidet flint 

98,8 % av flintmaterialet er primærbearbeidet, omfattende kjerner, flekker/mikroflekker, 

samt avslag, fragmenter, splinter og knoller. 

Det ble i alt funnet 77 kjerner, som utgjør 1,8 % av all flint på lokaliteten, i tillegg til 8 

kjernefragmenter. 

Én regulær, sylindrisk kjerne (4,1 cm) i fin, patinert flint er den eneste komplette 

flekkekjernen funnet på lokaliteten (Fig. 16). Denne har, i hovedsak jevne, lange flekke-

/mikroflekkenegativer fra begge ender rundt hele omkretsen, og et tilnærmet sirkulært 

tverrsnitt. På begge de motstående plattformene ses negativer av plattform- og 

prepareringsavslag. På én side har mislykkede avspaltinger fra ender endt i uopprettelige 

hengselsbrudd. Dette kan være grunnen til at kjernen eventuelt er forkastet, selv om det 

fremdeles ser ut til å være potensiale for flere flekker på dens motsatte side. 
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Figur 16: Sylindrisk flekkekjerne. 

En uregelmessig kjerne (4,3 cm) basert på et avslag har spissoval plattform og flere 

mindre og noe uregelmessige avslagsavspaltinger på en side. På denne finnes noe 

bruksspor som fra skraping på en plattformkant, og det kan ikke utelukkes at den heller 

bør ses som et uformelt redskap heller enn en egentlig kjerne for avslags- eller 

flekkeproduksjon. 

75 bipolare kjerner (1,6 – 4,5 cm) utgjør hoveddelen av kjernematerialet og gjenspeiler 

den høye andelen avslag og fragmenter fra bipolar reduksjon som er observert under 

katalogiseringa (Fig. 17). Disse varierer nokså mye i form og størrelse og kan grovt 

inndeles i to hovedgrupper, der omtrent halvparten har betydelig rest av cortex og 

åpenbart er resultatet av oppsplitting av mindre strandknoller, mens den andre halvparten 

framstår som mer regulære, med spissovalt lengde- og tverrsnittsnitt, og negativer på 

begge sider. Enkelte av sistnevnte ser ut til å stamme fra sekundært reduserte sylindriske 

flekkekjerner.  

8 kjernefragmenter fordeler seg på 5 plattformavslag, 1 prepareringsavslag og 2 ikke 

nærmere bestemte fragmenter av flekkekjerner. Plattformavslagene er mer eller mindre 

sirkulære i formen, flere med flekkenegativer rundt hele omkretsen, og antyder sylindrisk 

flekketeknikk. 
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Figur 17: Bipolare kjerner av ulik karakter. Første rad: oppsplittede strandknoller. 

Andre rad: regulære, sterkt reduserte kjerner. Nederst: de samme kjernene sett fra 

motsatt side. 
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Det er funnet 114 flekker og 16 mikroflekker, samt 5 ryggflekker, hvorav 2 med bredde 

under 0,8 mm (Fig. 18).  

Av 114 flekker er 19 hele, med en lengde mellom 2,2 og 4,6 cm, som utgjør 16,7 % av 

det totale antall (Tabell 2). Flekkenes bredde er mellom 0,8 og 1,9 cm; dette er avrundet 

til nærmeste hele desimal, hvilket innebærer at så vel flekker som mikroflekker er 

registrert med bredde 0,8 cm (Tabell 3). 

16 mikroflekker fordeler seg på 3 hele (1,9 – 2,0 cm), samt 5 proksimal-, 5 medial- og 3 

distalfragmenter. Bredde er mellom 0,6 og 0,8 cm. 

 

Figur 18: Et utvalg av flekker og flekkefragmenter. 

 Hel Proksimal Medial Distal 

Antall 19 46 34 15 

Andel 16,7 % 40,4 % 29,8 % 13,2 % 

Tabell 2: Fordeling av hele og fragmenterte flekker. 
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Tabell 3: Fordeling av bredde for flekker og mikroflekker. Vertikal akse: antall, 

horisontal akse: bredde i cm. 

Flekkematerialet kan i hovedsak betegnes som irregulært til middels regulært og 

homogent. Flertallet utgjøres av nokså tykke eksemplarer med trapesformet tverrsnitt, 

som regel svært rette, tilnærmet uten distal kurvatur. Dette, samt den påviste sylindriske 

kjernen og antydninger til tilstedeværelsen av slike i det øvrige materialet, tilsier at 

sylindrisk flekketeknikk har vært dominerende. Mikroflekkene må her ses som et uttrykk 

for naturlig variasjon i flekkebredde, som det tydelig framgår i tabell 2, heller enn en 

spesialisert mikroflekketeknikk. 

Avfallsmaterialet teller til sammen 3942 gjenstander, som utgjør 93,6 % av alle funn av 

flint. Dette fordeler seg på ubearbeidete avslag (20,0 %), fragmenter (45,7 %) og 

splinter (27,9 %). 42,3 % av dette har rest av cortex, 26,7 % er varmepåvirket. 

Antallet bipolare avslag er betydelig – selv om dette ikke er formelt registrert under 

katalogiseringen kan andelen med sikre tegn på bipolar teknikk anslås til over halvparten. 

Også i fragmentkategorien er dette tydelig, og lys av det store antallet bipolare kjerner 

understøttes viktigheten av bipolar reduksjonsteknikk på lokaliteten. 

Det er funnet 9 flintknoller (2,1 – 5,4 cm), hvorav 5 er uttestet ved hjelp av større og 

mindre vindusavslag. 
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6.2.2 Øvrig littisk materiale 

Foruten flint, ble det funnet gjenstander av ryolitt, kvarts, kvartsitt, bergart og pimpstein – 

til sammen utgjør dette 0,9 % av det totale funnmaterialet. 

Tre gjenstander er slipte. Et avslag (3,4 cm) av finkornet, grågrønn bergart er slipt på 

dorsalsida, samt på den i ca. 60° vinkel tilstøtende slagflateresten. Dette tilsier at avslaget 

kan være fra eggen på en slipt bergartsøks – avslaget er imidlertid noe lite til at dette kan 

fastslås med sikkerhet. 

To fragmenter (3,7 og 2,8 cm) av henholdsvis en tett, mellomkornet bergart og 

mellomkornet kvartsitt, har begge slipt og avrundet overflate. Fragmentet av bergart har 

antydning til motstående, flate fasetter i hver ende. Sannsynlige tolkninger for begge er 

som køllefragmenter. 

En knakkestein (5,8 cm) ble funnet, av tett, finkornet bergart med ru tekstur. Denne er 

tilnærmet sirkulær i formen, med nokså tydelige knuste partier i to motstående ender. På 

to motstående, flatere sider kan det ses antydning til gropdannelse, jfr. «amboltsteiner» 

som trolig har en tilknytning til bipolar reduksjonsteknikk (Broadbent 1979:126-127). 

For øvrig ble det funnet ett ubearbeidet fragment av ryolitt (6,5 cm), et mindre antall noe 

usikre avslag, fragmenter og splinter av kvarts, samt 9 fragmenter av pimpstein (1,5 – 3,5 

cm) uten slipespor.  

6.2.3 Keramikk 

Det ble funnet 4 fragmenter av keramikk, med største mål mellom 1,7 og 3,5 cm, og en 

samlet vekt på 12 g. Alle skårene er av den samme grovmagrede type, omtrent 1 cm tykk. 

To av fragmentene har matskorpe, men de er ellers uten tydelige kjennetegn og for små 

til at gjenstandsdel kan bestemmes. Med unntak av en mulig intensjonell fure, 1 mm dyp, 

3 mm bred, på ett av stykkene, kan det ikke ses noen form for dekor. Skårene kan ikke 

sikkert typebestemmes og kan ikke utelukkes å være langt yngre enn det øvrige 

funnmaterialet. 
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Figur 19: Grovmagret keramikk. Innsiden til venstre i bildet, utsiden til høyre. 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

7.1 VEDARTSANALYSE 

En detaljert vedanatomisk analyse ble utført ved Moesgaard Museum. Analysen ble utført 

på innsamlet kull (prøvenummer 1PK2715) fra en nedgravning med ukjent funksjon fra 

prøvestikk JAH4. Denne viste forekomsten av eik, barlind, frukttre og furu, bestående av 

ved fra såvel eldre stammer som yngre greiner. 

7.2 DATERING 

Én trekullprøve, 1PK2715, ble 14C-datert ved Uppsala Universitet. Resultatet av denne 

ble 2 067 ± 30 cal. BP. I kalenderår tilsvarer dette perioden mellom 180 f.Kr. og 10 e.Kr. 

i førromersk jernalder, og altså betydelig yngre enn det innsamlede gjenstandsmaterialet. 

7.3 MAKROFOSSILANALYSE 

To makrofossilprøver, 1PM2469 og 1PM2716, ble analysert ved Miljöarkeologiska 

Laboratoriet, Umeå Universitet (Östman 2016). Begge var uten organisk innhold. 
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8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

8.1 UTGRAVNINGENS RESULTATER 

Resultatene av utgravinga på Skjolnes Sommerro gir et bilde av en sterkt forstyrret og 

vanskelig avgrensbar boplass. De største funnmengdene ble påvist i matjord i inntil nylig 

dyrket mark, og antyder at hoveddelen av boplassen har ligget på eller opp mot den 

ryddete flata i undersøkelsesområdets nordvestre del. Det langt mer steinete området vest 

og sørvest for denne flata viste imidlertid også en jevnt lav funnfrekvens. Mens 

prøvekvadrantene gravd i sistnevnte område ga en relativt liten funnmengde, skiller de få 

diagnostiske gjenstandene herfra seg ikke fra funnmaterialet for øvrig. Det er dermed 

ingen holdepunkter for å tolke funnforekomstene som separate hendelser.  

Hva aktiviteten utenfor den dyrkede flata har bestått i er noe uklart. Gjenstandsfunnene 

kan vanskelig være ført dit av naturprosesser og området kan ikke ses å ha vært påvirket 

av seinere tids jordbruksaktivitet. Funnmaterialet her er representert med enkeltstående 

funn heller enn avfall fra sammenhengende sekvenser for redskapsproduksjon. Områdets 

ulendte og steinete karakter tatt i betrakting er det mer nærliggende å se dette som 

sekundært deponert boplassavfall og sporadisk aktivitet, heller enn et egentlig bo- og 

produksjonsområde. Nord og øst for undersøkelsesområdet var undergrunnen åpenbart 

sterkt forstyrret, blant annet med anleggelsen av en hage, og utstrekningen av lokaliteten i 

disse retningene ble ikke prioritert undersøkt. 

De til sammen 4247 funnene må antas å utgjøre kun en liten del av den totale 

funnmengden på lokaliteten. Hoveddelen av gjenstandsfunnene fordeler seg på et fåtall 

kvadranter der matjorda ble undersøkt, mens matjordslaget i hovedsak ikke ble prioritert 

gravd. De relativt store funnmengdene i prøvekvadrantene som ble gravd i øvre, 

nordvestre delen av undersøkelsesområdet kan videre antyde at den sentrale og mest 

funnrike delen av boplassen befinner seg i de ikke utgravde områdene. Mens seinere 

aktivitet på stedet har medført betydelige forstyrrelser, er det åpenbart at det her er snakk 

om en boplass av nokså betydelig omfang, hvor det trolig er etterlatt flere titalls tusen 

gjenstander. 

En konsekvens av at lokaliteten, som beskrevet i kapittel 5.2, viste seg å ligge noe lenger 

nord-nordøst enn opprinnelig antatt, er at den også ligger noe høyere i landskapet. Som 
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nevnt var det ikke GPS-dekning på stedet og grensemarkørene som ble benyttet som 

fastpunkter for innmåling var ikke registrert med høyde over havet. Nøyaktige 

høydemålinger kunne derfor ikke foretas, men ut i fra høydekotene på tilgjengelig 

kartmateriale har funnområdene ligget i overkant av én meter høyere enn de først antatte 

5-6 moh, anslagsvis 6-8 moh. Betydningen av dette for lokalitetens tidfesting er trolig 

liten, men vanskelig å fastslå grunnet usikkerheten rundt strandhevingsforløpet i området. 

8.2 TEKNOLOGISKE ASPEKTER AV FUNNMATERIALET 

Det primærbearbeidete flintmaterialet domineres av produksjon av middels regulære 

flekker, samt bipolar reduksjonsteknikk. 

 

Figur 20: Sylindrisk flekketeknikk. Fra venstre: Sylindrisk kjerne, kjernefragment, 

ryggflekker, plattformavslag, flekker. 

Flekkene peker nokså entydig mot en reduksjonsteknikk basert på sylindriske kjerner 

(Fig. 20), og med unntak av det bipolare materialet er det kun funnet én hel og en 

fragmentarisk kjerne, begge sylindriske. Innslaget av mikroflekker er lavt og i hovedsak 

lite standardisert. Dette bør tolkes som en del av det naturlige spektrumet ved en 

sylindrisk flekketeknikk, heller enn en spesialisert mikroflekketeknikk. 

Det bipolart slåtte materialet har i noen tilfeller tatt utgangspunkt i utbrukte sylindriske 
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kjerner, som til slutt er bipolart redusert. En annen hovedgruppe av bipolare kjerner har 

utgangspunkt i mindre strandknoller av variabel men ofte noe grov flintkvalitet. Til 

sammen kan disse ses som en strategi for utnyttelse av flintråstoff av for små dimensjoner 

eller dårlig kvalitet til en mer kontrollert flekkeproduksjon. Særlig synes bipolare avslag 

her å være foretrukket til framstilling av borspisser, men det kan heller ikke utelukkes at 

også enkelte av kjernene bør ses som en så langt ukjent redskapstype (Eigeland 2015). 

Mens det ikke er inndelt etter flinttyper, delvis som følge av høy grad av patinert flint 

som ville vanskeliggjøre en slik inndeling, er variasjonen i flinttyper åpenbart betydelig. 

Så vel grove som svært fine typer er representert, kanskje med en overvekt av 

mellomkornet matt flint. Et lite antall gjenstander i svært fin, mørk flint, inkludert et 

retusjert fragment klassifisert som et multiredskap, kan tenkes å være innført til 

lokaliteten, da det ikke ser ut til å være nevneverdig produksjonsavfall av denne 

flinttypen tilstede. Et fragment av ryolitt, som ikke er lokalt forekommende i området, 

demonstrerer dessuten direkte eller indirekte kontakt med andre regioner (se f.eks. Reitan 

2015). I all hovedsak kan imidlertid gjenstandsmaterialet tilskrives lokal produksjon. Av 

uretusjerte avslag, fragmenter og splinter har 42,3 % rest av cortex; kurvaturen på mange 

av disse stykkene tilsier at de er slått av mindre knoller, som antyder en utstrakt bruk av 

lokal strandlfint. 

8.3 TYPOLOGISK TREKK OG DATERING 

Av typologisk daterbare gjenstander finnes i hovedsak én sylindrisk kjerne, samt flekker 

og kjernefragmenter som indikerer sylindrisk flekketeknikk, i tillegg til tangespisser av 

A-type. Sylindrisk flekketeknikk forekommer i både tidlig- og mellomneolitikum, men 

basert på materialet fra Lundevågen kan det se ut som en godt utviklet flekketeknikk med 

store og regelmessige flekker først opptrer litt ut i TN eller MNa (Berg-Hansen og Reitan 

2009:63). Flekkematerialet fra Skjolnes Sommerro framstår i den sammenheng som noe 

variert, men med overvekt av middels regulære flekker og få eller ingen av størrelsen og 

kvaliteten som er nødvendig for å framstille eksempelvis B- og C-spisser. 

A-spisser forekommer fra seinmesolitikum til MNb, men forekommer i TN sammen med 

tverrpiler og eneggede spisser, og i MNb med tangespisser av type B, C og D (Ballin og 

Jensen 1995: 161). I MNa (3300-2700 f.Kr.) forekommer hovedsakelig A-spisser, og en 

datering innen denne perioden kunne dermed foreslås. Imidlertid utgjør det innsamlede 
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materialet kun en liten del av den totale funnmengde på lokaliteten, og er dessuten noe 

tilfeldig innsamlet ettersom de fleste funn er gjort i omrotet matjord. En noe videre 

datering til innen først halvdel av yngre steinalder burde derimot anses som sikker, ut i 

fra strandlinjekurven som gir en tidligst mulig datering ved starten av denne perioden, 

samt mangel på typologisk seinere trekk som B-, C- og D-spisser og 

flateretusjeringsavslag. 

 

Figur 21: Fragment av rhyolitt 

Bruken av rhyolitt som råstoff for redskapsproduksjon, og da særlig A-spisser, har vært 

omfattende i Hordaland og Rogaland i TN og MNa (Alsaker 1987). På Sør- og Østlandet 
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forekommer rhyolitt langt mer sporadisk, i form av et fåtall ferdige pilspisser, flekker og 

preparerte kjerner (Reitan 2015). Disse har på en eller annen måte funnet veien fra 

Vestlandet og viser noen grad av kontakt mellom regionene. Fragmentet (Fig. 21) som er 

funnet på Skjolnes Sommerro har ingen tydelig sekundær bearbeiding som gjør at det kan 

klassifiseres som et formelt redskap, og kan heller ikke ses å inngå i noen 

reduksjonssekvens på stedet. Det er dermed et åpent spørsmål hvordan og hvorfor det har 

havnet her. Et skarpt konkavt parti på den ene sidekanten kan imidlertid tenkes å ha vært 

anvendt som en skjære- eller skraperegg, stykket ligger dessuten godt i handa ved en 

tenkt anvendelse av denne, og det kan ikke utelukkes at det dreier seg om et medbrakt 

uformelt redskap. 

En ut i fra strandlinjekurven tenkelig tidligere bruksfase i Nøstvetfasen (6350-4650 f.Kr.) 

anses ut i fra den lave frekvensen av mikroflekker og mangel på sikkert mesolittisk 

gjenstandsmateriale som usannsynlig. Det er dermed trolig at funnene representerer én 

sammenhengende bruksfase, uten innblanding av eldre eller yngre materiale. Varigheten 

av aktiviteten på stedet er ikke mulig å fastslå sikkert, utover at etter funnmengdene å 

dømme er snakk om noe mer enn et kortvarig opphold. 

Keramikkskårene som ble funnet mangler dekor og har ingen sikre daterende trekk. De 

ble funnet i overgangen mellom matjord og undergrunn i samme prøvestikk som kull fra 

en grunn nedgraving ble datert til førromersk jernalder. Konteksten er dermed usikker 

men kan antyde at keramikken er betydelig yngre enn det øvrige funnmaterialet. 

Traktbegerkeramikken fra den nærliggende Grønnslettvika-lokaliteten er ikke undersøkt i 

denne sammenhengen, og kun dekorerte skår er avbildet i publikasjonen av denne 

(Melvold 2015, fig 6.11 a – e). Det skal ikke utelukkes at keramikken herfra kan være av 

samme type, noe som vil kunne avklares ved en eventuell framtidig gjennomgang av 

disse lokalitetene under ett. 

8.4 KULTURHISTORISK KONTEKST OG TOLKNING 

Den undersøkte boplassen viste seg å være sterkt forstyrret av seinere aktivitet og 

dessuten vanskelig avgrensbar. Mangelen på godt bevarte kontekster og organisk 

materiale begrenser dermed informasjonspotensialet noe. Gjenstandsmaterialet som ble 

innsamlet er imidlertid av tilstrekkelig kvalitet og omfang til at lokaliteten kan settes inn i 

en kulturhistorisk sammenheng, i lys av de mange tidligere utgravde lokalitetene fra 
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yngre steinalder i området. 

Farsundprosjektet (Ballin og Jensen 1995) og Lundevågenprosjektet (Berg-Hansen og 

Reitan 2009), henholdsvis nord og sør for Lundevågen på nordsida av Skjolneshalvøya, 

har framskaffet et betydelig boplassmateriale som har bidratt til å belyse steinalderen i 

denne delen av landet. Materialet fra flere av de her utgravde boplassene har likhetstrekk 

med det fra Skjolnes Sommerro, men de fleste av disse er blandet, med funn fra flere 

deler av neolitikum og seinmesolitikum. 

Kun noen hundre meter i sørlig retning i Grønnslettvika ble det i 2005 gravd en boplass 

som i hovedsak framstår som enfaset (Melvold 2006, 2015). Gjenstandsmaterialet herfra 

omfatter som på Skjolnes Sommerro sylindriske kjerner og flekker slått fra slike, høy 

andel bipolar teknikk, utnyttelse av mindre strandknoller og 23 A-spisser. Med unntak av 

tre pilspisser tolket som yngre innslag, ei slipt bergartsøks og en skiferspiss, framstår 

sammensetningen av det littiske funnmaterialet her som tilnærmet identisk.  

Boplassen i Grønnslettvika ligger mellom 6 – 9 moh, på mer eller mindre på samme 

høyde som de anslåtte 6 – 8 moh på Sommerro. To 
14

C-dateringer til 3775-3695 f.Kr. 

(4945+/-40 ukal. BP) og 3010-2900 f.Kr. (4335+/-40 ukal. BP), tilsvarende perioden fra 

starten av TN til midten av MNa, begge fra gode kontekster i kulturlag, samsvarer med så 

vel typologiske trekk i materialet som en strandbundet beliggenhet i det aktuelle 

tidsrommet (Melvold 2015: 114-117). Dette gir trolig en god ramme for dateringen også 

av Skjolnes Sommerro.  

Gitt den korte avstanden mellom disse to boplassene er det nærliggende å se dem som 

tilnærmet samtidige, eller i det minste tilhørende én og samme kulturgruppe, kronologisk 

avgrenset innenfor noen århundrer. Forekomsten av keramikk med traktbegerdekor i 

Grønnslettvika kan i den sammenheng eventuelt tolkes som en funksjonell heller enn en 

kronologisk eller kulturell forskjell mellom disse lokalitetene. 

Så vel funnmaterialet og plassering i landskapet peker entydig mot en tolkning av både 

Grønnslettvika og Skjolnes Sommerro som fangstboplasser. Funn av tamdyrbein på 

førstnevnte, riktignok udaterte men fra sikker kontekst, kan imidlertid bidra til nyansere 

dette noe (Melvold 2015: 118). Vegetasjonshistoriske undersøkelser fra Lista antyder 

videre at det kan ha vært drevet jordbruk i området allerede i tidligneolitikum (Prøsch-
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Danielsen 1996, Høeg 1995). Det bør derfor tas høyde for at aktivitetene på stedet og 

subsistensgrunnlaget for menneskene som har holdt til her kan være langt mer komplekst 

enn det framstår ut i fra kun det littiske funnmaterialet. 

Ettersom det ikke ble framskaffet daterbart materiale fra den primære bruksfasen og 

omfattende forstyrrelser av aktivitetsflata vanskeliggjør inngående romlige analyser, må 

svaret på flere av undersøkelsens opprinnelige problemstillinger fremdeles anses som 

åpent. Funnmaterialet herfra gir likevel et innblikk i den materielle kulturen innenfor en 

avgrenset periode og sammenligningsgrunnlag i forhold til tidligere og fremtidige 

undersøkte lokaliteter. Det representerer slik et verdifullt bidrag til å belyse steinalderen 

på Lista. 

9 SAMMENDRAG 

I tidsrommet 3.8 – 26.8.2015 gjennomførte Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo 

en utgraving av to steinalderlokaliteter (ID 50128, ID 127823) på Skjolnes (7/56), 

Farsund Kommune, Vest-Agder. Årsaken var anleggelse av ny atkomstvei til en 

fritidseiendom. 

De registrerte lokalitetene ble fra starten behandlet som ett sammenhengende 

funnområde, men viste seg å være unøyaktig innmålt. Undersøkelsen påtraff kun 

ytterkanten av den primære funnkonsentrasjonen, som i hovedsak lå utenfor 

anleggsområdet og er dermed etterlatt urørt. Et mindre område i tidligere dyrket mark ble 

avtorvet, her og i tilstøtende områder ble det gravd prøvekvadranter og profiler for å 

avklare funnforekomst og eventuell stratigrafi. Undergrunnen viste seg sterkt forstyrret, 

men funnmengden var stor i matjordslaget. Den ikke utgravde delen av lokaliteten kan 

likevel tenkes å ha bevarte kontekster under matjorda. 

Det ble gjort 4247 funn på lokaliteten, i overveiende grad utgjøres dette av flint men med 

mindre innslag av kvarts, bergart, pimpstein, rhyolitt og keramikk. Funnmaterialet 

framstår i hovedsak som enfaset og kan ut ifra strandlinjekurve og typologi dateres innen 

første halvdel av yngre steinalder. Av diagnostiske funn var en sylindrisk flekkekjerne, 

samt kjernefragmenter og flekker som indikerer sylindrisk flekketeknikk, i tillegg til 6 A-

spisser. Råstoffbruken er i stor grad basert på lokal strandflint, med hyppig bruk av 

bipolar reduksjonsteknikk. Funnmateriale og plassering in landskapet antyder at det er 

snakk om en fangstboplass. 



Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

44 

7/56, Farsund  Saksnr. 2013/11465 

 

  

 

10 LITTERATUR 

Alsaker, S. (1987) Bømlo – Steinalderens råstoffsentrum på Sørvestlandet. Arkeologiske 

avhandlinger 4, Historisk Museum, Universitetet i Bergen. 

Ballin, T. B. og O. L. Jensen (1995) Farsundprosjektet – steinalderboplasser på Lista. 

Varia 29, Universitetets Oldsaksamling, Oslo 

Berg-Hansen, I. M. (1999) The availability of flint at Lista and Jæren, Southwestern 

Norway. Boaz, J. (Red.) The Mesolithic of Central Scandinavia. Universitetets 

Oldsakssamlings Skrifter. Ny rekke 22, Oslo. s. 255-266 

Berg-Hansen, I. M. og G. Reitan (2009) Lundevågenprosjektet delrapport 1. 

Sammenfattende rapport. Kulturhistorisk Museum, Oslo 

Dyrnæs, G. N. (1996) Kommunedelplan Lundevågen. Rapport fra de arkeologiske 

undersøkelsene, april – mai 1996. Vest-Agder Fylkeskommune. 

Eigeland, L. (2015) Maskinmennesket i steinalderen. Endring og kontinuitet i 

steinteknologi fram mot neolitiseringen av Øst-Norge. Doktorgradsavhandling, 

Universitetet i Oslo, Institutt for arkeologi, konservering og historie. 

Glørstad, H. (2006) Faglig program bind 1. Steinalderundersøkelser. Varia 61. 

Kulturhistorisk Museum, Fornminnesksjonen, Oslo. 

Glørstad, H (2010) The northern province? The neolithisation of southern Norway. I: 

Glørstad, H. og C. Prescott (red.) Neolithisation as if history mattered. Processes of 

neolithisation in North-Western Europe. Bricoleur press, Göteborg. 135 – 168. 

Glørstad, H. (2012) Traktbegerkulturen, kysten og det tidligste jordbruket – et problem 

for periferien? I: Solvberg, A., J. A. Stålesen og C. Prescott (red.) Neolitikum. Nye 

resultater fra forskning og forvaltning. Nicolay Skrifter 4. Institutt for arkeologi, 

konservering og historiske studier, Universitetet i Oslo. s. 6 – 17. 

Høeg, H. I. (1995) Pollenanalyse på Lista. I: Ballin, T. B. og O. L. Jensen (1995) 

Farsundprosjektet – steinalderboplasser på Lista. Varia 29, Universitetets 

Oldsaksamling, Oslo 

Melvold, S. (2006) Boplassfunn fra yngre steinalder, Skjolnes 7/33, Farsund, Vest-Agder. 

Rapport Arkeologisk Utgravning. Kulturhistorisk Museum, Oslo 

Melvold, S. (2015) Grønnslettvika i Farsund. En neolittisk fangstboplass med kulturlag 

og traktbegerkeramikk. I: Arkeologiske undersøkelser 2005 – 2006, Kulturhistorisk 

Museum, Universitetet i Oslo. Portal forlag og Kulturhistorisk Museum, 

fornminneseksjonen. 108 – 118. 

Olsen, M. (2013) Arkelogisk befaringsrapport, Gnr 7 Bnr 56, Farsund Kommune. Vest-

Agder Fylkeskommune. 

Out, W., K. V. Salvig og P. H. Mikkelsen (2016) Rapport vedr. detaljeret vedanatomisk 

analyse af 1 prøve fra KHM 2013/11465, prosjektkode 221012, Skjolnes, Sommerro, 

Bamble kommune, Telemark fylke (FHM 4296/2080). Afdeling for konservering og 

naturvidenskab, Moesgaard museum. 

Possnert, G. og E. Pettersson (2016) Resultat av 14C datering av träkol från Skjolnes, 

Sommerro, KHM 2013/11465, Farsund, Vest-Agder, Norge. Ångströmlaboratoriet, 

Uppsala Universitet. 

Prescott, C (2008) Lista – der norgeshistorien skiftet retning. Nicolay. Arkeologisk 

tidsskrift 104. s. 4 – 10. 

Prescott, C. (2010) History in prehistory – the later neolithic/early metal age, Norway. I: 

Glørstad, H. og C. Prescott (red.) Neolithisation as if history mattered. Processes of 

neolithisation in North-Western Europe. Bricoleur press, Göteborg. 193 – 216. 



Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

45 

7/56, Farsund  Saksnr. 2013/11465 

 

  

 

Prøsch-Danielsen, L. (1996) Vegetation history and human impact during the last 11500 

years at Lista, the southernmost part of Norway. Based primarily on professor Ulf 

Hafsten’s material and diary from 1955-1957. Norsk Geografisk Tidsskrift 50: 85-99. 

Reitan, G. (2015) Rhyolitt på Østlandet – råstoff og teknologi i tidligneolitikum. Nicolay. 

Arkeologisk tidsskrift 124. s. 11 – 21 

Schülke, A. (2013) Prosjektplan. Undersøkelse av automatisk fredete kulturminner (id 

50128 og id 127823, steinalderlokaliteter). Forslag til bygging av ny atkomstvei til 

boligeiendom, Skjolnes, 7/56, Farsund kommune, Vest-Agder fylke. Kulturhistorisk 

Museum, Fornminneseksjonen, UiO 

Östman, S. (2016) Screening av 2 makrofossilprover från Skjolnes-Sommerro, Farsund 

kommun, Vest-Agder Fylke. Teknisk rapport. Miljöarkeologiska Laboratoriet, Umeå 

Universitet. 

11 VEDLEGG 

11.1 TILVEKSTTEKST 

C60258 /1-27 

Boplassfunn fra tidlig-/mellomneolitikum fra SKJOLNES SOMMERRO av 

SKJOLNES (7 /56), FARSUND K., VEST-AGDER. 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning ved John Asbjørn Havstein, 2015. To 

lokaliteter (ID 50128 og ID 127823) ble direkte og indirekte berørt. Disse var registrert 

på bakgrunn av to positive prøvestikk med til sammen 94 funn (Dyrnæs 1996). 

Lokalitetene viste seg å være unøyaktig innmålt og undersøkelsen påtraff dermed kun 

ytterkanten av den primære funnkonsentrasjonen. Denne ble påvist umiddelbart nordvest 

for det utgravde området, på en avgrenset oppdyrket flate, men ikke utgravd ettersom den 

ikke ville berøres direkte av det aktuelle tiltaket. Undersøkelsen ble utført ved maskinell 

avtorving av deler av området, samt graving av prøvekvadranter og to profiler. Det ble 

påvist betydelige funnmengder i matjordslaget i en oppdyrket del av 

undersøkelsesområdet, men undergrunnen var i hovedsak sterkt forstyrret av jordbruk og 

anleggelsen av en hage. En kullprøve fra en nedgraving ble datert til førromersk 

jernalder. Det ble gjort i alt 4247 gjenstandsfunn, i hovedsak av flint, med mindre innslag 

av andre littiske råmaterialer, samt fire keramikkskår av uviss type og alder. 

Gjenstandsmaterialet kan dateres til første halvdel av neolitikum og omfatter en 

sylindrisk kjerne og seks A-spisser.  

Orienteringsoppgave:  Lokalitetene ligger nordøst på Skjolneshalvøya, på en oppdyrket 

flate og tilstøtende steinete områder i en sørøstvendt skråning ned mot Bertasbukta, ca 

30-40 m sørvest for bolighuset på en fritidseiendom. Høyde over havet var 6-8 m. 

LokalitetsID:  50128/127823. 

Kartreferanse/-koordinater:Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6439775, Ø: 371350 

Katalogisert av: John Asbjørn Havstein. 
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Dyrnæs, G. N. (1996) Kommunedelplan Lundevågen. Rapport fra de arkeologiske 

undersøkelsene, april – mai 1996. Vest-Agder Fylkeskommune. 

Havstein, J. A. (2016) Rapport fra arkeologisk utgravning, Skjolnes 7/56, Farsund k., 

Vest-Agder. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk Museum, UiO. 

1)  6  pilspisser ,  a-spisser  av flint.  3 varmepåvirket. Mål: Stm: 1,8 – 2,6 cm. 
2)  10  flekker  med retusj av flint.  3 varmepåvirket,  1 med cortex. Mål: Stm: 1,6 – 2,8 cm. 
3)  3  flekker  med rygg av flint. Mål: L: 2,4 – 4,6 cm. 
4)  114  flekker av flint.  44 varmepåvirket,  12 med cortex. Mål: L: 2,2 – 4,3 cm. 
5)  2  mikroflekker  med rygg av flint. Mål: L: 2,1 – 2,3 cm. 
6)  16  mikroflekker av flint.  4 varmepåvirket,  2 med cortex. Mål: L: 1,9 – 2 cm. 
7)  7  avslag  med retusj av flint, hvorav 2 skrapere og 3 bor.  5 med cortex. Mål: Stm: 1,9 – 3,0 
cm. 
8)  844  avslag av flint, hvorav 28 primær- og  45 sekundær-. 262 varmepåvirket, 340 med 
cortex. 
9)  16 fragmenter  med retusj  av flint, hvorav  1 multiredskap, 5 skrapere og 5 bor. 2 
varmepåvirket, 3 med cortex. Mål: Stm: 1,6 – 4,9 cm. 
10)  1924  fragmenter av flint.  864 varmepåvirket,  687 med cortex. 
11)  1172  splinter av flint.  540 varmepåvirket,  196 med cortex. 
12)   1 sylindrisk kjerne av flint. Mål: Stm: 4,1 cm. 
13)  75   bipolare kjerner av flint.  25 varmepåvirket,  39 med cortex. Mål: Stm: 1,6 – 4,5 cm. 
14)   1 uregelmessig kjerne av flint. Mål: Stm: 4,3 cm. 
15)   8 kjernefragmenter av flint, hvorav 5 plattformavslag og 1 prepareringsavslag.  2 
varmepåvirket, 2 med cortex. Mål: Stm: 1,7 – 2,7 cm. 
16)  9  knoller av flint.  9 med cortex. Mål: Stm: 2,1 – 5,4 cm. 
17)  1 fragment av rhyolitt. Mål: Stm: 6,5 cm. 
18)  4  avslag av kvarts. 
19)  12  fragmenter av kvarts.  1 varmepåvirket. 
20)  3  splinter av kvarts. 
21)  1 slipt fragment av kvartsitt, mulig køllefragment. Mål: Stm: 2,8 cm. 
22)  1 slipt avslag av bergart, mulig øksefragment. Mål: Stm: 3,4 cm. 
23)  1 slipt fragment  av bergart, mulig køllefragment. Mål: Stm: 3,7 cm. 
24)  1 knakkestein av bergart. Mål: Stm: 5,8 cm. Vekt: 188 g 
25)  9  fragmenter av pimpstein. Mål: Stm: 1,5 – 3,5 cm. 
26)  4  fragmenter av keramikk. Mål: Stm: 1,7 – 3,5 cm. Samlet vekt: 12 g. 
27)  1 prøve, kull. Prøvenummer 1PK2715 fra nedgravning av ukjent art i prøvestikk JAH4. 
Vedartsbestemmelse påviste furu, frukttre, barlind, samt mulig eik. Frukttre datert til 180 f.Kr. 
og 10 e.Kr. (Ua-52980, 2067±30BP). 
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11.2 PRØVER 

11.2.1 Kullprøver 
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11.2.2 Makrofossilprøver 
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11.3 TEGNINGER 
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11.4 FOTOLISTE 

Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 
Cf35010_001 Oversiktsbilde før oppstart sø JAH 05.08.2015 

Cf35010_002 Oversiktsbilde før oppstart n JAH 05.08.2015 

Cf35010_003 Oversiktsbilde før oppstart n JAH 05.08.2015 

Cf35010_004 Oversiktsbilde før oppstart ø JAH 05.08.2015 

Cf35010_005 Oversiktsbilde før oppstart v JAH 05.08.2015 

Cf35010_006 Oversiktsbilde før oppstart n JAH 05.08.2015 

Cf35010_007 Oversiktsbilde før oppstart sø JAH 05.08.2015 

Cf35010_008 oversiktsbilde før oppstart sv JAH 05.08.2015 

Cf35010_009 Oversiktsbilde før oppstart nv JAH 05.08.2015 

Cf35010_010 ovesriktsbilde før oppstart v JAH 05.08.2015 

Cf35010_011 Brønn før avdekking v JAH 05.08.2015 

Cf35010_012 Avtorving, arbeidsbilde. nv JAH 05.08.2015 

Cf35010_013 Avtorving, arbeidsbilde nø JAH 05.08.2015 

Cf35010_014 avtorving, arbeidsbilde s JAH 05.08.2015 

Cf35010_015 avtorving , arbeidsbilde sv JAH 05.08.2015 

Cf35010_016 avtorving, arbeidsbilde s JAH 05.08.2015 

Cf35010_017 Avtorvet område s JAH 05.08.2015 

Cf35010_018 Lokalitet etter avtorving nv JAH 05.08.2015 

Cf35010_019 lokalitet etter avtorving v JAH 05.08.2015 

Cf35010_020 Brønn etter avtorving s JAH 05.08.2015 

Cf35010_021 Arbeidsbilde, graving av prøvekvadranter nø JAH 05.08.2015 

Cf35010_022 Sålding, arbeidsbilde n JAH 05.08.2015 

Cf35010_023 Arbeidsbilde, graving av prøveruter i steinete område sø JAH 05.08.2015 

Cf35010_024 Profil B nø JAH 05.08.2015 

Cf35010_025 Profil B nø JAH 05.08.2015 

Cf35010_026 Profil B nø JAH 05.08.2015 

Cf35010_027 Profil B nø JAH 05.08.2015 

Cf35010_028 Profil B nø JAH 05.08.2015 

Cf35010_029 Profil B nø JAH 05.08.2015 

Cf35010_030 profil B nø JAH 05.08.2015 

Cf35010_031 Profil B nø JAH 05.08.2015 

Cf35010_032 Profil B nø JAH 05.08.2015 

Cf35010_033 Oversikt, profil B n JAH 05.08.2015 

Cf35010_034 Oversikt, Profil B ø JAH 05.08.2015 

Cf35010_035 Oversikt, Profil B sø JAH 05.08.2015 

Cf35010_036 2AS2465 plan - mulig prøvestikk nø JAH 05.08.2015 

Cf35010_037 2AS2465 profil - mulig prøvestikk nø JAH 05.08.2015 

Cf35010_038 Profil A, oversikt sø JAH 05.08.2015 

Cf35010_039 Profil A, oversikt nv JAH 05.08.2015 

Cf35010_040 Profil A, oversikt nv JAH 05.08.2015 

Cf35010_041 Profil A under graving sø JAH 05.08.2015 

Cf35010_042 Profil A under graving s JAH 05.08.2015 

Cf35010_043 Den rydda og funnrike flata, med steinete område i forgrunnen og oppbygd 

terasse i bakgrunnen 

nø JAH 05.08.2015 

Cf35010_044 Profil A under graving sø JAH 05.08.2015 

Cf35010_045 Profil A s JAH 05.08.2015 

Cf35010_046 Profil A s JAH 05.08.2015 

Cf35010_047 Profil A s JAH 05.08.2015 

Cf35010_048 Profil A s JAH 05.08.2015 

Cf35010_049 Profil A s JAH 05.08.2015 

Cf35010_050 Profil A n JAH 05.08.2015 

Cf35010_051 Profil A n JAH 05.08.2015 

Cf35010_053 Profil A n JAH 05.08.2015 

Cf35010_058 Arbeidsbilde profiltegning sø JAH 05.08.2015 

Cf35010_059 Prøvekvadrant JAH4 sø JAH 05.08.2015 

Cf35010_060 Prøvekvadrant SVN5 nv JAH 05.08.2015 

Cf35010_061 Prøvekvadrant SVN6 ø JAH 05.08.2015 

Cf35010_062 Oversikt, funnrik ikke utgravd flate n JAH 05.08.2015 
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Cf35010_063 Oversikt, ikke utgravd funnrik flate sv JAH 05.08.2015 

Cf35010_064 Oversikt, ikke utgravd funnrik flate. Øvre del av profil B i forgrunnen. n JAH 05.08.2015 

Cf35010_065 Tegning av lokaliteten med funnspredning   JAH 05.08.2015 

Cf35010_066 Rentegning profil A   JAH 05.08.2015 

Cf35010_067 Rentegning profil B   JAH 05.08.2015 

Cf35010_068 Rentegning, prøvekvadrant JAH4   JAH 05.08.2015 

Cf35010_069 Rentegning, prøvekvadrant SVN5   JAH 05.08.2015 

Cf35010_070 Rentegning, prøvekvadrant SVN6   JAH 05.08.2015 

Cf35010_071 Rentegning, 2AS2465   JAH 05.08.2015 

Cf35010_072 Originaldokumentasjon, funnspredningskart lag 1   JAH 05.08.2015 

Cf35010_073 Originaldokumentasjon, profil A   JAH 05.08.2015 

Cf35010_074 Originaldokumentasjon, profil B   JAH 05.08.2015 

Cf35010_075 Originaldokumentasjon, prøvekvadranter   JAH 05.08.2015 

11.5 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

Profiltegning, Profil A 

Profiltegning, Profil B 

Profiltegning, JAH4, SVN5, SVN6 og 2AS2465 

Funnspredningskart lag 1 

 


