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SAMMENDRAG 
I tidsrommet 17. september til 12. oktober 2007 foretok KHM en arkeologisk utgravning på Oftenes (31/114) i Søgne k., Vest-Agder. 

Undersøkelsesområdet (ID 105972) lå i tidligere dyrket mark fra 0–7 moh. Totalt ble det såldet om lag 10m2 med matjord og 
flateavdekket et område på 1230 m2. Det ble påvist et langhus (hus 1), rester etter en rektangulær bygning (hus 2), en båtgrav, en 

åkerrein, en kokegrop, et ildsted og en kasseformet hulvei. Funn og strukturer på stedet viser aktivitet i området fra steinalder til nyere 
tid. Hoveddelen av aktiviteten kan imidlertid dateres til førromersk jernalder (500 f.Kr.-Kr.f.) og vikingtid (780-1030 e.Kr.). 

 

25 kullprøver fra ulike strukturer har blitt vedartsbestemt. En pollenserie med 6 prøver fra åkerreinene S133 er analysert. Det har også 
blitt foretatt makrofossilanalyse av ni prøver fra hus 1 og to fra hus 2. Det er utført 17 14C-dateringer fra lokaliteten. 14 av prøvene er 

utført på trekull av løvtrær med antatt lav egenalder. Det har også blitt datert to korn og et brent hasselnøttskall. 

 
Med bakgrunn i fylkeskommunens registreringer ble det antatt at den omsøkte lokaliteten var en steinalderboplass. KHM maskinsåldet 

derfor matjordmasser. Det fremkom en regelmessig smalflekke, et avslag og et fragment i flint ved dette arbeidet. Det ble også funnet 

betydelige mengder ubearbeidet strandflint. De få funnene fra steinalder gjorde at det ble valgt å flateavdekke lokaliteten. 
 

Ved flateavdekkingen fremkom et treskipet langhus (hus 1) på lokaliteten. Vi påviste spor etter syv takbærende stolper, 29 veggstolper 

og en veggrøft tilhørende bygningen. Grøften gir huset en sikker avgrensning i alle retninger. Bygget målte 14,7x6,6 m innenfor 
grøften. Hus 1 har videre hatt rette langvegger og buete gavlvegger. Fem 14C-dateringer aldersbestemmer huset til tidsrommet 400-200 

f.Kr., dvs. førromersk jernalder. I tillegg foreligger det en 14C-datering til yngre bronsealder (1150-1025 f.Kr.). 

 
Videre fremkom en båtgrav med kremasjonsbegravelse. Nederst i store deler av graven var det et brannlag som skriver seg fra en brent 

båt. I strukturens østdel var båten imidlertid ikke varmepåvirket. Her fremkom tre rekker med minst 27 jernnagler. Trekull fra dette 

laget og mineralisert treverk fra naglene er bestemt til eik. I den øvre delen av graven lå det et brannflak. Her ble det blant annet funnet 
en øks, en sigd, en saks, en kniv og et skaftrør (fal). Gjenstandene daterer graven til vikingtid, trolig til tidsrommet 850-950 e.Kr. Det 

foreligger to 14C-dateringer av graven til yngre romertid (220-375 e.Kr.). Det antas at disse ikke daterer graven. 

 
I utgravningsområdet ble det også påvist rester etter en rektangulær hustuft (hus 2) med et gulvlag som målte 4,6x3,25 m. Strukturen 

tolkes som et laftet eller stavbygd hus. To prøver har blitt radiologisk analysert og gitt dateringer til eldre steinalder og etter 1960 e.Kr. 

Disse prøvene sier trolig ikke noe om strukturens brukstid. Strukturens alder er derfor ukjent. 
  

Helt vest i feltet lå også en opp mot 1,6 m tykk åkerrein. Det var flere kullinser i bunnen av reinen som ellers var bygget opp av 

matjord. Tre 14C-dateringer aldersbestemmer reinen til tidsrommet fra overgangen bronsealder/jernalder til vikingtid. 

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Oftenes 31/114 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING AV GRAV, 
BOSETNINGS- OG DYRKNINGSSPOR (ID 105972), OFTENES 

(31/114), SØGNE K., VEST-AGDER  

AV AXEL MJÆRUM 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Prosjektet har sin bakgrunn i reguleringsplan for Oftenes III. Planen legger til rette for 

boliger, friområder og veiformål. En mer detaljert redegjørelse for saken kan gjenfinnes i 

prosjektplanen som ble utarbeidet i forkant av undersøkelsen (Bernhard og Holm 2007).   

 

Riksantikvaren innvilget søknad om dispensasjon i brev datert den 23. mars 2007. Det 

fremgikk her at tiltaket kunne iverksettes med vilkår om en arkeologisk undersøkelse 

bekostet av tiltakshaver. I et brev av 9. august. 2007 aksepterte utbygger, Repstad 

eiendom AS ved Ole Jørgen Bueklev, Riksantikvarens vilkår. 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet tirsdag 17. september-12. oktober 2007. 

Etterarbeidet ble foretatt av Axel Mjærum i fra oktober 2007 til januar 2009. Tone 

Wikstrøm arbeidet med digitale innmålinger fra utgravningene og i deler av tidsrommet 

september 2007-februar 2008. 

 

Følgene personale deltok i utgravningen: 

Navn Stilling Tidsrom Antall dager 

Axel Mjærum Feltleder 17. sept.-12. okt. 2007 20 

Jone Røst Kile Feltassistent 17. sept.-12. okt. 2007 20 

Toini Thommessen Feltassistent 1. okt.-12. okt. 2007 10 

Maria Spitalen Valum Feltassistent 1. okt.-12. okt. 2007 10 

Til sammen:                         12 ukeverk, 60 dagsverk 

Tabell : Deltagere på feltarbeidet. 

Det ble benyttet 60 dagsverk til undersøkelsen, inkludert reisetid til og fra Oslo ved 

oppstart og avslutning av feltarbeidet. I tillegg bisto Tone Wikstrøm med innmåling på 

lokaliteten den 18. september og 2. oktober. Gravemaskinførerene Dag Repstad, Tore 

Isaksen og Bernt Oscar Myran fra Repstad anlegg A/S deltok på utgravningen i totalt om 

lag 8 dagsverk. Wikstrøm har også hatt ansvaret for bearbeiding av innmålingsdataene og 

utarbeidelse av kart i etterkant av undersøkelsen.    

 

Prosjektleder Inger Marie Berg-Hansen var på befaring 20. september og 10. oktober. 

Førstekonsulent Bernt Rundberget ved KHM besøkte utgravningen 11. oktober. Samme 

dag ble feltet besøkt av representanter fra Vest-Agder Fylkeskommune og Søgne 

kommune.  
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3. FORMIDLING 

Undersøkelsene ble dekket av Fedrelandsvennen gjennom avisartikler og oppslag i 

nettutgaven den 12. og 13. oktober 2007. 12. oktober hadde også TVNorges lokalsending 

et innslag om undersøkelsen. Elever og lærere ved den nærliggende Samfunnet 

barneskole besøkte utgravningen. Ut over dette ble prosjektet besøkt av naboer og 

interesserte fra lokalmiljøet. 

 

Været i utgravningstidsrommet var skiftende, og tidvis kom det store mengder nedbør. 

Problemene dette medførte er nærmere omtalt i kapittel 5.4. 

 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

I prosjektplanen som ble utarbeidet i forkant av undersøkelsene på Oftenes i 2007 er 

landskapet, funn og fornminner beskrevet på følgende måte (Bernhard og Holm 2007):  

 

Søgne kommune ligger ved Sørlandskysten mellom Mandal og Kristiansand. Naturen er 

variert og har gode livsbetingelser for bosetning i forhistorisk tid. De mange kulturminnene 

vitner om utstrakt kontakt med andre områder langs kysten og til Danmark på den andre 

siden av Skagerrak. 

 

 

Figur : Formidling av utgravningsresultater i regnvær til elever og lærere ved Samfunnet barneskole 

mot NV. Barna i forkant av bildet markerer takbærende stolper i hus 1. Foto: Toini Thommessen. 
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Planområdet for boliger på Oftenes ligger innenfor gården Oftenes, bnr. 31. På denne gården 

er bare den omsøkte lokaliteten registrert som automatisk fredet kulturminne i følge 

Askeladden. I nærområdet er det både registrert andre steinalderlokaliteter, løsfunn av større 

steinalderredskaper og lokaliteter med gravminner fra forhistorisk tid. Ved 

Hummervikholmen, i skjærgården utenfor utgravningsområdet, har det også blitt funnet 

skjelettrester etter flere individer datert til 8600 før vår tid (Sellevold og Skar 1999). Dette 

særegne funnet er det eldste menneskelige skjelettmaterialet vi kjenner fra Norge, og vitner 

om aktivitet i området langt tilbake i eldre steinalder. 

 

Selve utgravningsområdet lå på fastlandet, vendt ut mot et Skjærgårdslandskap. Det 

undersøkte jordet lå i et skar som strakk seg om lag 130 m øst-vest fra østdelen av 

Søylekilen. Høydedrag med berg i dagen avgrenset undersøkelsesområdet mot nord og 

sør. Det utgravde området var tidligere oppdyrket, men før utgravningen sto det ungskog 

på stedet. Undergrunnen i øst og i vest besto av dårlig drenert silt og siltig leire. I 

hellingen vest for den smale midtdelen var undergrunnen mer grovkornet.  

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER-PRIORITERINGER 

Lokaliteten var registrert som en steinalderboplass. I prosjektplanen fra 2007 var følgelig 

problemstillingen knyttet til aktivitet i denne perioden. Undersøkelsene viste imidlertid få 

spor etter steinalderbosetning. Ved fjerning av matjord i området ble det påvist ulike 

 

Figur : Oversiktsbilde av vestdelen av undersøkelsesområdet sett mot V. I forkant ligger skaret 

sentralt i feltet. I bakkant sees Søylekilen. På bildet sees også deler av søkesjakten som ble lagt i 

den innledende fasen av utgravningen. Foto: Axel Mjærum. 
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former for bosetingsspor, et gravminne, dyrkningsspor og en hulvei. Problemstillingene 

ble følgelig endret med de nye funnene på stedet.  

 

Vi prioriterte å åpne en stor, sammenhengende flate i dyrkningsområdet for å få en helhet 

og en sammenheng mellom kulturminnene i skaret. Vi så det videre som viktig å 

undersøke de to husene for å belyse deres alder, byggenes konstruksjon og funksjon(er). 

Graven ble videre undersøkt for å sikre informasjon om det indre gravminnet, 

gravleggelsen, gravens alder og for å sikre funn og dokumentere funnsituasjonen. Det ble 

prioritert å dokumentere lagfølgen i gravlegningen og båtrestene som ble påvist. Ved 

utgravningen av dyrkningssporene var det et mål å aldersbestemme sporene og belyse 

utviklingen av dyrkningsformer i området. Målsetningen for undersøkelsen av veifaret 

var å avklare dets form og utbredelse. Det ble videre prioritert å undersøke et 

representativt utvalg av øvrige strukturer på lokaliteten. Vi gjorde dette for å avklare 

deres funksjon, dokumentere deres form og for å samle inn prøver for vedartsanalyse og 
14

C-datering.  

 

5.2. UTGRAVNINGSMETODE 

For å avklare den registrerte steinalderlokalitetens beskaffenhet ble det lagt opp til en 

maskinell sålding av boplassen. Innledningsvis såldet vi igjennom om lag 6m
2 

av det 

0,25-3 m tykke dyrkningslaget. Arbeidet ble foretatt i området hvor det ble gjort flest 

funn ved registreringen. Maskinføreren tørrsåldet de bortgravde massene i en hydraulisk 

 

Figur : Kart over undersøkelsesområdet. Søylekilen ligger rett utenfor kartutsnittet i vest. Kart: Tone 

Wikstrøm. 
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drevet såldeskuffe med 8 mm såldeduk. Utstyret tilsvarer det som ble benyttet på E6-

undersøkelsene i Østfold i 2005 (Bårdseth og Tonning 2008:39-40). Arkeologene 

våtsåldet deretter manuelt gjennom netting med maskevidde på 4 mm. Såldingen viste 

entydig at det var få steinalderfunn på lokaliteten. 

 

Det ble derfor besluttet å legge en søkesjakt gjennom hele lokaliteten. Dette foregikk ved 

at vi fjernet et 3 m bredt belte av matjordlaget med gravemaskin. Den avdekkede flaten 

ble renset med krafse og graveskje, og påviste strukturer ble fortløpende merket. Sjakten 

viste seg å være rik på strukturer. Den videre utgravningen gjennomførte vi som en 

maskinell flateavdekking, der hoveddelen av matjordlaget ble fjernet. Vi fotograferte, 

tegnet, beskrev og målte inn strukturer, før de ble snittet. Etter snittingen renset og 

dokumenterte feltmannskapet profilene. Trekull- og makrofossilprøver ble tatt ut fra 

strukturene der dette var mulig. Det var begrenset med innmålingsressurser ved 

prosjektet. Vi utarbeidet derfor plantegninger av de to påviste husene. 

 

Feltmannskapet tegnet og fotodokumenterte grav S59 i plan. Deretter ble det etablert en 

0,15 m profilbenk på tvers av gravens lengderetning. S59 ble videre gravd lagvis, og 

nedgravningen ble tegnet og fotografert etter at et lag var blitt fjernet. Vi våtsåldet alle 

bortgravde masser gjennom 4 mm såldeduk. Gjenstandsfunn ble avmerket på tegningene 

og gitt løpende funnummer (F1, F2, F3…), slik at det er mulig å gjenfinne redskapenes 

og båtnaglenes opprinnelige plass i graven. Ved undersøkelsen samlet vi inn kullprøver 

for vedartsbestemmelse og datering. Avslutningsvis ble profilen dokumentert og fjernet. 

 

Vi påviste rester etter en rektangulær hustuft (hus 2). Etter opprensning og 

overflatedokumentasjon etablerte vi en 0,5 m bred sjakt gjennom strukturen for å få en 

oversikt over lagfølgene. Vi dokumenterte en av profilveggene i sjakten og kull-

/makrofossilprøver ble tatt ut fra profilveggen. Avslutningsvis ble gravemaskin benyttet 

til å fjerne et 0,1 m tykt, mekanisk lag i 1/3-del av tuften. Flaten ble deretter renset opp og 

dokumentert. 

Åkerreinen S133 ble undersøkt ved at det ble lagt et snitt gjennom strukturen ved hjelp av 

gravemaskin. Vi anla snittet på tvers av strukturens lengderetning og langs med 

fallretningen på stedet. Profilen ble dokumentert og pollen- og kullprøver ble samlet inn. 

 

 

Figur : T.v. maskinell sålding med såldeskuffe. T.h. maskinell flateavdekning av hus 1. Foto: Axel 

Mjærum. 
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Ut over dette maskinsåldet vi 1 m
3
 av matjordlagt som lå over østdelen av hus 1 og 0,5 

m
3
 av åkerreinen S133. Massene ble såldet med samme metoder som for matjordlaget for 

øvrig. Videre ble en 0,15 m
3
 stor del av det antatte gulvlaget/fundamenteringslaget i hus 2 

våtsåldet for hånd gjennom netting med 4 mm maskevidde. Samme metode benyttet vi til 

å sålde 3 m av grøften (S3) som omsluttet hus 1. Det fremkom ikke gjenstander ved 

såldingen av masser knyttet til hus 1, hus 2 eller åkerreinen. 

  

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

I forkant av feltarbeidet var skog og kratt ryddet bort. Innledningsvis var også Søgne 

kommune behjelpelig med å sette ut fastpunkter til innmålning. Det ble videre 

maskinsåldet om lag 6 m
2
 av matjordlaget. Etter denne innledende såldingen var 

maskinsåldet utsatt for motorhavari. Det ble derfor såldet 2m
2
 videre får hånd. Samlet ga 

denne innledende undersøkelsen som nevnt grunnlag for å nedprioritere 

steinalderundersøkelsen, og heller gjennomføre en flateavdekning. Samlet såldet vi om 

lag 10 m
2
 med matjordmasser og et område på 1230 m

2
 ble flateavdekket.  

 

Det var opprinnelig budsjettert med 12,4 ukeverk til feltarbeidet. Nedprioritering av 

steinalderundersøkelsen førte til at det var mulig å undersøke et representativt utvalg av 

strukturene som ble påvist innenfor budsjettets rammer. Samlet ble det derfor benyttet 12 

ukeverk til feltarbeidet. 

 

Påviste strukturer ble løpende nummerert med S-nr., funn ble gitt F-nr. og prøver P.-nr. 

  

5.4. KILDEKRITISKE PROBLEMER 

I deler av utgravningsperioden kom det store nedbørmengder. Mesteparten av feltet var 

dårlig drenert med kompakt silt og siltig leiregrunn. Det var også et omfattende vannsig 

fra omkringliggende høydedrag i skaret hvor undersøkelsen foregikk. Dette gjorde at 

deler av feltet sto under vann i lengre perioder og at strukturer i store deler av feltet ble 

noe skadet av vannmengdene. Regnet vanskeliggjorde undersøkelsen og førte til at 

arbeidet ble mer tidkrevende enn vanlig. På tross av tidvis problematiske værforhold var 

det fullt forsvarlig å gjennomføre undersøkelsen. 

 

I området gikk en mindre vei som hadde forstyrret undergrunnen i enkelte deler, blant 

annet var nordøstdelen av hus 1 skadet. I tillegg var det spor etter en annen vei som hadde 

ødelagt andre deler av utgravningsområdet.  

 

I følge lokalkjente skal det ha blitt tilkjørt skjellsand fra nærliggende øyer for å bedre 

jordkvaliteten i dyrkningsområdet. Det kan ikke utelukkes at enkelte av pløyelagsfunnene 

kan ha blitt tilkjørt i forbindelse med denne aktiviteten. 

 

Ellers var det ingen spesielle kildekritiske forhold ut over det som er vanlige ved 

undersøkelse av kulturminner i dyrket mark. 



Oftenes (31/114), Søgne, Vest-Agder  Saksnr. 06/16187 

 

 11 
Universitetets kulturhistoriske museer 

Fornminneseksjonen 

 

5.5. UTGRAVNINGEN 

5.5.1. FUNNMATERIALE 

I forbindelse med den innledende såldingen av matjord fremkom tre flintartefakter og et 

skiferbryne (C56303). I tillegg fant vi flere hundre stykker med ubearbeidet strandflint. 

 

I pløyelaget, i nærheten av hulveien S114, lå det en midtdel av regelmessig smalflekke av 

flint med fin retusj langs en sidekant og tosidig retusj i proximalpartiet. Gjenstanden er 

2,7 cm lang og 1 cm bred. Redskapet kan dateres steinalderen, men den gir ikke et sikkert 

grunnlag for en mer presis tidfestelse. I vestdelen av utgravningsområdet ble det videre 

funnet et avslag og et fragment i flint ved matjordsåldingen. Funnene kan skrive seg fra 

steinalderen eller senere perioder. 

 

Det fremkom også et firesidig skiferbryne i pløyelaget i området hvor grop/nedgravning 

S110 senere ble påvist. Brynet er noe uregelmessig og har svakt konkave bredsider. Det 

er 12,4 cm langt, 3,3 cm bredt og 1,8 cm tykt. Firesidige bryner har vært benyttet fra 

steinalderen frem til nåtid. Funnet er derfor problematisk å datere. 

 

Ut over dette ble det kun funnet gjenstander i forbindelse med undersøkelsen av graven 

S59. Disse funnene er omtalt i kapittel 5.5.4. 

 

5.5.2. STRUKTURER 

Det ble benyttet 144 strukturnumre ved undersøkelsen. Blant strukturene som fremkom 

var en grav, et langhus, et mulig laftet hus, en kokegrop, et ildsted, en åkerrein og en 

hulvei. 

5.5.3. BOSETNINGSSPOR FRA FØRROMERSK JERNALDER 

På lokaliteten fremkom et treskipet langhus (hus 1), stolpehull, en kokegrop, et ildsted 

som ut fra radiologiske dateringer har blitt aldersbestemt til førromersk jernalder.  

 

Hus 1 

Øst i feltet ble det avdekket et treskipet langhus. 

Det lå i dyrket mark, delvis dekket av en nyere 

vei. Bygningen var reist i svakt nordøstvendt 

terreng, med en bergflate rett sørøst for bygget. 

Hus 1 var orientert med fallretningen, nordøst-

sørvest, og undergrunnen på stedet besto av siltig 

leire. Den overliggende veien hadde skadet deler 

av husets nordøstdel, ellers var bygningsrestene 

godt bevart. Det ble ikke gjort gjenstandfunn i 

tilknytning til bygget. 

 

S. nr. C.nr. Struktur-type 

Div. C56299/1-27 Langhus (hus 1) 

S1 C56303/5 Kokegrop 

S100 C56303/6 Ildsted 

S123 C56303/7 Stolpehull 

S124  Stolpehull 

S125  Stolpehull 

Tabell : Strukturer fra førromersk jernalder. 
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Vi påviste spor etter syv takbærende stolper, 29 veggstolper og en grøft som kan settes i 

sammenheng med hus 1. Grøften gir huset en sikker avgrensning i alle retninger. Bygget 

målte 14,7x6,6 m innenfor grøften, dvs. et bruttoareal på noe over 100 m
2
. Hus 1 har 

videre hatt rette langvegger og buete gavlvegger. 

Tabell : Oversikt over sentral informasjon knyttet til hus 1. Husets lengde og bredde er målt fra 

innsiden av veggrøften.  

Bærende konstruksjon 

De syv stolpehullene til de takbærende stolpene (S35, S41, S43, S49, S55, S60 og S61) 

var fordelt på fem grinder. Dybden på tre av fagene var 2,9-3,2 m, et fjerde fag hadde en 

dybde på kun 1,4 m. I de to sørvestligste grindene var nedgravningene til begge de 

C.nr. C56299 

Form Treskipet langhus 

Lengde 14,7 

Bredde 6,6 

Grindbredde 2,5 

Stolpefagdybde 1,35-3,2 

Stratigrafi Under grav (S59) datert til 850-900 

e.Kr. 

Typologisk datering Bronsealder-førromersk jernalder 

14
C-Datering 400-200 f.Kr., førromersk jernalder 

Vegg Veggstolper og veggrøft 

 

Figur : Hus 1 med veggrøft sett mot SØ. Graven S59 ligger ved målestokken t.h. på bildet. Foto: Axel 

Mjærum. 
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takbærende stolpene bevart. Her var grindbredden 2,5 m. Hullene etter de takbærende 

stolpene var fylt med humus- og kullblandete siltmasser, de hadde en oval form i plan og 

målte mellom 0,54–1,1 m x 0,18–0,60 m. I alle disse strukturene ble det påvist 

stolpeavtrykk. Den ovale formen kan indikere spor etter at det har vært reist to stolper i 

stolpehullene. Ved to tilfeller ble det da også påvist fyllskifter som viste at disse 

stolpehullene var doble. Trolig har de doble stolpene sin bakgrunn i at den takbærende 

konstruksjonen har blitt skiftet ut.  
 

De dypeste av stolpeavtrykkene hadde loddrette sidekanter og alle hadde plan bunn.  

Nedgravningene rundt stolpeavtrykkene var bevart opptil 0,36 m ned i undergrunnen. 

Både bunnene og sidekantene til disse ytre nedgravningene var buet. 

 

Trekull fra stolpehullene til de takbærende stolpene har blitt vedartsbestemt til bjørk, 

hassel, hegg/rogn, furu og eik (vedlegg 8.3.1). 

 

I stolpehullene til de tre grindene som lå lengst motnordøst ble det funnet små mengder 

brente korn, deriblant agnekledd bygg (vedlegg 8.3.3). Agnekledd bygg ser ut til å være 

det mest vanlige kornslaget i jernalderen i Norge (Sandvik 2008:73). I bronsealder virker 

det å ha vært mer vanlig å dyrke naken bygg (Sandvik 2008:73). I denne nordøstlige 

delen var det også enkelte ugressfrø, brent og smeltet leire og et mulig høyere innslag av 

trekull enn i stolpehullene som lå i den sørvestlige delen (vedlegg 8.3.3). Trekullet og 

leiren kan peke mot at det har ligget et ildsted eller ovn i denne delen.  

 

 

Figur : Innmåling av hus med begreper forklart. Laget av Tone Wikstrøm og Axel Mjærum. 
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Figur : Profil av takbærende stolper og inngangsparti i hus 1. Laget av Axel Mjærum. 

 

Tabell : Skjematisk oversikt over hus 1. Diagrammet viser fagdybder og grindbredde. 

 

 
Vestre stolperekke 

(fra N mot S) 
Grindbredde 

Østre stolperekke 

(fra N mot S) 

Par S35 - X 

Grindavstand/avstand til neste 

stolpehull i rekken 
2,9 m   

Par S41 - X 

Grindavstand/avstand til neste 

stolpehull i rekken 
1,4 m   

Par S43 - X 

Grindavstand/avstand til neste 

stolpehull i rekken 
3,2 m   

Par S49 2,55 m S61 

Grindavstand/avstand til neste 

stolpehull i rekken 
3,1 m  3,05 m 

Par S55 2,55 m S60 
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Vegg 

Ved undersøkelsen fremkom 29 veggstolpehull (S7-S33, S142 og S144) med humus- og 

kullholdige siltmasser. Disse ble påvist rundt hele huskonstruksjonen, med unntak av i 

nordøst. Avstanden mellom veggstolpene var 0,8–1,3 m og de lå 0–0,15 m fra den 

omliggende grøften. Avstanden mellom veggstolper og takbærende stolper var 2 m langs 

langveggene, mens den var ned mot 1 m i gavlene. Veggstolpehullene var overveiende 

runde i plan, med en diameter på 0,1–0,35 m. Fire av stolpehullene ble nærmere 

undersøkt. Disse hadde en dybde på 0,07–0,17 m, og tre hadde bevarte rester etter 

stolpeavtrykk. Trekull fra veggstolpehullene S7 og S16 har blitt vedartsbestemt til bjørk, 

hassel, furu og eik (vedlegg 8.3.1). 

 

Grøft 

Utenfor veggstolpene ble det påvist en grøft (S3-S5, S75 og S76). Den var bevart rundt 

hele huset, med unntak av i nordøst. Bredden var 0,25–0,75 m. Grøften hadde blitt fylt 

med humusholdige kullblandete siltmasser. Den hadde en U-formet profil og var bevart i 

opptil 0,1 m dybde. 3 m av grøften ble tømt for masser og såldet. Det ble ikke påvist 

stolpehull eller andre strukturer i forbindelse med denne undersøkelsen. Huset lå i 

hellende terreng, med dårlig drenert grunn. Stedet var også utsatt fra betydelig vannsig fra 

de omkringliggende høydedragene. Behovet for å drenere bort vann må ha vært stort. Ut 

fra husets beliggenhet og at grøften lå utenfor veggstolpene, er det rimelig å anta at 

grøften har hatt en drenerende funksjon.  

 

I en makrofossilprøve fra grøften fremkom brent leire og trekull (vedlegg 8.3.3). 

Trekull fra grøften S3 har videre blitt vedartsbestemt til bjørk, hassel, furu og eik 

(vedlegg 8.3.1). 

 

Inngangsparti 

Det var en nær lik avstand mellom veggstolpehullene langs den nordvestre langveggen. 

På et sted var imidlertid veggstolpeavstanden noe større. I samme del av huset var 

avstanden mellom to av grindparene i den takbærende konstruksjonen kun 1,3 m. 

Imellom veggen og de takbærende stolpene ble det påvist tre grunne nedgravninger (S39, 

S40 og S44). Disse observasjonene gir et godt grunnlag for å anta at det har vært et 

 

Figur : T.v. formgravd veggrøft S3 mot NØ. Foto: Toini Thommessen. T.h. profil av stolpehull til 

takbærende stolpe S49. Foto: Maria Spitalen Valum. 
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inngangsparti i denne delen. Åpningens bredde har vært under 1,3 m. Det ble ikke påvist 

andre inngangspartier. Dette kan ha sin bakgrunn at spor etter huset manglet i enkelte 

områder. 

 

Trekull fra inngangspartiet (S39) er vedartsbestemt til bjørk, hassel, hegg/rogn, furu og 

eik (vedlegg 8.3.1). 

 

Andre strukturer tilknyttet hus 1 

Det ble ikke påvist ildsteder i bygningen. Slike strukturer kan ha blitt bortpløyd. Det 

fremkom imidlertid flere strukturer uten kjent funksjon. Fyllmassene i disse strukturene 

samsvarte delvis med det som ble påvist i grøften og i stolpehullene. Enkelte av 

nedgravningene uten kjent funksjon kan derfor ha sammenheng med huskonstruksjonen 

eller med aktivitet i forbindelse med huset. Som omtalt over peker funn av trekull og 

brent og smeltet leire også mot at det kan ha ligget et ildsted eller ovn i byggets 

nordøstdel (jf. vedlegg 8.3.3). Det kan heller ikke utelukkes at det har ligget flere slike 

strukturer i bygget. 

 

Dateringer 

 

 
Treskipede langhus tas i bruk i eldre bronsealder, om lag 1500 f.Kr., og denne 

bygningstradisjonen opphører i yngre jernalder (Nærøy og Børsheim 2005:188). Huset 

hadde en lengde på 14,7 m og plasseringen av de vegg- og takbærende stolpene peker 

mot at huset har vært todelt. Slike forholdsvis små, todelte langhus er vanlige fra eldre 

bronsealder frem til slutten av førromersk jernalder (Nærøy og Børsheim 2005:188). 

Husformen peker derfor mot en datering til tidsrommet eldre bronsealder-førromersk 

jernalder, dvs. 1500 f.Kr.-Kr.f.  

 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Dateringer, førromersk jernalder, Oftenes, Søgne, Vest-Agder

3000CalBC 2500CalBC 2000CalBC 1500CalBC 1000CalBC 500CalBC CalBC/CalAD

Calibrated date

Hus 1, veggrøft (S3), TUa-7293  2925±40BP

Hus 1, takb. stolpeh. (S61), TUa-7296  2310±35BP

Hus 1, takb. stolpeh. (S41), TUa-7375  2300±40BP

Hus 1, inngangsparti (S39), TUa-7295  2295±35BP

Hus 1, takb. stolpeh. (S43), TUa-7376  2275±40BP

Hus 1, takb. stolpeh. (S35), TUa-7294  2225±35BP

Stolpeh. (S123), TUa-7299  2320±35BP

Kokegrop (S1), T-19506  2285±65BP

Ildsted (S100), TUa-7297  2145±35BP

 
Figur : 

14
C-dateringer fra førromersk jernalder, Oftenes, Søgne. 
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Det foreligger seks 
14

C-dateringer fra hus 1 (se figur 9). To av dateringene er utført på 

forkullet korn fra stolpehullene S41 og S43. Kornene er aldersbestemt til 400-260 f.Kr. 

De øvrige fire dateringene er utført på kull av løvtrær med lav egenalder. Tre av disse 

faller innenfor tidsrommet 395-200 f.Kr. En fjerde datering er fra veggrøften (S3) og 

faller innenfor tidsrommet 1160-1025 f.Kr., dvs. yngre bronsealder. Samlet sett peker de 

radiologiske analysene svært entydig mot at huset var i bruk i tidsrommet 400-200 f.Kr., 

dvs. førromersk jernalder. 

 

Tolkning 

Huset har vært treskipet, grinbygd og målte 14,7x6,6 m innenfor den omliggende grøften. 

Endeveggene i bygget var krummet. Forhistoriske bygg med en slik form på endeveggene 

har ofte hatt valmet tak (Børsheim 2005:118). Inngangspartiet og den varierende 

fagdybden indikerer at det har vært to rom i huset. Det nordøstlige rommet har hatt en 

lengde på om lag 5 m, mens det sørvestlige var 8,75 m langt. Funn av kull og brent leire i 

makrofossilanalysene kan peke mot at det har ligget et ildsted i det minste av rommene 

(Vedlegg 8.4.3.). I så fall er det rimelig å oppfatte den minste av rommene som en 

boligdel, mens det største rommet trolig har hatt en fjøsfunksjon. 

 

Stolperekke, S123-S125 

I hellende, vestvendt terreng, vestdel av utgravningsområdet ble det undersøkt et 

stolpehull. Grunnen besto her av sand. Sandgrunnen og hellingen gjorde at området var 

tørrere enn de øvrige delene av feltet. Strukturen var delvis dekket av en nyere vei. 

 

S123 fremsto som oval i flaten og målte 0,8 m i diameter. Ved snitting ble det synlig et 

stolpeavtrykk med nær rette sidekanter og rund bunn. Strukturen var 0,32 m dyp. S123 

var fylt med kull- og humusholdig silt. Et brent hasselnøttskall fra S123 har blitt 
14

C-

datert til tidsrommet 400-375 f.Kr. (2320±40, TUa-7299). Ellers ble det funnet trekull av 

bjørk, hassel furu og eik i strukturen (vedlegg 8.3.1). 

 

Stolpehullene S124 og S125 lå 1,5 og 3 m vest for det utgravde stolpehullet S123. Alle 

tre strukturene hadde likedan form i plan, like fyllmasser og de lå på rekke. S124 og S125 

ble imidlertid ikke undersøkt nærmere. De tre stolpehullene indikerer at det har vært reist 

en form for stolpebygd huskonstruksjon på stedet. 

 

Kokegrop, S1  

Om lag 6 m nordvest for stolpehullet S123 lå en kokegrop. Gropen var rund i plan og 1,7 

m i diameter. Fyllmassene var typiske for denne formen for strukturer. I de sentrale 

delene lå det skjørbrent stein og rødbrun sand. I ytterkant og i bunnen var det et markert 

kullag. Dybden var 0,12 m. Trekull fra S1 er bestemt til hassel. Dette kullet har blitt 

radiologisk aldersbestemt til tidsrommet 400-205 f.Kr. (2285±65, T-19506). 
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Dette sammenfaller godt med at hovedelen av 

de sørnorske strukturene av denne typen 

skriver seg fra eldre jernalder (ca 500 f.Kr.-570 

e.Kr., Martens 2005:40). Imidlertid også er 

undersøkt kokegroper fra andre perioder 

(Gustafson et al. 2005).  

 

Ildsted S100  

I østdel av utgravningsområdet, om lag 16 m 

vest for hus 1, lå det et ildsted (S100) i siltig 

leiregrunn. Strukturen var sirkulær i plan og 

målte 1,4 m i diameter. I toppen av 

nedgravningen lå et kullag med underliggende 

rødbrent silt. I bunnen av gropen var det lysere 

silt og stein (opptil 0,2 m i diam.). S100 var 

0,42 m dyp og tolkes som en steinfylt grop med 

et overliggende ildsted. Generelt er det 

vanskelig å datere slike ildsteder på et typologisk grunnlag. Trekull fra strukturen er 

bestemt til bjørk og eik (vedlegg 8.3.1). Bjørkevirket har blitt 
14

C-datert til 195-115 f.Kr. 

(2145±35, TUa-7297). 

 

I området rundt S100 ble det påvist flere 

strukturer med humus og trekull (S96, S104 og 

S110). Denne delen av feltet var imidlertid 

svært fuktig og sto tidvis under vann ved 

utgravningen. Dette skadet strukturene og 

gjorde at disse strukturene ikke ble prioritert. 

Ildstedet S100 og omliggende anleggsspor 

peker imidlertid mot forhistorisk aktivitet også 

i denne delen av feltet.  

Samlet vurdering av bosetningsspor fra 

førromersk jernalder 

Hus 1, kokegropen, ildstedet og stolperekken 

er alle 
14

C-datert til førromersk jernalder. 

Dateringene fra disse strukturene er godt 

sammenfallende og gjør at disse strukturene bør sees i en sammenheng. Strukturene og 

dateringene vitner videre om en omfattende aktivitet i dette tidsrommet. 

 

5.5.4. GRAV, S59 (C56301) 

C56301 

Datering: vikingtid, 850-950 e.Kr. 

Kjønnsbestemmelse: mann 

Strukturnr.: S59 

 

 

Figur : Profil gjennom kokegrop S1 mot NØ. 

Foto: Maria Spitalen Valum. 

 

 

 

 

Figur : Ildsted S100 i plan mot N. Foto: Jone 

Røst Kile. 
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I østdel av feltet ble det undersøkt en båtgrav med kremasjonsbegravelse. Graven lå i 

dyrket mark og skar veggrøften til hus 1. Det ble ikke påvist rester av en haug, røys, 

fotgrøft eller noen annen form for markering av gravanlegget. Selve graven var bevart 

som 2,75x1,8 m stor, oval nedgravning med en dybde på 0,22 m. Det var klare lagskiller i 

nedgravningen. Det ble ikke gjort funn av bein eller fyllskifter som kan knyttes til den 

gravlagte. 

 

Ned mot bunnen i den vestre delen av 

nedgravningen lå et humusholdig siltlag med 

nagler, som etter alt og dømme representerer 

ubrente rester etter en båt. Generelt var naglene 

svært korroderte og fragmenterte, noe som gjorde 

det vanskelig å oppgi et eksakt antall og å skille 

ut ulike former og eventuelle spiker. Samlet 

fremkom imidlertid mellom 27-37 stykker ved 

gravningen (se figur 13). Naglene lå i minst tre 

rekker. Avstanden mellom rekkene var om lag 

0,15 m, noe som samsvarer godt med hva som er 

kjent fra andre undersøkelser av vikingtids 

båtgraver (Rødsrud 2007:129; Samdal 2005). 

Avstanden mellom naglene i rekkene var i 

hovedsak 0,15-0,2 m, noe som også synes å være 

vanlig for klinkbygde båter fra vikingtid 

(Rødsrud 2007:129; Samdal 2005). De best 

bevarte naglene hadde ovale hoder, tilnærmet 

kvadratiske nagleplater og naglestilker på 1-2,8 

cm. Det var bevart mineralisert trevirke på 

 

Figur 12: Planfoto av graven mot NØ. Foto: Jone Røst Kile. 

 

Figur 13: Omriss av grav med nagler og 

markering av naglerekker. Tegning av Axel 

Mjærum. 
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naglene. To prøver av dette trevirket er bestemt til eik (F22 og F33, vedlegg 8.3.1). Dette 

passer godt med at båter i forhistorien i hovedsak er eikebygde (Christensen 2005:328). 

 

I øvrige deler av bunnen av graven lå det et 1–0,15 m tykt kullag uten nagler. 

Trekullbitene var her bevart i en lengde på opp til 0,1 m, men trevirkets lengderetning ble 

ikke avklart. Trekull fra dette brannlaget er vedartsbestemt til eik (vedlegg 8.3.1). Formen 

på laget, dets beliggenhet i bunnen av 

graven og vedartsbestemmelsen viser at 

dette laget er brente rester av båten. 

Mangelen på nagler i laget har trolig en 

sammenheng med at det er kraftig brent på 

stedet og de dårlige bevaringsforholdene 

for jern.  

 

I sentrale og nordlige deler av graven var 

det lagt en steinpakning over lagene som 

kan knyttes til båten. Steinene lå i et 

humusholdig siltlag, var kraftig skjørbrente 

og målte 0,1–0,2 m i tverrmål. Pakningen 

peker mot at båten var fylt med stein, noe 

som også er kjent også fra tidligere 

båtgravsundersøkelser (jf. Gjerpe 2005:29-

30).  

 

I toppen av graven lå et brannflak med 

humusholdige siltmasser iblandet store 

kullbiter. Gjenstandene fremkom i 

hovedsak i de sentrale og nordøstlige 

delene av dette laget (jf. figur 15). 

Graven har etter alt å dømme 

opprinnelig hatt en båtform. Ved 

undersøkelsen var den oval, noe som 

viser at den var sterkt skadet av pløying. 

Trolig har derfor noe av gravgodset gått 

tapt i forbindelse med dyrkning. Dette 

underbygges av at kun fragmenter av 

enkelte av redskapene var bevart. 

Utenom et mulig stykke med ildflint og 

mineralisert tre var det bevarte gravinventaret utelukkende av jern. Det omfatter blant 

annet en øks, en sigd, saks, en spenne, en kniv og en fal (dvs. skaftrør på redskap eller 

våpen). Alle gjenstandene er sterkt korrodert og fragmenterte, noe som generelt gjør det 

vanskelig å vurdere deres opprinnelige form. 

 

Figur 14: Steinpakning i bunnen av graven mot NØ. 

Foto: Toini Thommessen. 

 

 

C.nr.  

(oppgitt i 

funnliste) 

Funnr. i felt (avmerket på 

tegninger) 

Gjenstand 

C56301/1 F3-9, 14-20, 22, 23, 25-

30, 32-35, 37-39, 41 og 43  

Nagler 

C56301/2 F11 Øks 

C56301/3 F9 Kniv 

C56301/4 F11 Sigd 

C56301/5 F12 Saks 

C56301/6 F13, F24 Fal (skaftrør) 

C56301/7 F9 Beltespenne 

C56301/8-11 F13, 31, 36, 40 og 41 Ukjent, jern 

C56301/12 F10 Ildflint 

Tabell : liste over funnr. på tegninger og samsvarende C.nr. 
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Figur 15: Plan og profiltegning av grav S59. Tegnet av: Jone Røst Kile/Toini Thommesen, rentegnet av 

Axel Mjærum. 
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Figur 16: T.v. øks av jern, trolig Petersens type G (C56301/2) før konservering. Foto: Axel Mjærum. T.v. øksen etter 

konservering. Foto: KHM, Konserveringsseksjonen, Guro Hjulstad. 

 

 
Figur 17: Tv. kniv (C56301/3) og t.h. del av sigd (C56301/4). Foto: KHM, Konserveringsseksjonen, Guro Hjulstad. 

 

 
Figur 18: T.v. saks (C56301/5) og t.h. fal (skaftrør, C56301/6). Foto: KHM, Konserveringsseksjonen, Guro Hjulstad. 



Oftenes (31/114), Søgne, Vest-Agder  Saksnr. 06/16187 

 

 23 
Universitetets kulturhistoriske museer 

Fornminneseksjonen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funnliste 

C56301/1-17  

Gravfunn fra vikingtid fra OFTENES (31 /114), SØGNE K., VEST-AGDER. 

 

Båt  

1) 37 nagler/båtsaum av jern. Alle har individuelle F-nr., noe som gjør det mulig å 

gjenfinne deres opprinnelige plass i båten. Antall og mål er usikre, da de er sterkt 

korroderte og fragmenterte. De fleste virker imidlertid å ha en form som F22 med ovalt 

hode og rektangulært formet roe. De fleste har mineralisert tre langs stilken, under hodet 

og under roen. Den lengste saumens er 4,3 cm lang, hvorav stilkens lende er 2,7 cm. 

Lengden varierer fra 2-4,3 cm. 

  

Figur 20: Profil gjennom grav S59 mot NØ. Foto: Toini Thommessen. 

 

 

 

 
Figur 19: T.v. spenne (C56301/7).  Foto: KHM, Konserveringsseksjonen, Guro Hjulstad. T.h. eksempler på nagler 

(C56301/1). Foto: Axel Mjærum.  
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Gravgods  

Øks av jern. Øksen er sterkt korrodert og 

deler av nakkepartiet mangler. Halsen er 

slank og eggen utsvunget med en jevnt 

tiltagende bredde. I nakken er det spor etter 

minst en markert skaftflik. Øksen er trolig 

av Petersens type G (1919:figur 38), men 

det kan ikke utelukkes at den er av den noe 

slankere type H (Petersen 1919: figur 39). 

Stl. 13,7 cm, B: 10,5 cm og Stt: 4 cm. 

Halsen har en minste bredde på 3,6 cm. 

3) Kniv av jern. Hele tangen og hoveddelen 

av bladet er bevart. Kniven er lang og slank 

og overgangen mellom tange og blad minner om Petersen 1951:fig.105-106. Tangedelen 

er delvis omsluttet av mineralisert tre. Mål: Stl. 18,4 cm, B. 2,6 cm. Tange: Stl. 5,2 cm, 

B. 1 cm. Blad: L. 12 cm, B. 2,6 cm.  

4) Sigd av jern, trolig mest lik Petersen (1919) figur 84-85. Redskapet er kraftig 

korrodert, spissen mangler og tangedelen er fragmentert og ufullstendig. Hoveddelen av 

bladet og overgangen mellom blad og tange er bevart, og disse delene danner en nær 

sammenhengende krum linje. Både blad og tange fremstår videre som forholdsvis korte 

og brede. Trolig er det også spor etter en gjennomgående festenagle i tangen. Mål: Stl. 

11,5 cm og Stb. 2,3 cm. Skaft: Stl. 5,2 cm, Stb. 2,5 cm. Blad: Stl. 9,7 cm, Stb.1,6 cm. 

5) Saks av jern. Bøylen er avbrutt og de to bevarte bøyledelene er hule og med rundt 

tverrsnitt. Tre små fragmenter av knivbladene er bevart, hvor av et av stykkene 

representerer overgang mellom blad og bøyle. Det er bevart mineralisert treverk på to av 

disse stykkene. Mål: Stl. 14,5 cm, Stb.1,8 cm. Bøyle: Stl. 9,2 cm, Stb 1,7 cm. Blad: Stl. 2 

cm, Stb. 1,8 cm.  

6) Ukjent av jern. Fal til redskap med ukjent funksjon. Gjenstanden er hul og avbrudt i 

minst en ende. Stykket er sterkt korrodert. Mål: Stl. 10,1 cm, Stb. 1,7 cm.  

7) Beltespenne av jern uten beslagplate. Spennen er smal og bred, mest lik Petersen 

(1919) figur 272, men med buet bøyle. Mål: L. 1,8 cm. B. 5,1 cm, T. 0,8 cm.  

8) Ukjent av jern. Ring av jern som omslutter et delvis bevart, hult jernstykke. Ringen 

synes å være sammenføyd av to deler. Det er bevart mineralisert tre på innsiden av 

stykket. Ringen kan mulig være en ombøyd del av tangen på sigden fra graven. Mål: Ytre 

diam. 3,3 cm, indre diam. 1,6 cm. 

9) Fragment av jern. Stykket er sterkt korrodert og av en gjenstand med ukjent funksjon. 

Mål: Stl. 1,3 cm.  

10) Fragment av jern. Stykket er sterkt korrodert og kan være del av et blad. 

Gjenstanden er delvis dekket av mineralisert tre. Mål: Stm. 2,5 cm. 

11) 4 fragmenter av av jern og forkullet tre. Treverket er delvis mineralisert. Mål: Stm. 

2,8 cm. 

12) Ildflint? i form av en kjerne av flint med flere avsplatningsarr. Stykket er dekket av 

cortex på en side. Mål: L: 2,9 cm. B: 1,5 cm. 

   

Prøver fra gravfyllet  

 

Figur 21: Øks (C56301/2) "in situ". Foto: 

Axel Mjærum. 
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13) Prøve av kull, vekt 5,7 g. Kullet er fra nordøstdel av brannflak i toppen av graven. 

14) Prøve av kull, vekt 3,6g. 40 biter bestemt, 1 til bjørk (Betula), og 39 til eik 

(Quercus). Prøven er datert til 1795±35 BP, AD 220-320 (TUa-7301). Kullet er fra 

nordvestdel av brannflak i toppen av graven. 

15) Prøve av kull, vekt 16,3 g. 40 biter bestemt, 2 til hassel (Corylus) og 38 til eik 

(Quercus). Prøven er datert til 1750±35 BP, AD 245-375 (TUa-7300). Kullet er fra 

steinpakning sentralt i graven. 

16) Prøve av kull, vekt 18,1 g. Prøven er fra bunnen av sørvestdelen i graven, mulig fra 

den brente båten. 

17) Prøve av kull, vekt 20,5 g. 40 biter bestemt, alt til eik (Quercus). Prøven er fra den 

brente delen av båten, sørvest i graven. Vekt 20,5 g. 

 

 

Dateringer 

I graven fremkom et økseblad som trolig er av Jan Petersens type G (1919: figur 38). Han 

daterer denne formen til vikingtiden, om lag 850-900 e.Kr. Øksens bevaringstilstand 

vanskeliggjør imidlertid typebestemmelsen. Det kan derfor ikke utelukkes at den er av 

den noe slankere type H som skriver seg fra 900-950 e.Kr. (Petersens 1919: figur 38). 

Alle de øvrige redskapene kan sammenfalle med en datering til midtre del av vikingtid, 

men ingen kan utelukkende dateres til dette tidsrommet.  

 

Det har blitt datert to kullprøver av totalt tre biter av hassel og bjørk i etterkant av 

undersøkelsen. Fra brannflaket i toppen av graven foreligger det en 
14

C-datering til 

tidsrommet 220-320 e.Kr. (1795±35 BP, TUa-7301). Fra steinlaget i bunnen av graven 

foreligger det en aldersbestemmelse til 245-375 e.Kr. (1750±35 BP, TUa-7300). Disse to 

naturvitenskaplige dateringene er entydige, men sammenfaller ikke med den typologiske 

dateringen.  

 
Det har blitt analysert 151 kullbiter fra graven (jf. vedlegg 8.1.3 og 8.4.1). Av disse er 

148 stykker bestemt til eik. På grunn av problemene med at eikevirke kan ha høy 

egenalder, og dermed gi feilaktig høye dateringer, ble de tre stykkene av bjørk og hassel 

aldersbestemt. De radiologiske og typologiske dateringene som foreligger peker mot at 

trevirket av bjørk og hassel skriver seg fra eldre aktivitet på stedet. Trolig har disse 

kullbitene havnet i graven i forbindelse med gravleggingen. 

 

 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Grav S59, Oftenes, Søgne, Vest-Agder

400CalBC 200CalBC CalBC/CalAD 200CalAD 400CalAD 600CalAD

Calibrated date

Overflate (S59), TUa-7301  1795±35BP

Steinpakning (S59), TUa-7300  1750±35BP

 

Figur 22: 
14

C-dateringer fra grav S59. 
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Tolkning 

Stratigrafien i graven, funn av naglerekker og vedartsbestemmelser til eik peker entydig 

mot at S59 er en båtgrav. Båten og naglerekkene var imidlertid delvis ødelagt av pløying 

og brann. Det ble funnet deler av tre naglerekker (se figur 13). Bevaringsforholdene har 

ført til at utgravningen ga lite informasjon om båtens form og størrelse.  

 

I båten var det lagt stein. De stratigrafiske forholdene viser at steinen var lagt i graven før 

gravgodset. Funnet av en in situ brent båt og skjørbrent stein og trekull peker mot at det 

har foregått en kremasjon på stedet. Mangelen på brente bein kan skyldes dårlige 

bevaringsforhold.  

 

Øksen i graven gjør at strukturen kan betegnes som en våpengrav (jf. Solberg 1985). 

Øksen var eneste våpenet som ble funnet. Graven var sterkt skadet av dyrkning, og andre 

våpen kan derfor ha blitt bortpløyd. Det er imidlertid fullt mulig at øksen var eneste 

angrepsvåpen, da funn med kun en øks utgjør den største gruppen av slike våpengraver 

fra tidsperioden (Solberg 1985). De øvrige redskapene kan betegnes som personlig utstyr 

som har fulgt den døde. Tradisjonelt har våpengraver blitt knyttet til menn. De øvrige 

redskapene opptrer hyppig i mannsgraver fra denne perioden (jf. Petersen 1951). Med 

forbehold kan derfor S59 betegnes som en mannsgrav. 

 

Det ble ikke funnet spor etter en ytre gravkonstruksjon. På tross av at det kun var et 0,25-

0,30 m pløyelag i området var imidlertid graven sterkt skadet av dyrkning. Funn av rester 

etter hus 1 under graven viser også at graven ikke har vært spesielt dyp. Dette peker mot 

at båten ikke har vært gravd dypt ned i grunnen. Det er derfor rimelig å anta at 

gravminnet har vært dekket av en liten røys eller haug som har blitt fjernet ved senere 

dyrkning. 

 

5.5.5. HUS 2, S118 (C56299) 

C.nr. C56300 

Form Rektangulært, laft- eller stavbygd 

Lengde 5,25 

Bredde 3,7 

Konstruksjonselementer Gulvlag, veggrester, mulig inngangsparti 

Stratigrafi Nei 

Typologisk datering Vikingtid–nyere tid 

14
C-datering Mesolitikum–nyere tid 

Vegg Vegglag med syllstein 

Tabell : Oversikt over sentral informasjon knyttet til hus 2. Husets lengde og bredde er målt fra 

yttersiden av vegglaget. 
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Vest i feltet fremkom spor etter en rektangulær huskonstruksjon. Det lå i dyrket mark, 

med bratte bergvegger i nord og øst. Bygningen var reist i et forholdsvis flatt område i 

ellers vesthellende terreng. Undergrunnen på stedet besto av finkornet sand og leire. Det 

ble ikke gjort gjenstandfunn i tilknytning til bygget. 

 

Gulvlag 

Etter flateavdekkingen var husresten synlig som et 4,6x3,25 m stort, rektangulært lag av 

mørk brune, svakt humusholdige sandmasser (lag 2) (se figur 23-25 og vedlegg 8.3.4). 

Stedvis var disse massene mer steinrike (lag 3). Lag 2 og 3 var samlet 0,12 m tykke. I 

toppen av lag 2 sto det tre store, delvis kantsatte steiner (0,75-1 m i tverrmål) som må ha 

inngått i huskonstruksjonen. Det antas at det rektangulære laget representerer et gulv eller 

en fundamentering til et gulv. I sørvestdel av tuften ble om lag 0,05 m av lag 2 og 3 

fjernet. Etter denne mekaniske gravningen fremsto gulvlaget som delvis todelt. 

Lagdelingen synes å ha en sammenheng med de store kantsatte steinene i området, og det 

kan representere spor etter en romdeling i tuften.  

 
 

Trekull fra denne delen av tuften (P25) har blitt artsbestemt til bjørk, hassel furu og eik 

(vedlegg 8.3.1). I makrofossilanalyse fra laget ble det kun funnet små mengder trekull 

(vedlegg 8.3.3). 

 

Rest av vegg/veggvoll 

Ved den videre undersøkelsen fremkom det et rødbrunt, svakt humusholdig lag (lag 7) 

utenfor gulvlaget. Disse massene lå i en rektangulær form og hadde en bredde på 0,5-0,75 

m. I toppen av laget lå det enkelte steiner (diam. 0,2-0,4 m). Ved snitting viste fyllskiftet 

seg å være 0,14 m tykt. Det antas at humusmassene representerer fundamenteringen for 

vegger i bygget. Steinene i toppen er trolig syllstein som kan knyttes til 

 

Figur 23: Hus 2 (S118) mot NV. Gulvflaten sees som et mørkere område bak stikkstangen. 

Steinene i ytterkant av det mørkere laget kan være syllstein. I forkant av bildet sees 

grøften S130. Foto: Axel Mjærum. 
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veggkonstruksjonen. Lag 7 ble kun avdekket i midt- og sørvestdelen, men det har trolig 

vært et tilsvarende lag rundt hele gulvet i tuften. Vegglaget indikerer at Hus 2 har hatt et 

ytre mål på om lag 5,25x3,7 m. 

 

Trekull fra denne delen av tuften har blitt artsbestemt til bjørk, hassel furu og eik 

(vedlagg 8.3.1). Det foreligger også en makrofossilanlyse fra veggen/veggvollen (vedlegg 

8.3.3). Det ble kun funnet små mengder trekull i denne prøven.  

 

 

Figur 24: Hus 2 (S118) mot S. Det er fjernet et lag på 5-10 cm i vestdel av tuften. Gulvlag sees 

sentralt i bildet. Veggen/vegglaget med stein kan anes utenfor dette. Foto: Axel Mjærum. 

 

Figur 25: Profil gjennom hus 2 (S118) mot NV. Gulvflaten sees som et mørkere 

område i plan og profil. Foto: Axel Mjærum. 
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Inngangsparti og grøft 

Gulvlaget hadde en utflytende form på deler av vestre langside. I dette området lå det 

også flere steiner (<0,4 m i diam.). Dette kan representere et inngangsparti. 1,5 m sør for 

tuften var det videre dannet en steinfylt dreneringsgrøft (S130). Lignende grøfter lå ellers 

ikke i området. Grøften var anlagt ovenfor huskonstruksjonen og må på en god måte ha 

hindret vannsig inn i Hus 2. Tuften og grøften bør derfor sees i en sammenheng.  

 

Andre strukturer 

Det ble ikke påvist ildsteder, stolpehull eller andre strukturer som kan knyttes til tuft 2. 

 

Datering 

Ved undersøkelsen ble det ikke påvist spor etter jordgravde stolper. I stede var det rester 

etter en vegg/veggvoll og mulige syllsteinsrekker. En slik fundamentering og bygningens 

størrelse peker mot at hus 2 har hatt grinder som har hvilt på syllstokker (stavbygd) eller 

laftet. Syllstokker ser ut delvis ut til å erstatte jordgravde stolper i vikingtid (Sørheim 

2005:161-162). Tradisjonen med laftede bygninger ser ut til å ha blitt tatt i bruk etter år 

1000 e.Kr. i Norge. Begge bygningstradisjonene holder seg frem til nyere tid. På dette 

grunnlaget kan hus 2 typologisk mest trolig dateres til tidsrommet vikingtid–nyere tid. En 

datering til etter 2. verdenskrig kan videre utelukkes da lokalkjente ikke hadde kjennskap 

til at det hadde stått en bygning på stedet. 

 

Forkullet trevirke av hassel og bjørk fra gulvflaten og vegg/veggvollen har blitt 
14

C-

datert. Gulvlaget er datert til etter 1960 e.Kr. (TUa-7302) og veggvollen til 6180-6050 

f.Kr. (7320±45, TUa-7303). Disse dateringene samsvarer svært dårlig med den 

typologiske dateringen og lokalkjentes opplysninger. Det er derfor rimelig å anta at det 

har blitt datert materiale som ikke har direkte sammenheng med hus 2. Trekull fra 

mesolittisk tid kan ha blitt innblandet i forbindelse med bygging av tuften. Videre kan 

aktivitet fra dyr og røtter ha forårsaket at trekull kan ha blitt blandet inn i lagene som var 

tilknyttet huskonstruksjonen.  

 

Tolkning 

Huset målte 4,6x3,25 m og var trolig laftet eller stavbygd. Beliggenheten inn mot bratt 

berg i nord og øst åpner også for at disse bergveggene kan ha inngått som en del av 

huskonstruksjonen.  

 

Om lag 30 m vest for huset lå en opptil 1,6 m tykk åkerrein (S133). Denne vitner om 

jordbruksaktivitet fra før Kr.f. Husets beliggenhet og dets størrelse gjør det mest trolig at 

det dreier seg om en form for uthus, trolig knyttet til jordbruk i området. Det ble ikke 

påvist noe ildsted eller gjort gjenstandsfunn i tilknytning til bygningen. Dette kan 

muligens understøtte en slik tolkning. Slike funn og strukturer kan imidlertid ha blitt 

bortpløyd. 

 

5.5.6. ÅKERREIN, S133 (C56302) 

Helt vest i feltet og om lag 1 m over dagens strandlinje lå en 1,6 m tykk, halvmåneformet 

åkerrein. Den hadde dannet seg i bunnen av en helling og ned mot sjøkanten. I flaten 
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hadde den en lengde på 21,6 m og bredden var minst 7 m. Det var flere kullinser i bunnen 

av reinen. Ellers var strukturen bygget opp av matjord. En pollenserie (P19) på seks 

prøver har blitt analysert av statsstipendiat Helge I. Høeg (jf. figur 27 og vedlegg 8.4.4) 

og det foreligger tre 
14

C-dateringer (jf. figur 28 og vedlegg 8.4.2).  

 

Undergrunn 

Den nederste prøven (PP6) var den antatte undergrunn under dyrkningslaget og viste 

trepollen og trekull, men ikke spor etter jordbruk. Tilstedeværelsen av pollen i laget kan 

indikere at prøven er tatt fra et sjikt som har ligget tett opptil den gamle markoverflaten 

på stedet. 

 

 

 

Figur 26: Åkerreinen S133 i plan mot S. Reinen sees som et halvmåneformet, mørk brunt lag 

sentralt bildet. T.v. sees et snitt gjennom dyrkningslaget mot NØ. Foto: Axel Mjærum. 

 

 

 

Figur 27: Profiltekning av åkerrein S133. Tegnet og rentegnet av Axel Mjærum. Tegningen er gjengitt i større 

målestokk i vedlagg 5.3.5. 
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Humusholdig kullag 

Prøve PP8, PP10 og PP11 er fra det ca 20 cm tykke, humusholdige kullaget (lag 4) i 

bunnen av dyrkningsprofilen. Laget besto av linser med varierende innslag og kull og 

humus. Linsene indikerer at lagt er avsatt over tid. Bunnen av dette laget er 
14

C-datert til 

yngre bronsealder/førromersk jernalder (P20, 750-405 f.Kr., 2425±35 BP, TUa-7304) og 

toppen av laget er 
14

C-datert til vikingtid (P21, 900-1010 e.Kr., 1080±35 BP, TUa-7305), 

noe som underbygger at laget har blitt dannet over et lengre tidsrom. Funn av 

jordbruksindikatorer i pollenserien indikerer at laget kan være et fossilt åkerlag. 

 

PP8 er hentet fra et kullsjikt i bunnen av det humusholdige kullaget (lag 4), et sjikt som er 

datert til yngre bronsealder/førromersk jernalder. Det er funnet kornpollen i prøven. Det 

er også pollen av smalkjempe og groblad, noe som peker mot husdyrhold i denne 

perioden. I tillegg er det mye trepollen i prøven. 

 

PP10 og PP11 er fra den sentrale delen av lag 4. Det er fortsatt en stor andel pollen fra 

trær. I prøvene er det også kornpollen, og i PP 10 forekommer rugpollen. I Norge ble rug 

trolig introdusert i romertid, men det ble da kun dyrket i beskjeden grad (jf. vedlagg 

8.4.4, se også Myhre og Øye 2002:143, 315-318). Utstrakt dyrkning forekommer først i 

vikingtid og middelalder. Samlet peker 
14

C-dateringene og funnene av rugpollen mot at 

det ble dyrket rug på stedet i vikingtid eller tidligere. 

 

Dyrkningslag 

P13-17 skriver seg fra dyrkningslaget (lag 3) som danner de øverste 120 cm av profilen. 

Det foreligger en 
14

C-datering fra den nedre delen av lag 3 til vikingtid (P22, 785-890 

f.Kr., 1195±35 BP, TUa-7306). P22 er noe eldre enn prøven fra toppen av det 

underliggende lag 4. Imidlertid skriver begge de radiologiske dateringene seg fra 

vikingtid, og den statistiske usikkerheten knyttet til radiologiske dateringer gjør at de kan 

være samtidige (jf. figur 28). Det kan heller ikke utelukkes at eldre trekull fra det 

underliggende lag 4 har blitt flyttet opp i lag 3 i forbindelse med dyrkning på stedet. 

 

Pollenprøven P13 er fra den nedre delen av dette øvre dyrkningslaget. Det er mye 

kornpollen og trekull i prøven, og langt mindre trepollen enn i prøvene fra lag 4. PP17 

var uten pollen, men med trekull. Trolig har pollenet gått tapt som en følge av at disse 

jordmassene har blitt eksponert for luft over et lengre tidsrom. 

 
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Åkerrein (S133), Oftenes, Søgne, Vest-Agder

3000CalBC 2000CalBC 1000CalBC CalBC/CalAD 1000CalAD

Calibrated date

Åkerrein (P20), TUa-7304  2425±35BP

Åkerrein (P22), TUa-7306  1195±35BP

Åkerrein (P21), TUa-7305  1080±35BP

 

Figur 28: 
14

C-dateringer fra åkerrein S133. 
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Samlet peker undersøkelsen av åkerreinen mot rydding og dyrkning på stedet tilbake i 

yngre bronsealder/førromersk jernalder. Dette samsvarer godt med funn av daterte korn i 

stolpehull i hus 1. Videre peker undersøkelsen også klart mot aktivitet i vikingtid. Det er 

rimelig å se denne aktiviteten i sammenheng med gravfunnet (S59) på lokaliteten. 

5.5.7. ANDRE STRUKTURER (C56303) 

Hulvei, S114 

Sentralt i utgravningsfeltet, rett nord for området hvor skaret var på det smaleste, lå en 

hulvei. Veifaret var kasseformet, bevart i 8,5 m lengde hadde en bredde på 1,3 m. Veien 

gikk i retning sørvest-nordøst og dybden var opptil 0,14 m. Det ble påvist hjulspor med 

en akselbredde på 1,05–1,2 m i veien. Midt i veiløpet var det en del med en u-formet 

tverrprofil.  

 

Hulveier dannes ved bruk gjennom tid, og de er problematisk og datere naturvitenskaplig. 

Det ble derfor ikke prioritert å analysere trekull fra strukturen. Kasseformede hulveier 

tilpasset til hjulredskap har i hovedsak blitt formet etter år 1700 (Gansum 2002:62-63). 

Denne ferdselen følger imidlertid ofte eldre veiløp (Gansum 2002:117). Veifaret kan 

derfor være betydelig eldre. Denne tanken styrkes av at veien ligger i et miljø som er rikt 

på førreformatoriske kulturminner. De topografiske forholdene gjør også at en stor del av 

ferdselen i forhistorien må ha foregått i området hvor 

S114 ble påvist.   

Grøfter, S93 og S134 

I østdel av feltet, om lag 10 m vest for hus 1, lå det to 

grøfter (S93 og S134). De lå med en avstand på 2 m 

og strakk seg nord-sør. S93 var 2,75 m lang, 0,4 m 

bred 0,12 m dyp, S134 var 3,55 m lang, 0,5 m bred og 

0,09 m dyp. De var begge fylt med humusholdige 

kullmasser og hadde U-formede tverrprofiler. 

Massene i S93 og S134 minner mye om de som ble 

påvist i grøften tilhørende hus 1. 

 

Et snitt i S93 viste at den hadde en steil avslutning inn 

mot åpningen mellom grøftene. Dette indikerer at 

avstanden mellom grøftene eksisterte også når 

grøftene var i bruk. Grøftenes funksjon er ukjent, men 

de kan forslagsvis tolkes som spor etter en 

innhegning. 

 

Trekull fra S134 er artsbestemt til bjørk (vedlegg 8.3.1). Trevirket har blitt 
14

C-datert til 

1680-1940 e.Kr. (140±35 BP, TUa-7298). Dateringen peker mot at grøften ble dannet i 

etterreformatorisk tid. Ut fra fyllmassene og beliggenheten kan det imidlertid ikke 

utelukkes at det allikevel er en sammenheng mellom hus 1, S93 og S134. I så fall har det 

daterte materialet kommet ned i grøften på et langt senere tidspunkt. 

Figur 29: Grøftene i plan mot N. I forkant 

sees S134, i bakkant S93. Foto: Axel 

Mjærum. 
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Andre kulturminner 

Samlet ble det satt ned 144 funnummer ved undersøkelsen. Ut over de strukturene som er 

omtalt over var det 17 nedgravninger med ukjent funksjonen. Det ble videre påvist 36 

strukturer som ikke ble nærmere undersøkt og 26 ble avskrevet som spor etter nyere tids 

aktivitet. Av nyere tids strukturer kan flertallet knyttes til veier gjennom skaret. I tillegg 

ble det påvist en mulig hundegrav (S127) fra nyere tid. 

   

5.6. DATERINGER 

Det er utført 17 
14

C-dateringer fra lokaliteten (se figur 30 og vedlegg 8.3.2.). 14 av 

prøvene er utført på trekull av løvtrær med antatt lav egenalder. Det har også blitt datert 

to korn og et brent hasselnøttskall. De radiologiske dateringene faller innenfor 

tidsrommet 6180 f.Kr.- etter 1960 e.Kr., dvs. fra eldre steinalder til nyere tid. Åtte av 

dateringene faller innenfor førromersk jernalder, og de peker mot omfattende aktivitet i 

denne perioden. Dateringene er nærmere omtalt i kapittel 5.5. 

 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Dateringer fra Oftenes, Søgne, Vest-Agder

12500CalBC 10000CalBC 7500CalBC 5000CalBC 2500CalBC CalBC/CalAD

Calibrated date

Hus 1, veggrøft (S3), TUa-7293   2925±40BP

Hus 1, takb. stolpeh. (S61), TUa-7296   2310±35BP

Hus 1, takb. stolpeh. (S41), TUa-7375   2300±40BP

Hus 1, inngangsparti (S39), TUa-7295   2295±35BP

Hus 1, takb. stolpeh. (S43), TUa-7376   2275±40BP

Hus 1, takb. stolpeh. (S35), TUa-7294   2225±35BP

Stolpeh. (S123), TUa-7299   2320±35BP

Kokegrop (S1), T-19506   2285±65BP

Ildsted (S100), TUa-7297   2145±35BP

Grav, overflate (S59), TUa-7301   1795±35BP

Grav, steinpakning (S59), TUa-7300   1750±35BP

Åkerrein (P20), TUa-7304   2425±35BP

Åkerrein (P22), TUa-7306   1195±35BP

Åkerrein (P21), TUa-7305   1080±35BP

Tuft 2 (P25), TUa-7303   7320±45BP

Grøft (S134), TUa-7298   

 

Figur 30: Oversikt over 16 
14

C-dateringer fra Oftenes. I tillegg foreligger en prøve datert 

til etter 1960 e.Kr. 

 

 



Oftenes (31/114), Søgne, Vest-Agder  Saksnr. 06/16187 

 

 34 
Universitetets kulturhistoriske museer 

Fornminneseksjonen 

 

5.7. NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

Det har blitt katalogisert 34 kullprøver, 2 pollenserier og 17 makrofossilprøver fra 

undersøkelsen (C56299-C56303, vedlegg 8.1.2-8.1.5). 25 av kullprøver er vedartsbestemt 

(vedlagg 8.3.1). En pollenserie med 6 prøver fra åkerreinen S133 er analysert (vedlegg 

8.3.4). Det har også blitt foretatt makrofossilanalyse av ni prøver fra hus 1 og to fra hus 2 

(vedlegg 8.3.3). Resultatene av alle analysene er omtalt i kapittel 5.5. Deler av 

kullprøvematerialet og 2 korn som fremkom ved makrofossilanalysen er forbrukt ved 
14

C-dateringene.  

 

5.8. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON  

5.8.1. DEN REGISTRERTE STEINALDERLOKALITETEN PÅ STEDET 

Innenfor planområdet var det registrert en steinalderlokalitet. Det var denne lokaliteten 

som var bakgrunnen for at undersøkelsen ble satt i gang. For å sikre et representativt 

gjenstandsmateriale var det planlagt å sålde et antall m
3
 med matjord, og området skulle 

deretter flateavdekkes.  

 

Samlet ble det såldet om lag 10m
3
 matjordmasser i forbindelse med utgravningen 

gjennomført av KHM. Gjennom denne undersøkelsen fremkom 1 flekke, et avslag og et 

fragment i flint. Flekken er en levning fra steinalderen, men alene gir denne ikke 

grunnlag for å hevde at det har ligget en steinalderlokalitet på stedet. De andre to 

flintartefaktene kan være fra steinalderen eller senere perioder. Ved denne undersøkelsen 

fremkom også store mengder ubearbeidet strandflint. Ved registreringen utført av Vest-

Agder fylkeskommune ble det gravd ut anslagsvis 0,75m
3
 med matjordmasser i 

dyrkningsområdet. Ut fra resultatene av den langt mer omfattende utgravningen antas det 

at registreringsfunnene i all hovedsak er strandflint og annet ubearbeidet materiale.  

5.8.2. DATERINGER OG BRUK AV OMRÅDET GJENNOM TID  

Utgravningsområdet lå 0-7 m over dagens havnivå. Etter siste istid har det foregått en 

gradvis landhevning i store deler av Sør-Norge. Kurver som viser endringene i 

strandlinjens høyde over havet er ofte til god hjelp for å datere forhistoriske kulturminner 

i kystnære strøk. Landhevningshistorien i Søgne-området er dessverre lite kjent (jf. 

Sellevold og Skar 1999:9). Den undersøkte åkerreinen (S133) lå imidlertid om lag 1 

meter over dagens havnivå. Den eldste delen av denne er datert til 705-450 f.Kr. (TUa-

7304). Dyrkning i dette lavtliggende området i dette tidsrommet peker mot at 

landhevningen i ved Oftenes har vært under 1 m de siste 2500 år.  

 

Kurvene fra Lista og funn fra eldre steinalder i sjøen, blant annet i Søgne, peker også mot 

at strandkanten i eldre steinalder tidvis har ligget under dagens havnivå. Selv om 

strandlinjekurvene i området i liten grad kan belyse kulturminnenes alder, så peker de 

entydig mot at utgravningsområdet har ligget i et skjærgårdsmiljø siden eldre steinalder. 

 

Som omtalt i kapittel 5.5.2 gir strukturer og gjenstandsfunn grunnlag for typologiske 

dateringer av aktiviteten på stedet. Flekken i flint er spor etter aktivitet i steinalder (før 
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1800 f.Kr.). Det må imidlertid tas forbehold om at den har blitt tilkjørt i forbindelse med 

jordforbedring (jf. kapittel 5.4). 

 

Undersøkelsen av åkerreinen peker mot at området ble oppdyrket i yngre 

bronsealder/førromersk jernalder. Denne oppdyrkningen kan sees i sammenheng med hus 

1 som har vært i bruk i tidsrommet 400-200 f.Kr., dvs. førromersk jernalder. Ildstedet, 

kokegropen og en stolperekke har også blitt radiologisk datert til dette tidsrommet. 

Samlet sett peker resultatene mot at det har ligget en gård på stedet i førromersk 

jernalder. Undersøkelsen har vist ny, omfattende aktivitet i vikingtid. Det ble da drevet 

korndyrkning, og det foreligger en båtgrav fra dette tidsrommet. Hus 2 representerer 

videre aktivitet i vikingtid–nyere tid og den kasseformede hulveien peker mot aktivitet på 

stedet i nyere tid. To grøfter har også blitt 
14

C-datert til nyere tid. Samlet dokumenterer 

funnene omfattende aktivitet i flere tidsrom fra førromersk jernalder frem til nyere tid. 

 

5.8.3. OFTENESFUNNENE I EN STØRRE SAMMENHENG 

Undersøkelsesområdet ligger på fastlandet, vendt ut mot skjærgården. Fra kystområdene i 

Vest-Agder er det kjent rekke lokaliteter og løsfunn fra steinalderen (Stylegar 2005:422-

423). Et mindre antall boplasser av denne typen har blitt undersøkt (f.eks. Ballin og 

Jensen 1995), og de har da vist seg å være svært funnrike. Fra de kystnære delene av 

Kristiansand, ved elven Otras utløp, er gjort omfattende funn av bosetningsspor fra 

jernalderen (Stylegar 2005:425-426).  

 

Før utgravningen var det imidlertid ikke kjent kulturminner fra jernalderen i nærområdet. 

Undersøkelsen på Oftenes ga derfor mulighet til å belyse den forhistoriske bruken av 

skjærgårdslandskapet. Ved utgravningen har det også blitt innhentet data om bosetning, 

jordbruksøkonomi, ferdsel og gravritualer på stedet. Et så variert kildegrunnlag er et 

sjeldent resultat fra en såpass begrenset undersøkelse. Funnene var også svært forskjellige 

fra det som var antatt ved planleggingene av prosjektet. På tross av dette har 

undersøkelsen gitt svært gode resultater.  

6. KONKLUSJON 

I tidsrommet 17. september til 12. oktober 2007 foretok KHM en arkeologisk utgravning 

på Oftenes (31/114) i Søgne k., Vest-Agder. Undersøkelsesområdet (ID 105972) lå i 

tidligere dyrket mark fra 0–7 moh. Totalt ble det såldet om lag 10m2 med matjord og 

flateavdekket et område på 1230 m2. Det ble påvist et langhus (hus 1), rester etter en 

rektangulær bygning (hus 2), en båtgrav, en åkerrein, en kokegrop, et ildsted og en 

kasseformet hulvei. Funn og strukturer på stedet viser aktivitet i området fra steinalder til 

nyere tid. Hoveddelen av aktiviteten kan imidlertid dateres til førromersk jernalder (500 

f.Kr.-Kr.f.) og vikingtid (780-1030 e.Kr.). 

 

25 kullprøver fra ulike strukturer har blitt vedartsbestemt (Høeg, rapport datert 6.3.2008). 

En pollenserie med 6 prøver fra åkerreinene S133 er analysert (Høeg, rapport datert 

5.5.2008). Det har også blitt foretatt makrofossilanalyse av ni prøver fra hus 1 og to fra 

hus 2 (Moltsen, rapport 2008). Det er utført 17 14C-dateringer fra lokaliteten (NTNU, 
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DF-4141). 14 av prøvene er utført på trekull av løvtrær med antatt lav egenalder. Det har 

også blitt datert to korn og et brent hasselnøttskall. 

 

Med bakgrunn i fylkeskommunens registreringer ble det antatt at den omsøkte lokaliteten 

var en steinalderboplass. KHM maskinsåldet derfor matjordmasser. Det fremkom en 

regelmessig smalflekke, et avslag og et fragment i flint ved dette arbeidet. Det ble også 

funnet betydelige mengder ubearbeidet strandflint. De få funnene fra steinalder gjorde at 

det ble valgt å flateavdekke lokaliteten. 

 

Ved flateavdekkingen fremkom et treskipet langhus (hus 1) på lokaliteten. Vi påviste spor 

etter syv takbærende stolper, 29 veggstolper og en veggrøft tilhørende bygningen. 

Grøften gir huset en sikker avgrensning i alle retninger. Bygget målte 14,7x6,6 m 

innenfor grøften. Hus 1 har videre hatt rette langvegger og buete gavlvegger. Fem 14C-

dateringer aldersbestemmer huset til tidsrommet 400-200 f.Kr., dvs. førromersk jernalder. 

I tillegg foreligger det en 14C-datering til yngre bronsealder (1150-1025 f.Kr.). 

 

Videre fremkom en båtgrav med kremasjonsbegravelse. Nederst i store deler av graven 

var det et brannlag som skriver seg fra en brent båt. I strukturens østdel var båten 

imidlertid ikke varmepåvirket. Her fremkom tre rekker med minst 27 jernnagler. Trekull 

fra dette laget og mineralisert treverk fra naglene er bestemt til eik. I den øvre delen av 

graven lå det et brannflak. Her ble det blant annet funnet en øks, en sigd, en saks, en kniv 

og et skaftrør (fal). Gjenstandene daterer graven til vikingtid, trolig til tidsrommet 850-

950 e.Kr. Det foreligger to 14C-dateringer av graven til yngre romertid (220-375 e.Kr.). 

Det antas at disse ikke daterer graven. 

 

I utgravningsområdet ble det også påvist rester etter en rektangulær hustuft (hus 2) med et 

gulvlag som målte 4,6x3,25 m. Strukturen tolkes som et laftet eller stavbygd hus. To 

prøver har blitt radiologisk analysert og gitt dateringer til eldre steinalder og etter 1960 

e.Kr. Disse prøvene sier trolig ikke noe om strukturens brukstid. Strukturens alder er 

derfor ukjent. 

  

Helt vest i feltet lå også en opp mot 1,6 m tykk åkerrein. Det var flere kullinser i bunnen 

av reinen som ellers var bygget opp av matjord. Tre 14C-dateringer aldersbestemmer 

reinen til tidsrommet fra overgangen bronsealder/jernalder til vikingtid. 
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8. VEDLEGG 

8.1. LISTER 

8.1.1. STRUKTURLISTE 

S. nr. 
Kon-
tekst 

Struktur-
type 

Form i 
flate 

Kanten-
es form, 
profil 

Bunn-
form 

Største 
lengde 
(cm) 

Dyb-
de 
(cm) 

Beskrivelse 

S1   Kokegrop Rund Rette Ujevn 170 10 
Bunn av kokegrop. I de sentrale delene lå det skjørbrent 
stein og rødbrun sand. I ytterkant og i bunnen var det et 
markert kullag. 

S2   Avskrevet       111 9 
Strukturen er også omtalt som S129. Den var dannet av 
stein og matjordmasser. Mulig nyere tids hundegrav (se 
S127) 

S3 Hus 1 Grøft Annen Buet Rund 1250 12 

Grøft knyttet til sør- og midtdel av det treskipede 
langhuset, Hus 1. Grøften består av humus- og kullholdig 
silt. Innenfor S3 ligger det veggstolper. Ut fra form og 
beliggenhet tolkes den som en drensgrøft rundt huset. 

S4 Hus 1 Grøft       0   Del av grøft S3 

S5 Hus 1 Grøft       0   Del av grøft S3 

S6   Avskrevet Ujevn Buet Rund 750 7 
Avlang, uregelmessig struktur. Mulig del av en moderne 
vei som lå på lokaliteten 

S7 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe 

Oval Rette Rund 28 17 
Veggstolpe med stolpeavtrykk. Avtrykket har en diameter 
på 22 cm med nær loddrette sidekanter. Strukturen ligger 
inn mot grøft S3 

S8 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Rund     24 0 Lik S7 

S9 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Rund     27 0 Lik S7 

S10 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Rund     27 0 Lik S7 

S11 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Rund Buet Rund 14 7 

Veggstolpen ligger inn mot grøft S5. Strukturen mangler 
tegn til stolpeavtrykk 

S12 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Ujevn     10 0 Lik S7 

S13 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Rund     13 0 Lik S7 

S14 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Rund     23 0 Lik S7 

S15 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Rund     25 0 Lik S7 

S16 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Rund Buet Rund 35 0 

Veggstolpe med mulig stolpeavtrykk. En sidekant var 
skrå, den andre nær loddrett. Strukturen lå inn mot grøft 
S3 

S17 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Oval     22 0 Lik S7 

S18 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Rund     12 0 Lik S7 

S19 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Rund Buet Rund 20 14 

Veggstolpehull med avtrykk etter en loddrett satt stolpe. 
Stolpen hadde en diameter på ca 20 cm. En grunn 
nedgravningen ble observert rundt stolpeavtrykket 

S20 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Rund     25 0 Lik S7 

S21 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Rund     26 0 Lik S7 

S22 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Rund     21 0 Lik S7 

S23 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Oval     32 0 Lik S7 

S24 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Rund     32 0 Lik S7 

S25 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Rund     29 0 Lik S7 

S26 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Rund     31 0 Lik S7 
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S27 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Rund     34 0 Lik S7, men med en stein i strukturen 

S28 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Rund     30 0 Lik S7 

S29 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Rund     22 0 Lik S7 

S30 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Rund     24 0 Lik S7 

S31 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Ujevn     30 0 Lik S7 

S32 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Oval     35 0 Lik S7 

S33 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe Rund     15 0 Lik S7 

S34   Annet Rund     39 0 
Struktur med kjent funksjon. Fyllmasser av humusholdig 
silt og flere steiner (<13 cm i diam.) 

S35 Hus 1 
Stolpehull, 
takbærende 

Oval Buet Flat 60 14 

Et ovalt stolpeavtrykk med stm. 50 cm og en dybde på 5 
cm lå sentralt i strukturen. Den ovale formen sees i 
sammenheng med at stolpen har vært utskiftet. En flat 
stein lå i bunnen av avtrykket. Denne kan ha fungert som 
skoningsstein. Det var synlig en nedgravning rundt 
stolpeavtrykket. 

S36           0 0 Ikke undersøkt 

S37           0 0 Ikke undersøkt 

S38           0 0 Ikke undersøkt 

S39 Hus 1 
Grop / 
nedgravning 
(inngang) 

Ujevn Ujevn Ujevn 60 12 

Del av inngangsparti. Ujevn til oval grop med et gråbrunt, 
humusholdig siltlag i toppen og et kullsjikt i deler av 
bunnen av nedgravningen. Kullsjiktet antyder at det har 
vært reist en stolpe på stedet. Strukturen lå inn mot S40 

S40 Hus 1 
Grop / 
nedgravning 
(inngang) 

Rund Buet Ujevn 40 14 
Del av inngangsparti. Ujevn til oval grop med et gråbrunt, 
humusholdig siltlag i toppen. Strukturen lå inn mot S39 

S41 Hus 1 
Stolpehull, 
takbærende 

Oval Buet Rund 62 16 

Et ovalt stolpeavtrykk med stm. 50 cm og en dybde på 6 
cm lå sentralt i strukturen. Den ovale formen sees i 
sammenheng med at stolpen har vært utskiftet. Det var 
en tydelig nedgravning rundt stolpeavtrykket. Stolpen har 
ligget i tilknytning til et inngangsparti 

S42           0 0 Ikke undersøkt 

S43 Hus 1 
Stolpehull, 
takbærende 

Oval Rette Ujevn 60 26 

Et ovalt stolpeavtrykk med stm. 48 cm og en dybde på 12 
cm lå sentralt i strukturen. Avtrykket hadde rette 
sidekanter og ujevn bunn. Den ovale formen sees i 
sammenheng med at stolpen har vært utskiftet. Det var 
en tydelig nedgravning rundt stolpeavtrykket. Stolpen har 
ligget i tilknytning til et inngangsparti 

S44 Hus 1 
Grop / 
nedgravning 
(inngang) 

Oval Buet Rund 42 8 

Del av inngangsparti. Ujevn til oval grop med et gråbrunt, 
humusholdig siltlag i toppen av strukturen. Et lite område 
med diam. 8 cm og dybde 2 cm kan representere rester 
av et stolpeavtrykk i strukturen. S44 lå nær S43 

S45           0 0 Ikke undersøkt 

S46   
Grop / 
nedgravning 

Ujevn     15 5 Kullholdig, humusholdig nedgravning med ukjent funksjon 

S47           0 0 Ikke undersøkt 

S48           0 0 Ikke undersøkt 

S49 Hus 1 
Stolpehull, 
takbærende 

Oval Buet Flat 72 30 

I plan var det synlig 2 atskilte, ujevne stolpeavtrykk med 
stm. 30 cm. Ved snitting var stolpeavtrykkene 14 cm dype 
og delvis skilt av en lys siltlinse. Avtrykkene hadde nær 
rette sidekanter og flat bunn. I bunnen av stolpehullets 
vestdel lå en bunnstein. De to avtrykkene tolkes som et 
resultat av en utskiftning av en av stolpene. Det var en 
tydelig nedgravning rundt stolpeavtrykkene 

S50   Avskrevet       0 0 Staurhull 

S51   Avskrevet       0 0 Trerot 

S52   Avskrevet       0 0 Staurhull og trerot 

S53           0 0 Ikke undersøkt 

S54   
Grop / 
nedgravning 

Ujevn Buet Flat 80 2 
Tynn, ujevnt formet kullinse. Bunn av nedgravning med 
ukjent funksjon 
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S55 Hus 1 
Stolpehull, 
takbærende 

Oval Buet Ujevn 78 36 

I plan var det synlig et ovalt stolpeavtrykk med en diam. 
på 60 cm. Avtrykket hadde loddrette sidekanter og var 26 
cm dypt. Den ovale formen i plan sees i sammenheng 
med at stolpen har vært utskiftet. Det var en nedgravning 
rundt stolpeavtrykket 

S56           0 0 Ikke undersøkt 

S57           0 0 Ikke undersøkt 

S58   Avskrevet       0 0 Steinopptrekk/natur 

S59   Grav Oval Buet Rund 262 21 

Båtgrav med kremasjonsbegravelse. I den øvre delen av 
strukturen lå det et brannflak med humusholdige 
siltmasser iblandet store kullbiter. I toppen av laget 
fremkom blant annet en øks, en sigd, et ildstål, en kniv og 
en fal. Under kullaget lå det en steinpakning med neve- til 
hodestore, skjørbrente stein. I bunnen av nord- vest- og 
sørdelen var det et annet markert kullag som antas å 
skrive seg fra en båt. Dette laget manglet i østdelen hvor 
det var ubrent. På dette stedet fremkom 2-3 rekker med 
jernnagler. Samlet ble det funnet 37 slike nagler i graven 

S60 Hus 1 
Stolpehull, 
takbærende 

Oval Buet Rund 110 32 

I plan var det synlig 2 delvis atskilte, nær runde 
stolpeavtrykk med stm. 36 cm. Ved snitting var 
stolpeavtrykkene 32 cm dype, og delvis atskilte. 
Avtrykkene hadde rette sidekanter og flat bunn. De to 
avtrykkene tolkes som et resultat av en utskiftning av en 
av stolpene. Det var en tydelig nedgravning rundt 
stolpeavtrykkene 

S61 Hus 1 
Stolpehull, 
takbærende 

Ujevn Buet Rund 54 10 

Et ovalt stolpeavtrykk med stm. 32 cm og en dybde på 5 
cm lå sentralt i strukturen. Avtrykket hadde en bevart, 
loddrett sidekant. Den ovale formen sees i sammenheng 
med at stolpen har vært utskiftet. Det var synlig en 
nedgravning rundt stolpeavtrykket 

S62   Avskrevet       0 0 Forstyrrelse fra moderne vei 

S63   Avskrevet       0 0 Moderne stolpe, mulig til gjerde 

S64   
Grop / 
nedgravning 

      21 15 
Grop med kullblandete humusmasser. Kan trolig knyttes 
til Hus 1 

S65   Avskrevet       0 0 Moderne stolpe, mulig til gjerde 

S66           0 0 Ikke undersøkt 

S67   
Grop / 
nedgravning 

      10 2 Flekk med kullholdige masser 

S68   Avskrevet Ujevn Ujevn Ujevn 0 0 
Flekk med humusmasser som var utflytende i plan og 
profil 

S69   Avskrevet       0 0 Fortyrrelse fra moderne vei 

S70   Avskrevet       0 0 Utflytende kullflekk 

S71           0 0 Ikke undersøkt 

S72           0 0 Fortyrrelse fra moderne vei 

S73   Avskrevet Ujevn Buet Rund 65 20 
Grop/nedgravning med et organisk preg. Utflytende i plan 
og profil 

S74   Avskrevet Ujevn Buet Ujevn 0 16 
Fyllskifte med kompleks lagdeling. Natur eller 
nedgravning med ukjent funksjon 

S75 Hus 1 Grøft       0 0 Del av grøft S3 

S76 Hus 1 Grøft       0 0 Del av grøft S3 

S77   Avskrevet       0 0 Moderne nedgravning 

S78           0 0 Ikke undersøkt 

S79           0 0 Ikke undersøkt 

S80           100 0 Ikke undersøkt 

S81   
Grop / ned-
gravning 

Rund Buet Rund 44 12 
Rund grop med et markert kullag sentralt i gropen. Det lå 
et lysere lag langs kantene av strukturen. Strukturen må 
trolig sees i sammenheng med Hus 1 

S82           0 0 Ikke undersøkt 

S83           0 0 Ikke undersøkt 

S84   
Grop / 
nedgravning 

Ujevn Buet Ujevn 200 22 

Grop med organiske masser, kull og stien (5-35 cm i 
tverrmål). Sentralt i strukturen lå et mørkt lag med humus 
og trekull. I ytterkant av strukturen var massene lysere og 
mindre humusholdige. Det er uklart om strukturen har en 
sammenheng med Hus 1 

S85   Avskrevet       0 0 Rot 

S86           0 0 Ikke undersøkt 

S87   
Grop / 
nedgravning 

Rund Buet Rund 104 22 
Rund grop med stein (<20 cm). Steinen virker ikke å 
være varmepåvirket. Det var ikke tegn til et distinkt kullag 
i gropen 



Oftenes (31/114), Søgne, Vest-Agder  Saksnr. 06/16187 

 

 41 
Universitetets kulturhistoriske museer 

Fornminneseksjonen 

 

S88   Avskrevet       0 0 Natur knyttet til bergvegg 

S89           0 0 Ikke undersøkt 

S90   
Grop / 
nedgravning 

Oval     90 0 
Kull-, og humusholdig nedgravning. Ikke nærmere 
undersøkt. Massene i strukturen lignet på fyllet i grøftene 
S93 og S136 

S91           0 0 Ikke undersøkt 

S92           0 0 Ikke undersøkt 

S93   Grøft Annen Buet Flat 275 12 

Sigarformet grøft, 2,75 m lang. S93 var fylt med 
humusholdige kullmasser. Grøften lå i tilknytning til grøft 
S134. Imellom grøftene var det en 2 m åpning. Et snitt i 
S93 indikerte at denne åpningen ikke kan knyttes til 
bevaringsforhold, men gjenspeiler en åpning mellom 
grøftene når de var i bruk. Massene i grøften S93 minner 
mye om de som ble påvist i grøften tilhørende Hus 1. Ut 
fra fyllmasser og beliggenhet bør Hus 1, S93 og S134 
sees i en sammenheng. Grøftenes funksjon er ukjent, 
men de kan forslagsvis tolkes som spor etter innhegning 
eller drenering 

S94           0 0 Ikke undersøkt 

S95   
Grop / 
nedgravning 

Rund     90 0 
Sirkulær grop med humus- og kullmasser. Ikke nærmere 
undersøkt 

S96   
Grop / 
nedgravning 

Oval     60 0 
Oval grop med humus- og kullmasser. Ikke nærmere 
undersøkt 

S97           0 0 Ikke undersøkt 

S98   Avskrevet       0 0 Natur knyttet til bergvegg 

S99   Avskrevet       0 0 Natur knyttet til bergvegg 

S100   Ildsted Rund Skrå Rund 140 42 

Sirkulær nedgravning. I toppen lå et kullag med 
underliggende rødbrent silt. I bunnen av gropen var det 
lysere silt og stein (opptil 20 cm i diam.). Strukturen tolkes 
som en steinfylt grop med et overliggende ildsted 

S101           0 0 Ikke undersøkt 

S102           0 0 Ikke undersøkt 

S103           0 0 Ikke undersøkt 

S104   
Grop / 
nedgravning 

Rund     80 0 
Sirkulær struktur med rødbrent silt og kull. Ligner på 
S100. Ikke nærmere undersøkt 

S105           0 0 Ikke undersøkt 

S106           0 0 Ikke undersøkt 

S107           0 0 Ikke undersøkt 

S108   Avskrevet       0 0 Natur knyttet til bergvegg 

S109           0 0 Ikke undersøkt 

S110   
Grop / 
nedgravning 

Rund     90 0 
Sirkulær struktur med rødbrent silt og kull. Ligner på 
S100. Ikke nærmere undersøkt 

S111           0 0 Ikke undersøkt 

S112   Avskrevet       0 0 Forstyrrelse fra moderne vei 

S113           0 0 Natur knyttet til bergvegg 

S114   Hulveg Annen Buet Rund 850 14 

Kasseformet hulvei bevart i 8,5 m lengde og med en 
bredde på 1,3 m. Veien går SV-NØ gjennom det trange 
skaret midt i feltet. Det ble påvist hjulspor med en 
akselbredde på 1,05 - 1,2 m i veien. Midt i veiløpet var 
det et uformet del 

S115   Avskrevet       0 0 Fortyrrelse fra moderne vei 

S116           0 0 Ikke undersøkt 

S117           0 0 Ikke undersøkt 

S118 Hus 2 Tuft 
Rek-
tang-
ulær 

Buet Flat 460 16 

Rektangulær tuft som målte 4,6x3,25 m. Tuften var lite 
tydelig. I ytterkant av strukturen lå et mørk rødbrunt lag 
med enkelte stein (diam. 0,2-0,4 m) og en bredde på ca 
75 cm. Laget tolkes som rester av vegger i huset. Sentralt 
i strukturen var det mørkere masser med humus og 
mindre stein. Dette tolket som et 
gulvlag/fundamenteringslag for gulv. Gulvet virket å ha 
vært todelt, og var delvis atskilt av kantsatte, større stein 
(diam. 0,75-1 m). Et mulig inngangsparti ble påvist V i 
strukturen. 1,5 m sør for tuften lå en steinfylt 
dreneringsgrøft (S130). Denne antas å ha hindret vannsig 
inn i S118 

S119   Annet Oval Buet Flat 130 4 
Oval struktur med humusholdige masser. Strukturen lå i 
tilknytning til vesatdelen av hulveien S114, og kan være 
en del av denne 

S120           0 0 Ikke undersøkt 
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S121   Avskrevet       0 0 Fortyrrelse fra moderne vei 

S122   Avskrevet       0 0 Fortyrrelse fra moderne vei 

S123   Stolpehull Oval Buet Rund 80 32 

Struktur som fremsto som oval i flaten. Ved snitting ble 
det synlig et stolpeavtrykk med nær rette sidekanter og 
rund bunn. Fyllmassene i avtrykket besto av kull- og 
humusholdig silt. Rundt stolpeavtrykket var det synlig en 
nedgravning med mellombrun, humusholdig silt 

S124           0 0 Ikke undersøkt. Ligner imidlertid på S123 

S125           0 0 Ikke undersøkt. Ligner imidlertid på S123 

S126           0 0 Fortyrrelse fra moderne vei? 

S127   Avskrevet Ujevn Buet Flat 290 14 

Nedgravning med pløyelagsmasser og stein i toppen og 
et organisk lag i bunnen. Det skal etter sigene være 
gravd ned en hund i området. Det er mulig at 
nedgravningen kan skrive seg fra denne hendelsen 

S128           0 0 Ikke undersøkt 

S129           0 0 Tilsvarer S2 

S130 Hus 2 Grøft Annen Buet Rund 435 22 

Steinfylt, 4,35 m lang grøft. S130 var fylt med stein (20-50 
cm i diam) og matjord. Matjorden kan delvis ha falt ned 
mellom steinene. Dette var den eneste steinfylte grøften 
på jordet. Den lå i overkant av tuft S118 og det rimelig å 
anta at grøften har ledet vann bort fra denne 
huskonstruksjonen 

S131           0 0 Ikke undersøkt 

S132           0 0 Steinsamling. Ikke undersøkt 

S133   Åkerrein Annen Ujevn Ujevn 2160 160 

Et tykt, halvmåneformet matjordlag lå langs ytterkanten 
av hele vestdel av feltet. Laget ble ikke fullt ut avdekket, 
men målte minst 21,6x7 m. Tykkelsen i den snittede 
delen var opp mot 1,6 m. Flere kullinser lå i bunnen av 
reinen. Ellers var strukturen bygget opp av matjord 

S134   Grøft Annen Buet Rund 355 9 

Sigarformet grøft, 3,55 m lang og fylt med humusholdige 
kullmasser. Grøften minnet mye om S93, og lå om lag 2 
m fra denne. Den tolkes derfor som spor etter drenering 
eller innhegning 

S135           0 0 Ikke undersøkt 

S136           0 0 Ikke undersøkt 

S137           0 0 Forstyrrelse fra moderne vei 

S138           0 0 Forstyrrelse fra moderne vei 

S139     Ujevn     70 0 Ikke undersøkt. Kullflekk 

S140     Oval     75 0 Ikke undersøkt. Kullflekk som lå i tilknytning til grøft S3 

S141   Avskrevet       0 0 Område med svakt mørkere undergrunn. Avskrevet tråkk 

S142 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe 

Ujevn     28 0 Lik S7 

S143   
Grop / 
nedgravning 

Ujevn Buet Rund 40 18 
Topplag av humusholdig kullblandet silt. I bunnen lå det 
lys brun silt. Strukturen har en ukjent funksjon, men det er 
rimelig å anta at strukturen har sammenheng med Hus 1 

S144 Hus 1 
Stolpehull, 
veggstolpe 

Oval     22 0   
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8.1.2. OVERSIKT OVER ANALYSERTE PRØVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur Vedartsbestemt 
14

C-datert Makrofossilanalyse Pollenanalyse 

Hus 1 (langhus)  11 4 + 2 korn 9  

Hus 2 (S118, 

laftet bygg?) 

2 2 2  

Kokegrop (S1) 1 1   

Grav (S59) 5 2   

Ildsted (S100) 1 1   

Stolpehull 

(S123) 

1 1   

Åkerrein (S133) 3 3  1 serie av 6 

prøver 

Grøft (S134) 1 1   

Sum 25 15+2 korn 11 6 
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 8.1.3. KULLPRØVELISTE 

C.nr. 
P. 

nr. 

S.

nr

. 

Hus Type 
Beskrivelse 

Kontekst 

Vekt 

(g) 

Dybde 

(cm) 

Vedart (datert materiale 

understreket) 

Godt dat-

erbart (g) 

NTNU-

Lab.nr. 

14C-alder før 

nåtid 

Kalibrert 

alder 

56299/1 P9 S35 1 
Takbærende 

stolpe 
Stolpeavtrykk 0,5 0-10 

14 (sic 20) biter bestemt, 5 til 
bjørk (Betula), 3 til hassel 
(Corylus), 1 til furu (Pinus) og 
6 til eik (Quercus) 

0,2 TUa-7294 2225±35 BP 370-200 f.Kr. 

56299/2 P33 S41 1 
Takbærende 

stolpe 
Stolpeavtrykk 0,5 0-12 

25 biter bestemt, 9 til bjørk 
(Betula), 5 til hassel (Corylus), 
1 til furu (Pinus) og 10 til eik 
(Quercus) 

0,1    

56299/3 P7b S43 1 
Takbærende 
stolpe 

Stolpeavtrykk 0,4 1-12 
30 biter bestemt, 16 til bjørk 
(Betula), 10 til hassel (Corylus) 
og 4 til eik (Quercus) 

    

56299/4 P3 S49a 1 
Takbærende 

stolpe 
Stolpeavtrykk 0,3 2-15      

56299/5 P32 S49b 1 
Takbærende 

stolpe 
Stolpeavtrykk 0,4 0-30 

40 biter bestemt, alt til bjørk 
(Betula) 

0,3    

56299/6 P31 S55 1 
Takbærende 

stolpe 
Stolpeavtrykk 1,2 0-30 

40 biter bestemt, 18 til bjørk 
(Betula), 15 til hassel 
(Corylus), 3 til hegg/rogn 
(Prunus/Sorbus) 2 til furu 
(Pinus) og 2 til eik (Quercus) 

0,7    

56299/7 P5 S55 1 
Takbærende 

stolpe 
Stolpeavtrykk 0,5 2-20      

56299/8 P4 S55 1 
Takbærende 

stolpe 
Stolpeavtrykk 1 2-20      

56299/9 P35 S60 1 
Takbærende 

stolpe 
Stolpeavtrykk 0,7 18-30 

30 biter bestemt, 5 til bjørk 
(Betula), 6 til hassel (Corylus), 
1 til hegg/rogn 
(Prunus/Sorbus) og 18 til eik 
(Quercus) 

0,1    

56299/10 P10 S61 1 
Takbærende 

stolpe 
Stolpeavtrykk 0,5 0-10 

25 biter bestemt, 12 til bjørk 
(Betula), 7 til hassel (Corylus), 
1 til furu (Pinus) og 5 til eik 
(Quercus) 

0,2 TUa-7296 2310±35 BP 395-375 f.Kr. 

56299/11 P34 S39 1 Inngangsparti  0,8 0-10 

30 biter bestemt, 15 til bjørk 
(Betula), 3 til hassel (Corylus), 
1 til hegg/rogn 
(Prunus/Sorbus), 5 til furu 
(Pinus) og 6 til eik (Quercus) 

0,3 TUa-7295 2295±35 BP  395-270 f.Kr. 

56299/12 P11 S7 1 Veggstolpe Stolpeavtrykk 0,2 1-15 
10 biter bestemt, 3 til bjørk 
(Betula), 2 til furu (Pinus) og 5 
til eik (Quercus) 

<0,1    

56299/13 P16 S16 1 Veggstolpe Stolpeavtrykk 3,3 0-10 
40 biter bestemt, 28 til bjørk 
(Betula), 4 til hassel (Corylus), 
og 8 til eik (Quercus) 

1,5    

56299/14 P15 S3 1 Veggrøft  1,4 0-15 

40 biter bestemt, 7 til bjørk 
(Betula), 12 til hassel 
(Corylus), 7 til furu (Pinus) og 
14 til eik (Quercus) 

0,2 TUa-7293 2925±40 BP BC1150-1025  

56299/15 P29 S81 1 
Nedgravn. m/ 
ukjent funk. 

 6,4 0-4      

56299/17 P33 S41 1 
Takbærende 

stolpe 

Stolpeavtrykk, 

fra makroprøve 
0-12 <0,1 Korn, bygg <0,1 TUa-7375 2300±40 BP 400-360 f.Kr. 

56299/18 P7b S43  
Takbærende 
stolpe 

Stolpeavtrykk, 
fra makroprøve 

1-12 <0,1 Korn, ubestemt <0,1 TUa-7376 2275±40 BP 390-260 f.Kr. 

56300/1 P24 S118 2 
Hus, 
vegg/veggvoll 

Lag 7, fra profil 0,2 1-10 

10 biter bestemt, 6 til bjørk 
(Betula), 2 til hassel (Corylus), 
1 til furu (Pinus) og 1 til eik 
(Quercus) 

0,1 TUa-7302 - 
Etter 1960 
e.Kr. 
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56300/2 P25 S118 2 Hus, gulv Lag 3, fra profil 0,1 1-10 

6 biter bestemt, 3 til bjørk 
(Betula), 1 til hassel (Corylus), 
1 til furu (Pinus) og 1 til eik 
(Quercus) 

0,05  TUa-7303 7320±45 BP 
6180-6050 

f.Kr. 

56301/1 F22 S59  Grav 

Nagle i jern 

med 

mineralisert tre 

3,3  
16 biter bestemt, alt til eik 
(Quercus). (omtalt som P22 i 
vedarts-bestemmelsen) 

-    

56301/1 F33 S59  Grav 
Roe i jern med 

mineralisert tre 
7,3  

15 biter bestemt, alt til eik 
(Quercus). (omtalt som P33 i 
vedarts-bestemmelsen)  

-    

56301/2 P26 S59  Grav 
Lag 1, SV-del  
Bunn av grav 

(båt?) 

18,1 15      

56301/2 P28 S59  Grav 
Lag 1. bunn av 
graven (båt) 

20,5 10-15 
40 biter bestemt, alt til eik 
(Quercus) 

-    

56301/14 P13 S59  Grav 

NØ-del, fra 

overflate 

(brannflak) 

5,7 0-5      

56301/14 P14 S59  Grav 

NV-del, fra 

overflate 

(brannflak) 

3,6 0-6 
40 biter bestemt, 1 til bjørk 
(Betula), og 39 til eik 
(Quercus) 

0,1 TUa-7301 1795±35 BP 220-320 e.Kr. 

56301/14 P17 S59  Grav 
Steinpakning 

under jernfunn 
16,3 10-15 

40 biter bestemt, 2 til hassel 
(Corylus) og 38 til eik 
(Quercus) 

0,2 TUa-7300 1750±35 BP 245-375 e.Kr. 

56302/1 P20 S133  Åkerrein Bunn 0,5 120-125 
20 biter bestemt, 1 til bjørk 
(Betula) og 19 til halvråttent 
løvtre, muligens eik (Quercus) 

0,05 TUa-7304 2425±35 BP 750-405 f.Kr. 

56302/1 P21 S133  Åkerrein 
Øverste 
bunnlag 

0,2 110-115 

15 biter bestemt, 7 til bjørk 
(Betula), 3 til hegg/rogn 
(Prunus/Sorbus), 1 til furu 
(Pinus) og 4 til eik (Quercus) 

0,1 TUa-7305 1080±35 BP 900-1010 e.Kr.  

56302/1 P22 S133  Åkerrein Dyrkningslag 0,5 70-74 

25 biter bestemt, 15 til bjørk 
(Betula), 3 til hassel (Corylus), 
2 til furu (Pinus) og 5 til eik 
(Quercus) 

0,2 TUa-7306 1195±35 BP 785-890 e.Kr. 

56303/5 P18 S1  Kokegrop Kullinse i bunn  20,3  
40 biter bestemt, alt til hassel 
(Corylus) 

6 T-19506 2285±65 BP 400-205 f.Kr. 

56303/6 P1 S100  Ildsted  0,1  
15 biter bestemt, 10 til bjørk 
(Betula), 5 til eik (Quercus) 

0,1 TUa-7297 2145±35 BP 195-115 f.Kr. 

56303/7 P30 S123 - Stolpehull  0,4 5-15 

31 biter bestemt, 6 til bjørk 
(Betula), 16 til hassel 
(Corylus), 1 til hasselnøtt 
(Corylus), 1 til furu (Pinus) og 
7 til eik (Quercus) 

0,05 nøtt, 
0,2 g 

bjørk/hasse

l 

TUa-7299 2320±35 BP 400-375 f.Kr.  

56303/8 P2 S134  Grøft  1,6  
17 biter bestemt, alt til bjørk 
(Betula). 

0,3 TUa-7298 140±35 BP  
1680-1940 

e.Kr. 

56303/10 P6 S114  Hulvei U-formet del 0,2 2-20      

56303/11 P8 S84  
Nedgravn. m/ 

ukjent funk. 
 0,3 0-10      

56303/12 P12 S87  
Nedgravn. m/ 
ukjent funk. 

Lag 2 0,4 10-24      
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8.1.4. MAKROFOSSILPRØVELISTE 

C.nr. P.nr. S.nr Type Beskrivelse 

Kontekst 

Dybde 

(cm) 

Ca volum 

(l)  

Prøve-

størrelse (g) 

Kommentar 

56299/16 P9 Hus 1, S35 Takbærende stolpe Stolpeavtrykk 0-10 0,5 15,4 Analysert 

56299/17 P33 Hus 1, S41 Takbærende stolpe Stolpeavtrykk 0-12 1,5 40.4 Analysert, og datert 

(se kull-prøveliste) 
56299/18 P7b Hus 1, S43 Takbærende stolpe Stolpeavtrykk 1-12  29,8 Analysert, og datert 

(se kull-prøveliste) 
56299/19 P32 Hus 1, S49b Takbærende stolpe Stolpeavtrykk 0-30 1,5 44,9 Analysert 

56299/20 P3 Hus 1, S49a Takbærende stolpe Stolpeavtrykk 2-15 1 22,7  

56299/21 P4 Hus 1, S55 Takbærende stolpe Stolpeavtrykk 2-20 1 13,9  

56299/22 P15 Hus 1, S3 Veggrøft  0-15  20,1 Analysert 
56299/23 P5 Hus 1, S55 Takbærende stolpe Stolpeavtrykk 2-20 0,5 12,4  

56299/24 P31 Hus 1, S55 Takbærende stolpe Stolpeavtrykk 0-30 3 46,2 Analysert 
56299/25 P35 Hus 1, S60 Takbærende stolpe Stolpeavtrykk 18-30 2 55,7 Analysert 
56299/26 P34 Hus 1, S39 Inngangsparti  0-10 2 56,7 Analysert 
56299/27 P10 Hus 1, S61 Takbærende stolpe Stolpeavtrykk 0-10 0,5 7,6 Analysert 
56300/3 P23 Hus 2, S118 Hus Lag 7b, tatt ut i 

overflate 

0-2 1,5 45,8  

56300/4 P24 Hus 2, S118 Hus Lag 7, fra profil 1-10 3 54,4 Analysert 
56300/5 P25 Hus 2, S118 Hus Lag 3, fra profil 1-10 2 51,9 Analysert 
56301/2 P26 S59 Grav Lag 1, SV-del  15 0,8 47  

56303/3 P2 S134 Grøft  2-10 0,5 73,6  

 

8.1.5. POLLENPRØVELISTE 

Cnr. Serienr. Kulturm.nr./type Antall Sendt for 

analyse 

Dybde 

(cm) 

56002/4 P19 S133, åkerrein 1 serie av 20  P6, P8, P10, 

P11, P13 og 

P17 

20-155 

56002/5 P27 S133, åkerrein 1 serie av 10  11-60 
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8.2. KART 

8.2.1. KART MED UNDERSØKELSESOMRÅDET AVMERKET. AV TONE WIKSTRØM 
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8.2.2. KART OVER UNDERSØKELSESOMRÅDET. AV TONE WIKSTRØM 
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8.2.3. KART OVER VESTDEL AV UNDERSØKELSESOMRÅDET, DEL-1. AV TONE WIKSTRØM 
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8.2.4. KART OVER VESTDEL AV UNDERSØKELSESOMRÅDET, DEL-2. AV TONE WIKSTRØM 
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8.2.5. KART OVER MIDTDELEN AV UNDERSØKELSESOMRÅDET. AV TONE WIKSTRØM  

 

8.2.6. KART OVER MIDTDELEN AV UNDERSØKELSESOMRÅDET. AV TONE WIKSTRØM 
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8.2.7. KART OVER MIDTDELEN AV UNDERSØKELSESOMRÅDET. AV TONE WIKSTRØM 
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8.3. TEGNINGER 

8.3.1. PLAN- OG PROFIL AV GRAV S59. TEGNET AV JONE RØST KILE/TOINI 

THOMMESSEN 
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8.3.2. NAGLEFUNN I GRAV S59. TEGNET AV AXEL MJÆRUM 
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8.3.3. PROFILTEGNINGER AV TABÆRENDE STOLPER I HUS 1 
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8.3.4. PLAN- OG PROFIL AV HUS 2, S118 
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8.3.5. PROFIL AV ÅKERREIN, S133 
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8.4. NATURVITENSKAPLIGE ANALYSER 

8.4.1. VEDARTSBESTEMMELSE VED H. I. HØEG 
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8.4.2. DATERINGSRAPPORT, DF4141 
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8.4.3. RAPPORT FRA ANALYSE AV MAKROFOSSILPRØVER VED A. MOLTSEN  
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8.4.4. RAPPORT FRA ANALYSE AV POLLENPRØVER VED H. I. HØEG 
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8.4. FOTOLISTE, CF. 33799-CF.33804  

Filmnr Motivbeskrivelse Retn. Dato Fotograf 

Cf33799_36 Indeksbilde, film 1 - 17.09.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_35 Oversiktsbilde, vestdel før gravning NØ 18.09.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_34 Oversiktsbilde, vestdel før gravning V 18.09.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_33 Oversiktsbilde, østdel før gravning Ø 18.09.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_32 Oversiktsbilde, østdel før gravning V 18.09.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_31 
Arbeidsbilde, gravning av 1x1 m prøverute i pløyelaget ved Jone 
Røst Kile N 20.09.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_30 Arbeidsbilde, manuell sålding ved Jone Røst Kile Ø 20.09.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_29 Arbeidsbilde, manuell sålding ved Jone Røst Kile Ø 20.09.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_28 Arbeidsbilde, sjakting i østdel med deler av hus 1 Ø 21.09.2007 Jone Røst Kile 

Cf33799_27 Arbeidsbilde, sjakting i østdel med deler av hus 1 Ø 21.09.2007 Jone Røst Kile 

Cf33799_26 Arbeidsbilde, krafsing ved Axel Mjærum i hus 1 V 21.09.2007 Jone Røst Kile 

Cf33799_25 Hulvei S114, med hjulspor, plan NØ 24.09.2007 Jone Røst Kile 

Cf33799_24 Sjakt i østdel av feltet med vann Ø 25.09.2007 Jone Røst Kile 

Cf33799_23 Arbeidsbilde, flateavdekking av hus 1 S 26.09.2007 Jone Røst Kile 

Cf33799_22 Arbeidsbilde, flateavdekking av hus 1 S 26.09.2007 Jone Røst Kile 

Cf33799_21 Hus 1, oversiktsbilde S 28.09.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_20 Hus 1, oversiktsbilde S 28.09.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_19 Hus 1, oversiktsbilde, NØ-del S 28.09.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_18 Hus 1, oversiktsbilde NØ 28.09.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_17 Oversiktsbilde, V-del av felt V 28.09.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_16 Hus 1, oversiktsbilde NØ 28.09.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_15 Hus 1, oversiktsbilde NØ 28.09.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_14 
Hus 1, oversiktsbilde. Veggstolpehull merket med hvitt, 
takbærende stolper merket med blått.Hus 1, oversiktsbilde NØ 28.09.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_13 
Hus 1, oversiktsbilde. Veggstolpehull merket med hvitt, 
takbærende stolper merket med blått. NØ 28.09.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_12 Hus 1, oversiktsbilde NØ 28.09.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_11 Oversiktsbilde, Ø-del etter regn N 01.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_10 Oversiktsbilde, Ø-del etter regn m/ tømming av vann N 01.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_09 Oversiktsbilde, Ø-del etter regn NØ 01.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_08 
Arbeidsbilde, dokumenteasjon av hus 1 ved Jone Røst Kile (t.v.) 
og Toini Thommessen (t.h.) NØ 02.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_07 Arbeidsbilde, innmåling ved Tone Wikstrøm NV 02.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_06 Arbeidsbilde, maskinell sålding V 02.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_05 Arbeidsbilde, manuell sålding ved Jone Røst Kile S 02.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_04 Arbeidsbilde, maskinell sålding N 02.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_03 S100, kokegrop, plan N 02.10.2007 Jone Røst Kile 

Cf33799_02 S100, åkerrein, plan S 03.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33799_01 S100, åkerrein, plan S 03.10.2007 Axel Mjærum 

Filmnr Motivbeskrivelse Retn. Dato Fotograf 

Cf33800_36 Indeksbilde, film 2 - 03.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33800_35 S49, hus 1, stolpehull, plan SV 03.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33800_34 S93 og S141, grøfter, plan N 03.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33800_33 S93 og S141, grøfter, plan med deler av hus 1 N 03.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33800_32 S100, ildsted, profil NØ 03.10.2007 Jone Røst Kile 

Cf33800_31 S55, hus 1, grop, plan N 03.10.2007 Toini Thommessen 



Oftenes (31/114), Søgne, Vest-Agder  Saksnr. 06/16187 

 

 75 
Universitetets kulturhistoriske museer 

Fornminneseksjonen 

 

Cf33800_30 S55, hus 1, grop, profil N 03.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33800_29 S55, hus 1, stolpehull, plan N 03.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33800_28 S93 og S141, grøfter, plan N 03.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33800_27 S93 og S141, grøfter, plan N 03.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33800_26 S49, hus 1, stolpehull, profil NØ 03.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33800_25 S134, grøft, plan Ø 03.10.2007 Jone Røst Kile 

Cf33800_24 S134, grøft, profil N 03.10.2007 Jone Røst Kile 

Cf33800_23 S55, hus 1, stolpehull, profil N 03.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33800_22 S93, grøft, profil NV 03.10.2007 Jone Røst Kile 

Cf33800_21 S41, hus 1, stolpehull, plan NØ 04.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33800_20 S43, hus 1, stolpehull, plan NØ 04.10.2007 Jone Røst Kile 

Cf33800_19 S84, grop, plan NØ 04.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33800_18 
S39 og S40, hus 1, inngangsparti (t.v.) og S41, hus 1, stolpehull 
(t.h.), plan N 04.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33800_17 S114, hulvei, plan ØNØ 04.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33800_16 S114, hulvei, plan N 04.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33800_15 S84, grop, profil NØ 04.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33800_14 S114, hulvei, profil NØ 04.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33800_13 S43, hus 1, stolpehull, profil NØ 04.10.2007 Jone Røst Kile 

Cf33800_12 
S39 og S40, hus 1, inngangsparti (t.v.) og S41, hus 1, stolpehull 
(t.h.), profil NØ 04.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33800_11 
S39 og S40, hus 1, inngangsparti (t.v.) og S41, hus 1, stolpehull 
(t.h.), profil NØ 04.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33800_10 S119, del av hulvei, profil NØ 04.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33800_09 S44, hus 1, grop i inngangsparti, profil NØ 04.10.2007 Jone Røst Kile 

Cf33800_08 
Hus 1, overgang mellom grøftene S3 og S5, med veggstolpehull 
S11, plan SØ 04.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33800_07 S11, hus 1, veggstolpehull, plan SØ 04.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33800_06 S84, grop, profil NØ 04.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33800_05 S44, hus 1, grop, inngangsparti, plan NØ 04.10.2007 Jone Røst Kile 

Cf33800_04 S35, hus 1, stolpehull, plan NØ 04.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33800_03 S73, avskrevet, plan Ø 04.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33800_02 S68, avskrevet, plan NNØ 04.10.2007 Jone Røst Kile 

Cf33800_01 S35, hus 1, stolpehull, profil NØ 04.10.2007 Toini Thommessen 

Filmnr Motivbeskrivelse Retn. Dato Fotograf 

Cf33801_36 Indeksbilde, film 3 - 04.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33801_35 S5 og S6, grøfter (t.v.) og S11, hus 1, veggstolpehull (t.h.) i profil SV 05.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33801_34 S11, hus 1, veggstolpehull, profil SV 05.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33801_33 S68, avskrevet, profil NØ 05.10.2007 Jone Røst Kile 

Cf33801_32 S35, hus 1, stolpehull, profil NØ 05.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33801_31 S73, avskrevet, profil SV 05.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33801_30 S73, avskrevet, profil SV 05.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33801_29 S5, hus 1, grøft og S7, hus 1, veggstolpehull, plan SØ 05.10.2007 Jone Røst Kile 

Cf33801_28 S61, stolpehull, plan NØ 05.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33801_27 S61, stolpehull, profil NØ 05.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33801_26 S5, hus 1, grøft (t.h.) og S7, hus 1, veggstolpehull (t.v.), profil NØ 05.10.2007 Jone Røst Kile 

Cf33801_25 S87, grop, plan NØ 05.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33801_24 S60, stolpehull, plan NØ 05.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33801_23 S141, avskrevet, profil NV 05.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33801_22 S141, avskrevet, profil NV 05.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33801_21 S59, grav, før utgravning, plan NØ 05.10.2007 Jone Røst Kile 
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Cf33801_20 S141, avskrevet, profil Ø 05.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33801_19 S87, grop, profil NØ 05.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33801_18 Oversiktsbilde, hus 1 N 08.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33801_17 Oversiktsbilde, hus 1 N 08.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33801_16 
S3, hus 1, grøft (i bakkant) og S16, hus 1, veggstolpehull (i 
forkant), plan SV 08.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33801_15 S3, hus 1, grøft, plan N 08.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33801_14 S118, hus2, plan under opprensning VSV 08.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33801_13 S3, hus 1, grøft (t.v.) og S16, hus 1, veggstolpehull (t.h.), plan N 08.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33801_12 
S59, grav, før utgravning, plan F11 og F12 sees i bakkant av 
graven NØ 08.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33801_11 S59, grav, F11 (øks) og F12 (saks?) "in situ", plan SØ 08.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33801_10 S118, hus 2, plan NV 08.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33801_09 S118, hus 2, plan SV 08.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33801_08 S118, hus 2, plan N 08.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33801_07 S118, hus 2, plan NV 08.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33801_06 S118, hus 2, plan NV 08.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33801_05 S118, hus 2, plan V 08.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33801_04 S118, hus 2, plan SV 08.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33801_03 S118, hus 2, plan NV 09.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33801_02 S118, hus 2, plan NV 09.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33801_01 S118, hus 2, plan NV 09.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Filmnr Motivbeskrivelse Retn. Dato Fotograf 

Cf33802_36 Indeksbilde, film 4 med Axel Mjærum - 09.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33802_35 S59, grav, topp lag 2, Ø-del avdekket S 09.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33802_34 S59, grav, topp lag 2, Ø-del avdekket SØ 09.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33802_33 S59, grav, topp lag 2, Ø-del avdekket SØ 09.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33802_32 S59, grav, topp lag 2, Ø-del avdekket NV 09.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33802_31 S59, grav, topp lag 2, Ø-del avdekket NØ 09.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33802_30 S59, grav, topp lag 2 N 09.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33802_29 S59, grav, topp lag 2, Ø-del avdekket NØ 09.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33802_28 S59, grav, topp lag 2, Ø-del avdekket S 09.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33802_27 S59, grav, topp lag 2, Ø-del avdekket S 09.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33802_26 S1, kokegrop, plan NV 09.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33802_25 S118, hus 2, profil Ø-V N 09.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33802_24 S118, hus 2, profil Ø-V N 09.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33802_23 S1, kokegrop, profil NØ 09.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33802_22 S1, kokegrop, profil NØ 09.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33802_21 S59, grav, lag 2 delvis fjernet. Spiker markerer naglefunn S 10.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33802_20 S118, hus 2, profil Ø-V N 10.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33802_19 S133, åkerrein, profil V 10.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33802_18 S133, åkerrein, profil N 10.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33802_17 S133, åkerrein, profil N 10.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33802_16 S59, grav, lag 2 delvis fjernet. Spiker markerer naglefunn S 10.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33802_15 S59, grav, NV-del, lag 2 delvis fjernet. Spiker markerer naglefunn S 10.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33802_14 S59, grav, NV-del, lag 2 fjernet. Spiker markerer naglefunn S 10.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33802_13 S133, åkerrein, profil, pollenserie V 10.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33802_12 S118, hus 2, profil med gulvlag NV 10.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33802_11 S118, hus 2, plan V 10.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33802_10 S118, hus 2, plan N 10.10.2007 Maria Spitalen Valum 
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Cf33802_09 S118, hus 2, plan S 10.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33802_08 S118, hus 2, plan S 10.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33802_07 S118, hus 2, plan N 10.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33802_06 S118, hus 2, plan N 10.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33802_05 S130, grøft, profil N 10.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33802_04 S59, grav, lag 2 fjernet S 11.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33802_03 S59, grav, lag 2 fjernet NV 11.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33802_02 S127, avskrevet, plan Ø 11.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33802_01 S127, avskrevet, plan N 11.10.2007 Axel Mjærum 

Filmnr Motivbeskrivelse Retn. Dato Fotograf 

Cf33803_36 Arbeidsbilde, Jone Røst Kile dokumenterer NØ 11.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33803_35 S127, avskrevet, plan S 11.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33803_34 S59, bunn, kull med vedretning S 11.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33803_33 S118, hus 2, 1x1 m sålderute NV 11.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33803_32 S81, grop, plan S 11.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33803_31 S19, veggstolpehull, plan S 11.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33803_30 
S19, veggstolpehull (t.v.), S3, grøft (i midten) og S81, grop (t.h.), 
i plan S 11.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33803_29 Besøkende på feltet med hester Ø 11.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33803_28 Besøkende på feltet med hester Ø 11.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33803_27 S59, grav, kull i bunnen S 11.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33803_26 S59, grav, kull i bunnen S 11.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33803_25 S59, grav, kull i bunnen S 11.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33803_24 Arbeidsbilde, Maria Spitalen Valum tegner N 11.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33803_23 
Formidling til barn og ved Samfunnet barneskole. Barna i forkant 
markerer takbærende stolper N 11.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33803_22 Formidling, barna i forkant markerer takbærende stolper N 11.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33803_21 Formidling, barna i forkant markerer takbærende stolper N 11.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33803_20 Formidling, barna i forkant markerer takbærende stolper N 11.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33803_19 Formidling N 11.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33803_18 Formidling N 11.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33803_17 
S19, veggstolpehull (t.v.), S3, grøft (i midten) og S81, grop (t.h.), 
i profil SØ 11.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33803_16 S2, avskrevet, profil Ø 11.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33803_15 S59, bunn med underliggende S144, veggstolpehull og S3, grøft S 11.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33803_14 S59, bunn med underliggende S144, veggstolpehull og S3, grøft S 11.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33803_13 S3, veggrøft, formgravd S 11.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33803_12 S3, veggrøft, formgravd Ø 11.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33803_11 S123, stolpehull, profil Ø 11.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33803_10 S123, stolpehull, profil Ø 11.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33803_09 S59, grav, bunn S 12.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33803_08 S59, grav, bunn S 12.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33803_07 S59, grav, profil V 12.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33803_06 S59, grav, profil V 12.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33803_05 S59, grav, profil Ø 12.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33803_04 S59, grav, profil Ø 12.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33803_03 S70, avskrevet, plan S 12.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33803_02 S59, grav, profilbenk og undergrunn S 12.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33803_01 S59, grav, profilbenk og undergrunn S 12.10.2007 Toini Thommessen 

Filmnr Motivbeskrivelse Retn. Dato Fotograf 

Cf33804_36 Indeksbilde, film 6 - 12.10.2007 Maria Spitalen Valum 
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Cf33804_35 S70, avskrevet, profil SØ 12.10.2007 Maria Spitalen Valum 

Cf33804_34 S59, grav, profil V 12.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33804_33 S59, grav, profil V 12.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33804_32 S59, grav, profil V 12.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33804_31 S59, grav, profil V 12.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33804_30 S59, grav, profil V 12.10.2007 Toini Thommessen 

Cf33804_29 S60, stolpehull, profil V 12.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33804_28 Arbeidsbilde, Jone Røst Kile tegner grav S 12.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33804_27 Arbeidsbilde, Jone Røst Kile tegner grav NØ 12.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33804_26 S59, skjørbrent stein - 12.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33804_25 Arbeidsbilde, Jone Røst Kile tegner grav SØ 12.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33804_24 Oversiktsbilde, Ø-del av felt nær ferdiggravd NØ 12.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33804_23 Oversiktsbilde, Ø-del av felt nær ferdiggravd NØ 12.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33804_22 Oversiktsbilde, Ø-del av felt nær ferdiggravd NØ 12.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33804_21 Oversiktsbilde, Ø-del av felt nær ferdiggravd NØ 12.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33804_20 Oversiktsbilde, Ø-del av felt nær ferdiggravd NØ 12.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33804_19 Oversiktsbilde, Ø-del av felt nær ferdiggravd NØ 12.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33804_18 Arbeidsbilde, Jone Røst Kile tegner grav NØ 12.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33804_17 Arbeidsbilde, Jone Røst Kile tegner grav SØ 12.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33804_16 Arbeidsbilde, Jone Røst Kile tegner grav S 12.10.2007 Axel Mjærum 

Cf33804_15 S60, stolpehull, ny profil V 12.10.2007 Maria Spitalen Valum 

 


