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SAMMENDRAG 
 
Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommene 3/6- 4/7 med forlengelse 29/7-2/8 2013. 

Forlengelsen skyldtes et uforutsett funn et keramikkproduksjonsanlegg. Det ble da søkt Riksantikvaren om 

bruk av uforutsette midler, og dette ble innvilget. Helleren lå ved foten av et høydedrag ved Lunde skole. 

Bergveggen som dannet overhenget i helleren var 15-20 meter høy, og dråpefallet gikk i en bue som på det 

meste var ca. 2 meter ut fra bergveggen. Helleren lå på rundt 21 m.o.h. og var derfor ikke strandbundet 

under bruksperioden. 

 

Gjenstandsfunnene viser at ulike aktiviteter har funnet sted i helleren fra seinmesolitikum/Nøstvet til yngre 

romertid/folkevandringstid (6300 f.Kr.–550 e.Kr.). I den eldste fasen fra seinmesolitikum til bronsealder 

(6300–1800 f.Kr.) har oppholdene vært korte og knyttet til jakt. Under oppholdene har det blitt produsert 

redskaper, og man har også preparert redskaper. Den eldste dateringen kommer fra en kullprøve fra 

kokegrop S8 som lå under kulturlaget. Denne ble datert til overgangen mellom eldre bronsealder og yngre 

bronsealder; 1120–900 f.Kr. I eldre jernalder har helleren fått en verkstedsfunksjon for en gård i nærheten, 

med både esse for grovrensing av jern (primærsmiing) og et keramikkproduksjonsanlegg. De fleste 

strukturene er datert innen tidsrommet 100 f.Kr.–250 e.Kr., mens den dekorerte keramikken kan dateres til 

tidsrommet 200–570 e.Kr. Dateringene viser at kulturlaget er et resultat av den intensiverte aktiviteten på 

stedet i eldre jernalder. 

 

Keramikkovnen med tilhørende strukturer var det mest oppsiktsvekkende funnet i helleren. Det er funnet få 

slike ovner i Norge, og dette var i så måte et viktig bidrag til kunnskapen om eldre jernalders 

keramikkproduksjon; et felt som har et stort forskningspotensiale. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

LUNDE, GNR/BNR. 71/27, 216, 217, SØGNE 

KOMMUNE, VEST-AGDER  

SYNNØVE VIKEN 

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

I forbindelse med Søgne kommune sin nye reguleringsplan for utvidelse av Lunde skole 

gjennomførte Vest-Agder fylkeskommune i mai 2010 en arkeologisk registrering av de 

berørte områdene.. Det ble da registrert en heller nordvest for skolen (ID 137886). I 

helleren ble det gjort et positivt prøvestikk med funn av flint, slagg, skjørbrent stein og 

bein, og det ble også påvist et 40 cm tykt kulturlag. Her ble det funnet flintavslag, bein, 

skjørbrent stein, en del jernslagg og kullbiter. En stein i prøvestikket gjorde det vanskelig 

å grave dypere, men registrator regnet med at kulturlaget var dypere enn prøvestikket. 

Det ble tatt ut to kullprøver, henholdsvis 20-30 cm og 40-50 cm under markoverflaten. 

Kullprøven øverst i prøvestikket ble vedartsbestemt til or og datert til 10–210 e.Kr. 

Kullprøven fra nedre del av prøvestikket ble vedartsbestemt til or, eik og bjørk og datert 

til 920–800 f.Kr. I sammenheng med undersøkelsen av helleren ble det påvist en mulig 

helleristning i nærområdet til helleren. Ristningen skulle bestå av en enkelt sirkel, 10 cm i 

diameter (Olsen 2010), men ble under utgravingen avskrevet av oss som naturlige furer. 

 

Fylkeskommunen registrerte også, i samråd med KHM, området rundt en tidligere kjent 

steinalderlokalitet (id 38750) på nytt. Denne lokaliteten ble prøvegravd i 1987, men 

funnmaterialet fra den gang var så sparsomt at lokaliteten ble frigitt. Under 

nyregistreringen viste det seg at den frigitte lokaliteten egentlig var en del av et større 

bosetnings- og aktivitetsområde fra steinalder til jernalder. Dette området fikk id 137883 i 

Askeladden. Riksantikvaren fattet vedtak om å frigi den nordvestlige delen av ID 137883 

uten vilkår om arkeologisk utgraving. Når det gjaldt helleren, id 137886, ga 

Riksantikvaren dispensasjon fra kulturminneloven med vilkår om arkeologisk utgravning.  

 DELTAGERE, TIDSROM 2

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Synnøve Viken Feltleder 3/6 - 4/7 2013 

29/7-2/8 2013 

24 

5 

Aija Macane Feltassistent 3/6 - 4/7 2013 

29/7-2/8 2013 

24 

5 

Magne Samdal GiS-ansvarlig 7/6 2013 1 

Frode Iversen Prosjektleder 12/6 2013 1 

Sum 60 



Gnr. 71/27, 216, 217, Søgne kommune  Saksnr. 2012/5058 

 

  

 6 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 BESØK OG FORMIDLING  3

Helleren lå like nordvest for Lunde skoles uteområde, og interessen for utgravingen fra 

elever og lærere var stor. Det ble derfor satt av to dager til formidling i felt. Vi hadde 

besøk av elever og lærere fra 1. - 6. klasse 18/6 og 19/6. Til sammen var 166 elever og 10 

lærere innom helleren disse dagene. De fikk da se hvordan arkeologer jobber, og lære hva 

vi leter etter, samt se på ulike funn vi hadde gjort. Elevene og lærerne var interesserte og 

stilte ivrig spørsmål. Vi hadde også besøk av flere grupper fra skolen og fra SFO andre 

dager. 

 

 

Figur 1: Formidling til elever ved Lunde skole (Cf34707_034) 

Utenom den organiserte formidlingen til skolen, hadde vi besøk nesten hver dag i felt. De 

fleste av de besøkende var arkeologiinteresserte naboer. Grunneierne var også innom 

flere ganger. Lokalhistoriker Jostein Andresen, som besøkte oss den 25/6, kunne fortelle 

oss at Nøstvetøksen vår var nummer 54 eller 55 fra området på Lunde. 

 

Prosjektleder Frode Iversen var med i felt 12/6.  

 

Representanter fra Vest-Agder fylkeskommune, Ghattas Sajey, Morten Olsen og Yvonne 

Fernmar Willumsen, kom innom for å se hvordan det gikk, og de var behjelpelige med 

det vi trengte. Vi hadde også besøk av syv arkeologer fra Aust-Agder fylkeskommune 

den 21/6. 

 

Nicolai Prebensen fra den lokale nettavisen N24/7 besøkte oss 17/6. Dette resulterte i en 

artikkel samme dag. 
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Noen foreløpige resultater ble presentert på resultatbørsen ved Norsk Arkeolog Møte 

(NAM) i Tromsø 7/11 2013 

 

 

Figur 2: Artikkel fra nettavisen N24/7.no 17/6 2013 
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 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 4

 

Figur 3: Hellerens lokalisering i forhold til Kristiansand (Bakgrunnskart: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert av: Magne Samdal) 

Planområdet i Lunde lå vest-nordvest for Søgne sentrum. Området var stedvis tett utbygd 

med boligfelt og skole med omkringliggende friområder. I nordvest steg terrenget bratt 

opp mot et høydedrag. Ved foten av høydedraget lå helleren som ble påvist under 

registreringen. Bergveggen som dannet overhenget i helleren var 15-20 meter høy, og 

dråpefallet gikk i en bue som på det meste var ca. 2 meter ut fra bergveggen. Et lite 

høydedrag som lå ved grusbanen til skolen ble gravd bort i forbindelse med sand-

/grusuttak. Et bekkefar øst for helleren fulgte opprinnelig en smal dalgang mellom 

helleren og dette høydedraget.  

 

Området på Lunde er rikt på kulturminner som viser et stort tidsspenn. Det er registrert 

flere kulturminner innen planområde. En steinalderlokalitet, id 38750, ble som nevnt 

dispensert etter en prøvegravning i 1987. Bakgrunnen for prøvegravninga var at 

grunneier hadde samlet inn en betydelig mengde funnmateriale under pløying siden 1970-

tallet. Funnmengden fra selve prøvegravningen var derimot sparsommelig, og fredningen 

av lokaliteten ble derfor opphevet. I 2002 undersøkte KHM et bosetnings- og 

aktivitetsområde med id 134423, som lå rett øst for planområdet. 
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Figur 4: Hellerens (ID 137886) beliggenhet i forhold til skolen og det større bosetningsområdet (ID 

137883) (Bakgrunnskart: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert av: 

Magne Samdal) 
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 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 5

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Funn og dateringer fra registreringen tydet på at helleren har vært i bruk siden 

flintbrukende tid og opp til vår tid. Problemstillingene for den arkeologiske 

undersøkelsen var: 

 Hvilke aktiviteter har funnet sted og til hvilken tid i helleren? 

 Representerer slagget avfall fra smivirksomhet, eller jernframstilling? 

 Kan den mulige helleristningen forbindes til bruken av helleren? 

 Finnes det flere helleristninger i hellerens nærområde? 

 

Flere hellere har blitt undersøkt i Norge, men bare noen få av dem ligger i Kulturhistorisk 

museum sitt ansvarsområde. Sandtrahelleren (Østmo 1992) og en heller (id 112779) på 

Nordby (Gjerpe og Bukkemoen 2008) i Vestfold er blant de få undersøkte. I helleren ved 

Lunde skole ble det under registreringen funnet bearbeidet flint, som pekte mot aktivitet i 

steinalderen. Ny strandlinjekurve for Vest-Agder viser liten endring i havnivået siden 

mesolitikum. Havnivået var på sitt høyeste rundt 5000 f.Kr. (Figur 5), og var da i 

underkant av 5 meter høyere enn i dag (Prøsch-Danielsen 2006:82-86, Mjærum 2010:62; 

Romundset et al. 2015:395). Helleren lå rundt 21 m.o.h. og har derfor ikke vært 

strandbundet under bruksperioden. Eventuell aktivitet der i steinalderen er derfor svært 

interessant.  

 

 

Figur 5: Ny strandlinjekurve for Vest-Agder (bassengene ligger like øst for Lista) (Romundset et al. 

2015, 395) 
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5.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Det var lite vegetasjon i helleren, men en del stubber. Det var bare et tynt lag sand, på 

inntil 5 cm, med en del moderne avfall i over kulturlaget. Flaten og skråningen ble derfor 

ryddet ved hjelp av krafser.  

 

Vi startet med å grave prøvestikk (40x40 cm) på sidene av skråningen, for å se om hele 

skråningen var funnførende. Da koordinatsystemet var etablert startet gravingen av gulvet 

i helleren. Dette ble delt inn i ruter på 1x1m og kvadranter på 50x50cm. For å få oversikt 

over kulturlagets og funnenes utbredelse, gravde vi en 7 x 0,5 m søkesjakt fra bergveggen 

innerst i helleren og ned skråningen mot flata nedenfor helleren. På grunn av stein og 

stubber var det kun ett sted det var mulig å legge søkesjakten. Alle masser ble vannsåldet 

i såld med en maskevidde på 4mm. 

 

Planen var å grave kulturlaget i mekaniske lag på 5 cm, og stratigrafisk dersom det ble 

påvist lagskiller i kulturlaget. Kulturlaget viste seg å være minst 40 cm tykt, og uten 

ingen synlige lagskiller. Den funnførende flaten var dessuten dobbelt så stor som forutsatt 

i prosjektplanen og vi valgte derfor mekanisk graving. Rutene i sjakten ble gravd i 10 cm 

lag. Det ble også gjort funn under det mørke kulturlaget, ned til 70 cm dybde. Vi endret 

strategi, og gikk over til å grave 20 cm lag. Dette var uproblematisk, da det var ensartede 

funn i kulturlaget, og steinalderfunnene i hovedsak var i grusmassene under dette. 

 

De mekanisk gravde lagene ble nummerert fra 1 for hver tiende cm. På flata, der de 

øverste 60 cm ble gravd i 20 cm lag fikk lagene derfor nummer 1+2, 3+4 og 5+6. Lag 7 

ble stort sett gravd som 10 cm lag, men i noen ruter gravde vi lag 7+8. 

 

Magne Samdal kom 7/6 og satte opp koordinatsystem, og gjorde innmålinger av helleren. 

Han målte inn flaten, dråpefallet, bergveggen, større steiner og skråningen fra helleren. 

Koordinatsystemet ble lagt opp slik at x steg mot tilnærmet nord og y mot tilnærmet øst, 

som var mest praktisk for å få flest mulig hele ruter på flaten. 

 

Toppen av lag 1, 3, 5, og 7 ble dokumentert med tegning og foto. Plantegning over 

helleren ble gjort i 1:50 før vi startet å grave, samt topp av lag 3. I sjakten ble profilet 

tegnet i 1:20 før fotografering. Toppen av lagene i sjakten ble kun fotodokumentert, for å 

spare tid. Deretter ble alle plantegninger av lag og strukturer gjort i 1:20, mens 

profiltegninger ble gjort i 1:10. Vi førte også funnspredningskart over flint og keramikk. 

Alle tegninger og funnspredningskart ble nummerert fortløpende. 

 

Strukturer fikk fortløpende S-nummer etter når de ble funnet, mens funn ble samlet inn i 

poser merket med rute, kvadrant og lag, eller merket med strukturnummer når de kom fra 

snitting/tømming av strukturer. Prøver fikk KP (kullprøve) og MP (makrofossilprøve) 

nummer fortløpende. 

 

I rapporten videreføres nummereringen som ble gjort i felt. 

 

Materialet fra helleren har fått C-nummer 58992. Foto fra utgravningen har fått Cf-

nummer 34707. 
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5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Ved å starte med prøvestikking på sidene av skråninga ble det tidlig klart at hele 

skråningen kunne regnes som en utkastsone. Det ble ikke gjort mange funn i 

prøvestikkene, men den mørke, kullholdige massen og innslag av slagg tydeliggjorde at 

dette var en utkastsone. Det ble også gjort flintfunn i et av prøvestikkene øverst i 

skråningen, ved siden av hellerflaten.  

 

Den mulige helleristningen ble undersøkt på et tidlig tidspunkt. Hellerisningsekspert ved 

KHM, David Vogt ble konsultert. Ristningen var ikke helt sirkulær, slik man skulle 

forvente av en skålgrop, og i tillegg var det mange naturlige, buede furer i steinen. Det er 

kjent svært få helleristninger i dette området, og etter å ha sett på den mulige 

helleristninga ble den avskrevet i samråd med David Vogt (pr. telefon, 11/6-13). 

 

Etter at koordinatsystemet var på plass gravde 

vi en 0,5x6m sjakt fra bergveggen innerst i 

helleren, og ned skråningen, i ca. V-Ø retning. 

Kvadrantene ble gravd i lag på 10 cm. 

Funnspredningen bekreftet at skråningen var 

en utkastsone og at kulturlaget var avgrenset 

til flaten. Vi prioriterte derfor å grave mest 

mulig av flaten. 

 

For å undersøke kulturlagets utbredelse og 

funn og kulturlag på tvers av flaten (N-S) ble 

det lagt en linje av prøveruter med SV-

kvadranter langs midtlinjen hver annen meter. 

Det ble slått fast at kulturlaget rakk over hele 

flaten, og at det var dypere enn det som kunne 

observeres i sjakta. Kulturlaget var fullt av 

slagg. Etter å ha samlet inn det vi mente var 

tilstrekkelig prøvemateriale nedprioritere 

ytterligere innsamling av slagg. Det sparte oss 

for tid i såldet. Det var ikke mulig å undersøke 

prøveruter til bunns på grunn av mye stor stein 

i lagene. I den ene prøveruta dukket det opp 

en struktur (S5), og vi måtte derfor avvente 

med å grave videre der til denne var snittet.  

 

Da det var klart at kulturlaget var på minst 40 cm og hadde et ensartet funnbilde, besluttet 

vi å grave rutene i 20 cm lag. Det dukket opp flere strukturer underveis i gravningen, på 

ulike dybder. Alle strukturer ble tegnet og fotografert i plan, og deretter snittet, og tømt 

stratigrafisk der det var mulig. Profilene ble også dokumentert ved tegning og foto. Der 

det ikke var klare lagskiller i de steinsatte strukturene sammenliknet med laget rundt, ble 

kvadratene som berørte strukturene undersøkt som en kontekst. 

 

I lagene mot bunnen av kulturlaget ble kulturlagsmassene og de underliggende 

grusmassene såldet hver for seg, slik at vi kunne se om det var forskjeller i 

Figur 6: Aija Macane og Frode Iversen graver 

sjakt (Cf34707_ 014) 
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funnmaterialet. Det ble raskt klart at det fantes tydelige forskjeller, og at steinalderfasen 

lå under kulturlaget fra jernalder. Unntakene var der yngre strukturer hadde blitt gravd 

ned i grusmassene. De yngre nedgravningene var trolig årsaken til enkelte steinalderfunn 

også i kulturlaget. 

 

Da det dukket opp en mulig keramikkproduksjonsplass med ovn og leirelager lengst nord 

i området, ble det klart at vi ikke ville rekke å fullføre utgravingen innen tidsrammen. 

KHM søkte derfor Riksantikvaren om tillatelse til å bruke uforutsette midler og søknaden 

ble raskt innvilget. Det ble lagt til en ekstra uke gravetid. 

 

Været var stort sett fint, med opphold og sol. Solen skapte noen problemer når vi skulle 

fotodokumentere lag og strukturer. Enkelte dager regnet det kraftig. Dette førte til at vi 

måtte bruke mer tid på opprensing før foto og tegning. I tillegg gjorde regnet skråningen 

ned fra helleren ufremkommelig med tunge bøtter i hendene. I timene under de verste 

regnskyllene og når det tordnet og lynte gjorde vi arbeid innendørs. I juni var vi plaget av 

knott og mygg som vanskeliggjorde utgravingen, selv om vi brukte myggnett.  

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Flaten i helleren var lite påvirket av nyere tids aktiviteter, men steinuren i NØ skal ha blitt 

brukt som dumpeplass for søppel. Det var også noe moderne avfall i toppen av lag 1 på 

flaten.  

 

Det hadde rast ut mye stein fra bergveggen i bakkant. Dette gjorde det til tider vanskelig å 

grave, særlig når strukturer skulle snittes. I tillegg var det utfordrende å definere 

strukturene på grunn av mye stein og at fyllet i strukturene var relativt likt i farge som 

omkringliggende masser. Det var likevel mulig å identifisere strukturene ved hjelp av 

fasthet og konsistens på massene. Én av strukturene (S4) i keramikkproduksjonsanlegget 

skilte seg tydelig ut i farge (se 6.1.2). 

 UTGRAVNINGSRESULTATER 6

Vi undersøkte totalt 17,5 m
2
 av de rundt 35 m

2 
som det var mulig å grave (dvs. 50 %). 

Det ble gravd til ulike dybder. Alle rutene ble gravd til steril grunn, eller til store steiner 

gjorde det vanskelig å grave dypere. Vi prioriterte de sentrale delene av flaten, særlig 

innenfor dråpefallet der bevaringsforholdene var antatt best. Der var det også mest plass 

og færrest steinheller, og vi antok derfor at det hadde vært størst forhistorisk aktivitet i 

dette området. I alt undersøkte vi tre områder: 

 

Flaten i helleren var rundt 20 m
2
, og det var mulig å grave ut ca. 16 m

2
. Av dette 

undersøkte vi 13 m
2
 ned til lag 7 (70 cm) eller dypere.   

 

Så lenge det har vært aktiviteter i helleren har man kastet avfall ned skråningen. Mye av 

dette lå samlet i et område på ca. 8 m
2
. Vi undersøkte ca. 2,5 m

2
 av dette i varierende 

dybde, men valgte som sagt å prioritere funn og strukturer på flaten. Massene i 

utkastsonen var dessuten ganske omrotede. 

 

I sørlig kant av skråningen undersøkte vi ytterligere 2 m
2
 rundt et av de første 

prøvestikkene vi tok, der det ble påvist et flateretusjert flintfragment. Vi tolket dette slik 
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at den sørlige delen av skråningen fungerte som utkastsone i steinalder/bronsealder selv 

om funnmengden var liten.  

 

I sum ser vi at helleren ble brukt over lang tid, fra seinmesolitikum (Nøstvetfasen) til 

eldre jernalder. 

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Det ble påvist ni strukturer på ulike nivåer. Samtlige av disse ble undersøkt. Særlig 

interessant var den mulige keramikkovnen med tilhørende leirelager. I tillegg ble det 

påvist en esse/slaggrop, to ildsteder, to kokegroper, samt to stolpehull. Flest strukturer var 

synlig i topp av lag 5 (se figur 22). 

6.1.1 ESSE/SLAGGROP, S2 

S. nr.  Struktur-
type  

Form i flate Kantenes 
form, profil 

Bunnform  Største 
lengde 
(cm)  

Dybde 
(cm) 

Datering 

S2 Esse/ 
slaggrop 

- Skrå Ujevn 114 28 40f.Kr.–130 e.Kr. 
(KP2) 

 

Vi observerte at det var særlig mye slagg i området innerst ved bergveggen. Profilene i 

sjakten viste to lag med kompakt kull mellom bergveggen og en større stein (Figur 7). 

Det var særlig mye slagg i det nederste kullsjiktet. Sannsynligvis er dette rester av en esse 

eller en ovn av Eg-typen; altså en gropsjaktovn. Det var ikke mulig å observere sikkert 

utbredelsen til strukturen i plan. Det ble tatt ut to kullprøver fra strukturen. KP2 fra 

nederste kullsjikt og KP3 fra øverste kullsjikt. KP2 ble datert til 40 f. Kr.–130 e. Kr., altså 

overgangen fra førromersk jernalder (500 f. Kr.–1 e.Kr.) til eldre romertid (1–200 e. Kr.). 

 

Slagget fra essen/slaggropen består for det meste av renneslagg og slaggperler. Bitene har 

få bruddflater og er forholdsvis små med lavt jerninnhold. Glødeskall er fraværende. 

Slagget kan derfor stamme fra grovrensing av jern ved hjelp av uthamring 

(primærsmiing), snarere enn fra jernutvinning eller smiing av gjenstander 

(sekundærsmiing) (Larsen 2009:86-88). 

 

Innerst mot bergveggen var det et stolpehull som bestod av kullholdig masse. Det var 

synlig i profilet og gikk tvers gjennom essen/gropen og var dermed trolig yngre enn 

essen/gropen. Dette blir nærmere behandlet i kapittel 6.1.5. 
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Figur 7: Essen/slaggropen slik den var synlig i profilet. Stolpehullet (S1) går gjennom og under 

strukturen (Cf34707_ 026).  

6.1.2 KERAMIKKPRODUKSJONSANLEGG 

S. nr.  Strukturtype  Form i 
flate  

Kantenes 
form, profil  

Bunnform  Største 
lengde 
(cm)  

Dybde 
(cm)  

Datering 

S3 Ildsted/ 
fyrings-
kammer 

Sirkulært Buede Buet 72 28-30 

 
40f.Kr.–140 e.Kr. (KP14) 

 

S4 Ovnsgrop/ 
brennings-
kammer 

Sirkulær Skrå/buet Buet Ca. 100 59 60–250 e.Kr. (KP5) 
760–410 f.Kr. (KP15) 

S5 Leirelager Sirkulær Buet Ujevn 33 6  

 

Keramikkovnen bestod av S3 (ildsted) og S4 (ovnsgrop) (Figur 8). Like nord for S3 lå S5 

(leirelager) som var sirkulær i form, og bestod av ubrent leire. I tillegg må det tenkes at 

de større steinhellene ved siden av S3 var en del av arbeidsflaten i forbindelse med 

keramikkproduksjonen. Det ble også observert en steinhelle som var støttet opp av flere 

knyttnevestore steiner (se figur 21) nordvest for S3 og S5 etter at lag 7+8 var gravd bort. 
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Figur 8: Keramikkovnen slik den var synlig i topp av lag 3, samt snitt 1 fra begge strukturer 

Keramikkovnen er tolket som en 8-tallsformet ovn, med overbygd ildsted/fyringskammer 

(S3) og ovnsgrop/brenningskammer (S4). Snitt 1 gjennom S4 ble utført i to omganger; 

først i toppen av mekanisk lag 3, 20 cm under markoverflaten. Da ble det lysere laget (lag 

I) snittet og dokumentert før prøver ble tatt ut. Makrofossilprøve MP1 og leireprøve LP1 

ble samlet inn fra lag I. Deretter ble hele dette laget gravd bort i strukturen. I toppen av 

lag 5 (50 cm under markoverflaten) ble snitt 1 fullført. Laget som ble snittet var svart og 

kullholdig med brent og ubrent leire. Varmepåvirket stein lå i bunnen og langs sidene av 

gropen. Kullprøvene KP 4, KP5 og KP11 ble samlet inn fra S4 i snitt 1. KP 5 ble datert til 

60–250 e.Kr.  

 

Anlegget ble deretter snittet på langs, i tilnærmet nord-sør retning (snitt 2, Figur 9). Slik 

fikk vi et profil gjennom alle de tre strukturene i anlegget. Det ble samlet inn flere prøver 

fra keramikkproduksjonsanlegget; KP14 fra S3 og KP15 fra S4. I tillegg ble den 

resterende halvparten av S5 samlet inn som leireprøve (LP2). KP14 fra S3 ble datert til 

40 f.Kr.–140 e.Kr. Dateringen er delvis overlappende med dateringen av KP 5 fra 

ovnsgropen S4. KP 15 fra bunnen av S4 ble datert til 760–410 f.Kr. med høyest 
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sannsynlighet innen den yngre delen av dateringen (670–410 f.Kr.). Denne dateringen er 

noe eldre enn forventet. Dette kan skyldes at kull fra eldre aktiviteter har blitt blandet 

med massene i ovnsgropen under konstruksjonen av ovnen. 

 

Det var vanskelig å skjelne sikkert mellom det svarte kulturlaget og det svarte, 

kullholdige laget i bunn av S3 og S4. Strukturene var delvis oppbygd av stein, og dette 

hjalp i tolkningen av nedgravningene. I tillegg var det forskjell i konsistens og hardhet 

mellom strukturene og kulturlaget rundt. 

 

I lag 1 i S4 ble det funnet mye keramikk, brent bein og brent leire. Noe av keramikken 

var dekorert med negledekor, og noe med parallelle linjer (spannformet leirkar). Dette gir 

en datering av ovnen til eldre jernalder, fra yngre romertid til folkevandringstid; ca. 200–

570 e.Kr. 

 

 

Figur 9: Snitt 2 gjennom S4, S3 og S5 
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6.1.3 KOKEGROPER 

S. nr.  Strukturtype  Form i 
flate  

Kantenes 
form, profil  

Bunnform  Største 
lengde 
(cm)  

Dybde 
(cm)  

Datering 

S7 Kokegrop Sirkulær/ 
ujevn 

Skrå/ujevn Ujevn 100 30 720–380 f.Kr. (KP8) 

S8 Kokegrop Sirkulær/ 
oval 

Buet Flat 85 30 

1120–900 f.Kr. (KP10) 

 

Kokegropene ble funnet på to ulike nivå. S 7 lå i kulturlaget, mens S 8 lå under 

kulturlaget. Dette kan tyde på at S8 er fra perioden før den omfattende aktiviteten som 

førte til dannelsen av det tykke kulturlaget.  

 

S7 er tolket som en kokegrop, men hadde i hovedsak skjørbrent stein i toppen. I profilet 

var det til dels vanskelig å tolke nedgravningen, da massene i og rundt gropa var like 

mørke. KP7 og KP 8 ble tatt ut fra profilet. KP 8 ble datert til 720–380 f. Kr. Dateringen 

er gjort på eik som kan ha betydelig egenalder. Stratigrafisk ser kokegropen ut til å være 

på alder med ildsted S6 (se nedenfor, Figur 10). 

 

S8 var synlig i plan som en sirkulær/oval ansamling av skjørbrent stein. I likhet med S7 

var det mest skjørbrent stein i toppen, men den er likevel tolket som en kokegrop. Siden 

denne gropen dukket opp under kulturlaget ble hele kullaget under de skjørbrente 

steinene tolket som en nedgravning. KP10 ble tatt ut fra profilet, og ble datert til 1120– 

900 f. Kr. Sannsynligheten er størst (94,3 %) for at dateringen er fra tidsrommet 1090 – 

900 f. Kr. dvs. begynnelsen av yngre bronsealder. 

6.1.4 ILDSTEDER 

S. nr.  Strukturtype  Form i 
flate  

Kantenes 
form, profil  

Bunnform  Største 
lengde 
(cm)  

Dybde 
(cm)  

Datering 

S6 Ildsted Sirkulær/ 
ujevn 

- Ujevn Ca. 100 20 40 f.Kr.–130 e.Kr. (KP9) 

 

Det ble funnet to ildsteder i helleren. S3 var en del av keramikkovnen, mens S6 lå like 

vest for S7, inntil og delvis oppå en stor steinhelle (figur 10). S6 ble snittet ved at vi 

gravde bort kvadranter inntil steinhellen. Det ble tatt ut en kullprøve (KP9) fra ildstedet. 

Kullprøven ble datert til tidsrommet 40 f.Kr.–130 e.Kr. Ildstedet fikk altså samme 

datering som essen/slaggropen. 
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Figur 10: Ildsted S6 på og t.v. for den store steinhellen midt i bildet. Kokegrop S7 t.h. for den store 

steinhellen (Cf34707_ 049) 

6.1.5 STOLPEHULL 

S. nr.  Strukturtype  Form i 
flate  

Kantenes 
form, profil  

Bunnform  Største 
lengde 
(cm)  

Dybde 
(cm)  

Datering 

S1 Stolpe-/ 
staurhull 

- Rette Avrundet 10 40-42 100 f.Kr.–80 e.Kr. (KP1) 

S9 Stolpe-/ 
staurhull 

Sirkulært Rette/skrå - 20 Ca. 20  

 

To små stolpehull lå lokalisert innenfor dråpefallet. S1 skar gjennom essen/slaggropen 

(S2) og S9 lå rundt to meter lengre mot nord.  

 

S1 hadde svart, kullholdig fyllmasse. Strukturen er ikke dokumentert i plan, da den ikke 

fremkom før vi hadde gravd oss gjennom essen/slaggropen. Det ble tatt ut en kullprøve 

fra stolpehullet (KP1). Denne kullprøven ble datert til 100 f.Kr.–e.Kr., og er i likhet med 

essen/slaggropen og ildsted S6 fra overgangen mellom førromersk jernalder og eldre 

romertid. Det er usikkert om stolpehullet skal ses i sammenheng med essen/slaggropen. 

 

S9 ble ikke observert før kulturlaget var gravd bort på flaten. Fyllmassen i dette 

stolpehullet var lys grå sand og grus med enkelte små kullfragmenter. Fyllmassen og 

undergrunnen rundt var så porøs at massene delvis raste ut under snitting. Profilet ble 

derfor kun fotografert. Det var mulig å observere enkelte konstruksjonselement i 

stolpehullet. Det var flere skråstilte små steinheller rundt stolpehullet, og det lå også 
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steiner flatt i bunn av stolpehullet (figur 11). Fyllmassene ble samlet inn som kullprøve 

(KP13). 

 

 

6.2 FUNNMATERIALET 

Det samlede funnmaterialet utgjør til sammen 2699 funn, og består av keramikk, slagg, 

brent bein, brent leire og littisk materiale. Gjenstandsmaterialet viser at helleren har vært i 

bruk fra seinmesolitikum (Nøstvetfasen) til eldre jernalder. Nedenfor blir det kort gjort 

rede for enkelte funn. Se tilvekstteksten (Vedlegg 11.2) for mer utførlige beskrivelser. 

 

Figur 12: Funnspredning for alle funn. Kart v/Magne Samdal og Synnøve Viken 

Figur 11: Stolpehull S9 plan og profil (Cf34707_064 og Cf34707_070) 
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6.2.1 DET LITTISKE MATERIALET 

Steinmaterialet er katalogisert etter Ballin (1996) og Helskog et al. (1976). Det littiske 

materialet representerer den eldste bruksfasen i helleren. Det ble funnet flere diagnostiske 

gjenstander av flint og bergart. Det eldste littiske materialet er fra seinmesolitikum. 

Funnene som er typiske for denne perioden er mikroflekker og fragment av en utbrukt 

mikroflekkekjerne og fragment av smalflekker. Bergartsøksen er sannsynligvis fra 

Nøstvetfasen (6300–4650 f.Kr.), og en slik datering kan også stemme for resten av det 

seinmesolitiske materialet. Figur 13 viser spredningen av alle flintgjenstandene.  

 

 

Figur 13: Funnspredning for flintgjenstander. Kart v/Magne Samdal og Synnøve Viken 

 

Avslagene av bergart med slipt utside stammer sannsynligvis fra slipte økser eller 

meisler, og dateringen kan her ligge innen seinmesolitikum – neolitikum. Figur 14 viser 

spredningen av alle bergartsgjenstander i helleren, mens figur 15 viser spredningen av 

gjenstander av bergkrystall. 
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Figur 14: Funnspredning for bergartsgjenstander. Kart v/Magne Samdal og Synnøve Viken 

 

Figur 15: Funnspredning for bergkrystallgjenstander. Kart v/Magne Samdal og Synnøve Viken 
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En enegget pilspiss og en A-spiss med A-1 retusj er tidligneolittiske. En bladformet 

pilspiss med konkav basis dateres i Sørøstnorge i hovedsak til eldre bronsealder, men kan 

i enkelte tilfeller finnes i seinneolittiske kontekster, og kan ha vært i bruk frem til 

begynnelsen av yngre bronsealder (Mjærum 2011:120-122). Dolkefragmentet kan også 

dateres til seinneolittikum/bronsealder. 

 

De diagnostiske funnene lå spredt, og kan ikke knyttes til noen strukturer. 

Dolkefragmentet, A-spissen og den bladformede pilspissen lå i det som er tolket som 

utkastsoner. Det meste av det seinmesolittiske materialet ble funnet under kulturlaget, i et 

lyst grus- og sandjordslag. Mye av det littiske materialet er vanskelig å datere, men 

splintene med slagbule (se figur 16), og enkelte flintavslag bør tolkes som avfall fra 

flatehugging, og bør derfor være fra neolitikum/bronsealder.  

 

 

Figur 16: Funnspredning for splinter med slagbule. Kart v/Magne Samdal og Synnøve Viken 
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U.nr. Hovedkategori Antall Delkategori/merknad Kommentar Antall 

Sekundærbearbeidet flint 

1 Dolk 1   1 

2 Pilspiss 2 Basis- og midtfragment 

Bladforma 

Fragmentene passer sammen 2 

3 Pilspiss 1 A-spiss med A-1 retusj Spissen er brukket 1 

4 Pilspiss 1 Enegga Spissen er brukket 1 

5 Pilspiss 2 Med overflateretusj Fragment 2 

6 Flekke 1 Med kant- og 

enderetusj. Skraper 

 1 

7 Flekke 2 Med kantretusj  2 

10 Avslag 2 Med konveks retusj. 

Skraper. 

 2 

11 Avslag 5 Med kantretusj  2 

11   Med retusj  3 

13 Fragment 3 Med overflateretusj. 

Dolk? 

Fragmentene passer sammen 2 

13   Med overflateretusj  1 

14 Fragment 1 Med kantretusj. Bor.  1 

15 Fragment 3 Med retusj  3 

16 Fragment 1 Med grov retusj  1 

Sum sekundærbearbeidet 

flint 

 

25 

   

25 

 

Primærbearbeidet flint 

8 Flekke 3 Proksimal/medial  1 

8   Proksimal  1 

8   midtfragment  1 

9 Mikroflekke 15 Hele  2 

9   Proksimal  10 

9   Proksimal/medial  1 

9   Midtfragment  2 

12 Avslag 84 Flatehuggingsavslag  1 

12   Mulig kjernefront  1 

12   Resterende avslag  82 

17 Fragment 154 Resterende fragmenter  154 

18 Splint 190 Med slagbule  76 

18   Resterende splinter  114 

19 Kjerne 3 Mikroflekkekjerne  1 

19   Kjerne med en 

plattform 

 1 

19   Bipolar kjerne  1 

20 Knoll 1 Med vinduavslag  1 

21 Ildflint 1   1 

Sum primærbearbeidet 

flint 

 

451 

   

451 

 

Sekundærbearbeidet bergart 

27 Øks 1  Av grønnstein 1 

28 Slipeplate 1  Av sandstein 1 

30 Avslag 4 Slipt Av annen bergart 4 

32 Fragment 1 Slipt Av annen bergart 1 

Sum sekundærbearbeidet 

bergart 

 

7 

   

7 
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Primærbearbeidet bergart 

22 Fragment 31 Mulig retusj Av bergkrystall 1 

22   Bipolart Av bergkrystall 1 

22   Resterende fragmenter Av bergkrystall 29 

23 Splint 17  Av bergkrystall 17 

24 Avslag 2  Av kvarts 2 

25 Fragment 28  Av kvarts 28 

26 Splint 13  Av kvarts 13 

29 Knakkestein 5  Av annen bergart 5 

31 Avslag 8  Av annen bergart 8 

33 Fragment 3  Av annen bergart 3 

Sum primærbearbeidet 

bergart 

 

107 

   

107 

SUM LITTISK 

MATERIALE 

 

590 

   

590 

6.2.2 KERAMIKK 

Keramikken ble katalogisert ved hjelp av Bagøien (1981) og Engevik (2008). Det ble 

funnet til sammen 999 keramikkskår, som utgjør 37 % av den totale funnmengden. Noen 

av skårene hadde dekor i form av negleinntrykk og kan dateres til perioden ca. 200–500 

e. kr. Flere av skårene med negleinntrykk kan komme fra kar av Ryghs (1885) type nr. 

364. Det ble også funnet skår av spannformet leirkar med klebermagring. To av disse 

skårene var dekorert med parallelle striper. Spannformede leirkar finnes hovedsakelig fra 

yngre romertid til folkevandringstid. Dateringene for den dekorerte keramikken (se figur 

17) ligger innenfor tidsspennet 200–570 e.Kr. 

  

 

Figur 17: Dekorert skår av spannformet leirkar t.v., negledekorerte skår t.h. Foto: Synnøve Viken  
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Figur 18: Funnspredning for keramikk. Kart v/Magne Samdal og Synnøve Viken 

De fleste keramikkskårene var uornerte, og er derfor vanskelige å datere. Særlig gjelder 

dette skår av grove forrådskar, som har en vid datering fra bronsealder til yngre romertid. 

Sannsynligvis er de fleste av disse skårene fra eldre jernalder, men det er en av 

keramikktypene som skiller seg ut, og som kan være eldre. Skårene av denne typen 

keramikk lå konsentrert til 100x 48y, og ble funnet under kulturlaget. Skårene er 

gjennombrente, og rødlige i fargen. Godset er kompakt, glatt og magret med grove 

kvartskorn. Magringsstørrelsen er vurdert visuelt, og kvartskornene er målt til å være 

inntil 0,8 cm store. På grunn av funnkontekst og at godset skiller seg klart ut i forhold til 

resten av keramikken, kan denne typen keramikk være eldre enn keramikken som ble 

funnet i kulturlaget. Figur 18 viser spredningen av keramikk. 

6.2.3 BRENT LEIRE 

Den brente leiren kan knyttes til to kontekster. Essen/slaggropen (S2) og keramikkovnen 

(S3 og S4). Flere av bitene fra keramikkovnen hadde avtrykk av kvist/strå, og kan 

komme fra overbygget til ovnen. I tilknytning til essen/slaggropen var flere av bitene 

delvis sintret. Om bitene fra området rundt essen/slaggropen stammer fra en avlstein som 

har beskyttet en blåsebelg, eller om de stammer fra et overbygg eller kledning i gropen er 

usikkert. 

 

Se figur 23 for spredningen av brent leire. 
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6.2.4 BEIN 

Det ble funnet ett bearbeidet beinfragment i helleren. 

Dette var en del av en beinnål (figur 19). 

 

Ubrente bein forekom i enkelte ruter inne ved 

bergveggen, og utgjør en liten del av materialet. 

Brente bein forekom på hele hellerflaten, men det 

var klart mest brent bein i ovnsgropen i 

keramikkovnen (S4).  

 

Figur 20 viser spredningen av brent bein. Den 

mørkeste ruten viser konsentrasjonen i ovnsgropen. 

 

 

 

 

 

Figur 20: Spredningskart for brent bein. Tallene angir antall gram. Kart v/Magne Samdal og 

Synnøve Viken 

6.2.5 SLAGG 

Det ble bare samlet inn slagg fra kvadrantene i sjakten. Den største konsentrasjonen av 

slagg var i selve essen/slaggropen. Slagget er i hovedsak renneslagg og slaggperler med 

lavt jerninnhold. Slagget er tolket til å stamme fra grovrensing av jern; primærsmiing. 

  

Figur 19: Beinnål. Bakside t.v. og forside t.h. Foto: Synnøve 

Viken 
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 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 7

7.1 VEDARTSANALYSE 

Alle de ni kullprøvene som skulle dateres ble først sendt til detaljert vedartsanalyse ved 

Moesgård Museum. Se vedlegg 11.6.1. 

 
Prøvenr. C-nr. Lab.nr. Kontekst Gram  Treslag Kommentar 

KP1 C58992/42 Ua-48843 S1 Stolpehull 0,4 Eik  

KP2 C58992/42 Ua-48844 S2 Esse 1 Or S/G Nederste 

kullsjikt 

KP5 C58992/42 Ua-48845 S4 Ovnsgrop 0,9 Furu, YS Fra lag II+IV 

KP7 C58992/42  S7 Kokegrop 0,9  UTGÅR 

KP8 C58992/42 Ua-48846 S7 Kokegrop 9 Eik ES/YS  

KP9 C58992/42 Ua-48847 S6 Ildsted 1 Frukttre YS  

KP10 C58992/42 Ua-48848 S8 Kokegrop 5,3 Hassel YS/G  

KP14 C58992/42 Ua-48850 S3 Ildsted i ovn 0,6  Snitt 2, bunn av 

kullholdig 

nedgravning 

KP15 C58992/42 Ua-48851 S4 Ovnsgrop 1 Hassel YG Snitt 2, bunn av 

kullholdig 

nedgravning 

7.2 DATERING 

Ni kullprøver ble sendt til radiologisk C14-datering ved Ångströmlaboratoriet ved 

Uppsala Universitet. KP7 var feilmerket som KP12, og utgår. Se vedlegg 11.6.2. 
Prøvenr C-nr. Lab.nr. Kontekst Gram  Treslag Kommentar C14-dat. 

KP1 C58992/42 Ua-48843 S1 Stolpehull 0,4 Eik  100 f.Kr.–

80 e.Kr. 

KP2 C58992/42 Ua-48844 S2 Esse 1 Or s/G Nederste 

kullsjikt 

40 f.Kr.–

130 e.Kr. 

KP5 C58992/42 Ua-48845 S4 Ovnsgrop 0,9 Furu, YS Fra lag II+IV 60–250 

e.Kr. 

KP7 C58992/42  S7 Kokegrop 0,9  UTGÅR  

KP8 C58992/42 Ua-48846 S7 Kokegrop 9 Eik 

ÆS/YS 

Dateringen 

kan være for 

gammel pga 

eik ÆS/YS 

720– 380 

f.Kr. 

KP9 C58992/42 Ua-48847 S6 Ildsted 1 Frukttre 

YS 

 40 f.Kr.–

130 e.Kr. 

KP10 C58992/42 Ua-48848 S8 Kokegrop 5,3 Hassel 

YS/G 

 1120–900 

f.Kr. 

KP14 C58992/42 Ua-48850 S3 Ildsted i 

ovn 

0,6  Snitt 2, bunn 

av kullholdig 

nedgravning 

40 f.Kr.–

140 e.Kr. 

 

KP15 C58992/42 Ua-48851 S4 Ovnsgrop 1 Hassel 

YG 

Snitt 2, bunn 

av kullholdig 

nedgravning 

760–410 f. 

Kr. 
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7.3 MAKROFOSSILANALYSE 

Makrofossilprøven (MP1) fra S4 – ovnsgropen i keramikkovnen ble sendt til analyse 

utført av NOK v/Annine Moltsen. Det ble ikke gjort funn av mikrofossiler i prøven.  

7.4 LEIREANALYSER 

244 gram ubrent leire (LP2 leireprøve) fra S5 leirelager, ble sendt til analyse hos Anders 

Lindahl ved Lunds Universitet. Målet var å finne ut om denne leiren var den samme som 

leiren i keramikken. 

 

Prøven regnes som tapt og det foreligger ingen analyseresultater grunnet en personlig 

tragedie. 

7.5 KERAMIKKANALYSER 

Syv keramikkskår fra S4 - ovnsgrop ble sendt til analyse hos Anders Lindahl ved Lunds 

Universitet. Ett skår fra spannformet leirkar, resten kvartsmagret keramikk. Av disse var 

et negledekorert skår, et randskår og et bukskår fra 103x 49y SV/SØ lag 3+4. Bukskåret 

var av spannformet leirkar. Disse ble funnet ved tømming av S4. Videre ble fire bukskår 

fra 102x 49y NV lag 3+4 sendt inn. Disse skårene ble funnet under snitting (snitt1) av S4. 

Formålet med analysene var å sammenligne leiren keramikken er laget av med den 

ubrente leiren for å se om de korrelerte; dernest å finne brenningstemperaturen for 

keramikken. 

 

Funnene regnes som tapt og det foreligger ingen analyseresultater grunnet en personlig 

tragedie. 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 8

Helleren har en brukstid fra seinmesolitikum til og med eldre jernalder. Funnene peker 

mot en kontinuerlig bruk av helleren fra seinmesolitikum til og med folkevandringstid, og 

indikerer at helleren har vært brukt til oppholdssted sporadisk og over korte perioder i 

den eldste fasen. Oppbyggelsen av et kraftig kulturlag i eldre jernalder tyder på mer 

intensiv bruk av helleren i denne perioden. Åtte strukturer er fra denne perioden; en 

esse/slaggrop, et ildsted, en kokegrop, to stolpehull og et keramikkproduksjonsanlegg 

bestående av ildsted, ovnsgrop og leirelager. 

 

Under kulturlaget, i et lyst sand- og gruslag, dukket det opp funn fra steinalderen. Disse 

ser ut til å strekke seg tilbake til seinmesolitikum, basert på funn av nøstvetøks, 

smalflekker, et fragment av en utbrukt mikroflekkekjerne og mikroflekker. Funn som kan 

tyde på fortsatt bruk i neolitikum og bronsealder er et dolkefragment, en enegget spiss, en 

A-spiss, fragmenter av en bladformet pilspiss og to fragmenter av ubestemte 

overflateretusjerte pilspisser. En kokegrop (S8) er fra den eldre bruksfasen av helleren. 

 

Etter at den mulige helleristningen ble avskrevet falt to av problemstillingene for 

prosjektet bort, men de andre problemstillingene kan belyses godt gjennom 

funnmaterialet og strukturene. Det mest overraskende resultatet var funnet av et 

keramikkproduksjonsanlegg. Svært få keramikkovner er kjent fra Norge, så dette ga ny 

og viktig kunnskap om konstruksjonen av keramikkovner i eldre jernalder. 
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Figur 21: Utgravningens utvikling.  

Øverst: T.v. Hellerflaten er renset opp. T.h. Topp av 

lag 3. Nederst: T.v. topp av lag 5. T.h. helleren etter 

utgravning. 

(Cf34707_008, Cf34707_036, Cf34707_046 og 

Cf34707_076) 
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8.1 KERAMIKKPRODUKSJON NORD I UTGRAVNINGSOMRÅDET 

Keramikkovnen består av en ovnsgrop/brenningskammer og et ildsted/fyringskammer, og 

er av en type ovn som har vertikal luftekanal. Disse ovnene har ventilasjon opp/ned 

gjennom bunnen eller toppen av brenningskammeret. Selve brenningskammeret har som 

regel et konstruert flatt «gulv», på samme nivå eller noe høyere enn nivået på 

fyringsrommet (Heege 2007:4-5). Dette kan også være tilfellet i keramikkovnen på 

Lunde. Luftekanalen kom her inn under ovnsgropen fra østlig kant, og gikk så opp i 

brenningskammeret under den store steinen som lå i gropa. Denne store steinen kan ha 

ligget der for at det lett kunne bygges et flatt gulv i ovnen over den. Eventuelt kan steinen 

ha utgjort dette flate gulvet, da den hadde en relativt flat overside. Samtidig vil steinen 

kunne magasinere mye varme, og kan på denne måten ha sørget for en jevn 

brenningstemperatur. Luftekanalen var oppbygd med mindre, skråstilte steinheller på 

utsiden av ovnen, og vil antagelig ha vært konstruert slik at trekken i ovnen kunne 

reguleres. I brenningskammeret var luftekanalen konstruert av leire. Siden den var 

plassert under den store steinen ble ikke luftekanalen observert før den store steinen raste 

ut under snitting (snitt 2 gjennom S3-S5); og den var først synlig som et lysere, mer 

porøst, kullholdig sandlag med noe brent leire helt sør i profilen. Etter hvert som vi 

begynte å grave bort den andre halvdelen av ovnen trådte luftekanalen tydeligere frem, 

sirkulær i form med brent leire og rødbrent sand rundt kanten, og den lysere, mer porøse, 

kullholdige sanden som fyllmasse.  

 

Hva kan keramikken fra helleren si om ovnskonstruksjonen og ovnens funksjonalitet? 

Mye av keramikken som ble funnet i helleren var rødbrent, som tyder på oksiderende 

brenning, men det var også skår av kar som ikke var rødbrente. Sistnevnte kan tyde på 

reduserende brenning. Reduksjonbrenning har en fordel i at det krever mindre brensel enn 

brenning i en oksiderende atmosfære (Lindahl 2002:32). Dersom reduksjonsbrenning av 

keramikk har foregått i keramikkovnen kan det forklare forekomsten av store mengder 

brente bein i ovnsgropa. Bein kan brukes som reduseringsagent, og hever temperaturen 

ved brenning. Ovnen ser ut til å ha hatt en konstruksjon som ligner på det Lindahl 

(2002:32-33) kaller liggende tokammerovn, der fyringskammeret er foran 

brenningskammeret. I disse ovnene kan man veksle mellom oksideringsatmosfære og 

reduseringsatmosfære. Ovnene han beskriver er fra middelalder, men teknologien kan 

være eldre. 

 

Nøyaktig hvordan ovnen på Lunde har vært konstruert, er vanskelig å si. Sannsynligvis 

har den hatt et overbygg av leire. Strå-/kvistavtrykk på mye av den brente leiren som ble 

funnet i ovnen antyder at overbygget har blitt lagd av flettverk dekt av strå, før det har 

blitt kledd med leire (se figur 24 for spredning av brent leire). Paralleller til dette er 

Hasserisovnen fra rundt 500 e.Kr., som er funnet i Danmark (Bjørn 1969:58-60). Også 

denne ovnen hadde 8-tallsform, med steinbygget og leirekledt ovnskammer med 

overbygg av kvist, strå og leire. Keramikkovnen på Lunde kan ha hatt en åpning i topp av 

ovnen som ble dekt av torv eller lignende under brenning, for å lette tilgangen til 

ovnskammeret. Dette er det imidlertid vanskelig å si noe sikkert om, og det er funnet 

svært få keramikkovner i Norge som denne kan sammenlignes med.  
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Nord for ildstedet i ovnen var det et 

sirkulært område med ubrent leire 

(leirelager S5) lagt på en større steinhelle. 

Kan dette være en arbeidsflate for 

oppbygging av leirkar? Ved å konstruere 

karene på ren og tørr leire vil de ha 

kunnet forhindre forurensing av 

keramikken. Eventuelt kan denne leiren 

ha blitt lagt på steinen for å lage et flatt 

område til å sette keramikkarene på før de 

ble satt i ovnen, eller etter at de kom ut av 

ovnen. Den samme funksjonen kan en 

steinhelle som var plassert horisontalt på 

flere knyttnevestore steiner like vest for 

S5 ha hatt (figur 22). 

 

Figur 23: Strukturer i topp av lag 5. Keramikkproduksjonsanlegget ligger i nordlig ende av 

utgravingsområdet. 

Figur 22: Steinhellen vest for S5 

(Cf34707_075) 
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Kullprøve KP 5 fra ovnsgropen S4 ble datert til 60–250 e.Kr. Eksempler på tidligere funn 

av keramikkproduksjonsanlegg og keramikkovner i Norge er et anlegg på Augland i 

Vest-Agder (Rolfsen 1980) og en ovn på Krakerud i Hedmark (Melsom og Hansen 

2008). Anlegget på Augland er fra romertid, og bestod av blant annet 14 ovnsgroper og 4 

leirebasseng. Blant funnene var 55 000 keramikkskår. Noen av disse skårene var brent 

ved reduksjon, andre ved oksidering (Rolfsen 1980:15-19). Produksjonen der må ha hatt 

et langt større omfang enn på Lunde. Keramikkproduksjonen i helleren har trolig vært for 

lokal bruk, på bakgrunn av anleggets størrelse og funnmengde, kanskje i forbindelsene 

med behovet for keramikk på jernaldergården Lunde. Det kan ikke utelukkes at noen av 

krukkene som ble produsert ble brukt i byttehandel eller handel, men det er ikke snakk 

om storstilt leirkarproduksjon på linje med anlegget på Augland.  

 

Nærheten til leire er grunnleggende for å drive keramikkproduksjon. Omtrent 500 meter 

sørøst for Lunde er det et område som heter Leire. Området ligger ved en mindre elv, og 

geologiske kart (gislink.no) viser at undergrunnen der skiller seg ut. Det er ikke 

usannsynlig at det er denne leireforekomsten som dannet utgangspunkt for vår 

keramikkproduksjon. 

 

 

Figur 24: Spredningskartet for brent leire viser en konsentrasjon rundt keramikkovnen. Tallene 

angir antall gram. Kart v/Magne Samdal og Synnøve Viken 
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8.2 SMIEVIRKSOMHET SØR I UTGRAVNINGSOMRÅDET 

Essen/slaggropen ble funnet ved graving av sjakten, og ble ikke observert i plan. Formen 

og utbredelsen er dermed usikker mot nord og sør. I vest var den avgrenset av 

bergveggen, og i øst av en stor steinhelle. I sjaktprofilet var den tydelig i form av to 

kompakte kullsjikt, med løsere sandjord over og mellom. I gropen ble det funnet svært 

mye slagg. Slagget i gropen er for det meste renneslagg, men det er også noen 

slaggperler. Slagget har lite jerninnhold, og bare få av bitene er derfor rustfarget. 

Glødeskall er tilnærmet fraværende i slaggmaterialet. Det kan derfor stamme fra 

primærsmiing; det vil si grovrensing av jernet ved hjelp av uthamring (pers. med. 

Rundberget og Larsen). Dette kan antyde at det også fantes en smie på gården, hvor 

sekundærsmiingen; produksjonen av gjenstander, foregikk. Sekundærsmiing foregår 

gjerne i mørke, og dermed hadde et overbygg vært nødvendig i helleren. Det ble 

riktignok funnet to stolpehull i helleren, hvorav det ene skar gjennom essen/slaggropen. 

Det er derfor lite sannsynlig at disse stolpehullene kan knyttes til smievirksomheten. 

Essen/gropen kan være av Eg-typen (Larsen 2009:70-71), men gropen ser ut til å ha to 

bruksfaser, og slagget ser ut til å stamme fra grovrensing av jern heller enn jernutvinning. 

Det nederste kullsjiktet fikk en datering til 40 f. Kr.–130 e. Kr.  

 

Ser man smievirksomheten i sammenheng med keramikkproduksjonen, kan det se ut til at 

helleren har fungert som et verksted for en gård i området. Essen og keramikkovnen har 

ikke nødvendigvis vært i bruk på samme tid, siden essen ble funnet høyere opp i 

kulturlaget enn ovnen. Disse aktivitetene kan ha funnet sted i helleren der det var liten 

brannfare, og det var også god tilgang til brensel og vann i nærheten.  

8.3 KOKEGROPER OG ILDSTED SENTRALT I UTGRAVNINGSOMRÅDET 

Kokegropene og ildstedet som ikke kan knyttes til overordnede strukturer ble funnet i to 

ulike lag. Et ildsted (S6) og en kokegrop (S7) ble funnet i topp av lag 5 (se Figur 23), 

mens en kokegrop (S8) ble funnet i toppen av lag 7. Sistnevnte kokegrop er derfor 

sannsynligvis eldre enn strukturene i lag 5, og eldre enn de aktivitetene som førte til 

oppbyggelsen av det kraftige kulturlaget. Dateringen av kokegrop S8 til 1120–900 f. Kr. 

bekrefter dette, og kokegrop S8 skal derfor ses i sammenheng med f.eks. jakt og kortere 

opphold i helleren i en tidlig bruksfase. 

 

Ildstedet bør ses i sammenheng med verkstedsvirksomheten i helleren i eldre jernalder, 

og er nok rester etter matlaging i verkstedet. Mellom steinene i ildstedet ble det funnet 

flere skår fra en krukke. Dateringen fra ildstedet er samtidig med dateringen fra 

essen/slaggropen.  
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8.4 DEN ELDSTE BRUKSFASEN – DET LITTISKE MATERIALET 

Det framkom totalt 590 gjenstander av stein på boplassen, hvorav 476 (80,7 %) er av 

flint. 114 artefakter er av bergart, hvorav 48 er bergkrystall, 43 er kvarts, en er grønnstein 

og en er sandstein. Det resterende bergartsmaterialet er ubestemt. Det framkom totalt 25 

redskaper/fragmenter av redskaper av flint, hvilket tilsvarer en redskapsandel på 5,3 %. 

Utover dette er 39,7 % av materialet varmepåvirket og 14,3 % har rester av cortex/utside.  

 

Avfallsmaterialet i stein viser at ulike former for redskapsproduksjon og preparering har 

funnet sted under kortere opphold. Det ble funnet fem knakkesteiner i ulike størrelser, 

med huggespor på en eller flere sider. Mikroflekker (figur 27), smalflekker og 

mikroflekkekjerner er seinmesolittiske element. Mikroflekkene og smalflekkene ble helst 

brukt i komposittredskaper; som kniver, piler og lystere. Enkelte karakteristiske 

flintavslag og et stort antall splinter med slagbule er et yngre trekk i materialet, og er 

sannsynligvis rester etter flatehugging. Kanskje har flatehugde pilspisser blitt produsert 

her i neolitikum/bronsealder. Tre av de fem pilspissene som ble funnet var flatehugde.  

 

Fem pilspisser (figur 25 og 

26) og tre skrapere (se 

figur 28) viser at aktiviteter 

knytta til jakt, fangst og 

slakt har foregått i helleren 

og området rundt denne. 

Ingen av pilspissene var 

intakte. Et dolkfragment 

(figur 25) og to 

sannsynlige dolkfragment 

stammer også fra denne 

fasen. Det littiske 

materialet viser at denne 

aktiviteten har funnet sted 

fra seinmesolitikum og inn 

i bronsealder.  

 

 

 

 

 
Figur 25: Øverst fra venstre: Enegget spiss, A-spiss, bladformet 

pilspiss. Nederst fra venstre: Dolkfragment og to fragmenter av 

overflateretusjerte pilspisser. Foto: Synnøve Viken 2014 
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Figur 26: Spredningskart for pilspisser. De to fragmentene av bladformet pilspiss ble funnet i 

kvadranten med to funn. Kart v/Magne Samdal og Synnøve Viken 

Det finnes også spor etter mulig økseproduksjon i form av bergartsavlag, -fragmenter og 

et fragment av en slipeplate. Flere av avslagene har slipt utside. Sannsynligvis stammer 

disse avslagene fra økser/meisler som har blitt omarbeidet etter å ha vært i bruk. 

Grønnsteinsøksen som ble funnet var også sterkt omarbeidet. I utgangspunktet ser den ut 

til å ha hatt en trinn form, med slipt utside, for deretter å ha blitt tilhugget på nytt, og fått 

en Nøstvetøkslignende form med huggesøm langs begge sidekantene. Til slutt ble nok 

øksen kastet, da eggen var helt nedslitt. 
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Figur 27: Spredningskart for mikroflekker. Kart v/Magne Samdal og Synnøve Viken 

Øvrig avfallsmateriale er avslag, fragmenter og splinter i flint, bergkrystall og kvarts. Det 

er vanskelig å bestemme hva slags redskaper som har blitt tilvirket av bergkrystall og 

kvarts, men et av bergkrystallfragmentene har mulig retusj, og kan ha blitt brukt som et 

skjære-/skraperedskap. De fleste typer flateretusjerte pilspisser forekommer også i 

bergkrystall og kvarts, og det er ikke usannsynlig at noe av materialet stammer fra en slik 

produksjon. 

 

Samlet sett tyder materialet fra den eldste fasen på korte og sporadiske opphold knyttet til 

jakt og fangst. Helleren har ligget skjermet til i en smal dalgang med et bekkeløp. Det er 

ikke vanskelig å se for seg at vilt og fugl har trukket gjennom denne dalen. Helleren må 

ha vært et ideelt leirsted, med naturlig skjermet og tørr flate. Kokegrop S8 viser at mat 

har blitt tilberedt under oppholdene. 
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Figur 28: Øverste bilde f.v.: Mikroflekkekjerne, bor og slipeplate.  

Nederste bilde: Skrapere. Begge foto: Synnøve Viken 
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 SAMMENDRAG 9

Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommene 3/6- 4/7 med forlengelse 

29/7-2/8 2013. Forlengelsen skyldtes et uforutsett funn et keramikkproduksjonsanlegg. 

Det ble da søkt Riksantikvaren om bruk av uforutsette midler, og dette ble innvilget. 

Helleren lå ved foten av et høydedrag ved Lunde skole. Bergveggen som dannet 

overhenget i helleren var 15-20 meter høy, og dråpefallet gikk i en bue som på det meste 

var ca. 2 meter ut fra bergveggen. Helleren lå på rundt 21 m.o.h. og var derfor ikke 

strandbundet under bruksperioden. 

 

Gjenstandsfunnene viser at ulike aktiviteter har funnet sted i helleren fra 

seinmesolitikum/Nøstvet til yngre romertid/folkevandringstid (6300 f.Kr.–550 e.Kr.). I 

den eldste fasen fra seinmesolitikum til bronsealder (6300–1800 f.Kr.) har oppholdene 

vært korte og knyttet til jakt. Under oppholdene har det blitt produsert redskaper, og man 

har også preparert redskaper. Den eldste dateringen kommer fra en kullprøve fra 

kokegrop S8 som lå under kulturlaget. Denne ble datert til overgangen mellom eldre 

bronsealder og yngre bronsealder; 1120–900 f.Kr. I eldre jernalder har helleren fått en 

verkstedsfunksjon for en gård i nærheten, med både esse for grovrensing av jern 

(primærsmiing) og et keramikkproduksjonsanlegg. De fleste strukturene er datert innen 

tidsrommet 100 f.Kr.–250 e.Kr., mens den dekorerte keramikken kan dateres til 

tidsrommet 200–570 e.Kr. Dateringene viser at kulturlaget er et resultat av den 

intensiverte aktiviteten på stedet i eldre jernalder. 

 

Keramikkovnen med tilhørende strukturer var det mest oppsiktsvekkende funnet i 

helleren. Det er funnet få slike ovner i Norge, og dette var i så måte et viktig bidrag til 

kunnskapen om eldre jernalders keramikkproduksjon; et felt som har et stort 

forskningspotensiale. 
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 VEDLEGG 11

11.1 STRUKTURLISTE 

S. nr.  Kontekst  Strukturtype  Form i 
flate  

Kantenes 
form, profil  

Bunnform  Største 
lengde 
(cm)  

Dybde 
(cm)  

Beskrivelse  

S1  Stolpehull - Rette Avrundet 10 40-42 I profil i sjakt. Svart, 
kullholdig fyllmasse. Skar 
gjennom S2 – esse.  

S2  Esse/slaggrop - Ujevne Ujevn 114 28 I profil i sjakt. Synlig som to 
kullsjikt med Kullblandet 
sandjord mellom. Mye slagg 
i gropa. Avgrenset av stor 
steinhelle i øst og av 
bergvegg i vest. 

S3 Keramikk-
produksjons-
anlegg 

Ildsted Sirkulær Buet Rund 72 28-30 Kullholdig, mørk brun jord 
med brent bein og keramikk. 
Noen skjørbrente steiner i 
topp. Brent leire i bue i sørlig 
kant. Kullaget i bunn av snitt 
1 hadde ikke brent leire. 2 l 
skjørbrent stein i snitt, 8 l 
totalt. I topp av lag 5 var det 
steiner i sørlig kant av 
struklturen. Også steiner i 
bunn av snitt 2. 

S4 Keramikk-
produksjons-
anlegg 

Ovnsgrop Sirkulær Skrå/buet Rund 98 59 Brun, kullholdig jord med 
mye brent leire, brent bein 
og keramikk i topp. Stor 
stein i midten når dette laget 
var fjernet. I det mørkere, 
kullholdige laget under var 
det mye brent og ubrent 
leire, men lite keramikk og 
brente bein. 4 l skjørbrent 
stein i snitt 1, 8 l totalt. I topp 
av lag 5 var det steiner rundt 
strukturen. Stein i bunn. 
Under den store steinen var 
det rester av en luftekanal 
som gikk ut av strukturen i 
østlig retning. 

S5 Keramikk-
produksjons-
anlegg 

Leirelager Sirkulær Buet Rund 33 6 Ubrent leire lagt på 
steinhelle like nord for S3. 
Snittet i snitt 2. Tolket som 
et leirelager. 

S6  Ildsted Sirkulær - Flat 100 20 Skjørbrente steiner i sirkulær 
form lagt delvis på en stor 
steinhelle. Kullag under 
skjørbrente stein inntil stor 
steinhelle. 14 l skjørbrent 
stein i snitt. Flere 
keramikkskår fra en krukke 
lå mellom steiner i ildstedet. 

S7  Kokegrop Oval/ 
sirkulær 

Buet Rund 100 30 Samling skjørbrente stein. 
Mindre skjørbrent stein  
under disse. Uklart om det 
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kun er ildsted i topp. Kullinse 
i snittet, men vanskelig å 
tolke nedgravning. 24 l 
skjørbrent stein i snittet. 

S8  Kokegrop Oval Buet Ujevn 85 30 Ansamling skjørbrent stein 
under kulturlaget. Mindre 
skjørbrent stein nedover. 
Hele kullaget under 
steinansamlinga tolket som 
nedgravning.  

S9  Stolpehull Sirkulær Rette Flat? 10 20 Lite stolpehull synlig under 
kulturlaget med lys grå, 
kullholdig sandjord som fyll. 
Skodd med små steinheller 
rundt og i bunn. Stolpehullet 
raste ut under snitting, 
formen i profil tolket ut ifra 
skoningssteinene. 
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11.2 TILVEKSTTEKST, C58992 

Boplassfunn fra steinalder/bronsealder/eldre jernalder fra LUNDE (71/27), SØGNE 

K., VEST-AGDER.  

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Vest-Agder fylkeskommune registrerte 

lokalitet id 137886 i mai 2010. Det ble tatt ett positivt prøvestikk på hellerflaten, der det 

ble påvist et kulturlag med funn av bearbeidet flint, keramikk, slagg, skjørbrent stein og 

bein. To dateringsprøver fra registreringen ga dateringer av kulturlaget til 10-210 e.Kr. og 

920-800 f. Kr. Kulturhistorisk museum utførte i perioden 3/6 - 4/7 og 29/7-2/8 2013 

arkeologisk undersøkelse av helleren. Helleren ligger mellom 19 og 21 meter over havet, 

og har aldri vært strandbundet. Bergveggen i bakkant av helleren er vest-sørvestvendt. 

Selve hellerflaten var på ca. 20 m2, hvorav rundt 16 m2 var mulig å grave. I tillegg var 

området i skråningen ned fra helleren og på sidene av denne skråningen på totalt 15 m2. 

17,5 m2 ble gravd av de rundt 35 m2 det ville ha vært mulig å grave. På det minste ble 

det gravd to mekaniske lag (20 cm); på det meste ni lag (90 cm). Hele området som ble 

åpnet ble gravd ned til steril grunn. Det ble gjort totalt 2699 funn, hvorav 999 var 

keramikkskår og 590 littisk materiale. I tillegg ble det funnet brent og ubrent bein, brent 

leire og slagg. Typologisk viser funnene at helleren har vært i bruk fra seinmesolitikum 

(Nøstvet) til og med folkevandringstid. Det ble påvist ni strukturer. Tre av strukturene 

tilhører et keramikkproduksjonsanlegg med ovn bestående av ildsted/fyringskammer og 

ovnsgrop/brenningskammer og et lite leirelager. Keramikken (spannformet leirkar og 

negledekorerte skår) daterer ovnen til yngre romertid/folkevandringstid. Det ble også 

påvist en esse/slaggrop, to kokegroper, to stolpehull og et ildsted. Strukturene ble funnet 

på ulike nivå i og under kulturlaget, som var inntil 70 cm dypt. Basert på 

funnsammensetning i kulturlaget, ser det ut til at hele laget stammer fra omfattende 

aktivitet i helleren i eldre jernalder. Det littiske materialets sammensetning viser at 

lokaliteten har blitt brukt under kortere opphold i den eldste bruksfasen fra Nøstvet til 

bronsealder.  

 

Orienteringsoppgave: Helleren ligger i et skogholt under en bratt bergvegg ca. 70 meter 

vest for Repstadveien (Fv302) og ca. 80 meter nordvest for det nordvestre hjørnet på 

Lunde skole.  

 

Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6462420,800, Ø: 74292,300. 

 

Katalogisert av: Synnøve Viken. 

 

1) ett fragment av dolk av flint. Mål: 3,2 cm. (Stm.) 

 

2) to fragment av bladformet pilspiss av flint. Mål: 2,6 cm (Stm.).  

 

3) en a-spiss pilspiss. Mål: 2,3 cm (Stm.).  

 

4) en enegget pilspiss av flint. Mål: 2,1 cm (Stm.).  

 

5) en pilspiss av flint. Mål: 1,8 cm (Stm.).  

 

5) en pilspiss av flint. Mål: 1,7 cm (Stm.).  
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6) en flekke med kantretusj og enderetusj av flint. Mål: L=2,3 cm (Stm.). 

 

7) to flekker med kantretusj av flint. Mål: L=1,3 cm (Stm.). 

 

8) tre flekker av flint. Mål: L=2,9 cm (Stm.).  

 

9) 15 mikroflekker av flint. Mål: B=0,8 cm (Stm.) L=2,6 cm (Stm.). 

 

10) to avslag med konveks kantretusj av flint. Mål: 3,9 cm (Stm.).  

 

11) fem avslag med retusj av flint. Mål: 3,2 cm (Stm.).  

 

12) 85 avslag av flint.  

 

13) tre fragment med overflateretusj av flint. Mål: 2,9 cm (Stm.)  

 

14) ett fragment med kantretusj av flint. Mål: 1,7 cm (Stm.).  

 

15) tre fragment med retusj/overflateretusj av flint. Mål: 2,1 cm (Stm.). 

 

16) ett fragment av flint. Mål: 2,6 cm (Stm.).  

 

17) 144 fragment av flint.  

 

18) 190 splint av flint.  

 

19) tre kjerner av flint. Mål: 1,9 cm (Stm.).  

 

20) en knoll av flint.  

 

21) en ildflint av flint.  

 

22) 31 fragment av bergkrystall.  

 

23) 17 splint av bergkrystall.  

 

24) to avslag av kvarts.  

 

25) 28 fragment av kvarts.  

 

26) 13 splinter av kvarts.  

 

27) en øks av bergart, grønnstein. Mål: 10,4 cm (Stm.).  

 

28) en slipeplate av bergart. Mål: 4,3 cm (Stm.).  

 

29) fem knakkesteiner av bergart. Mål: 6,1 cm (Stm.).  
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30) fire avslag av bergart med slipte partier. Mål: 3,8 cm (Stm.).  

 

31) åtte avslag av bergart.  

 

32) ett fragment av bergart. Mål: 3,1 cm (Stm.).  

 

33) tre fragment av bergart.  

 

34) 288 fragment av keramikk. Godset er mørk grå – svart og kvartsmagret. 

223 bukskår, 12 randskår med utoverbuet og noe avsmalet/avrundet rand. Syv randskår 

med rett og noe avrundet/avflatet topp. 46 ubestemte skår. Et skår dekorert i form av 

hulkile. Fire skår har negledekor, mens to skår har mulig negledekor. Mål: 7,9 cm (Stm.) 

 

34) 211 fragment av keramikk. Skår fra grovt forrådskar. Godset er kompakt, rødlig i 

fargen og gjennombrent. Magringen er grove kvartskorn, inntil 0,8 cm. Avtrykk av strå 

på innsiden av flere av skårene. Mål: 5,3 cm (Stm.).  

 

34) 169 fragment av keramikk. Godset er grålig i fargen og kvartsmagret. 

Ni randskår, ett bunnskår og 134 bukskår, 25 skår er ubestemte. Antydning til dekor i 

form av hulkile og/eller bukovergang på fire skår. Syv av randskårene er rette. To 

randskår er utoverbuet og avrundet/avflatet. Mål: 5 cm (Stm.).  

 

34) 115 fragment av keramikk. 115 skår fra et eller to kar. Tre av skårene utgjør en hank. 

Resten av skårene er bukskår. Dekorelement er tilstede på minst fem av skårene. Dette er 

bukoverganger med hulkile og et bukskår med strekdekor utført ved hjelp av pinne, et 

bukskår med negledekor. Skår fra overgangen buk-rand antyder at randen har vært 

utoverbuet. Mål: 6,5 cm (Stm.).  

 

34) 80 fragment av keramikk. Skår fra forrådskar. Kvarsmagret. Fem utoverbøyde og 

avrundede randskår, ett randskår med rett rand. 38 av skårene er bukskår, mens et skår er 

så flatt og tykt at det kan være et bunnskår. 35 ubestemte skår. Mål: 6,6 cm (Stm.). 

  

34) 76 fragment av keramikk. Godset er grått, kraftig og er rødbrent til gul på utsiden 

med synlig kvartsmagring. Tre utoverbuede randskår og fem rette, avflatede randskår. 68 

bukskår. Negledekor på 32 skår (se Norske oldsager, Rygh nr. 364). Mål: 9,3 cm (Stm.).  

 

34) 22 fragment av keramikk. Godset er brungult/grått på utsiden, og svart på innsiden. 

To randskår, 17 bukskår, 3 ubestemte skår. To skår er dekorert med negledekor. Mål: 5,4 

cm (Stm).  

 

34) 21 fragment av keramikk. Rødbrent gods med synlig kvartsmagring. 17 bukskår, tre 

randskår og et ubestemt skår. Randen er fortykket med avflatet topp på to av skårene, 

mens den er utoverbuet på det tredje randskåret. Mulig dekor i form av hulkile på et skår. 

Mål: 5,2 cm (Stm.). 
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34) 17 fragment av keramikk. Skår fra klebermagret spannformet leirkar. 14 bukskår. 

Tre skår kan være overgangen til bunn. To av bukskårene har dekor. Det ene skåret har 

tre parallelle linjer som ser svakt buet ut. Det andre skåret er også dekorert med parallelle 

linjer. Dekoren er antagelig laget ved hjelp av kam. Mål: 4,0 cm (Stm.).  

 

35) brent leire. Vekt: 792,7 gram.  

 

36) et bein, ukjent. Delvis brent midtfragment av beinnål. Mål: 2,2 cm (Stm.).  

 

37) bein, ubrente. Vekt: 22 gram.  

 

38) bein, brente. Vekt: 312,2 gram.  

 

39) slagg. Vekt: 3659,1 gram.  

 

40) fragment av sintret materiale. Vekt: 1,1 gram.  

 

41) 10 hasselnøttskall. Vekt: 0,5 gram.  

 

42) 15 prøver, kull av organisk materiale. Vekt: 23,3 gram.  

 

43) en prøve, makro av organisk materiale. 0,8 liter før flottering..  

 

44) to prøver, annet av leire. Vekt: 1698,3 gram.  

 

Merknad: En prøve av leire og syv keramikkskår fra S4 ovnsgrop er tapt. 
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11.3 PRØVER 

11.3.1 KULLPRØVER 

Prøvenr C-nr. Lab.nr. Kontekst Gram  Treslag Kommentar C14-dat. 

KP1 C58992/42 Ua-48843 S1 Stolpehull 0,4   100 f.Kr.–80 

e.Kr. 

KP2 C58992/42 Ua-48844 S2 Esse 1  Nederste kullsjikt 40 f.Kr.–130 

e.Kr. 

KP3 C58992/42  S2 Esse 0,6  Øverste kullsjikt  

KP4 C58992/42  S4 Ovnsgrop 0,5  Fra lag I  

KP5 C58992/42 Ua-48845 S4 Ovnsgrop 0,9  Fra lag II+IV 60–250 e.Kr. 

KP6 C58992/42  S3 Ildsted i ovn 1,2  Fra lag IV  

KP7 C58992/42  S7 Kokegrop 0,9  Fra bunnen UTGÅR 

KP8 C58992/42 Ua-48846 S7 Kokegrop 9   720–380 f.Kr. 

KP9 C58992/42 Ua-48847 S6 Ildsted 1   40 f.Kr.–130 

e.Kr. 

KP10 C58992/42 Ua-48848 S8 Kokegrop 5,3   1120–900 

f.Kr. 

KP11 C58992/42  S4 Ovnsgrop 0,7  Snitt 1, bunn av 

kullholdig 

nedgravning 

 

KP12 C58992/42  Kulturlag v. S4 0,2  Bunn av 

kulturlag v. S4, 

Snitt 1 

 

KP13 C58992/42  S9 Stolpehull 0,0  KASSERT  

KP14 C58992/42 Ua-48850 S3 Ildsted i ovn 0,6  Snitt 2, bunn av 

kullholdig 

nedgravning 

40 f.Kr.–140 

e.Kr. 

 

KP15 C58992/42 Ua-48851 S4 Ovnsgrop 1  Snitt 2, bunn av 

kullholdig 

nedgravning 

760–410 f.Kr. 

11.3.2 MAKROFOSSILPRØVER OG LEIREPRØVER 

Prøvenr. Type C-nr. Kontekstnr Konteksttype Tegning Kommentar 

MP1 Makrofossil C58992/43 S4 Ovnsgrop 16 0,8 liter. Fra lag I, snitt 1. 

Ingen makrofossiler i 

prøven. 

LP1 Leireprøve C58992/44 S4  Ovnsgrop 21 Snitt 1. Ubrent leire i 

nedgravning 

LP2 Leireprøve C58992/44 S5 Leirelager 23 Snitt 2. Halvparten av 

leirelageret. To poser. 

TAPT 
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11.4 TEGNINGER 

TEGNING NR. 1
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TEGNING NR. 12 

 
TEGNING NR. 15 
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TEGNING NR. 16 
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TEGNING NR. 17 
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TEGNING NR. 18 
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TEGNING NR. 19 

 
TEGNING NR. 20 
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TEGNING NR. 21  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gnr. 71/27, 216, 217, Søgne kommune  Saksnr. 2012/5058 

 

  

 56 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

TEGNING NR. 22 
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TEGNING NR. 23 
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11.5 FOTOLISTE, CF. 34707 

Filnavn Motiv 
Sett 
mot Fotograf 

Opptaks-
dato 

Cf34707_001.JPG Helleren V SV 04.06.13 

Cf34707_002.JPG Flata i helleren N SV 

 Cf34707_003.JPG Flata i helleren N SV 

 Cf34707_004.JPG Flata i helleren S SV 

 Cf34707_005.JPG Utsikt fra helleren ØSØ SV 

 Cf34707_006.JPG Helleren og skråninga V SV 05.06.13 

Cf34707_007.JPG Helleren og bergveggen V SV 

 Cf34707_008.JPG Flata i helleren etter opprensing N SV 

 Cf34707_009.JPG Prøvestikking i skråninga V SV 06.06.13 

Cf34707_010.JPG Sjakt etter gravd lag 1 V SV 10.06.13 

Cf34707_011.JPG Sjakt etter gravd lag 2 V SV 11.06.13 

Cf34707_012.JPG Sjakt etter gravd lag 2 V SV 

 Cf34707_013.JPG Svart kullag på flata (esse S2) N SV 

 Cf34707_014.JPG Arbeidsbilde. Graving av sjakt 
 

SV 12.06.13 

Cf34707_015.JPG Esse S2 Etter gravd lag 3 N SV 

 Cf34707_016.JPG Sjakt etter gravd lag 3 V SV 

 Cf34707_017.JPG Sjakt etter gravd lag 3 V SV 

 Cf34707_018.JPG Sjakt etter gravd lag 4 V SV 13.06.13 

Cf34707_019.JPG Sjakt etter gravd lag 4 V SV 

 Cf34707_020.JPG Esse S2 etter gravd lag 4 N SV 

 Cf34707_021.JPG S1 stolpehull N SV 

 Cf34707_022.JPG Sjakt etter gravd lag 5 V SV 14.06.13 

Cf34707_023.JPG Sjakt etter gravd lag 5 V SV 

 Cf34707_024.JPG Arbeidsbilde. Glade jenter 
 

SV 

 Cf34707_025.JPG Profil del 1/6 N SV 

 Cf34707_026.JPG Esse S2 og stolpehull S1 N SV 

 Cf34707_027.JPG Profil del 2/6 N SV 

 Cf34707_028.JPG Profil del 3/6 N SV 

 Cf34707_029.JPG Profil del 4/6 N SV 

 Cf34707_030.JPG Profil del 5/6 N SV 

 Cf34707_031.JPG Profil del 6/6 N SV 

 Cf34707_032.JPG Sjakta er ferdig gravd N SV 
 Cf34707_033.JPG Formidlingsdag 

 
AM 18.06.13 

Cf34707_034.JPG Formidlingsdag 
 

AM 
 Cf34707_035.JPG Besøk av arkeologer fra Aust-Agder fk 

 
AM 21.06.13 

Cf34707_036.JPG Oversiktsbilde topp lag 3 N SV 

 Cf34707_037.JPG S3 ildsted i keramikkovn N SV 

 Cf34707_038.JPG S4 Ovnsgrop i keramikkovn S SV 

 Cf34707_039.JPG S4, profil, snitt 1 topp lag 3 N SV 24.06.13 
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Cf34707_040.JPG S4, tømt, topp lag 3 N SV 

 Cf34707_041.JPG S3, profil, snitt 1 topp lag 3 N SV 

 Cf34707_042.JPG Gravetilstand 25/6 N SV 25.06.13 

Cf34707_043.JPG Keramikk in situ mellom steiner i ildsted S6 V SV 

 Cf34707_044.JPG Arbeidsbilde. Høljeregn! 
 

SV 26.06.13 

Cf34707_045.JPG 
Situasjonsbilde. Vannet fosser ned på S7 
kokegrop. 

 
SV 

 Cf34707_046.JPG Oversiktsbilde, topp lag 5 N AM 27.06.13 

Cf34707_047.JPG S6 ildsted og S7 kokegrop V AM 
 Cf34707_048.JPG Steiner rundt S4 ovsngrop i keramikkovn S AM 
 Cf34707_049.JPG S6 ildsted og S7 kokegrop N AM 
 Cf34707_050.JPG Profil S6 ildsted S SV 28.06.13 

Cf34707_051.JPG S5 leirelager N AM 
 Cf34707_052.JPG S8 Ildsted topp lag 7 V SV 02.07.13 

Cf34707_053.JPG Oversiktsbilde topp lag 7 N SV 
 Cf34707_054.JPG Profil S8 ildsted S SV 03.07.13 

Cf34707_055.JPG S9 Stolpehull N SV 
 Cf34707_056.JPG Oversiktsbilde etter gravd lag 7 S SV 
 Cf34707_057.JPG Oversiktsbilde etter gravd lag 7 S SV 
 

Cf34707_058.JPG 
Oversiktbilde keramikkovn (S3 og S4) og 
leirelager, topp lag 5 S SV 30.07.13 

Cf34707_059.JPG 
Oversiktsbilde keramikkovn (S3 og S4) og 
leirelager S5, topp lag 5 V SV 

 Cf34707_060.JPG Profil S4, snitt 1 fullført topp lag 5 N SV 
 Cf34707_061.JPG Detalj, profil S4, snitt 1 topp lag 5 N SV 
 

Cf34707_062.JPG 
Lag 5+6 gravd bort gjennom S3, S4 og S5 - 
Snitt 2 V SV 

 Cf34707_063.JPG Arbeidsbilde - tegning 
 

SV 31.07.13 

Cf34707_064.JPG S9 stolpehull N SV 
 Cf34707_065.JPG Profil S3, S4 og S5 - Snitt 2 V SV 
 Cf34707_066.JPG Profil S3, S4 og S5 - snitt 2 V SV 
 Cf34707_067.JPG Profil S3, S4 og S5 - snitt 2 V SV 
 

Cf34707_068.JPG 
Steinheller som lå i bunn av S4 og 
luftekanalen 

 
SV 

 Cf34707_069.JPG S9 stolpehull, profil V AM 
 Cf34707_070.JPG S9 stolpehull, profil V AM 
 Cf34707_071.JPG Luftekanal i S4 Ø SV 
 Cf34707_072.JPG Luftekanal i S4 Ø SV 
 Cf34707_073.JPG Topp av lag 7 i/under S3, S4 og S5 V SV 01.08.13 

Cf34707_074.JPG 
Steiner i bunn av S4, ovnsgrop i 
keramikkovn N SV 

 

Cf34707_075.JPG 
Steinhelle lagt på knyttnevestore stein 
nordvest for S3 og S5 

 
SV 

 Cf34707_076.JPG Helleren Ferdig gravd N SV 
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Cf34707_077.JPG Helleren ferdig gravd S SV 
 Cf34707_078.JPG 96x51y og 96x52y V SV 
 Cf34707_079.JPG Helleren i forhold til 96x52y NV SV 
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11.6 ANALYSERESULTATER 

11.6.1 VEDARTSBESTEMMELSE 
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11.6.2 C14-DATERINGER 
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11.7 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

11.7.1 TEGNINGER 

1. Plantegning topp lag 1 med koordinatsystem og utgravningsområde markert. 1:50, 

tegna av SV 5/6 2013 

12. Profiltegning, sjakt. Med S1 stolpehull og S2 esse/slaggrop tegnet inn. 1:20, tegna 

av SV, 14/6 og 17/6 2013 

15. Plantegning topp lag 3. 1:50, tegna av SV, 21/6 2013 

16. Plan og profil Keramikkovn S3 og S4, topp lag 3, snitt 1. Plan: 1:20 Profil: 1:10. 

Tegna av SV, 24/6 2013 

17. Plantegning topp lag 5. 1:20, tegna av SV, 27/6 2013 

18. Profiltegning S7 kokegrop og S6 ildsted. 1:10, tegna av SV og AM, 28/6 2013 

19. Plantegning topp lag 7. 1:20, tegna av AM, 2/7 2013 

20. Profiltegning S8 kokegrop. 1:10, tegna av SV, 30/7 2013 

21. Profiltegning S4, snitt 1 fullført, topp lag 5. 1:10, tegna av SV, 30/7 2013 

22. Plantegning S9 stolpehull. 1:20, tegna av AM, 31/7 2013 

23. Profiltegning keramikkovn S3 og S4 og leirelager S5. Snitt 2. 1:10, tegna av SV, 

31/7 2013 

24. Profiltegning S4, ovnsgrop i keramikkovn, snitt 1. Sammenføyd av topp lag 3 og 

topp lag 5 snitt. 1:10, tegna av SV, 14/1 2013 

 

Tegningnr. 2-11, 13 og 14 er funnspredningskart vi brukte i felt. Disse er ikke 

arkivert. 

 


