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SAMMENDRAG 
Rapporten omhandler hovedundersøkelsene av en arkeologisk lokalitet, Lastad, Ålo i 

Søgne kommune, Vest-Agder. 

Planområdet besto av et lite felt der det ble gravd prøveruter manuelt med spade, 

flateavdekket med maskin, samt dypsjaktet for å få kontroll over de stratigrafiske 

forholdene på flaten. Her ble det dokumentert spredte flint- og kvartsavslag (16 stk) uten 

sikker kontekst. Det arkeologiske materialet ble uten unntak funnet i matjorda. Det ble 

også påvist et ildsted som ikke har sammenheng med denne bruksfasen, der en 

radiologisk datering viste 1 636 ±30 BP (ca 400 AD). 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

LASTAD, ÅLO, GBNR. 38/139, SØGNE K, VEST-
AGDER FYLKE  

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

I forbindelse med forslag til regulering av boligtomt i Ålo, Lastad, Søgne kommune 

foretok Vest-Agder fylkeskommune arkeologiske registreringer i perioden 23.3.2011 og i 

perioden 20-21.10.2011 (Sayej 2011).  

I brev til Riksantikvaren, med kopi til Kulturhistorisk museum 23.5.2011 anbefalte 

fylkeskommunen dispensasjon med krav om arkeologisk frigivningsundersøkelse av de 

påviste kulturminnene på vilkår om en arkeologisk undersøkelse på statens bekostning 

(mindre privat tiltak).  

Representanter fra Riksantikvaren, Fylkeskommunen og Kulturhistorisk museum foretok 

en befaring 20.9.2011 og kom til enighet om at det ikke forelå nok grunnlagsmateriale til 

å vurdere saken, og at det skulle foretas en supplerende registrering av planområdet for å 

avgrense lokaliteten før en eventuell utgraving.    

Fylkeskommunen gjennomførte en tilleggsregistrering av området 20.-21. oktober 2011. 

Til sammen ble det gravd 19 prøvestikk, der 13 var positive. Det framkom ikke 

diagnostiske funn eller kulturlag innenfor planområdet, men Kulturhistorisk Museum 

støttet fylkeskommunens anbefaling om frigivningsundersøkelse. 

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Den arkeologiske hovedundersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 9-25.7. 2012. 

Undersøkelsen ble delt inn i henholdsvis 3 dager flateavdekkende undersøkelser etterfulgt 

av 8 dager med graving av prøveruter, solding, dypsjakting og dokumentasjon. 

Innmåling, ett dagsverk i felt, påløp i tillegg.  

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Birgitte Bjørkli Feltleder 9-25.7. 2012 13 

Ronny Kvarsnes Feltassistent 9-25.7. 2012 13 

Marius Lunden Gravemaskinsjåfør 9-11.7.2012 3 

Magne Samdal Gis 19.7.2012 1 

Sum 30 

Fig 1. Deltakere på feltarbeidet 
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3 BESØK OG FORMIDLING  

Ghattas Sayej fra Vest-Agder fylkeskommune var på befaring ved to anledninger. 

Det ble ikke prioritert formidling eller kontakt med media i forbindelse med prosjektet, 

men det var stadig besøk av naboer, grunneiere og spesielt interesserte på lokaliteten.  

 

 
 Fig 2. Kart over området med planområdet markert. Ill: Kjetil Loftsgarden. Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. 

4  LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Søgne kommune ligger ved Sørlandskysten mellom Mandal og Kristiansand med Lastad 

plassert på vestsiden av Trysfjorden, tvers overfor den gamle bebyggelsen på Trysnes. 

Ved Lastad er fjorden kun 100-150 meter bred. Det er kjent flere steinalderlokaliteter og 

løsfunn på Lastad, som blant annet funn av del av nøstvetøks (Id 108500), bergartsøks (Id 

91253), flintavslag (91256) og funn av flekkeblokk under heller (Id 116091). Også på 

Trysnes er det kjent flere steinalderboplasser og løsfunn (Id 140004, Id 115954) samt 

funn av flintdolk (C30557). 

Naturen i dette området er variert og har gitt gode livsbetingelser for bosetning i 

forhistorisk tid, og de mange kulturminnene vitner om utstrakt kontakt med andre 

områder langs kysten og til Danmark. 

Et av de mest unike funnene fra eldre steinalder i Norge er gjort i Søgne kommune. Det 

er et funn av en gruppe med de eldste menneskeskjelettene i Norden (Id 100502). De ble 

funnet på Hummervikholmen, ca. 2,5 km øst for Lastad. KHM har i samarbeid med 
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Norsk Maritimt Museum utført videre undersøkelser på stedet sommeren 2013, med flere 

funn av levninger etter mennesker fra steinalder. 

Det er ikke gjort funn fra jernalder på Lastad eller i umiddelbar nærhet til denne gården, 

men det er kommet inn en rekke funn fra jernalder fra Søgne til Universitetets 

Oldsaksamling/Kulturhistorisk museum, og det finnes rike spor etter bosetning også fra 

jernalder. Fra eldre jernalder er det kommet inn to gravfunn fra Eik, gnr. 28 (C23256 og 

C23928) og et gravfunn fra Føre, gnr. 19 (C32108, C 32109), og det er innlevert et 

spinnehjul fra samme gård (C32273). Fra Songvik, gnr. 23, er det kommet inn to 

spinnehjul (C32110 og C32112) og en gullberlokk (C32661) fra eldre jernalder. 

Fra yngre jernalder er det kommet inn sverd fra Tufte (gnr 55, C24430), sverd og øks fra 

Leire (gnr. 29, C25080), og et sverd fra Stausland (gnr. 18, C37719). 

 

 

 
Fig 3. Planområdet sett mot NV, med utsikt mot Trysfjorden og Trysnes, Cf34592_2. Foto; Birgitte Bjørkli 

4.1 PRESENTASJON AV KULTURMINNET  

I prosjektplanen (Loftsgarden 2012) er lokaliteten presentert på følgende måte: 

Den omsøkte lokaliteten ligger mellom 3 og 6 m.o.h. I følge undersøkelser og 

strandlinjediagram er tapesmaksimum i Søgne noe over 5 m (Midtbø et al. 2000). 

Et basseng som har blitt undersøkt på Oftenes ca 4 km nordøst for Lastad, har gitt 

en datering til 8300+/-250 BP, men Midtbø et al. mener at denne kan være for 

gammel. I to bassenger litt vest for Søgne er tapestransgresjonen datert til 

henholdsvis 7400+/-250 og 6800+/-170 BP. Sørlandskysten er sterkt påvirket av 

Tapestransgresjonen, og har relativt lav marin grense. En del av materialet som 

er innkommet etter registreringen på Lastad er tydelig vannrullet, dette kan tyde 
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på at boplassen er transgredert og følgelig eldre enn, eller samtidig med 

tapestigninga. 

Boplassen ligger i det som i dag er en frukthage med et matjordslag på11-40 cm. 

Funnene ble gjort på 30-40 cm dybde. Det er derfor sannsynlig at det meste av 

funnmaterialet er påvist i matjordlaget. På grunn av den begrensete flaten 

lokaliteten ligger på, er det lite trolig at det har vært gjennomført dyrking med 

moderne, tung redskap i området. Funnførende lag og eventuelle strukturer kan 

ligge bevart under matjordslaget og under eventuelle transgrederte lag, selv om 

det ikke er påvist under registreringen. Fylkeskommunen mener det er sannsynlig 

at selve steinalderlokaliteten ligger i et utbygd område vest for id 143510. Det 

omsøkte kulturminnet kan således være siste bevarte rest av en større 

steinalderboplass.  

 

4.2 FORSKNINGSRESULTATER AV BETYDNING FOR UNDERSØKELSEN 

Det er utarbeidet et Faglig program for steinalderundersøkelser i KHMs distrikt. Det er 

undersøkt steinalderlokaliteter fra Vest-Agder i Kristiansand, Lyngdal, Flekkefjord, 

Åseral og Søgne (Glørstad 2006). Det vises til dette programmet for en oversikt over 

øvrig kunnskapsstatus og arkeologisk aktivitet i de 10 Østlandsfylkene. 

Til tross for relativt få arkeologiske undersøkelser, finnes det en del litteratur som 

behandler steinalderbosetning på Sørlandet. Blant andre tar Gutorm Gjessing Sørlandets 

steinalder opp til vurdering i Norges steinalder (1945). Av eldre undersøkelser kan 

nevnes Anders Nummedals undersøkelser av flere steinalderboplasser i Flosta sør for 

Tvedestrand i 1918 og 1919 (Nummedal og Bjørn 1930). Landmark og Stylegar (1998) 

har påvist et mulig diabasbrudd til økseproduksjon fra slutten av eldre steinalder på Store 

Sæsøy ytterst i skjærgården sør for Mandal. Det tidligere nevnte funnet med skjelettrester 

fra mellommesolitikum er gjort om lag 2,5 km øst for boplassen på Lastad.  

For øvrig stammer vår viten om steinalderen i Agderfylkene i hovedsak fra løsfunn av 

redskaper, og få boplasser er fagmessig undersøkt og publisert. Farsundprosjektet i 1992 

er imidlertid et unntak (Ballin & Jensen 1995). Det ble i dette prosjektet undersøkt 13 

boplasser fra både eldre- og yngre steinalder på nordsiden av Lundevågen i Farsund.  

Den omsøkte boplassen kan muligens, ut fra både høyden over havet og løsfunn av flere 

økser av nøstvettype, tilhøre første del av fase 3/Nøstvet (seinmesolitikum). Kunnskapen 

om fase 3, (7500 – 5800 BP) er forholdsvis bra for deler av Østlandet, men for Sørlandet 

er kunnskapen noe mer begrenset (Glørstad 2006).  
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5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Faglig program for steinalderundersøkelser (Glørstad 2006) skisserer syv 

problemområder som skal danne rammen for arkeologiske undersøkelser av 

steinalderlokaliteter på Sør- og Østlandet. Av disse var følgende mest aktuelle i 

forbindelse med en undersøkelse av den omsøkte boplassen (Loftsgarden 2012):  

 

 Datering. Avklare om lokaliteten har vært i bruk i en eller flere perioder.  

 Innsamling av et representativt materiale fra lokaliteten, som et bidrag til den 

typologiske/ kronologiske diskusjonen.  

 Avklaring av om lokaliteten er en regulær boplass eller om den kan ha hatt andre 

funksjoner knyttet til jakt/fangst, produksjon av redskaper etc. 

 Avklaring av om det finnes bevarte strukturer i undergrunnen, og eventuelt datering 

og funksjonsbestemmelse av disse. 

 Kan man si noe om hvordan boplassrommet har vært organisert? Dette kan belyses 

ved analyse av funnspredning (typer/mengde) samt hvordan faste 

strukturer/konstruksjoner forholder seg til funn og topografi. 

En undersøkelse av den omsøkte boplassen ville kunne fremskaffe et kulturhistorisk 

interessant materiale som utfyller de resultatene som er fremkommet ved undersøkelsene 

i Farsund.   

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Boplassen er av fylkeskommunen avgrenset til 24 x 17 meter. Her framkom til sammen 

25 gjenstander av flint og kvartsitt/kvarts som er gjort på ca 30-40 cm dybde. 

Området har vært dyrket, og det var derfor antatt at en stor del av gjenstandsmaterialet 

var pløyd opp i matjorda og at den vertikale stratigrafien var forstyrret. Solding av den 

funnførende matjorda ble vektlagt som en viktig del av undersøkelsen.  

Først ble lokaliteten avtorvet ved hjelp av gravemaskin, renset med krafse og graveskje, 

før det ble gjennomført en samplingundersøkelse der det ble gravd 7 prøveruter på 1x1 

meter manuelt for å sikre et representativt gjenstandsmateriale. Rutene ble gravd fra 

toppen av matjordslaget og ned i undergrunnen og all masse ble vannsoldet. Det ble også 

lagt en dyp sjakt tvers over lokaliteten i fallende (Ø-V) retning for å avklare om det var 

transgrederte lag på flaten. Topografien og undergrunnen på stedet indikerte imidlertid at 

dette ikke var sannsynlig, og undersøkelsen bekreftet dette.  

Boplassområdet ble undersøkt for eventuelt bevarte strukturer og lag i undergrunnen, 

men den opprinnelige undergrunnen var dårlig bevart og det ble kun dokumentert en 

struktur.   
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Fig 4. Planområdet avtorves, Cf34592_5.  Foto; Birgitte Bjørkli 

 

5.3 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Stratigrafien på flaten var varierende, men svært forstyrret av moderne aktivitet. Det er i 

dag plantet frukttrær på hele flaten, med røtter som strakk seg dypt ned i undergrunnen. 

Området består opprinnelig av spredte bergflater der ulike typer fyllmasse har blitt påført 

mellom disse for å få sammenhengende flate i moderne tid. Det var vanskelig å fange opp 

vertikal lagdeling eller forhistorisk markoverflate under avtorvingsprosessen. Det er i den 

senere tid brukt både som åker og beite, men en kan anta at det i forhistorisk tid har 

fungert best som beitemark siden undergrunnsforholdene egner seg dårlig for jordbruk i 

større grad. Planområdet ligger også utsatt til ved en bratt bergvegg i feltets vest- og 

sørlige del, og det har gått flere ras med stor blokkstein over denne delen av 

lokalitetsflaten gjennom årene. Også stein fra bygging av fundament til skolen dekket noe 

av feltet i den sørlige ytterkanten. Disse steinene ble fjernet med gravemaskin ved 

avtorvingen for å se om det kunne avdekkes bevart undergrunn eller noe av den 

opprinnelige boplassen under. Fyllmassene på flaten og en lite homogen undergrunn 

gjorde det vanskelig å krafse og rense flaten under avtorving og de fleste fyllskifter i 

flaten viste seg å være steinopptrekk eller nedbutte røtter. Jordsmonnet på feltet var i 

tillegg svært skrint, med mye stein, leire, humus, jordfast stein og rødgul tørr sand og 

grus. Det ble ikke observert verken bevarte kulturlag eller strukturer på feltet. Det ble 

også tidlig klart at hele lokalitetsflaten var kunstig oppbygd med kun flekker av den 

naturlige undergrunnen bevart 
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Fig. 5. Venstre: Lokalitetsflaten etter avtorving, mot sør, og dyp sjakt tvers over flaten, mot nord, 

Cf34592_6 og 7.  

Nederst fra venstre: Lokalitetsflaten etter avtorving, mot NNV, og profil i dypsjakt, mot vest, Cf34592_8 og 

16.  Foto; Birgitte Bjørkli 

 

6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

Det ble gravd 7 prøveruter på 1x1 meter. Ingen av rutene hadde naturlig undergrunn 

bevart. All masse fra prøverutene ble vannsoldet men det ble ikke gjort funn av 

arkeologisk materiale i sikker kontekst. 

 
Prøve 

rute 

Cnr. Beskrivelse/lagdeling Dybde Funn i tilknytnig 

Til prøverute 

Kommentar 

Rute 1 C58373 Omrotet fra topp til bunn. Lys 

sandholdig undergrunn med 

grus og små stein 

15-20 cm  8 bøtter soldet 

Rute 2 C58373 Omrotet. Leire og rødgul sand. 10-15 cm  10-12 bøtter soldet 

Rute 3 C58373 Påført masse fra topp til bunn. 

Sandholdig undergrunn i SV 

15-25 cm 3 avslag/biter av 

flint 

10 bøtter soldet. 

Funn i matjord 

Rute 4 C58373 Påført matjord. Forstyrret 

grunnet stor stein. Undergrunn 

med leire og lys sand 

10-15 cm 1 smalflekke av 

flint, 3 avslag  av 

flint og 1 av kvarts 

12 bøtter soldet. 

Funn i matjord 

Rute 5 C58373 Omrotet med torv i bunn. 

Drenering 

20-25 cm 3 avslag/biter av 

flint 

7 bøtter soldet. 

Funn i matjord 

Rute 6 C58373 Matjord med undergrunn bevart. 

Sand , leire, kull. 

10-15 cm  8 bøtter soldet. 

Ildsted i ruta 

Rute 7 C58373 Matjord, leire og lys gul sand.  30 cm  12-14 cm soldet 

Fig. 6. Oversikt over prøveruter 
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Fig. 6. Eksempel på gravde prøveruter. Øverst fra venstre rute 1 og rute 2, Cf34592_10 og 11. 

Nederst fra venste rute 4 og rute 5, Cf34592_13 og 19. Foto; Foto; Birgitte Bjørkli 

 

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Det ble kun gjort funn av en mulig struktur på utgravningsfeltet, en nedgravning med kull 

som er tolket som et ildsted. Ildstedet var ovalt og målte 85x50 cm. Det var 10-20 cm 

dypt. Det ble tatt ut en prøve til radiokarbonanalyse etter snitting som viste 1 636 ± 30, 

eldre jernalder (ca 400 AD). 

 

   
 

Fig. 7. Struktur 1, plan og profil, Cf34592_20 og 22.  Foto; Birgitte Bjørkli 
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6.2 FUNNMATERIALE 

Funnmengden var svært liten, noe som tyder på lite omfattende bruk av denne plassen, til 

tross for en «lovende» beliggenhet. 

Det foreligger 16 littiske funn fra lokaliteten, av disse var 14 av flint og 2 av kvarts. 

I følge fylkeskommunens rapport kunne flintfunnene ha tilknytning til et 5 - 15 cm tykt 

sandlag. Dette ble ikke observert over et større sammenhengende område under 

utgravingen. Flintfunnene fantes derimot spredt i matjordslaget, der ingen 

funnkonsentrasjoner avtegnet seg. Det var heller ikke mulig å se noen klart definerte 

vertikale lagskiller på lokaliteten.  

Det ble gjort diagnostiske funn, en bipolar kjerne og en smalflekke som kan dateres til 

eldre steinalder, begge i matjordslaget. Disse funnenes kontekst er såpass usikker at det 

ikke gir informasjonsverdi om boplassens alder. Det ble ikke observert radiologisk 

materiale i sikker kontekst som kunne gi en god datering av lokaliteten eller si noe videre 

om det littiske materialet. 

Funnene ble gitt C58373. 

 

 
Fnr. Cnr. Kontekst Gjenstand/Materiale Kommentar Største mål 

F01 C58373 Prøverute 4. Matjord 1 smalflekke av flint Vannrullet og 

patinert 

3,8 cm 

F02 C58373 Løsfunn 1 bipolar kjerne av flint Patinert 3,3 cm 

F03 C58373 Prøverute 4. Matjord 3 avslag/biter av flint Vannrullet og 

patinert 

1,4 cm 

F04 C58373 Prøverute 3. Matjord 3 avslag/biter av flint 1 brent 2,8 cm 

F05 C58373 Prøverute 5. Matjord 3 avslag/biter av flint 1 brent, 2 

patinert 

2,0 cm 

F06 C58373 Løsfunn 3 avslag/biter av flint Vannrullet og 

patinert 

4,5 cm 

F07 C58373 Prøverute 3. Matjord 1 avslag av kvarts  1,4 cm 

F08 C58373 Løsfunn 1 avslag av kvarts  1,4 cm 

 

Fig. 8. Funntabell, Lastad C58373 

 

 

6.3 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

Prøvenr Cnr. Type Kontekst Datering 

P1. Ua-

44999 

C58373 C14 Ildsted 1 636 ± 30 

 

Fig. 9. Innsendte prøver fra C58373 
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7 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

De reiste problemstillingene fra prosjektplanen kunne ikke besvares, da det ikke ble 

påvist verken strukturer eller diagnostisk funnmateriale fra steinalder i sikker kontekst. 

Det ble heller ikke påvist kulturlag som kan knyttes til funnene som ble gjort. Det ble 

ikke gjort funn av arkeologiske artefakter i de gravde prøverutene på selve 

utgravningsfeltet, men det ble samlet inn noe flint i matjorda i forbindelse med disse. Det 

ble også gjort funn av flint i utkanten av området, mot sør. Det er ikke klart hvor funnene 

stammer fra, eller om de har noe med en eventuell bosetningsfase å gjøre. Selve 

lokalitetsflaten er kunstig oppbygd med stein, grus, røtter og torv som er fylt på mellom 

bergflater for å få en mer sammenhengende flate. Havnivået har stått halvveis opp på 

dagens lokalitetsflate i steinalder i de perioder flaten ikke har vært dekket av vann.  

Den mest nærliggende tolkningen samsvarer med konklusjonen i Vest-Agder 

fylkeskommunes registreringsrapport som antyder at planområdet er bygd opp av matjord 

fra de omliggende områdene, deriblant en boplass fra steinalder som trolig har ligget 

noen meter lenger mot SV, der hvor den gamle skolen ligger i dag. Dette vil ha vært en 

naturlig bosetningsflate i steinalder. 

Det ble derimot dokumentert bruk av området i en yngre periode av forhistorien, med et 

ildsted datert til ca 400 etter kristus. 

8 TILVEKSTTEKST  

C58373/1-8 Boplassfunn fra steinalder og eldre jernalder fra LASTAD av ÅLO 

(38/139), SØGNE K, VEST-AGDER. 

C57721/1-39 1)  

1 smalflekke av flint, vannrullet og patinert, 3,8 cm. 

2) 1 bipolar kjerne av flint, patinert, 3,3 cm. 

3-6) 12 avslag og biter av flint, største mål 4,5 cm. 

7) 2 avslag av kvarts, største mål 1,4 cm. 

8) Prøvemateriale, kull. 

 

Funnomstendighet: 

I forbindelse med forslag til regulering av boligtomt i Ålo, Lastad, Søgne kommune 

foretok Vest-Agder fylkeskommune arkeologiske registreringer i perioden 23.3.2011 og 

20-21.10.2011 (Sayej 2011). Den arkeologiske hovedundersøkelsen ble gjennomført i 

tidsrommet 9-25.7. 2012. 

Det foreligger 16 littiske funn fra lokaliteten, av disse var 14 av flint og 2 av kvarts, 

funnr. F01-F08. Det ble gjort diagnostiske funn, en bipolar kjerne og en smalflekke, 

begge er trolig fra eldre steinalder. Disse funnenes kontekst er såpass usikker at det ikke 

gir informasjonsverdi om boplassens alder. Det ble ikke gjort funn av radiologisk 

materiale som kunne si noe videre om det littiske materialet. Det ble kun gjort funn av en 

mulig struktur på utgravningsfeltet, en nedgravning med kull som er tolket som et ildsted. 

Det var ovalt, målte 85x50 cm og var 10-20 cm dypt. Det ble tatt ut en prøve til 

radiokarbonanalysesom viste 1 636 ±30 BP, eldre jernalder (ca 400 AD). 
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10 VEDLEGG 

10.1 FOTOLISTE 

Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

Cf34592_001 Området før avdekking SSV B.B 10.7.12 

Cf34592_002 Området før avdekking SSV B.B 10.7.12 

Cf34592_003 Området før avdekking SSV B.B 10.7.12 

Cf34592_004 Området før avdekking VNV B.B 10.7.12 

Cf34592_005 Området før avdekking VNV B.B 10.7.12 

Cf34592_006 Området før avdekking V B.B 10.7.12 

Cf34592_007 Gravemaskin på plass SSV B.B 10.7.12 

Cf34592_008 Avdekking av lokaliteten SSV B.B 10.7.12 
Cf34592_009 Avdekking av lokaliteten SSV B.B 10.7.12 

Cf34592_010 Avdekking av lokaliteten VNV B.B 10.7.12 

Cf34592_011 Avdekking av lokaliteten VNV B.B 10.7.12 

Cf34592_012 Felt etter avtorving, med sjakt 1 SSV B.B 12.7.12 

Cf34592_013 Sjakt 1 N B.B 12.7.12 

Cf34592_014 Felt etter avtorving V B.B 12.7.12 

Cf34592_015 Felt etter avtorving N B.B 12.7.12 

Cf34592_016 Felt etter avtorving NNV B.B 12.7.12 

Cf34592_017 Felt etter avtorving, feltavgrensning i SSØ NV B.B 12.7.12 
Cf34592_018 Felt etter avtorving, feltavgrensning i SSØ SV B.B 12.7.12 

Cf34592_019 Arbeidsbilde. Ronny Kvarsnes solder V B.B 18.7.12 

Cf34592_020 Prøverute 1 N B.B 18.7.12 

Cf34592_021 Prøverute 2 N R.K 18.7.12 

Cf34592_022 Prøverute 3 N B.B 18.7.12 

Cf34592_023 Prøverute 4 V R.K 18.7.12 

Cf34592_024 Profil sjakt 1 V B.B 18.7.12 

Cf34592_025 Profil sjakt 1 V B.B 18.7.12 

Cf34592_026 Arbeidsbilde. Ronny Kvarsnes graver  V B.B 18.7.12 

Cf34592_027 Profil sjakt 1 nært V B.B 19.7.12 
Cf34592_028 Profil sjakt 1 nært V B.B 19.7.12 

Cf34592_029 Profil sjakt 1 nært, med prøverute 6 i bakgrunnen VNV B.B 19.7.12 

Cf34592_030 Prøverute 5 N B.B 19.7.12 

Cf34592_031 Struktur 1. Ildsted i prøverute 6 N R.K 19.7.12 

Cf34592_032 Struktur 1. Ildsted S R.K 19.7.12 

Cf34592_033 Struktur 1. Ildsted N R.K 24.7.12 

Cf34592_034 Struktur 1. Ildsted N R.K 24.7.12 

Cf34592_035 Struktur 1. Ildsted i profil N B.B 24.7.12 

Cf34592_036 Struktur 1. Ildsted i profil N B.B 24.7.12 
Cf34592_037 Prøverute 7 S R.K 24.7.12 
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10.2 C14-DATERING VED UPPSALA UNIVERSITET 
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10.3 KART 

  
Ill: Kjetil Loftsgarden. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. 
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Ill: Kjetil Loftsgarden. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. 


