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SAMMENDRAG 
I forbindelse med ønske om mudring av en vik som brukes som havn på Hummervikholmen i 
Søgne kommune, ble det utført en arkeologisk utgravning høsten 2013. Utgravningen ble 
gjennomført i to omganger, først 5.9.-9.10. og så 24.10.-4.12. Utgravningen ble utført som et 
samarbeidsprosjekt mellom Kulturhistorisk museum (KHM) og Norsk maritimt museum 
(NMM). Bakgrunnen for undersøkelsen var at det i 1994 ble gjort funn av en hodeskalle etter 
mudring med propell i viken. En datering viste at hodeskallen var fra mellommesolitikum. I 
årene 1994, 1995 og 1997 gjennomførte NMM avgrensede registreringer på stedet, og samlet 
inn rester av to til tre skjeletter. Dette materialet er innlevert til KHM og katalogisert under nr. 
C51445. Ved undersøkelsen i 2013 ble lokaliteten utgravd ved hjelp av slamsuger og pumpe, 
og såldet gjennom 4-10 mm-såld som var satt opp på en flyttbar flåte. Det ble gravd flere 
profiler som viste lagsammensetningen, og det ble tatt ut søyleprøver og sedimentprøver fra 
lagene. Det ble gjort funn av flere skjelettdeler, blant annet et kranie som hadde klart tilhold i 
et gytjelag. Kraniet er datert til mellommesolitikum, det samme er et fragment av et leggbein. 
Analyse av en søyleprøve fra snitt II viser at det antakelig har vært tidevannssone/tørt land i 
tiden beina havnet i vika. De har så raskt blitt oversvømt og dekket av sedimenter.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 
  
HUMMERVIKHOLMEN AV HALLANDVIK, 32/69., SØGNE 
KOMMUNE, VEST-AGDER FYLKE  
 

BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Våren 2013 søkte grunneier Helge Bentsen Riksantikvaren om dispensasjon fra 
Kulturminnelovens § 8, 1. ledd for steinalderlokaliteten ID 100502, Hummervikholmen i 
Søgne kommune, Vest-Agder. Grunnen var at han ønsket å mudre opp hele vika som han 
bruker som havn.  
 
I vika er det tidligere gjort funn av mesolittiske skjeletter. Det første funnet ble gjort i 1994 da 
grunneier ville gjøre vika dypere gjennom å mudre ved hjelp av båt med propell, dette fikk 
bunnsedimenter til å løsne og virvle rundt i bukta. Etterpå fikk grunneier øye på noe i vannet 
som viste seg å være et menneskekranium. I årene 1994, 1995 og 1997 gjorde Norsk maritimt 
museum avgrensede registreringer i vika i forbindelse med funnet. Gjennom disse 
undersøkelsene ble det samlet inn rester av to til tre skjeletter. Radiologiske dateringer gjort 
på kranium og skjelettdeler viser at funnene er fra mellommesolitikum. For mer 
bakgrunnsinformasjon om funnet og de påfølgende registreringsundersøkelsene se Norsk 
maritimt museum – Arkeologisk rapport nr. 2012:7 (Nymoen 2014a). 
 
Via Vest-Agder fylkeskommune oversendte grunneier Helge Bentsen saken til Riksantikvaren 
i brev av 4.3.2013 for behandling i henhold til kulturminnelovens § 8, 1. ledd. 
Fylkeskommunen anbefaler at Riksantikvaren gir dispensasjon for det omsøkte tiltaket med 
vilkår om arkeologisk undersøkelse. Det fremheves at dagens situasjon skaper mye frustrasjon 
hos grunneier fordi det legger begrensninger for normal bruk av området. Fylkeskommunen 
mener videre at lokaliteten har lav opplevelsesverdi, og at verdien i stor grad er knyttet opp til 
det arkeologiske og kvartærgeologiske kunnskapspotensialet. Siden dette er et mindre privat 
tiltak mener fylkeskommunen at undersøkelsene bør bekostes av staten. 
 
Kulturhistorisk museum oversendte sin uttalelse til Riksantikvaren i brev av 3.5.2013. I 
vurderingen legges det vekt på at funnet og behandlingen av lokaliteten har en komplisert 
forvaltningshistorie, og at tidligere mudring og registreringsundersøkelser i vika har gjort 
lokaliteten sårbar for erosjon. Kulturhistorisk museum anser funnene fra lokaliteten som unike 
og internasjonalt viktige, og er bekymret for bevaringen av stedet. Kulturhistorisk  
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Figur 1. Kart som viser funnstedets beliggenhet. 
 
 
museum anbefaler at Riksantikvaren gir tillatelse til tiltaket med vilkår om at det først 
gjennomføres en arkeologisk undersøkelse. 
 
I brev av 10.9.2013 til grunneier Helge Bentsen gir Riksantikvaren dispensasjon fra 
fredningsbestemmelsene for den aktuelle lokaliteten med vilkår om arkeologisk undersøkelse 
gjennomført av Kulturhistorisk museum (KHM) og Norsk maritimt museum (NMM). 
Riksantikvaren skriver videre at staten vil bekoste de arkeologiske undersøkelsene og 
aksepterer budsjett og vilkår for utgravning. 
 
I utgangspunktet hadde utgravningen en tidsramme på to til tre uker. I tredje uke av 
utgravningen (med forberedelsesuken iberegnet) ble det funnet en hodeskalle dypt nede i et 
gytjelag. Funnet førte til at det ble aktuelt med en forlengelse. Det ble arrangert et møte på 
lokaliteten mellom NMM, KHM og Riksantikvaren. Fra NMMs side ble det foreslått at 
ferdigstillelsen av undersøkelsen skulle utsettes til våren 2014 siden det ikke var erosjonsfare 
på lokaliteten, og siden det ville være en fordel å få tid til å innhente analysesvar, og mulighet 
til å diskutere tolkning av lagrekkefølge med ekspertise innen kvartærgeologi og paleoklima 
før de siste lagene ble fjernet (Nymoen 2014b:20). KHM ønsket ikke en utsettelse av 
utgravningen og mente det var viktig å ferdigstille undersøkelsen mens momentet var tilstede. 
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Riksantikvaren var i stor grad enig med KHM og kunne av budsjettekniske årsaker ikke 
akseptere at sluttføring av undersøkelsene ble utsatt et halvår. Et tilleggsvedtak med tilsagn 
om dekning av kostnadene til tre nye uker med feltarbeid ble fattet av Riksantikvaren den 
22.10.2013. 
 
Den foreliggende rapporten er en samproduksjon mellom KHM og NMM. NMM ved Pål 
Nymoen har skrevet en egen rapport (Norsk maritimt museum – Arkeologisk rapport nr. 
2014:3) og deler av denne er sakset inn. Der det ikke er noen henvisninger er teksten skrevet 
av Inger Margrete Eggen, KHM. De to rapportene skrevet av Nymoen følger som vedlegg i 
egen pdf. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2. Funnstedet. Området som ble utgravd ligger mellom bryggene og den store blokksteinen som ligger i 
innløpet til vika. Foto tatt mot øst av Inger M. Eggen, KHM. 
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DELTAGERE, TIDSROM 
 
Navn Stilling Periode Dagsverk 
Pål Nymoen Feltleder (NMM) 5.9., 15.9.-9.10., 24.10.-15.11., 

4.12. 
39 

Kenneth Ødegaard Dykker frå Sørlandsdykk 5.9., 15.9.-9.10., 24.10.-8.11., 4.12. 34 
Elling Utvik Wammer Marinarkeolog (NMM) 23.9.-4.10., 28.10.-15.11. 25 
Frode Kvalø Marinarkeolog (NMM) 30.9.-9.10., 4.11.-15.11. 23 
Magnhild Husøy Hospitant ved NMM fra 

NTNU 
23.9.-27.9. 5 

Inger Margrete Eggen Feltleder (KHM) 23.9.-4.10., 28.10.-15.11. 7.10. 
Borte 27.9. 

25 

Håkon Glørstad Prosjektleder (KHM) 30.9.-1.10., 8.10. 3 
Sum 154 
 
Utgravningen ble gjennomført i to perioder. Første feltperiode startet 5.9.2013 og ble avsluttet 
9.10.2013, mens andre feltperiode startet 24.10.2013 og ble avsluttet 4.12.2013. Under følger 
en kort oversikt over personer som var til stede, og arbeidsoppgaver som ble utført, i følgende 
tidsrom (jfr. Nymoen 2014b). 
 
Første periode 
• Uke 36. 05.09.13: Pål Nymoen, Kenneth Ødegaard (NMM). Rigging/utkjøring av 1 lettbåt 
med utstyr, møte med grunneier, avtale om overnatting, bruk av Bentsens sjøbod med mer. 
• Uke 37. 15.09.13: Pål Nymoen, Kenneth Ødegaard (NMM). Utkjøring av neste lass med 
utstyr og to båter /forts. rigging. 
• Uke 38 (16-20.09.13) Pål Nymoen, Kenneth Ødegaard (NMM). Taue flåte fra Hølen, more 
opp denne, montere såld, montere 2 x sug, testkjøring av begge vannejektorer. Finsøk av 
bunnoverflaten. Oppmerking av N-S profil fra 1997 og utgravning av eroderte masser vest for 
denne. Fjerning av alger, større tareforekomster og deler av østershorisonten i feltet i 
resterende deler av bukta.  
• Uke 39 (23-27.09.13) Pål Nymoen, Kenneth Ødegaard, Elling Utvik Wammer og Magnhild 
Husøy (NMM/NTNU), Inger Margrete Eggen (KHM). Utgravning. 
• Uke 40 (30. 09-04. 10. 13) Pål Nymoen, Kenneth Ødegaard, Elling Utvik Wammer, Frode 
Kvalø (NMM), Inger Margrete Eggen (KHM). Utgravning. 
• Uke 41 (07.10.13) Pål Nymoen, Frode Kvalø, Kenneth Ødegaard (NMM), Inger Margrete 
Eggen (KHM). Uttak av prøver, Pakking av utstyr og funn, møter. 
• 08.10.13 Pål Nymoen, Kenneth Ødegaard, Frode Kvalø (NMM). Tauing av flåte, pakking av 
utstyr, oppdatere funnprotokollen. 
• 09.10.13 Pål Nymoen, Kenneth Ødegaard (NMM). Sikring av utgravningsfeltet med 
fiberduk. Rydding av Bentsens sjøbod. Pakking og rydding av alt annet utstyr. 
 
 
Andre periode: 
• Uke 43 (24.10-27.10) Pål Nymoen, Kenneth Ødegaard, (NMM). Rigging/utkjøring av 
arbeidsflåte, lettbåt, utstyr. Montere sug og pumper. Klargjøre gravefeltet. Fjerne og sålde 
østerslag i østre del. 
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• Uke 44 (28.10-01.11) Pål Nymoen, Kenneth Ødegaard, Elling Utvik Wammer (NMM) og 
Inger Margrete Eggen (KHM). Utgravning. 
• Uke 45 (04-08.11.13) Pål Nymoen, Kenneth Ødegaard, Elling Utvik Wammer, Frode Kvalø 
(NMM) og Inger Margrete Eggen (KHM). Utgravning. 
• Uke 46 (11-15.11.13) Pål Nymoen, Elling Utvik Wammer, Frode Kvalø (NMM) og Inger 
Margrete Eggen (KHM). Utgravning. 
• Uke 49 (04.12.13 Pål Nymoen, Kenneth Ødegaard, (NMM). Tilbake for å rydde under vann, 
spyle bort haugene etter sålding. Reparere ødelagte bryggepæler, dokumentere ferdig x131, ta 
opp denne og transportere til museet for nærmere undersøkelse. 
 

BESØK OG FORMIDLING  
Besøk i felt 
Den 30.9.-1.10.2013 var prosjektleder Håkon Glørstad samt Per Persson og Steinar Solheim 
fra Kulturhistorisk museum på befaring. Den 8.10.2013 var Håkon Glørstad, samt Isa Trøim 
og Ivar Nesse-Aarrestad fra Riksantikvaren, til stede på befaring og møte i felt. 
 
Vest-Agder fylkeskommune var innom to ganger i utgravningsperioden, mens Aust-Agder 
fylkeskommune var på befaring en gang. Grunneier var innom flere ganger, og flere naboer 
og andre interesserte tok seg til holmen ved hjelp av egen båt. Personer fra Søgne historielag 
og Søgne kommune var også innom flere ganger. 
 
Formidling 
Før utgravningen tok til ble det sendt ut et presseskriv som opplyste om undersøkelsens 
mulige potensial. Dette førte til stor oppslutning fra media både lokalt og nasjonalt, som igjen 
resulterte i flere oppslag i papiraviser og nettaviser, samt innslag på NRK TV og radio. Etter 
at feltarbeidet ble avsluttet holdt Pål Nymoen foredrag om utgravingen på «Arkeologikafeen» 
i Kristiansand, for Søgne historielag, Vest-Agder fylkeskommune og andre interesserte 
(Nymoen 2014b:4).  
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Figur 3. Pål Nymoen blir intervjuet av Øyvind Arntsen fra P2s Museum. Foto: Inger M. Eggen, KHM. 
 
 

 

 
  Figur 4. Oppslag på NRK Sørlandets nettside 8.10.2013. 
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Medium Tittel Dato 
NRK Sørlandet, nettavis Sikre på å finne flere levninger 23.9.2013 
N247.no, nettavis Ikke bare Sol 23.9.2013 
NRK1, Dagsrevyen - 23.9.2013 
NRK P1, 
Sørlandssendingen 

- 23.9.2013 

NRK P2, MUSEUM - 28.9.2103 
N247.no, nettavis Søket fortsetter 4.10.2013 
VG, nettavis Nytt oppsiktsvekkende hodeskallefunn 8.10.2013 
Dagbladet, nettavis Norske forskere fant steingammel hodeskalle 

på oversvømt gravplass 
8.10.2013 

NRK Sørlandet, nettavis Flere levninger i arkeologisk utgravning 8.10.2013 
Budstikka Tror på flere funn 8.10.2013 
NRK1, Dagsrevyen - 8.10.2013 
Fædrelandsvennen Endelig blir Sol-funnstedet utgravd 9.10.2013 
Innslag i NRK P2, EKKO - 9.10.2013 
Norark, nettside Steinalderen iblant oss 9.10.2013 
N247.no, nettavis Nye tre uker 25.10.2013 
Fædrelandsvennen Skal grave i tre nye uker 25.10.2013 
Figur 5. Oversikt over medieoppslag. 

LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 
Hummervikholmen ligger nær fastlandet i et område som er preget av mange mindre øyer, 
holmer og skjær. Holmen er bekledd med blandingsskog og gress, og oppe på et 
høyereliggende platå (ca. 15 moh.) midt på øya er det en myr som antas tidligere har vært en 
innsjø. Det er ikke påvist andre kulturminner på holmen. 
 
Funnområdet ligger i en liten vik på vestsiden av holmen (se fig.1 og 2). Vika utgjør et 
område på ca. 11 x 11 meter og er avgrenset mot nord, nordvest og øst av bergknauser og 
brygge. I vest-sørvest er det åpning mot havet, og i innløpet til vika ligger det en stor 
blokkstein som har delt seg i to. Rett øst for lokaliteten står det en liten sjøbod like ved 
brygga; her har terrenget vært lavest og skrår nedover mot funnområdet. På de andre 
bergkledde kantene skrår berget brattere ned mot funnområdet. På holmen ligger det to 
fritidsboliger med tilhørende bryggeanlegg, hvorav funnområdets brygger utgjør det ene.  
 
På bakgrunn av kvartærgeologiske analyser er det blitt konstatert at flere områder langs 
norskekysten hadde lavest havnivå i preboreal/boreal tid, 10.000-8.500 BP, som er lavere enn 
dagens havnivå (Nymoen og Skar 2011:92). Det har altså vært en beboelig kyststripe der det i 
dag er sjø. Et av disse områdene er regionen mellom Kristiansand og Stavanger, og det er 
gjort funn av steinalderboplasser og –redskaper under vann langs kysten her. I forbindelse 
med etablering av en fiskerihavn ved Kirkehavn på Hidra i Vest-Agder ble det funnet et godt 
bevart hakkelignende redskap laget av bein eller horn sammen med knokkeldeler av hval 
(Nymoen og Skar 2011: 94). Sidene og den svakt buede oversiden er ornamentert med linje- 
og strekdekor. En 14C-datering ga resultatet 8540+/-75 BP (7725-7535 BC) noe som tilsvarer 
at den var i bruk i mellommesolitikum, omtrent samtidig som dateringene av beinfunnene fra 
Hummervikholmen. På gården Paradis ved Lenefjorden i Lindesnes i Vest-Agder ble det i 
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2010, etter en innkommet funnmelding, gjennomført arkeologisk registrering av sjøbunnen og 
påvist slått flint og kvarts (Nymoen og Skar 2011:100). Funnmaterialet kan ut fra morfologi 
dateres til mellommesolitikum. 
 
Også på fastlandet, i Hummervika, rett nord og nordøst for Hummervikholmen er det 
registrert to steinalderlokaliteter (ID 110204 og 110213) ved funn av flint ved prøvestikking. 
Det er ellers kjent flere registrerte steinalderlokaliteter innenfor Søgne kommune. 
 

PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Funn av mesolittiske menneskeskjeletter forekommer sjelden i Norge. Materialet gir dermed 
en spesiell mulighet til å få økt kunnskap om mennesket rent fysisk fra eldre steinalder. 
Lokaliteten fremstår som unik og har interesse utover landegrensene. 
 
Noen av spørsmålene det søkes svar på ved undersøkelsen er: hvorfor lå det rester av flere 
mennesker fra eldre steinalder i sjøbunnen ved Hummervikholmen? Hvordan havnet de der? 
Hvorfor er beina bevart? Undersøkelsene som NMM gjorde på 90-tallet var særlig motivert ut 
fra å finne ut om funnet kunne regnes som et løsfunn eller et fast fornminne (Nymoen 
2014b:2). Denne problemstillingen var også hovedfokus ved utgravningen i 2013. 
 
Siden det før utgravningsstart var usikkert hvordan beinfunnene hadde havnet på stedet ble 
det tatt høyde for at det kunne finnes boplassmateriale i form av slåtte steinartefakter på 
lokaliteten. Siden deler av sediment og skjelettmateriale ble oppfattet som forstyrret i følge 
tidligere registreringsundersøkelser ble det ansett som nødvendig å sålde alle utgravde masser, 
også løsmasser fra det kompakte østerslaget som forseglet lagene under. Det ble lagt opp til 
mekanisk graving i plan av det øverste omrotede og eroderte laget, mens øvrige lag skulle 
graves stratigrafisk, i den grad lagskillene var mulig å identifisere. En profil skulle renses for 
prøvetaking, og minst en pollensøyle fra topp til bunn skulle innhentes. Det ble videre lagt 
opp til uttak av prøvemateriale til både pollen- og makrofossilanalyser gjennom de 
forskjellige lagene. Disse analysene ville kunne kartlegge formasjonshistorien til lokaliteten 
bedre. Eventuelt nye beinfunn ville kunne gi muligheter for å finne godt bevart aDNA samt 
dateringsanalyser og isotopanalyser. 
 
Utgravningen ble tenkt organisert som et samarbeidsprosjekt mellom KHM og NMM. KHM 
vil, som forvaltningsmyndighet for funnet, ha prosjektlederansvar. NMM vil stille med 
marinarkeologer som skal stå for de arkeologiske undersøkelsene under vann, samt samle inn 
tilstrekkelig naturhistorisk materiale fra havbunnen i vika. KHM vil, i tillegg til prosjektleder, 
stille med en feltleder med ansvar for funn og naturvitenskapelige undersøkelser. Feltlederen 
vil gjennomgå de framgravde massene med tanke på identifisering av gjenstander og 
skjelettdeler, foreta digitale innmålinger og gjennomføre strategi for innsamling av 
naturvitenskapelig data. 
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Etterarbeid vil foregå i samarbeid mellom KHM og NMM, der NMM har ansvar for 
undervannsdokumentasjonen, mens KHM katalogiserer funnene og koordinerer de 
naturvitenskapelige og osteologiske analysene. NMM forfatter en rapport om 
undervannsundersøkelsene, mens KHM har ansvar for øvrig etterarbeid samt å integrere all 
dokumentasjon i en helhetlig framstilling. (jfr. prosjektplan: Glørstad og Nymoen 2013) 

UTGRAVNINGSMETODE 
Metode (jfr. Nymoen 2014b) 
Hovedgrunnlag for valg av metodikk for utgravningen var data fra undersøkelsene Norsk 
Sjøfartsmuseum gjennomførte på lokaliteten på 1990-tallet. I tillegg til oversikt over innmålt 
funnsted for alle beinfunn, utgjorde observasjonene gjort i forbindelse med graving av et ca. 9 
meter langt snitt nord-sør gjennom bukten, fra land ut til en flyttblokk ved innløpet, en viktig 
basis for valg av metodikk for graving og dokumentasjon. Det nevnte snittet, gravet i 1997, 
ble anlagt i kanten av en mudringsrenne grunneieren hadde laget langs vestre brygge i 1994, 
og det var denne mudringen som førte til at det første kraniefunnet ble spylt fram fra gytjen i 
sjøbunnen. Observasjoner og dateringer av stratigrafien i dette snittet viste at det ca. 3 meter 
fra land og videre ut i bukten ligger et massivt skjell-lag som i hovedsak består av døde 
østersskall. Øvre og nedre del av østersbanken ble datert til henholdsvis 14C BP 7040±80 og 
14C BP. 7820±90. Under dette laget lå det i hele profilens lengderetning et homogent gytjelag, 
tykkelsen varierte fra 60-40 cm. Helt i bunnen, delvis klint ned på fjell, stein og morene lå et 
tynt brunlig lag som inneholdt mye organisk materiale. Dette laget ble datert 14C BP. 
8230±50, (Cal. BC. (2σ) 7451–7079) (Nymoen og Skar 2011, Nymoen 2014a). 
 
Ut fra ovennevnte kunnskap om stratigrafi og kronologi anså vi at det nå, når de resterende 
antatt intakte delene av sjøbunnen skulle granskes før mudring, var mest hensiktsmessig å 
arbeide mekanisk i plan og snitt, og holde muligheten åpen for å grave stratigrafisk om 
forholdene lå til rette for det. Syrefast 1 m2 ramme delt i 10 cm ruter ble montert for 
eventuelle gravesekvenser i in situ situasjoner. Vi antok at massen ned til fjell/stein i bukta 
var inntil ca. 1 meter tykk og at samlet volum på sedimentet som skulle granskes og fjernes 
var ca. 36 m3. Vi visste at mudringen som førte til at funnet ble oppdaget hadde spylt opp og 
fordelt dypereliggende lag horisontalt opp på dagens bunnoverflate. Vi visste også at det i 
disse massene kunne ligge bein og eventuelt også gjenstandsmateriale. Dermed var det 
innlysende at alle massene som skulle fjernes måtte såldes. Vi visste også at østersbanken var 
kompakt og massiv, og at den ville by på  
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Figur 5: Bunnoverflaten slik den så ut før utgravningen tok til. Foto: Pål Nymoen, NMM. 
 

 
Figur 6: Bunnoverflaten etter at øverste lag er fjernet og østersbanken kommer til syne. Foto: Pål Nymoen, 
NMM. 
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praktiske problemer når det gjaldt dimensjoner på slamsugere og fare for tetting av disse 
under drift. Derfor bygget vi to sug og såldesystemer. To såldekasser, hver som var 3 meter 
lange, med syrefast rist på henholdsvis 2,5 mm og 11 mm., og to slamslanger og 
ejektormunnstykker i dimensjoner på henholdsvis 6 og 4 tommer, ble montert. Faren for at 
sikten i vannet kunne bli svært nedsatt under graving var erkjent, og behovet for å få 
transportert utgravde masser godt ut av bukten før sålding førte til at vi valgte å rigge 
såldesystemene på en flyttbar flåte, moret ved innløpet til bukten. For å sikre tilstrekkelig 
effekt på vannejektorer ble det vekslet mellom bruk av to brannpumper der hver leverte 1200 
liter vann i minuttet.  
 
Utgravningen ble innrettet slik at vi arbeidet vekselvis i plan og snitt. To snitt ble anlagt nord-
sør (snitt I og III) og ett øst-vest (snitt II). Sistnevnte snitt ble utvidet til en ca. 5 meter lang 
profil fra østre brygge og vestover. Snittene gjorde det mulig å dokumentere lagrekkefølge 
med foto/tegning, ga viktig informasjon om stedlig tykkelse på de ulike lagene som skulle 
graves ned og, ikke minst, de ble brukt til sample rikelig med 14C serier og søyleprøver.  
 
Dykkingen ble hovedsakelig gjennomført som singeldykk med bruk av overflateforsynt luft. I 
enkelte arbeidsoperasjoner, som deler av fotodokumentasjonen og felles diskusjoner om 
enkeltsituasjoner under vann, avklaring av strategi for videre graving i enkelte felt, og 
håndtering av spesielle funnsituasjoner, ble det dykket med drakt og abc-utstyr. 
 
Digital dokumentasjon 
Innmålingene ble utført ved hjelp av en Trimble S3-totalstasjon og en Trimble R6-GPS. Ved å 
sette totalstasjon og GPS sammen i en «integrert måling» kunne prosjektet selv etablere 
fastpunkter ved lokaliteten. Siden funnstedet lå under vann ble det benyttet båt ved innmåling 
i vika. Funn som ble oppdaget i såldet ble innmålt ut fra vannejektorens posisjon i det funnet 
kom i såldet. Funn oppdaget av dykkeren ble målt in situ.  
 
En stikkstang ble tapet fast til målestanga for at den skulle bli lang nok til å nå ned i 
sjøbunnen. Å måle inn i vika var en tremannsoperasjon der en person styrte båten, en person 
holdt målestanga og en person skrev inn data i måleboka, dette for at innmålingene skulle bli 
så nøyaktige som mulig (se fig. 7). Funn, prøver og profiler ble målt inn ved behov, i tillegg 
ble topografiske elementer som steiner, berg i dagen, og bryggekanter også målt inn. Det ble 
også målt inn multipunkter i toppen av lagene etter hvert som de ble avdekket for senere å 
kunne vise lagenes utbredelse.  
 
Feltdokumentasjonssystemet Intrasis ble benyttet ved bearbeiding av innmålingene. Intrasis 
består av to programmer: Intrasis Explorer (versjon 2.2) og Intrasis Analysis (versjon 1.2). 
Det ble opprettet ett Intrasisprosjekt for den undersøkte lokaliteten, og i denne ble all digital 
dokumentasjon samlet. Innmålte objekter ble registrert i Intrasis  
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Figur 7. Øverst: Digital innmåling. Nederst: graving av snitt I. Foto: Inger M. Eggen, KHM 
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Explorer mens Intrasis Analysis ble brukt for analyse av materialet og la grunnlaget for videre 
kartproduksjon i ArcGis 10. Filene i systemet ble tatt ut som ESRI-shapefiler og lagret i 
geodatabaser som er standard lagringsformat ved KHM.  
 
Lokaliteten ble dokumentert ved fotografi. Dykkerne benyttet undervannshus og vekslet på å 
ta bilder med 20 mm-linse og fisheye-linse. Fotografiene er katalogisert under Cf34762 i 
KHMs fotobase. 
 

UTGRAVNINGENS FORLØP (JFR. NYMOEN 2014B) 
 
Fjerning av topplag 
Forberedelse til rigging av utgravningen startet med utkjøring av to båtlass med utstyr, etter 
avtale med grunneier. Deler av såldesystemene ble bygget på stedet, og en egnet arbeidslekter 
ble leid fra Hølen båtforening, tauet til Hummervikholmen og moret opp. 
 
Innledningsvis ble det dykket og gjort et visuelt finsøk av bunnoverflaten på hele lokaliteten 
(med abc utstyr). Ingen funn ble lokalisert. Det ble observert lite forandring morfologisk i 
plan. Snitt gravet nord-sør i 1997 var utrast og jevnet, men var fortsatt synlig. Samme gjaldt 
utgravningsfelt inntil brygge i nord foran sjøbu, gravet i 1994. Dette feltet var synlig som en 
svak fordypning fylt med døde skjell, slam og alger, fig. 2. 
 
Før bruk av ejektorsuger ble bunnoverflaten ryddet for større østersskall, plankebiter, skrot og 
tang (se fig. 5). Deretter ble løsmasser som var erodert ned i tidligere mudret område fjernet 
ved mekanisk graving (graveskje og vannejektor). Likeledes ble to lag av overflaten (stein, 
alger, moderne skrot, og sand/skjellsand) i den urørte delen av bukten tatt av med samme 
metode. Alle massene ble såldet og det ble samlet inn et stort antall funn herfra, deriblant en 
del beinfragmenter, hvorav fire er fra menneske (fragment av leggbein, x84, kraniefragment, 
x69, kraniefragment/tinningbein, x79, x80; Sjöling 2014: 12). Andre beinfunn som ble gjort 
under innledende fjerning av topplag var to ubestemte små knokkeldeler (x70), de er senere 
bestemt som rørknokler fra pattedyr (Sjöling 2014: 12). Konteksten tilsier at disse funnene er 
fordelt i ny tid. Videre fjernet vi hele øvre del av det kompakte østerslaget (se fig. 6) som var 
rast inn i tidligere mudret renne, eneste beinfunn herfra var fra fugl og fisk. 
 
Utgravning i plan og snitt 
Under arbeidet med å grave bort overflatelaget ble det klart at dette kunne inndeles i to lag: 
Øverst et klart fordelt lag av muddermasser blandet med alger, skrot, døde skjell. Under dette 
et renere ”sandlag” med innslag av skjellsand og tiltagende mengder østers sørover i bukten. 
 
For å få oversikt over mektighet på lagene og fortløpende vurdering av hvordan lokaliteten 
skulle graves ned i plan ble det etablert tre snitt i sjøbunnen. I tillegg ble det også gravet et 
nær 5 meter langt snitt fra øst til vest, og tanken med dette var å få muligheten til å 
dokumentere hvordan lagrekkefølgen forløper på tvers av bukta. Dette ble ansett som viktig 
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også fordi det allerede er dokumentert et snitt i retning nord-sør i kanten av tidligere nevnte 
mudringsrenne.  
 
Når lag 1 og 2 var fjernet over det meste av lokaliteten (grunneste parti inn under bryggene i 
nord ble satt igjen urørt inntil videre), oppsto betydelige problemer med sikten i vannet. 
Horisontalt lå nå toppen av et meget kompakt gytjelag eksponert, det lot til å tilta i tykkelse 
fra ca. 3 meter i retning sør i bukten og utover. Stikking med jordbor viste også at det var mye 
større mektighet på dette laget midt i bukten enn først antatt. Tidligere forsøk på å sonde til 
fjell her hadde ikke fungert, og det skyltes nok at det ikke var mulig å trenge gjennom 
østersbanken med jordbor. Siktproblemene skyldtes at gytjelaget (lag 3) var svært finkornet. 
Oppløst i vann ble dette til en temmelig tett grøt. Fotodokumentasjon av bunnoverflate og 
snitt måtte gjøres under det første dykket hver dag, og etter lengre opphold i gravingen. Det er 
liten vannutskifting i bukten men ved nordlige vinder gikk det betydelig kortere tid før vannet 
igjen klarnet opp etter en gravesekvens. For å holde fremdrift i gravingen uavhengig av 
vindretning ble det stukket ut fire felt med snorer på bunnen for å gjøre det mulig for 
dykkeren å orientere seg mens det ble arbeidet med flategraving. Disse feltene (A-D) ble ikke 
innmålt, kun angitt på en arbeidsskisse brukt til planleggingen av dykkene. 
 
Snitt I: 0,5-0,7 m vanndyp. Anlagt i retning nord-sør nærmest vestre brygge. Snittet ble 
gravet inn fra tidligere mudret område (propellspylt renne langs vestre brygge). I denne 
rennen var det synlig fast fjell nærmest land og større steinblokker i bunnen. I arbeidet med å 
rense fram snitt I ble det funnet 22 stk fiskebein (x 71) i såldet, de lå i øvre del, sannsynligvis 
i lag 1-2. 
 
I snitt I ble følgende lag identifisert: 

• Lag 1: overflaten, ca. 5 cm. Alger, løst slam, østers og andre skjell, mindre stein, 
moderne skrot, bein. Overflaten er tydelig erodert og fordelt. Dels kan dette være 
masser som er spylt opp i forbindelse med propellmudringen, dels kan det være spor 
etter is/bølger samt generell bruk av stedet som badeplass og fortøyning av båter. 

• Lag 2: ca. 5-10 cm. Fin sand, skjellsand og mudder. Konsentrasjoner av døde østers. 
Mengden østers tiltar lenger ut fra land. 

• Lag 3: ca. 55 cm. Brunlig gytjeaktig lag. Homogent, med enkelte innsalg av knuste 
skjell og furukongler. Laget er gjennomboret av diverse “gravemuslinger” som 
børstemark og kreps. Større steinblokker i bunnen. Det ble ikke avklart om det var mer 
løsmasser under disse, men sannsynligvis ikke da det er fast skrånende fjell i dagen 1 
meter vest for dette. Det ble tatt ut en søyleprøve fra lag  
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Figur 8. Snitt 1, gravd ned til steinpakning/større stein. Foto: Pål Nymoen, NMM. 
 

 
Figur 9. Detalj som viser overgangen fra lag 1 og 2 til gytjelaget (lag 3) i snitt II, sett mot nord. Foto: 
Pål Nymoen, NMM. 
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• 3, fordelt på to tresidige aluminiumsskinner (x95) og en 14C-serie fra snitt I: x98- 
øverst i gytjelaget (lag 3), x99-prøven er tatt ut 30 cm ned i gytjelaget (lag 3), x100-
prøven er tatt ut nederst i gytjelaget (lag 3) 

 
Snitt II: ca. 0,7 m vanndyp. Anlagt ca. 1,5 meter fra snitt I retning øst-vest, det vil si omtrent 
midt i bukten. Snittet ble gravet inn tilsynelatende ”intakt” sjøbunn (ikke synlig påvirket av 
tidligere mudring). 
 
I snitt II ble følgende lag identifisert: 

• Lag 1: overflaten, ca. 5 cm. Innhold og sammensetning tilsvarende som i snitt I. 
• Lag 2: ca. 5-10 cm. Fin sand og skjellsand. Konsentrasjoner av døde østers. 
• Lag 3: ca. 60 cm. Brunlig gytjeaktig lag. Homogent, med enkelte innsalg av knuste 

skjell. Laget var tydelig turbert. 
• Lag 4: klart skille mot et lag med mye stein, (små, opptil knyttnevestore, ikke 

vannrullede), mye organisk materiale som ikke er nedbrutt slikt som kongler, trerøtter, 
kvist, bark, hasselnøtter etc. Lag fire ble notert som ca. 25 cm tykt men at det var 
vanskelig å måle det nøyaktig, det var en tydelig overgang mot lag 3 men mer diffust 
under dette. 

• Lag 5: identifisert som gradvis overgang til mer finsediment og lysere lag. Det kunne 
oppfattes som ren leire men det var ikke så kompakt. Det var mye plantefibre i sjikt i 
denne ”leiren”. Tykkelsen på lag 5 kunne ikke måles nøyaktig på grunn av 
siktproblemer men laget ble anslått å være 20-30 cm tykt. 

• Lag 6: meget fin, lys leire og glatte steiner. Tykkelsen kunne ikke måles. 
 
Bunnoverflaten (topp lag 1) og topp glasial leire (lag 6) ble nivellert. Prøver tatt ut fra snitt II 
er vist i fig. 12. Det var vansker med å få ut hele søyleprøver, de korte profilskinnene i 
aluminium som var tatt med til formålet, viste seg være for grunne. Hos en blikkenslager fikk 
vi laget flere lengre og dypere tresidige skinner med baklokk til å skyve ned. Disse fungerte 
utmerket. Søyleprøve x97 ble tatt ut med en slik fra snitt II. Denne søylen dekket hele 
gytjelaget (lag 3) samt overgangen til stein/tre/ organisk ”torvlag” (lag 4). 
 
For å kunne grave snitt II måtte det lages en sjakt bred nok til å ligge nede i og arbeide, hvis 
ikke ville dette snittet rast inn fra sidene på grunn av stor mektighet på løsmassene rundt. 
Sjakten ble anlagt nord-sør langs snitt II og det som skulle bli øst-vest profil snitt III som 
nordlig avgrensning. For å komme til med dokumentasjon av snitt II ble sjakten gravet ned til 
steril leire (lag 6). Alle massene ble fortsatt såldet men det kom ingen funn fra denne 
sjaktingen. Leirelaget i bunnen var meget finkornet og seigt, og det lå klint fast på større 
glatte steinblokker. 
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Figur 10. Prøvetaking fra snitt II. Dette er nedre del av lag 3. Foto: Pål Nymoen, NMM. 
 
Snitt III og kraniet X90 
Etter ferdiggraving, dokumentasjon og prøvetaking fra snitt II ble utgravningen fortsatt ved å 
etablere et nytt snitt (III), i skrå vinkel ca. nord-sør på den påbegynte øst-vest profilen. Mye 
av dette snittet var allerede gravet ned i form av den før nevnte sjakten som måtte etableres 
for å komme dypt nok til å kunne arbeide med snitt II. Snitt III utgjorde dermed østre vegg av 
sistnevnte sjakt og det er denne ”benken” slamsugeren ligger på i Fig. 13.  
 
Hensikten med å etablere snitt III var å komme dypt nok til at det ble mulig å se nærmere på 
lagdeling og lagenes sammensetning ned mot, og overgangen til, den dypeste horisonten som 
ble antatt å være glasial leire (lag 6). Dernest var det også viktig å få oversikt over hvor tykt 
gytjelaget (lag 3) var på dette punktet i bukten, samt å få bedre dokumentasjon av hvordan lag 
4 så ut og hvor tykt det var. Lag 4 var vanskelig å dokumentere i snitt II og det var mistanke 
om at dette kunne være en transgredert markoverflate. Dermed oppsto også behovet for å få 
bedre inntrykk av det i snitt før det ble fortsatt med mekanisk flateavdekking videre østover 
inn i urørt sjøbunn. 
 
Snitt III ble renset opp med graveskje og vannejektor. Det ble arbeidet sittende nede i sjakten 
vist i fig. 13. Sikten var ca. 5 cm og gravingen foregikk ved å føle seg fram etter en snor som 
var spent opp for å markere snittet. Gytjelaget ble skåret ned vertikalt med graveskje. Det var 
noe løsere i øvre deler men stort sett ganske kompakt og laget lot seg skjære omtrent som i en 
solvarm geitost. Selv i nullsikt var det lett å kjenne overgangen  
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Figur 11. Kranie x90 sett i klart vann slik det lå nær kanten av snitt III dagen etter at det var funnet. 
Foto: Pål Nymoen, NMM. 

 
til lag fire, i det at det løsnet gytjebitene mot et lag med mye småstein, kvist og mørkt 
sediment (lag 4). Lag 4 var grått til sort av utseende og ”støvete” i det det løste seg i vann, 
mot gytjen som var sjokoladebrun og holdt seg mer samlet i ”kaker” etter hvert som de ble 
skåret ut. 
 
Under dette arbeidet med rensing av snitt III kom det i såldet tenner og beindeler fra en 
menneskekjeve. Tre løse tenner og tre som satt i et kjevebein, samt flere løse beinfragmenter 
ble påvist (x82). Funnene kom i såldet da det ble arbeidet med å rense opp overgangen 
mellom lag 3 og 4 i snitt III, ca. 55-60 cm nede i sjøbunnen den 30.09.2013. 
Tennene/kjevedelene kom samtidig i såldet og må ha ligget samlet i sedimentet. Graving ble 
da stanset for vurdering av videre strategi, og for at vannet skulle klarne tilstrekkelig til at det 
gikk an å gjøre adekvat fotodokumentasjon under vann. 
 
Det ble nå stukket ut et 4 m2 stort felt markert med stikkstenger, der den påbegynte veggen i 
snitt III utgjorde vestre avgrensning. Feltet dekket dermed et stort område rundt posisjonen 
hvor kjevedelene var funnet og skulle nå graves ned i plan for å avklare om de hadde ligget i 
sammenheng med andre skjelettdeler. I feltet lå nå øverst en rest av østerslaget som ble 
fjernet. Deretter homogen gytje som ble sondet for å ha kontroll på tykkelsen ned til den lett 
identifiserbare steinforekomsten i lag 4. Gytjelaget var her temmelig fast og tungt å arbeide 
med. Ved første dykk i dette feltet ble det arbeidet med krafse for å løsne stykker av gytje og 
føre det opp i slamslangen til såld. Slik ble det 4 m2 store feltet tatt ned ca. 20-25 cm i plan i 
løpet av et dykk som varte i 1 time og 25 minutter. Videre sonding med jordbor tilsa at det nå 
gjensto ca. 25 – 30 cm ned til lag 4. Ved neste dykk ble det brukt graveskje og feltet ble 
tappet ned mekanisk ca. 15 cm. Det  
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Figur 12: Illustrasjonsfoto, detalj av snitt III der lagene er markert ut fra konsistens, utseende og sammensetning. 
Foto: Pål Nymoen, NMM. 
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Figur 13. Detalj, kranie x90. En del av tinningbeinet er løs og ligger på skrå inn i skallen. Foto: Pål Nymoen, 
NMM. 
 

 
Figur 14. Frode Kvalø graver ut kranie x90. Foto: Pål Nymoen, NMM. 
 
 
 
 
 



23 
 

kom ingen funn i såldet. Gytjen var seig og fast i klumper, ved gjennomgang i såldet måtte det 
spyles/kostes for å få den løst opp. 
 
Siktproblemene tiltok betydelig etter disse to dykkene. På grunn av tidspress i forhold til 
budsjettert tidsramme for utgravningen ble det likevel fortsatt med et dykk til for å komme 
gjennom hele gytjelaget som det nå gjensto anslagsvis 15-20 cm av. Nå ble det ikke brukt 
graveredskap, kun hånd/oppløsning av gytjen ved å vifte og føre det inn i ejektorsugen. 
Dykker Kenneth Ødegaard som gjorde dette dykket, forteller at han begynte å kjenne 
overgangen til lag 4 ved at gytjen slapp lettere i sjikt, og at det kom fram småstein og grus, og 
enkelte kvist/trerester. Kenneth forteller videre at idet han skraper av gytje ned mot lag 4 
stopper hånden mot noe fast han antok var et østersskall. Han legger seg kloss inntil dette og 
bruker ejektorsugen til å få fram et lite vindu å se gjennom. Han aner da to øyenhuler og en 
panne. Han reiser seg opp og forteller at han kan se omrisset av et kranie, at det er fylt med 
mudder og at det ligger med issen nedover. Dette skjedde den 01.10.13. Videre graving denne 
dagen ble stanset i påvente av at vannet skulle klarne helt opp. 
 
Dagen etter ble utgravningen fortsatt med fokus på å fotodokumentere feltet i plan og avklare 
om det var synlig flere skjelettdeler rundt kraniet, som fortsatt lå på funnstedet. Videre ble det 
arbeidet med å rense ferdig snitt III og få best mulig dokumentasjon av forholdet mellom 
lagdelingene og nivået kraniet x90 lå i. For å få til dette ble det brukt to båter fortøyd i 
bryggene med motorene i gir sakte forover slik at det kunne holdes en jevn strøm i vannet og 
dermed skifte ut tilslammet vann med klart vann.  
 
Snitt III: ca. 0,85 - 1 m vanndyp. Anlagt i retning nord-sør nærmest østre brygge. Snittet ble 
gravet inn i tilsynelatende ”intakt” sjøbunn (fordelte masser øverst i lag 1 og 2, for øvrig ikke 
nevneverdig påvirket av tidligere mudring/erosjon). Snitt III ender i nord mot øst-vest profil. 
 
I snitt III ble følgende lag identifisert: 

• Lag 1: overflaten, ca. 5 cm. Innhold og sammensetning tilsvarende som ved snitt I og 
II. 

• Lag 2: ca. 5-10 cm. Fin sand og skjellsand. Konsentrasjoner av døde østers. 
• Lag 3: ca. 55-60 cm. Brunlig gytjeaktig lag med enkelte innsalg av knuste skjell. I 

toppen av gytjelaget lå det her en del mer kvist og greiner enn lenger ned. Laget 
inneholder mengder av furukongler men er for øvrig ganske homogent i midtre og 
nedre nivå. Det er tydelig gjennomboret av diverse “gravemuslinger” og børstemark. 

• Lag 4: Helt i toppen et meget tynt sjikt fin sand, dernest betydelig mer trerester enn i 
lag 3, særlig tynne ”lynglignende” grendeler, men også biter av kraftigere  
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Figur 15. Snitt III. Det hvite støvet kommer fra leiren i lag 6. Gytjelaget er fjernet ned til lag 4. En 
trepinne stikker opp av lag 4 (x112). Foto: Pål Nymoen, NMM. 
 
trestykker, både lys og rødlig ved. Mye småstein og organisk materiale som ikke var 
nedbrutt, som kongler, trerøtter, kvist, bark, hasselnøtter, dvs. tilsvarende 
observasjoner som i snitt II. Lag 4 var i snitt III mellom 25 cm og 30 cm tykt og det 
kunne visuelt tydelig skilles fra underliggende lag (5), som var fin lys leire med litt 
plantefiber i ”lommer”; tynne strå/siv. Også små skjellfragmenter ble observert i sikker 
kontekst med lag 5 i snitt III. 

 
Snitt III ble innmålt, beskrevet og fotodokumentert, det ble renset opp videre nord til øst-vest 
profilen og snittet sto da igjen som en 2 meter lang vegg. Det hadde hele tiden blitt arbeidet 
stående i sjakten som var gravet helt ned til steril leire og en del masser var derfor rast ned i 
forbindelse med dette. Disse massene ble nå suget opp og gjennomgått i såld uten at det kom 
fram flere humane beinfragment. 
 
Kraniet x90 ble nå frilagt ved å vifte bort ”støv”/gytjepartikler. Et løst kinnbeinfragment ble 
oppdaget og sikret. Nivået skallen lå på ble deretter gravet ned 5-10 cm i plan rundt og helt 
inntil skalletaket. Et lite beinfragment lå ca. 45 cm. nord for kraniet, i kontekst med løse 
gytjeklumper som lå igjen etter graving i minimal sikt dagen i forveien, da kraniet ble 
oppdaget. Fragmentet hadde farge og beinstruktur lik de andre beina fra menneske funnet på 
lokaliteten, og det ble antatt at det kunne være mulig del av kraniebase eller øregang og derfor 
tatt inn og sterilt pakket sammen med x90.  
 
Kraniet ble så gravet helt løs, plassert i en kurv med fluenetting og hevet. Under frigraving og 
løfting av kraniet ble det klart at det lå i nederste del av gytjelaget (lag 3). Ca. 5-10 cm under 
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avtrykket etter issen lå det småstein (topp lag 4). Bildet i fig. 18 viser skallen under 
utgravning og motivet er sett mot sørvest der den nå ferdig opprensede veggen i snitt III, 
anlagt bare ca. 15 cm øst for kraniet sees i bakgrunnen. Tenner og kjevedeler kom som før 
nevnt i såldet, og det er meget stor sannsynlighet for at disse lå nær kraniet og i omtrent 
samme stratigrafiske nivå. Etter at kranie x90 var løftet opp ble det tatt ut en kasseprøve av 
sedimentet skallen hvilte på. Prøvetakingsutstyret til dette formålet var improvisert: En 
kvadratisk boks ca. 35x15 cm., dvs. en postkasse i blikk med lokk, nyinnkjøpt til formålet. 
Postkassen ble skjøvet inn horisontalt fra snitt III, og den samlet del av topp lag 4 og nedre del 
av gytjelaget (lag 3), det vil si hele avtrykket etter kraniet (prøve x93).  
 
Andre feltperiode  
24. oktober ble feltutstyret transportert ut til Hummervikholmen igjen og dagen etter ble 
flåten hentet fra Hølen marina og forankret ved lokaliteten. Deler av feltutstyret, som hele 
slangelengder, såld, kasser til bruk for rydding under vann og aggregatopplegg for strøm/vann 
var allerede ferdig montert og riggingen gikk unna på bare tre dager. 
 
To dykkedager, 26 og 27.10 ble avsatt til å fjerne en rest av østerslaget som fortsatt sto igjen 
langs østre brygge, og få dette ut av bukten slik at det skulle bli mulig å ta ned gytjelaget (lag 
3) i hele det området det var søkt om mudring. 
 
I andre feltperiode var vannet blitt noe kaldere, det hadde lavere algetetthet enn i september, 
og det var dermed bedre sikt. Den gode sikten ville imidlertid raskt forsvinne når det skulle 
graves i det svært ”støvete” gytjelaget. Derfor ble mye energi satt inn på å holde i gang en 
jevn strøm i vannet for å sirkulere friskt vann inn i bukta. Store deler av arbeidsdagene 
gjennom hele andre feltperiode gikk derfor motorene på to båter samtidig. Dette, kombinert 
med bråket fra brannpumpene som driver vannejektoren dykkeren er avhengig av, tilsa at 
øreklokker til alle var prioritert HMS. Det ble et vått, støyende og krevende feltarbeid. 
Heldigvis var det usedvanlig varmt og fint vær for årstiden, noe som bidro sterkt til at 
gjennomføringen ble vellykket. 
 
Under deler av arbeidet med å ta ned gytjelaget ble det gravd i 1 m2 ruter for å kunne 
bedømme om det var noen morfologiske variasjoner i laget horisontalt. Inntrykket var at lag 3 
var fastere fra ca. 15-20 cm dybde. Bildet i fig. 24 viser et utsnitt av gytjelaget i plan etter at 
ca. 20 cm av det er fjernet. Det lå fortsatt et og annet helt østersskall i sikker kontekst nede på 
dette nivået, det lå også flere ”lommer” med knuste skjell. De få funnene som ble gjort her var 
beinfragmenter fra fisk, fugl og pattedyr, samlet i såld mens det ble arbeidet med å fjerne den 
øvre halvdelen av lag 3. I gytjelaget lå det også store mengder furukongler, en del 
hasselnøttskall, noe bark og kvister/greiner. Trekullbiter ble observert i alle nivåer av lag 3, 
også i lag 1, 2 og 4. 
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KILDEKRITISKE PROBLEMER 
 
Mudring 
Lokaliteten er noe skadet av at grunneier gjentatte ganger gjennom 1980- og 1990-tallet 
foretok mudring av mergelbunnen ved å la en snekke ligge fortøyd i bryggene og samtidig la 
propellen gå slik at bunnsedimentene gradvis løsnet (Nymoen 2014a:7). Det var etter en slik 
mudringsoperasjon at det første kraniet ble funnet i 1994. Ved senere 
registreringsundersøkelser foretatt av NMM ble det funnet bein spredt rundt på overflaten i 
bukta. Disse beina har antakeligvis hatt tilhold nede i gytja og så blitt mudret opp av 
propellen. I vestre del av vika er det mudret ned til fjellet. Hvordan funnene i utgangspunktet 
har vært plassert i vika er derfor usikkert. 
 
Sikt under vann 
Som nevnt over var det i hovedsak sikten under vann som var det største problemet under 
utgravningen. Graving i gytje- og leirelagene gjorde at massen løste seg opp og «støvet» til 
det avgrensede vannbassenget som vika utgjorde, i tillegg strømmet det inn skittent vann fra 
såldeflåten som lå i innløpet til vika. Dette førte til at det meste av dokumentasjonen i form av 
fotografi og tegning måtte gjøres ved første dykk hver morgen før gravingen var satt i gang, 
og at det kunne bli utfordrende for dykkerne å se hva de gravde utover dagen. For å få renset 
vannet ble det valgt å bruke motorer på to båter som ble plassert strategisk i vika slik at de 
skapte en strøm.  
 

 
Figur 16. Siktproblemer under graving av lag 3. Foto: Pål Nymoen, NMM 
Bioturbasjon (jfr. Nymoen 2014b:48) 
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Formasjonsprosesser i sjøbunnen er ofte betydelig kraftigere enn det jordlag på land utsettes 
for. Særlig er erosjon og erosjonsmønstre egnet til å skade undervannsarkeologiske lokaliteter 
i en slik grad at funnmateriale kan bli kraftig fordelt og vanskeliggjøre eller medføre 
feiltolkning av kontekster og funndistribusjon (Petersen 2001). I videre forskning på funnene 
fra Hummervikholmen vil derfor erosjon og spesielle erosjonshendelser være sentralt. 
 
Det er også slik at selv om sjøbunnlag som er beskrevet i denne rapporten kan ha ligget svært 
lenge uten å bli utsatt for kraftige erosjonshendelser, er de samtidig kontinuerlig utsatt for 
erosjon på mikronivå. Marine organismer som lever på bunnoverflaten, og dels også nede i 
sjøbunnen, er en slik faktor som står for små men stadige bevegelser i sedimentene. Også 
slike formasjonsprosesser kan skade en arkeologisk sjøbunnslokalitet (Ferrari og Adams 
1990). 
 
Kildekritisk er det derfor relevant å ta med noen av de observasjonene av sannsynlig 
bioturbasjon som ble gjort ved utgravningen av lokaliteten i 2013. Særlig kan det være viktig 
å ha dette med i vurderingen av søyleprøver, radiologiske prøver bestående av blandet 
sediment, og i tolkning av dokumentasjonen av lagenes morfologi og sammensetning sett i 
plan og i snitt. 
 

 
Figur 17. Detalj, nedre del av gytjelaget i snitt I. Bildet viser spor av bioturbasjon; kanalene ble trolig lag et av 
skjell, kreps og børstemark. Foto. Pål Nymoen, NMM. 
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Flere eksemplarer av en kreps som ikke er vanlig å se på sjøbunnen ble funnet i såldet og i 
forbindelse med graving i lag 3, 4 og 5. Dette ser ut til å være arten Upogebia deltaura, en 
slags ”gravekreps” som i Norge er registrert fra Østfold til Hordaland. Arten lever på bløtbunn 
og den graver kanaler mer enn 65 cm ned i sedimentene avhengig av temperatur og årstid 
(Tunberg 1986). Krepsen ble sett i levende live inne i et av hullene i del av ospetreet x131, og 
den må mistenkes for også å ha gravet mange av de andre hullene av samme dimensjon som 
det ble dokumentert mye av helt nede i lag 5. 
 
Ulike typer muslinger og børstemark, ble det også observert mye av, særlig i gytjelaget, men 
også levende eksemplarer av disse artene kunne ses helt nede i lag 5. Den kontinuerlige 
erosjonen disse forårsaker både horisontalt og vertikalt i lagene må innreflekteres i tolkning 
av for eksempel tilstedeværelsen av skjellfragmenter i lag 4. Det er mulig at noe av dette 
materialet er fordelt vertikalt i sjøbunnlagene som følge av disse marine organismenes 
graveaktivitet. Nærbilde av bunnivået i snitt I, lag 3 (fig 17) viser at sedimentet her var som 
en ”sveitserost” med ganske store kanaler der det må antas at eksempelvis 
skjellsand/skjellbiter kan erodere vertikalt. 

UTGRAVNINGSRESULTATER 

LAGSAMMENSETNING/KONTEKST 
Det omsøkte området ble totalundersøkt, men det fins muligheter for at det kan være flere 
funn/bein fra menneske lenger sør, og utenfor tiltaksområdet. Det ble ikke gjort funn av 
strukturer ved utgravning, men lagsammensetningen ble nøye dokumentert (jfr. beskrivelse av 
utgravningens forløp over).  
 
Graving av de tre snittene viste at sjøbunnlagene kunne deles i seks ulike lag (jfr. Nymoen 
2014b): 
 

• Lag 1. Fordelt overflate, alger, skrot, døde blåskjell. 
• Lag 2. Fin sand, skjellsand og mudder i det grunneste partiet. Fin sand og betydelige 

mengder østers lenger ut. 
• Lag 3. Gytje, brunlig og fast. 
• Lag 4. Trebiter, trestammer, røtter, stein, mørkt «støvete» lag med høyt innhold av 

organisk materiale. 
• Lag 5. Lyst, leirholdig lag, ser homogent ut i snitt men ved graving i plan viste det seg 

å inneholde mange lommer med planterester som kunne ligne siv/gress. 
• Lag 6. Fin, lys homogen leire, større stein og fjell, sannsynlig glasial avsetning. 

 
Laginndelingen beskrevet ovenfor er grov. Ved graving i plan ble det enkelte steder 
identifisert tynne horisonter med sand, spesielt i overgangen mellom lag 3 og 4, men disse ble 
ikke skilt ut som egne lag. Tykkelsen på lagene varierte betydelig innenfor det  
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Figur 18. Vidvinkelbilde av profilsnitt II sett mot nordvest der lagene 3, 4 og 5 er markert. Foto: Pål Nymoen, 
NMM. 
 

 
Figur. 19. Prøve tatt med 90 cm langt «Russerbor» som viser lagene 3, 4 og 5. Foto: Pål Nymoen, NMM. 
 
undersøkte området og blir nærmere beskrevet under i gjennomgangen av dokumentasjon fra 
snitt og graving i plan. 

FUNNMATERIALE 
Under utgravningen ble det til sammen gjort 34 funn av bein. Av disse er åtte sikre funn av 
menneskebein og tre er bein som mulig er fra menneske. De resterende beina er fra pattedyr, 
fugl og fisk; noen av beina av pattedyr kan være av sel. Det ble ellers samlet inn flere 
treprøver, og to av dem er blitt datert. Ved sålding ble det i tillegg til bein sett etter slått 
steinmateriale. En naturflint ble påvist, og det var også en del kvarts blant steinene  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lag 3 Lag 4 Lag 5 
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Figur 20: Beinfunnene som ble gjort ved utgravningen. Kranie x90 ligger i forkant. Foto: Inger M. Eggen, KHM. 
 
som kom i såldet, men ingen av steinene hadde spor etter å ha vært bearbeid av mennesker.  
 
Funnene er katalogisert under C59333 i KHMs gjenstandsbase. En gjennomgang av funnene 
følger nedenfor.  
 
Osteologisk analyse 
Det ble funnet ca. 110 beinfragmenter fordelt på 34 funn. Funnene utgjør både enkeltfunn – 
funn av bein som ble antatt å være fra menneske, der funnsted ble målt inn med totalstasjon – 
og grupper av funn som var bein som kom opp i såldet innenfor en tidsperiode og som tilhørte 
det som ble oppfattet som et omrotet lag. Disse funnene ble ikke målt inn nøyaktig. Funnene 
ble analysert av Emma Sjöling fra Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) som leverte en 
rapport (SAU rapport 2014:5 O), og beskrivelsene nedenunder er hentet fra den. Sjöling 
konsentrerte seg i hovedsak om menneskebeina ved analysen, beina fra pattedyr, fugl og fisk 
er derfor bare raskt gjennomgått og i stor grad ikke artsbestemt.  
 
C59333/1, X90, kranie 
Dette er et skalletak med pannebein, bakhodebein, og høyre og venstre issebein inntakt, samt 
et løst tinningsbein som falt av ved utgravning. Skalletaket ble osteologisk bedømt til å være i 
alderen 27,5-44 år, og er sannsynligvis en mann. Aldersbedømmingen er gjort på bakgrunn av 
at skallens suturer er sammenvokste på innsiden av skalletaket, mens majoriteten av suturene 
på innsiden er åpne og har pågående fusjonering. For å bedømme kjønn ble øyenhulenes øvre 
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kant og øyenbrynsbeinet samt nakkekulen på nakkebeinet anvendt. En bit av tinningsbeinet 
ble datert til 8446+/-51 BP (7589-7371 f.Kr.; Ua-47892). Midt på suturen mellom de to 
issebeina er skalletaket konkavt. Konkaviteten er rund i formen og ca. 25-30 mm bred og ca. 
1,5 mm dyp. Det finnes ingen spor etter brudd eller skade hverken på innsiden eller utsiden av 
skallen, men dette er det eneste stedet på skallen der kraniesuturene er helt gjenvokste. Dette 
kan tolkes som en leget skade der helningsprosessen har gått så langt at det ikke lenger er spor 
etter selve frakturen. Det har i så fall skjedd en ny danning av bein, en såkalt beinpåleiring.  
 
C59333/2, X82, tenner og kjeve 
Funnet består av deler fra ansiktsskjelettet: høyre kinnbein og overkjeve samt seks tilhørende 
tenner. Funnet kom opp i såldet i samme område som hodeskalle X90 ble funnet og det er 
derfor trolig at tenner og kjeve tilhører denne. Hjørnetannen og de to fremre kinntennene satt 
fremdeles i kjeven, mens tre bakre kinntenner var løse. Funnet ble holdt i en plastpose for å 
forhindre kontaminasjon av DNA for fremtidige DNA-analyser, noe som vanskeliggjorde 
analysen noe og gjorde visse iakttagelser mer krevende å oppdage. Emaljehypoplasier ble 
påvist, men hverken kariesangrep eller strieringer kunne ses gjennom posen. 
 
Emaljehypoplasier er utviklingsforstyrrelser i emaljebyggingen som kan komme av 
ufullstendig eller stoppet tilvekst. Om forstyrrelsene oppstår ved byggingen av tennene kan de 
vises som hypoplasier; som innsnøringer eller groper i tannemaljen. De kan komme av 
infeksjonssykdommer, traume, arv eller underernæring. Hjørnetannen og de fremre 
kinntennene hadde emaljehypoplasier. Når flere tenner i samme kjeve har spor av dette kan 
det bero på feilaktig eller manglende kosthold ved en tidsperiode i individets liv. Det ble også 
iakttatt tannstein i et tidlig stadium på hjørnetannen og de fremre kinntennene. På grunn av 
tannslitasje var det ikke mulig å observere spor etter emaljehypoplasi eller tannstein på de 
resterende tennene. 
 
Samtlige tenner har en kraftig slitasje. På hjørnetannen og de fremre kinntennene er emaljen 
blitt nedslitt så mye at tannbeinet her er blottet på nesten hele tyggeflaten. Slitasjen er 
kraftigst nærmest tungen. Den harde nedslitingsgraden på tennene kan gi en pekepinn på diett 
men også kulturelt betingede handlinger. Trolig har maten inneholdt grove partikler som har 
fungert som slipemiddel, kanskje i form av sand, og/eller så har tennene blitt anvendt som 
arbeidsredskap. En av kinntennene har antakelig fått slått av en liten bit av emaljen på 
kinnsiden, såkalt «chipping». Dette kan også være spor etter at tennene har blitt brukt som 
redskap. 
 
I følge Brothwells klassifisering (1981:72) kan de bakre kinntennene aldersbedømmes til ca. 
33-45 år. Om tennene fra X82 kommer fra samme individ som hodeskalle X82 så har 
individet hatt hardt nedslitte tenner for sin alder.  
 
C59333/3, X69, fragment av skalletak 
Et fragment av et issebein ble funnet ved opprensking i toppen av lagene i vika. Ved den 
osteologiske undersøkelsen viste det seg at dette beinet passet sammen med to beinfragmenter  
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Figur 21. Identifiserte skjelettdeler fra utgravningen i 2013 (Etter Sjöling 2014). 
 
som kom fram ved undersøkelsen i 1997; det kunne settes sammen med 
nakkebeinet/issebeinet X44 fra individ C51445c, og det løse skallefragmentet X48.  
 
C59333/4, X79 og X80, tinningbein og fragment av tinningbein 
Et velbevart tinningbein fra høyre side, X79, og et fragment av samme tinningbein, X80 ble 
påvist i materialet. Begge disse beina ble funnet ved sålding. Tinningbeinet anses å ha 
mannlige trekk på bakgrunn av at kulen bak øret er velutviklet og kraftig. Tinningbeinet 
tilhører ikke individ med hodeskalle X90 siden dette hadde tinningbeinet i behold. 
 
C59333/5, X84, fragment av skinnebein 
Et ca. 14 cm langt fragment fra høyre skinnebein tilhører et voksent individ. Ved 
undersøkelsen i 1994 ble det funnet et skinnebein fra venstre side (C51445e), men det har 
ikke vært mulig å avgjøre om det nye funnet kommer fra samme individ. En bit av 
skinnebeinet ble sendt inn til datering og datert til 8394+/-55 BP (7573-7342 f.Kr.; Ua-
47891). 
 
C59333/6, X128, fragment fra lårbein 
Et mindre fragment fra den nedre leddkulen har en «knapp» som trolig kan være 
osteochondritis dissecans; leddbrusk eller beinvev har løsnet og blitt liggende i klem mellom 
to leddflater.  
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C59333/7, X125, fragment fra lårbein 
Et lite fragment fra distalt ledd på lårbein. Hører med stor sannsynlighet til samme bein som 
C59333/6, X128; de passer nesten sammen. 
 
C59333/8, X85, fragment fra kranium 
Dette er et lite fragment fra venstre øyehule.  
 
C59333/9, X121 
Fragment av langt rørbein. Dette kan mulig være fra menneske. 
 
C59333/10, X122 
Fragment av hoftebein. Mulig menneske. 
 
C59333/11, X124 
Antakelig fragment av et langt rørbein. Mulig menneske. 
 
C59333/12-15 
Bein som er fra pattedyr, mulig sel. 
 
C59333/16-20 
Bein fra pattedyr av ukjent art. 
 
C59333/21-25 
Bein fra fugl. 
 
C59333/26-34 
Bein fra fisk. I stor grad består beina av ryggvirvler fra torsk. 
 
Treprøver 
Både i lag 3 og lag 4 ble det påvist store mengder av treverk, i form av kvister/greiner og 
større stokker. Det ble tatt ut flere prøver og to av dem er datert. 
 
C59333/35, furugrein x112 
Ved snitt 2, og stikkende opp fra lag 4, ble det observert en trepinne som syntes å stå vertikalt 
ned i sedimentet. Kranie x90 var funnet like i nærheten og det var derfor viktig å grave ut 
trepinnen og få datert den for å se om den kunne ha en sammenheng med kraniet. Den ble 
også undersøkt for å se om den kunne ha spisset ende, men ingen slik spor var synlige. En 
vedartsanalyse (ved Helge Høeg, 2014) viste at trepinnen var av furu og en bit av den ble 
datert til 8912+/-51 BP (8258-7846 f. Kr.; Ua-47899). Ut fra dateringen er trepinnen flere 
hundre år eldre enn kraniet og kan derfor ikke ses i sammenheng med det.  
 
C59333/36, furutre x117 
Ved graving av snitt 2 stakk en del av en trestokk ut av profilet. Ved nedtapping av lagene ble 
trestokken frilagt og det viste seg at trestokken var deler av et tre. Stammen lå skrått ned og ut 
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i bukta i retning nord-sør, og i søndre ende lå den godt nede i lag 5. Hovedinntrykket fra 
graving i plan i dette laget var at det har vært tørt land (Nymoen 2014b:39). Mot nord hadde 
endte stammen i et rotsystem som bredte seg utover. Trestammen ble gravd ut og tatt opp. 
Den ble dokumentert ved foto både på i vann og til lands, og deler av den ble tatt med inn for 
analyse. En vedartsanalyse (ved Helge Høeg, 2014) viste at treet er en furu. En bit ble datert 
til 9065+/-54 BP (8451-8207 f. Kr.; Ua-47900).  
 
C59333/37, del av ospetre x131 (jfr. Nymoen 2014b) 
I lag 4, rett sør for snitt 2, ble det ved graving oppdaget et trestykke som ble renset gradvis 
fram. I laget var det mye treverk, men trestykket var større enn de andre som hadde blitt 
avdekket, og det så ut til å være ganske flatt. På grunn formen, lengden og at trestykket hadde 
noen mulige brannspor i overflaten ble det vurdert som en mulig rest av en stokkebåt. 
Trestykket var svært mykt og skjørt, og det var flere hull i treverket som ikke sto i noe fast 
system. Siden trestykket ble avdekket i løpet av de siste dagene i felt, ble det dekket med 
fiberduk og sediment fram til det ble tatt opp 4.12.2013 ved å skyve en metallrist under som 
ble stivet opp og løftet som en pakke. Før trestykket ble dekket til ble det tatt en fotoserie av 
den med 20 mm-linse. Fotoene ble brukt til å konstruere en 3D-mosaikk. Da trestykket ble tatt 
opp var det mulig å se baksiden som viste rester av bark, kvisthull og ingen spor etter 
bearbeiding. X131 ble tatt med til NMM og lagt i et kar og ble i forbindelse med etterarbeidet 
undersøkt nærmere, og det ble heller ikke da funnet spor etter bearbeiding og trestykket tolkes 
ikke som en stokkebåt. Hullene som er i trestykket antas å være laget av gravemuslinger, 
kreps og/eller pelemark. Det er brannspor i den ene enden, men dette er noe som også er 
observert på mye av det andre treverket som ble funnet i lag 3 og 4. En vedartsanalyse ble 
utført ved Helge Høeg, KHM som kom fram til at stykket er av osp. En trebit er innsendt for 
radiologisk datering, men resultatet foreligger enda (Nymoen 2014b: 36). 
 

NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

VEDARTSANALYSE 
Det ble utført vedartsanalyse på tre prøver ved Helge I. Høeg, KHM. En kvist som sto 
vertikalt gjennom lagene (X112) ble analysert til furu, det samme ble en bit av et tre (X117) 
som lå innerst i vika i overgangen mellom gytjelaget (lag 3) og lag 4. En trestokk (X131) som 
lå et stykke lenger ut i vika ble vedartsanalysert til osp. Alle de tre prøvene ble datert (se 
under). 

DATERING 
KHM foretk til sammen 16 radiologiske dateringer på materiale fra utgravningen, og de ble 
datert ved Ångströmlaboratoriet (Tandemlaboratoriet) ved Uppsala universitet. Av prøvene 
som ble datert var seks tatt ut i sammenheng med analyse av søyleprøve x97 (se avsnitt om  
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Prøvenr. Materiale BP Cal BC (2 sigma) Labnr. 
X84 Leggbein, menneske 8394+/-55 7573-7342  Ua-47891 
X90 Kranie, menneske 8446+/-51 7589-7371  Ua-47892 
X110 Sedimentprøve, øverst 8352+/-57 7544-7193  Ua-47898 
X109 Sedimentprøve 8374+/-46 7541-7335  Ua-47897 
X108 Sedimentprøve 8388+/-47 7552-7341  Ua-47896 
X107 Sedimentprøve 8990+/-49 8292-7877  Ua-47895 
X106 Sedimentprøve 12898+/-77 13747-12387  Ua-47894 
X105 Sedimentprøve, nederst 12635+/-114 13386-12387  Ua-47893 
X112 Tre, ubrent (furu) 8912+/-51 8258-7846  Ua-47899 
X117 Tre, ubrent (furu) 9065+/-54 8451-8207  Ua-47900 
Figur. 22. Oversikt over radiologiske dateringer. 
 
sedimentanalyse under). Av de resterende ti var to prøver fra menneskebein, to fra treprøver 
funnet langt nede i lagene, og seks var fra sedimentprøver som ble tatt ut i vertikal serie i snitt 
II (se fig. 22  og fig. 23).  
 
Av de to bitene av bein som ble datert var den ene fra kranie x90 og den andre fra leggbein 
x84. Begge beinbiter ble datert til ca. 7500-7350 f. Kr., noe som tilsvarer 
mellommesolitikum/boreal tid. Dateringen viser at beinfunnene antakelig har havnet på stedet 
samtidig. De to treprøvene er noe eldre og er fra overgangen mellom preboreal og boreal tid. 
De tre øverste sedimentprøvene (x108, x109 og x110) ble datert til samme tidsperiode som 
beinfunnene. Disse prøvene var tatt fra gytjelaget (lag 3) som kraniet ble funnet i. 
Sedimentprøve x107 som er datert flere hundre år eldre og ble tatt ut i lag 4, mens de to 
nederste sedimentprøvene (x105 og x106) ble tatt ut i lag 5 som var et lyst leireaktig lag som 
inneholdt lommer med planterester. De to prøvene ble datert til ca. 13500-12300 f. Kr., og 
tilsvarer eldste dryas. 
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Figur 23. Dokumentasjon av uttaket av prøveserien x105-x110. De ble tatt ut fra snitt II. Serien er her vist med 
dateringsresultatene fra Uppsala. Foto: Pål Nymoen, NMM. 
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Figur 24. x134 er stratigrafisk på samme nivå som funnstedet x90. Deres dateringer korresponderer godt. Foto: 
Pål Nymoen, NMM. 
 
NMM fikk i tillegg datert en kontollserie med tre 14C-prøver som ble tatt ut fra snitt II. Serien 
ble tatt ut like ved funnstedet for kranie x90 (Nymoen 2014b:45).  

SEDIMENTANALYSE 
En 1 meter lang søyleprøve (X97) som ble tatt ut av snitt II, på ca. 0,7 meters vanndybde, ble 
valgt ut for videre analyse. Søyleprøven ble overlevert til Øyvind Hammer, paleontolog ved 
Naturhistorisk museum, som leverte en rapport (Hammer 2014) som beskrivelsene nedenfor 
er hentet fra. 
 
Beskrivelse av lagene funnet ved analyse av søyleprøven: 
100-97,5 cm: 
Dataene indikerer marine, grunne sublittorale forhold. Det ble ikke tatt noen radiologiske 
dateringer fra denne horisonten, men data fra Nymoens rapport (2014b) antyder en alder på 
ca. 8800-9000 BP (eldste boreale tid).  
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97,5-90 cm: 
For dette laget viser tilstedeværelsen av poredyr (forminiferan Jadammina) at stedet var en 
øvre tidevannssone/et saltholdig våtmarksområde med vannstrå. Dette markerer en 
tilbaketrekning. 
 
90-78 cm: 
Dette laget har antatt alder ca. 8700-8400 BP, og var svært grunn/tidevannsone uten vannstrå.  
 
78-55 cm:  
Mulig stormdeponert, der sedimenter har blitt transportert fra havet mot land. 
 
55-10 cm:  
Moderne deponert miljø 
 
Konklusjon: 
Før ca. 9000 BP var det vann i vika, så ble det veldig grunt og delvis tørt land i perioden 
9000-8400 BP. Overlapping av dateringer fra beina, 8394+/-55 (leggbein x84) og 8446+/-51 
(kranie x90) kombineres til 8422+/-37. Denne dateringen kan plasseres mellom to dateringer 
tatt fra kjernen på 79 og 87 cm. Det er derfor mulig at skjelettdelene ble plassert på toppen av 
morenen (lag 4) i en tidevannsone eller til og med på tørt land. Beina ble så raskt oversvømt 
av en økende havlinje og dekket av svært hurtig voksende sedimenter (Hammer 2014). 
Intervallet fra ca. 75-55 cm, som beina lå i, er noe avvikende – det er svært finkornet og 
nesten tomt for poredyr (foraminiferer). 
 
Lagfordelingen som kom fram ved analysen samstemmer med oppdagelsene som ble gjort i 
felt (jfr. Nymoen 2014b). 
 
 
 
Prøvenr. Materiale BP Cal BC (1 sigma) Labnr. 
S54 Tre (pinne) 8090+/-47 7163-7037  Ua-48238 
S62 Furukongle 8252+/-44 7347-7184  Ua-48239 
S69 Furukongle 8187+/-44 7287-7080  Ua-48240 
S79 Trebark (furu?) 8344+/-47 7485-7356  Ua-48241 
S87 Furukongle 8789+/-51 7956-7748  Ua-48242 
S94 Trebark (furu?) 8735+/-123 7957-7601  Ua-48243 
Figur 25: Dateringer fra søyleprøven. 
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Figur 26. Georeferert funntegning med funn fra undersøkelsene på 1990-tallet tegnet inn, i tillegg til profiler og 
funn fra 2013. Kart: Inger M. Eggen, KHM. 
 

 
Figur 27. Alle funn og profiler fra undersøkelsene i Hummervikholmen. Kart: Inger M. Eggen, KHM.  
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VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 
Utgravning 2013 
Ved utgravning høsten 2013 ble det påvist flere menneskebein i en liten vik på en holme nær 
sørlandskysten i Søgne kommune. Til sammen ble det funnet 110 fragmenter av bein fordelt 
på 34 funn, og 8 av disse er sikre bein fra menneske, mens 3 er mulig bein fra menneske. 
Skjelettdelene besto av et skalletak som osteologisk har mannlige trekk og derfor antas å ha 
vært en mann, med alder mellom 27,5 og 44 år. Tenner og deler av en kjeve som ble funnet i 
nærheten antas å tilhøre dette kraniet. Tennene er svært nedslitte, noe som tyder på at 
individet hadde et kosthold som besto av mat som inneholdt grove partikler og/eller som 
brukte tennene som arbeidsredskap. Det ble også funnet spor etter dårlig eller manglende 
kosthold ved stringeringer på tennene. Av andre skjelettdeler ble det funnet et skallefragment 
som tilhører individ/nakkebein C51445c (som er satt sammen av bein som ble funnet ved 
tidligere registreringsundersøkelser), og et tinningbein som ikke foreløpig kan ses i 
sammenheng med noen av de tidligere påviste individene. Det ble også funnet et fragment av 
ett leggbein og små fragmenter av leddkulen på et hoftebein. To av beina ble 14C-datert, og 
begge fikk samsvarende dateringer til mellommesolitikum. De andre beina som ble påvist 
stammer fra pattedyr, fisk og fugl og det er uvisst om de har noen sammenheng med 
menneskebeina som er funnet der. 
 
Det ble ikke gjort noen funn av gjenstander ved utgravningen, men det ble samlet inn mange 
prøver i form av trestykker, søyleprøver og sedimentprøver. En 1 meter lang søyleprøve ble 
analysert og antyder at beina har blitt plassert på toppen av et morenelag som har ligget i 
tidevannssonen/kanskje vært tørt land, og at beina svært raskt har blitt oversvømt etterpå og så 
blitt dekket av et hurtig voksende sedimentlag.  
 
Hummervikholmen samlet 
Løsfunn og registreringsundersøkelsen fra 1990-tallet frambrakte menneskebein fra to til tre 
individer. I hovedsak ble det funnet deler av to til tre kranier; en hel hodeskalle, et nakkebein 
og et pannebein. Det er foreløpig uvisst om nakkebeinet og pannebeinet kan være fra samme 
individ. Det hele kraniet ble osteologisk bestemt som en kvinne i alderen 35-40 år, og på 
grunn av morfologiske likheter ble de to andre skalledelene antatt å ha samme kjønn og alder. 
Det ble også funnet et lårbein og et leggbein, i tillegg til en del mindre fragmenter som 
hakespiss, bekkenbeinfragment og tann. Kraniet, nakkebeinet, pannebeinet, lårbeinet og 
leggbeinet ble alle datert ved hjelp av 14C (se Nymoen 2014a:23). Dateringene er høvelig 
sammenfallende og tilsier at menneskebeina er fra boreal tid/mellommesolitikum. De er de 
eldste fysiske spor av mennesker som er kjent i Norge til nå. 
 
Med kraniet som ble funnet ved utgravningen i 2013 tilkom det enda ett individ, og beina som 
ble funnet ble radiologisk datert til samme periode som de foregående. Det er påfallende at 
det i stor grad er kranier og kraniefragmenter som er blitt funnet. Tre til fire mennesker består 
av svært mange beindeler – hvorfor er det i stor grad bare bein fra hodeskallene som blir 
funnet? Hvor er resten av beina? Bevaringsgraden på beina er svært god, og det antas at det er 
forholdene på stedet som har ført til dette; beina har ligget innkapslet i gytje under et solid 
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østerslag som har hindret at beina har blitt utsatt for forurensing utenfra. Med de gode 
bevaringsforholdene kan man anta at alle bein som lå innkapslet på samme sted ville bli 
funnet ved utgravningen. 
 
Hovedproblemstillingene for utgravningen har vært å finne ut hvordan og hvorfor beina har 
havnet i vika. I gjennomgangen av registreringsundersøkelsene som var på 1990-tallet har Pål 
Nymoen diskutert to mulige hypoteser: 1) at funnene kan forstås som tilfeldig deponerte lik, 
sannsynligvis drevet i land etter en ulykke på sjøen, og 2) at de døde ble plassert på stedet 
intensjonelt og at det derfor dreier seg om en gravplass (2014a:26). Utgravningen i 2013 kan 
avkrefte gravplasshypotesen. Det ble ikke funnet noen spor som viste at de døde hadde blitt 
gravlagt, til det ble skjelettdelene funnet for spredt og usystematisk, selv de som ble funnet 
«in situ» i gytjelaget. Det har også vært stilt spørsmål ved om vika kan ha vært en 
steinalderboplass i tiden da menneskebeina havnet her. Det ble imidlertid ikke funnet noe slått 
steinmateriale til tross for at all utgravd masse ble såldet. En naturflint (x83) ble påvist, denne 
var ikke slått. Det var også noe kvarts i massene, men ingen hadde spor etter menneskelig 
bearbeiding. 
 
Det vokste fram en annen teori basert på at det i stor grad var bein fra hoder som ble funnet og 
inspirert av et annet arkeologisk funn; ved Kanaljorden i Motala, Sverige (ref) Der ble det 
utgravd et myrområde som tidligere har vært en innsjø. I bunnen av innsjøen har det vært en 
stor steinpakning. Innimellom steinene ble det funnet hele og fragmenterte hodeskaller. Til 
sammen ble 11 individer identifisert, både menn og kvinner, fra småbarn til middelaldrende. 
To av skallene hadde spor etter staker som hadde vært stukket inn helt til skalletaket i kraniet. 
Funnet er datert til ca. 8000 BP, og er over 1000 år yngre enn skjelettfunnene fra 
Hummervikholmen. På vår lokalitet viser analysen av søyleprøven at vika antakelig har vært i 
tidevannsbeltet og kanskje tørt land ved deponeringen av beina. Ved utgravningen ble det 
funnet en vertikalt stående trepinne (x112) som hadde tilhold ikke langt fra hodeskalle x90. 
Trepinnen ble gravd forsiktig ut, dokumentert og datert, men viste seg å være eldre enn 
kraniefunnet og har derfor antakelig ikke noen sammenheng med beinfunnene. Kan funnet av 
hodeskallene og de andre beina fra Hummervikholmen likevel være et resultat av fortidige 
ritualer?  
 
Den andre teorien som Nymoen diskuterer er om beina har havnet i vika på grunn av en 
ulykke på sjøen (Nymoen 2014a:26). Han mener dette var en mer trolig tanke da det var 
funnet bein av bare et individ, men fordi det viste seg at det minst var to til tre individer er 
dette mindre sannsynlig. Han mener også at beina neppe hadde vært like godt bevart hvis de 
hadde flytt inn i vika; de ville vært utsatt for lys, oksygen og erosjon. Hvis de har drevet inn i 
vika må de raskt ha blitt dekket av gytje for å kunne ha den bevaringsgraden de har.  
 
Konklusjonen må bli at utgravningen i 2013 ikke ga alle svarene, og det er fremdeles uvisst 
hvordan skjelettdeler av tre til fire individer, og da i hovedsak deler av menneskenes hoder, 
har havnet i vika. Analysene av lagforholdene viste likevel at menneskene/skjelettdelene 
deres kan ha blitt lagt/deponert/forulykket på en delvis eller helt tørr morenestrand før de har 
blitt oversvømt og så havnet under raskt stigende gytje. Dette har ført til ekstraordinære 
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bevaringsforhold for beina. Videre analyser, som aDNA og isotopanalyser, kan gi ny og 
viktig informasjon om menneskene som levde langs kysten av Norge for over 9000 år siden.  
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1. Tilveksttekst C59333 

C59333/1-62  
Funn fra eldre steinalder fra HUMMERVIKHOLMEN, HUMMERVIKHOLMEN av 
HALLANDVIK (32/69), SØGNE K., VEST-AGDER.  
 
1) Ubrente bein av menneske. Gjenstandsdel: kranie. Antall fragmenter: 3  
Dette er et skalletak med pannebein, bakhodebein, og med høyre og venstre issebein, samt et 
løst tinningsbein som falt av ved utgravning. Hodeskallen ble osteologisk bedømt til å være i 
alderen 35-40 år, og er sannsynligvis en mann (Sjöling: SAU rapport 2014:5 O). En bit av 
tinningsbeinet ble datert til BP 8446+/-51, cal BC 7589-7371 (Ua-47892). Midt på suturen 
mellom de to issebeina er skalletaket konkavt. Konkaviteten er rund i formen og ca. 25-30 
mm bred og ca 1,5 mm dyp. Det er ingen spor etter skade, men kraniesuturene er helt 
igjenvokste på stedet. Dette kan tolkes som spor etter en gammel, leget skade. Fnr: X90. 
Datering: Mellommesolitikum. Funnet i forbindelse med nedtapping av terrenget i et 2 
kvadratmeter stort felt øst for snitt 3, overgang melom gytje (lag 3) og steinlag (lag 4). 
Kraniet lå oppned, det ble ikke funnet andre skjelettdeler i nærheten.  
2) Ubrente bein av menneske. Gjenstandsdel: tenner, kjeve. Antall fragmenter: 6  
Antatt å tilhøre hodeskalle C59333/1. Funnet består av en høyre overkjeve med tilhørende 
tenner; hjørnetannen og de fremre kinntennene sitter fremdeles i kjeven, mens de tre bakre 
kinntennene err løse. Ved osteologisk analyse ble det påvist utviklingsforstyrrelser på 
tannemaljen som kan bero på ufullstendig eller oppstoppet tilvekst. Det ble også påvist et 
tidlig stadie av tannsten på et par av tennene. Samtlige tenner er svært nedslitte, mulig på 
grunn av at føden kan ha inneholdt grove partikler som har fungert som slipemiddel eller at 
man har anvendt tennene som arbeidsredskap ved (Sjöling: SAU Rapport 2014:5 O). Fnr: 
X82.  Datering: Mellommesolitikum. Funnet i såldet i forbindelse med fjerning av gytjelag og 
utsjakting i dette laget østover fra profil 2. I laget var det mye kongler, kvister og røtter.  
3) Ubrente bein av menneske. Gjenstandsdel: hodeskalle. Antall fragmenter: 1  
Et skalletaksfragment som passer sammen med to beinfragment fra individ C51554c (X44 og 
X48). Fnr: X69. Datering: Mellommesolitikum. Funnet ved opprensking av grøft i vest. 
tidligere mudret av grunneier og gravd av NMM i 1997. Omrotet kontekst.  
4) Ubrente bein av menneske Gjenstandsdel: tinningsbein. Antall fragmenter: 2  
Et velbevart tinningsbein fra høyre side (x79) og et fragment fra samme bein (x80). Beinet 
tilhører ikke individet med med skalletaket C59333/1 (x90) siden høyre tinningsbein som 
tilhører allerede finnes. Utfra de velutviklede og kraftige dragene på utveksten bak øret 
bedømmes tinningsbeinet å ha mannlige drag. Fnr: X79, X80. Datering: Mellommesolitikum.  
Funnet i såldet i forbindelse med opprensking av øvre del av felt D. Konteks: fordelt/omrotet.  
5) Ubrente bein av menneske. Gjenstandsdel: skinnebein. Antall fragmenter: 1  
Et 14 cm langt skaftfragment fra høyre skinnebein som antas å tilhøre et voksent individ. Det 
er ikke mulig å avgjøre om det tilhører samme individ som det venstre skinnebeinet som ble 
funnet i 1994 (C51445e). En liten bit av beinet er datert til BP 8394+/-55, cal BC 7573-7342 
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(Ua-47891). Fnr: X84. Mål: Stl: 14,0 cm. Datering: Mellommesolitikum. Funnet i såldet i 
forbindelse med fjerning av omrotet sjøbunnlag (topp) ved opprensking inn mot bryggen. 
Kontekst: fordelt/omrotet.  
6) Ubrente bein av menneske. Gjenstandsdel: lårbeinsfragment. Antall fragmenter: 1  
Et lårbeinsfragment fra nedre leddkul. På leddkulen er det en "knapp" som trolig er 
osteochondritis dissecans, en skade etter at leddbrusk eller en liten beinbit ligger og gnisser 
eller vokser fast igjen ved leddet. Årsaken til skaden er uklar. Fnr: X128. Datering: 
Mellommesolitikum. Funnet i såldet ved graving av gytje/overgang til lag 4, nord for profil 2.  
7) Ubrente bein av menneske. Antall fragmenter: 1  
Et fragment fra distalt ledd på lårbein. Hører med stor sannsynlighet til samme bein som 
C59333/6, de passer nesten sammen. Fnr: X125. Datering: Mellommesolitikum. Funnet i 
såldet ved graving i plan i lag 3 nord for øst-vestgående profil.  
8) Ubrente bein av menneske Gjenstandsdel: kraniefragment. Antall fragmenter: 1  
Fragment av venstre øyehule (Sphenoidale). Fnr: X85. Datering: Mellommesolitikum. 
Funnet i såldet  
9) Ubrente bein, mulig av menneske. Gjenstandsdel: rørbein. Antall fragmenter: 1 Fragment 
av langt rørbein. Fnr: X121. Funnet i såldet i forbindelse med graving av lag 3 (gytje) ved løs 
del av flyttblokk.  
10) Ubrente bein, mulig av menneske. Antall fragmenter: 1 Fragment av hoftebein.. Fnr: 
X122. Funnet i såldet.  
11) Ubrente bein, mulig av menneske. Gjenstandsdel: rørbein. Antakelig fragment av et langt 
rørbein. Fnr: X124. Funnet i såldet.  
12-15) Ubrente bein, mulig sel.   
16-20) Ubrente bein av pattedyr.   
21-25) Ubrente bein av fugl.   
26-34) Ubrente bein av fisk..  
35) Prøve av tre. En staur/kvist som sto gjennom gytjelaget og ned i lag 4 som besto av stein 
og trekvister. Den hadde retning opp mot stedet hodeskalle C59333/1 ble funnet, men er ikke 
datert til samme tidsrom. En bit er datert til 8912+/-51, cal BC 8258-7846 (Ua-47899). Fnr: 
X112. Datering: Mellommesolitikum  
36) Prøve av tre. Et tre som lå under gytjelaget. Det hadde tydelige røtter i enden som lå 
nærmest brygga. En bit er datert til BP 9065+/-54, cal BC 8451-8207 (Ua-47900). Fnr: X117.  
Datering: Tidligmesolitikum/mellommesolitikum  
37) Prøve av tre. Vedartsbestemt som osp (jf. Helge Høeg 2014) og sendt til datering av 
NMM. Fnr: X131.  
38) Sedimentprøve. Gytje. Prøven er datert til 12635+/-114, cal BC 13386-12387 (Ua-
47893). Fnr: X105.  
39) Sedimentprøve. Gytje. Prøven er datert til BP 12898+/-77, cal BC 13747-13217 (Ua-
47894). Fnr: X106.  
40) Sedimentprøve. Gytje. Prøven er datert til BP 8990+/-49, cal BC 8292-7977 (Ua-47895). 
Fnr: X107. 
41) Sedimentprøve.Gytje. Prøven er datert til BP 8388+/-47, cal BC 7552-7341 (Ua-47896). 
Fnr: X108.  
42) Sedimentprøve. Prøven består av gytje. Prøven er datert til BP 8374+/-46, cal BC 7541-
7335 (Ua-47897). Fnr: X109.  
43) Sedimentprøve. Gytje. Prøven ble datert til BP 8352+/-57, cal BC 7544-7193 (Ua-
47898). Fnr: X110.  
44-58) Sedimentprøver. Gytje.  
59) Søyleprøve. 70 cm lang søyleprøve tatt ut i snitt 3. Fnr: X89.  
60) Søyleprøve. Søyleprøve tatt ut i snitt I, består av tre overlappende skinner som er merket 
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med topp, midt og bunn. Fnr: X96.  
61) Søyleprøve. meter lang søyleprøve som ble tatt ut i snitt II. Søyleprøven ble analysert av 
Øyvind Hammer ved Naturhistorisk museum, UiO. Han fant ut at det før 9000 BP var vann i 
vika, så ble det veldig grunt og delvis tørt land i perioden 9000-8400 BP. Det er mulig at 
skjelettdelene ble plassert på toppen av et morenelag (lag 4) i en tidevannsone eller til og mer 
på tørt land. Beina ble så raskt oversvømt av en økende havlinje og dekket av svært hurtig 
voksende sedimenter (Hammer 2014). Fnr: X97.  
62) Søyleprøve. 1 meter lang søyleprøve som ble tatt ut i snitt II. Denne prøven er tatt dypere 
enn C59333/61 og dekker mer av lag 4. Fnr: X129.  
 
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. I forbindelse med ønske om mudring av en vik 
som brukes som havn på Hummervikholmen i Søgne kommune, ble det utført en arkeologisk 
utgravning høsten 2013. Utgravningen ble gjennomført i to omganger, først 23.9.-4.10. og så 
28.10.-15-11. Utgravningen ble utført som et samarbeidsprosjekt mellom Kulturhistorisk 
museum (KHM) og Norsk Maritimt Museum (NMM). Bakgrunnen for undersøkelsen var at 
det i 1994 ble gjort funn av en hodeskalle etter mudring med propell i viken. En datering viste 
at hodeskallen var fra mellommesolitikum. I årene 1994, 1995 og 1997 gjennomførte NMM 
avgrensede registreringer på stedet, og samlet inn rester av to eller tre skjeletter. Dette 
materialet er innlevert til KHM og katalogisert under nr. C51445. Ved undersøkelsen i 2013 
ble lokaliteten utgravd ved hjelp av slamsuger og pumpe, og såldet gjennom 4-10 mm-såld 
som var satt opp på en flyttbar flåte. Det ble gravd flere profiler som viste 
lagsammensetningen, og det ble tatt ut søyleprøver og sedimentprøver fra lagene. Det ble 
gjort funn av flere skjelettdeler, blant annet en hodeskalle som hadde klart tilhold i et gytjelag. 
Hodeskallen er datert til mellommesolitikum, det samme er et fragment av et leggbein.  
Orienteringsoppgave: Funnstedet ligger under vann i en liten vik som blir brukt som havn på 
vestsiden av Hummervikholmen. Viken utgjør et område på ca 11 x 11 meter og er avgrenset 
mot nord, nordvest og øst av bergknauser og brygge. I sør-sørvest er det åpent ut mot havet, 
men i innløpet til viken ligger det en stor blokkstein.  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6436522, Ø: 425800.  
Litteratur: Eggen og Nymoen 2014. Rapport frå arkeologisk utgravning. Funnsted for 
mesolittiske skjeletter. Hummervikholmen av Hallandvik, 32/69, Søgne kommune, Vest-
Agder. Kulturhistorisk museum, Arkeologisk seksjon. Upublisert rapport i top.ark. 
Nymoen 2014. Hummervikholmen, Søgne, Gnr.32, Bnr.68. Arkeologisk gransking av 
sjøbunnlag etter søknad om dispensasjon fra lov om kulturminner §8 første ledd for mudring 
på lokalitet med id 100502. Norsk maritimt museum – arkeologisk rappirt nr. 2014:3. 
LokalitetsID: 100502.  
Funnår: 2013.  
Katalogisert av: Inger M. Eggen. 
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FOTOLISTE 
Filnavn Motiv Sett 

mot 
Fotograf Dato 

Cf34762_001 Besøk av NRK i felt. SV Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_002 Sålding på flåte. sør Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_003 Sålding på flåte. øst Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_004 Sjøbod, tørking av dykkerdrakter mellom 

dykkene. 
NØ Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_005 Utsikt mot lokaliteten og sjøen utenfor. SV Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_006 Utsikt mot lokaliteten og såldeflåten. SV Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_007 Utsikt over lokaliteten og sjåen utenfor, tatt 

fra grunneiers hytte. 
SV Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_008 Lokaliteten skal dokumenteres. Dykker Pål 
Nymoen i vannet, Elling Wammer i båten. 

øst Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_009 Lokaliteten skal dokumenteres. Vest-Agder 
fylkeskommune er på besøk. 

SV Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_010 Samme som forrige SV Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_011 Et profil dokumenteres ved foto. SØ Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_012 Utgravning under vann. SV Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_013 Samme som forrige SV Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_014 Utgravning under vann, sålding i 

bakgrunnen. 
sør Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_015 Besøk av NRK P2s "Museum", Pål Nymoen 
intervjues. 

øst Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_016 Sålding på flåte. SV Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_017 Dokumentering av lokaliteten ved foto. 

Frode Kvalø (NMM) og Steinar Solheim 
(KHM). 

SØ Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_018 Transport mellom Hummervikholmen og 
fastlandet ble gjort med båt. 

sør Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_019 Besøk av KHM. øst Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_020 Fotodokumentasjon av lag under vann. SØ Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_021 Innmåling med totalstasjon. Elling Wammer 

holder målestanga. 
SV Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_022 Per Persson og Steinar Solheim, som er på 
besøk i felt, sålder. 

NØ Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_023 Besøk i felt, Per Persson, Steinar Solheim og 
Håkon Glørstad. 

nord Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_024 Samme som forrige. NØ Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_025 Samme som forrige. NØ Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_026 Samme som forrige. NØ Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_027 Samme som forrige. NØ Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_028 Dokumentasjon under vann. vest Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_029 Dokumentasjon under vann, kamera hentes 

opp. 
SV Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_030 Dykkerne ligger og ser på hodeskallefunnet. SV Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_031 Samme som forrige. SV Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_032 Samme som forrige. SV Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_033 Utsikt fra grunneierens hytte mot dykkerne 

som ligger og ser på hodeskallefunnet. 
SV Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_034 Samme som forrige. SV Eggen, Inger M. 23.09.2014 
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Cf34762_035 Pål Nymoen holdes fast av Elling Wammer 
slik at han kan grave ut/dokumentere 
hodeskallefunnet uten forstyrrelser. 

vest Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_036 Pål Nymoen dokumenterer, Frode Kvalø 
graver og Elling Wammer holder Frode fast. 
Hodeskallen er på vei opp. 

øst Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_037 Hodeskallen er gravd fram og blir fraktet opp 
av vannet. 

vest Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_038 Hodeskallen er oppe.  Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_039 Grunneier og flere fra Søgne kommune er på 

besøk og beskuer hodeskallen. 
NØ Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_040 Samme som forrige. NØ Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_041 Hodeskallen pakkes i bobleplast for 

oppbevaring. 
 Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_042 Innmåling av funn og lag ved hjelp av 
totalstasjon. Elling Wammer holder 
målestanga, Frode Kvalø styrer båten. 

vest Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_043 En myr ligger lenger inn på holmen og kan 
på et tidligere tidspunkt ha vært en innsjø. 

vest Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_044 Oversiktbilde over viken og lokaliteten. NV Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_045 Utgravning av gytje som lå inni hodeskallen.  Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_046 Samme som forrige.  Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_047 Samme som forrige.  Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_048 Samme som forrige.  Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_049 Samme som forrige.  Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_050 Samme som forrige.  Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_051 Samme som forrige.  Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_052 Samme som forrige.  Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_053 Samme som forrige.  Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_054 Utgravning runde 2. Spyling av dykkerdrakt 

og fotografering av søyleprøve. 
SV Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_055 Inspisering av søyleprøve. sør Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_056 Samme som forrige. øst Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_057 Sjøbunnen inspiseres. sør Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_058 Søyleprøve skal tas opp. SØ Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_059 Besøk av Aust-Agder fylkeskommune. SSØ Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_060 Stokk som sto gjennom gytjelaget. Datert til 

8900 BP. 
 Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_061 Kveldsgraving. Pål Nymoen sitter i sjøboden 
og sorterer funn. 

NØ Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_062 Kveldsgraving. Sålding på flåte. øst Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_063 Samme som forrige. øst Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_064 Kveldsgraving. Østers har satt seg fast i 

suget. 
NØ Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_065 Tre som lå på i overgangen mellom gytje og 
steinlag på bunnen. Datert til ca. 9000 BP. 

øst Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_066 Samme som forrige sør Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_067 Såldeflåten taues bort siste dag i felt. sør Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_068 Hodeskalle C59333/1, bilde tatt inne.  Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_069 Samme som forrige.  Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_070 Beinfunnene fra utgravningen i 2013.  Eggen, Inger M. 23.09.2014 
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Cf34762_071 Osteolog Emma Sjöling fra SAU analyserer 
beina. 

 Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_072 Samme som forrige.  Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_073 Samme som forrige.  Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_074 Samme som forrige.  Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_075 Det gamle beinmaterialet ble tatt fram i 

sammenheng med den osteologiske analysen 
av det nye materialet. Her er Sol, også kalt 
Søgnekvinnen og Fruen fra havet, den første 
hodeskallen som bel funnet i viken på 
Hummervikholmen i 1994. 

 Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_076 Samme som forrige.  Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_077 Samme som forrige.  Eggen, Inger M. 23.09.2014 
Cf34762_078 Alle de tre eller fire hodeskallene fra 

Hummervikholmen samlet. 
 Eggen, Inger M. 23.09.2014 

Cf34762_079 Dokumentasjon av kvist/gren X112, lag 4-5  Nymoen, Pål 01.11.2013 
Cf34762_080 Dokumentasjon av kvist/gren X112, lag 4-5  Nymoen, Pål 01.11.2013 
Cf34762_081 Dokumentasjon av kvist/gren X112, lag 4-5  Nymoen, Pål 01.11.2013 
Cf34762_082 Dokumentasjon av kvist/gren X112, lag 4-5  Nymoen, Pål 01.11.2013 
Cf34762_083 Dokumentasjon av kvist/gren X112 lag 4-5, 

tatt med fisheye-linse 
 Nymoen, Pål 01.11.2013 

Cf34762_084 Dokumentasjon av kvist/gren X112 lag 4-5, 
tatt med fisheye-linse 

 Nymoen, Pål 01.11.2013 

Cf34762_085 Dokumentasjon av kvist/gren X112 lag 4-5, 
tatt med fisheye-linse 

 Nymoen, Pål 01.11.2013 

Cf34762_086 Dokumentasjon av kvist/gren X112 lag 4-5, 
tatt med fisheye-linse 

 Nymoen, Pål 01.11.2013 

Cf34762_087 Dokumentasjon av kvist/gren X112 lag 4-5, 
tatt med fisheye-linse 

 Nymoen, Pål 01.11.2013 

Cf34762_088 Dokumentasjon av kvist/gren X112 lag 4-5, 
tatt med fisheye-linse 

 Nymoen, Pål 01.11.2013 

Cf34762_090 Dokumentasjon av kvist/gren X112 lag 4-5, 
tatt med fisheye-linse 

 Nymoen, Pål 01.11.2013 

Cf34762_091 Dokumentasjon av snitt 3 ved hodeskalle 
X90. 

 Nymoen, Pål 02.10.2013 

Cf34762_092 Dokumentasjon av snitt 3 ved hodeskalle 
X90. 

 Nymoen, Pål 02.10.2013 

Cf34762_093 Dokumentasjon av snitt 3 ved hodeskalle 
X90. 

 Nymoen, Pål 02.10.2013 

Cf34762_094 Dokumentasjon av snitt 3 ved hodeskalle 
X90. 

 Nymoen, Pål 02.10.2013 

Cf34762_095 Dokumentasjon av snitt 3 ved hodeskalle 
X90. 

 Nymoen, Pål 02.10.2013 

Cf34762_096 Dokumentasjon av snitt 3 ved hodeskalle 
X90. 

 Nymoen, Pål 02.10.2013 

Cf34762_097 Dokumentasjon av snitt 3 ved hodeskalle 
X90. 

 Nymoen, Pål 02.10.2013 

Cf34762_098 Dokumentasjon av snitt 3 ved hodeskalle 
X90. 

 Nymoen, Pål 02.10.2013 

Cf34762_099 Dokumentasjon av frigraving av hodeskalle 
X90, 20mm. 

 Nymoen, Pål 03.10.2013 

Cf34762_100 Dokumentasjon av frigraving av hodeskalle 
X90, 20mm. 

 Nymoen, Pål 03.10.2013 

Cf34762_101 Dokumentasjon av frigraving av hodeskalle 
X90, 20mm. 

 Nymoen, Pål 03.10.2013 

Cf34762_102 Dokumentasjon av frigraving av hodeskalle  Nymoen, Pål 03.10.2013 
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X90, 20mm. 
Cf34762_103 Dokumentasjon av frigraving av hodeskalle 

X90, 20mm. 
 Nymoen, Pål 03.10.2013 

Cf34762_104 Dokumentasjon av frigraving av hodeskalle 
X90, 20mm. 

 Nymoen, Pål 03.10.2013 

Cf34762_105 Dokumentasjon av frigraving av hodeskalle 
X90, 20mm. 

 Nymoen, Pål 03.10.2013 

Cf34762_106 Dokumentasjon av frigraving av hodeskalle 
X90, 20mm. 

 Nymoen, Pål 03.10.2013 

Cf34762_107 Dokumentasjon av frigraving av hodeskalle 
X90, 20mm. 

 Nymoen, Pål 03.10.2013 

Cf34762_108 Dokumentasjon av frigraving av hodeskalle 
X90, 20mm. 

 Nymoen, Pål 03.10.2013 

Cf34762_109 Dokumentasjon av frigraving av hodeskalle 
X90, 20mm. 

 Nymoen, Pål 03.10.2013 

Cf34762_110 Dokumentasjon av snitt i øst ved opptagning 
av stokk X131. 

 Nymoen, Pål 04.12.2013 

Cf34762_111 Dokumentasjon av snitt i øst ved opptagning 
av stokk X131. 

 Nymoen, Pål 04.12.2013 

Cf34762_112 Dokumentasjon av snitt i øst ved opptagning 
av stokk X131. 

 Nymoen, Pål 04.12.2013 

Cf34762_113 Dokumentasjon av snitt i øst ved opptagning 
av stokk X131. 

 Nymoen, Pål 04.12.2013 

Cf34762_114 Dokumentasjon av snitt i øst ved opptagning 
av stokk X131. 

 Nymoen, Pål 04.12.2013 

Cf34762_115 Dokumentasjon av snitt i øst ved opptagning 
av stokk X131. 

 Nymoen, Pål 04.12.2013 

Cf34762_116 Dokumentasjon av snitt i øst ved opptagning 
av stokk X131. 

 Nymoen, Pål 04.12.2013 

Cf34762_117 Dokumentasjon av snitt i øst ved opptagning 
av stokk X131. 

 Nymoen, Pål 04.12.2013 

Cf34762_118 Dokumentasjon av snitt i øst ved opptagning 
av stokk X131. 

 Nymoen, Pål 04.12.2013 

Cf34762_119 Dokumentasjon av snitt i øst ved opptagning 
av stokk X131. 

 Nymoen, Pål 04.12.2013 

Cf34762_120 Dokumentasjon av snitt i øst ved opptagning 
av stokk X131. 

 Nymoen, Pål 04.12.2013 

Cf34762_121 Dokumentasjon av snitt i øst ved opptagning 
av stokk X131. 

 Nymoen, Pål 04.12.2013 

Cf34762_122 Dokumentasjon av snitt i øst ved opptagning 
av stokk X131. 

 Nymoen, Pål 04.12.2013 

Cf34762_123 Dokumentasjon av snitt i øst ved opptagning 
av stokk X131. 

 Nymoen, Pål 04.12.2013 

Cf34762_124 Dokumentasjon av snitt i øst ved opptagning 
av stokk X131. 

 Nymoen, Pål 04.12.2013 

Cf34762_125 Opptagning av stokk X131, tatt med fisheye-
linse. 

 Nymoen, Pål 04.12.2013 

Cf34762_126 Opptagning av stokk X131, tatt med fisheye-
linse. 

 Nymoen, Pål 04.12.2013 

Cf34762_127 Opptagning av stokk X131, tatt med fisheye-
linse. 

 Nymoen, Pål 04.12.2013 

Cf34762_128 Opptagning av stokk X131, tatt med fisheye-
linse. 

 Nymoen, Pål 04.12.2013 

Cf34762_129 Opptagning av stokk X131, tatt med fisheye-
linse. 

 Nymoen, Pål 04.12.2013 

Cf34762_130 Opptagning av stokk X131, tatt med fisheye-
linse. 

 Nymoen, Pål 04.12.2013 

Cf34762_131 Opptagning av stokk X131, tatt med fisheye-
linse. 

 Nymoen, Pål 04.12.2013 
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Cf34762_132 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_133 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_134 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_135 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_136 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_137 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_138 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_139 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_140 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_141 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_142 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_143 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_144 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_145 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_146 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_147 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_148 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_149 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_150 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_151 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_152 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_153 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_154 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_155 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_156 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_157 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_158 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_159 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_160 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_161 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av  Nymoen, Pål 08.11.2013 
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toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 
Cf34762_162 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 

toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 
 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_163 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_164 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_165 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_166 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_167 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_168 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_169 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_170 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_171 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_172 Øst-vestgående snitt og dokumentasjon av 
toppen av lag 4, tatt med fisheyelinse. 

 Nymoen, Pål 08.11.2013 

Cf34762_173 Profil ved snitt 3, detalj av steinlag.  Nymoen, Pål 09.10.2013 
Cf34762_174 Profil ved snitt 3, detalj av steinlag.  Nymoen, Pål 09.10.2013 
Cf34762_175 Lag 4 på felt B, med trestamme.  Nymoen, Pål 12.11.2013 
Cf34762_176 Lag 4 på felt B, med trestamme.  Nymoen, Pål 12.11.2013 
Cf34762_177 Lag 4 på felt B, med trestamme.  Nymoen, Pål 12.11.2013 
Cf34762_178 Lag 4 på felt B, med trestamme.  Nymoen, Pål 12.11.2013 
Cf34762_179 Lag 4 på felt B, med trestamme.  Nymoen, Pål 12.11.2013 
Cf34762_180 Lag 4 på felt B, med trestamme.  Nymoen, Pål 12.11.2013 
Cf34762_181 Lag 4 på felt B, med trestamme.  Nymoen, Pål 12.11.2013 
Cf34762_192 Lag 4 på felt B, med trestamme, tatt med 20 

mm. 
 Nymoen, Pål 12.11.2013 

Cf34762_193 Lag 4 på felt B, med trestamme, tatt med 20 
mm. 

 Nymoen, Pål 12.11.2013 

Cf34762_194 Lag 4 på felt B, med trestamme, tatt med 20 
mm. 

 Nymoen, Pål 12.11.2013 

Cf34762_195 Lag 4 på felt B, med trestamme, tatt med 20 
mm. 

 Nymoen, Pål 12.11.2013 

Cf34762_196 Lag 4 på felt B, med trestamme, tatt med 20 
mm. 

 Nymoen, Pål 12.11.2013 

Cf34762_197 Lag 4 på felt B, med trestamme, tatt med 20 
mm. 

 Nymoen, Pål 12.11.2013 

Cf34762_198 Lag 4 på felt B, med trestamme, tatt med 20 
mm. 

 Nymoen, Pål 12.11.2013 

Cf34762_199 Lag 4 på felt B, med trestamme, tatt med 20 
mm. 

 Nymoen, Pål 12.11.2013 

Cf34762_200 Lag 4 på felt B, med trestamme, tatt med 20 
mm. 

 Nymoen, Pål 12.11.2013 

Cf34762_201 Lag 4 på felt B, med trestamme, tatt med 20 
mm. 

 Nymoen, Pål 12.11.2013 

Cf34762_202 Lag 3 og 4 ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_203 Lag 3 og 4 ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 
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Cf34762_204 Lag 3 og 4 ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_205 Lag 3 og 4 ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_206 Lag 3 og 4 ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_207 Lag 3 og 4 ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_208 Lag 3 og 4 ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_209 Lag 3 og 4 ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_210 Lag 3 og 4 ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_211 Lag 3 og 4 ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_212 Lag 3 og 4 ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_213 Lag 3 og 4 ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_214 Lag 3 og 4 ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_215 Lag 3 og 4 ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_216 Lag 3 og 4 ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_217 Lag 3 og 4 ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_218 Lag 3 og 4 ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_219 Lag 3 og 4 ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_220 Lag 3 og 4, ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med fisheye-linse. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_221 Lag 3 og 4, ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med fisheye-linse. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_222 Lag 3 og 4, ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med fisheye-linse. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_223 Lag 3 og 4, ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med fisheye-linse. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_224 Lag 3 og 4, ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med fisheye-linse. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_225 Lag 3 og 4, ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med fisheye-linse. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_226 Lag 3 og 4, ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med fisheye-linse. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_227 Lag 3 og 4, ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med fisheye-linse. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_228 Lag 3 og 4, ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med fisheye-linse. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_229 Lag 3 og 4, ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med fisheye-linse. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_230 Lag 3 og 4, ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med fisheye-linse. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_231 Lag 3 og 4, ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med fisheye-linse. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_232 Lag 3 og 4, ved steinblokk og trestamme 
X131, tatt med fisheye-linse. 

 Nymoen, Pål 13.11.2013 

Cf34762_233 Dokumentasjon av trestokk X131 og tre med  Nymoen, Pål 14.11.2013 
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rot X117, tatt med 20mm. 
Cf34762_234 Dokumentasjon av trestokk X131 og tre med 

rot X117, tatt med 20mm. 
 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_235 Dokumentasjon av trestokk X131 og tre med 
rot X117, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_236 Dokumentasjon av trestokk X131 og tre med 
rot X117, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_237 Dokumentasjon av trestokk X131 og tre med 
rot X117, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_238 Dokumentasjon av trestokk X131 og tre med 
rot X117, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_239 Dokumentasjon av trestokk X131 og tre med 
rot X117, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_240 Dokumentasjon av trestokk X131 og tre med 
rot X117, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_241 Dokumentasjon av trestokk X131 og tre med 
rot X117, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_242 Dokumentasjon av trestokk X131 og tre med 
rot X117, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_243 Dokumentasjon av trestokk X131 og tre med 
rot X117, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_244 Dokumentasjon av trestokk X131 og tre med 
rot X117, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_245 Dokumentasjon av trestokk X131 og tre med 
rot X117, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_246 Dokumentasjon av trestokk X131 og tre med 
rot X117, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_247 Dokumentasjon av trestokk X131 og tre med 
rot X117, tatt med 20mm. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_248 Dokumentasjon av tre X117, tatt med 20mm.  Nymoen, Pål 14.11.2013 
Cf34762_249 Dokumentasjon av tre X117, tatt med 20mm.  Nymoen, Pål 14.11.2013 
Cf34762_250 Dokumentasjon av tre X117, tatt med 20mm.  Nymoen, Pål 14.11.2013 
Cf34762_251 Dokumentasjon av tre X117, tatt med 20mm.  Nymoen, Pål 14.11.2013 
Cf34762_252 Dokumentasjon av tre X117, tatt med 20mm.  Nymoen, Pål 14.11.2013 
Cf34762_253 Dokumentasjon av tre X117, tatt med 20mm.  Nymoen, Pål 14.11.2013 
Cf34762_254 Dokumentasjon av tre X117, tatt med 20mm.  Nymoen, Pål 14.11.2013 
Cf34762_255 Dokumentasjon av tre X117, tatt med 20mm.  Nymoen, Pål 14.11.2013 
Cf34762_256 Dokumentasjon av tre X117, tatt med 20mm.  Nymoen, Pål 14.11.2013 
Cf34762_257 Dokumentasjon av tre X117, tatt med 20mm.  Nymoen, Pål 14.11.2013 
Cf34762_258 Dokumentasjon av tre X117, tatt med 20mm.  Nymoen, Pål 14.11.2013 
Cf34762_259 Lag 3 og 4, trestamme med rot, innerst i 

vika, fisheye. 
 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_260 Lag 3 og 4, trestamme med rot, innerst i 
vika, fisheye. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_261 Lag 3 og 4, trestamme med rot, innerst i 
vika, fisheye. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_262 Lag 3 og 4, trestamme med rot, innerst i 
vika, fisheye. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_263 Lag 3 og 4, trestamme med rot, innerst i 
vika, fisheye. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_264 Lag 3 og 4, trestamme med rot, innerst i 
vika, fisheye. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_265 Lag 3 og 4, trestamme med rot, innerst i 
vika, fisheye. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_266 Lag 3 og 4, trestamme med rot, innerst i  Nymoen, Pål 14.11.2013 
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vika, fisheye. 
Cf34762_267 Lag 3 og 4, trestamme med rot, innerst i 

vika, fisheye. 
 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_268 Lag 3 og 4, trestamme med rot, innerst i 
vika, fisheye. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_269 Lag 3 og 4, trestamme med rot, innerst i 
vika, fisheye. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_270 Lag 3 og 4, trestamme med rot, innerst i 
vika, fisheye. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_271 Lag 3 og 4, trestamme med rot, innerst i 
vika, fisheye. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_272 Lag 3 og 4, trestamme med rot, innerst i 
vika, fisheye. 

 Nymoen, Pål 14.11.2013 

Cf34762_273 Illustrasjonsfoto, fisheye.  Nymoen, Pål 15.11.2013 
Cf34762_274 Illustrasjonsfoto, fisheye.  Nymoen, Pål 15.11.2013 
Cf34762_275 Illustrasjonsfoto, fisheye.  Nymoen, Pål 15.11.2013 
Cf34762_276 Illustrasjonsfoto, fisheye.  Nymoen, Pål 15.11.2013 
Cf34762_277 Illustrasjonsfoto, fisheye.  Nymoen, Pål 15.11.2013 
Cf34762_278 Illustrasjonsfoto, fisheye.  Nymoen, Pål 15.11.2013 
Cf34762_279 Illustrasjonsfoto, fisheye.  Nymoen, Pål 15.11.2013 
Cf34762_280 Illustrasjonsfoto, fisheye.  Nymoen, Pål 15.11.2013 
Cf34762_281 Illustrasjonsfoto, fisheye.  Nymoen, Pål 15.11.2013 
Cf34762_282 Illustrasjonsfoto, fisheye.  Nymoen, Pål 15.11.2013 
Cf34762_283 Illustrasjonsfoto, fisheye.  Nymoen, Pål 15.11.2013 
Cf34762_284 Illustrasjonsfoto, fisheye.  Nymoen, Pål 15.11.2013 
Cf34762_285 Dokumentasjon av trestokk X131, 20mm.  Nymoen, Pål 15.11.2014 
Cf34762_286 Dokumentasjon av trestokk X131, 20mm.  Nymoen, Pål 15.11.2014 
Cf34762_287 Dokumentasjon av trestokk X131, 20mm.  Nymoen, Pål 15.11.2014 
Cf34762_288 Dokumentasjon av trestokk X131, 20mm.  Nymoen, Pål 15.11.2014 
Cf34762_289 Dokumentasjon av trestokk X131, 20mm.  Nymoen, Pål 15.11.2014 
Cf34762_290 Dokumentasjon av trestokk X131, 20mm.  Nymoen, Pål 15.11.2014 
Cf34762_291 Dokumentasjon av trestokk X131, 20mm.  Nymoen, Pål 15.11.2014 
Cf34762_292 Dokumentasjon av trestokk X131, 20mm.  Nymoen, Pål 15.11.2014 
Cf34762_293 Dokumentasjon av trestokk X131, 20mm.  Nymoen, Pål 15.11.2014 
Cf34762_294 Dokumentasjon av trestokk X131, 20mm.  Nymoen, Pål 15.11.2014 
Cf34762_295 Dokumentasjon av trestokk X131, 20mm.  Nymoen, Pål 15.11.2014 
Cf34762_296 Dokumentasjon av trestokk X131, 20mm.  Nymoen, Pål 15.11.2014 
Cf34762_297 Dokumentasjon av trestokk X131, 20mm.  Nymoen, Pål 15.11.2014 
Cf34762_298 Dokumentasjon av overflate for graving.  Nymoen, Pål 17.09.2013 
Cf34762_299 Dokumentasjon av overflate for graving.  Nymoen, Pål 17.09.2013 
Cf34762_300 Dokumentasjon av overflate for graving.  Nymoen, Pål 17.09.2013 
Cf34762_301 Dokumentasjon av overflate for graving.  Nymoen, Pål 17.09.2013 
Cf34762_302 Dokumentasjon av overflate for graving.  Nymoen, Pål 17.09.2013 
Cf34762_303 Dokumentasjon av overflate for graving.  Nymoen, Pål 17.09.2013 
Cf34762_304 Dokumentasjon av overflate for graving.  Nymoen, Pål 17.09.2013 
Cf34762_305 Dokumentasjon av overflate for graving.  Nymoen, Pål 17.09.2013 
Cf34762_306 Dokumentasjon av overflate for graving.  Nymoen, Pål 17.09.2013 
Cf34762_307 Dokumentasjon av overflate for graving.  Nymoen, Pål 17.09.2013 
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Cf34762_308 Dokumentasjon av overflate for graving.  Nymoen, Pål 17.09.2013 
Cf34762_309 Dokumentasjon av overflate for graving.  Nymoen, Pål 17.09.2013 
Cf34762_310 Dokumentasjon av overflate for graving.  Nymoen, Pål 17.09.2013 
Cf34762_311 Dokumentasjon av overflate for graving.  Nymoen, Pål 17.09.2013 
Cf34762_312 Dokumentasjon av overflate for graving.  Nymoen, Pål 17.09.2013 
Cf34762_313 Dokumentasjon av overflate for graving.  Nymoen, Pål 17.09.2013 
Cf34762_314 Dokumentasjon av overflate for graving.  Nymoen, Pål 17.09.2013 
Cf34762_315 Dokumentasjon av overflate for graving.  Nymoen, Pål 17.09.2013 
Cf34762_316 Dokumentasjon av overflate for graving.  Nymoen, Pål 17.09.2013 
Cf34762_317 Dokumentasjon av profil 1, 20mm.  Nymoen, Pål 19.11.2013 
Cf34762_318 Dokumentasjon av profil 1, 20mm.  Nymoen, Pål 19.11.2013 
Cf34762_319 Dokumentasjon av profil 1, 20mm.  Nymoen, Pål 19.11.2013 
Cf34762_320 Dokumentasjon av profil 1, 20mm.  Nymoen, Pål 19.11.2013 
Cf34762_321 Dokumentasjon av profil 1, fisheye.  Nymoen, Pål 23.09.2013 
Cf34762_322 Dokumentasjon av profil 1, fisheye.  Nymoen, Pål 23.09.2013 
Cf34762_323 Dokumentasjon av profil 1, fisheye.  Nymoen, Pål 23.09.2013 
Cf34762_324 Prøvetaking, profil 1.  Nymoen, Pål 24.09.2013 
Cf34762_325 Prøvetaking, profil 1.  Nymoen, Pål 24.09.2013 
Cf34762_326 Prøvetaking, profil 1.  Nymoen, Pål 24.09.2013 
Cf34762_327 Prøvetaking, profil 1.  Nymoen, Pål 24.09.2013 
Cf34762_328 Prøvetaking, profil 1.  Nymoen, Pål 24.09.2013 
Cf34762_329 Prøvetaking, profil 1.  Nymoen, Pål 24.09.2013 
Cf34762_330 Plan øst for profil 1.  Nymoen, Pål 25.09.2013 
Cf34762_331 Plan øst for profil 1.  Nymoen, Pål 25.09.2013 
Cf34762_332 Plan øst for profil 1.  Nymoen, Pål 25.09.2013 
Cf34762_333 Plan øst for profil 1.  Nymoen, Pål 25.09.2013 
Cf34762_334 Plan øst for profil 1.  Nymoen, Pål 25.09.2013 
Cf34762_335 Avdekking av toppen av torvlag på felt A.  Nymoen, Pål 26.09.2013 
Cf34762_336 Avdekking av toppen av torvlag på felt A.  Nymoen, Pål 26.09.2013 
Cf34762_337 Avdekking av toppen av torvlag på felt A.  Nymoen, Pål 26.09.2013 
Cf34762_338 Avdekking av toppen av torvlag på felt A.  Nymoen, Pål 26.09.2013 
Cf34762_339 Flatedokumentasjon av lag 3. 20mm.  Nymoen, Pål 27.10.2013 
Cf34762_340 Flatedokumentasjon av lag 3. 20mm.  Nymoen, Pål 27.10.2013 
Cf34762_341 Flatedokumentasjon av lag 3. 20mm.  Nymoen, Pål 27.10.2013 
Cf34762_342 Flatedokumentasjon av lag 3. 20mm.  Nymoen, Pål 27.10.2013 
Cf34762_343 Flatedokumentasjon av lag 3. 20mm.  Nymoen, Pål 27.10.2013 
Cf34762_344 Flatedokumentasjon av lag 3. 20mm.  Nymoen, Pål 27.10.2013 
Cf34762_345 Flatedokumentasjon av lag 3. 20mm.  Nymoen, Pål 27.10.2013 
Cf34762_346 Flatedokumentasjon av lag 3. 20mm.  Nymoen, Pål 27.10.2013 
Cf34762_347 Flatedokumentasjon av lag 3, fisheye.  Nymoen, Pål 27.10.2013 
Cf34762_348 Flatedokumentasjon av lag 3, fisheye.  Nymoen, Pål 27.10.2013 
Cf34762_349 Flatedokumentasjon av lag 3, fisheye.  Nymoen, Pål 27.10.2013 
Cf34762_350 Flatedokumentasjon av lag 3, fisheye.  Nymoen, Pål 27.10.2013 
Cf34762_351 Flatedokumentasjon av lag 3, fisheye.  Nymoen, Pål 27.10.2013 
Cf34762_352 Flatedokumentasjon av lag 3, fisheye.  Nymoen, Pål 27.10.2013 
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Cf34762_353 Flatedokumentasjon av lag 3, fisheye.  Nymoen, Pål 27.10.2013 
Cf34762_354 Flatedokumentasjon av lag 3, fisheye.  Nymoen, Pål 27.10.2013 
Cf34762_355 Flatedokumentasjon av lag 3, fisheye.  Nymoen, Pål 27.10.2013 
Cf34762_356 Flatedokumentasjon av lag 3, fisheye.  Nymoen, Pål 27.10.2013 
Cf34762_357 Flatedokumentasjon av lag 3, fisheye.  Nymoen, Pål 27.10.2013 
Cf34762_358 Plan, lag 3-4, 20mm.  Nymoen, Pål 28.10.2013 
Cf34762_359 Plan, lag 3-4, 20mm.  Nymoen, Pål 28.10.2013 
Cf34762_360 Plan, lag 3-4, 20mm.  Nymoen, Pål 28.10.2013 
Cf34762_361 Plan, lag 3-4, 20mm.  Nymoen, Pål 28.10.2013 
Cf34762_362 Plan, lag 3-4, 20mm.  Nymoen, Pål 28.10.2013 
Cf34762_363 Plan, lag 3-4, 20mm.  Nymoen, Pål 28.10.2013 
Cf34762_364 Plan, lag 3-4, 20mm.  Nymoen, Pål 28.10.2013 
Cf34762_365 Plan  av lag 3-4, fisheye.  Nymoen, Pål 27.10.2013 
Cf34762_366 Plan  av lag 3-4, fisheye.  Nymoen, Pål 27.10.2013 
Cf34762_367 Plan  av lag 3-4, fisheye.  Nymoen, Pål 27.10.2013 
Cf34762_368 Plan  av lag 3-4, fisheye.  Nymoen, Pål 27.10.2013 
Cf34762_369 Plan etter at lag 4 er avdekket, 20mm.  Nymoen, Pål 29.10.2013 
Cf34762_370 Plan etter at lag 4 er avdekket, 20mm.  Nymoen, Pål 29.10.2013 
Cf34762_371 Plan etter at lag 4 er avdekket, 20mm.  Nymoen, Pål 29.10.2013 
Cf34762_372 Plan etter at lag 4 er avdekket, 20mm.  Nymoen, Pål 29.10.2013 
Cf34762_373 Plan etter at lag 4 er avdekket, 20mm.  Nymoen, Pål 29.10.2013 
Cf34762_374 Plan etter at lag 4 er avdekket, 20mm.  Nymoen, Pål 29.10.2013 
Cf34762_375 Plan etter at lag 4 er avdekket, 20mm.  Nymoen, Pål 29.10.2013 
Cf34762_376 Plan etter at lag 4 er avdekket, 20mm.  Nymoen, Pål 29.10.2013 
Cf34762_377 Plan etter at lag 4 er avdekket, 20mm.  Nymoen, Pål 29.10.2013 
Cf34762_378 Plan etter at lag 4 er avdekket, fisheye.  Nymoen, Pål 29.10.2013 
Cf34762_379 Plan etter at lag 4 er avdekket, fisheye.  Nymoen, Pål 29.10.2013 
Cf34762_380 Plan etter at lag 4 er avdekket, fisheye.  Nymoen, Pål 29.10.2013 
Cf34762_381 Plan etter at lag 4 er avdekket, fisheye.  Nymoen, Pål 29.10.2013 
Cf34762_382 Plan etter at lag 4 er avdekket, fisheye.  Nymoen, Pål 29.10.2013 
Cf34762_383 Plan etter at lag 4 er avdekket, fisheye.  Nymoen, Pål 29.10.2013 
Cf34762_384 Plan etter at lag 4 er avdekket, fisheye.  Nymoen, Pål 29.10.2013 
Cf34762_385 Plan etter at lag 4 er avdekket, fisheye.  Nymoen, Pål 29.10.2013 
Cf34762_386 Prøvetaking, profil 2.  Nymoen, Pål 30.09.2013 
Cf34762_387 Prøvetaking, profil 2.  Nymoen, Pål 30.09.2013 
Cf34762_388 Prøvetaking, profil 2.  Nymoen, Pål 30.09.2013 
Cf34762_389 Prøvetaking, profil 2.  Nymoen, Pål 30.09.2013 
Cf34762_390 Prøvetaking, profil 2.  Nymoen, Pål 30.09.2013 
Cf34762_391 Profil 2, fisheye.  Nymoen, Pål 30.09.2013 
Cf34762_392 Profil 2, fisheye.  Nymoen, Pål 30.09.2013 
Cf34762_393 Flatedokumentasjon av lag 4, 20mm.  Nymoen, Pål 30.10.2013 
Cf34762_394 Flatedokumentasjon av lag 4, 20mm.  Nymoen, Pål 30.10.2013 
Cf34762_395 Flatedokumentasjon av lag 4, 20mm.  Nymoen, Pål 30.10.2013 
Cf34762_396 Flatedokumentasjon av lag 4, 20mm.  Nymoen, Pål 30.10.2013 
Cf34762_397 Flatedokumentasjon av lag 4, 20mm.  Nymoen, Pål 30.10.2013 
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Cf34762_398 Flatedokumentasjon av lag 4, fisheye.  Nymoen, Pål 30.10.2013 
Cf34762_399 Flatedokumentasjon av lag 4, fisheye.  Nymoen, Pål 30.10.2013 
Cf34762_400 Flatedokumentasjon av lag 4, fisheye.  Nymoen, Pål 30.10.2013 
Cf34762_401 Flatedokumentasjon av lag 4, fisheye.  Nymoen, Pål 30.10.2013 
Cf34762_402 Flatedokumentasjon av lag 4, fisheye.  Nymoen, Pål 30.10.2013 
Cf34762_403 Flatedokumentasjon av lag 4, fisheye.  Nymoen, Pål 30.10.2013 
Cf34762_404 Flatedokumentasjon av lag 4, fisheye.  Nymoen, Pål 30.10.2013 
Cf34762_405 Flatedokumentasjon av lag 4, fisheye.  Nymoen, Pål 30.10.2013 
Cf34762_406 Plan, lag 4-5, 20mm.  Nymoen, Pål 31.10.2013 
Cf34762_407 Plan, lag 4-5, 20mm.  Nymoen, Pål 31.10.2013 
Cf34762_408 Plan, lag 4-5, 20mm.  Nymoen, Pål 31.10.2013 
Cf34762_409 Plan, lag 4-5, 20mm.  Nymoen, Pål 31.10.2013 
Cf34762_410 Plan, lag 4-5, 20mm.  Nymoen, Pål 31.10.2013 
Cf34762_411 Plan, lag 4-5, 20mm.  Nymoen, Pål 31.10.2013 
Cf34762_412 Plan, lag 4-5, 20mm.  Nymoen, Pål 31.10.2013 
Cf34762_413 Plan, lag 4-5. fisheye.  Nymoen, Pål 31.10.2013 
Cf34762_414 Plan, lag 4-5. fisheye.  Nymoen, Pål 31.10.2013 
Cf34762_415 Plan, lag 4-5. fisheye.  Nymoen, Pål 31.10.2013 
Cf34762_416 Plan, lag 4-5. fisheye.  Nymoen, Pål 31.10.2013 
Cf34762_417 Plan, lag 4-5. fisheye.  Nymoen, Pål 31.10.2013 
Cf34762_418 Plan, lag 4-5. fisheye.  Nymoen, Pål 31.10.2013 
Cf34762_419 Plan, lag 4-5. fisheye.  Nymoen, Pål 31.10.2013 
Cf34762_420 Plan, lag 4-5. fisheye.  Nymoen, Pål 31.10.2013 
Cf34762_421 Plan, lag 4-5. fisheye.  Nymoen, Pål 31.10.2013 
Cf34762_422 Plan, lag 4-5. fisheye.  Nymoen, Pål 31.10.2013 
Cf34762_423 Plan, lag 4-5. fisheye.  Nymoen, Pål 31.10.2013 
Cf34762_424 Dokumentasjon av snitt øst-vest, 20mm.  Nymoen, Pål 04.11.2013 
Cf34762_425 Dokumentasjon av snitt øst-vest, 20mm.  Nymoen, Pål 04.11.2013 
Cf34762_426 Dokumentasjon av snitt øst-vest, 20mm.  Nymoen, Pål 04.11.2013 
Cf34762_427 Dokumentasjon av snitt øst-vest, 20mm.  Nymoen, Pål 04.11.2013 
Cf34762_428 Dokumentasjon av snitt øst-vest, 20mm.  Nymoen, Pål 04.11.2013 
Cf34762_429 Dokumentasjon av snitt øst-vest, 20mm.  Nymoen, Pål 04.11.2013 
Cf34762_430 Dokumentasjon av snitt øst-vest, 20mm.  Nymoen, Pål 04.11.2013 
Cf34762_431 Dokumentasjon av snitt øst-vest, 20mm.  Nymoen, Pål 04.11.2013 
Cf34762_432 Dokumentasjon av snitt øst-vest, 20mm.  Nymoen, Pål 04.11.2013 
Cf34762_433 Dokumentasjon av snitt øst-vest, 20mm.  Nymoen, Pål 04.11.2013 
Cf34762_434 Dokumentasjon av øst-vestgående profil, 

20mm. 
 Nymoen, Pål 05.11.2013 

Cf34762_435 Dokumentasjon av øst-vestgående profil, 
20mm. 

 Nymoen, Pål 05.11.2013 

Cf34762_436 Dokumentasjon av øst-vestgående profil, 
20mm. 

 Nymoen, Pål 05.11.2013 

Cf34762_437 Dokumentasjon av øst-vestgående profil, 
20mm. 

 Nymoen, Pål 05.11.2013 

Cf34762_438 Dokumentasjon av øst-vestgående profil, 
20mm. 

 Nymoen, Pål 05.11.2013 

Cf34762_439 Dokumentasjon av øst-vestgående profil, 
20mm. 

 Nymoen, Pål 05.11.2013 
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Cf34762_440 Dokumentasjon av øst-vestgående profil, 
20mm. 

 Nymoen, Pål 05.11.2013 

Cf34762_441 Dokumentasjon av øst-vestgående profil, 
20mm. 

 Nymoen, Pål 05.11.2013 

Cf34762_442 Dokumentasjon av øst-vestgående profil, 
20mm. 

 Nymoen, Pål 05.11.2013 

Cf34762_443 Dokumentasjon av øst-vestgående profil, 
20mm. 

 Nymoen, Pål 05.11.2013 

Cf34762_444 Dokumentasjon av øst-vestgående profil, 
20mm. 

 Nymoen, Pål 05.11.2013 

Cf34762_445 Dokumentasjon av øst-vestgående profil, 
20mm. 

 Nymoen, Pål 05.11.2013 

Cf34762_446 Dokumentasjon av øst-vestgående profil, 
20mm. 

 Nymoen, Pål 05.11.2013 

Cf34762_447 Dokumentasjon av øst-vestgående profil, 
20mm. 

 Nymoen, Pål 05.11.2013 

Cf34762_448 Dokumentasjon av øst-vestgående profil, 
20mm. 

 Nymoen, Pål 05.11.2013 

Cf34762_449 Dokumentasjon av øst-vestgående profil, 
20mm. 

 Nymoen, Pål 05.11.2013 

Cf34762_450 Dokumentasjon av øst-vestlig profil, 20mm.  Nymoen, Pål 05.11.2013 
Cf34762_451 Dokumentasjon av øst-vestlig profil, 20mm.  Nymoen, Pål 05.11.2013 
Cf34762_452 Dokumentasjon av øst-vestlig profil, 20mm.  Nymoen, Pål 05.11.2013 
Cf34762_453 Dokumentasjon av øst-vestlig profil, 20mm.  Nymoen, Pål 05.11.2013 
Cf34762_454 Dokumentasjon av øst-vestlig profil, 20mm.  Nymoen, Pål 05.11.2013 
Cf34762_455 Dokumentasjon av øst-vestlig profil, 20mm.  Nymoen, Pål 05.11.2013 
Cf34762_456 Dokumentasjon av øst-vestlig profil, 20mm.  Nymoen, Pål 05.11.2013 
Cf34762_457 Dokumentasjon av øst-vestlig profil, 20mm.  Nymoen, Pål 05.11.2013 
Cf34762_458 Dokumentasjon av øst-vestlig profil, 20mm.  Nymoen, Pål 05.11.2013 
Cf34762_459 Dokumentasjon av øst-vestlig profil, 20mm.  Nymoen, Pål 05.11.2013 
Cf34762_460 Dokumentasjon av øst-vestlig profil, 20mm.  Nymoen, Pål 05.11.2013 
Cf34762_461 Dokumentasjon av øst-vestlig profil, 20mm.  Nymoen, Pål 05.11.2013 
Cf34762_462 Dokumentasjon av øst-vestlig profil, 20mm.  Nymoen, Pål 05.11.2013 
Cf34762_463 Dokumentasjon av øst-vestlig profil, 20mm.  Nymoen, Pål 05.11.2013 
Cf34762_464 Dokumentasjon av øst-vestlig profil, 20mm.  Nymoen, Pål 05.11.2013 
Cf34762_465 Dokumentasjon av øst-vestlig profil, 20mm.  Nymoen, Pål 05.11.2013 
Cf34762_466 Lag 3 i plan, og østers, 20mm.  Nymoen, Pål 26.10.2013 
Cf34762_467 Lag 3 i plan, og østers, 20mm.  Nymoen, Pål 26.10.2013 
Cf34762_468 Lag 3 i plan, og østers, 20mm.  Nymoen, Pål 26.10.2013 
Cf34762_469 Lag 3 i plan, og østers, 20mm.  Nymoen, Pål 26.10.2013 
Cf34762_470 Lag 3 i plan, og østers, 20mm.  Nymoen, Pål 26.10.2013 
Cf34762_471 Lag 3 i plan, og østers, fisheye.  Nymoen, Pål 26.10.2013 
Cf34762_472 Lag 3 i plan, og østers, fisheye.  Nymoen, Pål 26.10.2013 
Cf34762_473 Lag 3 i plan, og østers, fisheye.  Nymoen, Pål 26.10.2013 
Cf34762_474 Lag 3 i plan, og østers, fisheye.  Nymoen, Pål 26.10.2013 
Cf34762_475 Lag 3 i plan, og østers, fisheye.  Nymoen, Pål 26.10.2013 
Cf34762_476 Lag 3 i plan, og østers, fisheye.  Nymoen, Pål 26.10.2013 
Cf34762_477 Lag 3 i plan, og østers, fisheye.  Nymoen, Pål 26.10.2013 
Cf34762_478 Lag 3 i plan, og østers, fisheye.  Nymoen, Pål 26.10.2013 
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Cf34762_479 Lag 3 i plan, og østers, fisheye.  Nymoen, Pål 26.10.2013 
Cf34762_480 Lag 3 i plan, og østers, fisheye.  Nymoen, Pål 26.10.2013 
Cf34762_481 Lag 3 i plan, og østers, fisheye.  Nymoen, Pål 26.10.2013 
Cf34762_482 Lag 3 i plan, og østers, fisheye.  Nymoen, Pål 26.10.2013 
Cf34762_483 Lag 3 i plan, og østers, fisheye.  Nymoen, Pål 26.10.2013 
Cf34762_484 Lag 3 i plan, og østers, fisheye.  Nymoen, Pål 26.10.2013 
Cf34762_485 Lag 3 i plan, og østers, fisheye.  Nymoen, Pål 26.10.2013 
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Osteologisk analys av obrända människoben/menneskeknokler från 
tidigmesolitikum, Hummervikholmen, Søgne kommune, Vest-Agder 
 
 
Emma Sjöling  
SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis) 
emma.sjoling@sau.se 
 
Inledning 
 
I februari 2014 analyserades ett obränt benmaterial från Hummervikholmen, Søgne kommune 
i Vest-Agder. Benmaterialet består av både människoben och djurben, men analysens fokus 
ligger på skelettdelarna från människa.  
 
1994 hittade ägaren till Hummervikholmen skelettdelar i sin vik. Hummervikholmen är en 
liten holme i Søgne skärgård, sydväst om Kristiansand. Kommande år, 1995 och 1997, 
utförde därför Norsk Maritimt Museum (NMM) och NIKU marinarkeologiska 
undersökningar av sjöbotten/sjøbunnen i viken. Viken är ca 1 meter djup och ca 10 x 10 meter 
bred. Sjösedimenten, som bestod av silt och sand, var omrörda men hade bevarat benen väl 
där de låg skyddade från luft, ljus och erosion (uppgifter från Pål Nymoen, NMM:s hemsida 
www.marmuseum.no). Man hittade ett 20-tal skelettdelar från människa, däribland en 
skalle/hodeskalle (cranium) med bevarad överkäke (maxilla) och tillhörande tänder (Individ 
1, C.51445a), ett nackben/hjässben (occipitale/parietale) (C.51445c), ett pannben (frontale) 
(C.51445b), vänster lårben (femur) och vänster skenben/skinneben (tibia) (fig. 1). De mindre 
benfragmenten kom från höftbenet/ bekkenbenet, långa rörben/lange rørknokler som ex 
lårbensfragment, samt fragment från kraniet bland annat skalltak (calvarium). Analysen 
utfördes av Berit Sellevold och resultaten har publicerats i artikeln ”The First Lady of 
Norway” (Sellevold och Skar 1999). Antalet individer räknades samman till sannolikt två till 
tre individer, men kanske upp till fem individer, räknat utifrån skallfynden och 
rörbenen/rørknoklen. Skallen från individ 1, även kallad ”Søgnekvinnen” eller ”Sol”, 
bedömdes till en kvinna i åldern ca 35-40 år. Även pannbenet och nackbenet bedömdes som 
tillhörande kvinnor.          
 

 

mailto:emma.sjoling@sau.se


66 
 

Fig. 1. Längst upp till vänster: Individ 1: kranium utan överkäke/øverkjeve (C.551445a) (fyndår 1994); Längst 
upp till höger: det nu aktuella skalltaket x90 (fyndår 2013); Mitten: nackben/hjässben (C.51445c) (fyndår 1996); 
Längst fram: Individ 2: pannben (C.51445b) (fyndår 1995).    
Benen från 1990-talets undersökningar har daterats till tidigmesolitikum, d v s boreal tid. 
Skallen från individ 1 har C14-daterats till 8 600 BP +/- 95 år (okalibr.) vilket kalibrerat ger en 
datering till 7 435-7210 BC. Även nackbenet, lårbenet och skenbenet har C14-daterats till 
denna tid. Pannbenet har en något yngre datering, 8095 BP +/- 55 år (okalibr.). Benen från 
Hummervikholmen är således de hittills äldsta kända fynden av människa i Norge (Sellevold 
& Skar 1999).  
 
När ägaren ville muddra viken 2013 var det åter aktuellt för en undersökning. Under tre 
veckor/uker under hösten utförde Norsk Maritimt Museum och Kulturhistorisk museum, 
Universitetet i Oslo, ytterligare en arkeologisk undersökning av viken.   
 
 
Material   
 
Vid 2013-års undersökning påträffades ett trettiotal människoben och ett åttiotal djurben (fig. 
2). Djurbenen analyserades endast översiktligt och bland dessa identifierades framför allt fisk 
(främst torskkotor/virvler) men även fågel/fugl och däggdjur/pattedyr, möjligen säl/sel (fig. 
12). Djurbenen är inte daterade men majoriteten av dem är troligtvis från boreal tid.  
 
Människobenen är välbevarade med näst intill intakt ytstruktur. Ett skalltak med tillhörande 
höger tinningben, x90, framkom med något uppluckrad yta på pannbenet (fig. 1 och 2). 
Förutom skalltaket och tinningbenet identifierades ett flertal kraniumfragment, bland annat 
höger överkäke/øverkjeve med tillhörande tänder, höger kindben, ytterligare ett höger 
tinningben, kilbensfragment, skalltaksfragment och samt fragment från skenben/skinneben, 
lårben och möjligen höftben (fig. 2, 3, 11 och 13). Skalltaket x90 har genom C14-analys visat 
sig vara från samma period som tidigare människofynd, d v s ca 6500- 7500 BC.   
 
Skalltaket x90 har köns- och åldersbedömts utifrån de fåtal närvarande dragen. Även 
överkäke/øverkjeve med tillhörande tänder har åldersbedömts. Resultaten redovisas nedan 
samt i benkatalogen (med benlistorna och fig. 12 och 13). En översikt på de mänskliga 
skelettdelarna visas i figur 11.  
 

 
Fig. 2. Det aktuella benmaterialet med både djurben och människoben. Längst till vänster syns skalltaket x90.  
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Metod 
 
Den osteologiska analysen som genomförts okulärt består av en bedömning av ålder och kön, 
tandutveckling och tandstatus samt bedömning av eventuella patologiska (sjukliga) 
förändringar och eventuella läkta frakturer. För ålders- och könsbedömning har jag till stor del 
utgått från Standards – For data Collection from Human Skeletal Remains (Buikstra & 
Ubelaker 1994) och där anförd litteratur. Vid den osteologiska analysen har även annan 
relevant litteratur använts (se nedan).  
 
Vissa källkritiska aspekter bör tas upp när det gäller den osteologiska analysen. Det är inte ett 
intakt skelett som analyserats utan enbart lösa skelettdelar och dessutom delar från minst två 
individer, möjligen fler. Höftben/bekkenben saknas, vilket är det ben som har de viktigaste 
dragen för könsbedömning och även flera drag för åldersbedömning. Det är endast delar av 
kraniet som finns bevarat. All kön- och åldersbedömning för x90 utgår från skalltaket och 
resultaten bör ses med detta i åtanke.  
 
Eftersom metoderna för osteologisk bedömning bygger på ett normativt system kan individer 
med avvikelser från den generella ålders- och könsnormen bli felbedömda. Det är med andra 
ord graden av manliga drag eller kvinnliga drag som bedömts, vilket i sin tur bygger på bland 
annat muskelfästen, och resultatet är mer en beskrivning/bedömning av dragen än en tydlig 
könsbestämning. För tidigt åldrade skelett, män med ”feminina” drag och kvinnor med 
”maskulina”, kan alltså feltolkas. Det har visat sig att en överrepresentation av män i vissa 
material kan bero på att en del äldre kvinnor har könsbedömts som män på grund av kraniets 
robusta utseende (Mays & Cox 2000:125). Skelettets utseende beror på en kombination av 
många olika faktorer som inte direkt är ålder- och könsrelaterade. Människans sociala, 
genetiska, hormonella och patologiska förhållanden påverkar skeletten och försvårar 
bedömningen (Kjellström 2003:62). Ett intensivt användande av tänder för tuggning (eng. 
mastication) och som redskap för bearbetning av ex fibrer, påverkar både muskelfästen, leden 
och tändernas slitage, vilket i sin tur kan ge ett ”äldre” och ”maskulinare” utseende på kraniet 
och käkarna.  
 
När det gäller ett så pass gammalt skelettmaterial som Hummervikholmen, där människorna 
levde för mer än 9000 år sedan, finns få välbevarade och intakta skelettmaterial att jämföra 
med (se vidare Sellevold & Skar 1999). I ett antal tidigare analyser har slutsatser gjorts att 
kvinnor under mesolitikum hade kraftigare muskelfästen på bland annat kraniet jämfört med 
exempelvis de kvinnor vars skelett finns bevarade från sen vikingatid eller medeltid.  
 
Det är den biologiska, d v s den fysiska, åldern och inte skelettets kronologiska ålder som 
bedömts och de åldrarna behöver inte sammanfalla. För vuxna individer bör man helst 
använda sig av ålderskriterier som i minsta möjliga mån påverkas av människans livshistoria 
och olika kroppsaktiviteter. Sådana kriterier är t.ex. utseendet på blygdbensfogen (symphysis 
pubica), höftbenets ledyta mot tarmbenet (facies auricularis) och skallsömmarnas grad av 
sammanväxning (Işcan & Loth 1989). Som nämnts saknas höftben/bekkenben.  
 
För kraniet har en metod gått att använda nämligen skallsömmarnas fusionering (suturernas 
synostos) på utsidan på hjässan och vid tinningarna (Buikstra & Ubelaker 1994; Mann et al 
1987; Meindl & Lovejoy 1985).  
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De förslitningsskador som har observerats på skeletten är slitaget på kindtänderna (Brothwell 
1981 och Hillson 1996). Även om individens livsföring (bl a användandet av tänder som 
redskap samt kostsammansättning), tids- och sociala sammanhang påverkar graden av 
tändernas nedslitning, har jag använt mig av detta kriterium eftersom det kombineras med 
skallsömmarnas åldersindikerande drag. 
 
Vid den morfologiska bedömningen av kön observeras skillnaderna på höftbenen (os coxae) i 
första hand, därefter skallen (cranium) och underkäken (mandibula). Även mätningar av 
överarmsben och lårben kan ge könsindikationer. När det gäller benen från 
Hummerviksholmen finns endast delar från skallen bevarade, vilket gör att även 
könsbedömningen blir ”svagare”.  
 
Några allmänna skillnader som kan observeras mellan könen är att män generellt sett har 
kraftigare och mer robusta skelett än kvinnor, och de har dessutom kraftigare muskelfästen. 
Med hänsyn till ovan nämnda källkritiska problem med mesolitiska skelett där kvinnor 
tenderar till att vara kraftigare och mer robusta än kvinnor i senare tider, kommer kriterierna 
ändå användas som indikationer på manliga respektive kvinnliga drag. 
    
De kriterier som är av stor vikt vid bedömningen av kraniet är formen på pannan, ögonhålan 
(orbita) och ögonhålans övre kant (margo supra-orbitalis), storleken på ögonbrynsbågen 
(arcus superciliaris med glabella), nackutskottet (protuberantia occipitalis externa) och 
muskelfästet bakom örat (processus mastoideus). Litteratur som använts vid könsbedömning 
är Buikstra & Ubelaker och där anförd litteratur (1994), Ascádi & Nemeskeri (1970), Bass 
(1987), Brothwell (1981), Ferembach (1980) och Krogman (1962).  
 
Könsbedömningarna har kategoriserats efter följande indelning: 1 = tydligt kvinnligt drag, 2 = 
osäkert kvinnligt drag, 3 = observerbara drag som inte kan bedömas som kvinnliga eller 
manliga, 4 = osäkert manligt drag, 5= tydligt manligt drag, - = ej observerbart drag. 
 
 
Resultat 
 
Skelettdelarna från människa kommer från minst två individer eftersom det finns två 
tinningben (temporale) (med hörselgång) från höger sida (fig. 11). Det ena av dem (x90) hör 
samman med individen med skalltaket x90, det andra (x79 och x80) tillhör ytterligare en 
individ (vilket skulle kunna vara någon av individerna från undersökningarna från 1990-talet). 
En höger överkäke/ øverkjeve med tillhörande tänder (både i käken och lösa tänder) och 
höger kindben (x82) hittades i närheten av skallen x90 och kommer antagligen från samma 
individ som skallen tillhör. De övriga skelettdelarna med bland annat fragment från lårben, 
skenben/skinneben och ansiktsskelettet kan tillhöra individen med skalltaket x90 eller så kan 
de höra till de tidigare påträffade individerna. (fig. 11). Ett skalltaksfragment från 
hjässbenet/issebenet (x69) passade ihop med nackbenet/hjässbenet från undersökningen 1997 
(se fig. 8).  
 
x90 
 
x90 består av ett skalltak (calvarium) med pannben (frontale), nackben/bakhodeben 
(occipitale), höger och vänster hjässben/isseben (parietale) (fig. 3) och höger tinningben 
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(temporale). Tinningbenet påträffades invid skalltaket och har tolkats som tillhörande 
individen med skalltaket x90.  
 

 
Fig. 3. Skalltaket x90.  
 
Åldersbedömning 
 
Skalltaket x90 har bedömts vara i åldern ca 35-40 år, d v s en medelålders vuxen (Maturus). 
Bedömningen baseras på skallsömmarnas grad av sammanväxning. 
 
Skallarnas sömmar (suturer) är sammanväxta på insidan av skalltaket medan majoriteten av 
sömmarna på utsidan är öppna eller har pågående fusionering (fig. 6 och 7). De sömmar som 
gått att använda är hjäss-/issesömmarna och tinningsömmarna. Åldersbedömningen av 
skallsömmarna ligger inom fas 3 (S3) vilket innebär åldersintervallet 27,5-44 år, med ett 
medelvärde på 38 år (Buikstra & Ubelaker 1994). Som jämförelse kan sägas att individ 1 
(C.51445a) från undersökningen 1994 har helt sammanväxta kraniesömmar på utsidan av 
skallen, vilket indikerar att individ 1 bör vara äldre än individen x90. Det kan tilläggas att 
individ 1 också tolkats vara i åldern ca 35-40 år.  
 
Könsbedömning 
 
De könsindikerande partierna på skallen som använts är ögonhålans övre kant och 
ögonbrynsbågen på pannbenet samt nackknölen på nackbenet. Knölen bakom örat på 
tinningbenet kunde inte användas eftersom större delen av spetsen saknades. Två kriterier gav 
manliga drag (grad 4 av 5) och ett kriterium gav ett relativt manligt drag (grad 3-4 av 5) (se 
benkatalog). x90 har kraftigare drag jämfört med både individ 1 (c.51445a) och de drag som 
finns på pannbenet hos individ 2 (C.51445b). x90 har således bedömts som sannolikt/möjligt 
en man, men inte helt säkert eftersom det finns så få könsindikerande drag närvarande och på 
grund av att höftben/bekkenben saknas.  
 
Möjlig läkt fraktur 
 
Mitt på suturen mellan de två hjässbenen är skalltaket konkavt (fig. 4 och 5) likande en sänka. 
Konkaviteten är rund i formen och ca 25-30 mm bred och ca 1,5 mm djup. Inga spår syns 
efter en fraktur eller skada, varken på utsidan eller på insidan av skallen. Intressant är att det 
är det enda stället på skallen där kraniesuturerna är helt igenväxta. Detta kan tolkas som en 
läkt gammal kross-skada/fraktur på skallen där läkningsprocessen gått så pass långt att det 
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inte lämnat några spår efter själva frakturen (eng. depressed fracture). Det har i sådana fall 
skett en nybildning av ben, en så kallad benpålagring. Detta är dock något oklart i nuläget och 
bör undersökas vidare.  
 

 
Fig. 4. Skalltaket x90 sett bakifrån med en konkavitet på hjässbenen/issebenen vilket möjligen kan vara spåren 
efter en läkt fraktur.  

 
Fig. 5. Skalltaket x90 sett snett bakifrån från höger sida.  
 
 
x82 
 
I närheten av x90 påträffades x 82 vilket bestod av delar från ansiktsskelettet: höger överkäke/ 
(maxilla) med tillhörande tänder (fig. 6 och 7), höger kindben (zygomaticum) samt ett hand-
/fotrotsben från ett mellanstort däggdjur/pattedyr. Människobenen från x82 tillhör troligtvis 
individen med skalltaket x90. 
 
Tänder och tandrelaterade förändringar 
 
Vid den osteologiska analysen fanns den högra överkäken med tillhörande tänder hos 
konserveringen och förvarades i en plastpåse inför DNA-analys. De tänder som fanns kvar var 
hörntanden samt de främre och bakre kindtänderna från höger överkäke (nr 13, 14, 15, 16, 17 
och 18 i FDI-formeln/ISO 3950). Hörntanden och de främre kindtänderna satt fortfarande 
kvar i käken (se fig. 6 och 7). De osteologiska observationerna försvårades något av detta men 
inte mer än att vissa iakttagelser blev svårare att upptäcka. Emaljhypoplasier gick att se, 
däremot syntes inga kariesangrepp eller strieringar genom påsen.   
 



71 
 

Emaljhypoplasier är utvecklingsstörningar i emaljbildningen som kan bero på ofullständig 
eller avstannad tillväxt. Om dessa störningar sker vid själva bildandet av tänderna kan de 
visas som hypoplasier. Störningarna syns då som vågräta insnörningar eller som gropar i 
tandemaljen, och kan bl.a. bero på infektionssjukdomar, trauma, ärftlighet eller undernäring, 
ex. D-vitaminbrist (Arcini 1999:111). Felaktig eller bristfällig kosthållning vid samma 
tidsperiod kan vara orsaken när insnörningarna finns på flera tänder i samma käke (Borrman 
2003:114f). Den gradering av hypoplasier som har använts kommer från Brothwell (1981:155 
fig. 6.15). Hörntanden och de främre kindtänderna hade emaljhypoplasier. Dessa tänder var 
de enda med tillräckligt med emalj kvar. Graden av hypoplasi befann sig i ett mellanstadium 
(Brothwell 1981:155).  
 
Tandsten har iakttagits på hörntanden och de främre kindtänderna där tillräckligt av emalj 
fanns kvar. Variationen av tandsten följer indelningen hos Brothwell (155 fig. 6.14). På grund 
av tandslitage har resten av tänderna inte gått att observera, men bland de som varit 
iakttagbara befinner tandstenen sig i ett tidigt stadie.  
 
Åldersbedömning och tandslitage 
 
Individens livsföring visar sig också genom nötningen av tänderna. Som nämnts tidigare kan 
bl.a. kosten och användandet av tänderna som redskap, påverka graden av tandslitage. Trots 
detta kan tandslitage ändå anses som en användbar metod för åldersbedömning i kombination 
med andra åldersindikerande metoder. Eftersom nötningen av tänder är beroende av det 
kulturella (som inkluderar dieten) och sociala sammanhanget bör metoden dock användas 
med viss försiktighet.  
 
Samtliga tänder har ett kraftigt slitage (fig. 6 och 7). Hos hörntanden och de främre 
kindtänderna har emaljen slitits ned så pass mycket att dentinet har blottats på nästan hela 
tuggytan (fig. 6). Slitaget är kraftigast på sidan närmast tungan, d v s lingualt. Emaljen finns 
nästan enbart kvar på kindsidan (buccalt/labialt Detta gäller samtliga bevarade tänder). 
Den hårda nötningsgraden på tänderna kan ge en fingervisning om dieten men också kulturellt 
betingade beteenden. Troligen innehöll födan grova partiklar som fungerat som slipmedel, 
kanske i form av sand, och/eller så har man använt tänderna som arbetsredskap vid någon 
form av tillverkning. Den första främre kindtanden (14 eller P1) har sannolikt fått en bit av 
emaljen på kindsidan avslagen (buccalt/mesialt), så kallad ”chipping”, vilket kan tolkas som 
att tanden använts som redskap (fig. 6 och 7).  
 
Tänderna är som nämnts hårt nedslitna med mest slitage på insidan mot munhålan/tungan. 
Enligt Brothwells klassificering (1981:72) hamnar de bakre kindtänderna i åldersintervallen 
ca 33-45 år. Tänderna är betydligt mer nedslitna än de tänder som tillhör individ 1 (C.51445a) 
(jfr Sellevold & Skar 1999:7). Om tänderna från x82 kommer från samma individ som 
skalltaket x90 har denna individ hårt nedslitna tänder för sin ålder. Kan detta möjligen betyda 
att individen med tänderna från x82 använt sina tänder som redskap i större utsträckning än 
individ 1 eller har kosten innehållit grövre partiklar? En annan möjlig förklaring skulle kunna 
vara att tänderna med käken (x82) kommer från en annan individ än skalltaket x90, vilket 
förhoppningsvis kommande DNA-analys kommer att utvisa.   
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Fig. 6. Främre delen av höger överkäke/øverkjeve (maxilla). Från vänster: andra främre kindtanden (P2), första 
främre kindtanden (P1) med möjlig ”chipping” och hörntanden (C1).  

 
Fig. 7. Främre delen av höger överkäke/øverkjeve (maxilla). Från vänster: hörntanden (C1), första främre 
kindtanden (P1) med möjlig ”chipping” samt andra främre kindtanden (P2).  
 
 
Övriga benfynd: 
 
x69, skalltaksfragment (calvarium) 
 
Ett skalltaksfragment, x69, visade sig ha passning med två benfragment från 1997-års 
undersökning (fig. 8). Dels är det nackbenet/hjässbenet x44 från individ C.51445c, dels det 
lösa skallfragmentet från hjässbenet x48. I och med passningen betyder detta att 
hjässbenet/issebenet x44 tillhör individ C.51445c.  
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Fig. 8. Skalltaksfragment x69 är det andra fragmentet från vänster. Fragmentet har exakt passning med x48 till 
vänster (från 1997), hjässben, samt med x44 till höger (från 1997), d v s hjässben/nackben C.51445c. 
 
x79, tinningben och x80, tinningbensfragment 
 
Ett välbevarat tinningben (temporale) från höger sida (x79) identifierades som tillhörande 
ytterligare en individ. Ytterligare ett fragment, x80, tillhör samma tinningben(fig. 9 och 11). 
Benet tillhör inte individen med skalltaket x90 eftersom det redan har hittas ett höger 
tinningben intill skalltaket x90. Utifrån det väl utvecklade och kraftiga dragen på utskottet 
bakom örat har draget bedömts som ett manligt drag.  
 

 
Fig. 9. Tinningbenet x79. 
 
x84, skenbens/skinnebensfragment 
 
Ett ca 14 cm långt skaftfragment från högra skenbenet (tibia) identifierades till en vuxen 
individ. Vid 1994-års undersökning framkom ett vänstra skenben (C.51445e). Det har inte 
gått att avgöra om fragmentet kommer från samma individ som det vänstra skenbenet eller en 
annan individ.    
 
x128, lårbensfragment 
 
På x128, ett lårbensfragment från den nedre (distala) ledrullen, fanns en ”knapp” som 
troligtvis är osteochondritis dissecans (fig. 10). Benfragmenten har inte sidobestämts (även 
om bilden i figur 11 visar höger lårben). Osteochondritis dissecans eller ledmus syns som små 
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hål på ledytan och beror på en från leden bortsliten brosk- eller benbit som ligger kvar och 
skaver eller växer fast igen vid ledytan (Brothwell 1981:151). Skadan sitter oftast i knäledens 
ledyta på lårbenets insida, alternativt utsida. Orsaken till osteokondrit är oklar.  
 

 
Fig.10. x128, distal led på lårbenet (femur) med möjlig ledförändring (osteochondritis dissecans).  
 

 
Fig. 11. Identifierade skelettdelar från undersökningen 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

Referenser 
 
Acsádi, G. & Nemeskéri, J. 1970. History of Human Life Span and Mortality. Akadémiai Kiadó, 
Budapest.  
 
Arcini, C. 1999. Health and Disease in early Lund. Archaeologica Lundensia VIII. Lund. 
 
Bass, W. M. 1987. Human Osteology: a Laboratory and Field Manual.  
Missouri Archaeological Society, Columbus, Missouri.  
 
Borrman, H. 2003. Tänder som informationskälla- en odontologisk analys. I: Långfredagsslaget, en 
arkeologisk historia. Bent Syse (red). Uppsala.   
 
Brothwell, D. R. 1981. Digging up Bones. The excavation, treatment and study of human skeletal 
remains. British Museum National History. Cornell University Press, Ithaca, New York.  
 
Buikstra, J. E. & Ubelaker, D. H. (red.) 1994. Standards for Data Collection from Human Skeletal 
Remains. Archaeological Survey Research Studies No. 44. Arkansas.  
 
Ferembach, D., Schwidetsky, I. & Stloukal, M. von 1980. Recommendations for Age and Sex 
Diagnoses on Skeletons.Workshop of European Anthropologists. I: Journal of Human Evolution (9). 
No. 7. s. 517-538.  
 
Hillson, S. 1996. Dental anthropology. Cambridge.  
 
Işcan, Mehmet Y. & Loth, Susan R. 1989. Osteological Manifestations of Age in the Adult. I: 
Reconstruction of Life from a Skeleton. Işcan, M.Y. & K.A.R. Kennedy (red.). New York. 
 
Kjellström, A. 2003. Människorna i slaget- vad benen berättar. I: Långfredagsslaget, en arkeologisk 
historia. Bent Syse (red). Uppsala.   
 
Krogman, W. M. 1962. The Human Skeleton in Forensic Medicine. Springfield, Illinois.  
 
Mann, R. W., Symes, S. A. & Bass, W. M. 1987. Maxillary Suture Obliteration: Aging the Human 
Skeleton Based on Intact or Fragmentary Maxilla. I: Journal of Forensic Sciences 32. s.148-157.  
 
Mays, S. & Cox, M. 2000. Sex Determination in Skeletal Remains. I: Human Osteology in 
Archaeology and Forensic Science. s.117-130. London. 
 
Meindl, R.S. & Lovejoy, C.O. 1985. Ectocranial Suture Closure: A Revised Method for the 
Determination of Skeletal Age at Death Based on the Lateral-Anterior Sutures. I: American Journal of 
Physical Anthropology 68. s.57-66. 
 
Sellevold, B. J. & Skar, B. 1999. The First Lady of Norway. I: Gundhus, G., Seip, E. & Ulriksen, E. 
(red.) 1999. I: NIKU 1994-1999 Kulturminneforskningens mangfold. - NIKU temahefte 031. Oslo.  
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

Hummervikholmen, benkatalog 
 
 
Fig. 12. Benlista, totalt. Djurben och människoben och benslag.  
Fyndnr Antal Art Benslag 
x69 1 Människa Kranium: Calvarium (skalltak): parietale (hjässben/isseben) 

x70 2 Däggdjur/pattedyr Os longum (långa rörben/lange rørknokler) 
x71 22 Fisk  varav 20 vertebrae (21 fragm.) från torsk (kotor/virvler) 
x72 1 Trä/tre   
x72 1 Däggdjur/pattedyr Obestämt benslag 
x73 2 Ev säl Kranium: occipitale (nackben/bakhodeben) 
x74 1 Ev säl Vertebra cervicalis (halskota/halsvirvel) 
x75 1 Ev säl Atlas (första halskotan/halsvirveln) 
x76 1 Fågel/fugl Ulna 
x76 3 Fisk   
x79 1 Människa Kranium: Temporale (tinningben) 
x80 1 Människa Kranium: Temporale (tinningben) 
x81 2 Fisk 1 vertebra (kota/virvel) från torsk 
x82 10-tal Människa Kranium: maxilla (överkäke/øverkjeve) med dentes 

(tänder/tenner) 

x82 2 Människa Två lösa tänder (dentes): andra bakre kindtanden (M2) och 
tredje bakre kindtanden, dvs visdomstanden (M3) tillhörande 
överkäken/øverkjeven x90. 

x82 1 Människa Kranium: Zygomaticum (kindben/okben) 
x82 1 Däggdjur/pattedyr av obestämd art Hand/fotrotsben 
x90 1 Människa Kranium: Calvarium (skalltak) 
x90 1 Människa Kranium: Temporale (tinningben) 
x84 1 Människa Tibia (skenben/skinneben) 
x85 4 Människa Kranium: Sphenoidale (kilben) 
x111 3 Fågel/fugl 2 Coracoideum, 1 tarsometatarsus 
x111 3 Fisk 3 vertebrae (kotor/virvler) varav 2 från torsk 
x115 10 Fisk 1 vertebra (kota/virvel)   
x116 1 Däggdjur/pattedyr vertebra cervicalis (halskota/halsvirvel) 
x118 8 Fisk  bland annat 5 vertebrae från torsk (kotor/virvler) 
x119 1 Fågel/fugl Os longum (långt rörben/langt rørknokkel) 
x119 2 Fisk  varav 1 vertebra (kota/virvel) från torsk 
x120 4 Fisk varav 2 vertebrae (kotor/virvler) från torsk  
x121 1 Ev människa Os longum (långt rörben/langt rørknokkel) 
x121 2 Fågel/fugl Scapula, Coracoideum 
x122 1 Däggdjur/pattedyr: ev stor gräsätare Os longum (långt rörben/langt rørknokkel)/metapodium 

(mellanhands-/mellanfotsben) 
x122 1 Ev människa Ev coxae (höftben/hofteben) 
x123 4 Fisk Kranium 
x124 1 Ev människa Möjlig os longum (långt rörben/langt rørknokkel) 
x124 3 Fågel/fugl bl a Coracoideum, Sternum 
x125 1 Däggdjur/pattedyr: ev säl/sel? Fot: möjligt talus (språngben/vristben)? 
x125 1 Människa Femur (lårben) 
x127 1 Fisk Kranium 
x128 1 Människa Femur (lårben) 
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Fig.13. Tabell över människobenen.  
Fyndnr Antal Art Benslag Bendel Sida Kommentar Ålder Kön Mått: 

längd 

x69 1 Människa Kranium: Calvarium (skalltak): parietale 
(hjässben/isseben) 

Fragm, passning med x48  (1997) hjässben  och 
x44 (1997), dvs hjässben/nackben C.51445c 

Dxt (höger)         

x79 1 Människa Kranium: Temporale (tinningben) Defekt, ej intakt, saknar sömmen mot parietale 
(sutura squamosa), passning med x80,  

Dxt (höger)     Manligt drag, 
grad 4 

  

x80 1 Människa Kranium: Temporale (tinningben) Fragm, medialt om processus zygomaticus, 
passning med x79 

Dxt (höger)        

x82 10-tal Människa Kranium: maxilla (överkäke/øverkjeve) med 
dentes (tänder/tenner) 

Fragm. från överkäke med permanenta tänder: 
hörntand (C), främre kindtänder (P1, P2) samt 
första bakre kindtand (M1) fortfarande fast i  
Tänderna är hela men mycket nedslitna.  

Dxt (höger) Hos konserveringen, funnet i 
närheten av skallen x90, 
troligtvis samma individ som 
x90 

Tandslitage: ca 
33-45 år 
(Brothwell 
1981:72) 

    

x82 2 Människa Två lösa tänder (dentes): permanenta 
tänder: andra bakre kindtanden (M2) och 
tredje bakre kindtanden, dvs visdomstanden 
(M3) tillhörande överkäken/øverkjeven x90. 

2 hela tänder, mycket nedslitna Dxt (höger) Hos konserveringen, funnet i 
närheten av skallen x90, 
troligtvis samma individ som 
x90 

      

x82 1 Människa Kranium: Zygomaticum (kindben/okben) Intakt/helt Dxt (höger) Hos konserveringen, funnet i 
närheten av skallen x90, 
troligtvis samma individ som 
x90 

      

x84 1 Människa Tibia (skenben/skinneben) Diafysfragm.: ventral (anterior) Dxt (höger)       14 cm  

x85 4 Människa Kranium: Sphenoidale (kilben) Fragm Sin (vänster)         

x90 1 Människa Kranium: Calvarium (skalltak) frontale (pannben), parietale (hjässben/isseben, 
occipitale (bakhodeben) 

    Sallsömmar: 
27,5-44 år 
(median: 38 år) 

Manliga drag   

x90 1 Människa Kranium: Temporale (tinningben) Defekt. Spetsen (apex) på pars mastoideus 
saknas, squama med sutura squamosa saknas 

Dxt (höger) Hos konserveringen, funnet 
invid skallen x90, samma 
individ som skallen x90 

  Ej iakttagbart   

x121 1 Ev människa Os longum (långt rörben/langt rørknokkel)     Tafonomi: uppluckrad yta, 
"svallad" 

    21,9 
mm 

x122 1 Ev människa Ev coxae (höftben/hofteben) Fragm           

x124 1 Ev människa Möjlig os longum (långt rörben/langt 
rørknokkel) 

Fragm         25 mm  

x125 1 Människa Femur (lårben) Fragm. Från distal led: hör med stor sannolikhet 
ihop med x128, nästan passning dem emellan 

          

x128 1 Människa Femur (lårben) Distal led (fusionerad epifys)   Patologi: Ledförändring: 
Möjlig osteochondritis 
dissecans 

Adult     



 
 

Människoben 
 
x82 
Överkäke/øverkjeve (maxilla) med tänder/tenner (dentes): 
Tanduppsättning och tandutveckling:  
Främre delen av höger överkäke med sex tänder är det enda av över-/underkäken som är bevarad. Sex 
permanenta tänder är närvarande: hörntanden (C1 = nr 13 i FDI-formeln/ISO 3950), de två främre 
kindtänderna (P1 = 14, P2 = 15) samt de tre bakre kindtänderna (M1 = 16, M2 = 17, M3= 18). Med andra ord 
saknas (S) framtänderna, d v s incisiverna (I1 och I2). Hörntanden och de främre kindtänderna sitter 
fortfarande kvar i överkäken. Den första bakre kindtanden sitter kvar på ett löst käkfragment medan den 
andra och tredje bakre kindtanden saknar käkben. Tandsten (T) har iakttagits på två av tänderna och 
befinner sig i ett tidigt stadie enligt Brothwells gradering (1981:155 fig. 6.14). Emaljhypoplasier (H) går 
endast att observera på hörntanden och de främre kindtänderna eftersom dessa tänder är de enda med 
tillräckligt mycket emalj kvar. Graden tolkas som medium (Brothwell 1981: 155, fig. 6.15). 
 
Överkäke Höger       
  T   T    
 - - - H H H S S 
Maxilla M3 M2 M1 P2 P1 C1 I2 I1 
 18 17 16 15 14 13 12 11 
 
Tandslitage:  
Samtliga tänder har ett kraftigt slitage (se vidare i den osteologiskarapporttexten). 
  
Enligt Brothwells klassificering (1981:72) hamnar de bakre kindtänderna i åldersintervallen 33-45 år.  
C1: 5+ 
PM1: 5+ 
PM2: 5+ 
M1: 5+  
M2: 4+ till 5+  
M3: 4+ till 5+ 
 
x90 
Skalltaket (calvarium)  
 
ÅLDER 
Kranium:  
Kraniesömmarnas/suturernas sammanväxning på utsidan av skallktaket (ectocranialt): majoriteten av 
sömmarna är öppna eller har pågående fusionering och en enstaka del av en söm (vid Obelion) har 
fusionerat. Hjäss-/issesömmarna är i fas 3, d.v.s. S3 (intervall: 27,5-44 år, medelvärde: 38 år). 
Tinningsömmarna har endast två iakttagbara sömmar och har därför inte använts för åldersbedömning 
(Lovejoy & Meindl 1985; Mann et al. 1987; Buikstra & Ubelaker 1994:32ff.).  Alla sömmarna är 
sammanvuxna på insidan av skalltaket (endocranialt).  
   
Åldersgrupp: Medelålders vuxen (Maturus) 
Specifik ålder: ca 35-40 år 
 
KÖN (Buikstra & Ubelaker 1994) 
Kranium:  
Pannben (frontale):  
ögonhålans övre kant (margo supra-orbitalis) (1-5): relativt grov, avrundad, grad 4 (manligt drag) 
ögonbrynsbågen (arcus superciliaris med glabella (1-5): relativt välutvecklad, grad 3-4 (relativt manligt 
drag) 
pannbensknölar (tuber frontalia): små (manligt drag) 
Nackben/bakhodeben (occipitale): nackknölen (protuberantia occipitalis externa) (1-5): kraftig, grad 4 
(manligt drag) 
Tinningben (temporale): vårtutskottet (proc mastoideus): skadat, ej användbart 
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Kön: Sannolik/möjlig man utifrån skalltaket.  
 
 
 
x128 
Patologi: 
Människa – lårben (femur) 
Fragment från distal ledyta (ledrulle): Troligtvis ledmus eller osteochondritis dissecans. Ledförändring där 
en bortsliten brosk- eller benbit från leden ligger kvar och skaver eller växer fast igen vid ledytan 
(Brothwell 1981:151).   
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4. Rapport om analyse av sedimentkjerne x97 
 
Sediment core x97 from the Hummervikholmen archaeological site, 
Søgne 
 
Øyvind Hammer, Natural History Museum, University of Oslo, ohammer@nhm.uio.no 
March 2014 
 
This report describes a core taken at position x97, transect II in the Hummervikholmen 
archaeological site, at ca. 0.7 m water depth (Nymoen 2014). A study of the 
sedimentology, macrofauna and foraminiferan composition of the core was undertaken at 
the Natural History Museum, University of Oslo from November 2013 to March 2014. 
 
Core description, sedimentology 
Visual description 
The 1 m long core box was filled from 100 cm (core bottom) to 8.5 cm (sea bed). 
100 - 81 cm: Medium gray, poorly sorted muddy till with angular gravel and cobbles, 
plant material, corresponding to “layer 4” in Nymoen (2014). 
81 – 40 cm: Olive gray mud. Occasional large burrows (crustacean?) filled with shell 
fragments. 
40 – 8.5 cm: Lumpy, poorly consolidated sandy (partly bioclastic) olive gray mud, with 
abundant shell fragments. 
The interval from 81 cm to core top (i.e. a thickness of 72.5 cm) corresponds to layers 1-3 
in Nymoen (2014). 
 
X-ray Microtomography (XMT) 
Before opening the core, it was scanned with the Nikon Metrology XT H 225 ST 
microfocus CT scanner at the Natural History Museum, Oslo, at 225 kV. Each scan 
covers a section of ca. 12 cm core length. The manipulator was advanced 10 cm for each 
scan, giving some overlap between sections. In the images, shown in fig. 1, bright areas 
indicate high-density materials, mostly gravel, cobbles and mollusk shells. Dark areas are 
mostly low-density wooden plant material (twigs, cones, bark). Medium gray is mud, silt 
and sand. Black is empty space. The scans show the core with a clarity and detail that 
cannot be obtained by optical photography. 
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Fig. 1. X-ray microtomography slices. Base of layer 3 is placed at ca. 80 cm.  
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Fig. 1, continued 
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Fig. 1, continued. CT scans from “layer 4”, 3D view. 100-88 cm (left), 90-78 cm (right). 
 
Grain size 
Samples were wet sieved every 2.5 cm into six fractions: 63-125 microns (very fine 
sand), 125-250 microns (fine sand), 250-500 microns (medium sand), 500-1000 microns 
(coarse sand), 1-2 mm (very coarse sand) and > 2 mm (gravel). Grain size curves are 
shown in fig. 2. 
The gravel peak from 50-52.5 cm and also partly the peak at 65 cm is due to plant 
material, while most of the gravel fraction in the deeper part (>80 cm) is composed of 
angular lithics. 
The grain size curves show a major change at ca. 80 cm, corresponding to the transition 
between fine-grained “layer 3” (above) and the coarse-grained “layer 4” (below) of 
Nymoen (2014). At the very bottom of the core is registered somewhat finer sediment, 
perhaps indicating the beginning of the underlying, fine-grained layer 5 of Nymoen 
(2014). 
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Fig. 2. Grain size curves 
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Paleontology 
Macroinvertebrates 
Macroinvertebrates (mainly bivalves and gastropods) were identified in the > 500 um 
fraction every 2.5 cm (fig. 3). The fauna is generally very rich, especially from ca. 55 cm 
to the core top, and typical intertidal to shallow sublittoral. An interval from ca. 55 to 
97.5 cm is poorer in shell material, often fragmentary and abraded. 

0 
 
Fig. 3. Distribution of macroinvertebrates (bivalves and gastropods) through the core. 
 
Foraminifera 
Foraminifera were counted in the 125-500 micron fraction. Most samples were very rich 
in foraminifera, and were counted to 300 specimens. However, the samples from 55-62.5 
cm, and from 70-90 cm were poorer, with each complete sample containing less than 300 
specimens. Counts are therefore here given in percentages. Samples almost completely 
barren of foraminifera include 62.5 cm (22 specimens per 17 g dry weight), 72.5 cm (3 
specimens per 38 g), 75 cm (8 specimens per 49 g) and 80 cm (34 specimens per 50 g). 
The distribution of the most important foraminiferan taxa (and ostracods) is given in fig. 
4. 
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Fig. 4. Benthic foraminifera, most important taxa 
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Radiocarbon dating 
Six wooden samples were submitted to AMS radiocarbon dating at Tandemlaboratoriet 
(Ångströmlaboratoriet), University of Uppsala, Sweden. Ages were calibrated using 
Intcal13 (Reimer et al. 2013) and CALIB 5.0 (Stuiver et al. 2005). 
 
Depth (cm) Mass (mg) Material l δ13C 14C age BP, 1σ
 Calibrated BC, 1σ 
54  170  Wood (twig)  -25.9 8090 ± 47 7163 - 7037 
62  160  Pine cone (Pinus) -26.7 8252 ± 44 7347 - 7184 
69  130  Pine cone  -24.8 8181 ± 44 7287 - 7080 
79  140  Tree bark (pine?) -24.0 8344 ± 47 7485 - 7356 
87  167  Pine cone  -26.1 8789 ± 51 7956 - 7748 
94  210  Tree bark (pine?) -23.2 8735 ± 123 7957 – 7601 
 
All these ages belong in the Boreal chronozone. For reference, the Storegga Slide and 
tsunami has been dated to 7250 ± 250 14C yrs BP, clearly post-dating these ages 
(Haflidason et al. 2005). 
It must of course be remembered that these are the ages of the organic material, which 
may not correspond exactly to the age of sediment because of reworking. Resuspension 
of sediment by storm action is highly likely in this very shallow water environment. Also, 
the bioturbation obvious from the CT scans will have caused vertical movement of 
sediment, especially in the upper part (from ca 70 cm; see also Nymoen 2014). 
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Interpretation 
 

 
 
Fig. 5. Summary of the Søgne core. Black rectangles are large plant fragments. 
 
100-97.5 cm, shallow sublittoral with till 
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Rich intertidal to shallow sublittoral fauna, including the gastropods Bittium reticulatum 
(low water spring tide level and deeper), Littorina fabalis (on weeds, intertidal), Acmaea 
virginea (limpet) and Rissoa membranacea (brackish tolerant), and the bivalve Corbula 
gibba (muddy sand and gravel, occasionally on lower shore but more abundant offshore). 
The foraminiferan assemblage is very abundant and typical for the shallow sublittoral, 
dominated by Ammonia beccarii, Elphidium williamsoni, Elphidium excavatum and 
Cibicides lobatulus (Alve and Murray 1999). A hazel nut (Corylus) was found at this 
level. 
 
97.5-90 cm, salt marsh 
The agglutinated foraminiferan Jadammina is common in this interval. This genus is 
found exclusively in intertidal salt marsh environments (e.g. Alve and Murray 1999). The 
interval also shows the highest sand content through the core, indicating very shallow 
conditions with wave or current action. 
 
90-78 cm, transgressive, intertidal or very shallow subtidal 
The very depth in this interval is inferred partly from the foraminiferal assemblage, with 
Miliammina fusca the dominating species (Alve and Murray 1999). The sediment is 
fining up in this interval, with progressively less sand and gravel. At ca. 80 cm is found a 
possible erosion surface (subaerial exposure?), and then a sudden reduction in the coarse 
fraction. The transgressive trend is also supported by the increasing occurrence of the 
somewhat deeper-water agglutinated species Eggerelloides scaber. The radiocarbon age 
at 79 cm, 8344 ± 47 BP (last half of the Boreal) may be close to the beginning of the 
phase of maximal transgression rate, in accordance with the curve given by Prøsch-
Danielsen (1997). 
The considerable fraction of coarse angular rock fragments in the lower part of the core 
(especially below 85 cm), as shown by grain size distribution curves and CT scans, is 
interpreted as a lag deposit where fines have been winnowed away by wave and current 
action, leaving behind the older, glacially derived till. This lower part of the core also 
contains considerable woody plant material, at 90-95 cm to such an extent that the 
sediment may be called a muddy peat. A female catkin of alder (Alnus) was found at 91 
cm. The two radiocarbon ages at 87 and 94 cm are the same within error bars, with a 
combined age of 8781 ± 47 yrs BP (conventional propagation of errors). The similarity of 
ages may indicate reworking by storm action. This older Boreal age is close to the age of 
lowest sea level in the curve given for Lista by Prøsch-Danielsen (1997). 
These interpretations are fully compatible with those of Nymoen (2014). 
 
 
 
78-55 cm, somewhat deeper, lower energy, high sedimentation rate 
This interval is generally fine grained, poor in both foraminifera and macrofauna. The 
dominance of the foraminiferan A. beccarii, but also with considerable E. excavatum and 
E. williamsoni, indicates 1-3 m water depth (Alve and Murray 1999). The sparsity of 
preserved fauna may perhaps be explained by a very high sedimentation rate, supported 
by the three radiocarbon dates which are the same within error bars from 54 to 69 cm 
(combined age 8178 ± 26 BP), and almost the same as the age at 79 cm. 
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A subinterval from 60-70 cm is characterized by somewhat coarser sediment with some 
plant material, and a peculiar peak of the shallow-water foraminiferan M. fusca at 62.5-65 
cm. This may be a storm deposit with sediment transported from inshore. 
 
55-10 cm, modern depositional environment 
No substantial changes can be seen from 55 cm to the core top, except for a weak 
coarsening-up trend and some increase in macrofaunal species richness (which may be a 
preservational effect). From ca. 40 cm, the CT scans indicate homogenization of 
sediment, with abundant bioclasts and small degree of compaction. The sediment has 
been mobilized by bioturbation, and probably also wave action and anthropogenic 
disturbance. 
 
Conclusions 
The data indicate marine, shallow sublittoral conditions at the very bottom of the core 
(100-97.5 cm). No radiocarbon age was obtained from this horizon, but the overlying 
ages and data from Nymoen (2014) suggest an age of ca. 8800-9000 BP (oldest Boreal). 
Then, around 8800-8700 BP, the core site was an upper intertidal salt marsh environment 
with reeds, as shown by the foraminiferan Jadammina, clearly indicating the beginning of 
regression. The overlying interval (uppermost part of “layer 4”, ca. 90-80 cm), probable 
age ca. 8700-8400 BP, was also very shallow/intertidal/supratidal, but without reeds. 
Dates obtained for the human remains in the core are 8394 ± 55 (X84) and 8446 ± 51 BP 
(X90). These overlapping ages combine to 8422 ± 37 BP, which is between the two ages 
in the core at 79 and 87 cm. It is therefore probable that the skeletal remains were placed 
on top of the winnowed till material (“layer 4”), in the intertidal zone or even on dry land 
(cf. the erosion surface at ca. 80 cm). The remains were then quickly drowned by a rapid 
increase in sea level and covered by a subsequent very fast sedimentation. 
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!
Introduksjon 

I 1994 ble restene av det som senere viste seg å være de hittil eldste daterte levninger av mennesker i 
Norge funnet under vann ved en liten holme i Søgne i Vest Agder. Skjelettdelene er datert til boreal tid/
mellommesolitikum, og er blant de aller eldste bevarte menneskelevningene i Skandinavia (Sellevold og 
Skar 1999). 
 Funnet kom for dagen fordi en hytteeier ville utdype en liten vik der han hadde sin brygge, 
dette for å få bedre plass til småbåter. Han gjorde utdypingen ved å fortøye sin motorsnekke med akter-
stevnen innover mot land og den grunneste delen, for deretter å la propellen gå rundt og skape en 
strøm. Slik løsnet de sammenpressede bunnsedimentene, de ble blåst rundt om i bukten, inntil deler av 
det grunneste partiet i viken var omformet til en renne der vanndybden hadde økt fra ca. ½ til ca. 1-1½  
meters dybde.  
 Da løse sedimentpartikler hadde lagt seg og vannet klarnet opp, fikk hytteeieren øye på det han 
først trodde var bunnen av en keramikkrukke. Ved nærmere ettersyn viste det seg å være et men-
neskekranium. Etter at det ble avklart at det ikke kunne dreie seg om en forsvinningssak fra ny tid, ble 
funnstedet gjenstand for arkeologiske undersøkelser av sikrings- og registreringskarakter  i årene 
1994-1997. Tilsammen ble det funnet beinrester som stammer fra minst tre menneskeskjeletter. Under-
søkelsene ble gjennomført av Norsk Sjøfartsmuseum (nå Norsk Maritimt Museum) på anmodning fra 
Riksantikvaren. 

!
Funnstedets beliggenhet 

Hummervikholmen ligger nær fastlandet, omgitt av nes og viker i den indre skjærgården i Søgne kom-
mune, et lite stykke sørvest for Kristiansand. Kyststrekningen i dette området er karakterisert av et 
mylder av mindre øyer, holmer og grunner spredt rundt ut mot Skagerrak og Norskerenna. I historisk 
tid er mange av disse øyene brukt til naturlige havner og stoppesteder fordi de gir ly og sikker ankring. 
Øyene danner i tillegg en dynamisk overgangssone mellom det eksponerte åpne havet og den indre 
kyststripen og utgjør således en variert og attraktiv biotop for en rekke fisk og sjøpattedyrarter.  

Figur 1. Hummervikholmens beliggenhet (svart pil i utsnittet til høyre) nær fastlandet, i sør omgitt av et arkipel av øyer og mindre 
holmer ut mot det åpne havet. Kartkilde: http://kart.kystverket.no 

Selve Hummervikholmen er ikke større enn 31 200 m2 (0.03 kvadratkilometer). Det er småkupert ter-
reng på holmen, til dels bratte fjellskrenter med tett vegetasjon. Midt på holmen er det et flatt parti med 
myrlendt mark der det er tilgang på ferskvann. Ferskvannstilgangen skiller Hummervikholmen fra de 
andre øyene i området av samme størrelse.  

!
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«Om tusen år, om jorden står, og vi alle er døde og glemt, da vil Sol 
ironisk nok være det mest kjente Søgne-mennesket. For hun er så 
gammel at vi nesten ikke kan forstå det» (Andreassen 1995: 4).
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 Stedet hodeskallen fra et menneske ble funnet karakteriseres av å være en liten nord-sørvendt 
bukt beliggende på Hummervikholmens vestre side. Bukten er i dag ca. 25 meter lang og 12 meter vid. 
Et lite stykke inn på holmen ligger to fritidsboliger oppført på 1960-tallet, og  innerst i viken, i tilknyt-
ning til den ene av disse, er det senere anlagt en sjøbod fundamentert på en steinfylling som delvis er 
skjøvet ut i bukten. Før disse byggearbeidene ble utført har vannspeilet i bukten vært noe videre, av-
grenset av en fjellrygg/grunne omtrent på dagens havnivå i vest, en bratt fjellskrent i øst og et svaberg 
med steinur i vannkanten i nord. 

Figur 2. Bildet til venstre viser funnstedet, bukten, bryggeanlegget og sjøboden (foto Dag Nævestad). Det nord-sør orienterte flyfoto til 
høyre viser hele Hummervikholmen med bukten skjelettdelene ble funnet i markert. (Kilde http://kart.kystverket.no). (P. Nymoen). 

!
Formasjonsprosesser 

Beliggenheten beskrevet ovenfor karakteriseres av at lokaliteten er godt skjermet for de formasjons- 
prosesser som er vanlige langs mer eksponerte deler av norskekysten, særlig bølge og strømerosjon. På 
så grunt vann som funnene ved Hummervikholmen ble gjort, er det normalt kraftige erosjonsprosesser 
som medfører kontinuerlig forflytning av bunnmasser. Langs den ytre kysten, samt i områder lenger inn 
i arkipelet utsatt for dominerende vind og bølgeretning fra sørvest, vil det være en hard bunnoverflate 
som resultat av disse formasjonsprosessene. I slike eksponerte deler av kysten er det vanlig at tykke lag 
av løsmasser blir flyttet rundt og snudd opp ned årlig, andre steder er det ofte ikke akkumulert sedi-
menter i grunntvannsbeltet i det hele tatt. Løsmassene er da oftest akkumulert dypere, i en mindre 
erosjonsutsatt ”marbakke”. Slike steder er vanligvis sjøbunnen i de grunneste partiene kun dekket av et 
kompakt lag av vannrullet stein eller nakent grunnfjell.  
 Tapes transgresjonen må åpenbart ha medført endringer i erosjon og sedimentasjonsforhold 
ved Hummevikholmen. Det er imidlertid så langt usikkert om havnivåøkning i atlantisk tid og den 
senere tilbaketrekking til dagens nivå førte til like voldsomme erosjonsprosesser her som den gjorde 
ved mer eksponerte kyststrekninger. Mer om dette under diskusjonen om tolkning av deponerings-
forhold side 26.  
 Sjøbunnen ved funnstedet på Hummervikholmen bærer preg av å være et stillestående miljø, 
skjermet for både bølger og tidevannsstrøm. Faktorer som tilsier dette er for det første at det er tykke 
lag med løsmasser selv helt inne i fjæresonen. For det andre ser det ut til at øverste lag av disse er påvir-
ket av naturlig erosjon kun i minimal grad. Selv små partikler som løv og pollen har sunket og blitt 
liggende i ro  . Det er med andre ord få naturlige formasjonsprosesser i dette funnmiljøet som kan sies å 1

være egnet til å påvirke gamle sedimenter i sjøbunnen. Det eneste man kan trekke frem i denne sam-
menhengen er marine organismer som lever på og i de øverste delene av bunnsedimentet. Eksempler 
på dette er østers, hjerteskjell, sandskjell og strandkrabber. Det er kjent at slike og andre marine arter i 
en gruntvannssone kan påvirke sjøbunnlag ved å ”vende på” og erodere de øverste 10-15 cm av sedi-
mentene. Dermed kan de også i noen grad influere negativt på kulturlag og arkeologiske strukturer 
(Ferrari & Adams 1990).  

!
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#  Dette var også årsaken til at hytteeieren gjennomførte den mudringen som førte til funnet. 1
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 Det kan konkluderes med at de formasjonsprosesser som i tiden etter at havnivået stabiliserte 
seg på dagens nivå har påvirket lokaliteten negativt i betydelig grad er menneskeskapte, og at dette har 
skjedd i nyere tid. Funnet av kraniet (C.51445a) ble gjort helt inntil de før nevnte resente inngrep; et 
bryggeanlegg/båthus fundamentert på eksisterende steinur i fjæresonen og den ble frilagt ved mudring 
(propellspyling). For å kunne tegne et bilde av menneskeskapte formasjonsprosesser på lokaliteten sam-
let sett, har jeg notert opplysninger gitt av bruker av stedet, Helge Bentsen. Dette er videre sammenstilt 
med observasjoner gjort under de arkeologiske registreringene på stedet. Også inngrep i form av grav-
ing med slamsuger  i 1994 i forbindelse med museets første befaring på stedet samt etablering av profil-
snitt i 1995 og 1997 er tatt med i denne oversikten (figur 3).  

Figur 3. På denne oppmålingstegningen laget av Dag Nævestad i 1997 er ca. avgrensning av inngrepssoner ved funnstedet markert, 
henholdsvis bygging av sjøbu, fjellsprengning, mudring og arkeologiske registreringer utført ved graving med vannejektor. Gråtoner 
markerer mudring/slamsuging, blåfarger antatt mest intakte sjøbunnlag (Pål Nymoen).  

!
Mål, problemstillinger og metode 

Feltarbeidet Norsk Sjøfartsmuseum gjennomførte ved Hummervikholmen på 1990-tallet var ledd i 
museets ordinære oppgaver som del av ansvaret for kulturminner under vann i Sør-Norge. Under-
søkelsene bar preg av arkeologisk registrering og sikringsarbeid. Fra tiden da funnet kom for en dag i 
1994 og fram til det siste feltarbeidet i 1997, ble kunnskapen om lokaliteten endret i vesentlig grad. 
Dette gjorde at både mål, problemstillinger og metode ble endret sesong for sesong, etter hvert som 
kunnskap om datering, kildeverdi og lokalitetens kompleksitet ble bedre belyst.  
 Sett under ett var det imidlertid en overordnet problemstilling som preget de til sammen fire 
feltsesongene: Hvordan hadde menneskeskjelettene havnet nede i sjøbunnen? Skyldes det en tilfeldig 
hendelse, var de intensjonelt deponert (grav), og/eller kunne de være del av en boplass?  
 Fra første befaring på funnstedet var målet å forsøke å finne svar på disse spørsmålene, som 
også hadde en viktig forvaltningsmessig side: For Riksantikvar og fylkeskommune var det avgjørende å 
få avklart hvorvidt skjelettdelene var et ”løsfunn” eller et ”fast fornminne”. Etter hvert som !

"5
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kunnskapen om datering og kompleksitet i form av at man fant ut at det ikke var ett skjelett men to 
eller kanskje tre, ble innretningen på feltarbeidet tilpasset, både hva gjelder mål og metode. 
 Undervannsarkeologisk feltmetodikk besto hele tiden av SCUBA dykking, til dels også bare 
ABC utstyr  . Fordi det var så grunt vann, ble det benyttet kommunikasjon via kabel fra land til dykker 2

kun i forbindelse med dokumentasjon av profiler. Innmåling av funn, profiler, dybder og terrenget 
rundt funnstedet, ble dels gjort med senterlinje-offsetmål (1994), og dels med teodolitt og gradskive 
(1995-1997). Undervannsdokumentasjon ble hovedsakelig gjort skriftlig og med foto. Tegning av pro-
filer ble dels utført ved å benytte plate av pleksiglass med vannfast folie og 1:1 tracing på denne, og dels 
med tommestokk der mål fra senterlinje på bunnoverflaten ned til lag i sedimentet ble lest opp via 
kommunikasjonskabel og notert ned på plantegning i målestokk 1:10 cm.    
 For å fjerne framgravde masser ble det benyttet ulike typer vannejektor med sugefunksjon og 
massene ble sållet. I 1994 og 1995 ble det benyttet nett påmontert sugeslangen under vann, som så ble 
tatt på land og gjennomgått i såll. Feltsesongen 1997 ble sugeslangen forlenget slik at massene ble ført 
direkte til sållestasjon i vannkanten. 
 Katalogisering av det humanosteologiske materialet fra Hummervikholmen følger to system; 
tilvekstkatalogene hos Kulturhistorisk Museum og Norsk Sjøfartsmuseum. Dette ble gjort fordi enkelte 
av skjelettdelene ble levert fra finnerne til Vest Agder fylkeskommune/Kulturhistorisk Museum, disse 
er katalogisert under hovednummeret C.51445. Funnene som ble innsamlet i forbindelse med Norsk 
Sjøfartsmuseums feltarbeid på lokaliteten ble katalogisert under hovednummeret NSM 10180032. 

!
!
!
!
!
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!
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!
!
!
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#  SCUBA: Self  Contained Breathing Apparatus (flaskedykking), ABC: (drakt) dykkemaske, snorkel og svømmeføtter 2

(fridykking).
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Beretning fra fire feltsesonger 
Under følger en beretning fra fire sesonger med arkeologisk registrering på funnstedet ved Hum-
mervikholmen. Registreringene foregikk i tidsrommet 1994-1997 og beretningen her er basert på 
feltdagbøker, delrapporter og annet arkivmateriale innsamlet av henholdsvis Michael Theisen og Dag 
Nævestad, samt undertegnede som deltok på feltarbeidet i 1997. 

!
Funnhistorie og arkeologisk registrering 1994  

Helge Bentsen fra Hallandvik i Søgne er bruker av en familiehytte på Hummervikholmen. Badeplassen, 
en sjøbod og et bryggeanlegg nede ved sjøen foran hytta er gradvis bygget opp rundt en liten bukt. 
Bukta har hele tiden vært grunn, og for å få noe bedre dybde for prammer og en snekke, er det gjentat-
te ganger gjennom 1980 og 1990-tallet foretatt forsiktig mudring av mergelbunnen. Metoden som ble 
brukt var å la snekka ligge fortøyd i bryggene og samtidig la propellen svive rundt slik at bunnsedi-
mentene gradvis løsnet. Den 2 august 1994 holdt Bentsen på med en slik mudringsoperasjon og han 
gjorde da en oppsiktsvekkende oppdagelse som snart skulle føre til stor oppmerksomhet fra både me-
dia og det kulturhistoriske fagmiljø.  

Jeg har mudret på denne måten i mange år, og trodde først det var en krukke eller flaske da jeg så 
en rund gjenstand som stakk opp. Jeg tok nedi og drog den opp, og først da jeg sto med skallen i 
hånden, skjønte jeg hva det var, forteller han (Seland 1994). 

Kraniet var sprukket opp i to deler, det satt godt fast i 
et kompakt sediment som var dels organisk dels 
leirholdig, og overkjeven lå ifølge finneren løs nede i 
avtrykket etter skallen. Bentsen gjorde alt riktig etter at 
funnet hadde kommet for en dag. Han samlet opp løse 
deler fra funnstedet (en overkjeve), la beinmaterialet i 
en bøtte med vann, og kontaktet lokalhistoriker og kul-
turkonsulent i kommunen Jostein Andreassen, med 
beskjed om at han måtte gå videre med saken. An-
dreassen skildret senere i en artikkel, hvordan han ble 
sterkt berørt da Helge Bentsen viste fram funnet han 
hadde gjort. Andreassen skriver:  

«Jeg fant noe nede i søla foran brygga da jeg mudret 
med vingene på motorbåten» sa han. Det er noe så 
grotesk som en skalle, bare så mye du vet det. Men vil du ta 
en titt?. Jeg ble med ham bort til båten og jeg fikk en 
pøs med vann i hånda. Oppi der lå det han hadde 
funnet. Et kranium i to deler og en overkjeve med 
tennene i. Ikke noe behagelig syn spør du meg. Da jeg tok opp kraniet, kjente jeg plutselig et vold-
somt trykk, som om jeg ble presset ned i bakken. Slikt er vanskelig å forklare, det var som et elek-
trisk støt av intens fryd: Ååå; denne er gammel! Og jeg hørte meg selv si: Skallen er fra eldre 
steinalder. Den er ni tusen år, og du har gjort det beste arkeologiske funn på sørlandet på lang, lang 
tid (Andreassen 1995: 4).  

Om kulturkonsulent Jostein Andreassen er synsk eller ikke, skal ikke jeg gå videre inn på her, det viktig-
ste er at han leverte kraniet videre til Vest Agder fylkeskommune. Her fikk hodeskallens form, de 
markante øyebrynsbuene, flat hodeskalle og sterkt nedslitte men ellers feilfrie tenner, arkeolog Liv Ap-
pel og fylkeskonservator Birgitte Skar til å tenke at dette kunne være riktig gammelt (Seland 1994). De 
ba derfor Lil Gustavson (IAKN  ) og Kristine Johansen (RA) om å overlevere kraniedelene til fysisk 3

antropolog ved IAKN, Berit Sellevold (Teisen 1996).  

!
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Figur 4 Artikkel i avisa Fædrelandsvennen 24.08.1994

"  Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk - Universitetet i Oslo3
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 Det framgår videre av arkivmateriale og korrespondanse mellom Vest Agder fylkeskommune, 
Riksantikvaren og Norsk Sjøfartsmuseum at det ble prioritert å så snart som mulig få gjennomført en 
arkeologisk registrering på funnstedet. I samråd med Vest Agder fylkeskommune, Universitetet i Oslo 
og Riksantikvaren, gjorde Norsk Sjøfartsmuseum en første 
befaring knappe tre uker etter at funnet ble gjort. Feltarbei-
det ble gjennomført i perioden 22 -26 august 1994 av pros-
jektleder Michael Teisen, marinarkeolog Dag Nævestad og 
teknisk konservator Pål Thome.   
 Anvist av Helge Bentsen som hadde funnet 
hodeskallen ble et tynt lag av sand grus, og finkornet løst 
sediment som hadde lagt seg etter propellmudringen fjernet, 
og overflaten av det som var igjen av intakt sjøbunn ble 
gransket.  
 Det viste seg at funnstedet lå helt inntil et bryggean-
legg som var under oppføring. Denne ble bygget ovenpå en 
naturlig steinur langs svaberget i fjæresonen. Sporet etter 
hvor hodeskallen (C.51445a) hadde ligget var da fortsatt syn-
lig som et avtrykk ca. 15 cm. ned i sjøbunnen. Sedimentet ble 
beskrevet som ”kompakt sammenpresset brunlig og 
leirholdig”   og som ”fast leire, i varierende grad iblandet 4

stein, kongler, bar, bark, kvister, løv mm.” (Teisen 1994: 1-2). 
Forsiktig rensing av gropen der skallen hadde ligget gjorde 
at det ble oppdaget en tann (10180032x10). Den satt fast i 
avtrykket etter overkjeven og det har senere vist seg at tan-
nen tilhører det samme kraniet (C.51445a). Samme sted ble 
det også funnet tre fragmenter av hodeskallens base (10180032x1, x8 og x9). Sedimentet under nivået 
tannen og øvrige fragmenter lå ble gransket uten at det ble funnet rester av underkjeve eller andre 
skjelettdeler. 
 Løst på bunnoverflaten, i nærheten av stedet kraniet var avdekket, ble det funnet et leggbein 
(tiba) fra menneske (C.51445e; NSM10180032x4). Begroing av alger og skader på benets ene side viste 
at det hadde ligget delvis eksponert i åpent vann, og at det derfor mest sannsynlig var re-deponert nylig, 
enten i forbindelse med nevnte propellmudring i 1994, eller tidligere i forbindelse med bruken av stedet 
som badeplass og havn for småbåter.  

Figur 6. Leggbein fra menneske (Tiba), (C.51445e; NSM10180032x4). Foto Beate Kjørslevik NMM !
Da en visuell registrering og innsamling av beinmateriale som lå synlig i avtrykket etter hodeskallen, og 
på sjøbunnen i nærheten av denne var ferdig, ble det gjort klar en vanndrevet slamsuger for graving. 
Hensikten med dette var å bringe klarhet i om det fantes flere skjelettdeler nede i sedimentet. Videre 

!
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 Figur 5. C.51445a Foto Beate Kjørslevik NMM 

#  Pm. Helge Bentsen 04.05.19974
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var det et mål å forsøke å identifisere eventuelle 
lagdelinger samt vurdere hvorvidt funnet representerte 
en grav, eller om det var et tilfeldig deponert lik.  
 Det er verd å merke seg at museet på dette tid-
spunktet ikke hadde en sikker datering av funnet. Med 
unntak av ”Bleivik-funnet”   fantes ingen andre eksem5 -
pler på mesolittisk organisk materiale i marine funn fra 
Norge. Norsk Sjøfartsmuseums antakelse på dette tid-
spunktet var at det mest sannsynlig dreide seg om et 
menneske som på et tidspunkt bare antatt til ”pre mid-
delalder” hadde omkommet på sjøen og drevet inn i 
bukten.   
 Gravingen ble først konsentrert i en mindre flate, 
i et felt sentrert rundt avtrykket av kraniet. Feltet ble an-
lagt i en bue med radius av ca. 2 meter i den del av 
sjøbunnen som fortsatt var tilgjengelig utenfor en stein-
pakning i strandkanten. Feltets avgrensning ble satt ut 
fra størrelsen på et voksent menneske. Om lag 60 cm fra 
stedet hodeskallen hadde ligget ble det avdekket et lår-
bein (femur). Benet lå ca. 12 cm nede i et kompakt lag 
bestående av leire og organisk materiale og det hadde en 

overflatestruktur som tilsa at det hadde ligget beskyttet lenge. Lårbeinet lå omtrentlig i anatomisk kor-
rekt avstand fra hodeskallen, med øverste ende i retning mot kraniet men det lå feil veg, det vil si med 
baksiden opp (Teisen 1994).   
 Sedimentene i området mellom stedet lårbeinet lå og der avtrykket etter hodeskallen fortsatt var 
synlig ble gransket nøye, uten at det ble observert verken hofteskål, ryggsøyle eller øvrige skjelettdeler. 
Det ble hele tiden brukt vannejektor til å fjerne de framgravde massene og disse ble såldet i såldenett 
med 3 mm. maskevidde.  

Figur 8. Lårbein (Femur) fra menneske, (C.51445d; NSM10180032x12). Foto Beate Kjørslevik NMM  !
Da det ikke ble gjort flere funn av bein eller gjenstandsmateriale ble feltet utvidet videre i den  
indre del av bukten slik at det til sist dekket et ca. 8 x 2,5 meter stort areal. Feltet dekket sjøbunnen 
foran sjøbod/steinpakning og er stiplet inn på plantegningen gjengitt i figur 9 på side 10. I dette om-
rådet ble sedimentene nærmest steinpakningen foran svaberg frilagt ned til fjell og massene sållet. Det 
foreligger ikke dokumentasjon på hvor stor mektighet det var på løsmassene i feltet som her ble gravet 
ut men sammenholdt med data innsamlet i 1995 og 1997 kan det anslås til mellom 15 og 30 cm. Eneste 

!
"9

Figur 7. Michael Theisen med lårbeinet på stedet der 
det ble funnet, foto Dag Nævestad 

#  Fragmentert bevarte skjelettrester, sannsynligvis fra en kvinne, datert ca. 8200BP, funnet ved Bleivik nord for Haugesund i 5

1952. Funnkonteksten er tolket som drukning ettersom funnstedet må ha vært havbunn da personen var i live (http://
no.vikingkings.com/PortalDefault.aspx?portalID=115&activeTabID=786&parentActiveTabID=757)
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bein fra menneske som ble funnet under denne gravingen var to ørsmå kraniefragmenter (x11) fra et 
ansiktsskjelett. Berit Sellevold har senere påvist at disse tilhører kraniet C.51445a.  
 Foruten de nevnte beinfunn fra menneske ble det ved gravingen i det ca. 8x2,5 meter store fel-
tet samlet inn noen dyrebein. Et av disse (x3) ble først antatt å være et underarmsbein (Ulna) fra men-
neske, senere har dette vist seg å være et dyrebein, sannsynligvis et leggbein fra rådyr. En knokkel, trolig 
fra sau, ble også samlet inn, sammen med diverse prøvemateriale deriblant brent bark (x7), diverse 
treprøver (x5) og en trekullprøve (x13). Sistnevnte prøve av sediment inneholdende trekull ble tatt ut 
under to flate steinheller som lå i vannkanten i det NØ hjørnet av bukten (se Dag Nævestad sin arbeid-
stegning fra 1994 i figur 9). Trekullprøven er ikke datert. Blant observasjonene som ble notert i 
forbindelse med uttaket av denne prøven heter det at «det er intet som umiddelbart tyder på at dette er 
en menneskeskapt konstruksjon men snarere en del av den naturlige strandlinje, som er sterkt forstyrret 
av en nyere steinsetning» (Teisen 1994: 2). 

Figur 9. Dag Nævestads´ arbeidstegning fra 1994. Posisjonering av funn er gjort som offset mål fra basislinjen A-B. x-num-
mereringen anført i listen nede til høyre refererer til NSM´s hovednummer for lolaliteten: 10180032. I denne listen ble «x1» anført 
som «kraniet» men dette var allerede fjernet, så nummeret og innmålingen her representerer fragment av hodeskallens base som satt 
fast i avrtykket etter denne. x3 er anført som mulig underarmsben (Ulna) fra menneske. Dette har senere vist seg være dyrebein, 
trolig rådyr. 

Av observasjoner gjort under denne første registreringen av de stratigrafiske forhold og variasjoner i 
sedimentenes sammensetning, ble det notert at det kunne se ut til at det øverst lå et tynt lag av sand og 
østersskall over et fast mudder/leirelag som går helt ned til fjell eller morene. Det ble videre notert i 
registreringsrapporten at leirelaget var iblandet organisk materiale som bar, bark, grener og løv (Teisen 
1994).  
 Sampling av en 20 cm lang kjerneprøve (x14) fra sedimentet ble gjort ved å presse et pvc rør så 
langt det gikk ned i sjøbunnen, dog uten at det var mulig å få denne helt ned til fjell eller morene. 
Prøven ble tatt ut tett ved funnstedet for kraniet (C.51445a). Resultatet fra analysen av denne sedi-
mentsøylen forelå først i 1996, og det viste at kjernen kunne deles i to lag der det øverste var marin jytje 
med skjell og det nederste sand inneholdende pollen. Polleninnholdet besto vesentlig av furu, dels også 
av bjørk, hassel, or, osp, lyngarter, vier, alm, eik, bregnesporer og en rekke urter. Pollensammensetnin-
gen viste at disse var avsatt i boreal tid (Prøsch-Danielsen 1996). Med samme metode som ovennevnte 

!
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sampling ble det også gjort forsøk på å ta ut en søyleprøve midt i bukten, der sedimentet var antatt å 
være mindre skadet av propellmudringen og dermed tykkere. Denne prøven, (x15), var imidlertid ufull-
stendig og inneholdt kun mindre mengder sediment fra den øverste horisonten. Undersøkelser i 1995 
og 1997 viste at det lå et hardpakket lag av østersskjell fra området kjerneprøven x15 ble tatt ut og 
videre utover i bukten. Dette har trolig gjort sitt til at det ikke lykkes å få ut en hel kjerneprøve herfra. 
 Av det som var observert av funn og kontekster ble det i Michael Theisens innberetning fra reg-
istreringen i 1994 antydet flere mulige tolkninger. En av disse, dog angitt som mindre sannsynlig, var at 
funnet representerer en transgredert grav, eventuelt en grav som er erodert ut fra nåværende land og 
senere omleiret. Metoden som ble anvendt, og observasjonene som ble gjort i 1994, ga imidlertid ikke 
sikre data til støtte for en slik tolkning. Det ble ansett som mer sannsynlig at skjelettfunnet represen 
terte en tilfeldig hendelse, der et menneske som hadde omkommet på sjøen, var drevet inn i bukten av 
bølger og havstrømmer og senere blitt overleiret av marine sedimenter. I sin innberetning fra denne 
første arkeologiske registreringen på funnstedet konkluderer Michael Theisen (1994: 2-3) slik:  

«Skjelettdelene ligger efter alt å dømme spredt i viken uten noe system. En umiddelbar, makroskopisk 
vurdering av kjerneprøve og profiler under utgravningen viser ingen tydelige skiller eller avsetninger som 
viser til at viken har vært tørt land før. De mest nærliggende muligheter er da:  

-At skjelettet kan stamme fra en grav i fjæra som er utvasket og omleiret i tidens løp. De 2 flat toppede 
steinheller i NØ hjørnet av viken er det eneste som eventuell kan tolkes slik, selvom vi vurderer det som 
en naturlig formasjon bestående av erosjonsmateriale og evt. ras fra fjellsiden ovenfor. Dessuten er viken 
ganske skjærmet og gir lite mulighet for større utvasking. 

-En mer nærliggende mulighet synes å være at det er et sjølik, ”strandvasker” som er drevet inn i en bakev-
je i viken og gått i oppløsning der med spredning av de enkelte legemsdeler til følge, hjupet av krabber og 
andre åtselsetende organismer. Uansett datering må man erkjenne, at ulykkestilfelde under jakt og fiskeri i 
skjærgården har kunnet skje til alle tider og lik fra forlis i innre skjærgård har kunnet drive hit og inn i 
viken, som utgjør en bakevje for sundet mellem øyene. En c-14 prøve bør ta snarest mulig for å datere 
knokkelmaterialet, da det ikke er gjort noen daterinde funn som kan relateres til skjelettet». 

I 1994 var hytteeieren i gang med å rette opp strandlinjen foran sjøboden sin ved å anlegge et 
bryggeanlegg på tvers innerst i bukten. Senere samme høsten, etter at den første arkeologiske reg-
istreringen var gjennomført, ble disse byggearbeidene ferdigstilt. Dette gjorde at funnstedet for blant 
annet hodeskallen, slik det er avmerket på Dag Nævestad´s plantegning, ble delvis overdekket av en 
trebrygge.  

Figur 10. Funnstedet slik det så ut høsten 1995. Bryggeanlegget er her nettopp ferdigstilt. Snorene som er strukket ut er forbredelse 
til utsetting av et rammesystem av metallrør, som skulle brukes til arkeologisk registrering og innmåling. Foto Dag Nævestad. 

!
"11



N o r s k  M a r i t i m t  M u s e u m ! H u m m e r v i k h o l m e n  1 9 9 4 - 1 9 9 7  I S S N  1 8 9 2 - 5 8 6 3 !                                                                      

Arkeologisk registrering 1995 !

I juli 1995 gjorde Helge Bentsen og Jostein Andreassen 
ytterligere et beinfunn på bunnoverflaten, denne gan-
gen i buktens nordøstre ende. Det viste seg å være et 
stort pannebeinsfragment fra menneske (C. 51445b). 
Dette funnet dokumenterte at funnsituasjonen var mer 
kompleks enn først antatt. Fordi kraniet funnet året i 
forveien var så godt som intakt, måtte pannebeinet 
som nå hadde kommet for dagen tilhøre et annet 
skjelett. Dermed hadde man nå visshet om at det måtte 
finnes rester av minst to mennesker i den lille bukten 
ved Hummervikholmen.  
 Det humanosteologiske materialet var tatt hånd 
om av forskerne Berit Sellevold og Birgitte Skar. De 
hadde fulgt opp funnet fra starten av, i egenskap av 
henholdsvis fysisk antropolog fra IAKN og fylkeskon-
servator i Vest Agder og var i 1995 ansatt i NIKU  . 6

Sellevold og Skar arbeidet nå med gransking av skjelet-
tene og sendte i 1995 en prøve bestående av 4 gram løse fragmenter fra kraniet (C.51445a) til UNIT/
NTH laboratoriet for radiologisk datering. I uttalelsen vedlagt søknaden heter det blant annet:  

«Kraniet stammer sannsynligvis fra en mann som døde i 40-50 år alderen. Kraniefragmentene er 
robuste, og de sekundære kjønnstrekkene tilsvarer mannlige kjønnstrekk på skjeletter fra nordisk 
jernalder, middelalder og nåtid. I nordisk eldre steinalder hadde imidlertid også kvinner svært ro-
buste kranier, mens bekken og andre såkalt post-kranielle knokler fra alle tidsperioder bærer typiske 
henholdsvis mannlige og kvinnelige sekundære kjønnstrekk. En kjønnsbestemmelse som kun er 
basert på trekk på kraniet avhenger derfor til en viss grad av funnets datering: Hvis kraniet fra 
Hummervikholmen stammer fra jernalder eller senere dreier det seg med stor sannsynlighet om en 
mann. Disse overveielsene har betydning for vurderingen av antall individer som er funnet på 
Hummervikholmen, fordi Norsk Sjøfartsmuseum fant et lårben og et skinneben da de etterunder-
søkte funnstedet i 1994. Disse ekstremitetsknoklene er ganske spinkle, og stammer sannsynligvis fra 
en kvinne […]. Funnene av fragmenter av to kranier samt lårben og skinneben stammer altså fra 
minst to, men muligvis fra tre individer. […]. Tannforholdene tyder på at individet kan stamme fra 
middelalderen eller tidligere. Det er ingen spor etter moderne tannbehandling. Tannslitasjen er 
meget kraftig og skiller seg ikke fra slitasjeforhold som vanligvis observeres i arkeologiske funn av 
menneskeskjeletter fra middelalder og forhistorisk tid. [… ]. Forholdene på Hummervikholmen er 
så spesielle at skjelettdelene vanskelig kan tolkes uten at det foreligger en datering. […]. Hvis da-
teringen av kraniet fra Hummervikholmen skulle gi en tidfesting til steinalder ville dette være av 
meget stor betydning for vår kunnskap om de aller første menneskene i Norge» (Sellevold 1995). !

Dateringsrapporten som forelå høsten 1995, ga resultatet 8600±95 14C Age BP   (Sellevold og Skar 7

1996: 12). Dette skapte naturlig nok fornyet og bred interesse for lokaliteten. I brev til Riksantikvaren 
av 24.10.1995 ba NIKU om at det snarest måtte iverksettes tiltak for å undersøke funnstedet ved 
Hummervikholmen nærmere, og det ble påpekt at lokaliteten representerte et stort forskningspotensial. 
Riksantikvaren på sin side, var spesielt opptatt av å få avklart hvilke vernebestemmelse som knyttet seg 
til funnstedet:  

«C14 analysen viser et ytterst spennende resultat, det eldste skjelettfunn i Norge. Det er fremdeles 
uklart om skjelettmaterialet stammer fra en nå undersjøisk gravplass eller om funnene er tilfeldig 
deponert i området. Riksantikvaren ønsker å fastslå hvorvidt området er et fast automatisk fredet 
kulturminne og som sådan beskyttet etter lov om kulturminner av 9/6-78 nr. 50 kap II. Vi ber der-

!
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Figur 11. C. 51445b pannebein, foto B. Kjørslevik/NMM

� #Norsk Institutt for Kulturminneforskning6
#  Lab ID: Tua-12577
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for Norsk Sjøfartsmuseum på våre vegne om å foreta de nødvendige undersøkelser i denne 
forbindelse».   8

Selv om det var tydelig uttrykt fra NIKU, fylkeskommune og Riksantikvar at Norsk Sjøfartsmuseum 
måtte få i stand en ny undersøkelse av lokaliteten i 1995, skulle det bli tidligvinter før noe skjedde. Hov-
edårsaken var at museet ikke hadde noen driftsmidler å gå på til dette arbeidet. Det fulgte heller ingen 
ekstraordinære sikringsmidler med Riksantikvarens bestilling av nødvendige undersøkelser ved Hum-
mervikholmen. Imidlertid kan det av dokumentene i saken utledes at det også fantes en annen grunn til 
å ikke forhaste seg med å få i stand et nytt feltarbeid. Vissheten om den høye alder og den nylig erkjente 
kunnskapen om at det fantes rester av mer enn ett skjelett på stedet, gjorde at gravplass-teorien nå ble 
ansett som mer sannsynlig enn tidligere (Nævestad og Teisen 1995: 3-4, Kolltveit 1996: 17-18).   
 Det er klart at disse forholdene skapte et dilemma for marinarkeologene ved Norsk Sjøfartsmu-
seum: På den ene siden et press på å snarlig få gjennomført videre undersøkelser, på den annen side en 
frykt for å igangsette noe som i verste fall kunne ødelegge en unik lokalitet med særs høy kildeverdi. 
Situasjonen på funnstedet var av en slik karakter at for å få tak i de data som var etterspurt måtte det 
graves. Bare en forholdsvis liten del av det hittil antatt uberørte sedimentet i bukten var intakt, og man 
ville ikke risikere at en hastig gjennomført undersøkelse, som måtte bli noe midt imellom en registrering 
og en utgravning, skulle skje på en måte som gjorde at kildeverdien ikke helt ut kunne erkjennes, enn si 
sikres.  

Etter en avveining av forholdene nevnt oven-
for besluttet Norsk Sjøfartsmuseum å foreta 
en mindre feltundersøkelse ved Hum-
mervikholmen vinteren 1995. Feltarbeidet ble 
finansiert av museets fondsmidler og gjen-
nomført av prosjektleder Michael Theisen, 
marinarkeolog Dag Nævestad, teknisk konser-
vator Pål Thome og assistent Nils Astrup i 
perioden 30.10-04.11. Formål med registrerin-
gen var å sikre data egnet til å kunne avgrense 
skjelettfunnenes utstrekning, samt bringe mer 
klarhet i lagrekkefølge i de gjenværende sedi-
mentene på funnstedet  .  9

 Metodisk ble feltarbeidet innrettet slik at 
hele lokaliteten ble inndelt i et koordinatsys-
tem basert på 1 m2 ruter på en plantegning. I 
felt ble deler av dette systemet også etablert 
fysisk på deler av sjøbunnen i form av et 

rutenett av stålrammer, til sammen 6 m2. Rammene ble plassert over den intakte del av sjøbunnen, ut 
mot det mudrede området. Dette ble dels gjort for å kunne benytte stålrammen som en ”profilskinne” 
til dokumentasjon av stratigrafi. I plan skulle øvrige deler av rammesystemet brukes til å relatere 
eventuelle nye funn til de respektive rutene.  
 Sett i lys av avsatt tid og økonomisk ramme for undersøkelsen, er det klart at det ikke var tenkt 
å grave ut hele området dekket av rutenettet. Tanken var heller at ved å etablere dette som et fast 
målesystem, hadde man klargjort en metodikk for eventuell senere full utgravning.  
 I løpet av de få feltdagene i oktober-november 1995 ble det kun anledning til å undersøke en av 
de ovenfor nevnte rutene, en profil nærmest stedet der hodeskallen ble funnet (rute 47/36). Dokumen-
tasjonen av lagrekkefølge i denne ruten ble utført med 1:1 tracing på tegnefolie over pleksiglassplate 
under vann fiksert mot profilskinnen. Følgende lagdeling ble identifisert: Under et ca. 10 cm tykt lag av 
marine sediment (sort/grå mudder med østersskall) lå et 20-25cm tykt brunlig lag. Dette ble beskrevet 
som homogen «gytje?» inneholdende «noen planterester; kviste, kongler, bar mv. En del hvite små skjell 

!
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Figur 12. Prisipptegning av profilskinne til dokumentasjon av kul-
turlag under vann (etter Malm 1987: 7).

#  Brev fra Riksantikvaren til Norsk Sjøfartsmuseum av 06.11.19958

#  Opplysningene i det følgende om feltarbeidet 1995 er basert på fotodokumentasjon, tegninger og dagboknotater fra 9

Michael Theisen og Dag Nævestad.
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i massen. Underst 10-15cm stein i varierende størrelse fra nøtte til hodestørrelse med skarpe kanter. 
Blandet med skarp grus ligger de rett på fast fjell. Umiddelbart oppfattes stein/gruslaget som avsat i 
istiden (morene-smeltevann?)».    10

 Beskrivelsen i feltrapporter fra 1994 og dokumentasjon av det gytjeaktige homogene laget 
stemmer overens med observasjonene Helge Bentsen gjorde da kraniet ble avdekket. Mest sannsynlig lå 
dette innleiret i det brunlige laget, overdekket av skjell, sand og marine sediment. Beskrivelse av fun-
nomstendighetene for lårbeinet (femur) tilsier at også dette lå i samme stratigrafiske nivå som kraniet.  

Figur 13. Fra undersøkelsen i 1995. Deler av sjøbunnen er inndelt i ruter anlagt med et rammesystem på bunnen, se bilde til ven-
stre. Det graves her i rute 47/36 etter «profilskinne-metoden» for å dokumentere lagrekkefølge, Foto Dag Nævestad.   !
Det var klart vann, ingen algevekst og god sikt under feltarbeidet vinteren 1995, og det ble tatt en rekke 
gode undervannsbilder som dokumenterer blant annet erosjon som følge av propellmudringen året i 
forveien, og situasjonen under vann generelt. Også fotodokumentasjon av snittet som ble renset opp i 
rute 47/36 inn mot stedet kraniet ble funnet eksisterer. På disse bildene sees tydelig det brune sam-
menpressede laget med organisk materiale som lå nederst i profilen, over fjell og morenestein.  

Figur 14. Undervannsfoto fra 1995. Til venstre et oversiktsbilde som viser bart fjell/morene i bunnen og en skråning med 
sjøbunnlag. Stålramme/profilskinne sees i overkant av denne. Til høyre detaljbilde fra nedreste del av proflen i rute 47/36 som 
viser et torvaktig brunt lag i overgangen mot fjell / morenestein. Foto Dag Nævestad. 

Foruten graving av nevnte profilsnitt ble sjøbunnen i øvrige deler av bukta gransket visuelt uten at det 
ble funnet flere skjelettdeler fra menneske. Innsamlet materiale besto av diverse tre, skjell og stein-
prøver (10180032 x16-x21). 
 Status for kunnskapen om skjelettfunnet ved Hummervikholmen ved utgangen av 1995 var at 
man hadde fått sikker viten om skjelettdelenes høye alder. Man viste også at det dreide seg om rester av 
minst to individer. Den korte feltundersøkelsen hadde i tillegg resultert i at man så at det fantes et 
tilsynelatende uforstyrret sjøbunnlag midt i bukten. En prøvegravning i form av et en meter langt og ca.

!
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� #NMM arkiv 10180032 Hummervikholmen, Søgne: Profil rute 47/36, MT 1995.10
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50cm dypt snitt i nordre ende av dette laget hadde påvist en distinkt stratigrafi i sjøbunnen. Det hadde 
ikke latt seg gjøre å avgrense funnområdet for skjelettdelene nærmere, det brunaktige laget som lå like 
over morenestein var ikke datert, og det forelå ikke noe ferdig resultat fra analyse av sedimentsøylen 
som var tatt ut året i forveien (pkt. 14). Man hadde dermed ikke fått nye data som med større grad av 
sikkerhet kunne si om det dreide seg om et løsfunn eller om det var et fast automatisk fredet kultur-
minne.  

!
Sikring 1996 

På forsommeren 1996 gjorde Helge Bentsen enda et 
løsfunn i buktens nordøstre ende, denne gang et 
nakkebein fra menneske (C. 51445c). Ut fra 
finnerens beskrivelse av omstendighetene, var det 
tydelig at også dette nakkebeinsfragmentet kunne 
være deler av et materiale som var omleiret og re-de-
ponert i forbindelse med propellmudring i båthavna. 
Nakkebeinet skal ha ligget åpent på bunnoverflaten 
da det ble oppdaget. Litt merkelig er det at ikke et 
slikt forholdsvis stort beinfragment ble funnet da 
Norsk Sjøfartsmuseum bare drøyt halvåret tidligere 
hadde saumfart bunnoverflaten i forbindelse med 
montering av rammesystemet på sjøbunnen. En 
forklaring kan være at nakkebeinet da kan ha vært 
dekket av et tynt lag med sand og slam eller at det ble 
oversett, kanskje forvekslet med østersskall av noen-
lunde samme form og størrelse. Nakkebeinet ble 
overlevert direkte til NIKU ved Berit Sellevold og 
Birgitte Skar og det ble ikke ført inn i Norsk Sjø-
fartsmuseums funnprotokoll. Dette var også tilfellet 
med pannebeinet Bentsen fant året i forveien (C. 
51445b) og kraniet (C.51445a) funnet 1994.  
 Det kunne ikke fastslås sikkert om det ny-
funne nakkebensfragmentet tilhørte pannebensfragmentet som var funnet året i forveien, eller om dette 
representerte deler av et tredje individ. Uansett: funnet gjorde ikke lokaliteten mindre interessant og det 
var opplagt et behov for å videreføre de undervannsarkeologiske registreringene i 1996. Men så skjedde 
ikke.  
 På Norsk Sjøfartsmuseum var det for året 1996 ingen endringer i den økonomiske situasjonen 
hva gjelder midler til sikring og andre oppgaver i felt ut over ordinær saksbehandling og feltarbeid som 
ledd i håndhevelsen av kulturminnelovens bestemmelser om undersøkelsesplikt, § 9. Knapt nok det, 
viser det seg når man ser etter i korrespondansearkivet for dette året. Godt og vel halvvegs ut i felt-
sesongen hadde ikke museet engang midler til saksbehandling. Situasjonen var kritisk og administrasjo-
nen så seg nødt til å appellere til daværende riksantikvar Nils Marstein direkte:  

«Som kjent har Norsk Sjøfartsmuseum sluttet avtale med Dem om at RA skal dekke lønns og drif-
tutgifter for Norsk Sjøfartsmuseums marinarkeologiske oppdragsenhet, i forbindelse med museets 
forvaltningsansvar for marine kulturminner [….]. Pr i dag 26/6, har Norsk Sjøfartsmuseum 
fremdeles ikke mottatt det lovede beløp, tross flere henvendelser til RA´s saksbehandlere. Denne 
sene utbetaling setter Norsk Sjøfartsmuseum og de øvrige forvaltningsmuseer, i en vanskelig 
økonomisk situasjon. Vi på vår side har pr dato utbetalt lønn og dekket sosiale kostnader i seks 
måneder for to medarbeidere […]».   11

Brevet til Marstein nevner ikke utfordringene med håndteringen av Hummervikfunnet direkte, men det 
er tydelig at nettopp denne saken var bakteppe for henvendelsen. Omtrent samtidig hadde museet nem-

!
"1 5

Figur 15. C. 51445c nakkebein (det største fragmentet) 
funnet i 1996. Her er det oppstilt sammen med  tre 
tilhørende midre fragmenter ,10180032x44, x55 og x 56. 
Disse ble funnet i 1997. Foto B Kjørslevik/NMM

#  Brev fra Norsk Sjøfartsmseum til riksantikvar Nils Marstein av 26.06.199611
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lig mottatt et brev fra Riksantikvaren der Norsk Sjøfartsmuseum ble bedt om å «sluttføre under-
søkelsene ved Humervikholmen innenfor rammene av post 50.2 i løpet av sommeren 1996».     12

 Det er mer enn sannsynlig at det var stor avstand mellom Riksantikvaren og Norsk Sjøfartsmu-
seums oppfatning både om hva undervannsarkeologisk arbeid koster, og når det gjelder forståelsen av 
hvor kompleks Hummerviklokaliteten var. Ingenting tyder på at det fra museets side verken ble ansett 
som økonomisk mulig, eller faglig forsvarlig, å sluttføre undersøkelsene i 1996. Kulturhistorisk Museum var 
hele tiden orientert om framdriften og utfordringen med Hummervikfunnet men det ble ikke på noe 
tidspunkt tatt initiativ til å bidra faglig eller økonomisk fra Kulturhistorisk Museums side.   
 Kunnskapsstatus var fortsatt at det måtte antas at det kunne dreie seg om en oversvømt grav-
plass. Mistanken om dette var også ytterligere forsterket med funnet av et nakkebeinsfragment tidligere 
denne sommeren. Man mente at her måtte man gå forsiktig fram, bruke tid på å planlegge feltarbeidet 
og ikke gjøre noe overilt. Økonomisk dekning for feltarbeidene måtte selvsagt også på plass.  
 I 1996 hadde Norsk Sjøfartsmuseum i tillegg fått en annen utfordring det hastet med å finne 
løsning på: et stokkebåtfunn datert førromersk jernalder som lå utsatt for erosjon i Glomma (Nymoen 
et.al 2005). Heller ikke i dette tilfellet var det mulig å få tilført midler til en sikringsgraving fra Riksan-

tikvaren og i påvente av finansiering på an-
nen måte ble båtfunnet dekket til med 
fiberduk og sandsekker.  
 Alt i alt gjorde situasjonen at Norsk 
Sjøfartsmuseum fant det umulig å fortsette 
undersøkelsen på Hummervikholmen i 
1996. Isteden valgte man, i likhet med båt-
funnet i Glomma, å sikre funnstedet ved å 
dekke det med fiberduk og sandsekker og 
isteden bruke tid til å planlegge en mer om-
fattende registrering og oppmåling året et-
ter (Nævestad og Teisen 1996, Kolltveit 
1997: 20).  
 Sikringsarbeidet ble gjennomført den 
31.10.1996. Verd å nevne er at det i 
forbindelse med arbeidet med å legge ut 
fiberduk på sjøbunnen ble funnet to små 
beinfragmenter. Også disse lå løst på bun-

noverflaten, tilsynelatende uten kontekst med andre funn. Beinfragmentene ble posisjonert i henhold til 
målesystemet fra 1994 (offsetmål fra en basislinje langs vestre bryggekant) og samlet inn. Ved gjen-
nomgang i 2010 av funnmaterialet i Norsk Sjøfartsmuseums arkiv viste det seg at den ene beinbiten, 
(10180032x22), er et diafysefragment av lårbein fra menneske og at det ikke er del av lårbeinet C.
51445d funnet i 1995.  

!
Arkeologisk registrering 1997   13

I perioden 1996-1997 hadde både Søgne kommune, Vest Agder fylkeskommune og NIKU henstilt om 
at granskingen av funnstedet ved Hummervikholmen måtte fortsette. Så gjorde også Riksantikvaren 
som hadde bedt om at undersøkelsen måtte «utføres så snart som mulig i 1997».   Det ble dog ikke til14 -
ført midler til dette og Norsk Sjøfartsmuseum hadde derfor to større sikringsoppgaver i felt denne 
sesongen; båtfunnet i Glomma og Hummervikfunnet, som det måtte skaffes økonomisk dekning til 
annensteds fra.  
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Figur 16. Hummervikholmen oktober 1996. Sikring med fiberduk. 
foto Dag Nævestad/NMM

#  Brev fra Riksantikvaren til Norsk Sjøfartsmuseum av 20.06.199612

#  Denne gjennomgangen av feltarbeidet i 1997 bygger på innberetning fra Dag Nævestad (1997), Norsk Sjøfartsmuseums 13

årsrapport til Riksantikvaren (Nymoen og Nævestad 1997: 22-23), foto, tegninger og øvrig dokumentasjon samt egne dag-
boknotater.
#  Brev fra Riksantikvaren til Norsk Sjøfartsmuseum av 07.10.199614
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 Ved å bruke av museets fondsmidler til forskning og formidling, klarte Norsk Sjøfartsmuseum å 
avsette tid til to uker av feltsesongen 1997 for å videreføre registreringene ved Hummervikholmen. 
Feltarbeidet ble gjennomført i tiden 05 til 16 mai og deltakerne var prosjektleder Dag Nævestad, arke-
olog Pål Nymoen (NSM), arkeolog Torben Malm (Skov og Naturstyrelsen DK) og arkeologistudent 
Frode Kvalø (IAKN). Under deler av feltarbeidet deltok også fotograf  Arve Kjershein (NIKU), Jacob 
Løvdal (Farsund undervannsklubb/Stavanger Rørhandel) og Kenneth Ødegaard (Sørlandsdykk). 
 På bakgrunn av kunnskap om datering, samt det faktum at det til da funne beinmaterialet tilsa 
at det måtte dreie seg om rester av minst to individ, var det nå klart at det måtte tas høyde for at 
funnstedet kunne være en gravplass. Registreringen i 1997 ble følgelig prosjektert ut fra hensynet til at 
lokaliteten skulle undersøkes på en måte som innebar minst mulig inngrep i de fortsatt intakte delene av 
sjøbunnen. På denne tiden hadde man begrenset erfaring med registrering av steinalderlokaliteter under 
vann i Norge, derfor innebar undersøkelsen metodiske utfordringer for Norsk Sjøfartsmuseum. For å 
sikre god kvalitet på arbeidet, samt høste erfaring, ble Torben Malm, den gang ansatt ved Skov og 
Naturstyrelsen i Danmark, engasjert som konsulent for å bistå i planlegging og feltarbeid. Malm hadde 
bred erfaring fra undersøkelser av submarine steinalderlokaliteter langs de danske kyster. 
 Feltarbeidet ble som nevnt planlagt ut fra forutsetningen om at funnstedet skulle undersøkes 
nærmere men ikke graves ut fullstendig. Med bakgrunn i observasjoner som ble gjort da funnet første 
gang ble undersøkt i 1994, samt den nevnte kortere registrering i 1995, visste man nå at mer enn 
halvdelen av lokaliteten var forstyrret av resente inngrep. Man hadde også klar mistanke om at mye av 
det til nå innsamlede humanosteologiske materialet, særlig panne og nakkebeinsfragment samt skin-
nebenet, hadde ligget dypere i sedimentet men at det var fordelt som følge av mudring. Nå hadde man 
også fått rapporten fra analysen av en søyleprøve, (10180032x14), tatt ut i 1994 nær funnstedet for 
kraniet, og denne antydet datering av det nederste sedimentet i prøven til boreal tid (Prøsch-Danielsen 
1996). Summen av denne kunnskapen tilsa at man sto ovenfor en kompleks og unik lokalitet med 
potensial til å bringe inn ny kunnskap både om mennesker i mesolitikum og viktige naturhistoriske data, 
blant annet om etteristidens havnivåendringer i regionen. 
 Hovedmålsetningen med feltarbeidet i 1997 var å skaffe tilveie mer kunnskap om lagrekkefølge 
og deponeringsforhold nede i sjøbunnen. Graving av et 1 m langt snitt innerst i bukten i 1995 hadde 
vist at det var en distinkt stratigrafi her. Dersom det viste seg at sedimentene besto av klart avgrensede 
stratigrafisk adskilte lag også videre utover i bukten, var et av målene å sikre prøvemateriale egnet til å 
datere disse lagene. Dette ble vurdert som særlig viktig fordi man da kunne få kunnskap om hvordan 
dateringen av skjelettdelene relaterte dem til datering av lagene i sjøbunnen. 
 Som nevnt ble det i 1995 anlagt et 1m2 rutenett over hele lokaliteten og tanken var at dette på 
sikt skulle fungere som et fast målesystem for en full utgraving. Ved planlegging av strategi for under-
søkelsen i 1997 valgte man å gå bort fra dette systemet. Beslutningen ble tatt dels fordi det ikke var en 
målsetning å starte en full utgravning, og dels fordi behovet for mer kunnskap om lagrekkefølge tilsa en 
annen metodikk. Istedenfor å følge rutenett systemet for graving og dokumentasjon i plan, ble det gitt 
prioritet til å etablere et langt profilsnitt fra land ut mot dypere vann. I tillegg til å etablere profilen og 
dokumentere denne, var det et mål å gjennomføre et finsøk i plan av de øverste 10-15 cm av overflate-
laget i hele bukten. I lys av tidligere nevnte løsfunn som var gjort årene 1994-1996 hadde vi begrunnet 
mistanke om at det kunne ligge flere menneskebein eksponert for erosjon her, og det ble prioritert å 
sikre dette materialet for ettertiden. 
 Feltarbeidet startet med å fjerne fiberduken som, tynget ned av stein og sandsekker, var lagt på 
sjøbunnen året i forveien. Før duken ble tatt av ble det observert at det hadde samlet seg en del 
gasslommer under denne. Hvorfor det hadde sivet gass opp fra bunnsedimentene vites ikke sikkert men 
en teori kan være at det kom fra lag med innhold av organisk materiale lenger ned.  
 I arbeidet med å fjerne omrotede løsmasser og rense opp en profil ble det benyttet flere typer 
ejektorsugere drevet av vanntrykk. Arbeidene var tidkrevende fordi det skulle vise seg vanskelig å frakte 
fremgravet sediment helt ut av bukten til et soll. Sikten i vannet ble stadig ødelagt av fine sedimentpar-
tikler som ble virvlet opp og vi erfarte at det er lav hastighet på vannutskiftningen i bukten. I tillegg til 
siktproblemene skulle det vise seg at dimensjonene på sugeslangen dykkeren opererte var litt for liten til 
å håndtere de store mengdene østersskall som fantes i bunnsedimentet. Resultatet ble stadige tilstop-
ninger slik at utstyret måtte tas på land for å stakes opp og hver gang dette måtte gjøres ble sikten igjen 
forverret.  

!
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Snitt nord-sør 

De første dagene av feltarbeidet 1997 ble det laget en oppmålingstegning av hele bukten og etablert 
faste basislinjer (x/y), anlagt parallelt med bryggene henholdsvis nord-sør og øst-vest. Bukten er orien-
tert omtrent nord-sør, omkranset av brygger, og er ca. 11,5 meter bred og ca. 11 meter lang målt fra 
bryggekanten i nord ut til senter av en større steinblokk som ligger ved innløpet i sør. Det var langs den 
vestre bryggen Helge Bentsen hadde mudret i 1994 og det var derfor etablert en dypere renne i sedi-
mentene her. Fra x linjen vi anla langs denne vestre bryggekanten og målte inn på plantegningen, ble 
det satt ut en parallell linje 4,5 meter ut i bukten. Avstanden tilsvarte omtrent bredden på mudringsren-
nen slik at denne nye nord-sør linjen ble anlagt i kanten av den gjenværende, og tilsynelatende mest in-
takte del av sjøbunnen. Nord-sør linjen ble strukket 10,5 meter ut, festet i bryggekanten lengst inn og i 
en stikkstang lengst ute, se oversiktsbilde nedenfor, til venstre. Linjen ble markert på overflaten med 
snor og på sjøbunnen med målebånd.  
 På denne måten ble det mulig å gå inn fra allerede omrotet sjøbunn i den ene halvsiden av buk-
ten og fra denne siden arbeide med å rense fram en profil. Vi mistenkte også at de eroderte massene i 
mudringsrennen som nå skulle fjernes kunne inneholde funn, derfor ble alle massene sållet gjennom en 
netting med maskevidde 2,8 mm.  

Figur 17. Fra arbeidet med å etablere et profilsnitt nord-sør i bukta i 1997. Til venstre mosaikk av oversiktsbilder som viser snittet 
markert med en hvit snor fra brygga foran sjøboden sørover til en steinblokk midt i bukten. Bildet til høyre viser arbeidet med opren-
skig av profilsnittet foto D. Nævestad/P. Nymoen/NMM   

Vanndybden nærmest bryggen i nord var ca. 43 cm og ute ved 10 meter var det ca.127 cm dypt. 
Sjøbunnen faller dermed slakt utover i bukten fra nord til sør og dybden øker med bare 84 cm. på 10 
meter (se tabell 1). Den store flyttblokken som ligger ved innløpet til bukten kan ha bidratt til å skape et 
stillestående miljø med svært lite erosjon fra bølger og tidevann inne i bukten. 

 

Tabell 1. Nivellering av vanndybden ned til overflaten av sedimentet langs nord-sør profilen der punktet 0 m. utgjør bryggekanten i 
nord (y 4,5m) og 10m er et punkt ved siden av en stor flyttblokk ved innløpet til bukten. Dybdene ble målt fra vannflate «0» kl 
10:45 den 10.05.1997. !
Bortsett fra problemene med stadig tilstopping av østersskall i ejektorsugeren gikk gravingen relativt 
greit. Sikten ble imidlertid betydelig redusert når vi arbeidet med å fjerne de løse sedimentene i mu-
dringsrennen. Profilen ble gradvis renset fram ved hjelp av graveskje og vannejektor. Ved utsjakting av 
massene i mudringsrennen og arbeidet med opprensking av profilen ble det kun funnet to beinfrag-
menter fra menneske (figur 18). Begge funnene, (10180032x32 og x43), var små diafysefragment, trolig 
fra et lårbein (ikke fra C.51445d) og de ble funnet i sållet. Funn som dette, som ikke ble identifisert av 
dykkeren som arbeidet med ejektorsugen men først oppdaget i sållet, ble posisjonert ut fra vannejek-
torens plassering da de ble funnet. Dette ga en nøyaktighet innenfor en radius av ca. +/- 30 cm. De to 

Avstand i m. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vanndyp i cm. 0,43 0,79 0,62 0,62 0,80 0,88 0,89 1,08 1,12 1,19 1,27
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diafysefragmentene ble funnet i omrotede masser og var mest sannsynlig fordelt i nyere tid som følge 
av propellmudring/erosjon.   
 Under arbeidet med opprensking 
av snittet nord-sør viste det seg at 
sjøbunnlagene var kompakte og at det 
bare i mindre grad var problemer med 
nedrasing fra profilen. Nærmest land, fra 
0 ut til ca. 2,8 meter var det tydelig at 
øverste lag var betydelig erodert. Her lå 
det i et mindre parti et 10-15 cm tykt 
lag av løse østersskall, fin sand og løs 
silt/mergel og for øvrig var det fast 
leirholdig gytje, erodert fram i top-
plaget. Fra ca. 2,8 meter ut til ca. 4 meter lå det som skulle vise seg å være et kompakt lag nærmest 
utelukkende bestående av døde østersskall synlig i overflaten. Fra ca. 4 meter og ut til 9 meter var øster-
slaget overdekket av et gradvis tykkere lag av finkornet sand og homogent mudder. Østerslaget var på 
det meste 40 cm. tykt og det steg innover mot land fra en dybde av maks 80 cm. ned i sjøbunnen ved 9 
meter til det var erodert fram og synlig i overflaten ca. 2.8 meter fra land. Under østerslaget lå det et 
fast, forholdsvis homogent lag av leire/gytje. Det ble observert enkelte biter av bark, kvist og nøtter 
samt mindre mengder knuste skjell i dette laget. Det hadde en forholdsvis jevn tykkelse på mellom 40 
og 50 cm. langs hele profilen. I den grunneste delen og ut til ca. 4 meter var lagdelingen i toppen 
forstyrret, både av den arkeologiske registreringen som fant sted i 1994, og av mudring med båtpropell 
og generell slitasje som følge av bruken av bukta til bading, fortøyning og så videre. 
 Lagdelingen i sjøbunnen var forholdsvis distinkt i hele nord-sør profilen, og denne ble doku-
mentert ut til ca. 9 meter fra land. Lenger ut enn dette ble det svært vanskelig å få til et snitt som kunne 
tolkes fordi overdekningen av det løse slam/siltlaget i toppen tiltok ut mot dypere vann. Det var ved ca. 
9 meter ute i bukten så tykt og løst at det stadig raste ned. Dokumentasjon av profilen ble gjort med 
tommestokk og avlesing av avstand ned til de ulike horisontene fra målebåndet som var strukket langs 
bunnoverflaten. Målene ble overført til plantegning i 1:10cm. på tegnebord på land.  

Figur 19. Nedfotografert tegning av profilsnitt nord-sør i målestokk 1:10cm. (Pål Nymoen).  

Det ble skilt ut fire morfologisk ulike lag. Disse hadde varierende tykkelse avhengig av avstanden fra 
land (se profiltegning nord-sør snitt figur 19). Ved 4,5 meter i profilen var det et topplag (lag1) av løs 
silt/sand ca. 10-15 cm tykt. Under dette en hardpakket horisont med østers, ca. 25 cm tykt (lag 2). 
Deretter et finkornet grålig kompakt leirholdig gytjelag som var ca. 35 cm tykt (lag 3). Under dette laget 
lå det et 10-15 cm tykt mer brunlig lag inneholdende mindre leire og mer organisk materiale (lag 4). 
Dette laget lå presset ned i sprekker i fast fjell og klemt ned mellom knyttneve til hodestore ikke van-
nrullede stein. Innimellom steinpakningen i bunnen lå det også lommer med grov grus og dette ble !
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Figur 18. To fragmenter, trolig deler av lårbein fra menneske, funnet ved op-
prensking av mudringsrenne langs vestre brygge. Foto B Kjørslevik NMM.
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tolket som steril morene. Det nederste laget (4) inneholdende mye organisk materiale, var kompakt og 
sammenpresset med en konsistens som minnet om torvkaker i ferskvann. Det løste seg imidlertid fort 
opp i vann når det ble frilagt og det var derfor vanskelig å dokumentere. Lagets tykkelse ble målt til 
mellom 10 og 15 cm og det ble fulgt langs profilen fra land ut til ca. 6 meter. Overgangen mellom det 
leirholdige gytjelaget, lag 3 og lag 4, var flere steder diffus og vanskelig å skille ut. Det kunne se ut til at 
nedre del av lag 3 gradvis inneholdt flere lommer med organisk materiale, eksempelvis furukongler og 
trerester. Ettersom det ikke ble gravet i plan men kun fokusert på å rense opp mudringsrennen for å 
etablere et profilsnitt helt ned til fjell/morene, var det ikke mulig å observere overgangen mellom gytje-
laget og det organiske bunnlaget mer nøyaktig.  
 Når nord-sør profilen var ferdig renset opp og lagrekkefølgen innmålt og tegnet, ble det tatt ut tre 
prøver til 14C analyse. Prøve av sedimentet med mye organisk materiale (lag 4) ble tatt 2, 5 meter ut 
langs nord sør profilen og 55 cm nede målt fra toppen av sedimentet, totalt 125cm under vannflaten 
(10180032x37). Prøver av østersskall til datering av øverste og nederste nivå av østerslaget ble tatt ut 
ved fire meter i nord-sør profilen. De to prøvene, henholdsvis 10180032x64 fra nedre og 10180032x65 
fra øvre del av skjellbanken besto hver av to skjell. x 65 ble tatt ut ca. 5 cm nede i sedimentet mens x 64 
ble tatt ut ca. 35 cm. nede. Resultatet fra datering av disse tre prøvene er vist i tabellen under.  

Tabell 2. 14C dateringer av prøvemateriale fra profilsnitt nord-sør. 

!
Finsøk 

Både funn gjort av Norsk Sjøfartsmuseum i 1994 (tiba) og to løsfunn gjort av Helge Bentsen og Jostein 
Andreassen i 1995 og 1996 (panne og nakkeben), tilsa at det burde gjøres et finsøk i topplaget av den 
fortsatt gjenstående intakte del av sjøbunnen i bukten. Dette området dekket et areal på ca. 45 m2, målt 
fra steinblokken ved innløpet, langs nord-sør profilen over til land/brygge i øst. Det ble antatt at flere 
skjelettdeler, kanskje også gjenstandsmateriale kunne ha blitt fordelt hit av mudring.  
 Finsøket ble først gjort som visuell registrering der vi svømte sakte over området og viftet for-
siktig i det fine sedimentet som lå på bunnoverflaten. På denne måten ble det oppdaget flere beinfrag-
menter som kunne måles inn der de lå. Toppen av sedimentet var i partier veldig løst og når det i tillegg 
var bare knapt 50 cm. dypt i de grunneste delene var det umulig å bevege seg rundt særlig lenge uten å 
virvle opp finpartikler. Problemene med sikten gjorde at finsøket ble fortsatt med bruk av vannejektor. 
De øverste 10-15 cm. av overflatelaget i bukten ble da renset opp i plan ned til fastere bunn, dels til 
toppen av østershorisonten, dels toppen av det frameroderte leire/gytjelaget (lag 3).  
 I forbindelse med finsøket ble det fokusert på å lete etter gjenstandsmateriale, avslag etc, både 
under vann og i sållingen av massene. Slikt materiale ble ikke oppdaget. En liten kvartsbit, 
(10180032x35), funnet i sållet ble samlet inn og katalogisert, likeledes en liten knoll ubearbeidet flint 
(10180032x49). Denne ble avdekket in situ, i toppen av østerslaget. Flinten kan ha havnet her som følge 
av naturlige formasjonsprosesser og kvartsbiten kan ikke med sikkerhet sies å være bearbeidet av men-
nesker. 
 En del av beinmaterialet funnet under finsøket besto av bein fra fisk, fugl og pattedyr, totalt 20 
funn (10180032x25, x26, x27, x28, x29, x30, x31, x33, x34, x36, x39, x41, 42, x46, x51, x52, x54, x57, 
x60, x61). Blant dette materialet var ryggvirvler av fisk, brystbein av fugl, en tann – trolig fra hund, en 
kjeve sannsynligvis fra sel, samt kjeve, skulderblad og to andre knokkeldeler fra rådyr. Blandet med 
dette lå det også resent beinmateriale, åpenbart ”middagsrester” fra grilling på land; kyllingbein, sagede 
stykningsdeler av gris eller får etc. Dyrebeinmaterialet lå uten sammenheng, i det som klart ble oppfat-
tet som et erodert og omrotet lag i bunnoverflaten. 

Prøvemateriale Kontekst Lab ID 14C år BP Kalibrert BC 
(1σ)

Kalibrert BC 
(2σ)

Østers 10180032x 64, nedre 
del av østerslag

Beta-116099 7820±90 6423–6239 7526–6116

Østers 10180032x 65, øvre 
del av østerslag

Beta-116100 7040±80 5646–5504 5730–5445

Organisk sedi-
ment

10180032x 37, lag 4 
over morne

Beta-116098 8230±50 7339–7145 7451–7079

!
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Figur 20. Eksempel på beinmateriale fra fugl, fisk og pattedyr innsamlet i forbindelse med finsøket, øverst fra venstre; x57 ribbein 
fugl (?), x28 skulderblad rådyr (?), x33 fiskebein, x42 underkjeve rådyr, x41 tann fra hund (?), brystbein fra fugl. Foto NMM. 

Det innsamlede dyrebeinmaterialet har ikke vært gjenstand for grundige analyser i ettertid, det ble 
tolket som rester av fugl, fisk og dyr som var deponert naturlig i bukten. Bein fra rådyr ble funnet både 
i 1994 og 1997, i begge tilfelle løst på bunnoverflaten. Fra to av disse beinene er det senere utført 14C 
analyser, (TUa-7677 og TUa-7678), som begge viste at dette var fra 1900 tallet   . Det er dermed 15

sannsynlig at disse beinene stammer fra et dødt dyr som er drevet inn i bukten og gått i oppløsning her. 
Til støtte for denne hypotesen kan nevnes at Helge Bentsen opplyste at han på vårparten et år hadde 
måttet fjernet et rådyrkadaver som var drevet i land samme sted. 
 Finsøket resulterte også i funn av 11 fragmenter av bein fra menneske. Funnene var fordelt på 
åtte deler av kranie (10180032 x44, x45, x47, x48, x53, x55, x56, x59). Berit Sellevold har senere identi-
fisert disse fragmentene og funnet at kraniefragmentene x44, x55 og x56 passer med C. 51445c (det 
store nakkebeinfragmentet funnet i 1996), og disse er avbildet sammen i figur 15. Videre ble det funnet 
en hakespiss (10180032x58), en tann (10180032x50), og et lite fragment av bekkenbein (10180032x4). 

Figur 21. Beinfragmenter fra menneskeskjelett funnet ved finsøk i topplaget av omrotet sjøbunn øst for nord-sør profil. Øverst fra 
høyre: hakespiss, bekkenbensfragment, kraniefragment, tann. Nederst: fire kraniefragmenter. Foto B. Kjørslevik/D. Nævestad.  !
Alle disse beinfragmentene fra menneskeskjelett lå innenfor et avgrenset område, ikke større enn ca. 
45m2 og konteksten de ble funnet i ble klart oppfattet som et erodert og omrotet lag i bunnoverflaten. 
Alle beinfunnene hadde delvis algegrodd overflate hvilket tyder på at de nylig har vært eksponert i 
åpent vann. Det ble derfor antatt at de ble utvasket fra dypere lag og fordelt av propellmudring. 

!
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Snitt øst-vest 

Da finsøket av topplaget var gjennomført ble det satt i gang arbeid med å grave en profil øst-vest. 
Denne ble anlagt langs y aksen, fra 5 meters merket på nord-sør profil og 7 meter over til østre bredd 
(se kartet i figur 24 side 24). Snittet ble avmerket med snor og målebånd på samme måte som nord-sør 
profilen. Målsetningen med graving av dette snittet var å undersøke stratigrafien her og om det er vari-
asjoner i forhold til det som var observert i snittet 
nord-sør. Knapphet på tid gjorde at det kun ble 
gravet og dokumentert øverste del av sjøbunnen i 
øst-vest snittet. Topplaget i det meste av profilen ble 
beskrevet som et omrotet 10-15 cm tykt lag av 
eroderte masser, deretter tynt lag av mer leirholdig 
sediment som lå direkte på et kompakt østerslag. 
Dette tilsvarte observasjonene som ble gjort i 
samme avstand fra land i nord-sør profilen.  
 Østerslaget kunne følges østover til y 10m, 
tilsvarende ca. 1,5 meter fra land på østre bredd. Her 
forsvant banken med østers og tykkelsen på det 
øverste laget av omrotede masser økte til ca. 50 cm. 
I dette området, inntil land på østre bredd ble det 
nederst i disse massene funnet en planke med rester 
av takpapp og stift, hvilket tilsier at mye av sjøbun
nen var kraftig forstyrret her. Disse observasjonene 
stemmer overens med opplysninger bruker av stedet 
har gitt om tidligere mudring (se skisse over in-
ngrepssoner figur 3 side 7) 

!

Figur 23. Undervannstegning/skisse av profilsnitt øst-vest (P. Nymoen) !
Under feltarbeidet ved Hummervikholmen i 1997 ble det ble det gjennomført til sammen 53 dykk. I tid 
utgjorde dette 81,5 timer under vann. Det ble høstet viktig praktisk erfaring om hva slags type sugeut-
styr, dimensjoner på slanger og type soll som er hensiktsmessig å anvende ved graving i sjøbunnlag av 
slik sammensetning som ved Hummervikholmen. Strategien med å fokusere tilgjengelig tid og ressurser 
på graving av et snitt fra land ut mot innløpet til bukten viste seg å være god fordi det ga viktig 
kunnskap om stratigrafien i et snitt gjennom hele lokaliteten. 
 I de 15 årene som har gått siden Norsk Sjøfartsmuseum gjorde siste registrering på lokaliteten 
frem til nå (2013) er det ikke gjort videre undersøkelser på stedet. Det har ikke innkommet flere op-
plysninger om løsfunn fra brukere av stedet eller andre og museet har bare sporadisk besøkt lokaliteten 
for å kontrollere forholdene. Senest ble dette gjort i 2011, og det viste seg da at det har skjedd svært lite 
med sedimentet under vann, situasjonen har holdt seg stabil. 
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Figur 22. Graving av et snitt gjennom det øverste 
sjøbunnlaget øst-vest (markert mellom de to 
stikkstengene i hver billedkant. Foto Dag Nævestad.  
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Dateringer og funnfordeling 

Menneskebeinene fra lokaliteten Hummervikholmen er datert i flere omganger, som vi så i gjennom-
gangen av funnhistorien, første gang i 1995, da det nesten intakte kraniet C.51445a ble datert 14C 
8600±95 BP (Sellevold og Skar 1996: 12, 1996b: 24). Senere ble også de store nakke- og pannebein
fragmentene som må stamme fra to andre hodeskaller, samt lår og leggbein funnet i 1994 datert og 
publisert (Sellevold og Skar 1999: 9-10). En sammenstilling av disse dateringene er vist i tabell 3. 

 Ser vi på kalibreringen av de fire første dateringene i tabell 3, sammenfaller disse godt i alder, 
men sammen med dateringen av pannebenet C.51445b, kan det se ut til at det kronologisk skiller en 
periode på 5-600 år mellom dette og de øvrige funnene. Det skal her bemerkes at en ny 14C analyse av 
pannebenet gjennomført i 2010 ga resultatet 14C år BP 8665 ± 100, kal. BC 7890-7540 (Lab ref: 
TRa-951)  .  16

 14C analysene viser at menneskebeinene stammer fra boreal tid/mellommesolitikum og at de er 
de eldste fysiske spor av mennesker i Norge som er kjent til nå. Samlet sett indikerer dateringsanalysene 
som hittil er utført på det humanosteologiske materialet fra lokaliteten Hummervikholmen at de sam-
menfaller i tid. Videre viser analysene av 13C verdier som ble utført samtidig, at kostholdet disse men-
neskene hadde i vesentlig grad besto av marin føde. De bevarte tennene som er funnet viser spor av 
kraftig slitasje i plan, hvilket er et slitasjemønster som gjerne assosieres med jeger/samler tilværelse 
(Sellevold og Skar 1996: 24). Samlet morfologisk vurdering av tann, kraniesømmer- og det øvrige bein-
materialet, basert på det faktum er at de er fra boreal tid, indikerer at det kan være voksne kvinner og at 
dødsalderen kan ha vært ca. 35-40 år (op.cit). 
 Som vi har sett av beretningen fra feltarbeidene gjennomført på 1990-tallet hadde disse karakter 
av å være sikrings- og registreringsarbeid. Fra Norsk Sjøfartsmuseums side var flere personer involvert i 
dette og metodikk for dokumentasjon og innsamling av funn ble gjort med bruk av ulike metoder, 
stadig tilpasset kunnskapen som framkom til om lokalitetens unike kildeverdi og kompleksitet. Samtidig 
har vi sett at noen av funnene ble samlet inn av grunneier og andre og det har derfor vært noe av et 
puslespill å systematisere alle opplysninger om funnsted og kontekst på et samlet funnfordelingskart. 
 I en samlet liste over bein fra menneske funnet årene 1994,1995,1996 og 1997 er det oppført 22 
enkeltfunn, mens i funnfordelingskartet i figur 24 har jeg markert 23 funn. Forklaringen på dette er at 
enkelte av fragmentene ble limt sammen i 1994/95. For eksempel er dette tilfelle med x9 (fragmenter av 
hodeskalle-base), funnet ved arkeologisk registrering i 1994, i avtrykket etter det første skallefunnet som 
da fortsatt var synlig.  
 Når de enkelte beinfragmentene er plottet inn på en oppmålingstegning av lokaliteten laget av 
Dag Nævestad i 1997, er det iøynefallende hvor konsentrasjonen av funnene lå. Kun to funn, x32 og 
x43 - to diafysefragment, muligens fra lårbein (Femur), ble funnet vest for det lange nord-sør snittet. 
Både disse - og samtlige av de øvrige funnene, med unntak av det første kraniet x1/C.45445a og lår-
beinet x12/C.45445d, ble funnet i de øverste sjiktet av sjøbunnen. Flere av dem var synlig på bunnover-
flaten. Observasjoner gjort under finsøket gjennomført i 1997 og opplysninger fra finnere tilsier at kon-
teksten de lå i er et fordelt og omrotet overflatelag.  
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� #Personlig#meddelelse#2010:#Birgitte#Skar16

! Prøvemateriale+ Kontekst+ + Lab+ID+ 14C+år+BP+ Kalibrert+BC+
(1σ)+

Kalibrert+BC+
(2σ)+

δ13C+
(‰)+

marin+
diet+%+

Kranie+C.51445a! in!situ!?!/!mudret! ! TUa01257! 8600±95! 7491–7255! 7557–7117! –13.4! 86!
Kranie+nakkeben+
C.51445c!

mudret!/!fordelt! ! TUa02106! 8635±75! 7500–7327! 7552–7191! –13.3! 86!

Femur+C.51445d! In!situ!?!
utgravning!

! TUa02107!! 8700±70! 7554–7408! 7580–7276! –12.6! 86!

Tibia++C.51445e! mudret!/!fordelt! ! TUa02108! 8455±75! 7282–7074! 7417–6996! –12.9! 86!
Kranie+panneben+
C.51445b+
!

mudret!/!fordelt! ! TUa02105! 8095±55! 6761–6587! 6918–6518! –13.6! 86!

!Tabell 3. En oversikt som viser dateringer av humant beinmateriale funnet ved Hummervikholmen fra 1994-1997 
(Nymoen og Skar 2011: 43).
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 Et annet forhold som tydelig fremkommer av funnfordelingskartet er at konsentrasjonen av 
humane beinfunn lå nord for den store steinblokken som ligger midt i innløpet av bukten, det vil si fra 
vanndybde ca. 130 cm. og grunnere. Under feltarbeidet i 1997 ble det gjort noen få registreringdykk 
også sør for steinblokken, ut mot dypere vann. Det viste seg at det var meget løse bunnsedimenter i 
overflatelaget her (finkornet mudder) og det ble ikke observert bein eller andre funn her. Det skal be-
merkes at det heller ikke ble gjort forsøk på å grave prøvestikk eller snitt i sedimentet lenger sør enn 
steinblokken. Grunnen til det var at etablering og dokumentasjon av nord-sør snittet ble prioritert, og 
med den tiden og det utstyret vi hadde til rådighet måtte undersøkelse av lagdeling og funn sør for 
steinblokken nedprioriteres. 

Figur 24. Funnfordelingskart, posisjonering av samtlige funn av beinfragmenter fra menneske fra årene 1994-1997 ( NMM/Pål 
Nymoen på bakgrunn av oppmålingstegning laget av Dag Nævestad 1997. 

!!!!!!!!!!!!!!!!
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Oppsummert om undersøkelseshistorien 

I forlengelsen av denne beretningen om arkeologiske registreringer ved Hummervikholmen som jo er 
skrevet mange år etter at de fant sted, er det relevant å komme med noen betraktninger om under-
søkelseshistorien.  Kulturminnevernet i Norge er organisert ulikt i forskjellige landsdeler. I sør har det 
tradisjonelt vært et skille mellom arkeologi over og under vann, det vil si et skille mellom hvilke insti-
tusjoner som utfører ulike deler av forvaltningsarkeologien. Eksempelvis er dette ansvaret for forvalt-
ningen under vann lagt til Norsk Maritimt Museum i de ti sørligste fylkene mens ansvaret for terrestrisk 
arkeologi tilligger Universitetet i Oslo/Kulturhistorisk Museum for tilsvarende område.     17

 Forvaltningsarkeologien genererer vesentlig ny empiri til forskning. Siden forskere / arkeologer          
arbeider med arkeologi i samme område men er adskilt i to ”kulturer” nemlig ”vann” og ”land” arke-
ologi oppstår utfordringer med hensyn til en helhetlig forvaltning og anledning til å bygge en mer over-
gripende forskningsmetodikk anvendbar til å arbeide med problemstillinger knyttet til kystsonen. En 
særlig ugunstig følge av skillet mellom undervannsarkeologi og landarkeologi er manglende dynamikk i 
forskning og forvaltning.                              
 Marinarkeologisk fagmiljø hadde inntil Hummervikfunnet kom for dagen vært lite opptatt av          
steinalderregistrering. Problemet og potensialet ble påpekt av Skar (1995) på et seminar som samlet 
store deler av marinarkeologisk fagmiljø i Norge i 1993. I Norsk Sjøfartsmuseums årsrapport i etterkant 
av Søgnefunnet ble dette påpekt som metodeproblem, dels at vi ikke hadde tilstrekkelig redskap til å 
prioritere forvaltningsundersøkelser med tanke på steinalderfunn på grunt vann. Det manglet også både 
kompetanse på feltet og nødvendig tilgang på kart, arkiv og databaser over automatisk fredede kultur-
minner i kystsonen (f  eks økonomisk kartverk). Det ble særlig påpekt at behovet var stort i Vest Agder 
der man nå var blitt mer bevisst det funnpotensialet som eksisterte: ”Dette funnpotensialet har direkte 
innvirkning på prioritering av områder. Det later nå til at det kan være et potensial for funn av 
steinalderboplasser helt fra Egersund til Søgne. Her vil en måtte sammenholde hydrografi, topografi og 
funn fra perioden på land.” (Nævestad og Teisen 1995: 6).                            
 I tiden etter dette er det grovt oppsummert gjort svært lite på det mer overgripende og organ         -
isatoriske plan. I 2004 ble det startet et forprosjekt med økonomisk støtte fra Risantikvaren med å 
etablere et faglig program for bygging av kunnskap om steinalder under vann i NMM forvaltnigsdistrikt. 
En hovedoppgave i Arkeologi med fokus på metodikk i samband med registrering av submarine 
steinalderboplasser i Norge ble også gjennomført (Arrestad 2005). I Danmark har man til sammenlign-
ing systematisk drevet metodeutvikling og innreflektert det submarine potensial siden begynnelsen av 
1970 tallet (Skaarup 1983: 138). 

!
!!!!!!!!!!!!!!

!
"2 5

#  I de nordligste landsdelene er kompetanse på undervanns – og landarkeologi samlet ved de to universitets – lands17 -
delsmuseene, henholdsvis Tromsø Museum og NTNU Vitenskapsmuseet. Mens i sør er det henholdsvis Bergens Sjø-
fartsmuseum, Stavanger Sjøfartsmuseum og Norsk Maritimt Museum som har delegert myndighet for å arbeide med under-
vannsarkeologi.
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Diskusjon og tolkning 
Hvorfor lå det rester av flere mennesker fra eldre steinalder i sjøbunnen ved Hummervikholmen? 
Hvordan havnet de der? Hva skjedde? Helt fra den første dateringen forelå i 1995 er dette spørsmål 
som har vært sentrale. Daværende kulturkonsulent i Søgne kommune Jostein Andreassen hadde helt 
rett; funnet er så gammelt at vi nesten ikke kan forstå det. BP, ”before present”, det er slike ”arkeolo-
giske 14C år ” det stort sett blir operert med i denne beretningen, de betyr omregnet i våre kalenderår at 
disse menneskene døde for om lag 9500 år siden. Det er de eldste fysiske rester av mennesker som hittil 
er funnet her til lands og de utgjør derfor et helt unikt kildemateriale. Jeg har forsøkt å beskrive hvordan 
funnets unikhet gradvis gikk opp for kulturminnevernet, og hvordan undersøkelsene av funnstedet 
gjennomført på 1990 tallet artet seg. Vi så at det fra starten av særlig var en avklaring på om funnet 
skulle regnes som et «løsfunn» eller et «fast fornminne» som ble etterlyst, jamfør for eksempel Riksan-
tikvarens bestilling av en utgravning på lokaliteten høsten 1995. 
  Selv om disse spørsmålene først ble reist ut fra et juridisk/forvaltningsarkeologisk ståsted, utgjør         
de på sett og vis også essensen av de to faglige hovedhypotesene som ble lagt for de arkeologiske un-
dersøkelsene på funnstedet, nemlig 1: at funnene må forstås som tilfeldig deponerte lik, sannsynligvis 
drevet i land etter ulykke på sjøen. Eller 2: at de døde ble plassert her intensjonelt og at det må dreie seg 
om en gravplass. Funnene hadde en overraskende høy bevaringsgrad, og hvordan menneskebeinene 
hadde kunnet overleve tidens tann var også et viktig spørsmål. Knyttet an til både dette og de to hy-
potesene, var mer kunnskap om etteristidens havnivåendringer i Vest Agder ansett som helt sentralt. 
 En forvanskende faktor ved metodevalg og tolkning var at sjøbunnen i flere deler av bukta var          
mudret. Det grunne partiet var i tillegg brukt til bading og fortøyning av småbåter, noe man måtte anta 
hadde ført til slitasje på bunnoverflaten, kanskje også de-stabilisering av dypereliggende lag. Det er som 
vi har sett gode grunner for å anta at de største omrotingene ble påført i forbindelse med propell-
spyling og bygging av sjøbod og 
brygge fundamentert på en pakn-
ing av stein i strandsonen første del 
av  1990-tallet. Det har vist seg 
vanskelig å fremskaffe foto eller 
annen dokumentasjon som viser 
hvordan bukten så ut før hytte og 
bryggebygging, men en antydning 
kan sees på et flyfoto fra 1960 
årene. Selv om dette bildet er 
uskarpt ser vi tydelig at bukten 
tidligere var noe lenger og videre, 
avgrenset av svaberg i nord og 
vest. 
 Ser vi på hvilke funn som          
kan være in-situ kontekster blant det samlede menneskebeinmaterialet, er det på det rene at kun 
hodeskallen (C51445a) og løse fragmenter av denne, samt lårbeinet (C.51445b), var overleiret av marine 
sedimenter. Nøyaktig hvor tykke disse lagene var på stedet disse beinene ble funnet, inntil bukten ble 
tatt i bruk i moderne tid, var det ikke mulig å måle ettersom byggearbeidene og mudring med hjelp av 
båtpropell hadde fjernet deler av det øverste sjøbunnlaget. Vi husker at det ved registreringen i 1994 ble 
gravet i området nær funnstedet for kraniet, og at lårbeinet da ble avdekket ca. 12 cm. nede i sedi-
mentet. Men hvor tykke lag med sand og skjell som har ligget over dette og kraniet før lokaliteten ble 
tatt i bruk som småbåthavn, kan vi som nevnt ikke vite nøyaktig. Vi kan imidlertid ut fra det som 
framkom av lagrekkefølge og endringer i mektighet på disse i det lange nord-sør snittet, se at tykkelsen 
på marin overleiring (skjellbanke og sand) var betydelig tynnere helt innerst i bukta. Sannsynligvis kan 
dette dels forklares som erosjon skapt av båtbruk/propellmudring, dels skyldes det trolig også flere 
former for naturlig erosjon som kontinuerlig foregår i strandsonen og på svært grunt vann, slikt som is, 
tidevann og bølgeerosjon. 
 Nevnte snitt gjennom sjøbunnen fra nord til sør ga viktig stratigrafisk informasjon. Det viste at          
det var klare skiller mellom lag av henholdsvis sand/skjellsand, kompakt østershorisont og homogent 
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Fig 25 Den lille vestvendte bukten på Hummervikholmen ser annerledes ut på flyfoto 
fra ca. 1965 enn den gjør i dag. Den er dypere, videre og mer langgrunn. Bildet er ut-
lånt av Terje Nuland, Søgne kommune. Foto Fjellanger Widerøe ©Statens kartverk 
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gytjelag med overgang til et torvlignende lag innholdende mye organisk materiale og stein. Sammen-
holdt med 14C dateringer som ble tatt fra snittet, har vi en god pekepinn på hvor langt ned i sjøbunnen 
menneskebeinene har ligget. Østersbanken ble datert til perioden ca. 7800-7000 BP mens den eldste 
dateringen, ca. 8200 BP, var fra et sammenpresset ”torvaktig” lag som ved et punkt ca. 2,5 meter sør for 
strandkanten lå 55 cm. nede i sjøbunnen. Dette ”torvlaget” var tynt, bare 5-10 cm. og det lå presset ned 
på stein, dels på fjell og dels på større og mindre ikke vannrullede løse steiner.  

!
En tilfeldig hendelse?  

Etter den første registreringen på funnstedet i 1994 konkluderte Michael Teisen at mest nærliggende 
forklaring må være at ”det er et sjølik, ”strandvasker” som er drevet inn i en bakevje i viken og gått i 
oppløsning der med spredning av de enkelte legemsdeler til følge, hjulpet av krabber og andre åtselse-
tende organismer. [og at] Uansett datering må man erkjenne, at ulykkestilfelde under jakt og fiskeri i 
skjærgården har kunnet skje til alle tider og lik fra forlis i innre skjærgård har kunnet drive hit og inn i 
viken, som utgjør en bakevje for sundet mellem øyene”. (Teisen 1994: 3).  
 Langt på vei er det rimelig å følge Teisen i denne forklaringsmodellen. Især om vi tar ut         -
gangspunkt i de fakta som forelå i 1994; udaterte rester av et menneskeskjelett i en liten bukt, skjermet 
for dominerende vindretninger, beliggende i den indre skjærgården. Det viste seg å stemme at denne 
bukten, med en stor flyttblokk i innløpet, utgjør en form for ”bakevje” der drivgods samles opp. Sågar 
hadde et helt rådyrkadaver drevet inn her og blitt liggende i ny tid   . Et dødt menneske kunne godt an18 -
tas å ha blitt deponert her ved en lignende tilfeldighet. Men da det etter hvert ble klart at det måtte dreie 
seg om rester av flere individ får teorien om at dette er en tilfeldig hendelse brister. Selv om det ikke 
helt kan utelukkes, mener jeg det må anses som mindre sannsynlig at tre kropper hadde drevet inn i den 
samme lille bukten. Det er imidlertid andre forhold enn antallet kropper som taler mest i mot at det kan 
være ”strandvaskere” som Teisen kalte det. Etter mitt syn er bevaringsgraden den viktigste innvendin-
gen. 
 Kunne beinfunnene ha overlevd til i dag om de stammer fra kropper som ble tilfeldig deponert          
her? Når vi ser på beinene og deres overflatestruktur, er det tydelig at kraniet (C.51445a) og lårbeinet 
(C.51445b) var svært godt bevart og uten begroing. Både beinstrukturens overflate og funnoms-
tendighetene indikerer at disse har ligget innleiret i et stabilt sediment fattig på oksygen og at de lenge 
må ha ligget godt beskyttet for de naturlige formasjon-
sprosesser som foregår i en strandsone. Gjennom an-
alyse av funndistribusjon sammenholdt med infor-
masjonene om at grunneier over minst et tiår hadde 
mudret løs bunnsedimenter med propellen på båten sin, 
er det godtgjort at samtlige funn av humant beinmateri-
ale, foruten kraniet og lårbeinet, lå i en kontekst som 
tilsier at de er fordelt i ny tid. Videre er det overveiende 
sannsynlig at alle beinfragmentene funnet i det omrot-
ede topplaget må ha ligget innleiret i sjøbunnen, trolig i 
samme lag som kraniet og lårbeinet, inntil ny tid. Når vi 
sammenligner overflatestrukturen på kranie og lårbein 
med beinfunnene fra de omrotede massene, hvor blant 
annet et leggben og flere kraniefragmenter var blitt 
liggende eksponert for lys, oksygen og erosjon, ser vi at 
selv på den korte tiden har det skjedd betydelig algegro-
ing og nedbrytning av beinstruktur i kantene (figur 26). 
Teorien om at skjelettdelene stammer fra en- eller flere 
tilfeldige hendelser der ilanddrevne lik har gått i op-
pløsning og at løse skjelettdeler deretter ble tilfeldig fordelt passer ikke så godt med dette. Bare kort tids 
eksponering for åpent vann ville gitt synlige tegn på beinstrukturen i form av begroing og nedbrytning 
av kalkalger. Basert på data innsamlet i feltsesongene 1994-1997 er dermed funnenes bevaringsgrad og 

!
"2 7

Figur 26. Øverst lårbeinet C.51445b, nederst leggbein 
C.51445e  Foto B Kjørslevik NMM.

#  PM: Helge Bentsen18
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morfologiske variasjoner i beinstrukturen en hovedkilde til arkeologisk tolkning av at de døde må ha 
blitt overleiret raskt. Spørsmålet blir da om det ca. 8600BP var miljøfaktorer på stedet som gjorde at 
kroppene ble overleiret, eksempelvis grunnmarin gytje eller lakustrin sump/myr. Dertil kommer 
forhold vedrørende den påfølgende transgresjonen, hvor raskt etter deponeringen dette skjedde og 
hvordan erosjonsprosessene fra havnivåstigningen virket i forhold til omleiring av skjelettene.  
 Oppsummert om tolkning av funnet som resultat av en ulykke på sjøen, der kropper har drevet          
inn i samme lille bukt og gått i oppløsning slik at skjelettdeler ble spredt rundt av naturlige formasjon-
sprosesser, er at det ikke helt kan utelukkes. En hovedinnvending mot denne teorien er bevarings-
graden, de må raskt ha blitt overdekket. Vi vet ikke nok om det var naturforhold eller kraftige hendelser 
som kan ha ført til dette, men her spiller også det forhold at det ble funnet rester av flere kropper på 
samme sted inn. Samlet sett gir dette grunnlag for å anta at det kan være tale om en intensjonell ned-
gravning. 

!
En transgredert gravplass? 

Man har lenge vært klar over at deler av norskekysten ble oversvømt forårsaket av klimaendringer i 
steinalderen (Skar 1995, Aarrestad 2005). Eksempelvis er flere funn av submarine ”torvlag” i Vest 
Agder antatt å stamme fra disse prosessene (Holmboe 1909, Sollesnes og Fægri 1951, Prøsch-Danielsen 
1995: 16, 1997: 86). Dette forholdet gjør at de tidligste strandnære boplassene kan ligge under vann i 
det sørligste Norge, og det forklarer langt på vei den nesten totale mangelen på landfunn av strand-
bundne lokaliteter fra tidlig og mellommesolitikum i Vest Agder (Bjerck 1994: 46, Stylegar 1999: 43, 
Nymoen og Skar 2011: 39ff).  
 Så langt er strandforskyvningskurven for Vest Agder basert på relativt få naturvitenskapelige          
studier og i tillegg er få arkeologiske kontekster egnet til å komplettere bildet kjent. Lokale variasjoner 
som vi aner har vært reelle blir derfor tilsvarende vanskelig å bekrefte eller avkrefte. En interessant 
lokalitet å se Søgnefunnet i sammenheng med er ”Oddernes terskel” beliggende 3,75 m.o.h. om lag 20 
kilometer østnordøst for Hummervikholmen. Lokaliteten ble oppdaget i 1950 årene i forbindelse med 
anleggsarbeid som avdekket flere furustammer i nedre del av et kompakt torvlag. Hafsten (1958) som 
analyserte funnet, bemerket at torvlaget var dekket av et ca. 2 meter tykt lag med marint sediment, og 
på grunnlag av pollenanalyser antok han at torvlaget var avsatt mellom 9000 og 8000 BP. I følge Midt-
bø et al (2000: 46) viser nyere 14C daterte prøver av samme pollensammensetning (or) at lokaliteten ble 
transgredert mellom 8400 og 8300 BP. Oddernes ligger et stykke nordøst for Søgne, likevel er data fra 
denne lokaliteten interessante for tolkninger av lagskillene som ble identifisert ved Hummervikholmen, 
der det som nevnt synes klart at et organisk brunt lag (8230 +/- 50 BP) var overleiret av marine sedi-
menter og at dateringen av disse kan indikere at bukten ble transgredert fra ca. 8000 BP. 
 Den distinkte stratigrafien, særlig representert ved det kompakte østerslaget datert til perioden          
7820 BP-7040 BP ble første gang erkjent og dokumentert i Søgne i forbindelse med registreringene 
Norsk Sjøfartsmuseum gjennomførte ved Hummervikholmen. I undersøkelsens tidlige fase ble øster-
shorisonten og det samlede bilde av funnmateriale, særlig innslaget av dyrebein tilsynelatende tilfeldig 
deponert i massen, mistenkt å kunne representere rester av en boplass med ”kjøkkenmødding” og at 
det hadde ligget en gravplass i nærheten. Data som framkom under registreringen, særlig i 1997, gjør at 
boplass hypotesen må anses som lite sannsynlig. Ikke bare er østershorisonten yngre enn det humane 
beinmaterialet, det som er datert av dyrebeinmaterialet viste at dette er fra ny tid, og østersbanken besto 
av mengder med hele østers som lå tett på hverandre hvilket er indikasjon på at skjellene døde i vokses-
tilling. I forbindelse med finsøket ble det fokusert på å lete etter gjenstandsmateriale, avslag etc., både 
under vann og i sållingen av massene. Slikt materiale ble ikke oppdaget. En liten kvartsbit, 
(10180032x35), funnet i sållet ble samlet inn og katalogisert, likeledes en liten knoll ubearbeidet flint 
(10180032x49), avdekket, i toppen av østerslaget. Flinten kan ha havnet her som følge av naturlige 
formasjonsprosesser og kvartsbiten kan ikke med sikkerhet sies å være bearbeidet av mennesker. I tiden 
etter at undersøkelsene ved Hummervikholmen ble avsluttet er det gjort en annen observasjon av 
lagdeling i sjøbunnen i nærheten. Dette skjedde i 2011 da det ble gravet søkesjakter i sjøbunnen i en 
grunn bukt ved Hallandvik som ligger på fastlandssiden, mindre enn en kilometer fra Hummervikhol-
men (Nævestad 2011). Under denne registreringen, som var utløst av en søknad om mudring, ble det 
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dokumentert at det lå en kompakt østershorisont på om lag tilsvarende dybde i sjøbunnen og med mek-
tighet lik det som ble observert ved Hummervikholmen i 1997.  
 Østershorisonten utgjorde som nevnt et klart lagskille i det lange nord-sør snittet gravet ved          
Hummervikholmen i 1997. Likevel er en viktig 
observasjon gjort av sjøbunnlagene at det både 
i gytjelaget og i torvlaget i bunnen ble observert 
en del mindre skjellbiter (ikke hele østers). 
Disse observasjonene samsvarer også med 
analysen av søyleprøven (x14) (Prøsch-
Danielsen 1996). Teisen (1994) beskrev at det 
under det eroderte overflatelaget bestående av 
mørk grå mudder med østersskall, lå et 20-25 
cm. tykt brunlig lag med: ”homogen 
”gytje?” [inneholdende] noen planterester; 
kviste, kongler, bar mv. En del hvite små skjell i 
massen”. I profilsnittet gravet i 1997 ble de 
samme forholdene observert, og i tillegg flere 
horisontale og skråstilte ”kanaler” som må være 
laget av organismer som lever nede i sjøbun-
nen. Det er derfor mulig at innslaget av små 
skjellbiter i de nederste lagene kan skyldes bio-
turbasjon (se særlig Ferrari & Adams 1990).  Dette er en observasjon som er viktig å ta hensyn til i 
tolkning av lagrekkefølgen på lokaliteten, og det betyr at lag der det finnes skjellbiter ikke nødvendigvis 
er marint avsatt men kan være kraftig turbert. 
 Det gjenstår nærmere undersøkelser både i sjøbunnen ved Hummervikholmen, i lavtliggende          
myrer på land, og av mulige terskler og oversvømte bassenger i nærområdet før vi har sikker kunnskap  
om hvor lav vannstand det var her i mellommesolittikum. Det ble foreslått at for Søgne området kan 
regresjonsminimum (laveste vannstand) i preboreal/boreal tid (10000-8000 BP) ha vært om lag 2 meter 
under dagens havnivå (Midtbø et al. 2000), og om dette holder stikk tilsier bunntopografien i området 
at Hummervikholmen og de andre øyene rundt den gang var omgitt av strandsletter. For å avklare dette 
sikkert må det som nevnt gjøres flere pollen og kvartærgeologiske studier. Likeledes trengs flere 
naturvitenskapelige og arkeologiske undersøkelser for å forstå den påfølgende transgresjonens forløp 
og effekten av denne særlig hva angår erosjon.  
 Selv om antallet skjeletter og beinmaterialets bevaringsgrad kan indikere en intensjonell deponer         -
ing, er det flere løse tråder i denne teorien. Et påfallende moment er at det ikke ble funnet gjenstander, 
et annet er at det mangler så vidt mange skjelettdeler. Som vi så ble det fra til sammen tre mennesker 
kun funnet deler av to eller tre lårbein, et leggbein, et mulig bekkenbeinsfragment og for øvrig 
kraniedeler. Om disse kroppene ble begravet hele i jordlaget på en strandslette eller lagt i en grunn-
marin eller lakustrin bløtbunns sump, må det ha vært relativt kraftige formasjonsprosesser som deretter 
har erodert om på skjelettene. Prosentvis består skjelettmaterialet av flest hodeskalledeler. Gitt at bein-
materialet ble erodert og flyttet hit fra et annet deponeringssted kan muligens det at et kranie er ganske 
rundt og ruller lettere enn andre knokkeldeler være en forklaring. Det må uansett tas med i vurderingen 
her at bølger og eroderende havstrømmer kan flytte rundt på sedimenter og arkeologisk materiale i 
langt større grad enn hva arkeologer er vant til fra landjorden (Petersen 2001: 22).   
 Dateringene som foreligger indikerer at østersbanken begynte å akkumulere på stedet snaut 1000          
år etter at menneskekroppene havnet her. Østers er en varmekjær art og har optimale vekstforhold i 
grunne saltvannsbasseng der vanntemperaturen kommer opp i 16-20 varmegrader i yngelperioden 
(Soleim 1982: 110ff). Lokaliteten Hummervikholmen har i tillegg et spesielt moment i at det i 
”munningen” av bukten ligger en stor flyttblokk. På overflaten ser den ut som et lite skjær, mens grav-
ing av profil og oppmåling under vann (fig 24), viser at den dekker så mye som 40% av innløpet. Vi kan 
dermed mistenke at steinblokken kan ha fungert som en ”bølgebryter” samtidig også som ”sediment-
felle” og når vanntemperaturen tillot det, ved overgangen til atlantisk tid, at den også har skapt en liten 
poll med gunstige vekstvilkår for østers. Det er klart at østersbanken har dannet en massiv kappe i 
sjøbunnen og det er nærliggende å tenke at skjellbanken er viktig grunn til at de bevarte skjelettdelene 
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Figur 27 Snitt i sjøbunnen ved Hallandvik, Søgne 2011. Østersho-
risonten sees midt i bildet. Foto NMM/Pål Nymoen.
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ble holdt innleiret og ikke erodert fram og brutt ned under endringene i havnivå og senere strandlinje-
forløp med bølge og iserosjon. 
 Før det foreligger mer sikre data om hvor strandlinjen gikk ved Hummervikholmen ca. 8600 BP          
må videre spekulasjoner rundt teorien om at skjelettfunnene kommer fra en oversvømt gravplass kun 
baseres på arkeologisk tolkning. Her er det som nevnt antallet individ og bevaringsgraden som peker i 
retning av at denne forklaringen kan være riktig. Gitt et regresjonsminimum på så mye som 2 meter vil 
det være flere alternative steder kroppene kan ha blitt plassert. Det kan være helt innerst i bukten, ved 
dagens strandlinje men det kan også være mye lenger ut i dagens sjøområde, sør for flyttblokken ved 
innløpet. Dette gir flere tolkningsmuligheter og med utgangspunkt i at det er tale om en nedgravning er 
erosjon et sentralt moment.  
 Transgresjonen som fulgte i århundrene etter deponeringen kan ha utvasket deler av overdeknin         -
gen, det vil si jordmasser og/eller gytje/myrlag, og således erodert og fordelt skjelettdelene utover i 
massene i et område som senere ble en østerskoloni. 
Hvis denne hypotesen er riktig, må det være et pre-
miss at denne prosessen gikk raskt, for når vi igjen 
ser tilbake på de bevarte beindelenes morfologi, er 
det relativt klart at de ikke kan ha ligget åpent og 
eksponert for lys, marine organismer og erosjon-
sprosesser særlig lenge. 
 Hummervikholmen ligger innerst i skjærgår         -
den, med lite strømerosjon og er lite utsatt for 
kraftig pålandsvind. Det er som nevnt også en mu-
lighet for at flyttblokken i munningen av den lille 
vika ved funnstedet kan ha bidratt til å bremse noe 
av erosjonen skapt av havnivåendringene. Obser-
vasjoner jeg har gjort av bunnoverflate og erosjons-
forhold i mer åpne viker, utsatt for direkte sjøgang 
og strøm tilsier at all torv/røtter/jordlag vil bli vas-
ket ut i en fase der havnivået gradvis stiger. 
 Til en viss grad går det an å sammenligne disse          
prosessene – og følgene, i det som skjer med arkeol-
ogiske lokaliteter innenfor reguleringssonen i et neddemmet vassdrag. Der blir resultatet ofte at 
lokaliteter som ligger mellom høyeste og laveste regulerte vannstand enten blir liggende igjen ”av-
torvet”, delvis ”utvasket”, eller helt fjernet (se for eksempel Indrelid 2009: 103ff). Prosessene har dog 
gått betydelig raskere ettersom det er snakk om stadige opp og nedreguleringer i løpet av siste 50 år. Jeg 
tror likevel at erfaringene fra undersøkelser i slike reguleringssoner kan vise seg å bli viktige  ”forskn-
ingslaboriatorier” for blant annet å utvikle registreringsmodeller og fungere som referansecase egnet til 
å forstå mer av hvilke erosjonsprosesser som virket på arkeologiske lokaliteter langs kystområder der 
den post-glasiale strandlinje gikk lavere enn dagens havnivå. En viktig erfaring fra vassdragsunder-
søkelsene er at det kan være store variasjoner i hvor omfattende skadene forårsaket av en regulering 
blir. I vannmagasin med åpne strandsletter kontinuerlig utsatt for bølge, strøm og is erosjon kan for 
eksempel boplasspor fra steinalder være helt utradert. Andre steder innenfor samme reguleringssone 
kan prosessene ha virket stikk motsatt, ved at enkelte lokaliteter har ligget helt i ”le” og er fullstendig 
bevart, til og med mer beskyttet av torv som er erodert løs, og flyttet hit fra omkringliggende mer ek-
sponerte steder i reguleringssonen. Disse prosessene ble nylig erkjent i forbindelse med en større kart-
legging av kulturminner i det regulerte Aursjøen vassdraget i Møre og Romsdal/Oppland (Callanan 
2006: 55, Falck et al 2007).  
 Kombinerer vi data fra naturvitenskapelige undersøkelser med mer arkeologi og ovenfor nevnte          
observasjoner i en reguleringssone, lar det seg hevde at transgresjon kan ha ført til svært forskjellige 
formasjonsprosesser langs kyststrekninger i Norge der man antar det finnes oversvømte mesolittiske 
kulturlandskap. For Vest Agders del karakteriseres landskapet av store forskjeller der en øyrik skjærgård 
i Søgne-Mandal området står i kontrast til et åpent og haveksponert sletteland ved Lista. Det er dermed 
grunn til å anta at det innenfor disse variasjonene i erosjonssoner kan finnes arkeologiske lokaliteter 
som lå godt skjermet og som ble oversvømt uten særlig stor slitasje på jordlaget.  
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Figur 28 Kløft med bevart jordlag mellom skurt fjell i reguler-
ingssonen ved Aursjøen i Oppland (foto NMM/Pål Nymoen). 
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 Vi så at undersøkelsene under vann ved Hummervikholmen ikke resulterte i et eneste gjenstands         -
funn, strukturer eller annet som kronologisk kan knyttes til skjelettmaterialet. Avslutningsvis i denne 
drøftingen av tolkningsrammer for lokaliteten er det derfor relevant å se om det er andre kjente funn i 
nærområdet den kan leses i sammenheng med.  
 I tiden etter at Hummervik funnene ble datert, er det utført prøvestikking på land både på          
Hummervikholmen, og på de nærmeste øyene rundt for å lete etter boplasser eller andre funn som kan 
være fra eldre steinalder men slike spor ble ikke påvist her.    Et par registreringer i nærområdet på fast19 -
landssiden som kan være steinalderboplasser, uvisst hvor gamle, er gjort nær vannet ved Hummervika 
(flintfragmenter og avslag ID 110204) og ved Hallandvik der det også er funnet flintavslag (ID 110213). 
I Hallandvik er det imidlertid for mange år siden også gjort et funn i sjøen som er verd å nevne her. Det 
er en korsformet kølle av sort bergart funnet grunt vann av gårdbruker Ole Hallandvik.    På lokaliteten 20

Botne II i Rogaland er det i myrlag datert 7000 BP funnet 8 fragmenterte skafthullsredskaper av bergart 
som kan ha likhetstrekk med funnet fra Hallandvik. Av Håkon Glørstad (1999: 40) er funnene fra 
Botne II omtalt som enkle og korsformede hakker med bikonisk skafthull, og han finner etter en gjen-
nomgang av funnopplysninger for hakker fra øst og Sør Norge at det er en påfallende binding til vann, 
enten er de funnet i kyststrøk eller i bekk og elveløp (op cit: 45). Glørstad argumenterer for at øksene 
må tolkes som statussymboler og at deponeringen av dem har elementer i seg som kan forstås som en 
ofring eller demonstrasjon av makt, status og rikdom (op cit: 59).  
 I forbindelse med en forvaltningssak ble det i 1998 gjennomført prøvestikking i sjøen på grunt          
vann ved Rivenes like øst for Hummervikholmen. Her ble det funnet noen mulige avslag av flint, kvart-
stitt og diabas (NMM 10180038, Nymoen og Skar 2011: 103). Funnstedet er ikke nærmere undersøkt 
siden og funnmaterialet kan ikke på morfologisk grunnlag bestemmes sikkert, det er derfor usikkert om 
dette kan være spor av en boplass. Foruten det nevnte enkeltfunnet fra Hallandvik er det meg bekjent 
ikke andre opplysninger om funn gjort på land eller i sjøen i rundt Hummervikholmen som kan være 
noe i nærheten av så gamle som skjelettdelene. Menneskebeinene og funnkonteksten er dermed det en-
este vi har å gå på. Her må det anføres at lokaliseringen av funnstedet på en liten holme i skjærgården 
både er uvanlig og interessant. Sammen med dokumentasjonen av lagrekkefølge og erosjonsforhold 
utgjør selvfølgelig beinmaterialet i seg selv et unikt kildemateriale blant annet innenfor aDNA forskning 
og kosthold. Analyser av det humanosteologiske materialet fra Hummervikholmen viste høye  13C 
verdier, og sannsynligvis hadde disse menneskene levd på et kosthold bestående av over 80% marin 
føde (Sellevold og Skar 1999: 9). Forskningsresultater fra det Dansk Ertebølletid er her relevant å sam-
menligne med og enkelte har tolket de høye 13C nivå som også her opptrer i humant skjelettmateriale 
som bevis for et utstrakt fiskeri og derved begrepsforklart Ertebølletid som ”fiskerstenalder” (eks 
Tauber 1981: 122). Å spise sjøpattedyr som sel vil også gi høye 13C verdier og funn av bein/horn-
harpuner fra dansk område og Østersjøen har klart indikert at også marine pattedyrarter må ha vært 
viktig bytte og fødekomponent (Aaris-Sørensen 1988: 199, Andersen 1999: 79).  13C verdiene i Hum-
mervik funnene ligger for øvrig på samme nivå som tidligere er målt på menneskebein fra danske kyst-
lokaliteter (Fischer et al 2007; 2128-2134). 
 Boplassene fra eldre steinalder synes i stor grad, der de har latt seg dokumentere, å være knyttet          
til gode havner og skjermede områder langs kysten. Bjerck (1994: 45) fremholder at pionerbosetningen 
i Norge synes å være utpreget maritimt tilpasset og at den har spredt seg til alle beboelige deler av kys-
ten på forholdsvis kort tid. Ser vi på landskapet i større deler av området som omgir lokaliteten Hum-
mervikholmen er det slående i hvilken grad båter må ha vært et av de viktigste teknologiske forutset-
ningene for sjøfangst, fiske og forflytning. Danske stokkebåtfunn datert sen mesolittikum representerer 
den største gruppen av de eldste kjente båtfunnene i Nord Europa og de hører alle til Ertebøllekul-
turen. Ingenting tyder på at stokkebåtbruken ikke er betydelig eldre og som Andersen (1994:1) påpekte 
er de også indirekte belagt i det arkeologiske materialet fra eldre perioder, dels funn av padleårer i Ma-
glemose og Kogemose kontekst og dels i form av det bildet ressursutnyttelsen og lokaliseringen av bo-
plasser langs kysten tilsier. Diskusjonen om båtene pionerbefolkningen i Norge brukte var av ”Skind 
eller træ” (Crumlin-Perdersen 1970), er et større tema vi ikke skal gå videre inn på her. Uansett kan vi ut 
fra funnstedene, landskapsanalyser, gjenstandsmaterialet og kostholdsanalyser fastslå at båter må ha 
vært viktig forutsetning for en kystbefolkning i eldre steinalder.   
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�  PM: Fylkeskonservator Frans Arne Stylegar19
#  Køllen oppbevares nå ved Kulturhistorisk Museum (C. 22610)20
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Konklusjon 
Historiene norske arkeologer skriver om forhistorien har i all hovedsak vært belyst med utgangspunkt i 
empiri som er tilgjengelig på land. Relatert til etablert kunnskap om det mesolittiske menneskets nære 
økonomiske og kulturelle bindinger til kysten sier det seg selv at disse historiene kan bli ufullstendige, 
uten å innreflektere arkeologiske kilder under vann. Variasjonene i etteristidens strandlinjeforløp, svært 
gode bevaringsforhold, og mulighetene dette gir for at organisk materiale fra den eldste tiden kan finnes 
bevart tilsier opptrapping av undervannsarkeologien. Menneskebeinene fra sjøbunnen i Søgne er et 
overbevisende argument for dette. Det er blant de første funnene som ga visshet om at flere like unike 
kilder fortsatt kan finnes bevart i submarine ”torvlag” eller overleirede lokaliteter under vann i det 
sørligste Norge og det bør være en vekker for kulturminnevernet.  
 Basert på en samlet gjennomgang av dokumentasjonen som foreligger fra de arkeologiske under         -
søkelsene i 1994-1997 må det konkluderes med at det ikke kan gis entydige svar på om funnene repre-
senterer en intensjonell handling (en form for begravelse) eller en ulykke (strandvaskere). 
 Hovedfunnet knyttet til teorien om at det er en form for begravelse er bevaringsgraden, særlig          
morfologisk tilstand på kraniet og lårbeinet som tilsier at det må ha ligget beskyttet i et oksygenfattig og 
stabilt miljø svært lenge. Det må imidlertid holdes åpent for muligheten av at en omleiring skjedde ikke 
lenge etter at skjelettene havnet her, for eksempel i forbindelse med transgresjon eller andre kraftige 
hendelser som kunne skape kraftig erosjon. Ut fra det som ble observert av sjøbunnlag og morfologi i 
strandsonen samt hvordan terrenget så ut før bygging av sjøbod og brygge, er det liten sannsynlighet 
for at funnene stammer fra graver som er vasket ut fra dagens landjord på holmen. Det er dermed en 
viss mulighet for at erosjon kan ha flyttet skjelettdelene fra dypereliggende sjøbunnlag i de urørte de-
lene av bukten eller lenger sør på dypere vann enn det som ble undersøkt.  
 Det ble ikke gjort gjenstandsfunn, og det er heller ikke er avdekket spor etter boplasser fra               
mesolitikum i nærområdet rundt holmen. Sett sammen med et tilsynelatende sammenfall i dateringene 
av skjelettmaterialet og den maritime mobilitet og spesialisert båtbruk disse menneskene trolig hadde, er 
ikke tolkning av skjelettfunnene som resultat av en ulykke helt utenkelig.  
 Ettersom det finnes tydelige lagdelinger i bunnsedimentene og et datert humanosteologisk mate         -
riale som kronologisk kan plasseres i sjøbunnhorisontene, utgjør lokaliteten en av våre hittil beste mu-
ligheter til arkeologisk datering og tolkning av transgresjonsprosesser i eldre steinalder i Sør Norge. 
Blant spørsmålene som gjenstår å finne ut mer om er hvor lavt havnivået var da disse menneskene 
levde, og hvordan transgresjonsprosessene eroderte strandflaten foregikk. 

!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
"3 2



N o r s k  M a r i t i m t  M u s e u m ! H u m m e r v i k h o l m e n  1 9 9 4 - 1 9 9 7  I S S N  1 8 9 2 - 5 8 6 3 !                                                                      

Etterord 

Feltarbeidet ved Hummervikholmen i Søgne i 1997 var et av de første undervannsarkeologiske feltarbeidene jeg deltok på som nytil-
satt arkeolog ved Norsk Sjøfartsmuseum, som museet da het. Selv om det var sterke ønsker fra Riksantikvaren og flere andre in-
stanser om at registreringene skulle videreføres, skulle feltarbeidet i 1997 vise seg å bli den siste arkeologiske registreringen på mange 
år. Årsaken var todelt, for det første hersket det stor usikkerhet om hvor kompleks lokaliteten var. For det andre viste det seg svært 
vanskelig å skaffe nødvendige midler til å fortsette undersøkelsene.  
 Konklusjonen er uansett at videre undersøkelser ble lagt på is. Etter en omfattende gjennomgang av arkivmateriale vedrørende           
denne saken er det slående i hvilken grad undersøkelseshistorien preges av manglende evne innenfor kulturminnevernet til å prioritere 
undervannsarkeologiske utgravninger, spesielt når det gjelder andre lokalitetstyper enn skipsvrak og havner. Et forholdsvis lite arke-
ologisk forvaltningsmuseum skulle løse denne oppgaven innenfor den samme rammen andre sikrings og forvaltningsoppgaver skulle 
håndteres. Norsk Sjøfartsmuseum nedla til sammen et månedsverk i felt og en betydelig del av finansieringen ble gjort over museets 
eget budsjett. En stor mengde dokumentasjon ble samlet inn og det sier mye om ressurstilgangen at dette viktige materialet ble liggende 
så lenge og først nå, sytten år senere, blir gjenstand for en mer omfattende publisering.  
 I samarbeid med Kulturhistorisk Museum, som har samlingsansvaret for funnet, ble det i 2010/2011 gjort forsøk på å få           
finansiert en sikringsgraving av lokaliteten men dette førte ikke fram. I 2013 søkte grunneieren om tillatelse til å mudre bort resten 
av sjøbunnlagene der skjelettfunnene ble gjort. Dette ga Riksantikvaren tillatelse til, med vilkår i at det først måtte gjennomføres en 
arkeologisk gransking av det arealet som skulle mudres. Med denne sammenstilling av data fra arbeidet Norsk Sjøfartsmuseum 
gjorde på 1990 tallet er det et håp om at dette kan bidra til fornyet interesse for lokaliteten, og fungere som bakrunnsmateriale for 
arbeidet med utgravningsresultatene fra 2013 samt videre forskning på lokaliteten. 
 Jeg skylder stor takk til kollega Dag Nævestad, for i 2009 generøst å overlate meg et overveldende foto og dokumentasjons          -
materiale og ennå ikke analysert materiale fra registreringene ved Hummervikholmen til publisering. Stor takk også til Birgitte 
Skar og Berit Sellevold for lærerikt og inspirerende samarbeid med hensyn til øvrig publisering av funnet. Takk også til finneren 
Helge Bentsen for både gjestfrihet og tålmodighet. 
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SAMMENDRAG
I en liten bukt ved en holme beliggende innerst i skjærgården i Søgne kommune i Vest Agder fylke ble det i peri-
oden 1994 til 1997 funnet skjelettdeler fra til sammen tre voksne mennesker. Funnene lå dels nede i mudderet, 
dels spredt rundt oppå bunnen, tilsynelatende uten noe fast system. Beinmaterialet er datert 8600BP.
 Rapporten beskriver resultatene fra en undervannsarkeologisk utgravning av sjøbunnen i bukten, 
gjennomført høsten og vinteren 2013. Foranledningen var at grunneieren søkte om dispensasjon fra Lov om 
kulturminner §8 første ledd for å få tillatelse til å mudre, (fjerne hele sjøbunnen), på stedet der menneskebeinene 
var funnet. Riksantikvaren ga tillatelse til dette, forutsatt at det først ble gjennomført en arkeologisk gransking 
betalt av staten. Tykke sjøbunnlag ble fi nkjemmet og det ble funnet fl ere menneskebein, noen av dem passet 
sammen med delene som ble funnet 20 år tidligere. I tillegg ble det avdekket ytterligere en hodeskalle, dypt nede 
i mudderet. Antatt dødsalder samt datering av både dette individet og de øvrige beinrestene korresponderer 
med skjelettdelene som var funnet på stedet før. Det ble ikke identifi sert gjenstander eller menneskeskapte 
strukturer som kunne settes i sammenheng med beinmaterialet. 
 Utgravningen viste at det fantes tykke avleiringer med forskjellige sjøbunnlag på lokaliteten og dat-
eringer fra den øverste meteren av lagene viste at de var akkumulert over et tidsrom på minst 12000 år. I den 
grunneste delen av bukten ble det nede i sjøbunnen avdekket et rotlag og fl ere trestammer som klart viste at det 
har vært tørt land der ca. 9000BP. Data fra dokumentasjon og analyseprøver innsamlet fra disse lagene kan gi 
ny informasjon om havnivåendringer i Vest Agder etter siste istid. 
 Undersøkelsen ga ikke klare svar på om skjelettdelene havnet i den lille bukten tilfeldig, eksempelvis 
etter en ulykke på sjøen, eller om det er spor av en form for gravplass på stedet, eller i nærheten, som senere ble 
som ble oversvømt og erodert.
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Bakgrunn 
I årene 1994 til 1997 ble det funnet deler av til sammen tre menneskeskjeletter i 
sjøbunnen ved Hummervikholmen, G.nr. 32 B. Nr. 68 i Søgne (Teisen 1994, Nævestad 
1997). Beinmaterialet er datert ca. BP 8600, så langt de eldste fysiske rester av mennesker 
som er kjent i Norge (Sellevold og Skar 1995, 1999, Nymoen og Skar 2011). På 1990-
tallet gjennomførte Norsk Sjøfartsmuseum på oppdrag fra Riksantikvaren flere 
undersøkelser på funnstedet med grundig overflatesøk, opprensking av to mindre sjakter 
samt graving og dokumentasjon av sjøbunnlag i et snitt gjennom bukten. Det ble ikke 
avklart sikkert om beinfunnene ble deponert på stedet etter en tilfeldig hendelse 
(ulykke/drukning) eller om det representerer spor av en intensjonell handling (f. eks. en 
erodert gravplass) (Nymoen 2014).   
 Siden funnet kom for en dag har man visst at det høyst sannsynlig finnes flere 
skjelettdeler i sjøbunnen på funnstedet; det mangler svært mange knokkeldeler blant det 
materialet som så langt var innsamlet, og et område av sjøbunnen på funnstedet var 
antatt intakt og uforstyrret av resente inngrep. Med utgangspunkt i gravplass-teorien, 
hadde man dessuten grunn til å mistenke at det også kunne finnes gjenstandsmateriale i 
samme område. Datering, antallet skjeletter og konteksten de ble funnet i gjør funnet 
unikt, også i internasjonal sammenheng, og i 2011 søkte Kulturhistorisk Museum og 
Norsk Maritimt Museum i felleskap Riksantikvaren om midler til en sikringsgraving av 
lokaliteten slik at det vitenskapelige kildematerialet man antok var igjen på stedet kunne 
sikres for ettertiden. Søknaden førte ikke fram, da Riksantikvaren fant at det ikke var 
dekning i budsjettene for en redningsgraving med kostnader i den størrelsesorden som 
var skissert.   
 I februar 2013 søkte grunneier, Helge Bentsen, om tillatelse til å mudre bort 
resten av sjøbunnen foran bryggene sine i den lille vika ved Hummervikholmen, jamfør 
Lov om kulturminner § 8 første ledd. Han ønsket å få bruke bukten sin som han selv 
ville og få fjernet restriksjonene på bruk av bukten, som hadde vært pålagt familien i nær 
tyve år. Saken tok med dette en ny vending. Det var ikke lenger snakk om en søknad om 
midler til sikring eller en forskningsgraving. Isteden ble det en ordinær forvaltningssak, 
der bestemmelsene i Lov om kulturminner § 10 første ledd kom til anvendelse.  
 Under henvisning til at det tidligere var vurdert at bevaring på stedet ikke kunne 
anbefales, uttalte Kulturhistorisk Museum at mudringssøknaden burde imøtekommes, 
forutsatt at det først ble gjennomført en arkeologisk undersøkelse av de resterende 
delene av sjøbunnen i bukten. Undersøkelsen ble gjennomført som et samarbeid mellom 
Kulturhistorisk Museum og Norsk Maritimt Museum, med en arbeidsdeling i henhold til 
Forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven, kap. 2, § 5. pkt. 2. 
 Grunnet det skjeve forholdet mellom tiltakets begrensede omfang og kostnadene 
ved den arkeologiske undersøkelsen, vedtok Riksantikvaren at staten skulle dekke 
kostnadene i henhold til kulturminneloven § 10 første ledd. 
 

Problemstillinger 

Spørsmål tidligere undersøkelser ved lokaliteten var motivert ut fra, hva vi fortsatt lurer 
på, hva essensen i alle funderinger om funnstedet koker ned til er: Hvorfor lå det rester 
av flere mennesker fra eldre steinalder nede i sjøbunnen ved Hummervikholmen? 
Hvordan havnet de der? Hva skjedde? Hvorfor er de bevart?  

Da man ble klar over at det fantes rester av mer enn et individ på lokaliteten var 
problemstilling for undersøkelsen, formulert i Riksantikvaren sin bestilling av en 
utgravning på stedet i 1995, særlig motivert ut fra et forvaltningsperspektiv. Det ble den 
gang etterlyst en avklaring på om funnet skulle regnes som et ”løsfunn” eller et ”fast 
fornminne”. Disse spørsmålene var sentrale for videre undersøkelser på 1990-tallet, og 
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de utgjorde også hovedproblemstillingen for undersøkelsene Norsk Maritimt Museum 
gjennomførte under vann i 2013, nemlig: Kommer skjelettdelene fra en erodert 
oversvømt gravplass eller har de havnet på stedet tilfeldig, som resultat av en ulykke på 
sjøen?  

Bleivikfunnet, skjelettdeler fra et menneske datert ca. BP 8200 funnet nord for 
Haugesund i 1952 kan være nærmeste norske parallell til Søgnefunnene, men få detaljer 
om funnomstendighetene ved Bleivik er kjent. I realiteten finnes ingen andre 
skjelettfunn i Norge med denne kombinasjonen av lokalisering, datering og rester av 
flere individ samme sted.  

Gitt at Hummervikfunnet kan være spor av en form for begravelse, var et av 
spørsmålene utgravningen ble innrettet mot å finne ut om det ikke dreide seg om 
en ”vanlig jordbegravelse”, men isteden en form for rituell deponering av løse 
kroppsdeler, eventuelt også mulig skjeletterte deler. Et svært spesielt funn av en hel del 
mesolittiske menneskerester, gjenstandsmateriale og strukturer er i løpet av de seneste 
årene avdekket, i det som da det var i bruk, trolig var et grunt tjern ved Göta Kanal / 
Motala i Sverige. Denne lokaliteten var trolig et slikt ”rituelt offersted” 1.  Siden det kun 
er funnet løse skjelettdeler og flest kraniedeler ved Hummervikholmen tidligere, var det 
relevant å ha muligheten for at det kunne ha paralleller til de unike 
svenske ”Kanaljorden-funnene” med som spørsmålsstilling. 

Ettersom det fra undersøkelsene på 1990-tallet var kjent at det finnes tydelige 
lagdelinger i bunnsedimentene ved Hummervikholmen, og et datert humanosteologisk 
materiale som kronologisk kan plasseres i sjøbunnhorisontene, var det også en viktig 
problemstilling å undersøke hva lagene inneholder av naturvitenskapelige kilder, og hva 
disse kan fortelle om transgresjonsprosesser, erosjon og hvor lavt havnivået var da disse 
menneskene levde.  
 
Metode  

Hovedgrunnlag for valg av metodikk for utgravningen var data fra undersøkelsene 
Norsk Sjøfartsmuseum gjennomført på lokaliteten på 1990-tallet. I tillegg til oversikt 
over innmålte funnsted for alle beinfunn, utgjorde observasjonene gjort i forbindelse 
med graving av et ca. 9 meter langt snitt nord-sør gjennom bukten, fra land ut til en 
flyttblokk ved innløpet, en viktig basis for valg av metodikk for graving og 
dokumentasjon. Det nevnte snittet, gravet i 1997, ble anlagt i kanten av en 
mudringsrenne grunneieren hadde laget langs vestre brygge i 1994, og det var denne 
mudringen som førte til at det første kraniefunnet ble spylt fram fra gytjen i sjøbunnen. 
Observasjoner og dateringer av stratigrafien i dette snittet viste at det fra ca. 3 meter fra 
land og videre ut i bukten ligger et massivt skjell-lag som vesentlig består av døde 
østersskall. Øvre og nedre del av østersbanken ble datert henholdsvis 14C BP.  7040±80 - 
14C BP. 7820±90. Under dette laget lå det i hele profilens lengderetning et homogent 
gytjelag, tykkelsen varierte fra 60-40 cm. Helt i bunnen, delvis klint ned på fjell, stein og 
morene lå et tynt brunlig lag inneholdende mye organisk materiale. Dette laget ble datert 
14C BP. 8230±50,  (Cal. BC. (2σ) 7451–7079)2 (Nymoen og Skar 2011, Nymoen 2014). 
 Ut fra ovennevnte kunnskap om stratigrafi og kronologi anså vi at det nå, når de 
resterende antatt intakte delene av sjøbunnen skulle granskes før mudring, var mest 

                                                
1 http://www.kmmd.se/Kanaljorden-Motala/ 
http://www.kmmd.se/Kanaljorden-Motala/Vinterbrev-2011/ 
 
2  Stuiver, M., Reimer, P. J. and Reimer, R. 2005. CALIB Radiocarbon Calibration: On-line Manual. 

http://radiocarbon.pa.qub.ac.uk/calib/manual/  
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hensiktsmessig å arbeide mekanisk i plan og snitt og holde muligheten åpen for å grave 
stratigrafisk om forholdene lå til rette for det. Syrefast 1m2 ramme delt i 10 cm. ruter ble 
montert for eventuelle gravesekvenser i in situ situasjoner.  

Vi antok at massen ned til fjell/stein i bukta var inntil ca. 1 meter tykk og at 
samlet volum på sedimentet som skulle granskes og fjernes var ca. 36 m3. Vi visste at 
mudringen som førte til at funnet ble oppdaget hadde spylt opp og fordelt 
dypereliggende lag horisontalt oppe på dagens bunnoverflate. Vi visste også at det i disse 
massene kunne ligge bein eventuelt også gjenstandsmateriale. Dermed var det innlysende 
at alle massene som skulle fjernes måtte såldes. Vi visste også at østersbanken var 
kompakt og massiv og at den ville by på praktiske problemer i forhold til dimensjoner på 
slamsugere og fare for tetting av disse under drift. Derfor bygget vi to sug og 
såldesystemer. To såldkasser, hver tre meter lange, med syrefast rist henholdsvis 2,5 og 
11 mm., og to slamslange og ejektormunnstykker i dimensjoner på henholdsvis 6 og 4 
tommer ble montert. Faren for at sikten i vannet kunne bli svært nedsatt under graving 
var erkjent, og behovet for å få transportert utgravde masser godt ut av bukten før 
sålding gjorde at vi valgte å rigge såldsystemene på en flyttbar flåte, moret ved innløpet 
til bukten. For å sikre tilstrekkelig effekt på vannejektorer ble det vekslet mellom bruk av 
to brannpumper der hver leverer 1200 liter vann i minuttet. 

Utgravningen ble innrettet slik at vi arbeidet vekselvis i plan og snitt. To snitt ble 
anlagt nord-sør (snitt I og III) og et øst vest (snitt II). Sistnevnte snitt ble utvidet til en ca. 
5  meter lang profil fra østre brygge og vestover (fig 61). Snittene gjorde det mulig å 
dokumentere lagrekkefølge med foto/tegning, ga viktig informasjon om stedlig tykkelse 
på de ulike lagene som skulle graves ned og, ikke minst, de ble brukt til sample rikelig 
med 14C serier og søyleprøver.  

Dykkingen ble hovedsakelig gjennomført som singeldykk med bruk av 
overflateforsynt luft. I enkelte arbeidsoperasjoner, slikt som deler av 
fotodokumentasjonen og felles diskusjoner om enkeltsituasjoner under vann, avklaring 
av strategi for videre graving i enkelte felt, og håndtering av spesielle funnsituasjoner, 
dykket vi kun med drakt og abc-utstyr. 

Innmåling ble gjort med totalstasjon fra land av Inger Margrete Engen fra 
Kulturhistorisk Museum. Funn som ble oppdaget i såldet ble innmålt ut fra 
vannejektorens posisjon i det funnet kom i såldet. Funn oppdaget av dykkeren ble målt 
in situ. Nivellering av lag, profiler, enkelte større stein og trestammer ble innmålt dels 
med dykker i vannet, dels fra båt når sikten tillot det.  

 Prosedyre for feltkatalogisering og funnbehandling i henhold til arbeidsplaner.  

 

Arbeidsplan 

Plan for utgravningen under vann fulgte arbeidsplaner som på forhånd ble gjennomgått 
av deltakerne i feltarbeidet.3  
 

Formidling 

Vi opplevde stor interesse fra media og formidling ble gjort i felt så langt det lot seg 
gjøre tidsmessig. Mediedekningene var i all hovedsak positive, med balansert formidling 
lokalt og nasjonalt, for eksempel i Søgne Budstikke, P2 Museum og Dagsrevyen. 
 Etter at feltarbeidet ble avsluttet er det avholdt et foredrag om utgravningen 
på ”Arkeologikafeen” i Kristiansand, for Søgne historielag, Vest Agder fylkeskommune 

                                                
3 Disse vedlegges som tillegg til rapporten, til Kulturhistorisk Museum og Riksantikvaren. 
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og andre interesserte. Under følger noen lenker til aktuelle nyhets-oppslag: 

• http://www.nrk.no/sorlandet/utgravninger-hos-sol-1.11258119 
• http://n247.no/?nyhet=774&tittel=-_Ikke_bare_Sol 
• http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/nnfa19092313/23-09-2013#t=25m5s 
• http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-soerlandet/dksl02019013/23-09-

2013#t=31m12s 
• http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-soerlandet/dksl02019013/23-09-

2013#t=51m28s 
• http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-soerlandet/dksl02019013/23-09-

2013#t=2h19m26s 
• http://podkast.nrk.no/fil/museum/nrk_museum_2013-0927-1204_6351588009.mp3 
• http://www.nrk.no/sorlandet/spesielle-arkeologiske-funn-i-sogne-1.11285500 
• http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10135847 
• https://www.facebook.com/norskarkeologi?ref=hl 
• http://www.dagbladet.no/2013/10/08/nyheter/innenriks/arkeologi/historie/forsknin

g/29670483/ 
• http://norark.no/aktuelt/steinalderen-iblant-oss 
• http://www.budstikka.com/?pgtype=2&aid=11565 
• http://www.nrk.no/sorlandet/spesielle-arkeologiske-funn-i-sogne-1.11285500 

 

I tillegg til formidling via media ble det gitt orienteringer om utgravningen på stedet for 
flere besøkende, deriblant Søgne Historielag og Søgne kommune (jevnlig), arkeologer fra 
Aust-Agder fylkeskommune (05.11.2013), Vest-Agder fylkeskommune (24.09.2013), 
Kulturhistorisk Museum (30.09.13) og Riksantikvaren (08.10.2013). 

 
Fig. 1 Artikkel på http://www.nrk.no/sorlandet/utgravninger-hos-sol-1.11258119 publisert 23.09.2013 
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Del I. Gjennomgang av feltarbeidet, første feltperiode 
Første feltperiode startet den 05.09.2013 og ble avsluttet den 09.10.2013. Følgende 
personer deltok i feltarbeidet i følgende tidsrom første feltperiode. 

• Uke 36. 05.09.13: Pål Nymoen, Kenneth Ødegaard (NMM). Rigging/utkjøring av 1 lettbåt m 
utstyr, møte med grunneier, avtale om overnatting, bruk av Bentsens sjøbod med mer. 

• Uke 37. 15.09.13: Pål Nymoen, Kenneth Ødegaard (NMM). Utkjøring av neste lass med utstyr og 
to båter /forts. rigging.  

• Uke 38 (16-20.09.13) Pål Nymoen, Kenneth Ødegaard (NMM). Taue flåte fra Hølen, more opp 
denne, montere soll, montere 2 x sug, testkjøring av begge vannejektor. Finsøk av bunnoverflaten. 
Oppmerking av N-S profil fra 1997 og utgravning av eroderte masser vest for denne. Fjerning av alger, 
større tareforekomster og deler av østershorisonten i feltet resterende deler av bukta. Arbeidet i.h.t 
arbeidsplan. 

• Uke 39 (23-27.09.13) Pål Nymoen, Kenneth Ødegaard, Elling Utvik Wammer og Magnhild Husøy 
(NMM/NTNU), Inger Margrete Eggen (KHM). Arbeidet i.h.t arbeidsplan. 

• Uke 40 (30. 09-04. 10. 13) Pål Nymoen, Kenneth Ødegaard, Elling Utvik Wammer, Frode Kvalø 
(NMM), Inger Margrete Eggen (KHM). Arbeidet i.h.t arbeidsplan. 

• Uke 41 (07.10.13) Pål Nymoen, Frode Kvalø, Kenneth Ødegaard (NMM), Inger Margrete Eggen 
(KHM). Uttak av prøver, Pakking av utstyr og funn, møter. 

• 08.10.13 Pål Nymoen, Kenneth Ødegaard, Frode Kvalø (NMM). Tauing av flåte, pakking av utstyr, 
oppdatere funnprotokollen. 

• 09.10.13 Pål Nymoen, Kenneth Ødegaard (NMM). Sikring av utgravningsfeltet med fiberduk. 
Rydding av Bentsens sjøbod. Nedpakking og rydding av alt annet utstyr.  

 

Rigging, klargjøring av lokaliteten for utgravning 

Forberedelse til rigging av utgravningen startet med utkjøring av to båtlass med utstyr, 
etter avtale med grunneier. Deler av såldsystemene ble bygget på stedet, og en egnet 
arbeidslekter ble leid fra Hølen båtforening, tauet til Hummervikholmen og moret opp. 
 

Innledende dokumentasjon av overflate 

Innledningsvis ble det dykket og gjort et visuelt finsøk av bunnoverflaten i hele 
lokaliteten (abc utstyr). Ingen funn ble lokalisert. Observerte lite forandring morfologisk 
i plan. Snitt gravet nord-sør i 1997 var utrast og jevnet men var fortsatt synlig. Samme 
gjaldt utgravningsfelt inntil brygge i nord foran sjøbu, gravet i 1994. Dette feltet var 
synlig som en svak fordypning fylt med døde skjell, slam og alger, fig. 2. 
 

Fjerning av topplaget 

Før bruk av ejektorsuger ble bunnoverflaten ryddet for større østersskall, plankebiter, 
skrot og tang. Deretter ble løsmasser som var erodert ned i tidligere mudret område 
fjernet ved mekanisk graving (graveskje og vannejektor). Likeledes ble to lag av 
overflaten (stein, alger, moderne skrot, og sand/skjellsand) i den urørte delen av bukten 
tatt av med samme metode. Alle massene ble såldet og det ble samlet inn et stort antall 
funn herfra, deriblant en del beinfragmenter, hvorav tre er fra menneske (fragment av 
leggben (x84), kraniefragment (x69), kraniefragment/tinningbein (x80), beinfragment 
katalogisert som mulig del av kraniebase (x79), senere er bestemt som et tinningben 
(Sjöling 2014: 12). Andre beinfunn som ble gjort under innledende fjerning av topplag 
var to ubestemte små knokkeldeler (x70), de er senere bestemt som pattedyr - rørknokler 
(Sjöling 2014: 12). Konteksten tilsier at disse funnene er fordelt i ny tid. Videre fjernet vi 
hele øvre del av det kompakte østerslaget som var rast inn i tidligere mudret renne, 
eneste beinfunn herfra var fra fugl og fisk.   
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Fig. 2 Bunnoverflaten slik den så ut før graving, til venstre i bildet sees søkk etter utgravningen i 1994. Foto 
17.09.13 Norsk Maritimt Museum. 

 

 
Fig. 3 Bunnoverflaten etter at øverste lag (alger/skrot og stein) er fjernet og topp av østersbanken 
kommer til syne. Foto 18.09.13 Norsk Maritimt Museum. 
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Utgravning i plan og snitt 

Under arbeidet med å grave bort overflatelaget ble det klart at dette kunne inndeles i to 
lag: øverst et klart fordelt lag av muddermasser blandet med alger, skrot, døde skjell. 
Under dette et renere ”sandlag” med innslag av skjellsand og tiltagende mengder østers 
sørover i bukten. 

For å få oversikt over mektighet på lagene og fortløpende vurdering av hvordan 
lokaliteten skulle graves ned i plan ble det etablert tre snitt i sjøbunnen. I tillegg ble det 
også gravet et nær 5 meter langt snitt fra øst til vest, og tanken med dette var å få 
muligheten til å dokumentere hvordan lagrekkefølgen forløper på tvers av bukta. Dette 
ble ansett som viktig også fordi det allerede er dokumentert et snitt i nord-sør retning i 
kanten av tidligere nevnte mudringsrenne. Plassering av snittene er vist på plantegningen 
Fig. 61.4  

 Graving av snittene viste at sjøbunnlagene kunne deles i seks ulike lag: 

• Lag 1. Fordelt overflate, alger, skrot, døde blåskjell. 
• Lag 2. Fin sand, skjellsand og “mudder” i det grunneste partiet, fin sand og 

betydelige mengder østers lenger ut. 
• Lag 3. ”Gytje”, brunlig, fast. 
• Lag 4. Trebiter, trestammer, røtter, stein, mørkt ”støvete” lag med høyt innhold 

av organisk materiale. 
• Lag 5. Lyst leirholdig lag, ser homogent ut i snitt men ved graving i plan viste det 

seg inneholde mange lommer med tynne planterester som kunne ligne siv/gress. 
• Lag 6. Fin, lys homogen leire, større stein og fjell, sannsynlig glasial avsetning. 

 
Laginndelingen beskrevet ovenfor er grov. Særlig ved graving i plan ble det identifisert 
tynne horisonter med sand, spesielt i overgangen mellom lag 3 og 4, men disse ble ikke 
skilt ut som egne lag. Tykkelsen på lagene varierte betydelig innenfor det undersøkte 
området og blir nærmere beskrevet under i gjennomgangen av dokumentasjon fra snitt 
og graving i plan.  

Når lag 1 og 2 var fjernet over det meste av lokaliteten (grunneste parti inn under 
bryggene i nord ble satt igjen urørt inntil videre), oppsto betydelige problemer med 
sikten i vannet. Horisontalt lå nå toppen av et meget kompakt gytjelag eksponert, det lot 
til å tilta i tykkelse fra ca. tre meter retning sør i bukten og utover. Stikking med jordbor 
viste også at det var mye større mektighet på dette laget midt i bukten enn først antatt. 
Tidligere forsøk på å sonde til fjell her hadde ikke fungert, og det skyltes nok at det ikke 
var mulig å trenge gjennom østersbanken med jordbor. Siktproblemene skyltes at 
gytjelaget (lag 3) var svært finkornet. Oppløst i vann ble dette til en temmelig tett grøt 
(fig. 4). Fotodokumentasjon av bunnoverflate og snitt måtte gjøres under dykk 1 hver 
dag, og etter lengre opphold i gravingen. Det er liten vannutskifting i bukten men ved 
nordlige vinder gikk det betydelig kortere tid før vannet igjen klarnet opp etter en 
gravesekvens. For å holde fremdrift i gravingen uavhengig av vindretning ble det stukket 
ut fire felt med snorer på bunnen for å gjøre det mulig for dykkeren å orientere seg mens 
det ble arbeidet med flategraving. Disse feltene (A-D) ble ikke innmålt kun angitt på en 
arbeidsskisse brukt til planleggingen av dykkene. 
 

                                                
4 I Fig. 61 er ikke snitt II markert, det ble senere utvidet til et lengre øst-vest snitt som er innmålt. 
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Fig. 4 Siktproblemer under graving i lag 3, felt A og B, det arbeides her med å rense opp toppen av gytjelaget øst 
for snitt I. Foto 23.09.13 Norsk Maritimt Museum. 

 
 
Snitt I: 0,5-0,7 m vanndyp. Anlagt retning nord-sør nærmest vestre brygge. Snittet ble 
gravet inn fra tidligere mudret område (propellspylt renne langs vestre brygge). I denne 
rennen var nærmest land i nord synlig fast fjell og større steinblokker i bunnen. I 
arbeidet med å rense fram snitt I kom det i såldet 22 stk fiskebein (x 71), de lå i øvre del, 
sannsynligvis i lag 1-2. 
 

I snitt I ble følgende lag identifisert: 

Lag 1: overflaten, ca. 5 cm. Alger, løst slam, østers og andre skjell, mindre stein, moderne 
skrot, bein. Overflaten er tydelig erodert og fordelt, dels kan dette være masser som er 
spylt opp i forbindelse med propellmudringen, dels kan det være is/bølger samt generell 
bruk av stedet som badeplass og fortøyning av båter.  
Lag 2: ca. 5-10 cm. Fin sand, skjellsand og “mudder”. Konsentrasjoner av døde østers, 
mengden østers tiltar lenger ut fra land. 
Lag 3: ca. 55 cm. Brunlig gytjeaktig lag. Homogent, med enkelte innsalg av knuste skjell 
og furukongler. Laget gjennomboret av diverse “gravemuslinger”, børstemark og kreps. 
Større steinblokker nederst. Det ble ikke avklart om mer løsmasser under disse, men 
sannsynligvis ikke da det er fast skrånende fjell i dagen en meter vest for dette. 
Søyleprøve fra lag 3, fordelt på to tresidige aluminiumsskinner (x95), fig. 8. 
14C serie fra snitt I: x98- øverst i gytjelaget (lag 3), x99 prøven er tatt ut 30 cm ned i 
gytjelaget (lag 3), x 100 prøven er tatt ut nederst i gytjelaget (lag 3) 
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Fig. 5 Bunnoverflaten før graving av snitt I. Foto 23.09.13 Norsk Maritimt Museum. 
 
 
 

 
Fig. 6 Snitt I gravet ned til steinpakning/større stein. Foto 24.09.13 Norsk Maritimt Museum. 
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Fig. 7 Plassering av snitt I sett mot nord. Linen i midten av bildet er strukket der nord-sør snittet gravet i 1997 
ble anlagt. Foto 25.09.13 Norsk Maritimt Museum. 
 

 
Fig. 8 Snitt I uttak av søyleprøve x 95 fra lag 3, fordelt på to tresidige aluminiums skinner. Foto 24.09.13 
Norsk Maritimt Museum. 
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Etter ferdiggraving, dokumentasjon og prøvetaking fra snitt I fortsatte utgravningen med 
graving i plan østover i den fortsatt intakte delen av sjøbunnen i bukta. Det ble strukket 
en line fra søndre avgrensning av snitt I i vinkel over til østre brygge. Denne linjen ble 
stående og brukt til å etablere snitt II, og senere en lengre profil øst vest (se Fig. 61).  

 
Fig. 9 Sjøbunnen sett fra vest mot øst. Snitt I til venstre. Snor brukt som hjelpelinje for graving midt I bildet (felt 
A). Slamsugeren ligger på øverste nivå av gytjelaget (lag 3) som her er ca. 55 cm tykt. Starten på snitt II og øst-
vest profilen sees som en kant til venstre for snoren. Foto 26.09.13 Norsk Maritimt Museum. 
 

 
Fig. 10 Detalj som viser overgangen fra lag 1 og 2 til gytjelaget (lag3) sett mot nord i øst-vest snittet. Foto 
26.09.13 Norsk Maritimt Museum. 
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Snitt II: ca. 0,7 m vanndyp. Anlagt ca. 1,5 meter fra snitt I retning øst-vest, det vil si 
omtrent midt i bukten. Snittet ble gravet inn tilsynelatende ”intakt” sjøbunn (ikke synlig 
påvirket av tidligere mudring), (se Fig. 11).  
 

I snitt II ble følgende lag identifisert: 

• Lag 1: overflaten, ca. 5 cm. Innhold og sammensetning tilsvarende som i snitt I.   
• Lag 2: ca. 5-10 cm. Fin sand og skjellsand. Konsentrasjoner av døde østers. 
• Lag 3: ca. 60 cm. Brunlig gytjeaktig lag. Homogent, med enkelte innsalg av 

knuste skjell. Laget var tydelig turbert. 
• Lag 4: Klart skille mot et lag med mye stein, (små -opptil knyttnevestore, ikke 

vannrullede), mye organisk materiale som ikke er nedbrutt slikt som kongler, 
trerøtter, kvist, bark, hasselnøtter etc. Lag fire ble notert som ca. 25 cm tykt men 
at det var vanskelig å måle det nøyaktig, det var tydelig overgang mot lag 3 men 
mer diffust under dette.  

• Lag 5. Identifisert som gradvis overgang til mer finsediment og lysere lag. Det 
kunne oppfattes som ren leire men det var ikke så kompakt. Det var mye 
plantefibre i sjikt i denne ”leiren”. Tykkelsen på lag 5 kunne ikke måles nøyaktig 
på grunn av siktproblemer men det ble anslått å være 20-30 cm tykt.  

• Lag 6 meget fin, lys leire og glatte stein. Tykkelsen kunne ikke måles.  
 
Bunnoverflaten (topp lag 1) og topp glasial leire (lag 6) ble nivellert. Prøver tatt ut fra 
snitt II er vist i fig. 12. Det var vansker med å få ut hele søyleprøver, de korte 
profilskinnene i aluminium som var tatt med til formålet, viste seg være for grunne. Hos 
en blikkenslager fikk vi laget flere lengre og dypere tresidige skinner med baklokk til å 
skyve ned. Disse fungerte utmerket. Søyleprøve x97 ble tatt ut med en slik fra snitt II. 
Denne søylen dekket hele gytjelaget (lag 3) samt overgangen til stein/tre/ 
organisk ”torvlag” (lag 4). 
 For teknisk sett å kunne grave snitt II måtte det lages en sjakt bred nok til å ligge 
nede i og arbeide, hvis ikke ville dette snittet rast inn fra sidene på grunn av stor 
mektighet på løsmassene rundt. Sjakten ble anlagt nord-sør med snitt II og det som 
skulle bli øst-vest profilen som nordre avgrensning. For å komme til med 
dokumentasjon av snitt II ble sjakten gravet ned til steril leire (lag 6). Alle massene ble 
fortsatt såldet men det kom ingen funn fra denne sjaktingen. Leirelaget i bunnen var 
meget finkornet og seigt og det lå klint fast på større glatte steinblokker. 

 
Fig. 11 Snitt II. Det graves her i øvre del av gytjelaget  (lag 3). En grøft til stå og arbeide i ble deretter gravet i 
retning der slamsugeren ligger. Foto 27.09.13 Norsk Maritimt Museum. 
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Fig. 12 Detalj fra prøvetaking snitt II. Dette er nedre del av lag 3. Foto lenger ned lot seg ikke gjøre på grunn av 
mørke og svært vanskelig sikt etter blottlegging av leirelaget i bunnen (lag 6). Skinnene til venstre er søyleprøve x 
96 som dekker hele gytjelaget, ca. 63 cm. Rørkopper i midten er 14C serie x101 (topp gytjelag), x 102 (midt 
gytjelag-30cm nede) og x 103 (nederst i gytjelaget, ca. 70 cm under bunnoverflaten). Pleksirøret til venstre er 
utprøving av alternativ til korte profilskinner for søyleprøver. Foto 30.09.13 Norsk Maritimt Museum. 

 

 
Fig. 13 Sjakten anlagt for å komme til og grave snitt II, sett fra sør mot nord. Det hvite støvet i midten kommer 
fra leirelaget i bunnen (lag 6). Foto 02.10.13 Norsk Maritimt Museum. 
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Snitt III og kraniet X 90 

Etter ferdiggraving, dokumentasjon og prøvetaking fra snitt II ble utgravningen fortsatt 
ved å etablere et nytt snitt (III), i skrå vinkel ca. nord - sør på den påbegynte øst-vest 
profilen. Mye av dette snittet var allerede gravet ned i form av den før nevnte sjakten 
som måtte etableres for å komme dypt nok til å kunne arbeide med snitt II. Snitt III 
utgjorde dermed østre vegg av sistnevnte sjakt og det er denne ”benken” slamsugeren 
ligger på i Fig. 13. Innmåling av snitt III er vist i fig. 61. 
 Hensikten med å etablere snitt III var å komme dypt nok til at det ble mulig å se 
nærmere på lagdeling og lagenes sammensetning ned mot og overgangen til den dypeste 
horisonten som ble antatt å være glasial leire (lag 6). Dernest var det også viktig å få 
oversikt over hvor tykt gytjelaget (lag 3) var på dette punktet i bukten, samt å få bedre 
dokumentasjon av hvordan lag 4 så ut og hvor tykt det var. Lag 4 var vanskelig å 
dokumentere i snitt II og mistanken om at det kunne være en transgredert markoverflate 
hadde festet seg, dermed oppsto også behovet for å få bedre inntrykk av det i snitt før 
det ble fortsatt med mekanisk flateavdekking videre østover inn i urørt sjøbunn. 
 En vegg som skulle bli snitt III ble renset opp med graveskje og vannejektor. 
Det ble arbeidet sittende nede i sjakten vist i fig. 13. Sikten var ca. 5 cm og det hele 
skjedde ved å føle seg fram etter en snor som var spent opp for å markere snittet. 
Gytjelaget ble skåret ned vertikalt med graveskje. Det var noe løsere i øvre deler men 
stort sett ganske kompakt og det lot seg skjære omtrent som i en solvarm geitost. Selv i 
nullsikt var det lett å kjenne overgangen til lag fire, i det at her løsner gytjebitene mot et 
lag med mye småstein, kvist og mørkt sediment (lag 4). Lag 4 var grått til sort av 
utseende og ”støvete” i det det løste seg i vann, mot gytjen som var sjokoladebrun og 
holdt seg mer samlet i ”kaker” etter hvert som de ble skåret ut. 
 Under dette arbeidet med rensing av snitt III kom det i såldet tenner og 
beindeler fra en menneskekjeve. Tre løse tenner og tre som satt i et kjevebein, samt flere 
løse beinfragmenter til sammen 11 stk. (x82). Funnene kom i såldet da det ble arbeidet 
med å rense opp overgangen mellom lag 3 og 4 i snitt III, ca. 55-60 cm nede i sjøbunnen 
den 30.09.2013. Tennene/kjevedelene kom samtidig i soldet og de må ha ligget samlet i 
sedimentet. Graving ble da stanset for vurdering av strategi for videre graving, og for at 
vannet skulle klarne tilstrekkelig til at det gikk an å gjøre adekvat fotodokumentasjon 
under vann. 
 Det ble nå stukket ut et 4 m2 stort felt markert med stikkstenger, der den 
påbegynte veggen i snitt III utgjorde vestre avgrensning. Feltet dekket dermed et stort 
område rundt posisjonen hvor kjevedelene var funnet og dette skulle nå graves ned i 
plan for å avklare om disse hadde ligget i sammenheng med andre skjelettdeler. I feltet lå 
nå øverst en rest av østerslaget som ble fjernet. Deretter homogen gytje som ble sondet 
for å ha kontroll på tykkelsen ned til den lett indentifiserbare steinforekomsten i lag 4. 
Gytjelaget var her temmelig fast og tungt å arbeide med. Første dykk i dette feltet ble det 
arbeidet med krafse for å løsne stykker av gytje og føre det opp i slamslangen til såld. Slik 
ble det 4 m2 store feltet tatt ned ca. 20-25 cm. i plan i løpet av et dykk som varte 1t. :25 
min. Videre sonding med jordbor tilsa at det nå gjensto ca. 25 – 30 cm ned til lag 4. 
Neste dykk ble det brukt graveskje og feltet ble tappet ned mekanisk ca. 15 cm. Ingen 
funn i såldet. Gytjen var seig og fast i klumper, ved såldgjennomgang måtte den 
spyles/kostes for å få den løst den opp.  
 Siktproblemene tiltok betydelig etter disse to dykkene med flategraving i det 4 m2 
store feltet øst for snitt III.  På grunn av tidspress i forhold til budsjettert tidsramme for 
utgravningen ble det likevel fortsatt med et dykk til for å komme gjennom hele gytjelaget 
som det nå gjensto anslagsvis 15-20 cm. av. Nå ble det ikke brukt graveredskap, kun 
hånd/løsning av gytjen ved å vifte og føre det inn i ejektorsugen. Dykker Kenneth 
Ødegaard som gjorde dette dykket, forteller at han begynte å kjenne overgangen til lag 
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fire ved at gytjen slapp lettere i sjikt, og at det kom fram småstein og grus og enkelte 
kvist/trerester. Kenneth forteller videre at i det han skraper av gytje ned mot lag 4 
stopper hånden mot noe fast han antok var et østersskall. Han legger seg kloss inntil 
dette og bruker ejektorsugen til å få fram et lite vindu å se gjennom. Han aner da to 
øyebuler og en panne, reiser seg opp og forteller at han kan se omrisset av et kranie, at 
det er fylt med mudder og at det ligger med issen nedover. Dette skjedde den 01.10.13. 
Videre graving denne dagen ble stanset i påvente av at vannet skulle klarne helt opp. 
 Situasjonen med kraniefunnet oppsto da det gjensto snaut en uke av planlagt tid 
til å sluttføre hele utgravningen, inkludert tid til nedrigging. To forhold gjorde at vi 
denne dagen fant det riktig å sende en orientering til Riksantikvaren om at det ville bli 
behov for en forlengelse av undersøkelsen5. For det første hadde etableringen av snitt II 
med grøften som måtte utsjaktes for å kunne dokumentere dette, vist at mektigheten på 
sjøbunnlagene i midtre og til nå urørte deler av lokaliteten var langt større enn først 
antatt. For det andre hadde avdekkingen av kraniet (x90), og det som høyst sannsynlig er 
tilhørende tenner og kjevedeler (x82) vist at det det måtte graves med lengre intervaller 
mellom hvert dykk, dernest måtte tiltak gjøres for å holde sikten tilstrekkelig god for at 
det ble mulig å dokumentere slike situasjoner fortløpende med adekvat foto, innmåling 
og beskrivelse. Det var bred enighet blant alle deltakere i felt om at vi ikke kunne grave 
slike kontekster som beskrevet ovenfor ”i blinde”. Dersom kraniet var en in situ 
situasjon, noe det på dette tidspunktet var god grunn til å anta, måtte de gjenværende 
sjøbunnlagene i bukten anses for å være en nøkkellokalitet egnet til å bringe inn ny og 
viktig kunnskap både om det naturhistoriske: Det postglasiale transgresjonsforløpet i 
Sør-Norge, og, ikke minst det kulturhistoriske; hvordan menneskerestene havnet her og 
hvilke kildeverdi de representerer ut over mulighetene de gir for naturvitenskapelige 
studer av eksempelvis aDNA. Videre ble det ansett som nødvendig å innhente 
naturvitenskapelig analyse/vurdering av hvorledes gytjelaget har oppstått og hva det 
underliggende laget (lag 4) med stein, røtter, trerester og mørkt sediment representerer.  

Dagen etter ble utgravningen fortsatt med fokus på å fotodokumentere feltet i 
plan og avklare om det var synlig flere skjelettdeler rundt kraniet, som fortsatt lå på 
funnstedet. Videre ble det arbeidet med å rense ferdig snitt III og få best mulig 
dokumentasjon av forholdet mellom lagdelingene og nivået kraniet x90 lå i. For å få til 
dette ble det brukt to båter fortøyd i bryggene med motorene i gir sakte forover slik at 
det kunne holdes en jevn strøm i vannet og dermed skifte ut tilslammet vann med klart 
vann. Deler av fotodokumentasjonen og finrensing av snitt III ble gjort hengende opp 
ned med hjelp til å holde beina fast i kanten av båten (rapportens forside). 

 
Fig. 14 Kraniet x90 sett i klart vann slik det lå nær kanten av snitt III dagen etter at det var funnet, og før 
rensing/videre graving på stedet igangsettes. Foto 02.10.13 Norsk Maritimt Museum. 
                                                
5 E-post av 01.10.2013 fra Norsk Maritimt Museum til Riksantikvaren med kopi til Kulturhistorisk 
Museum 
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Snitt III: ca. 0,85 - 1 m vanndyp. Anlagt retning nord-sør nærmest østre brygge. Snittet 
ble gravet inn tilsynelatende ”intakt” sjøbunn (fordelte masser øverst i lag 1 og 2, for 
øvrig ikke nevneverdig påvirket av tidligere mudring/erosjon). Snitt III ender i nord mot 
øst-vest profil. 

I snitt III ble følgende lag identifisert: 

Lag 1: overflaten, ca. 5 cm. Innhold og sammensetning tilsvarende som ved snitt I og II.   
Lag 2: ca. 5-10 cm. Fin sand og skjellsand. Konsentrasjoner av døde østers. 
Lag 3: ca. 55-60 cm. Brunlig gytjeaktig lag med enkelte innsalg av knuste skjell. I toppen 
av gytjelaget lå det her en del mer kvist og greiner enn lenger ned. Laget inneholder 
mengder av furukongler men er for øvrig ganske homogent i midtre og nedre nivå. Det 
er tydelig gjennomboret av diverse “gravemuslinger” og børstemark. 
Lag 4: Helt i toppen et meget tynt sjikt fin sand, dernest betydelig mer trerester enn i lag 
3, særlig tynne ”lynglignende” grendeler men og biter av kraftigere trestykker, både lys og 
rødlig ved. Mye småstein og mye organisk materiale som ikke var nedbrutt slikt som 
kongler, trerøtter, kvist, bark, hasselnøtter, dvs. tilsvarende observasjoner som i snitt II.  
Lag 4 var i snitt III mellom 25 cm. og 30 cm tykt og det kunne visuelt klart skilles fra 
underliggende lag (5), som var fin lys leire med litt plantefiber i ”lommer”, tynne 
strå/sivlignende. Også små skjellfragmenter ble observert i sikker kontekst med lag 5 i 
snitt III.  
 

 
Fig. 15 Detalj fra snitt III der en liten rest av gytjelaget (3) står igjen. Menneskeskallen x90 i bakgrunnen, 
avdekket i plan nær snittet. Bemerk den tydelige avgrensningen av gytjen mot lag 4, som morfologisk er helt 
forskjellig fra lag 3. Innholdet av stein som ikke er vannrullet, trebiter, kvister og tynnere stilker lik 
lyng/vier/røsslyng ga mistanke om at dette kunne være en tidligere markoverflate. Massene i lag 4 minnet mer 
om det man ser i et prøvestikk på land enn det som er vanlig å finne ved sjakting i en strandsone, der steinen i et 
slikt ”overflatelag” normalt er vannrullet. Gytjen så helt klart ut til å være våtavsatt, særlig ut fra observasjoner 
av hvordan trebiter bark og tynne kvist var fordelt horisontalt i det. Men om gytjen kunne være en lakustrin eller 
marin avsetning var vanskelig å vurdere, særlig ut fra det forhold at det lå marine skjellbiter både i lag 5 og 3. 
Det var grunn til å anta at dateringen av x90 ville korrespondere med tidligere daterte menneskebein. Men en 
datering av lag 4 var helt uviss, og det ble ansett som særs viktig både å få en datering på dette laget, og synspunkt 
på hvordan lagdelingen kan ha oppstått, før resten av sjøbunnen ble fjernet. Foto 02.10.13 Norsk Maritimt 
Museum. 
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Fig. 16. Illustrasjonsfoto, detalj, snitt III der lagene er markert ut fra konsistens, utseende og sammensetning.  
Foto 02.10.13 Norsk Maritimt Museum. 
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Snitt III ble innmålt, beskrevet og fotodokumentert, det ble renset opp videre nord til 
øst-vest profilen og sto da igjen som en 2 meter lang vegg. Det hadde hele tiden blitt 
arbeidet stående i sjakten som var gravet helt ned til steril leire og en del masser var 
derfor rast ned i forbindelse med dette. Disse massene ble nå suget opp og gjennomgått i 
såld uten at det kom fram flere humane beinfragment. 
 Kraniet x90 ble nå frilagt ved å vifte bort ”støv”/gytjepartikler. Et løst 
kinbeinfragment ble oppdaget og sikret (fig. 17). Nivået skallen lå på ble deretter gravet 
ned 5-10 cm. i plan rundt og helt inntil skalletaket. Et lite beinfragment lå ca. 45 cm. 
nord for kraniet, i kontekst med løse gytjeklumper som lå igjen etter graving i minimal 
sikt dagen i forveien, da kraniet ble oppdaget. Fragmentet hadde farge og beinstruktur lik 
andre bein fra menneske funnet på lokaliteten, det ble antatt at det kunne være mulig del 
av kraniebase eller øregang og derfor tatt inn og sterilt pakket sammen med x906.  

 
Fig. 17. Detalj, kraniet x90. Finkornet støv av gytjelaget er viftet bort. En del av kinnet, Zygomaticum, er løs 
og ligger på skrå inn i skallen (pil). Foto 03.10.13 Norsk Maritimt Museum. 

Kraniet ble så gravet helt løs, plassert i en kurv med fluenetting og hevet. Under 
frigraving og løfting av kraniet ble det klart at det lå i helt nedre del av gytjelaget (lag3). 
Ca. 5-10 cm. under avtrykket etter issen lå det småstein (topp lag 4). Bildet i fig. 18 viser 
skallen under utgravning og motivet er sett mot sørvest der den nå ferdig opprensede 
veggen i snitt III, anlagt bare ca. 15 cm. øst for kraniet sees i bakgrunnen. Tenner og 
kjevedeler kom som før nevnt i såldet, da det ble arbeidet med graveskje for skjære ned 
gytjelaget på dette stedet. Det er meget stor sannsynlighet for at kjevedelen/tennene lå 
nær kraniet og i omtrent samme stratigrafiske nivå som denne7. 
 Etter at kraniet x 90 var løftet opp ble det tatt ut en kasseprøve av sedimentet 
skallen hvilte på. Prøvetakingsutstyret til dette formålet var improvisert: En kvadratisk 
boks ca. 35x15 cm., dvs. en postkasse i blikk med lokk, nyinnkjøpt til formålet. 
Postkassen ble skjøvet inn horisontalt fra snitt III, og den samlet del av topp lag 4 og 

                                                
6 I Sjöling (2014: 12) er dette fragmentet rubrisert som ”x90 pattedyr av ubestemt art/hånd eller 
fotroseben” 
7 NB: kjevefragmenter/tenner ble i NMM sin funnprotokoll katalogisert x82 men er i Sjöling (2014: 12) sin 
osteologirapport notert som x90, del av overkjeve med tenner. Nedpakking av funn måtte foregå i all hast 
den 08.10 og feltkatalogiseringen var ikke ferdig da de ble tatt med inn til Kulturhistorisk Museum. Det er 
derfor mulig at det kan ha blitt byttet om nummer på posene.  
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nedre del av gytjelaget (lag 3), det vil si hele avtrykket etter kraniet x90. Kasseprøven ble 
så tung at den måtte fordeles i tre funnposer, (x93, 1 av 3 osv.). Denne prøven bør være 
viktig å få analysert grundig i ettertid. Likeledes prøver av sedimentet som lå klint inn 
mot skalletaket på kraniets innside8. Ventelig kan dateringer og mikrofossiler i disse  
prøvene kunne si noe om den er re-deponert fra en annen horisont i sjøbunnen enn der 
den lå da den ble funnet.  

 
Fig. 18. Frode Kvalø graver ut kraniet x90. Begge ligger i omtrent i samme stilling. Snitt III ned til istiden i 
bakgrunnen. Bemerk de lyse/hvite skjellfragmentene i gytjen. Foto 03.10.13 Norsk Maritimt Museum. 

Undersøkelsen hadde frem til nå pågått i godt og vel tre uker og vi var på overtid i 
forhold til budsjett og tidsramme angitt i Riksantikvarens vedtak. Det ble nå arrangert et 
møte på lokaliteten der ledelse fra Kulturhistorisk Museum og Riksantikvaren deltok. 
Norsk Maritimt Museum holdt en orientering om utgravningen og utfordringene.   
 Fra Norsk Maritimt Museums side ble det foreslått at ferdigstillelsen av 
undersøkelsen ble lagt i bero til våren 2014, og anført at dette, i forhold til sikring av 
utgravningsfeltet og på grunn av erfaringen fra graving i de kompakte massene i lag 3, 
ikke ville medføre fare for erosjonsskade på lokaliteten. Dernest ble det påpekt at det 
faglig sett ville være en stor fordel å få tid til å innhente analysesvar, særlig dateringer av 
lag 4 , samt ha mulighet til å diskutere tolkningen av lagrekkefølge med ekspertise innen 
kvartærgeologi og paleoklima før resten av den nå påvist meget kilderike sjøbunnen 
fjernes9.  
 Riksantikvaren kunne av budsjettekniske årsaker ikke akseptere at sluttføring av 
undersøkelsene ble utsatt et halvår. Kulturhistorisk Museum var også av den oppfatning 
at det gjaldt å ferdigstille undersøkelsen mens ”momentet” var tilstede, og det ble derfor 
satt alt inn på å lage nye avtaler om logistikk for en ny feltperiode vinteren 2013. Et 
tilleggsvedtak med tilsagn om dekning av kostnadene til tre nye uker med feltarbeid ble 
fattet av Riksantikvaren den 22.10.2013.10 

 

                                                
8 Sedimentprøvene fra innsiden av skalletaket ble tatt ut på Khm sin lab. den 18.10.13 og har ikke fått 
akssesjonsnr. i NMM funnprotokoll. Sedimentet inne i skallen var likt det øvrige vi har sett under graving i 
lag 3: gytje og noen kongler, men det lå også noe sand og grusmasser inne i skalletaket. 
9 Det ble redegjort nærmere for dette i brev til Riksantikvaren fra Norsk Maritimt Museum av 22.10.2013. 
10 Brev av 22.10.2013 fra Riksantikvaren til grunneier Helge Bentsen. 
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Del II. Gjennomgang av feltarbeidet, andre feltperiode 
Andre feltperiode startet den 24.10.2013 og ble avsluttet den 04.12.2013. Følgende 
personer deltok i feltarbeidet i følgende tidsrom andre feltperiode. 

• Uke 43 (24.10-27.10) Pål Nymoen, Kenneth Ødegaard, (NMM). Rigging/utkjøring av arbeidsflate, 
lettbåt, utstyr. Montere sug og pumper. Klargjøre gravefeltet. Fjerne og sålde østerslag i østre del. 

• Uke 44 (28.10-01.11) Pål Nymoen, Kenneth Ødegaard, Elling Utvik Wammer (NMM) og Inger 
Margrete Eggen (KHM). Arbeidet i.h.t arbeidsplan. 

• Uke 45 (04-08.11.13) Pål Nymoen, Kenneth Ødegaard, Elling Utvik Wammer, Frode Kvalø 
(NMM) og Inger Margrete Eggen (KHM). Arbeidet i.h.t arbeidsplan. 

• Uke 46 (11-15.11.13) Pål Nymoen, Elling Utvik Wammer, Frode Kvalø (NMM) og Inger 
Margrete Eggen (KHM). Arbeidet i.h.t arbeidsplan. 

• Uke 49 (04.12.13 Pål Nymoen, Kenneth Ødegaard, (NMM). Tilbake for å rydde under vann, spyle 
bort haugene etter sålding. Reparere ødelagte/fjernede bryggepæler, dokumentere ferdig  x 131, ta opp 
denne og transportere til museet for nærmere undersøkelse. 

 
Rigging 

24. oktober ble feltutstyret transportert ut til Hummervikholmen igjen og dagen etter ble 
flåte hentet fra Hølen marina og forankret ved lokaliteten. Deler av feltutstyret, slikt som 
hele slangelengder, soll, kasser til bruk for rydding under vann og aggregatopplegg for 
strøm/vann allerede var ferdig montert og riggingen gikk unna på bare tre dager.  
 
Utgravning i plan og snitt 

To dykkedager, 26 og 27.10 ble avsatt til å fjerne en rest av østerslaget som fortsatt sto 
igjen langs østre brygge, og få dette ut av bukten slik at det skulle bli mulig å ta ned 
gytjelaget (lag3) i hele det området det var søkt om mudring (fig. 19, 20, 21, 22). 
 

 
Fig. 19. Resterende deler av østerslaget er fjernet fra utgravningsfeltet og skjøvet ut mellom flyttblokk og land i øst. 
Bildet er tatt fra nord mot sør. Foto 26.10.13 Norsk Maritimt Museum. 
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Fig. 20. Samme motiv som i Fig. x men her sett fra sør. Gytjelaget (lag 3) blir her avdekket i plan i 
bakgrunnen. Foto 26.10.13 Norsk Maritimt Museum. 
 

 
Fig. 21. Fjerning av østersbanken langs østre brygge. Bildet er tatt fra vest mot øst. Foto 26.10.13 Norsk 
Maritimt Museum. 
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Fig. 22. Toppen av gytjelaget sett fra sør mot nord etter at det meste av østersbanken er fjernet. Bak til venstre 
sees et 4 m2 stort felt som er gravet ned til topp lag 4 og ut til kanten av snitt III. Pilen angir ca. hvor kraniet 
x90 ble funnet 01.10.13. Foto 26.10.13 Norsk Maritimt Museum. 
 

I andre feltperiode var vannet blitt noe kaldere, det hadde lavere algetetthet enn i 
september, og det var dermed bedre sikt. Den gode sikten ville imidlertid raskt forsvinne 
når det skulle graves i det svært ”støvete” gytjelaget. Derfor ble mye energi satt inn på å 
holde i gang en jevn strøm i vannet for å sirkulere friskt vann inn i bukta. Store deler av 
arbeidsdagen gjennom hele andre feltperiode gikk derfor motorene på to båter samtidig 
(fig. 23). Dette, kombinert med bråket fra brannpumpene som driver vannejektoren 
dykkeren er avhengig av, tilsa at øreklokker til alle var prioritert HMS. Det ble et vått, 
støyende og krevende feltarbeid. Heldigvis ble det usedvanlig varmt og fint vær for 
årstiden, noe som bidro sterkt til at gjennomføringen ble vellykket. 

 
Fig. 23. Tiltak for å bedre sikten på arbeidsstedet under vann. Dykkeren som her ligger midt i bildet arbeider 
med å ta ned sjøbunnlagene i plan nord for øst-vest profilen. Foto 07.11.13 Norsk Maritimt Museum. 
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Fig. 24. Øvre del av gytjelaget (lag 3) er tatt ned i plan mellom snitt III og østre brygge. Stikkstang og linje i 
bakgrunnen markerer et snitt som senere skal graves øst-vest. Motivet er sett mot nordøst. Foto 26.10.13 Norsk 
Maritimt Museum. 

Under deler av arbeidet med å ta ned gytjelaget ble det gravd i 1m2 ruter for å kunne 
bedømme om det var noen morfologiske variasjoner i laget horisontalt. Inntrykket var at 
lag 3 var fastere fra ca. 15-20 cm ned i det. Bildet i fig. 24 viser et utsnitt av gytjelaget i 
plan etter at ca. 20 cm. av det er fjernet. Det lå fortsatt et og annet helt østersskall i 
sikker kontekst nede på dette nivået, det lå også flere ”lommer” med knuste skjell. De få 
funnene som ble gjort her var beinfragmenter fra fisk, fugl og pattedyr, samlet i såld 
mens det ble arbeidet med å fjerne den øvre halvdelen av lag 3. I gytjelaget lå også store 
mengder furukongler, en del hasselnøtt skall, noe bark og kvister/greiner. Trekullbiter 
ble observert i alle nivåer av lag 3, også i lag 1, 2 og 4. 

 

 
Fig. 25 Detalj, lag 3 i plan der øverste ca. 15-20 cm. av det er fjernet. Foto 28.10.13 Norsk Maritimt Museum. 
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Fig. 26 Detalj, fra mekanisk graving i plan, 1m2 ruter i lag 3. Her gjenstår ca. 25 cm. før topp lag 4. 
Inntrykket ut fra graving i plan var at mengden trestykker tiltok i nedre deler av lag 3. De lå ikke rotfast, uten 
fast system, mesteparten av det horisontalt, og det så ut slik det kan gjøre i en gruntvannssone der drivende 
trerester samles opp, synker og akkumuleres. Noe av trehestene var en lys vedart, mulig osp eller bjørk, andre var 
rødlig – antakelig furu. Foto 27.10.13 Norsk Maritimt Museum. 
 

 
Fig. 27 Detalj fra mekanisk graving i plan, 1m2 ruter. Her vises overgangen mellom gytje (lag 3) og 
stein/jord/kvist/rotlaget (lag 4). Skillet var svært tydelig. I overgangen mellom de to lagene synes det flere steder å 
være et meget tynt sjikt av finkornet sand. Foto 13.11.13 Norsk Maritimt Museum. 
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Fig. 28. Snitt III. Det hvite støvet kommer fra leiren i lag 6. Gytjelaget er fjernet ned til lag 4, en profilvegg (snitt 
gjennom lag 3 øst vest) står igjen. Pilen anviser en trepinne/grein som stikker opp fra lag 4. Denne ble 
katalogisert som x 112. Nærmere beskrivelse og dokumentasjon fra avdekkingen av denne greinen blir beskrevet 
under. Ca. posisjon for hodeskallen x90 er også markert på dette bildet (strek). (nøyaktig innmåling, se fig. 61). 
Bildet er tatt mot nordøst. Foto 30.10.13 Norsk Maritimt Museum. 

 

 
Fig. 29 Motivet i Fig. 28 sett fra overflaten. Bildet er tatt mot sørvest. Foto 30.10.13 Norsk Maritimt Museum. 
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Furugrein x112 

Inntil øst vest snittet, og stikkende opp fra lag 4, ble det observert en trepinne/grein. 
Den så ut til å stå vertikalt ned i sedimentet (se fig. 30). Kraniet x90 var funnet snaut en 
meter fra denne pinnen. Muligheten for at Hummervikfunnene kunne være noe annet 
enn en erodert/fordelt ”vanlig jordbegravelse” – eller et (erodert/fordelt) resultat av 
drukning/forlis ble nå aktualisert. I felt ble avdekkingen av x112 vurdert som mulig 
parallell til det unike mesolittiske funnstedet ”Kanaljordet” i Sverige. Der er det nylig 
påvist funn av fragmenterte menneskebein og kranie tredd ned på stake av tre, og der 
funnkonteksten tilsier at disse ble plassert ut i det som trolig var vann/tjern/våtmark11. 
 Det ble prioritert å sette av nok tid til å grave fram og dokumentere denne 
trepinnen x 112 grundig, særlig knyttet til problemstillingens alternativ; ”rituelt 
offersted”, men også fordi dette var første gang det så langt i gravingen var observert 
tredeler som ikke lå horisontalt, slik drivved oftest gjør, men der en trebit stakk skrått 
horisontalt opp av sedimentet. Gitt den usikkerheten som råder om de postglasiale 
havnivåendringene i regionen, kunne vi med god grunn også anta at dette kunne være et 
lite tre/busk som sto i voksestilling. En eventuell slik kontekst ble også ansett som svært 
viktig å dokumentere nøye.  
 Bildeserien under dokumenterer utgravningen av x 112. For å kunne ta disse 
bildene ble det kjørt to båtpropeller på moderat til høyt turtall kontinuerlig, så tett ved 
arbeidsstedet som mulig, slik at sikten ble opprettholdt. Særlig var dette nødvendig da 
det viste seg at det måtte snittes et stykke ned i lag 5 (fin leire med planterester som løste 
seg svært lett opp i vann) for å komme til enden av x 112 uten å skade den. Det ble lagt 
stor vekt på å rense fram dette trestykket så forsiktig at det kunne tas på land i hel 
tilstand, og selvsagt undersøke om det var rot i enden, eller kanskje spor etter 
nedtapping/spissing?  

 
Fig. 30 øverste del av furugrein x 112 in situ. Den ble synlig ved flategraving i lag 4 som på dette stedet var ca. 
25 cm. tykt (ca. 2,8 m. mot vest i øst-vest profilen). ”Tåke” fra lag 6 i sees i dypet i nedre kant, overgangen til 
lag 5, (finkornet leire med planterester) er klart synlig i profilen (snitt III). Legg merke til hullene i lag 5. Ved 
framgraving av x112 ble det suget opp flere levende kreps av arten Upogebia deltaura som satt inne i disse 
hullene. Bildet er tatt mot østnordøst. Foto 30.10.13 Norsk Maritimt Museum. 
                                                
11 http://www.academia.dk/Blog/heads-on-stakes-–-unique-stone-age-finds-at-kanaljorden-motala-
sweden/ 
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Fig. 31 Detalj, i det x 112 avdekkes i plan i lag 4. Deler av en trestamme kommer til syne stikkende ut av øst-
vest snittet i bakkant. Motivet er sett mot nord-nordøst. Foto 31.10.13 Norsk Maritimt Museum. 
 

 
Fig. 32 Illustrasjonsfoto/oversikt sett fra øst mot vest. Det arbeides her med dokumentasjon/utgravning av x112. 
Foto 31.10.13 Norsk Maritimt Museum/Elling Utvik Wammer. 
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Fig. 33 Oversikt utgravning av x112 sett fra øst mot vest. Hele lag 4 er fjernet. Det lyse dekket er topp lag 5, 
finkornet leire med planterester, perforert av marine organismer (gravemuslinger/kreps?). Til høyre øst-vest 
profilen der trerester stikker ut. Motivet er sett mot vest.   Foto 31.10.13 Norsk Maritimt Museum. 
 

 
Fig. 34 x112 stakk 20 cm ned i lag 5. Bildet viser siste del av utgravningen av dette trestykket før det ble løsnet 
og tatt på land. Motivet er sett fra øst mot vest. Foto 01.11.13 Norsk Maritimt Museum 
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Fig. 35 x112 er gravet løs og løftes opp fra lag 5 fortsatt med leire pakket rundt endestykket. Foto 01.11.13 
Norsk Maritimt Museum. 
 

Fig. 36 Furugrein x 112 etter opptak. . Foto 06.11.13 Norsk Maritimt Museum. 
 

Etter opptak ble trestykket x112 vannrenset for leire. Vedstrukturen tilsa at det var en 
grein og ikke en rot, og at tykkeste ende stakk opp av sedimentet. Den var ikke synlig 
spisset i enden, og hadde ikke spor av bearbeiding andre steder. Et skarpt hakk på 
midten ble påført den ved et uhell med graveskjeen. Treverket var meget bløtt. Den 
målte 5,5 - 3,5 cm i diameter og var 55 cm. lang, stakk 20 cm ned i lag 5 og de resterende 
35 cm. dekker omtrent tykkelsen på lag 4 der den ble funnet. X 112 er datert 14C BP 
8912±5 (Ua-47899). Vedartsbestemmelsen tilsier at det er furu (pers.medl. Inger 
Margrete Eggen 24.03.14). 
 

Del av ospetre x 131 

Parallelt med, og etter at greinen x112 var ferdig utgravd ble gjenstående deler av lag 4 
sør for øst-vest profilen gravet ned i plan helt ut til flyttblokken ved innløpet (for 
oversikt, se kartet i fig. 61). Fra dette arbeidet er det en del observasjoner og 
dokumentasjon som er av interesse. Rikelig med kjerneprøver/kasseprøver som dekker 
horisontene av lag 3, lag 4 og lag 5 var til nå innsamlet, både fra snitt II og III. I tillegg til 
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dette ble det ansett som særs viktig å også gjøre grundige observasjoner av lag 4 i større 
flater horisontalt. Ting vi var særlig oppmerksomme på var mulige spor av 
nedgravninger, eventuelle røtter i voksestilling, eller steinstrukturer/horisontale steinlag 
som kunne være menneskeskapte. 

 
Fig. 37. Fra graving i plan i lag 4 ca. 2 meter sør for øst-vest profilen, 2,5 meter vest for østre brygge. Laget var 
markert annerledes enn gytjelaget (3), det inneholder mye kvist, bark og tynne rot/grendeler. I motsetning til lag 3 
var det mye stein her, mest grus til knyttnevestore stein, men og noen større blokker, eksempel på det til venstre i 
bildet. Noe kvarts ble observert ved flategraving i lag 4, ingen konsentrasjoner. Tre kvartsbiter ( x 131), ble 
innsamlet fra lag 4 i det området det graves i på dette bildet. I plan ble det observert noen ganske få skjellbiter i 
sikker kontekst nede i lag 4. For øvrig var det betydelig mer skjellbiter i gytjelaget (lag 3), det vises også på bildet 
over, der står en rest av nedre nivå av gytjelaget igjen. De hvite punktene som sees i høyre billedkant er skjellbiter. 
Foto 30.10.13 Norsk Maritimt Museum. 
 

 
Fig. 38 Detalj som viser rest av gytjelaget (lag 3, graveskjeen står i det) og øvre nivå av lag 4 i plan. Del av 
ospetre x113 er delvis avdekket i bakgrunnen. Foto 13.11.13 Norsk Maritimt Museum. 
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Etter at større felt av lag 4 var avdekket i plan sør for øst vest profilen var inntrykket at 
dette lignet mest på et vannavsatt lag / gruntvanssone. Det lå som nevnt mye trerester i 
det men ingenting av dette kunne med sikkerhet fastslås at hadde vokst på stedet. Det 
ble observert flere rotdeler, men ikke noe av dette ble oppfattet som fast, i voksestilling. 
Generelt inntrykk var derfor at lag 4 mest så ut til å være en strandsone / marbakke / 
gruntvanssone, og at dersom det tidligere har vært tørt terreng, må det ha vært utsatt for 
en eller flere kraftige erosjonsprosesser, eksempelvis tsnunamilignende strømmer, 
kraftige nok til å vaske ut, fordele og igjen avsette massene/terrenget. 

 
Fig. 39 Eksempler på trebiter fra lag 4. Noe av det hadde hull etter boremusling/ev.Terredo, slikt som sees på 
den største stammedelen øverst til høyre. Trerester som hadde spor av brann ble funnet fordelt rundt i hele 
gravefeltet, både i lag 3 og lag 4. Det ble ikke funnet spor etter bearbeiding på noe av det observerte trevirket.   
Foto 14.11.13 Norsk Maritimt Museum. 

 
Fig. 40 x113 i det den blir oppdaget. Det arbeides her i lag 4 i plan sør for øst-vest snittet, nær steinblokken ved 
innløpet av vika. Treet hadde et mørkt felt i enden som så ut som brannspor og det var noen hull i treet som så 
mistenkelige ut, avdekkingen av det ble derfor dokumentert nøye. Foto 31.10.13 Norsk Maritimt Museum. 
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Trestykket x131 ble etter at ca. 80 cm. av det var avdekket vurdert som noe som kunne 
være rest av en stokkebåt. Stratigrafisk lå den i øvre del av lag 4. I de påfølgende dagene 
etter at det ble oppdaget ble det gradvis renset noe mer fram. Det var ganske lyst treverk, 
av samme type som det lå mange andre biter av i lag 4. Dette trestykket (x 131) var 
imidlertid større enn de vi til da hadde avdekket, og det så ut til å være ganske flatt. 
Rensing i plan inn mot sidene av det viste at det var svært mykt og med mange sprekker 
både på langs og på tvers. Hullene i treverket sto ikke i noe fast system men kombinert 
med formen og mulig brannspor ble mistanken om båt opprettholdt. Det gjensto 
fortsatt mye utgravningsarbeid i resten av lokaliteten, blant annet sto hele sjøbunnen 
nord for øst-vest profilen igjen. Siden x131 var delvis avdekket og utsatt for skade fra 
dykking/slamslange, båtkjøring etc. Ble den dekket med fiberduk og gytjesedimenter 
inntil videre.  

 
Fig. 41 x113 tildekket med fiberduk. Motivet er sett mot sørvest, steinblokken ved innløpet til vika sees til 
venstre. Foto 13.11.13 Norsk Maritimt Museum. 

 

 
Fig. 42 Detalj fra avdekking og dokumentasjonen av trestykke x 131. Treverket er perforert med hull, og det ble 
observert et eksemplar av ”gravekreps” i et av disse. Hullene gikk på kryss og tvers i trevirket. Foto 14.11.13 
Norsk Maritimt Museum.  
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Da utgravningen av hele lokaliteten nærmet seg slutten ble det prioritert tid til å 
dokumentere og granske den mistenkelige ”planken” x131 nærmere. Det forelå nå 
(04.11.13) en datering av trepinne tatt ut fra samme stratigrafiske nivå som x131 lå i og 
denne viste alderen BP 8 960 ± 30, (Beta 363129).  
 Det ble nå tatt opp en fotoserie i 20 mm. til å konstruere en 3D mosaikk av x131 
for å sikre god in situ dokumentasjon. Fig x viser lyssetting og måling av faste punkt til 
fotogrammetri. Trestykket målte 145 cm. største lengde og var om lag 18 cm. bredt. 
Tykkelsen kunne ikke måles slik den lå, men det så ut til å være ganske tynt. 
 

 
Fig. 43 Vidvinkelbilde av arbeidssituasjonen ved forberedelse til opptak av bilder til mosaikk ved x 131 Foto 
15.11.13 Norsk Maritimt Museum  

 

 
Fig. 44 3D framstilling av fotomosaikk over x 131. Foto Norsk Maritimt Museum, mosaikk Sven Ahrens 
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Fig. 45 x113 ortofoto av mosaikk vist i fig. 44. Norsk Maritimt Museum Sven Ahrens. 

 

Etter at bildeseriene til produksjon av mosaikk var utført og testet, ble x131 igjen dekket 
til med fiberduk for å få tid til å planlegge en god måte å få den opp for nærmere 
gransking. Etter at den var studert nærmere in situ i forbindelse med opptak av 
bildeseriene var det stor tvil om det i det kunne være en båtrest eller annen tregjenstand 
bearbeidet av mennesker. Vurderingen, særlig ut fra de svært gode bevaringsforholdene 
som var påvist på lokaliteten, var likevel at det fortsatt måtte anses som en mulig båtrest 
og at den måtte heves for å finne ut av dette. Siden trevirket var svært fragmentert og 
bløtt, ble gipsing in situ vurdert. Alternativet var å skyve en rist under, stive av denne og 
løfte den i en pakke. Sistnevnte metode ble valgt (fig. 46). 
 

 
Fig. 46 Detalj, syrefast rist klargjort for å skyve under x131, avstive og heve. Foto 04.12.13 Norsk Maritimt 
Museum.  
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Fig. 47 x 131etter at den er stabilisert på perforert metallplate, før klargjøring til heving. Dybde fra overflaten til 
risten den ligger på var 152 cm. målt 04.12.2013 kl. 14:00. Foto 04.12.13 Norsk Maritimt Museum.  

 

Under arbeidet med å stabilisere trestykket x131 på risten som vist i fig 47 ble det for 
første gang mulig å se undersiden av det. Her var det rester av bark, utstikkende grenrest, 
kvisthull og ingen spor av bearbeiding. Den ble tatt inn til museet i en hel pakke og lagt i 
kar og er i forbindelse med etterarbeidet fra gravingen undersøkt nærmere for mulige 
spor av bearbeiding. Ingen slike spor ble påvist, og det synes klart at hullene som er i 
dette trestykket er laget av boremuslinger, kreps og /eller pelemark. Det er sannsynligvis 
brannspor i den ene enden. Dette er noe som også er observert på mye av treverket som 
ble funnet fordelt rundt i lag 3 og 4.  
 Kvisthull, rest av gren og bark på undersiden utelukker stokkebåtteorien. En 14C 
prøve er sent til analyse men resultatet av denne foreligger ikke pr nå. Funnet 
representerer uansett viktig fauna/naturhistorisk data, også i forhold til lokaliteten som 
arkeologisk funnsted og sett i sammenheng med funnene av furustammer på sjøbunnen 
med rotende helt i nord i bukten. En vedartsanalyse viste at x131 er osp (pers. medl. 
Inger Margrete Eggen 24.03.14). 
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Profil øst-vest 

Profilsnittet øst-vest viste at sedimentene i bukten er dypest på midten og at det går inn 
en renne i terrenget her som i bunnen er fylt med det som under gravingen av en dyp 
sjakt for å kunne stå og arbeide med snitt II ble oppfattet som glasial leire. Profilen øst-
vest ble tegnet og fotodokumentert og brukt til å ta ut en serie kjerne/kasseprøver og 14C 
prøver. Øst-vest profilen ble dokumentert i en avstand av ca. 5,5 meter fra øst til vest, 
der den i enden faller ned mot snitt I og en erodert skråning mot tidligere mudret 
område langs vestre brygge. I lagrekkefølgen inn mot på østsiden kunne lag 4 følges helt 
inn til land. En ikke ferdig rentegnet skisse av profilen øst-vest sees i fig 48. Nærmere 
om lagene i dette snittet følger også under del III side 41.  

 
Fig. 48 Scannet, ikke rentegnet, undervannsskisse av profilveggen i snitt øst-vest, sett fra sør mot nord. 
Målestokken er 1:20cm. På tegningen er notert tykkelsen på lagene 3 og 4 for hver meter i snittet, målt 
fra øst mot vest. 1m. Lag 3: 32cm. Lag 4: 23cm.  2m. Lag 3: 40cm. Lag 4: 20cm.    
3m. Lag 3: 55cm. Lag 4: 25cm. 4m. Lag 3: 55cm. Lag 4: 15cm 5m. Lag 3: 45cm. lag 4: 20cm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 49 Illustrasjonsfoto; siktforholdene i utgravningsfeltet da profilsnitt øst-vest ble tegnet/fotodokumentert. 
Motivet sett mot sørvest © Kenneth Ødegaard 
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Oversvømt markoverflate nord for øst-vest profil? 

Da øst-vest profilen var ferdig dokumentert og nødvendige prøver tatt ut ble det 
igangsatt arbeid med å grave den gjenværende knasten intakt sjøbunn ned i plan helt inn 
til- og inn under brygge i nord foran sjøbod. Dette arealet utgjorde ca. 18-20 m2 men det 
var ved sonding med jordbor funnet å være langt skrinnere og mer steinete enn de 
flatene som nå var ferdiggravet lenger ut. 
 I tid gikk det totalt med ca. en uke til å grave ferdig denne siste delen av sjøbunnen 
på lokaliteten. Det hersket en viss spenning i forhold til om det kom til å bli avdekket 
flere funn i dette området. Ikke minst fordi det var helt inne ved bryggene i nord at 
grunneieren Helge Bentsen fant det første kraniet (x1/C.51445a) den 2 august 1994. 
 Strategien for graving i denne gjenstående biten av sjøbunn var å gå inn fra øst-
vest profilen og ta ned terrenget stratigrafisk. Dette var mulig, ettersom det ut fra øst-
vest profilsnittet gikk an å holde kontroll på lagene.  
 Flere beinfragmenter fra menneske er tidligere funnet på bunnoverflaten (lag 1-2) i 
denne delen av vika. Også ved finsøk og opprensing av alger og skjell i første feltperiode 
av denne undersøkelsen ble det gjort funn her, deriblant x125 (fragment av lårbein), og 
kraniedeler (x79 og x 80), samt del av et leggbein (x 84). Da det nå ble gravet stratigrafisk 
inn fra øst-vest profilen kom det et beinfragment i såldet når det fordelte omrotede 
topplaget ble fjernet. Dette ble feltkatalogisert mulig virvel / mulig bein fra menneske 
(x116), men er i følge Sjöling (2014: 12) et ubestemt pattedyrbein. 
 Gytjelaget ble så tatt ned over hele dette grunneste partiet uten at det ble gjort 
noen funn før helt inne ved bryggene. Her ble det ved graving i overgangen fra gytje 
(lag3) til stein/rotlaget (lag 4) funnet et lite bein feltkatalogisert som x 128 ”bein fra 
menneske?”. Dette viste seg å være en liten bit av et lårbein/Femur (Sjöling 2014: 12). 
Ut over dette ble det ikke avdekket flere humane beinfunn i denne delen av bukta. 
 Lag 4 ble deretter avdekket i plan inn til bryggene. Det var merkbart mer stein i 
massen her enn lenger ute i vika, og, det ble tiltagende mengder treverk, også røtter og 
mørkt kompakt sediment. Ingen spor av nedgravning eller strukturer ble observert. 
Nivået på topp lag 4 ble nivellert etter at det var avdekket i plan. 
 

 
Fig. 50  Topp lag 4 avdekket nord for øst-vest profilen. Her var det tiltagende mengder røtter og mye mer 
kompakt masse enn lenger ut i bukta. Foto 07.11.13 Norsk Maritimt Museum.  
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Trestammene som skimtes stikkende ut av øst-vest profilsnittet i fig. 55 ble frilagt i hel 
lengde. Begge hadde røtter i enden og deler av rotsystemet satt fast ned mellom 
steinlaget her. Stammene lå skrått ned og ut i bukta retning nord-sør og i søndre ende lå 
de godt nede i lag 5. Det så ut til at stein og rotlaget gikk i en bue ca. 2,5 til 3 meter ut fra 
dagens strandlinje målt fra bryggekanten i nord.  Hovedinntrykket fra graving i plan i 
dette laget er at det har vært tørt land.  
 

 
Fig. 51 Trestammen x 117 under avdekking. Motivet er sett mot nord. Foto 12.11.13 Norsk Maritimt 
Museum.  

 
 

 
Fig .52 Rotsystemet på trestammen x 117 graves fram. Motivet er sett mot nord. Foto 14.11.13 Norsk 
Maritimt Museum.  
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Fig. 53. Detalj, rotenden på trestammen x 117 etter heving for dokumentasjon på land. Ikke alle tilhørende deler 
av rotenden ble tatt på land, de løste seg opp og var vanskelig å få hele opp fra steinlaget. Foto 14.11.13 Norsk 
Maritimt Museum.  

 

 

Fig. 54. Furutreet x 117. Lengde 217 cm. stammens diam. ca. 17 cm. 14C 9 065 ± 54 BP, d
13

C‰ VPDB 
-27,3 (Ua-47900). Foto 14.11.13 Norsk Maritimt Museum 



 41 

Del III. Lagrekkefølge og funnfordeling 
Lagrekkefølgen i den undersøkte lille vika på Hummervikholmen er kompleks og 
skjellbanken hardpakket med østersskall har vært en utfordring å hanskes med i 
undervannsarkeologisk registrerings- og utgravningsarbeid på lokaliteten. Undersøkelsen 
Norsk Sjøfartsmuseum gjennomførte i 1997 dokumenterte at østersbanken strakk seg i 
hele buktens lengderetning nord-sør inn til ca. 2,5 til 3 meter fra fjæresonen i nord. 
Utgravningen i 2013 viste at skjell laget også kunne følges helt over til østre brygge i 
samme avstand fra land i nord. Dermed synes det klart at østersen, inntil da grunneieren 
begynte med sin propellmudring, har dannet et fast ”lokk” på de underliggende 
sjøbunnlagene i størstedelen av vika. Det foreligger dateringer av østers fra nedre del av 
skjellbanken, 14C 7820±90 BP (Nymoen og Skar 2011: 43), og det indikerer at 
østerskolonien begynte å akkumuleres på stedet ca. 700 år etter at menneskene 
skjelettdelene stammer fra døde. Det kan antas at skjellbanken er en viktig årsak til at 
sjøbunnlagene under er holdt beskyttet for senere erosjon, og at den dermed også er del 
av forklaringen på at menneskebeinene ble bevart (Nymoen 2014: 29-30). 

 
Fig. 55 Vidvinkelbilde av profilsnitt øst-vest sett mot nordvest der lagene 3, 4 og 5 er markert. De øverste to 
lagene, h.h.v fordelt overflate, alger, skrot, døde blåskjell (lag 1) og fin sand, skjellsand, løst “mudder” og østers 
(lag 2) var på grunn av problemer med nedrasing fjernet da dette bildet ble tatt. Foto 05.11.13 Norsk Maritimt 
Museum. 

I fig. 55 sees to trestammer i venstre billedkant. De ligger skrått ned i sjøbunnen retning 
nord-sør.  Som beskrevet ovenfor, ble begge stammene senere gravet fram under siste 
del av utgravningen og de hadde intakt rot i den nordre enden. Konteksten i forhold til 
lag ved rotenden var lag 4 men som inn mot land i nord ble betydelig mer hardpakket og 
fylt med stein, mens der de stikker ut av øst-vest profilen ligger de som vist nede i lag 5. 
Trestammen nærmest i bildet ble tatt på land, dokumentert og samlet prøver fra. 
Prøvene er katalogisert som x117 og treprøve fra denne er datert 14C 9065±54 BP (Ua-
47900). Vedartsbestemmelse av samme prøve tilsier at det er et furutre (pers. medl. Inger 
Margrete Eggen 24.03.14). 
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Fig. 56 Inntrykk av lagenes utseende /morfologi sett på land. Dette er fra en 90 cm lang ”Russerbor” prøve som 
viser lagene 3, 4 og 5. Prøven ble tatt opp fra ca. 3,5 m. fra øst mot vest, og til brukt til å planlegge strategi for 
graving av øst-vest profilen. Foto Norsk Maritimt Museum.  
 
Lag 4 kunne som vist i fig. 48 og fig. 55 følges i hele øst-vest profilen. Det 
korresponderer etter alt å dømme med det nederste laget som ble dokumentert i det 
lange nord-sør snittet Norsk Sjøfartsmuseum gravde i 1997 (Nymoen 2014: 19). Det 
foreligger kun en 14C datering fra den delen av dette laget som ble observert i 1997, BP 
8230±50 (Nymoen og Skar 2011: 43). Ettersom det på morfologisk grunnlag ble tolket 
som et lag adskilt fra nedre del av gytjelaget, er det sannsynlig at dette er samme, kanskje 
øverste del av lag 4 som i 2013 ble dokumentert bade i plan og snitt i øvrige deler av 
bukten. Det viste seg at det går en fjellrygg ned under sedimentene langs vestre brygge, 
og denne skråner svakt ned mot øst. Graving av sjakt sør for snitt II viste også at 
terrenget inn i bukten er en V-formet kløft med leire i bunnen. Det er sannsynlig at dette 
forklarer hvorfor det ikke ble observert mer av lag 4 i snittet Norsk Sjøfartsmuseum 
gravde i 1997. 

 

Datering av lagene 

Ut fra kunnskapen som foreligger på bakgrunn av dateringer som tidligere er utført på 
menneskebeinmaterialet innsamlet på 1990- tallet kan det se ut til at de tre individene det 
da ble funnet rester av sammenfaller i tid, ca. BP 8600 (Nymoen 2014: 23). Datering av 
kraniet x90 forelå naturligvis ikke før feltarbeidet vinteren 2013 ble avsluttet men det var 
nærliggende å anta at alderen på dette fjerde individet ville korrespondere med alderen 
på de øvrige skjelettdelene.  

Funnkonteksten for x90 tilsa at det i forhold til strategi for valg av 
gravemetodikk og kjerne/prøvesampling i den resterende delen av utgravningen ville 
være en stor fordel å vite når laget som lå rett under skallen, lag 4, var avsatt. Siste dag av 
feltarbeidet første feltperiode (09.10.13) ble det derfor tatt ut en 14C prøve fra den øvre 
delen av lag 4 i snitt III (x104)(fig 57). Analyseresultatet forelå 04.11.13, og den viste 
8960 ± 30 BP,  13C/12C Ratio: -24,1 (Beta 363129). Ut fra antakelsen om at alderen på 
x90 korresponderte med de tre andre daterte individene kunne dermed strategi for videre 
arbeid med utgravningen i plan særlig fokuseres på å avdekke større flater både av nedre 
del av gytjelaget, og toppen av lag 4, det siste for særlig å se etter spor av nedgravninger, 
mønster i steinansamlinger eller andre strukturer.  

 

 

   Lag 3     Lag 4       Lag 5 
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Fig. 57 Dokumentasjon fra uttaket av trestykke/kvist (x104) fra profilen i snitt III. Materialet ble tatt ut ca. 
10 cm. nede i lag 4 . Foto Norsk Maritimt Museum. 
 

 
Fig. 58 Uttak av 14C serien x105-x110 i øst-vest profilen. To furustammer sees i bakgrunnen. Den nærmeste 
av dem er x 117; Motivet er sett mot sørvest © Kenneth Ødegaard 
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Dateringsresultatene fra prøveserien vist i fig. 59, med lab.nr fra Uppsala Universitet12 

 

                                                
12 Rapport av 07.02.2014 fra Uppsala Universitet, Ängsrtômlaboratoriet til Kulturhistorisk Museum 

Lab nummer Prov 
d

13
C‰ VPDB 

14
C age BP 

Ua-47893  X105 -24,3 12 635 ± 114 

Ua-47894  X106 -24,9 12 898 ± 77 

Ua-47895  X107 -23,6 8 990 ± 49 

Ua-47896  X108 -19,7 8388±47 

Ua-47897  X109 -17,3 8374±46 

Ua-47898  X110 -17,7 8352±57 

Fig. 59   

Dokumentasjon av uttaket av 
14

C 
prøveserien, x105-x110. De ble tatt 
ut fra øst-vest profilen på punktet 3m. 
25 cm. (målt mot vest fra østre 
brygge). Serien er her vist med 
dateringsresultatene fra Uppsala. 
 
Foto 05.11.13 Norsk Maritimt 
Museum. 
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Fig. 60 x 134 datert BP 8 530±40 (Beta 366384) er stratigrafisk i samme nivå som funnstedet x90. Kraniet 
er datert BP 8 446 ± 51 (Ua-47892). Det vil si at disse dateringene korresponderer godt, se også 
dateringsresultat på prøven x 108 i fig. 59. Foto 07.11.13 Norsk Maritimt Museum. 
 
En kontrollserie med tre 14C prøver ble tatt ut av øst-vest snittet før dette ble gravet ned 
videre nordover. Serien ble tatt ut som vist i fig. 60, 3 m. 45 cm. ut mot vest målt fra 
kanten av østre brygge. Dette punktet er så nær funnstedet for kraniet x90 det var mulig 
å komme og det ble ansett som viktig å få sikret en kontrolldatering fra dette nivået i 
gytjelaget. 
 Prøven x 135 inneholdt blandet sediment fra overgangen lag 4 til lag 5. 
Dateringen av denne viste BP 8790±40, (Beta 366385). Blandet sediment tatt ut fra 
samme nivå i profilen i med x107 vist i fig 59, ble til sammenligning datert BP 8 990 ± 
49 (Ua-47895). 

Det er flere mulige feilkilder i bruk av blandet sjøbunnsediment til 14C analyser. 
Kontrollprøven x 133, er tatt ut i øvre del av gytjelaget (fig 60), dvs. tilsvarende nivå som 
prøven x110 (fig 59). Mens x110 ble datert BP 8352±57 (Ua-47898), viste dateringen av 
x133 alderen BP 10720±40 (Beta 366383)13. 

                                                
13 Prøven x 133 bestod av a) 3,2 gram fint sediment og b) 482,3 milligram trefragmenter, plantestilker og 
uidentifiserbart nedbrutt plantemateriale. Som regel vil b) være et godt valg å datere på hvis vi er sikre på 
at materialet er avsatt på sjøbunnen slik det opprinnelig sedimenterte / in-situ. Hvis vi derimot er usikre på 
om sjøbunnen er «omrørt» og materialet er redeponert på sjøbunnen eller at b) består av flere karbonkilder 
fra forskjellig tid, for eksempel fragmenter av nedbrutte røtter fra overliggende sedimentlag, bør det 
vurderes og bruke a) som dateringsgrunnlag. De mest nøyaktige dateringene kommer fra: «single-
component», kortlevd og velbevart organisk materiale.Vi vurderte vel at det var en viss muligheten for noe 
omrøring og eventuelt infiltrasjon av materiale fra andre lag, og derfor valgte å datere på sediment-
fraksjonen av prøven. (pers. medl. Pål Thome, Norsk Maritimt Museum). 
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Funnfordeling i forhold til lag 

På en oppmålingstegning laget av Dag Nævestad i 1997 er samtlige bein fra menneske som 
ble funnet i perioden 1994-1997 plottet inn (Nymoen 2014: 24). Inger Margrete Eggen, 
Kulturhistorisk Museum, har georeferert denne tegningen og lagt inn funn og andre 
innmålinger som ble gjort i 2013 (se fig. 61). Samlet gir dette kartet en god oversikt over 
funnfordelingen og flere ting er iøynefallende ved den. For det første viser 
oppmålingstegningen, at det er i den østre halvdelen av bukten de aller fleste funnene lå. Det 
er nå godt klarlagt at dette må forklares med at de er fordelt hit i ny tid som følge av mudring 
med bruk av båtpropell, særlig langs vestre brygge (op.cit.: 21). Det andre påfallende ved 
distribusjonen er at alle funnene ligger nord for flyttblokken ved innløpet til bukten. Lengst i 
sør er det funnet henholdsvis fragment av bekkenbein (x40), fragment av lårbein (x 43) og 
kraniefragment (x45), men altså: Sør for disse posisjonene er det ikke gjort et eneste funn. 
Hvorfor?  
 Måten propellmudringen ble gjort på, fortøyd med baugen utover og blåse løs det som 
må ha vært et helt dekke av lag 3-5 inn mot fjellfoten langs vestre brygge, har mest 
sannsynlig fordelt samtlige menneskebein som har en funnkontekst knyttet til lag 1 og 2.. 
Kanskje ble flere av dem fordelt fra området helt i ytterkant av bryggene, men dette kan vi 
ikke vite noe sikkert om. Allikevel, fortsatt blir dette ikke lenger ut enn på linje med enden av 
de to bryggene og steinblokken. Det er grunt vann også på utsiden av flyttblokken. Men ikke 
så grunt at det har vært behov for å mudre der noen gang. Søknaden om mudring som 
foranlediget utgravningen denne rapporten beskriver, gjaldt selve bukten, det vil si nord for 
en linje mellom de to bryggeendene. Både gytjelaget og lag 4 fortsetter utenfor steinblokken, 
og det er selvsagt mulig at flere skjelettdeler ligger innleiret her ute.  
 Nok et moment, et som ikke framgår av fig. 61, er funnfordelingen i forhold til lag. 
Antar vi at kjevefragment og tenner (x82) tilhører kraniet (x90), er det kun fire funn i hele 
lokaliteten som ikke er fordelt i ny tid. Det er kraniet (x90), et lite fragment av Femur (x128) 
(Sjöling 2014: 12), et helt lårbein/Femur (x12/ C.51445d), og kraniet (x1/C.51445a). Om 
funnomstendighetene for det første kraniet x1/C.51445a) opplyste grunneieren Helge 
Bentsen at det sto med issen opp i et ”kompakt sammenpresset brunlig og leirholdig lag” 
(Nymoen 2014: 8). Ganske likeartet beskrivelse ga Michael Teisen om funnomstendighetene 
for lårbeinet (x12/ C.51445d), ”et ensartet fast mudder og leirelag [...] i varierende grad 
blandet med stein, kongler, bar, bark og grenbiter” (Teisen 1994: 2). Ovennevnte, sett i lys av 
nye dateringer av nivåer i lagene, samt dokumentasjonen av funnstedet for kraniet x90, gir 
grunn til å mistenke at alle skjelettdelene har ligget innleiret i nedre del av lag 3 inntil for ca. 
20 år siden. 
  Enkelte trekullbiter og kvist med brannspor ble observert i lagene 1-4. Ikke noe av 
dette lå i konsentrasjoner. En flintbit x 83 ble funnet i såldet, det er ikke notert noen sikker 
kontekst på funnstedet for denne, annet enn at det ble arbeidet med å fjerne gytjelaget 
sørover fra snitt II. Var dette flintstykket (x83) funnet ved graving på et boplassområde ville 
den nok blitt katalogisert som slått flintavfall. Tidligere, i 1997 er det funnet en liten 
ubearbeidet flintknoll i østersbanken. I sum er det lite påfallende ved funn av en liten 
flintknoll, et flintstykke og noen få kvartsbiter. De er funnet etter nitidig finsålding av 
anslagsvis 40 m3 sjøbunnmasser og sett i lys av mange forvaltningsgravinger der det er laget 
prøvestikk i grunne viker og bukter i forbindelse med søknader om utlegging av sjøledninger 
og lignende, er dette mindre mengder naturlig flint enn man kunne vente å finne.  
 Funnomstendighetene rundt det innsamlede beinmaterialet fra pattedyr, fugl og fisk 
tilsier at dette skal tolkes som naturlig deponering. Dette materialet lå uten noe fast system, 
men tilfeldig spedt i massen, særlig i overflatelagene, i østersbanken og i lag 3. 
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Fig. 61 Oversiktskart/oppmåling basert på funnopplysninger og arkeologiske registreringer perioden 1994 og 
utgravning 2013. Kartet viser samtlige kjente/innmålte funn av bein fra menneske, trestammer, stein, fjell profiler 
og snitt. Alle målinger 2013 er gjort av Inger Margrete Eggen, Kulturhistorisk Museum. Plotting av funn fra 
perioden 1994 til 1997 er gjort av Pål Nymoen og den georefererte grunnlagsoppmålingen er tegnet av Dag 
Nævestad, Norsk Maritimt Museum i 1997.  
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Bioturbasjon 

Formasjonsprosesser i sjøbunnen er ofte betydelig kraftigere enn det jordlag på land 
utsettes for, særlig er erosjon og erosjonsmønstre egnet til å skade 
undervannsarkeologiske lokaliteter i en slik grad at funnmateriale kan bli kraftig fordelt 
og vanskeliggjøre eller medføre feiltolkning av kontekster og funndistribusjon (Petersen 
2001). I videre forskning på funnene fra Hummervikholmen vil derfor erosjon og 
spesielle erosjonshendelser være sentralt.  
 Det er også slik at selv om sjøbunnlag som er beskrevet i denne rapporten kan ha 
ligget svært lenge uten å bli utsatt for kraftige erosjonshendelser, samtidig er kontinuerlig 
utsatt for erosjon på mikronivå. Marine organismer som lever på bunnoverflaten, og dels 
også nede i sjøbunnen er en slik faktor som står for små men stadige bevegelser i 
sedimentene. Også slike formasjonsprosesser kan skade en arkeologisk sjøbunnslokalitet 
(Ferrari og Adams 1990). 
 Kildekritisk er det derfor relevant å ta med noen av de observasjonene av 
sannsynlig bioturbasjon som ble gjort ved utgravningen av ID 100502. Særlig kan det 
være viktig å ha dette med i vurderingen av søyleprøver,  14C prøver bestående av blandet 
sediment, og i tolkning av dokumentasjonen av lagenes morfologi og sammensetning 
sett i plan og i snitt.  
 Flere eksemplarer av en kreps som ikke er vanlig å se på sjøbunnen ble funnet i 
såldet og i forbindelse med graving i lag 3, 4 og 5 ved Hummervikholmen. Dette ser ut 
til å være arten Upogebia deltaura, en slags ”gravekreps” som i Norge er registrert fra 
Østfold til Hordaland14 (fig 62). Arten lever på bløtbunn og den graver kanaler mer enn 
65 cm. ned i sedimentene avhengig av temperatur og årstid (Tunberg 1986). Krepsen ble 
sett i levende live inne i et av hullene i del av ospetre x131, og den må mistenkes for også 
å ha gravet mange av de andre hullene av samme dimensjon som det ble dokumentert 
mye av helt nede i lag 5. 

       
Fig. 62 Venstre: gravekrepsen Upogebia deltaura. Denne ble observert og fanget dypt nede i sedimentene, i lag 4 
sittende i et av hullene i ospetre (x131). Ikke få andre eksemplarer ble jevnlig fanget i såldet når det ble gravet i 
lag 3 og 4. Høyre: Samling diverse levende gravemuslinger og børstemark tatt i såld, særlig fra lag 3. Foto 
01.11.13 Norsk Maritimt Museum. 

 

Ulike typer muslinger og børstemark (fig 62), ble det også observert mye av, særlig i 
gytjelaget men også levende eksemplarer av disse artene helt nede i lag 5. Den 
kontinuerlige erosjonen disse forårsaker både horisontalt og vertikalt i lagene må 
innreflekteres i tolkning av f.eks. tilstedeværelsen av skjellfragmenter i lag 4. Det er mulig 
at noe av dette materialet er fordelt vertikalt i sjøbunnlagene som følge av disse marine 
organismenes graveaktivitet. Nærbilde av bunnivået i snitt I, lag 3 (fig 63) viser at 
sedimentet her var som en ”sveitserost” med ganske store kanaler der det må antas at 
eksempelvis skjellsand/skjellbiter kan erodere vertikalt (se fig. 64).  

                                                
14 http://www.marinbi.com/arthropoda/upogebia_deltaura.htm 
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Fig. 63 Detalj, nedre del av gytjelaget i snitt I. Bildet viser hvor tett det enkelte steder var med kanaler på kryss 
og tvers. Kanalene er trolig laget av skjell, kreps og børstemark. Foto 24.09.13 Norsk Maritimt Museum. 
 

 
Fig. 64 Detalj, overgangen mellom lag 3 og 4 i øst-vest profilen helt inntil østre brygge. Også her er gytjelaget 
gjennomboret av marint liv, og i toppen av lag 4 sees en del små skjellfragmenter. Det er en mulighet for at noe av 
disse skjellene har havnet her som følge av bioturbasjon. Foto 05.11.13 Norsk Maritimt Museum. 
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Konklusjon 
 

Utgravningen har dekket området for det omsøkte mudringstiltaket i flate og dybde, ned 
til fjell eller steril leire. Det ble funnet ytterligere skjelettdeler og gode data fra områdets 
lagfølge ble sikret. Utgravningen ble gjennomført med særlig fokus på å undersøke om 
menneskebeinene havnet på stedet som følge av en intensjonell handling: Grav eller 
annen rituell deponering. Det ble ikke observert spor av nedgravning, oker, 
gjenstandsmateriale eller strukturer som kunne tolkes som menneskeskapte. Flint, kvarts 
og dyrebeinmateriale ble ikke observert i et omfang eller en sammenheng som gir grunn 
til å tolke det som boplassmateriale. 
 Nær posisjonen der kraniet x90 sto i gytjen ble det oppdaget et trestykke (x112) 
som sto i en påfallende stilling opp av sedimentet. Når denne situasjonen ble observert, 
på et sted der lag 4 ellers besto av horisontalt fordelte trerester, tolket som et vannavsatt 
lag, ble en hypotese om at denne trebiten kunne være satt ned av mennesker vurdert 
som mulig. Nærmere undersøkelse av dette funnet og funnkonteksten tilsier imidlertid at 
det mest sannsynlig var en grein og at kreftene som har ført den ned i sedimentet kan ha 
vært et tre som falt ut i vika. Antakelsen støttes også av resultatet fra 14C-analysen av 
x112. Det forutsetter at det da var en våtsone/marbakke her. Situasjonen med de to 
furustammene som klart så ut til å ha rotsystem intakt tyder på det. Øvre bevarte del av 
stammene på disse trærne hadde tydelig seget ned i lag 5 som må ha bestått av løse 
sedimenter da dette skjedde. Hovedinntrykket etter graving i plan i den grunneste delen 
av vika, i en bue ca. 2,5 til 3 meter ut fra dagens strandlinje er, basert på sjøbunnlagets 
morfologi og 14C datert fururot funnet i voksestilling, at dette området har vært tørt land 
ca. 9000BP. 
 Utgravningen sikret viktige kjerneprøver og dateringssekvenser. Analysene av disse 
vil ventelig kunne si mer om faser av erosjonshistorikken på lokaliteten. Vurdert ut fra 
den arkeologiske dokumentasjonen av sjøbunnlagenes struktur og sammensetning er det 
grunn til å anta at skjelettmaterialet er omleiret, deponert på stedet i våt kontekst og 
kanskje ført inn i bukten som følge av kraftige erosjonshendelser.  
 Søknaden om mudring som foranlediget utgravningen denne rapporten beskriver 
gjaldt selve bukten, det vil si nord for en linje mellom de to bryggeendene (fig 61). Både 
gytjelaget og lag 4 fortsetter utenfor steinblokken. Sjøbunnlagene sør for flyttblokken 
ved innløpet til denne bukta er følgelig ikke undersøkt. Der kan det være data som er 
egnet til å gi et klarere bilde av landskapet på deponeringstidspunktet for skjelettene. En 
undersøkelse i det området lå imidlertid utenfor dette prosjektets rammer.   
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• 14C Datering av del av ospetre, x 131, Beta Analytic, forventet svar ca. 15.05.2014. 
• “Analyse av kjerneprøve x 97 med 14C dateringssekvenser” Hummervikholmen, 

Søgne kommune, Vest-Agder fylke. 
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