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SAMMENDRAG 
Lundevågenprosjektet gjennomførte utgravninger i 2006 og 2007 i forbindelse med Kommunedelplan 

for Lundevågen. Til sammen 9 lokaliteter er helt eller delvis utgravd, mens det er foretatt 

prøvegravninger på 6 lokaliteter. De fleste lokalitetene omfatter flere kulturminner fra ulike perioder av 

forhistorien. Kulturminnene som er undersøkt er 8 steinalderlokaliteter hvorav mange med flere 

bosetningsfaser, 1 bronsealderlokalitet, 2 gravrøyser fra bronsealder og jernalder, 1 rydningsrøysfelt og 

1 dyrkningslag, samt til sammen 57 kokegroper/ildsteder fra ulike perioder spredt på åtte lokaliteter. 

Dateringene av steinalderlokalitetene strekker seg fra mellommesolitikum (tørkopfase) til og med 

mellomneolitikum B. Hovedtyngden av bosetningen i steinalder i prosjektområdet fordeler seg 

imidlertid fra nøstvetfase til og med tidligneolitikum A. Blant annet ser det ut til å være mulig å skille 

ut en kjeøyfase i området. Senneolitikum er muligens tilstede på en lokalitet, mens bronsealder er 

representert på flere lokaliteter i området. Når det gjelder jernalderdateringer fra prosjektet viser disse 

et litt annet bilde enn tidligere funn fra Lista for øvrig. Hovedmengden dateringer fra prosjektet faller 

innenfor perioden førromersk jernalder – eldre romertid, og det forekommer også enkelte dateringer til 

yngre jernalder. Spesielt interessant er spor etter aktivitet i merovingertid i Smalsundet. Det foreligger 

ingen spor etter aktivitet i middelalder i prosjektområdet.  

 

Problemstillingene som var skissert i prosjektplanen er i hovedsak besvart, og materialet  fra 

undersøkelsene er egnet til å belyse flere sentrale temaer når det gjelder forhistorien på Lista, slik som 

kronologiske, teknologiske og regionale spørsmål angående steinalder, og  bosetning og jordbruk i 

bronsealder og jernalder. 

 

Forsideillustrasjon: Kartet viser en del av Lundevågen. Lokalitetene som omfattes av prosjektet synes 

som vite flekker  Kjelsvika og Smalsundet. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING 

LUNDEVÅGENPROSJEKTET 2006-2009 

SAMMENFATTENDE RAPPORT  

LUNDE, 6/1 OG 6/35,SKJOLNES, 7/23 OG 7/27 

FARSUND KOMMUNE, VEST-AGDER  

INGER M. BERG-HANSEN OG GAUTE REITAN 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

 

Utgravningen er gjennomført som en del av Lundevågenprosjektet. Prosjektet 

omfatter utgravninger i forbindelse med realisering av Kommunedelplan for 

Lundevågen. Planen legger til rette for nærings- og industripark på sørsiden av 

Lundevågen. I løpet av perioden 1963-1997 er det foretatt flere arkeologiske 

registreringer og utgravninger i området omkring Lundevågen (jf. Kapittel 5.3). I 

1996 utførte Vest-Agder fylkeskommune utfyllende registreringer i forbindelse med 

Kommunedelplanen. I 2003 foretok fylkeskommunen og UKM en tilleggsregistrering 

i deler av planområdene. Den 26. mars 2004 ga Riksantikvaren dispensasjon med 

vilkår om utgravning for kulturminnene innenfor følgende delområder: H6/N6 

(Smalsundet sør), H5/N5 (Kjelsvika vest) og H16/N16 (Kjelsvika øst). 

Kommunedelplanen ble vedtatt av Farsund kommune 5. oktober 2004. 

 

Etter ønske fra Farsund kommune ble de arkeologiske utgravningene budsjettert 

separat for hvert delområde. Intensjonen var likevel at utgravningene skulle 

gjennomføres som et helhetlig prosjekt, og prosjektplanen la derfor opp til dette.  

Tiltakshaver Farsund kommune/Farsund havnevesen bestilte utgravning i to 

omganger, hhv. høsten 2006 og sommeren 2007. De arkeologiske utgravningene ble 

derfor gjennomført i to faser. Kulturminnene i delområde H16/N16 (Kjelsvika øst) ble 

undersøkt høsten 2006, mens kulturminnene i delområdene H5/N5 (Kjelsvika vest) og 

H6/N6 (Smalsundet) ble utgravd høsten 2007.  Dette medførte at prosjektet likevel 

ikke kunne gjennomføres som et helhetlig prosjekt, med en engasjert prosjektleder på 

heltid. I stedet ble det tilsatt en utgravningsleder i to perioder, mens 

prosjektlederfunksjonen er ivaretatt av en av KHM, Fornminneseksjonens faste 

arkeologer. 

 

Etter avtale med tiltakshaver avsluttes prosjektet, inklusive etterarbeid og rapporter fra 

alle utgravningene ved utgangen av februar 2009. 

 

Denne rapporten utgjør en sammenfatning av Lundevågenprosjektet, og er  nr. 1  av 7 

delrapporter fra prosjektet.  
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Figur 1: Oversiktskart over Sør-Norge og Vest-Agder med utsnitt over Listaområdet, , der Farsund og 

Lundevågen med planområder ved Kjelsvika og Smalsundet er markert. 
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Figur 2: Oversiktskart over Lundevågen med de berørte områdene uthevet i grått: H6/N6 vest for Smalsundet og 

H5 og N5, samt H16 og N16 hhv. vest og øst for Kjelsvika øst på kartet sør for Naudodden. 

Lundevågenprosjektets undersøkte lokaliteter er markert med svarte felt. Farsundprosjektets undersøkelsesområde 

fra 1992 er skravert i vest på kartet, på nordsida av Lundevågen. 
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2. ORGANISERINGEN AV PROSJEKTET 

Det var opprinnelig lagt opp til at alle delområdene og alle kulturminnene skulle 

undersøkes innenfor en feltsesong. Det skulle da ansettes en prosjektleder på full tid 

med ansvar for organisering og gjennomføring av hele prosjektet. Ettersom 

feltarbeidet, som følge av tiltakshavers ønske, ble delt i to feltsesonger, måtte 

prosjektet organiseres på en annen måte. Det ble ansatt en utgravningsleder med 

praktisk ansvar for organisering og arbeidsledelse i felt, samt etterarbeidet. En av 

Fornminneseksjonens faste arkeologer har fungert som prosjektleder med faglig og 

administrativt ansvar. Ut over dette ble det ansatt feltledere, GIS-ansvarlige, og 

feltassistenter.  

 
NAVN STILLING PERIODE UKEVERK 

Inger M. Berg-Hansen Prosjektleder 2006-2009 14 

Gaute Reitan Utgravningsleder 2006-2009 70 

Line Grindkåsa  Feltleder I 2006, 2007 25 

Øystein Dahle Feltleder I 2007, 2008 15 

Jenny Kalseth Feltleder I 2008, 2009 15 

Lars Gustaven GIS 2006 3 

Lars Thorgersen GIS 2008, 2009 3 

Tone Wikstrøm GIS/Feltassistent 2007 16 

Lars Morten Fuglevik Feltleder II 2006 4 

Michael Derrick Feltleder II 2007 8 

Hilde Fyllingen Feltleder II 2007 9 

Ann Monica Jensen Bueklev  Feltassistent 2006 4 

Cecilia Gustavsen  Feltassistent 2006 4 

Toini Thommessen  Feltassistent 2006 4 

Trygve Csisar  Feltassistent 2006 1 

Øystein Dahle  Feltassistent 2006 1 

Ole-Ivar Birkelund Feltassistent 2006 4 

Elin T. Brødholt Feltassistent 2007 9 

Sara Langvik Berge Feltassistent 2007 7 

Hanne Mette Rendall Feltassistent 2007 9 

Lars Hovland Feltassistent 2007 7 

Camilla Cecilie Wenn Feltassistent 2007 8 

Nina Lundberg Feltassistent 2007 8 

Lars Morten Fuglevik Feltassistent 2007 4 

Ann Iren Bratt Feltassistent 2007 8 

Klara Bryn Stene Feltassistent 2007 2 

Totalt   262 

 

Tabell 2: Deltagere i prosjektet. 
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3. FORMIDLING OG MEDIA 

Det var ikke utarbeidet noe eget formidlingsopplegg i tilknytning til prosjektet. 

Formidlingen i felt ble derfor begrenset til de som besøkte utgravningsfeltene på eget 

initiativ.  

 

Lundevågenprosjektet fikk rikelig med omtale i mediene i 2007-sesongen, først og 

fremst i lokalavisa Farsunds Avis, men også i Fædrelandsvennen, Aftenposten og i 

radio på NRK P1. Disse omtalene tok for seg både steinalderfunnene og de øvrige 

funnene, men mest oppmerksomhet fikk undersøkelsen av gravrøysene. 

 

 

Dato Tittel Media Antall sider 

21.09.07 Nær og fjern fortid Farsunds Avis 2 (midtsidene) 

 

 

29.09.07 

1. Leter – og finner 

fortiden. 

2. To graver fra romertid. 

3. Historietime på 

hjemmebane. 

 

 

Farsunds Avis 

 

 

3 (bl.a. midtsidene) 

03.10.07 Graver fram skatter Fædrelandsvennen 2 

04.10.07 
Førstehjelp etter 

femtenhundre år 
Farsunds Avis 2 (midtsidene) 

04.10.07 - NRK,P1, Sørlandet - 

 

13.10.07 

1. Dette er Kjelsvika I.  

2. De leter frem Det gode 

liv. 

3. Det skjedde igjen… 

 

Farsunds Avis 

 

3 

24.10.07 Gravrøyser åpnet Aftenposten 1/4 
Tabell 3: Oversikt over medieoppslag om prosjektet. 

 

I tillegg til medieomtalene, og delvis som følge av disse, fikk KHMs mannskaper en 

del besøk i felt underveis i utgravingsprosjektet. Til sammen dreier det seg om ca 40 

besøkende enkeltpersoner, inkludert journalister, i løpet av prosjektets varighet i felt. 

Alle disse fikk en kort innføring i Lundevågenprosjektets bakgrunn, problemstillinger 

og funn.  

 

4. UNDERSØKTE KULTURMINNER  

Det var i utgangspunktet registrert 21 kulturminner fordelt på 18 lokaliteter (4 

steinalderlokaliteter, 4 gravrøyser og 1 bautastein i Kjelsvika, og 12 

steinalderlokaliteter i Smalsundet). Gjennom utgravningene ble noen av disse 

kulturminnene avskrevet, mens andre, tidligere uregistrerte, kulturminner ble funnet. 

Landskapet i en stor del av planområdet er sterkt påvirket av gammelt jordbruk 

(spadejordbruk) og omfattende oppbygging av terrasser for dyrking. Dette har medført 

skade på mange kulturminner. Registreringene i disse områdene har derfor vært 

spesielt krevende, og resultatet tildels vanskelig å tolke. Kulturminnene i Smalsundet 

viste seg å være særlig hardt skadet på denne måten. Dette ble tatt hensyn til i 

forbindelse med utgravningene når det gjaldt tilpasning av metoder og omfang på 

utgravningene. 



Lundevågenprosjektet delrapport 1 

Sammenfattende rapport 

Gnr. 6/div. og 7/div., Farsund kommune, Vest-Agder  Saksnr.06/4272 og 08/904                                                   

 

11 

 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 
 

 

Det ble undersøkt til sammen 15 lokaliteter med automatisk freda kulturminner 

innenfor Lundevågenprosjektet. Noen kulturminner ble høyt prioritert og gjenstand 

for omfattende og/eller fullstendig utgravning, mens andre ble prioritert lavere og kun 

prøvegravd eller prøvestukket. Mange lokaliteter omfatter flere kulturminner, og de 

fleste lokalitetene omfatter flere aktivitetsfaser. Tabellene nedenfor viser en oversikt 

over lokaliteter, kulturminner av ulike typer, samt undersøkelsesomfang. I 

sammenheng med disse ble det dessuten funnet og undersøkt et mindre antall 

kulturminner fra nyere tid. 

 

 

KULTURMINNETYPE 
ANTALL UTGRAVD 
(HELT ELLER DELVIS) 

ANTALL  
PRØVEGRAVD 

Steinalderlokaliteter (antall) 8 6 

Bronsealderlokalitet 1 - 

Gravrøyser 2 - 

Rydningsrøysfelt m/dyrkningslag 1 - 

Dyrkningslag  1 1 

Lokaliteter m/kokegroper/ildsteder fra 
bronsealder og jernalder 

7 - 

          Tabell 4: Oversikt over kulturminnetyper som er undersøkt i prosjektet. 

 

 

LOKALITETS-
NAVN 

 
STEINALDER- 
LOKALITET  
 

BRONSEALDER 
KOKEGROPER 

JERNALDER 
KOKEGROPER 
OG  ILDSTEDER 

RYDNINGS-
RØYSFELT / 
DYRKNINGS-
LAG 

GRAVRØYSER METODE 

Kjelsvika I x x x   Utgravd 

Kjelsvika III x  x x  Utgravd 

Kjelsvika IV x x x x  Utgravd 

Kjelsvika V  x  x   
Utgravd, 
delvis 

Kjelsvika VI x x x x  
Utgravd, 
delvis 

Kjelsvika VII x     
Utgravd, 
delvis 

Kjelsvika VIII     x Utgravd 

Smalsundet I x  x   Utgravd 

Smalsundet II x  x   Prøvegravd 

Smalsundet III x     Prøvegravd 

Smalsundet IV x     Prøvegravd 

Smalsundet V x     Prøvegravd 

Smalsundet VI x  x   Utgravd 

Smalsundet VII x     Prøvegravd 

Smalsundet VIII x     Prøvegravd 

Tabell 5: Oversikt over undersøkte lokaliteter med fordeling av ulike kulturminnetyper. 
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Figur 3: Kart over Kjelsvika med lokalitetene som er undersøkt i forbindelse med 

Lundevågenprosjektet i løpet av 2006 og 2007. Grå felt viser avtorva områder på lokalitetene.  Ill.: L. 

Thorgersen/KHM. 
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Figur 4: Oversikt over lokalitetene som er undersøkt i Smalsundet i forbindelse med 

Lundevågenprosjektet  i løpet av 2007. Ill.: L. Thorgersen/KHM
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5. KULTURLANDSKAPET  

 

DAGENS LANDSKAP 

Prosjektområdet ligger på sørsiden av Lundevågen. Lundevågen ligger om lag en 

kilometer sør for Farsund,  på nordsida av Skjolneshalvøya. Lundevågen ligger ved 

innseilingen til byen. Planområdet omfatter blant annet nordre del av 

Skjoldneshalvøya og indre deler av Lundevågen, og strekker seg fra Lunde i nord og 

Huseby i vest til Skjolnes i øst. Området skiller seg fra det flate og jordbrukspregede 

Lista-landet på flere måter. Bortsett fra Husebysanden, området der blant annet Lista 

Aluminiumsverk er etablert, er planområdet preget av kupert terreng, med mange mer 

eller mindre bare bergkoller med små daler mellom. Løsmassene ligger i dalene. Dette 

begrenser mulighetene for bosetning og dyrking i området.  

 

 

 
Figur 5: Gammel vei i Kjelsvika. Foto: G. Reitan/KHM. 

 

Kulturminnene som omfattes av Lundevågenprosjektet ligger på Skjoldneshalvhøyas 

nordside, og ut mot sørsida av Lundevågen. Skjolneshalvøya preges generelt av 
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kupert, og stedvis også bratt, terreng med større og mindre bergkoller med små og 

ofte trange dalganger innimellom. Ned mot sjøkanten flater terrenget noe ut de fleste 

steder, men det kuperte, ”trange” landskapet på Skjolnes skiller seg likevel markert 

fra landskapet lenger vest og nord på Lista, det såkalte ”Flat-Lista”, hvor man finner 

kilometerlange sandstrender og bakenfor en markert strandvoll et fruktbart, flatt 

landskap med heier i bakkant. Det er generelt få større, sammenhengende flater på 

Skjolnes. Imidlertid har både dalganger og berghyller blitt intensivt dyrka inntil nylig 

(inntil midt på 1900-tallet). Mange steder er det også oppbygde terrasser av tørrmurt 

stein som har blitt anlagt for å øke de dyrkbare flatene. På store deler av 

Skjolneshalvøyas nordre og østre del preges kulturlandskapet av rydningsrøyser og 

steingjerder, sammen med ruiner av små løer og Lista-hus i form av delvis bevarte 

tørrmurte vegger/grunnmurer. Her lå det tidligere flere småbruk, som det bare finnes 

ruiner av i dag. De siste brukene ble lagt ned og revet for 15 – 20 år siden. 

Kulturlandskapet på Skjolnes er beskrevet som svært godt bevart. Området har vært 

drevet med spadebruk, og rydningsrøyser, terrasser og steinmurer er nærmest intakte 

(Eikeland 1996). Landskapet er lite egnet for moderne jordbruk, og er i dag i ferd med 

å gro igjen med busker, kratt og løvskog, foruten spredt, planta granskog. Beitende 

storfe begrenser til en viss grad gjengroinga.  

 

Områdene med løsmasser er altså vært relativt intensivt utnyttet til bosetning og 

jordbruk i historisk tid. Dette har i stor grad påvirket bevaringsforholdene på flere av 

lokalitetene. Lundevågen og Skjolnes er et av få områder på Lista der 

havneforholdene er gode. Kommunedelplanen legger opp til utbygging av havner og 

industri i dette området.  

 

 
Figur 6: Småbruk vest for Kjelsvika, rett ovenfor vika hvor Aluminiumsverkets kai senere ble bygd. 

Bebyggelsen er nå borte. Foto tatt ca. 1950, utlånt av Alma Vik som er vokst opp her. 
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KRONOLOGISK RAMMEVERK 

 

 

HOVEDPERIODER UNDERPERIODER  
14

C-ÅR KALIBRERTE ÅR 

 
 
 
 

Eldre steinalder 
(Mesolitikum) 

 
Tidligmesolitikum 

 
Fosna/Fase 1 

 
10 000-9000 BP 

 
9500– 8250 f.Kr. 

 
Mellomesolitikum  

 
Tørkop/Fase 2 

 
9000-7500 BP 

 
8250– 6350 f.Kr. 

 
 
Senmesolitikum  
 

 
Nøstvet/Fase 3 

 
7500-5800 BP 

 
6350– 4650 f.Kr. 

 
Kjeøy/Fase 4 

 
5800- 5000 BP 

 
4650-3800 f. Kr. 

 
 
 

Yngre steinalder 
(Neolitikum) 

 

 
Tidlig neolitikum 
 

 
TN 

 
5000-4500 BP 

 
3800– 3300 f.Kr. 

 
 
Mellomneolitikum 

 
MNa 

 
4500-4100 BP 

 
3300–2700 f. Kr. 

 
MNb 

 
4100-3800 BP 

 
2700–2350 f. Kr. 

 
Senneolitikum  

 
SN 

 
3800-3500 BP 

 
2350–1800/1700 f.Kr. 

 
 

Bronsealder 

 
Eldre bronsealder 

 
 Periode  I-III 

 
3500/3400- 
2900 BP 

 
1800/1700-1100 f. Kr. 

 
Yngre bronsealder 
 

 
 Periode IV-VI 

 
2900-2400 BP 

 
1100-500 f. Kr. 

 
 
 
 
 

Jernalder 
 

 
 
 
Eldre jernalder 

 
Førromersk 
jernalder 

 
 
 

 
500 f.Kr. - 0 

Eldre romertid  0 – 200 e. Kr. 

Yngre romertid  200 - 400 e.Kr. 

 
Folkevandringstid 

 400 – 570 e. Kr. 

 
Yngre jernalder 
 

 
Merovingertid 

 570 – 800 e. Kr. 

 
Vikingtid 

 800 – 1000 e. Kr. 

 
Middelalder 

 

   1000 – 1537 e.Kr. 

 
Nyere tid 

 

   1537 e.Kr. - nåtid 

Tabell 6: Dateringsrammer og periodeinndeling for steinalder er basert på Glørstad (2006). 
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KULTURMINNER I OMRÅDET 

På Skjolnes, og omkring Lundevågen for øvrig, er det kjent mange kulturminner fra 

de fleste tidsperidodene av forhistorien. Kartet viser de fleste kulturminnene som var 

registrert i Askeladden per februar 2008. Bemerk at ikke alle kulturminnene som 

omfattes av Lundevågenprosjektet er med på kartet. 
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TIDLIGERE UNDERSØKELSER 

I løpet av perioden 1963-1997 er det foretatt flere arkeologiske registreringer og 

utgravninger i området omkring Lundevågen, i hovedsak i forbindelse med ulike 

utbyggingstiltak.  

 
År Prosjekt Institusjon Rapport ved C-nr 

1963-

1965 

Vollmona – 

steinalderboplasser. 

Utgravning 

Universitetets 

Oldsaksamling 

Karl Vibe-Müller  - 

1963-

1964 

ØK- registreringer Universitetets 

Oldsaksamling 

Arne Ruste - 

- Registreringer i forbindelse 

med planlagt ilandføring av 

olje/gass 

Universitetets 

Oldsaksamling 

 Rapport på ”Vest-

Agder diverse” 

- 

1972 Registreringer, Skjolnes, 

Lista 

Universitetets 

Oldsaksamling 

Kurt Alterskjær C34416,  

C34417 

1984 Reguleringsplan for 

avfallsplass på Skjolnes 

Universitetets 

Oldsaksamling 

Tom Bloch-

Nakkerud 

- 

1989 Zee-pipe-registreringer Universitetets 

Oldsaksamling 

Karl Kallhovd C37583–37606 

1992 Innleverte oldsaker fra 

Skjolnes, gnr. 7 

Registrert bautastein 

Kjelsvika, Skjolnes 

Registrert heller Skjolnes 7/3 

Reg. mulig gravrøys Skjolnes 

7/2 

Vest-Agder 

fylkeskommune 

Innsendt av Vest-

Agder 

fylkeskommune 

Funnet av Gerner 

Larsen 

C50064, 

C50208, 

C50209 

1992 Registrering – 

reguleringsplan Lundevågen 

syd 

Vest-Agder 

fylkeskommune 

Lok. 1 - 8 

- - 

1992 Farsundprosjektet, 

utgravninger, i forbindelse 

med reguleringsplan for 

Lundevågen (Bredero) 

Universitetets 

Oldsaksamling 

Torben B. Ballin 

og Ole L. Jensen 

 - 

1993 Registrering – 

reguleringsplan Lundevågen 

syd 

Vest-Agder 

fylkeskommune – 

R7 og R8 

- - 

1994  Registrering – 

utbyggingsalternativ 4, 

Lunde, gnr. 6. 13. – 16. april 

1993 

Universitetets 

Oldsaksamling – 

R9, R10, R11, R12, 

R13, R14 

Joel Boaz Funn lagt 

tilbake i 

prøvestikkene 

1995 Utgravning Lundevågen syd 

R 8  

Universitetets 

Oldsaksamling 

Niels Hartmann  C39067 

1995 Utgravning Lundevågen syd  

R 9 

Universitetets 

Oldsaksamling 

Beverley Ballin 

Smith 

C39066 

1995 Utgravning Lundevågen syd 

R 10 

Universitetets 

Oldsaksamling 

Niels Hartmann C39065 

1995 Prøvegravninger, 

Lundevågen syd, R 12, R 13 

Universitetets 

Oldsaskamling 

Niels Hartmann C39070 

1995 Registreringer, Vollmona, 

Elkem industriområde 

Vest-Agder 

Fylkeskommune 

Hans Persson Funn oversendt 

04.12.95 

 

1995 Pollenanalytiske 

undersøkelser Lundevågen 

Universitetets 

Oldsaksamling 

Helge Irgens Høeg - 

1996 Utgraving og prøvegravning i Universitetets Niels Hartmann Katalogisert 
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industrielt utbyggingsområde, 

Elkem aluminiumsverk 

Oldsaksamling under C50270? 

1996 Utgravning av 

bosætningsområde fra 

jernalderen. Elkem 

aluminiumsverk 

Universitetets 

Oldsaksamling 

Beverley Ballin-

Smith 

 

C50270 

1996 Kommunedelplan 

Lundevågen, registrering 

Vest-Agder 

fylkeskommune 

Geir Noddeland 

Dyrnæs, Vest-

Agder 

fylkeskommune 

C51200,  

C51201, 

C51143,  

C51144, 

C51145, 

C51147, 

C51149, 

C51150, 

C51151,  

C51153, 

C51156, 

C51161, 

C51162, 

C51167, 

C51209 

1996 Statnett prosjekt kabel Lista, 

Farsund – Tonstad i Sirdal, 

Vest-Agder 

Vest-Agder 

fylkeskommune 

Tom Heibreen  

C51200 

1997 Afsluttende undersøkelse av 

bosætningsområde fra 

jernalderen 

Universitetets 

Oldsaksamling 

Beverley Ballin-

Smith 

 

C50270 

1997 Arkeologisk utgravning i 

forbindelse med anlegg av 

kloakkledning og gangveg 

langs fylkesveg 664 i 

Lundevågen m.m. 

Universitetets 

Oldsaksamling 

Oddgeir Hoftun C51366 

C51367 

2003 Supplerende registrering i 

forbindelse med 

Kommundelplan for 

Lundevågen 

Universitetets 

kulturhistoriske 

museer  

Vest-Agder 

fylkeskommune 

Lasse Jaksland  - 

2006 Arkeologisk utgravning i 

forbindelse med ulovlig 

anlagt vei til hytte på 

Skjolnes (7/33) ved 

Grønnslettvika 

 

Universitetets 

Oldsaksamling 

 

 

Stine A. Melvold 

 

 

C54184 

Tabell 7: Registreringer og undersøkelser i nærområdet (basert på Ystgaard 2006). 

 

 

Tidligere er det gitt dispensasjon for følgende lokaliteter innenfor planområdet: 

 Vollmona I – IV. Undersøkt av Karl Vibe-Muller i forbindelse med etablering 

av Lista aluminiumsverk, 1963 – 1965 

 Farsundprosjektet. Utgravninger av 9 steinalderlokaliteter mm. i 1992 i 

forbindelse med reguleringsplan for Lundevågen industriområde for bl.a. 

Bredero Price Europipe A/S (Ballin og Jensen 1995). 

 Lundevågen syd. Undersøkelser av 5 lokaliteter fra steinalder ved Niels 

Hartmann og Beverley Ballin Smith i forbindelse med utbygging av 

havneområde, 1995 
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 Bosetningsområde fra jernalderen på Vollmona, undersøkt av Beverley Ballin 

Smith i forbindelse med etablering av A-CMI Lista 1996 – 1997. 

 Spannslåta. Undersøkelser av to lokaliteter i forbindelse med anlegg av 

kloakkledning og gangveg langs Fv 664 i Lundevågen. Rapport ved Oddgeir 

Hoftun 1997. 

 

 

Sammenlignet med Vest-Agder for øvrig er det gjennomført mange arkeologiske 

undersøkelser av steinalderlokaliteter i Farsund kommune. Bakgrunn for dette er de 

store industriutbyggingene ved Lundevågen. I forbindelse med Farsundprosjektet i 

1992 ble det utgravd 9 steinalderlokaliteter, mens ytterligere 19 kun blei undersøkt 

ved hjelp av prøvestikk og mindre prøvegravinger (Ballin ogJensen 1995). Av de ni 

inneholdt fire lokaliteter i hovedsak mellommesolittisk materiale, tre inneholdt særlig 

funn fra seinmesolittisk tid, mens to er datert til tidlig- og mellomneolittisk tid. Alle 

Farsundprosjektets ni utgravde lokaliteter ligger mellom 6 og 10 moh. Resultatene fra 

undersøkelsen er bearbeidet (Ballin 1999), og  har stått sentralt i utforskninga av 

Sørlandets steinalder de siste 15 åra.  

 

Av andre undersøkelser i området kan følgende nevnes:  

I 1995 blei i fem lokaliteter fra eldre og yngre steinalder gravd ut i forbindelse med 

reguleringsplan for Lundevågen Syd ved Lundevågen kai (Smith 1996; Hartmann 

1996a, 1996b, 1996c), og i 1997 blei en neolittisk lokalitet undersøkt på Spannslåta 

ved Lunde skole innerst i Lundevågen (Hoftun 1997). I 2006 gjennomførte KHM ei 

mindre utgraving av en steinalderboplass på Grønnsletta ved Grønnslettvika på 

sørsida av Skjolneshalvøya (Id12752), mindre enn 1 km sørøst for Kjelsvika. Her var 

funntettheten svært høy, og et tykt kulturlag var delvis bevart. Både funn (herunder 

øks, pilspisser, et omfattende avslagsmateriale, 300 skår keramikk og ca 70g brente 

bein) og 
14

C-dateringer herfra viser at boplassen var i bruk i første halvdel av 

neolitikum, altså TN og MNa, i tillegg til enkelte korte besøk i MNb og SN-EBA 

(Melvold 2006).  

 

For oversikt over utgravinger av steinalderlokaliteter i Vest-Agder se KHMs Faglig 

program for steinalderundersøkelser (Glørstad 2006). Det trekkes veksler på 

undersøkte lokaliteter i nærområdet i denne rapportens vurdering av 

utgravingsresultatene. 
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6. NATURLANDSKAPET 

 

KLIMA OG VEGETASJONSHISTORIE 

Pollenundersøkelser viser normal utvikling av vegetasjon og klima på Lista, med i 

hovedsak pionervegetasjon i perioden fra eldste dryas til yngre dryas (13200 – 9900 

BP), etablering av åpen bjørkeskog i preboreal tid (9900 - 9200 BP), avløst av 

blandingsskog med blant annet furu og hassel i boreal tid (9200 - 8200 BP), og 

varmekjær løvskog med lind som dominerende treslag i atlantisk og første del av 

subboreal tid (8200 – 3500 BP). De første tegnene på skogrydding kommer ca. 5000 

BP, mens det skjer en omfattende avskoging av halvøya i løpet av bronsealder og 

jernalder som settes i sammenheng med jordbruk (Høeg 1995, Prøsch-Danielsen 

1995, 1996).  

 

STRANDLINJEFORSKYVNING 

Listalandet er et av områdene i Sør-Norge som ble tidligst isfritt etter siste istid, om 

lag 13 500 – 13 000 BP (Ryen 2007 med ref.). For ca. 12 500 år siden var Listalandet 

isfritt. Maksimums havnivå i isavsmeltingsfasen har trolig nådd opp til  mellom 3,8 og 

6,7 moh (Prøsch-Danielsen 1997, 2006). Ved slutten av istida sto havnivået omtrent 

på dagens nivå. Landet fortsatte å stige fram til ca. 9 000 BP, da havnivået trolig var 

mellom 4 og 6 meter lavere enn i dag. Funn av undersjøisk torv på 4 meters dyp i 

Nordhasselbukta i 1903 bekrefter dette. Det samme gjør  funn av undersjøisk torv på 4 

meters dyp på Sigersvollbanen i Eidspollen på 1920-tallet. Ytterkysten lå dermed så 

mye som opptil 1 km lenger ut enn i dag. Strandlinja var stabil fram til ca. 8000 BP, 

da tapestransgresjonen førte til at havnivået steg fram til om lag 6000 år BP. Heidi 

Ryen (2007:114) daterer en stigning opp mot ca. 4 moh til 7175 ± 40 BP. Dette 

tilsvarer tidlig i første del av senmesolitikum (nøstvetfase). Helge I. Høeg (1995:273)  

 

 
Figur 8: Foreslått strandforskyvningskurve for Nesheim på Lista. A, B, C: Representerer tre 

14
C-

daterte prøver. E indikerer perioden hvor det antas at den øvre organiske horisonten i massetaket ble 

avsatt. Fot voll:Viser nivået i underkant av en antatt strandvollen. Kurven er basert på Prøsch-

Danielsens kurve (1997). (Etter Ryen 2007:110) 
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har en noe tidligere datering av en tilsvarende transgresjon i Skjolnes myr I (terskel 

3,77 moh) til 7395 ± 70 BP (se også Prøsch-Danielsen 1997, 2006, for sammenstilling 

av resultater fra flere lokaliteter på Lista).  

 

Videre har Ryen (2007:115-116) trolig spor etter en  dobbel transgresjon, med en topp 

på ca 6 moh  noe før 6000 BP, en liten regresjon fram mot 5700 BP, og en ny topp 

muligens opp mot 7 moh omkring 5200 BP. Nivået for tapestransgresjonens 

maksimum ligger dermed mellom 6 og 7 moh, og utgjør øvre marin grense (holocen) 

på Lista (se også Prøsch-Danielsen 1997:99, 2006:84, 86 og Høeg 1995:316). Under 

Tapes-transgresjonens maksimum ble det meste av den vestlige delen av Listalandet 

satt under vann, og det ble formet store grunner, bukter og sund. Skjolnes-halvøya ble 

isolert som ei øy. Det ble dannet store strandvoller (”Tapes-vollen”) langs Listas 

sørkyst. Da havnivået igjen sank, ble de store vannene Hanangervatnet og 

Nesheimvatnet demmet opp av strandvollene.  

 

Forløpet av den etterfølgende regresjonen er mer usikker. Ryen (2007) presenterer en 

brattere kurve enn Lisbeth Prøsch-Danielsen (1997). Ryens kurve viser et havnivå 

omkring 3 moh rundt 4000 BP (tilsvarer overgangen mellom MNa og MNb), mens 

Prøsch-Danielsens kurve angir omlag 5 moh på samme tidspunkt. Nivået må antas å 

ha ligget et sted mellom disse. Omkring 3500 BP, tilsvarende yngre steinalders slutt, 

angir de to kurvene et havnivå på hhv 0 moh og ca 3 moh (Ryen 2007, Prøsch-

Danielsen 1995, 1997, 2006). Høegs datering av den tilsvarende regresjonen i 

Skjolnes myr I (terskel 3,77 moh) til 3760 ± 105 BP angir en mellomting av disse to 

(Høeg 1995: 282).  

 

 

 
Figur 9: Strandforskyvningskurve for Lista. (Etter Prøsch-Danielsen 1997:98). 
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GEOLOGI 

Berggrunnen på Lista består av bergarter fra prekambrisk alder: båndgneis i 

Agderkomplekset, og granittene hornblendegranitt/lys farsunditt og chamorkit/mørk 

farsunditt i Egersundkomplekset. På Skjolneshalvøya består berggrunnen av 

hornblendegranitt i nord, og båndgneis i sør. Lavlandet under 20-meterskoten lengst 

sør på Lista består av et bølgende morenelandskap. Langs sørspissen av Lista, og i 

havet utenfor, ligger Listamorenen, som er anslått til å være om lag 14 000 år 

gammel, og dermed den eldste kjente endemorenen i Sør-Norge. Tidligere ble det 

antatt at morenen innenfor er bunnmorene avsatt under den påfølgende 

isavsmeltingen. Nyere forskning viser at dette bare forklarer dannelsen av deler av 

løsmassene på Lista. I løpet av de siste millioner år har det gjentatte ganger vært en 

sterk vest-nordvestgående isstrøm ut gjennom Skagerak fra øst, senest i siste stadial. 

Denne strømmen førte med seg løsmasser fra Østersjøområdet, Oslofjorden, Sør-

Sverige og Jylland, og noe av dette ble avsatt på Lista. Dette er bakgrunnen for at det 

finnes blant annet flint og rombeporfyr i morenen på Lista. Flinten har trolig 

representert en attraktiv ressurs som råstoff til redskaper i steinbrukende tid (Sejrup et 

al., 1998, Berg-Hansen 1999 og in prep.). 

 

 

7. PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER  

Farsundprosjektet som ble gjennomført i 1992 var den første større arkeologiske 

undersøkelsen av steinalderboplasser i Agder. Før Farsundprosjektet var det kun 

foretatt små og spredte undersøkelser, og oppfatningen av steinalderen var i hovedsak 

basert på løsfunn og oppsamlet boplassmateriale. Prosjektet ga derfor et viktig 

innblikk i kronologiske og kulturhistoriske forhold i Sørlandets steinalder. Og ikke 

minst reiste funnene nye spørsmål omkring bosetning og utvikling i denne perioden i 

landsdelen, og relasjonen til tilgrensende områder. Undersøkelsen viste også at det var 

bevart et høyt antall steinalderboplasser i tillegg til flere andre kulturminner omkring 

Lundevågen (Ballin ogJensen 1995, Glørstad 2006). 

 

Før Lundevågenprosjektet har det sett ut til å være viktige forskjeller på de undersøkte 

boplassene nord og sør for Lundevågen. Boplassene nord for Lundevågen er for en 

stor del fra eldre steinalder, mens det er færre funn fra yngre steinalder. Sør for 

Lundevågen har det hittil vært undersøkt boplasser fra yngre steinalder, med 

tilsynelatende liten aktivitet i eldre steinalder. Tidligmesolitiske boplasser er ikke 

funnet på Lista, og heller ikke i Lundevågen. Under Farsundprosjektet ble det 

imidlertid funnet fire mellommesolitiske boplasser. Et spørsmål er om denne 

forskjellen er reell, og om det eventuelt henger sammen med lokaltopografiske 

forhold.  

 

Spesielt kronologiske spørsmål er utfordrende i dette området. Ettersom landhevingen 

har vært relativt liten, har de samme områdene ligget i strandkanten i lange perioder 

og gjentatte omganger i steinalderen. Dette har medført at de samme områdene er tatt 

i bruk som boplasser flere ganger gjennom både forhistorisk og historisk tid, noe som 

har resultert i boplasser med flere bosetningsfaser – såkalte blandete boplasser. Det 

gjenstår derfor flere kronologiske spørsmål.  
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Et viktig spørsmål har vært hvorvidt regulære nøstvetboplasser av østnorsk type 

finnes på Lista. Under Farsundprosjektet ble det funnet en lokalitet (R24) med 

materiale som sikkert må plasseres innenfor nøstvetfasen (nøstvetøkser, kombinert 

med blant annet en stor mengde mikroflekker, flere slipeplater av sandstein, stykker 

med hakk, mm). Denne lokaliteten inneholdt imidlertid også materiale fra både eldre 

og yngre perioder (Tørkopfasen, Kjeøyfasen, og TN), slik at avgrensning mot 

Kjeøyfasen var vanskelig. Ved undersøkelsene i forbindelse med Farsundprosjektet 

(Ballin og Jensen 1995) var det ikke mulig å datere 
14

C-prøver fra sikre kontekster. 

Det var heller ikke mulig å datere lokalitetene ut fra høyde over havet. Dette 

innebærer at kronologien som er foreslått på grunnlag av disse undersøkelsene kun 

bygger på typologisk klassifisering. Et viktig problem som ennå ikke er løst på grunn 

av disse forholdene, er hvorvidt Kjeøyfasen i senmesolitikum, slik den er definert på 

Østlandet av E. Mikkelsen (1975), er representert ved Lundevågen eller ikke. 

Utviklingen gjennom senmesolitikum og overgangen mellom senmesolitikum og 

tidligneolitikum er også et viktig problemfelt i området, som kompliseres av at samme 

lokalitet ofte har vært brukt gjentatte ganger gjennom lang tid. Under 

Lundevågenprosjektet har det derfor vært viktig å forsøke å framskaffe materiale som 

kan bidra i diskusjonen omkring identifisering og avgrensning av de ulike fasene i 

perioden fra og med senmesolitikum til og med mellomneolitikum A.  

 

Det foreligger et stort antall løsfunn fra senneolitikum og bronsealder på Lista, og 

spor etter tidlig jordbruk er utvetydig tilstede i pollenanalytisk materiale fra denne 

perioden, mens bosetningssporene fortsatt er få. Det har derfor vært en målsetting å 

forsøke å identifisere spor etter slik bosetning og dyrking som kunne knyttes til denne 

fasen.  

 

En sentral problemstilling for prosjektet har også vært å dokumentere eventuelle spor 

etter det eldste jordbruket, og å dokumentere utviklingen i området. Det er tidligere 

utført pollenanalyser fra myrer blant annet på Skjolneshalvøya som viser tegn på beite 

fra omkring 5000 BP (Høeg 1995). Ved hjelp av en kombinasjon av arkeologiske 

undersøkelser og naturvitenskapelige analyser var det derfor viktig å dokumentere og 

undersøke eventuelle spor etter forhistorisk dyrkning i området.  

 

Ved undersøkelser på steinalderlokalitetene som er forstyrret av dyrking, har 

hovedfokuset vært på muligheten av å finne strukturer under den dyrka jorda som 

eventuelt kan belyse spørsmål om intern organisering på lokalitetene. Fordi 

landområdene på Skjolnessida av Lundevågen byr på få flater og lite løsmasser, har 

imidlertid disse områdene vært brukt mange ganger gjennom både forhistorisk og 

historisk tid, både til dyrkning og bosetning. Resulatet av dette er omrotede boplasser 

og få bevarte strukturer. Under Lundevågenprosjektet ble det derfor først og fremst 

lagt vekt på å sikre et representativt gjenstandsmateriale fra utvalgte lokaliteter i 

området, selv om det også var en målsetting å finne bevarte strukturer. Det har også 

vært viktig å danne seg et sikrere bilde av omfanget på bosetning i ulike perioder, og 

spredning av lokaliteter i området som helhet.  

 

I forbindelse med Lundevågenprosjektet skulle det undersøkes gravrøyser av en type 

som finnes langs kysten av Norge, såkalte åsrøyser. Få slike røyser har blitt undersøkt 

med moderne arkoleologiske metoder, og så vel funksjon som dateringsramme er 

uavklart. Gravminner er en av de mest truede kulturminnetypene i landet, og 
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dispensasjonspolitikken er generelt restriktiv. Det er knyttet svært stort 

kunnskapspotensial til denne typen kulturminner, og de utgjør tradisjonelt en av våre 

viktigste kilder til kunnskap om ikke bare religion og gravskikk, men også 

bosetingshistorie og sosial organisasjon. Det ble derfor prioritert å gjennomføre en 

tilnærmet totalundersøkelse av de berørte gravminnene. 

 

8. METODER, DOKUMENTASJON OG KATALOGISERING 

Kulturminnene som omfattes av prosjektet er av ulike typer, og tilstanden varierer. 

Det ble derfor benyttet flere ulike undersøkelsesmetoder. Det vises til beskrivelse av 

metoder for hver av lokalitetene i de enkelte delrapportene. 

 

Tre av steinalderlokalitetene i Kjelsvika var relativt godt avgrenset gjennom 

registreringen, mens to av lokalitetene ble funnet i forbindelse med søkesjakting etter 

bosetningsspor under dyrka mark. Undersøkelsen av lokalitetene ble i hovedsak 

gjennomført som en kombinasjon av tradisjonell håndgraving i ruter og lag, og 

maskinell flateavdekking. En av lokalitetene lå tilsynelatende i udyrka mark. Denne 

ble derfor kun avtorvet med maskin og deretter utgravd for hånd i ruter og lag. 

 

I Smalsundet var det registrert mange funnsteder i dyrka mark. Ingen av lokalitetene 

var avgrenset, og det forelå få opplysninger fra hvert av funnstedene. Det ble derfor 

foretatt en forundersøkelse ved hjelp av en kombinasjon av alminnelig prøvestikking, 

graving av prøveruter manuelt og med maskin, samt søkesjakting. Ut fra resultatet av 

denne undersøkelsen ble lokalitetene i området definert på nytt, og prioriteringer 

foretatt med hensyn til videre undersøkelser. Det ble påvist åtte lokaliteter innenfor 

planområdet i Smalsundet, men det ble kun foretatt regulære utgravninger på to av 

disse. Avgrensingen av de prøvegravde lokalitetene i Smalsundet-området ble gjort i 

en kombinasjon av funnspredning fordelt på de respektive prøvestikkene/prøverutene, 

samt ut fra topografiske kriterier.  

 

For å kunne belyse spørsmål knyttet til hhv. datering og til utviklingen av jordbruket i 

området er det foretatt 
14

C-dateringer, samt pollen- og makrofossilanalyser. 
14

C-

analyser er utført av NTNU, treartsbestemmelser av statsstipendiat H. I. Høeg, og 

pollen- og makrofossilanalyser av Lisbeth Prøsch-Danielsen, AmS. 

Analyseresultatene er gjort rede for i de ulike delrapportene.  

 

Det er også foretatt humanosteologiske analyser av de brente beina fra gravrøysene på 

Kjelsvika VIII. Analysen er foretatt av Prof. Dr. med. Per Holck. Anatomisk avdeling, 

Antropologisk seksjon, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.  

 

UTGRAVNINGSMETODER 

På alle lokalitetene som ble utgravd helt eller delvis, ble det benyttet gravemaskin i 

varierende grad, først og fremst til avtorving og fjerning av matjord i moderne 

dyrkningslag. Deretter ble det benyttet ulike metoder for videre undersøkelser, 

avhenging av bevaringstilstand og problemstilling.  

 



Lundevågenprosjektet delrapport 1 

Sammenfattende rapport 

Gnr. 6/div. og 7/div., Farsund kommune, Vest-Agder  Saksnr.06/4272 og 08/904                                                   

 

26 

 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 
 

På de større, funnrike flatene med bosetningsspor fra steinalder (for eksempel 

Kjelsvika III, IV og VII) ble den tradisjonelle gravningen i ruter og lag gjort i hele 

metersruter, og ikke i kvadranter (halvmetersruter), slik det er vanligere på mindre 

boplasser med lavere antall funn. Bakgrunnen for dette var at lokalitetene var 

forstyrret av dyrking. Gravning i metersruter gjorde det mulig å effektivisere den 

manuelle utgravningen og dermed få undersøkt større flater. På Smalsundet I og VI, 

hvor det tilsynelatende fantes bevarte boplasslag, ble det imidlertid gravd i kvadranter, 

noe som gjør det mulig å få en mer presis analyse av funnspredning og eventuelle 

konsentrasjoner eller aktivitetsområder. Hver rute i ett lag utgjør én graveenhet, og 

funn ble samlet inn i felt med både rute (x/y) og lag skrevet på funnposene. 

 

På lokaliteter hvor det ved maskinell flateavdekking ble påvist nedgravde strukturer 

eller lag, ble disse gitt fortløpende S-nummer/Lag-nummer og innmålt digitalt 

Deretter ble strukturene snittet på midten og en halvpart ble gravd ut. Profilen i snittet 

ble dokumentert ved fotografering og tegning før prøver ble tatt ut fra profilene.  

 

 

 
Figur 10: N. Lundberg håndsålder jord på Kjelsvika III. I bakgrunnen er et lastekip på vei inn i 

Lundevågen. Kjelsvika t.h. i bildet. Foto: G. Reitan/KHM. 

 

Ved utgravning i ruter og lag ble alle håndgravde masser vannsåldet gjennom såld 

med 4x4 mm maskevidde. Fyllmassene fra tilnærmet alle strukturer ble også 

vannsåldet med tanke på funn i fyllmassene. I forbindelse med prøveundersøkelsene i 

Smalsundet, samt undersøkelsene på Kjeslvika I, ble det benyttet gravemaskin med 

hydraulisk såldeskuffe. Tiltakshaver klarte ikke å skaffe tilveie ønsket maskevidde 

(8x8mm), men kun med maskevidde  på 20x10 mm. Fordi maskinsåldet i hovedsak 
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ble brukt til sålding av moderne matjord, var 20x10mm egnet. Med mindre 

maskevidde ville maskinsåldingen av vært tidkrevende. Siden relativt få funn ble 

liggende igjen i såldeskuffa pga. dens grove maskevidde, ble imidlertid de 

maskinsåldete massene i flere tilfeller såldet på nytt for hånd i 4x4 mm-såld.  

 

 

 
Figur 11: Maskinsålding på Smalsundet I. C. Wenn ved gravemaskinen Smalsundet II synes på 

langsmal terrasse bak t.h., fremfor en lav bergvegg. Foto: H. M. Rendall/KHM 
 

 

FELTDOKUMENTASJON 

Strukturer og lag ble dokumentert på vanlig måte ved hjelp av foto og tegning. 

Lister over foto, tegninger og prøver finnes i den enkelte delrapporten. 

 

Tegninger av strukturer i plan foreligger i målestokk 1:20, eventuelt 1:10 eller 1:50. I 

visse tilfeller ble målepunkter markert på tegningene, slik at tegningene kunne 

digitaliseres og georefereres i ettertid. På tegnearkene var det en del forhåndsutfylt 

fellesinformasjon for å korte ned tidsbruken. 

 

Alle lokaliteter, utgravningsfelt, søkesjakter, prøveruter og prøvestikk er innmålt 

digital ved hjelp av totalstasjon (Leica TCA 1105). 

  

Felles for alle lokalitetene, også gravrøysene på Kjelsvika VIII, er at utgravning og 

innsamling av funn ble gjort i henhold til et rutenett med koordinater. Alle 

lokalitetene i Smalsundet inngår i ett og samme rutenett som dekker hele delområdet 
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Smalsundet, mens alle lokalitetene i Kjelsvika er gravd i henhold til separate rutenett. 

I de fleste tilfeller ble rutenettene satt ut ved hjelp av totalstasjon, mens på Kjelsvika 

V, VI og VII ble et manuelt rutenett lagt ut først, for så å bli målt inn digitalt i ettertid.  

 

Morenemassene på de undersøkte lokalitetene inneholdt store mengder til dels grov 

stein. Derfor ble den digitale innmålingen av steiner i hovedsak begrenset til større, 

jordfaste steiner. Innmålingsdataene er siden blitt applisert på kartgrunnlag med 1m 

ekvidistanse, som er tilstrekkelig detaljerte til å få fram topografisk viktige trekk ved 

de enkelte lokalitetene. Som et supplement til dette, er det blitt laget enkelte 3D-

modeller av landskapet med lokalitetene markert. 3D-kart gir en enda bedre forståelse 

av landskapet enn tradisjonelle todimensonale kart, og gir gode synliggjøringer av 

lokaliteters beliggenhet med strandlinje på forskjellige nivåer, omtrent tilsvarende 

situasjonen den gang de ulike boplassene var i bruk. 

 

 

 
Figur 12:  S. L. Berge tegner en av røysene på Kjelsvika III. Foto: G. Reitan. 
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KATALOGISERING 

Steinaldermaterialet er klassifisert i henhold til Helskog et al. (1976), der slåtte 

artefakter sorteres etter ulike nivåer i reduksjonsprosessen. Det innebærer en grov 

todeling av materialet i primærtildannete artefakter (uten retusj) og 

sekundærtildannete artefakter (redskaper/med retusj). Disse deles videre i tre 

artefaktgrupper: Daterende redskaper, andre redskaper og øvrige artefakter. Felles for 

steinaldermateriale er at det også sorteres i et hierarki ut fra råmateriale, der flint 

rangeres framfor bergkrystall, kvarts/kvartsitt og bergart. Kort sagt innebærer dette at 

alle diagnostiske artefakter som kan regnes som karakteriserende eller daterende for 

den enkelte lokalitet (for eksempel økser eller piler av flint) løftes opp på øverste nivå 

uavhengig av kontekst. Dette gjør det enklere å få oversikt over tilgjengelig 

funnmateriale fra en utgravd lokalitet i ettertid. 

 

Håndteringen av funnene fra lokalitetene Kjelsvika V, VI og VII avviker imidlertid 

fra dette, fordi disse ble utgravd ved hjelp av flateavdekking i kombinasjon med 

håndgraving av noen få ruter. Der er materialet katalogisert ut fra kontekst, og ikke 

råmateriale. Fortegnelse over katalogiseringen av dette materialet fins i 

Lundevågenprosjektets delrapport 5, der disse lokalitetene er omtalt. 

 

På alle Lundevågenprosjektets utgravde eller delvis utgravde steinalderlokaliteter ble 

det funnet strukturer med 
14

C-dateringer som er yngre enn steinalder (dvs. bronsealder 

og jernalder). Funn som kan knyttes sikkert til de yngre oppholdene på lokalitetene er 

jevnt over få, ofte begrenset til enkelte skår av keramikk. Funnmaterialet fra disse 

strukturene er likevel katalogisert og ordnet slik det er vanlig for steinalderfunn, der 

ett C-nummer omfatter alle funn fra en og samme lokalitet. 

 

Når det gjelder lokaliteter med funn av metallgjenstander sorteres materialet på en 

annen møte, med metallfunn, perler og keramikk sortert på høyere nivå enn flint og 

stein. Dette gjelder kun materialet fra gravrøysene på Kjelsvika VIII. 

 

 

Figur 13: Sortering av 

steinaldermateriale fra 

Kjelsvika III. Foto: G. 

Reitan 
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NUMMERKORRELASJONSLISTE 

Det er foretatt registreringer og undersøkelser innenfor prosjektområdet i flere 

omganger. Hver gang er det gitt nye nummer til de ulike lokalitetene. Nedenfor 

presenteres det derfor en tabell med oversikt over hvilke numre og navn som er brukt 

på de enkelte lokalitetene og i hvilken sammenheng det er gjort. 

 

 
Lokalitetsnavn 

Lundevågen-

prosjketet 

C-nr 

Lundevågen

-prosjektet 

Askeladden 

ID-nr. 

Lokalitetsnr. 

tidligere 

registrering 

Lokalitetsnavn 

tidligere 

registrering 

C-nr 

registrert 

materiale 

Tidligere 

registrering 

Smalsundet I 56501 - 71 Lok. 6  V.-Agder fylkesk. 

Smalsundet II 56502 78710 72 R 23 51160 Dyrnæs 1996 

 

Smalsundet III 

 

56503 

 

- 

 

73? 

 

R102 

R103 
R107 

51158 

37601 

37602 
37603 

 

Dyrnæs 1996 

Kallhovd 1989 

 

Smalsundet IV 
 

 

56504 

 

50133 

 

73? 

 

R 21 
 

 

Se ovenfor 

 

Dyrnæs 1996 
 

 

Smalsundet V 

 

56505 

 

30487 

 

74 

R 22 

R 108 

R 109 

51148 

37604 

37605 

Dyrnæs 1996 

Kallhovd 1989 

Smalsundet VI 56506 - 75 

76 

 

Lok. 2 

R 106 

 

37598 

 

Kallhovd 1989 

Smalsundet VII 56507 - 9 R 104 37596 Kallhovd 1989 

Smalsundet VIII 56508 - - R 111 37600 Kallhovd 1989 

Kjelsvika I 56458 11130 

30484 

- R18 

R19 

51155 

(56458) 

Dyrnæs 1996 

Jaksland 2003 

Kjelsvika II 56561 75825 - 
R16 

R20 

51163 

(56561) 

Dyrnæs 1996 

Jaksland 2003 

 

 

Kjelsvika III 

 

 

56459 

 

62379 

78705 
75823 

(30483?) 

 

5 

6 
8 

 

R14 

R15 
R17 

(R7?) 

51147 

51150 

51154 
51168 

(56458) 

 

Dyrnæs 1996 

Jaksland 2003 

Kjelsvika IV 55979  13 R1/71 (55979) Jaksland 2003 

 
Kjelsvika V og VI 

55635 
55636 

55638 

 
62377 

 
- 

 
R12 

 
- 

 
- 

Kjelsvika VII 
55637 

55639 - - - - - 

 

Kjelsvika VIII 

 

56211-56214 

30480 

50127 

(78702 
40477) 

2 

3 

4 
17 

R34 

R35 

R36 
R37 

 

- 

 

Dyrnæs 1996 

 

Funn som ikke 

kan skilles ut som 

egne lokaliteter  

 

56509 

 

- 

 R110 

R112 

 

37599 

 

Kallhovd 1989 

Tabell 8: Korrelasjonsliste  for lokalitetsnummer fra Askeladden, ulike tidligere registreringer, og fra 

Lundevågenprosjektet 
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9. RESULTATER FRA UTGRAVNINGENE – DE ENKELTE LOKALITETENE 

I det følgende gis det en kort presentasjon av de undersøkte lokalitetene. 

Presentasjonen gir en oversikt over de viktigste funnene, dateringer og resultater fra 

hver lokalitet. 

  

KJELSVIKA I 

Blandet boplassfunn fra mellommesolitikum, senmesolitikum og første halvdel av 

neolitikum, samt kokegroper fra eldre bronsealder og eldre jernalder. Beliggende på 

en totalt ca 600-700 m² stor, nordvendt terrasse, ca 5,5-7,5 m o.h. Omkring 250-300 

m² ble nærmere undersøkt. Boplasslag er blitt forstyrret av dyrkning i ettertid (uvisst 

når), så gjenstandsfunnene fra lokaliteten stammer først og fremst fra gravde 

prøveruter i matjord og enkeltfunn tilfeldig oppsamlet under maskinell 

flateavdekking. 

 

Funn, strukturer og dateringer 

Totalt 3402 enkeltfunn er katalogisert fra lokaliteten. Av disse er 3311 av flint, noe 

som utgjør 99,1% av alle littiske funn. 1,3% av steinsakene er sekundært bearbeidet. 

Både avslag av slipte flint- og bergartsøkser, pilspisser (A-piler, tverrpiler og en B-

pil), flekkeredskaper, samt diverse kjernetyper er representert i materialet. Blant de 

slipte flintfunnene kan to funn trolig henføres til bestemte øksetyper: Det ene funnet 

er fra overgangen mellom bred- og smalside, der begge sider er slipt. Smalsiden er 

tilnærmet flatslipt, mens bredsiden er synlig hvelvet. Dette er trolig fra en tynnakket 

øks av type III fra sein TN. Et annet funn av slipt flint er trolig fra en øks med slipte 

bredsider, men uslipte smalsider, sannsynligvis en øksetype som kan dateres til MNa 

(tynnakket av type VII eller av tykknakket MNa-type). 

 

 

 
 

 

 

Figur 14: Illustrasjonen viser hvor på 

øksa avslaget C56458/1er fra (vist 

med rødt). Trolig stammer avslaget 

nettopp fra en slik eller lignende 

øksetype. Etter Nielsen 1978, 

bearbeidet av G. Reitan/KHM. 
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Antallet mikroflekker og mikroflekkekjerner er langt færre enn flekker, 

flekkeredskaper og flekkekjerner. Mange av flekkeredskapene er laget av kraftige, 

brede flekker. Dette tyder på at tyngdepunktet i materialet er neolittisk, trolig fra 

perioden sein TN-MNa, men trolig fins innslag fra både nøstvetfasen og kjeøyfasen i 

materialet. Det kan heller ikke utelukkes helt at det fins MNb-gjenstander blant 

flekkematerialet herfra. Det foreligger ingen 
14

C-dateringer fra lokaliteten, som 

sammenfaller med den typologiske dateringen av funnene til neolitikum. 

 

 

 
Figur 15: Flekker og kjerner fra Kjelsvika I. Oppe t.v. mikroflekker, nede t.v. en bipolar kjerne.I  

midten diverse flekkekjerner som viser variasjonen i kjernematerialet. T.h. flekker og ryggflekker. 

Foto: T. Heibreen/KHM. 

 

 

Ved maskinell flateavdekking ble matjorda fjernet. På denne måten framkom totalt 21 

strukturer. Av disse er ni tolket som kokegroper, to som ildsteder, fire som 

kokegrop/ildsted og én er uviss. I tillegg kommer fem rydningsrøyser, trolig fra nyere 

tid. 
14

C-dateringer har gitt resultater til sein tørkopfase (to dateringer), eldre 

bronsealder (to) og romertid-folkevandringstid (to).  

 

Få funn kan med sikkerhet knyttes til de tre kokegropene fra sein tørkopfase. I en av 

kokegropene fra eldre bronsealder ble det funnet keramikk som antas å være samtidig 

med dateringen. Seks andre, udekorerte keramikkskår er trolig samtidige med 

kokegropene fra eldre jernalder, eventuelt fra eldre bronsealder. 
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Transgrederte kokegroper fra tørkopfasen 

Kokegropene S9, S10 og S10b fra tørkopfasen lå på ca 5,5 m o.h., ca 0,8 m under 

dagens overflate. Kokegropene var overleiret av et sandlag som var bevart under 

matjorda. I toppen av sandlaget ble det funnet avslag av slipt flint, trolig av en øks fra 

TN-MNa. Også andre funn av slipt flint på lokaliteten stammer fra økser som 

typologisk kan stemme overens med denne dateringen. Sandlaget er derfor trolig 

avsatt en gang mellom 7600 og 4500 BP. Laget er tolket som et transgresjonslag, og 

passer godt med Tapes-transgresjonens maksimum på ca 7 m over dagens nivå. Dette 

maksimum dateres til omkring 5200 BP, altså i kjeøyfasen (Ryen 2007).  

 

 

 
Figur 16: L. M. Fuglevik dokumenterer kokegropene S10a og 10b i plan. Til høyre S9. Profil 1 i 

bakgrunnen, hvor et lyst sandlag kan skimtes under et mørkere, kullholdig lag. Foto: G. Reitan/KHM. 

 

 

 

KJELSVIKA II 

Boplasspor som ikke kan dateres nærmere enn til steinalder. Beliggende på en 

nordvendt terrasse ca 12 m o.h. vest for Kjelsvika, mellom lokalitetene Kjelsvika I og 

–III. Materiale fra prøvestikk (kun to ubestemmelige fragmenter) fra registrering på 

stedet i 2003 er katalogisert sammen med øvrig materiale fra Lundevågenprosjektet, 

under C56561. Lokaliteten ble, på bakgrunn av få funn med lite distinkt karakter fra 

registreringen, ikke prioritert for undersøkelse under Lundevågenprosjektet. 
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KJELSVIKA III 

Blandet boplassfunn med inventar fra senmesolitikum og TN-MNa, kokegroper fra 

seinneolitikum og eldre jernalder, samt rydningsrøysfelt trolig fra eldre jernalder. 

Beliggende på en stor, nordvestvendt terrasse, ca 10-10,5 moh., med en parallell, noe 

lavereliggende, langsmal (ca 9 m o.h., inntil 7 m bred) terrasse langs ytterkanten av 

denne, nedenfor en delvis markert brink mellom øvre og nedre terrasse. Totalt utgjør 

lokaliteten ca 400-450 m². Manuell utgravning i hele metersruter i inntil fire 

mekaniske 10 cm-lag (lag 1-4) ble konsentrert til nedre terrasse, hvor til sammen 

12,05 m³ ble gravd innenfor et område på 61,5 m². Lokaliteten ble før utgravningen 

antatt å ikke være forstyrret av dyrkning i ettertid, men avtorving og jordprofiler viste 

både rydningsrøysfelt og dyrkningslag som har forstyrret boplasslagene fra steinalder, 

noe som forvansker tolkningen av materialet vesentlig. 

 

  

 
Figur 17: Etter  avtorving av Kjelsvika III. Stikkstengene viser fra venstre rydningsrøysene 3, 2 og 1. 

Foto: M. Derrick/KHM 

 

 

Funn, strukturer og dateringer 

Funnmengden fra Kjelsvika III er stor, til sammen 51.122 enkeltfunn inkludert 

prøvemateriale. Av littisk materiale utgjør flint 99,5%, redskapsandel er 0,7%. Ikke 

noe av materialet kan typologisk dateres til mellommesolittisk tid.  

 

Lokalitetens eldste funn kan dateres til nøstvetfasen. Blant disse er både nøstvetøkser, 

trinnøkser, slipeplater, mikroflekkekjerner og totalt ca 1700 mikroflekker. Mange av 

mikroflekkekjernene er koniske. I tillegg kan et mulig fiskesøkke med fure og et 
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mulig forarbeid til kjerneøks i flint nevnes. Et ildsted, S10, er 
14

C-datert til sein 

nøstvettid, 6300±25 BP. 

 

 

 
 

 

Det er sannsynlig at deler av materialet fra Kjelsvika III er fra kjeøyfasen. I første 

rekke gjelder dette tverrpiler og kanskje også eneggete piler og enkelte A-piler laget 

på flekkelignende avslag. Uten 
14

C-dateringer til denne fasen er dette imidlertid 

vanskelig å fastslå. Tverrpiler utgjør en tredjedel av alle de ca 100 sikre pilspissene, 

mens A-piler utgjør over halvparten av pilspissene. Et flertall av funnene fra 

lokaliteten peker mot neolittisk tid, sannsynligvis perioden TN-MNa, der lag 2 ser ut 

til å ha et noe yngre preg enn deler av lag 3. Til sammen 13 flekker, avslag eller 

fragmenter av slipt flint ble funnet. Et av avslagene stammer trolig fra en tynnakket 

flintøks. Flekkematerialet (totalt omkring 1000 flekker/ryggflekker uten retusj) synes i 

hovedsak å være slått fra andre typer kjerner enn sylindriske kjerner: 16 kjerner er 

sylindriske blant et totalt antall på 370 hele kjerner. De største gruppene blant de hele 

kjernene utgjøres av bipolare kjerner (92 stk.) og ulike plattformkjerner (188 stk.). Et 

ildsted er 
14

C-datert til sein MNa (4255±35 BP). Ingen funn eller dateringer viser 

sikkert til aktiviteter på stedet i MNb. Derimot er en kokegrop datert til sein SN.  

 

Dateringer fra andre kokegroper viser til aktiviteter på stedet også i romertid-

folkevandringstid. Enkelte skår av dekorert keramikk (hankekar?) kan knyttes til 

denne bruken av lokaliteten.  

 

Økser 

Øksematerialet viser at både nøstvetøkser og trinnøkser trolig har vært i bruk samtidig 

på lokaliteten i nøstvetfasen, men det fins også et mulig forarbeid til en liten kjerneøks 

i flint, som kan være samtidig med disse. Et nakkeparti av en firesidig bergartsøks av 

vanskelig bestembar type (trolig av tynnakket type) kan trolig tidfestes til TN-MNa, 

men ikke mer presist enn dette, siden det er problematisk å overføre 

flintøkstypologiske kriterier på bergartsøkser.  

 

Figur 18: Ildstedet S10 lå i 

den mest funnrike delen av 

det utgravde området. 

Ildstedet er 14C-datert til 

siste del av nøstvetfase. 

Foto: G. Reitan/KHM 
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Figur 19: Et utvalg funn fra Kjelsvika III. T.v. mikroflekker, i midten en borspiss, tre avslagsskrapere 

og to flekkekjerner. T.h. flekker og ryggflekker. Foto: T. Heibreen/KHM. 

 

 

 
Figur 20: Enegga spisser, tverrspisser og A-piler fra lag 4 på Kjelsvika III. Pilspissen i midten øverst 

er av ryolitt. Totalt foreligger det 102 sikre pilspisser fra lokaliteten, i tillegg til 13 usikre. Foto: T. 

Heibreen/KHM. 
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Stort spissmateriale 

Pilspissmaterialet fra Kjelsvika III er rikt og består av 101 sikre pilspisser og et titall 

usikre, fragmenterte piler som ikke kan typebestemmes nøyaktig. Av de sikre, 

typebestemte spissene er det 34 tverrpiler, 55 A-piler, en B-pil, mens ni pilspisser er 

katalogisert som eneggete. Disse forholdstallene minner svært mye om hyppigheten 

av de ulike pilspisstypene på flere av Farsundprosjektets blandete lokaliteter, for 

eksempel R24 og R18. Innenfor de ulike typene er det stor variasjon blant pilspissene 

på Kjelsvika III. Eksempelvis varierer de hele tverrpilene i lengde fra 1,1 til 2,6 cm, 

mens de fleste er omkring 2 cm lange. Blant A-pilene er det store flertallet (39 stk.) av 

type A1. A-spissene er jevnt over relativt små, ingen er lengre enn 3,7 cm. Blant 

pilspissene foreligger det en A1-spiss av ryolitt. Det ble ikke funnet avslagsmateriale i 

ryolitt, så spissen er neppe blitt tildannet på stedet. Også på Farsundprosjektets R18 

ble det funnet en ryolittspiss. Trolig viser disse funnene til kontakter vestover mot 

Bømlotraktene, da dette råstoffet ikke forekommer lokalt på Lista.  

 

SN-keramikk 

Over 160 skår av keramikk kan knyttes til kokegropa med SN-datering, og bunn- og 

skulderskår viser at de trolig er fra ett og samme kar av en type som var vanlig i SN-

EBA. Ellers kan ingen funn knyttes sikkert til denne fasen. 

 

Rydningsrøysfelt 

Lokaliteten omfattet også et lite rydningsrøysfelt med sju rydningsrøyser som ikke var 

synlige før etter avtorving. Alle røysene var ovale eller runde med tverrmål på 

omkring 2,5 m, hadde et ensartet preg og lå på den store, øvre terrassen. Omkring og 

mellom røysene fantes et utvasket og relativt tynt dyrkningslag. Datering av feltet har 

vært vanskelig ettersom makrofossilanalysen ikke fant noen bevarte korn eller frø som 

kunne knyttes til dyrkningen. Det foreligger derfor kun en datering av et 

hasselnøttskall fra et antatt dyrkningslag (lag 2) i rydningsrøys 1. Dateringen ga 1625 

± 30, kalibrert  AD 350-540 (2 sigma), og tilsvarer perioden sent i yngre romertid -

folkevandringstid. Dateringen samsvarer godt med en datering av en av kokegropene 

(S1) på lokaliteten.  

 
Figur 21: Strukturer på Kjelsvika III. Ill.: L. Thorgersen/KHM. 
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KJELSVIKA IV 

Blandet gjenstandsinventar fra MNa, eldre bronsealder og eldre jernalder, 

dyrkningslag fra eldste bronsealder, samt kokegroper fra eldre bronsealder og eldre 

jernalder. Beliggenhet innerst i Kjelsvika på ei nord-nordvestvendt, slakt hellende 

slette. De undersøkte delene av lokaliteten ligger ca 4-5,5 m o.h. Undersøkt ved 

kombinasjon av prøverutegraving, maskinell fjerning av matjord og konvensjonell, 

stratigrafisk graving i hele metersruter i et sterkt trekullholdig fossilt dyrkningslag. Ca 

230 m² ble avtorvet, og 38 m² gravd for hånd i ruter, mens totalt omfang anslås til 

inntil 500 m².  

 

Funn, strukturer og dateringer 

Til sammen 1053 enkeltfunn ble gjort, og det foreligger totalt 11 
14

C-dateringer fra 

lokaliteten. Flint utgjør 96% av det littiske materialet, og redskapsandelen er 3,3%, 

noe som er relativt høyt blant Lundevågenprosjektets undersøkte lokaliteter. 

Lokalitetens høyde over havet gjør at MNa danner bakre grense for datering av 

funnene. Blant funn som kan dateres typologisk til denne fasen er en bergartsøks, tre 

A-piler, to tverrpiler, flekkekniver, flekker og enkelte flekkekjerner. Det foreligger 

imidlertid ingen 
14

C-dateringer fra mellomneolittisk tid fra Kjelsvika IV. Den 

manuelle gravningen i ruter og lag ble begrenset til et trekullholdig dyrkningslag som 

er 
14

C-datert til tidlig eldre bronsealder. Funn som fem hjerteformete pilspisser, 

dråpeformete skrapere, borspisser og andre overflateretusjerte redskaper antas å være 

samtidige med dyrkningslaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 22: T.v: Hjerteforma pilspiss. T.h.: Seinmesolittisk, tverregga bergartsøks, nærmest lik økser av 

nøstvettype. Denne øksa blei funnet med eggen stukket ned i jorda inntil en stor, jordfast stein. Foto: T. 

Heibreen/KHM og  G. Reitan/KHM. 
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Det typologisk eldste funnet fra Kjelsvika IV er en slipt, tverregget bergartsøks 

tilnærmet lik nøstvettype. Denne ble funnet stukket ned i undergrunnen gjennom 

dyrkningslaget, inntil en større, jordfast stein. Funnstedet (4,9 m o.h.) må ha stått 

under 1-2 m vann i nøstvetfasen (jfr. Prøsch-Danielsen 2007; Ryen 2007), så øksa må 

ha blitt nedsatt på et seinere tidspunkt, kanskje i eldre bronsealder.  

 

Siden MNa utgjør bakre dateringsgrense ut fra strandlinjekurven å dømme, er det 

sannsynlig at A-pilene og tverrpilene er samtidige, og at også tverrpiler var i bruk i 

MNa i området.  

 

 

 
 

Figur 23: T.v.: Tverregga bergartsøks. Øverst: Flekkekjerne. Nede i midten: Tre tangepiler av type A. 

Nede til høyre: Tverrpil. Alle disse funna antas å være samtidige, trolig fra MNa. Foto: T. 

Heibreen/KHM. 

 

 

Til sammen 13 strukturer ble dokumentert, alle nedgravde i dyrkningslaget og dermed 

yngre enn dette. Åtte av dem er tolket som kokegroper, de øvrige er kokegroper eller 

ildsteder. 
14

C-dateringer fra disse fordeler seg i to grove bolker, en bolk med fem 

dateringer til eldre bronsealder mellom 3170±30 og 2850±110 BP og en i perioden 

førromersk jernalder-eldre romertid med fire dateringer mellom 2180±90 og 1855±30 

BP. Yngre bronsealder er ikke representert i dateringene av strukturene. Et skår av et 

kleberkar er trolig fra førromersk jernalder, mens drøyt 200 skår keramikk kan trolig 

knyttes til førromersk jernalder og/eller romertid. 
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Figur 24: Det kullholdige dyrkningslaget fra bronsealder på Kjelsvika IV skjæres av flere kokegroper.  

 

 

Dyrkningslag og boplassspor fra eldre bronsealder 

Et lag rikt på kullstøv er tolket som dyrkningslag med sannsynlig spor etter avsviinger 

og rydding i bronsealder periode I. Dyrkningslaget var 5-20 cm tykt. Det ble 

imidlertid ikke påvist korn i makrofossilprøve fra laget. Mangelen på annet organisk 

materiale gjør at laget er ikke tolket som boplasslag. Det var lite bein og ikke spor 

etter avfall fra måltidsrester eller jaktbytte, noe som trolig ville gjort konsistensen på 

laget ”feitere”. Laget ble avdekket over ca 150 m², men ble ikke avdekket i sin fulle 

utstrekning. Det foreligger to samtidige 
14

C-dateringer fra laget (3345±30 og 3330±35 

BP), noe som er marginalt eldre enn et dyrkningslag påvist på Kjelsvika VI.  

 

De eldste daterte kokegropene/ildstedene på lokaliteten er noe yngre enn dateringene 

fra dyrkningslaget. Det ble ikke påvist spor etter bygninger på lokaliteten, men 

sammen med funn av gjenstandsmateriale fra bronsealder er disse tolket som spor 

etter bosetning på stedet. 
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KJELSVIKA V OG VI  

Lokaliteten omfatter 2 steinalderboplasser skadet av dyrkning (Kjelsvika V og VI), et 

fossilt dyrkningslag, samt  spredte kokegroper/ildsteder.  

 

På Kjelsvika V ble det funnet til sammen 235 gjenstander av flint. Gjenstandene ble 

funnet  i flaten under sjakting og i håndgravde ruter,  i et om lag 128 m
2
 stort område. 

Av totalt 235 gjenstander var bare to (0,8 % av materialet) sekundært bearbeidet. En 

borspiss er et 3,8 cm langt flekkebor laget av en kraftig, tykk flekke med 

totalretusjerte, nærmest overflateretusjerte sidekanter. Boret er tilnærmet likt et 

flekkebor fra den seint MNb-daterte boplassen Slettabø på Jæren (se Skjølsvold 1977: 

Pl. 15 øverst, midten). Ellers fins det en flekkekniv, ryggflekker og flere regulære 

flekker, men ingen typiske flekkekjerner, og heller ikke pilspisser. Det er også oppført 

enkelte mikroflekker fra Kjelsvika V, men ingen av disse er regulære  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25:  Til venstre: Borspiss C55635/1 fra Kjeldsvika V, laget på kraftig flekke. Største mål er 3,9 

cm. Til høyre: fragment slått av slipt flintøks fra Kjeldsvika VI. Største mål er 3,8 cm.  Foto: L. 

Grindkåsa.  

 

mikroflekker slik de kjennes fra den velutviklete  mikroflekketeknikken særlig i den 

seinmesolittiske nøstvetfasen. Funn som morfologisk klassifiseres som mikroflekker 

opptrer også  i produksjonsavfall fra mellomneolittiske kontekster (se bl.a. Østmo 

2008). Flekketeknikken, den slipte flinten og flekkeboret peker mot mellomneolittisk 

tid som rimelig dateringsramme for funnene. Det foreligger ingen gjenstandsfunn som 

må være yngre enn mellomneolitikum. Lokaliteten ligger 3,5 – 4 moh. Det råder 

usikkerhet omkring strandlinjeforskyvningen på Lista i neolitikum. På bakgrunn av 

den nyeste  strandlinjekurven (Ryen 2007) kan ikke lokaliten være eldre enn ca. 4000 

BP. Dersom lokaliteten har vært strandbundet, er en datering til MNb (4100 – 3800 

BP) mest sannsynlig.  
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Figur 26: Utgravde ruter med funnfordeling Kjelsvika V og VI. 

 

 

På Kjelsvika VI ble det funnet tilsammen 477 gjenstander. Av disse var 476 av flint, 

og 1 av bergart, - 12 var sekundært bearbeidet (2,5 % av materialet). Funnene 

fremkom både i matjordlag fra nyere tid og spredt i flaten under sjakting, samt fra 

konvensjonell graving i ruter anlagt i et kryss på de antatt sentrale delene av 

lokaliteten. Funnspredningen og lokaltopografien viser et aktivitetsområde på 

omkring 60 m². Til sammen ble om lag 11 m
2 

undersøkt. Lokaliteten dateres 

typologisk til neolitikum på bakgrunn av funn av et fragment med sliping og retusj 

(fra en slipt flintøks), tre tangespisser (A-spisser), og 15 flekker (deriblant to 

ryggflekker). Lokaliteten lå 4 - 4,5 moh. Strandlinjekurven for neolitikum på Lista er 
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usikker, men kan likevel antyde en datering dersom vi antar at lokaliteten har vært 

strandbundet. Lokalitetens laveste punkt lå på ca 4 moh., og en strandlinjedatering 

plasserer den innenfor MNa, eller eventuelt noe senere (Ryen 2007).  Det er ingen 

ting i funnmaterialet fra Kjeldsvika VI som med sikkerhet kan plasseres i MNb. Det 

antas derfor at Kjeldsvika VI har vært en liten lokalitet med ett eller få korte opphold 

helt i strandkanten, muligens i siste del av i MNa. Det har vært et langgrunt område 

nedenfor en svakt markert helling nord for lokaliteten, med gunstige forhold for å 

trekke opp små båter.  

 

På den samme sletta som Kjelsvika V og -VI ble påvist, fremkom også et 

trekullholdig, fossilt dyrkningslag, samt åtte strukturer tolket som kokegroper og 

ildsteder. Det foreligger fem 
14

C-dateringer fra disse strukturerene.  
14

C-dateringer av 

kokegropene er spredt fra yngre bronsealder til og med romertid. Dyrkningslaget er 
14

C-datert til eldre bronsealder 3085±55 BP (1430-1260 f.Kr., kal. 2 σ avvik). 

Dateringen av det fossile dyrkningslaget er noe yngre enn av dyrkningslaget på den 

nærliggende Kjelsvika IV, men samtidig med flere av de andre dateringene fra 

Kjelsvika IV.  
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KJELSVIKA VII 

Blandet boplassfunn fra nøstvetfasen og TN/MNa. Beliggende ca 6,5 - 7 m o.h. på en 

naturlig topografisk avgrenset, nordvendt terrasse i enden av en liten dalgang. Sletta 

nedenfor/nordvest for lokaliteten ligger på 4,5-6 m o.h. Lokaliteten anslås å ha vært 

omkring 250 m
2 

stor. Kun 10 m
2
 ble nærmere undersøkt i inntil fire mekaniske lag i 

hele metersruter anlagt i et kryss sentralt på terrasseflaten. Det foreligger én 
14

C-

datering som kan knyttes til de antatt eldste aktivitetene på Kjelsvika VII. 

 

Funn, strukturer og dateringer 

Totalt 8655 enkeltfunn foreligger fra Kjelsvika VII, hvorav 99% flint blant det littiske 

materialet og med redskapsandel på lave 0,4%. Blant materialet er det fire 

bergartsøkser: To nøstvetøkser, en trinnøks og en vanskelig bestembar tverrøks av 

seinmesolittisk type. To av øksene er hele, de to siste er avbrutte nakkepartier. I 

tillegg fins omkring 20 avslag og fragmenter av bergart som kan knyttes til 

oppskjerping og/eller produksjon av bergartsøkser. Av øvrig seinmesolittisk 

flintmateriale fins det en konisk mikroflekkekjerne, en håndtakskjerne, flere andre 

mikroflekkekjerner, samt 167 mikroflekker. Håndtakskjernen fra lokaliteten er en av 

totalt tre slike fra Lundevågenprosjektets materiale (to stk. ble funnet på Smalsundet 

VI som dateres til kjeøyfasen). Også tre slipeplatefragmenter av sandstein skal trolig 

regnes til de seinmesolittiske funnene. Videre fins det ti små sylindriske flekkekjerner 

med klare likhetstrekk med dem funnet på bl.a. Smalsundet I og Kjelsvika III, drøyt 

100 flekker/ryggflekker (inkludert enkelte flekkekniver og flekkeskrapere), samt åtte 

pilspisser. En av ryggflekkene er svært kraftig, hele 8,5 cm lang. Blant spissene er det 

fem A-spisser tildannet på flekker og flekkelignende avslag, to tverreggete og en 

eneggete spisser. En av de tverreggete spissene er skjevegget. Det ble ikke identifisert 

slipt flint i materialet. 11 knakkesteiner utgjør en betydelig del av bergartsmaterialet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 17: T.v.: nøstvetøks C55637/136. Største mål er 11,7 cm. T.h.: trinnøks med avbrukket eggparti, 

C55637/69. Største mål er 9,4 cm. Foto: L. Grindkåsa.   
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Inventaret viser tydelig innslag fra nøstvetfasen, bl.a. økser, økserelatert 

avslagsmateriale, mikroflekker og mikroflekkekjerner, samt slipeplatefragmenter. 

Kjernematerialet for øvrig domineres av bipolare kjerner og ulike plattformkjerner, 

men ti sylindriske kjerner viser sammen med flekkematerialet til en godt utviklet 

flekketeknikk representert ved deler av aktivitetene på stedet, og peker mot opphold 

på stedet i sein TN eller MNa. Prosjektilmaterialet med A-piler, tverrpiler og enegget 

spiss stemmer overens med dette, selv om det kan ikke utelukkes at deler av 

materialet kan dateres typologisk til kjeøyfasen. Det foreligger ingen funn som er 

sikkert eldre enn nøstvetfasen, og heller ingen som er sikkert yngre enn MNa, for 

eksempel overflateretusjert avfall. Imidlertid fins det tre små skår udekorert keramikk, 

men disse er trolig av eldre jernaldertype.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28: T.v.: håndtakskjerne C55637/52 fra Kjeldsvika VII. Største mål er 2,7 cm. T.h.: sylindrisk 

kjerne C55637/59. Største mål er 4,1 cm.    Foto: L. Grindkåsa.  

 

Lokalitetens beliggenhet tilsier at den ville være mest attraktiv når sjøstranda stod like 

nedenfor (om lag 5 -6  moh) slik at den ble liggende ved en liten grunn bukt. Dersom 

dette stemmer innebærer det at lokaliteten har vært mest attraktiv om lag 6500 – 6000 

BP og 4800 – 4500 BP. I perioden 6000 – 4800 BP kan sjøen ha stått for høyt. Det vil 

si at dersom lokaliteten har vært strandbundet har den hatt gunstigst beliggenhet i siste 

del av nøstvetfasen og i TN, mens sjøen trolig har stått for høyt i kjeøyfasen. Dette 

stemmer godt overens med gjenstandsmaterialet. En 
14

C-datering til sein nøstvetfase, 

6285±30 BP (5320-5210 f.Kr., kal. 2 σ avvik), stemmer overens med deler av 

materialet. Dateringen er fra et kullholdig lag (S24) i nedkant av terrassen, muligens 

representerer laget utkast fra boplassen på terrassen. På denne tiden sto havet omkring 

5-6 m høyere enn i dag, og terrassen hvor Kjeldsvika VII lå var en naturlig 

topografisk avgrenset lokalitet med sjøkanten tett inntil ved foten av terrassen. 

Nedenfor lokaliteten har det da ligget en grunn og godt skjermet bukt eller lagune. 

Dette har gitt gunstige forhold for opptrekk avbåter, og den grunne bukta har sikkert 

også vært velegnet for innsamling av skjell, fiske m.m.  
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KJELSVIKA VIII 

Gravrøyser med funn fra yngre romertid og bronsealder. Det var registrert fire mulige 

gravrøyser som alle lå i samme område ved Kjelsvika. To av disse (ID78702 og 

ID40477) ble i felt avskrevet som gravrøyser, og er tolket som rydningsrøyser fra 

nyere tid. Den ene av disse ligger umiddelbart vest for de to gravrøysene, mens den 

andre ligger på en markert kolle rett øst for A-verkets kai. Rydningsrøysene ble 

undersøkt ved snitting med gravemaskin og graving av sjakter i kryss over røysene. 

To spinnehjul av forhistorisk karakter er funnet ved den ene røysa. Det er likevel 

usikkert om deler av røysa er forhistorisk.  

 

De to gravrøysene, ID50127 og ID30480, ble undersøkt ved avtorving og utgravning i 

kvadranter, for hånd og ved hjelp av gravemaskin. Gravene ligger tett ved hverandre 

på et markert framspring ytterst på en om lag øst-vest-orientert naturlig terrasse sørøst 

for østenden av A-verkets kai og ca 130 m rett vest for vestbredden av Kjelsvika. 

Røysene ligger på ca 25 m o.h. med svært godt utsyn mot nord over Lundevågens 

østre deler, mot Smalsundet i vest og nordre del av Kjelsvika i øst. Fremfor terrassen 

faller terrenget bratt mot nord. Gravrøysenes beliggenhet er godt synlig fra sjøen, og 

selv om røysene ikke er særlig monumentale og høye, må de kunne karakteriseres 

som klassiske åsrøyser. Begge røysene var jordblandete røyser med tynn kappe av 

torv, samt spredte biter av hvit kvarts i haugfyllet langs foten av det ene gravanlegget. 

Den ene gravrøysa (ID50127) var ca 10,5 m i diameter og inntil 1,5 m høy, den andre 

(ID30480) var ca 8 m i diameter og om lag 1 m høy. Det foreligger to 
14

C-dateringer 

fra den ene røysa. 

 

 

 
Figur 29: Gravrøys ID50127 med utsikt nordover mot Lundevågen og Farsund. Foto: L. Grindkåsa. 
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Figur 30: Oversikt over kullag under gravrøys ID50127, datert til 2445±35 BP. Ill: T. Wikstrøm/KHM. 

 

 

Funn, strukturer og dateringer 

Bevaringsforholdene i de to gravrøysene viste seg å være bedre enn de ofte er i 

lignende åsrøyser. I den ene, ID50127, ble det bl.a. funnet to glassperler, et 

spinnehjul, to beinnåler og fragmenter av en sammensatt, trelags dekporert avsatskam 

av bein. Videre ble det funnet til sammen store mengder skår keramikk fra to ulike 

kar. Det ene karet (191 skår, til sammen 85 g) er av fint, glattet gods med dekor av 

innrissede linjer og punktstempler, det andre (omkring 430 skår, til sammen ca 1500 

g) karet har vært et større koke- eller forrådskar dekorert med neglinntrykk. Det meste 

av det brente beinmaterialet og flere kamfragmenter ble funnet oppi dette sistnevnte 

karet. Til sammen er det 671 g brente bein fra denne gravrøysa. Det finnes bein av 

både dyr og menneske i materialet. Et fåtall av menneskebeina tillot nærmere 

bestemmelse. Enkelte biter synes å være fra et eldre/middelaldrende individ, mens andre 

er bestemt til et voksent individ, neppe over 40 år. Kjønn kunne ikke bestemmes. Det er 

usikkert om det dreier seg om et eller flere individer. Det fantes også et lite innslag av 

dyrebein blant materialet, men disse bitene er ikke artsbestemte. 

  



Lundevågenprosjektet delrapport 1 

Sammenfattende rapport 

Gnr. 6/div. og 7/div., Farsund kommune, Vest-Agder  Saksnr.06/4272 og 08/904                                                   

 

48 

 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31: Kam med futteral fra Tyskland (etter Hoftun 1993:124). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 32: Fragmenter fra kamfutteral fra grav ID50127 på Kjelsvika VIII. Foto: T. Heibreen/KHM. 

 

 

Den andre gravrøysa, ID30480, inneholdt et lignende funnmateriale: En nål av jern, 

fragmenter av kam og kamfutteral av bein, keramikk og brente bein. Kammen er av 

tilnærmet samme type som i den ovenfor beskrevne grava, en sammensatt, trelags 

dekorert avsatskam av bein. Videre ble det funnet totalt 607 skår keramikk (til 

sammen 1766 g). Også her ser keramikken ut til å stamme fra to ulike kar; ett mindre 

kar med fint, glattet gods og et annet, større koke-/forrådskar med slemming på 

buken. Beinmaterialet (672 g) ser ut til å inneholde bein fra to individer; en yngre 

voksen mann og en yngre voksen kvinne. Kjønnsbestemmelsen er generelt noe 

usikker.Det er også et betydelig innslag av dyrebein blant funnene, men disse er ikke 

artsbestemte. 
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Figur 33: Keramikkar C56213/15 fra lag 4 ferdig limt, og med brente bein som ble funnet i det. Foto: 

T. Heibreen/KHM. 
 

 

Åsrøyser med funn fra bronsealder og romertid 

Gravgodset i røysene har svært mange likhetstrekk seg imellom, og også mengden 

beinmateriale i de to er lik. Materialet i begge kan dateres på typologisk grunnlag til 

sein romertid-tidlig folkevandringstid. Det foreligger ingen 
14

C-dateringer som 

stemmer overens med den typologiske dateringen av dette gjenstandsmaterialet. Det 

finnes ingen radiologiske dateringer fra sistnevnte grav, da det ikke var bevart 

tilstrekkelig med trekull til datering. I begge røysene var alt gjenstandsmateriale og 

beina var knust/ødelagt og delvis spredt i jordlag i tilknytning til  selve gravene. 

 

Stratigrafisk under og delvis utenfor den ene gravrøysa (ID50127) ble det avdekket et 

lag av stein anlagt ut mot kanten av terrassen som gravrøysene lå på. Laget syntes å ha 

blitt anlagt intensjonelt og hadde ikke et tilfeldig preg. I dette laget ble det funnet et 

avslag av flint og en 4,6 cm lang, overflateretusjert, triangulær spiss av flint. Stykket 

er brukket med største bredde ved bruddflaten. Spissen er trolig for smal til å kunne 

tolkes som en dolk, men er trolig oddpartiet på en spydspiss. Et lag med trekull som lå 

i kanten av gravøysa ved overgangen mot steinlaget er 
14

C-datert til 2445±35 BP, 

altså sein yngre bronsealder-førromersk jernalder. Det ble ikke observert bein eller 

andre funn i tilknytning til kullaget. En annen datering fra det som i felt ble tolket som 

haugfyll har gitt resultat til 3090±75, dvs. eldre bronsealder (periode II-III). Funnet av 

den mulige spydspissodden av overflateretusjert flint kan være fra bronsealder. 

Steinlaget antas derfor å være del av et gravanlegg med en primærrøys fra 

bronsealder, som på et seinere tidspunkt er blitt gjenbrukt og/eller påbygd i yngre 

romertid. 
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SMALSUNDET I 

Blandet boplassfunn fra tidlig kjeøyfasen og sent i tidligneolitikum/mellomneolitikum 

A, og kokegroper fra eldre og yngre jernalder. Smalsundet I ligger på en nordvendt, 

svakt hellende og naturlig topografisk avgrenset flate på ca 7,5-9,5 m o.h. Smalsundet 

I er den østligste av alle lokalitetene i prosjektområdet Smalsundet. Lokaliteten ble 

undersøkt ved prøveruter som ble såldet maskinelt eller manuelt, deretter ble 

matjorden fjernet maskinelt. En mindre prøvegraving i kvadranter og ett mekanisk lag 

(9 m²) i morenemasser under moderne matjord ga få funn (29 stk.). Lokaliteten anslås 

å ha vært ca 200 m² stor. 

 

 

 
Figur 34: Plankart over Smalsundet I med utgravningsfelt og strukturer. 

 

 

Funn, strukturer og dateringer 

Til sammen er 1715 enkeltfunn katalogisert fra Smalsundet I. Flintandel blant littisk 

materiale 99,8%, redskapsandel 1,9%. Det foreligger fire 
14

C-dateringer fra nedgravde 

strukturer. Blant de typologisk daterende gjenstandene fra lokaliteten kan nevnes to 

mikroflekkekjerner og kun to regulære mikroflekker. Dette materialet kan stemme 

tidsmessig godt overens med en 
14

C-datering av kokegropa S16, som ga resultat til 

tidlig kjeøyfase, 5735±30 BP.  

 

Hovedtyngden i det littiske materialet fra Smalsundet I synes å peke mot at lokaliteten 

har vært i bruk en gang sent i TN eller i MNa. Dette understøttes av et markert innslag 

med sylindriske kjerner (ni stk), funn av åtte A-piler (laget på flekker) og en enegget 
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pilspiss. Flekker og flekkeredskaper dominerer i materialet fra Smalsundet I, noe som 

også reflekteres i kjernematerialet; det er flere flekker enn mikroflekker (32 flekker, 

23 mikroflekker), og flekkene fremstår generelt som mer regelmessige enn 

mikroflekkene. Den relativt høye andelen med ryggflekker (13 stk) passer også godt 

inn i dette bildet. I tillegg til det littiske materialet er det funnet fire skår udekorert, 

vanskelig daterbar keramikk på lokaliteten. Keramikken kan trolig knyttes til 

aktiviteten i forbindelse med kokegropene fra jernalder: 
14

C-dateringer av 

kokegropene S3, S15 og S1 spenner fra overgangen førromersk jernalder-romertid til 

merovingertid-vikingtid, hhv. 2025±60 BP, 1490±25 BP og 1265±70 BP. Sju 

strukturer ble påvist, hvorav fire er radiologisk datert.   

 

TN/MNa-materiale 

Hovedmaterialet fra lokaliteten dateres trolig til sein TN eller MNa, og er interessant i 

diskusjonen omkring avgrensning av kjeøyfasen mot TN/MNa og definisjonen av 

tidlig- og mellomneolitikum i området. Antallet funn fra lokaliteten er relativt lite, 

men antallet flekker og flekkeredskaper inkludert prosjektilene er relativt sett 

betydelig. Flekkene og pilspissene er generelt ganske korte, men må likevel betraktes 

som resultat av sylindrisk flekketeknikk. Av ni pilspisser er det åtte A-piler. Det er 

ingen tverrpiler blant materialet. Antallet sylindriske kjerner er forholdsmessig høyt 

sammenlignet med de fleste av de andre lokalitetene som ble undersøkt av 

Lundevågenprosjektet. Også disse er i gjennomsnitt små (gjennomsnitt største mål 3,9 

cm), og åtte av ni av dem har cortex. Det meste av materialet kan derfor være fra en 

fase da sylindrisk flekketeknikk var godt utviklet, men hvor lokalt forekommende 

flint fremdeles var det viktigste råstoffet. Artefakter som på typologisk grunnlag kan 

tolkes som samtidige med kokegropa med 
14

C-datering til tidlig kjeøyfase er få, men 

det kan ikke utelukkes at også deler av flekkematerialet er samtidige med dateringen. 

Det foreligger ikke funn av slipt flint fra lokaliteten. 
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SMALSUNDET VI 

Blandet boplassfunn, trolig hovedsakelig fra kjeøyfasen, med kokegroper fra eldre og 

yngre jernalder. Naturlig topografisk avgrenset, ca 300 m² stor flate beliggende ca 9 m 

o.h. Herfra faller terrenget via en skråning ned mot en lavereliggende, større flate på 

ca 6 m o.h. Lokaliteten ble undersøkt ved hjelp av prøvestikk, maskinelt såldete 

prøveruter før maskinell fjerning av matjord, hvorpå 60 m² ble undersøkt med 

konvensjonell graving i kvadranter i ett mekanisk lag. Fire strukturer tolket som 

kokegroper ble registrert og 
14

C-datert. 

 

 

 
Figur 35: Fire av totalt seks koniske mikroflekkekjerner fra Smalsundet VI. Foto: T. Heibreen/KHM 

 

 

Funn, strukturer og dateringer 

Totalt omfatter materialet fra undersøkelsen 13.390 enkeltfunn. Flintandel blant 

littiske funn er 99,8%, redskapsandelen 0,7%. Dateringene dekker periodene eldre 

førromersk jernalder, folkevandringstid og merovingertid.   

 

Hovedtyngden i det littiske funnmaterialet fra Smalsundet VI synes å peke mot at 

lokaliteten i hovedsak rommer materiale fra seinmesolittisk tid, og det er mulig at det 

meste kan være om lag samtidig. Funn av mange regulære mikroflekker (441 stk), 

mikroflekkekjerner (18), en kjølformet kjerne og fragment av en slipeplate i sandstein 

tyder på at lokaliteten har vært i bruk i en tidlig del av kjeøyfasen. Blant kjernene fins 

det koniske mikroflekkekjerner, men ingen sylindriske kjerner, til tross for et 

hundretall flekker. Flesteparten av kjernene er enten bipolare eller ulike former for 

plattformkjerner. En tverregget, kraftig forvitret bergartsøks fra lokaliteten lar seg 

vanskelig typologisere, men en tilspisset nakke, et ovalt tverrsnitt og fravær av 

tydelige smalsider motsier ikke en datering til seinmesolittisk tid. Øksa kan derfor 

være samtidig med det øvrige seinmesolittiske materialet, men det foreligger ingen 

nøstvetøkser eller trinnøkser, noe man kunne forvente dersom boplassen har vært i 
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bruk i nøstvetfasen. Prosjektilmaterialet fra Smalsundet VI (2 A-piler, 3 tverrpiler og 

en enegget pilspiss) kan også være seinmesolittisk og kan antyde bruk av lokaliteten 

også mot slutten av kjeøyfasen. En annen stor funngruppe, er knakkesteiner; hele 19 

stk. Fire flintfunn er riktignok oppført som slipte, men alle disse er høyst usikre. I 

tillegg til de littiske funnene ble det funnet 36 skår udekorert, grov boplasskeramikk. 

Keramikken kan sannsynligvis knyttes til aktiviteten rundt kokegropene i jernalder, 

trolig folkevandringstid-merovingertid. En 
14

C-datering fra kokegrop S5 har gitt 

resultat til yngre bronsealder-førromersk jernalder, 2310±100BP. S1 og S6 er 

samtidige fra folkevandringstid-merovingertid, hhv. 1540±20 og 1525±20 BP, mens 

den yngste dateringen er fra kokegrop S3, 1455±20 BP. 

 

 
Figur 36: Spredningskart over alle funn og strukturer på Smalsundet VI. Ill.: L. Thorgersen/KHM 

 

Fra det konvensjonelt utgravde området på den øvre flaten, viser funnspredningen to 

klare funnkonsentrasjoner, en i vestlig del og en i østlig del av det utgravde feltet. 

Dette viser at boplasslagene ikke var så omrotet som antatt i forkant.  

 

Kjeøymateriale 

Flere trekk i materialet peker mot en datering av lokaliteten til Kjeøyfase, og 

lokaliteten er interessant i sammenheng med en definisjon av denne fasen i området. 

Blant annet er mikroflekkekjernene i hovedsak små og koniske i formen. 

Mikroflekker og flekker har en tilnærmet sammenfallende distribusjon på lokaliteten, 

noe som taler for at disse funngruppene er samtidige og fra en fase der en godt 

utviklet mikroflekketeknikk og en noe mer uregelmessig flekketeknikk har vært i bruk 

parallelt. Blant de seks pilspissene er det tre tverrpiler, en enegget spiss, en sikker A-

pil og en usikker A-pil. Ingen av disse utelukker en datering av funnene til kjeøyfasen. 

Fravær av sylindriske flekkekjerner støtter opp om dette. Et relativt stort antall 

knakkesteiner kan tyde på at lokaliteten har spor etter langvarig(-e) besøk. Lokaliteten 

kan trolig være med på å skille ut kjeøyfasen som avslutning på seinmesolitikum også 

ved Lundevågen. 
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SMALSUNDET  II, III, IV, V, VII OG VIII 

Lokalitetene er skilt ut på grunnlag av prøvegravning (sjakting, prøvestikk, 

prøveruter) på registrerte lokaliteter og i områder mellom og omkring disse, innenfor 

planområdet ved Smalsundet. Alle lokalitetene lå i dyrket mark, og viste seg å være 

dårlig bevarte og/eller å ha liten kunnskapsverdi. På bakgrunn av dette, samt få 

diagnostiske funn og lav funnfrekvens, ble ingen av disse prioritert for  videre 

undersøkelse. 

 

Funn, strukturer og dateringer 

Fra disse seks lokalitetene foreligger det til sammen 482 enkeltfunn. Flest funn er det 

fra Smalsundet II (123 funn) og Smalsundet VII (161 funn), færrest på den store flata 

på Smalsundet V (12 funn). Kun på én av dem ble det påvist nedgravning i form av en 

mulig kokegrop (S1) på Smalsundet II. Denne er 
14

C-datert til overgangen mellom 

førromersk jernalder og romertid, 2015±25 BP. Smalsundet II ligger på en langsmal 

terrasse fremfor en lav bergvegg. Det er ingen topografiske skiller mellom denne og 

Smalsundet I som ligger i fortsettelsen av samme flate mot øst, men disse er skilt fra 

hverandre på bakgrunn av et funntomt, fuktig område mellom dem. Den radiologiske 

dateringen av den nedgravde mulige kokegropa på Smalsundet II er også helt samtidig 

med S3 fra Smalsundet I. Et keramikkskår fra Smaslundet II minner svært mye om et 

skår funnet på Smalsundet VI. 

 

Det er få diagnostiske og typologisk daterbare gjenstander fra disse lokalitetene. På 

nevnte Smalsundet II er det funnet en borspiss og mikroflekker. Mikroflekkene er 

trolig seinmesolittiske og kan derfor ses i lys av et lite innslag av seinmesolittiske 

artefakter fra den nærliggende Smalsundet I, samt 
14

C-dateringen av S16 til tidlig 

kjeøyfase. Kanskje kan Smalsundet II tolkes som et marginalt aktivitetsområde i 

tilknytning til Smalsundet I. 

 

Også på Smalsundet IV og VII er det funnet mikroflekker som kan peke mot datering 

av deler av aktivitetene på disse til seinmesolittisk tid. På Smalsundet III er det funnet 

en mulig A-pil. Deler av denne lokaliteten ligger ned mot 4,5 m o.h., noe som 

sammen med A-pila kan datere denne lokaliteten til mellomneolittisk tid. 

Dateringsgrunnlaget er imidlertid for dårlig med så få funn. Smalsundet IIIs 

beliggenhet nedenfor en bratt skråning øst for Smalsundet IV kan imidlertid like 

gjerne bety at hele eller deler av materialet herfra representerer utkast fra den 

høyereliggende Smalsundet IV. Smalsundet V ligger på en stor flate på ca 5-7 m o.h., 

men herfra er det få funn, og ingen daterbare. 

 

Alle disse seks lokalitetene ligger ca 4,5-10 m o.h. Dette gjør at alle ligger høyere enn 

Tapes-transgresjonens maksimum. Dette gjør at ingen av dem kan dateres ut fra høyde 

over havet, om man ser bort fra de laveste delene av Smalsundet III. Et påfallende 

unntak fra dette er Smalsundet VIII som ligger på ca 20-22 m o.h. på en liten flate 

fremfor en lav bergvegg. Her var det registrert funn av både flint og keramikk i 

prøvestikk (Kallhovd 1989), derfor skulle denne prioriteres under 

Lundevågenprosjektet. Lokaliteten ble undersøkt ved graving og sålding av masser i 
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to prøveruter på 2x2 m før matjorda ble fjernet. Fra denne lokaliteten foreligger det 59 

funn. Alle disse fremkom i en og samme prøverute foran den lille bergveggen. Blant 

disse er det 51 skår av grov, udekorert og vanskelig daterbar keramikk, seks 

fragmenter av brente bein (trolig dyrebein) og to flintfunn. Det ene flintstykket er en 

flekkekniv med skråbuet enderetusj tildannet på en regulær flekke. Gjenstanden 

antyder sylindrisk flekketeknikk, noe som kan plassere stykket i neolitikum, trolig 

mellomneolittisk tid. Alle keramikkskårene må antas å stamme fra ett og samme kar. 

Siden alle funnene er fra samme prøverute, er funnene fra Smalsundet VIII svært 

konsentrerte. Det er derfor sannsynlig at det er sammenheng mellom keramikken og 

flintfunnene, men det er mer usikkert om også beinfragmentene skal settes i samme 

sammenheng. Det kan ikke utelukkes at funnene representerer en intensjonell 

nedsettelse av et keramikkar sammen med et fåtall flintgjenstander. Etter 

prøverutegraving ble matjorda på lokaliteten fjernet, men det ble ikke observert spor 

etter nedgravninger eller lignende.    
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10. RESULTATER FRA UTGRAVNINGENE – PROSJEKTET SOM HELHET 

I det følgende presenteres en sammenstilling av noen av resultatene fra utgravningene, 

og noen av de temaene som materialet er egnet til å belyse trekkes fram. Ingen av 

temaene er uttømmende drøftet her. Diskusjonene må snarere betraktes som 

foreløpige. 

 

10.1 STEINALDER 

Fra undersøkelsene foreligger det materiale som kan belyse flere underperioder av 

steinalderen. Det finnes ingen spor etter bosetning i tidligmesolitikum i Lundevågen, 

men alle andre perioder er representert i varierende grad.  

 

TØRKOPFASE  

Under Farsundprosjektet ble det påvist fire lokaliteter fra mellommesolitikum. Disse 

lokalitetene ble datert typologisk blant annet ved forekomst av et relativt stort antall 

skjevtrekanter (mikrolitter). Det er kun funnet én lokalitet fra denne perioden under 

Lundevågenprosjektet – dvs.  en fase av Kjelsvika I. Lokaliteten er datert ved hjelp av 

to 
14

C-dateringer av en av i alt tre kokegroper som lå på en avgrenset terrasse. 

Torvoverflaten på terrassen ligger på ca 6,3 moh., mens kokegropene ble påvist i plan 

dypt under torva, på om lag 5,5 moh. Kokegropa er 
14

C-datert til 7960 ± 45 og 7675 ± 

45. Det ble funnet bipolare kjerner og avslag av flint både i og omkring gropene, men  

ingen gjenstander kunne datere lokaliteten typologisk. I hht oppdatert strandlinjekurve 

for området har lokaliteten vært transgredert i to omganger i en to-toppet Tapes-

transgresjon i periodene omkring 6000 og ca 5300-4800 BP, med en kortvarig  

 

 
Figur 37: Den nederste delen av Kjelsvika I (til venstre) ligger om lag 5,5 m over dagens havflate. 

Denne delen av lokaliteten ble oversvømmet når havnivået steg til 7 meter omkring 5000 BP.. 
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regresjon (synkende havnivå) mellom de to toppene, omkring 5700 BP. Lokaliteten 

var dekket av et karakteristisk sandlag som har blitt avsatt ved en av eller begge 

transgresjonene. Imidlertid ble det bare påvist ett slikt sandlag, så det er sannsynlig at 

denne delen av lokaliteten har stått under vann i hele tapestransgresjonens varighet, og 

ikke blitt tørrlagt under den kortvarige regresjonen. Vannstanden ser ut til å ha vært på 

ca. 6 m omkring 6000 BP, og den siste toppen opp mot ca 7 m som et maksimum 

omkring 5000 BP. Lokaliteten dateres dermed til tørkopfasen også ved hjelp av 

strandlinjedatering. Den representerer trolig et relativt begrenset opphold på en liten 

flate rett ved strandkanten. De tre kokegropene indikerer imidlertid opphold av en viss 

varighet. 

 

NØSTVETFASE  

Nøstvetfasen er sikkert representert i Lundevågenprosjektets funnmateriale fra 

lokalitetene Kjelsvika III og Kjelsvika VII. Fra disse foreligger det to samtidige 
14

C-

dateringer til sein nøstvetfase, hhv. 6300±25 (ildsted) og 6285±30 (lag tolket som 

utkast fra lokaliteten). Blant materialet fra de to fins det både nøstvetøkser og 

trinnøkser av bergart, mikroflekker, kjølformete kjerner og andre (hovedsakelig 

koniske) mikroflekkekjerner av flint, samt slipeplatefragmenter av sandstein. Fra 

Kjelsvika III fins også et mulig forarbeid til en kjerneøks i flint.  

 

Råstoffet til bergartsøksene er trolig lokalt forekommende diabaser (Landmark og 

Stylegar 1998). Funn av både slipte og uslipte avslag av samme materiale, samt 

slipeplater av sandstein, viser at økser trolig er blitt produsert og/eller skjerpet opp på 

lokalitetene Kjelsvika III og VII. Lundevågenprosjektets funn omfatter seks sikre 

nøstvetøkser i tillegg til en mulig nakke av en nøstvetøks. Trinnøksene fins i fire 

eksemplarer. Også under Farsundprosjektets utgravinger framkom et vesentlig antall 

trinnøkser (til sammen 25 stk.). De fleste av disse tilskrives seinmesolitikum (Ballin 

og Jensen 1995). Verken materialet fra Farsundprosjektet eller Lundevågenprosjektet 

gir tilstrekkelig grunnlag for å diskutere hvorvidt det er noen kronologisk forskjell på 

bruken trinnøkser og nøstvetøkser på Lista, men det kan se ut til at både nøstvetøkser 

og trinnøkser var om lag like vanlige og i bruk samtidig. 

 

I tillegg til disse to lokalitetene er det funnet betydelige innslag av mikroflekker og 

mikroflekkekjerner på både Kjelsvika I og Smalsundet VI, men fra disse to 

lokalitetene fins det ingen 
14

C-dateringer som utvetydig bekrefter opphold på disse i 

nøstvetfasen. Spesielt på Smalsundet VI er det mulig at mikroflekketeknologien kan 

dateres til tidlig kjeøyfase. Endelig er det funnet en bergartsøks av tilnærmet 

nøstvettype på Kjelsvika IV, men funnstedets høyde over havet er ikke forenelig med 

opphold på den lokaliteten i nøstvetfasen, som da må ha stått under vann. Øksa er 

derfor trolig blitt deponert på stedet på et seinere tidspunkt, men uvisst når.  

 

Mikroflekketeknologien som fremvises i Lundevågenprosjektets materiale fra 

nøstvetfasen må karakteriseres som godt utviklet, og røper høy teknologisk kvalitet. 

Et betydelig antall av de typebestembare mikroflekkekjernene er koniske i formen, 

noe som også kjennes igjen i Farsundprosjektets resultater (eksempelvis lokaliteten 

R6, se Balin og Jensen 1995:153). Som et resultat av at mange av 
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mikroflekkekjernene er små og ofte koniske, er en overvekt av mikroflekkene fra 

Lundevågenprosjektets  

 

 
Figur 38: Funn fra Kjelsvika III: Øverst et avslag av slipt bergart (eggoppskjerping av øks?) og tre 

nøstvetøkser. Nederst tre trinnøkser og nede t.h. en ødelagt firesidig bergartsøks. Foto: T. 

Heibreen/KHM. 
 

seinmesolittiske lokaliteter rette, og mangler krummingen som ofte kjennetegner 

mikroflekker slått fra håndtakskjerner. Med dette skiller materialet ved Lundevågen 

seg fra for eksempel østnorsk nøstvetmateriale som i langt større grad domineres av 

håndtakskjerner (Glørstad 2004). For øvrig er mikroflekkekjernene hovedsakelig ulike 

former for plattformkjerner. Håndtakskjerner er kun representert på lokalitetene 

Smalsundet VI (2 stk.) og Kjelsvika VII (1 stk. pluss en kjølformet kjerne). 

Smalsundet VI er imidlertid tolket som en boplass fra kjeøyfasen (se nedenfor). Også 

bipolar teknikk er en hyppig benyttet reduksjonsteknikk på lokalitetene ved 

Lundevågen. Av de hele kjernene som ikke er ulike varianter av plattformkjerner, 

utgjør bipolare kjerner den største gruppen. Også knakkesteinmaterialet vitner om 

utstrakt bruk av bipolar teknikk. Flest hele bipolare kjerner er det på lokaliteter med 

sikre seinmesolittiske innslag (aller flest på Kjelsvika III; 92 stk.). Bipolar teknikk 

synes altså å ha et mulig tyngdepunkt i seinmesolittisk tid i Lundevågenprosjektets 

materiale. I publikasjonen av Farsundprosjektets resultater, derimot, påpekes det at 

bipolare kjerner forekommer hyppig i både seinmesolittiske og tidligneolittiske 

kontekster, men det fremholdes at det er relativt flere slike kjerner på neolittiske 

boplasser (Ballin og Jensen 1995:161, 220-221). En viktig moment er imidlertid at 



Lundevågenprosjektet delrapport 1 

Sammenfattende rapport 

Gnr. 6/div. og 7/div., Farsund kommune, Vest-Agder  Saksnr.06/4272 og 08/904                                                   

 

59 

 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 
 

mesteparten av steinråstoffet som har vært brukt i seinmesolitikum, og trolig også ned 

i TN/MNa, har bestått av små flintknoller som finnes lokalt i morena i området. Det er 

sannsynlig at både den bipolare teknikken og de mange små, og ofte koniske, 

mikroflekkekjernene skal forstås som resultater av bruk av dette råstoffet.  

at lokalt forekommende, små.  

 

Sandsteinskniver, nebbformete redskap av flint og flintbor med tresidige tverrsnitt, 

gjenstandstyper som er vanlige i samtidige østnorske kontekster, er enten fraværende 

eller svært lite representert i Lundevågenprosjektets funnmateriale fra nøstvetfasen. 

 

KJEØYFASE  

På Østlandet ble perioden erkjent allerede på 1960-tallet etter funn i fjellet (Odner 

1965, Indrelid 1994), men en bredere aksept for fasens kronologiske tilhørighet kom 

først på 1970-tallet, da kjeøyfasen ble anerkjent som avslutningen på seinmesolittisk 

tid på Østlandet (Mikkelsen 1975, Østmo 1976). Fasen kjennes fra både kystområdene 

ved Oslofjorden, i innlandet og i fjellet (se bl.a. Berg 1995, Boaz 1999, Glørstad 

1998). Vanlige redskapstyper fra denne fasen er særlig tverrpiler, samt et visst innslag 

av både A-piler og eneggete pilspisser. I den tidlige delen av fasen var fortsatt enkelte 

nøstvetelementer vanlige, som for eksempel mikroflekkeproduksjon, mens 

nøstvetøksene forsvant. Mot slutten av fasen ble A-pilene vanligere, og 

mikroflekkeproduksjonen avtok markant, mens flekker ble vanligere (Glørstad 2004 

m/henv.)  

 

Lokalitetene som ble gravd ut ved Farsundprosjektet i 1992 er nesten utelukkende 

datert ut fra gjenstandstypologiske kriterier. De fleste av Farsundprosjektets 

lokaliteter inneholder blandete funn fra flere perioder, og på eksempelvis R3, R6, R18 

og R24 forekommer tverrpiler, A-piler og eneggete spisser sammen. Fra R24 fins 

imidlertid en 
14

C-datering til 5000±65 BP, altså overgangen mellom kjeøyfasen og 

TN. Blant funnene fra denne lokaliteten er det 175 pilspisser, hvorav 57 tverrpiler, 12 

eneggete piler og 106 A-piler; materiale som godt kan stemme med en datering til 

overgangen mellom sein kjeøyfase og TN. Likevel er disse funnene blitt tolket som 

tidligneolittiske og samtidige med en annen 
14

C-datering av et ildsted til  4625±155 

BP (Ballin og Jensen 1995:218). Både tverrpiler og A-piler er vanlige i hele TN og 

inn i MNa. Den kronologiske utviklingen ved overgangen seinmesolitikum-

tidligneolitikum på Lista var derfor etter Farsundprosjektet tolket som ulik den man 

kjenner fra Østlandet (Ballin og Jensen 1995). Kjeøyfasens tilstedeværelse på Lista 

var derfor høyst usikker. En av Lundevågenprosjektets forhåndsformulerte 

problemstillinger var derfor å undersøke dette forholdet nærmere. 

 

Som nevnt er det særlig tverrspisser som trekkes fram som ledeartefakt for 

kjeøyfasen. Totalt foreligger det 42 tverrpiler fra Lundevågenprosjektet, fordelt på 

fem ulike lokaliteter (Kjelsvika I, -III, -IV og -VII og Smalsundet VI). Det er stor 

variasjon i både størrelse og bredde, og noen har dessuten propellretusj, slik som på 

tangepiler av type A2. Blant Lundevågenprosjektets tverrpil-lokaliteter kan særlig 

Smalsundet VI trekkes fram: Blant totalt over 13.000 funn er pilspissene få. Her er det 

funnet seks pilspisser, hvorav tre tverrpiler, to A-piler og en enegget spiss. Verken A-

pilene eller den eneggete spissen er tildannet på regulære flekker, men på det som må 
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karakteriseres som flekkelignende avslag. Dette vitner om en lite utviklet 

flekketeknologi på lokaliteten, til forskjell fra for eksempel mellomneolittiske 

tangepiler. Ellers er det over 400 mikroflekker og 18 mikroflekkekjerner (deriblant 

seks koniske mikroflekkekjerner, to håndtakskjerner og en kjølformet kjerne) fra 

Smalsundet VI. I kjernematerialet for øvrig utgjør bipolare kjerner en vesentlig andel 

med 60 stk., av totalt 202 kjerner. Et hundretall flekker fins også (men ingen 

sylindriske flekkekjerner), foruten slipeplatefragmenter og en atypisk, tverregget 

bergartsøks, trolig av seinmesolittisk type. Ellers fins det ingen nøstvetøkser eller 

trinnøkser, noe man kunne forvente å finne dersom boplassen var i bruk i 

nøstvetfasen.  

 

  
 

 

Det er ingen trekk ved funnspredningsmønsteret på Smalsundet VI, som antyder noen 

forskjeller i aktivitetsområder med ulike opphold i ulike faser. Blant annet er 

fordelingen av mikroflekker og flekker tilnærmet sammenfallende, og dermed trolig 

samtidig. Funnene er tolket som spor etter flere (langvarige?) opphold innenfor 

kjeøyfasen. Det foreligger imidlertid ingen 
14

C-dateringer til perioden fra denne 

lokaliteten. Fraværet av sylindriske kjerner og andre sikre gjenstandstyper som kan 

plasseres i sein TN eller MNa, kan skyve både det uregelmessige flekkematerialet og 

pilspissene bakover i tid. Det holdes derfor som sannsynlig at det meste av materialet 

fra Smalsundet VI stammer fra opphold på stedet i kjeøyfasen, og at materialet 

stammer fra en fase der mikroflekketeknologien fortsatt var sterkt representert i 

kjeøyfasen ved Lundevågen, men hvor dette har eksistert parallelt med en 

begynnende, uregelmessig flekketeknikk. 

 

Fra lokaliteten Smalsundet I, ca 250 m øst for Smalsundet VI, fins det en 
14

C-datering 

fra en kokegrop med resultat til tidlig kjeøyfase, 5735±30 BP, eller kalibrert 4690-

4490 f.Kr. Fra denne lokaliteten foreligger bare én regulær, konisk mikroflekke og 

kun to regulære mikroflekker (totalt 22). Fra lokaliteten finnes det for øvrig åtte A-

piler (alle laget på flekker) og en enegget spiss laget på avslag. Den eneggete spissen, 

samt enkelte mikroflekker og en mikroflekkekjerne kan muligens være samtidige med 

kokegropa, altså fra tidlig kjeøyfase. Det øvrige materialet har et klart neolittisk preg 

(se nedenfor). 

 

Figur 39: Mikroflekkekjerner fra 

Smalsundet VI. Foto: T. Heibreen, 

KHM.  
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Alle tverrpilene blant Lundevågenprosjektets prosjektilmateriale er laget på avslag, 

men på Farsundprosjektets lokalitet R3 fins det også tverrpiler laget av flekker (Ballin 

og Jensen 1995:166-167). Dette kan styrke sannsynligheten for at slike pilspisser 

fremdeles var i bruk i tidlig mellomneolittisk tid (se nedenfor).  

 

Til tross for usikkerhetene knyttet til de forstyrrete, omrotete og blandete 

funnkontekstene, framholdes det her som sannsynlig at særlig Smalsundet VI og den 

relativt funnfattige Smalsundet I kan bidra til å skille ut en kjeøyfase på Lista. Det 

antas at også deler av materialet fra både Kjelsvika I, -III og –VII også inneholder 

elementer fra kjeøyfasen, men her er funnkontekstene såpass omrotet at dette er mer 

problematisk å fastslå. I lys av dette er det dermed sannsynlig at også deler av det 

nevnte materialet fra Farsundprosjektet tilhører kjeøyfasen, snarere enn TN/MNa. 

 

 

TIDLIG- OG MELLOMNEOLITIKUM A  

Lokaliteter med elementer som med sikkerhet kan dateres til den første halvdelen av 

neolitikum er Smalsundet I, Kjelsvika I, Kjelsvika III, Kjelsvika IV, Kjelsvika VI og 

Kjelsvika VII. Dateringen av funn til denne perioden er i all hovedsak typologisk 

basert, med utgangspunkt i materiale som pilspisser, avslag og fragmenter av slipt 

flint, samt flekkeredskaper og produksjonsavfall i form av flekker og flekkekjerner. 

Når det gjelder Kjelsvika IV og VI er også strandlinjekurve og beliggenhetens høyde 

over havet trukket inn i dateringsdiskusjonen. Det foreligger ingen 
14

C-dateringer fra 

TN på noen av Lundevågenprosjektets lokaliteter, mens ett ildsted (S11) på Kjelsvika 

III er radiologisk datert til sein MNa (4255±35 BP). 

 

Lokaliteten Smalsundet I inneholder relativt få funn (totalt 1715 stk.). Likevel er det 

mange diagnostiske gjenstander blant funnene herfra. Blant funnene er det ni 

pilspisser, hvorav åtte A-piler og en enegget spiss. Alle A-pilene er tildannet på 

flekker, noe som styrker en neolittisk, og ikke seinmesolittisk alder på disse. A-pilene 

fra Smalsundet I skiller seg dermed fra bl.a. de avslagsbaserte A-pilene fra den antatt 

eldre lokaliteten Smalsundet VI fra kjeøyfasen. Støtte for dette finnes i 

kjernematerialet fra Smalsundet I, med ni små, men likevel typesikre, sylindriske 

flekkekjerner. Dette er et høyt antall slike kjerner i forhold til totalmengden funn. Det 

relativt sett store innslaget av flekketeknikk og sylindriske flekkekjerner kan trekke 

dateringen av storparten av materialet fra Smalsundet I ned i sein TN eller MNa. 

Dersom den eneggete pilspissen er samtidig med de øvrige neolittiske funnene, kan 

sein TN være den mest sannsynlige dateringen av denne lokaliteten, men det kan ikke 

utelukkes at den eneggete spissen skal knyttes til en eldre fase på stedet, som også har 

omfattet produksjon av mikroflekker og en datering av en kokegrop til tidlig 

kjeøyfase (se ovenfor).  

  

Funnene fra Kjelsvika I inneholder fem pilspisser: To A-piler, en tverrpil og en B-pil. 

Det er mulig at alle pilspissene er om lag samtidige, men det er også en mulighet for 

at pilspissene representerer opphold på stedet i både TN og MNa. Det regnes som lite 

trolig at B-piler kan dateres til TN (se imidlertid Glørstad 2004:57 m/henv.). Ved 

siden av pilspissene ble det funnet tre avslag og et fragment av slipt flint på Kjelsvika 

I. Ett av avslagene stammer etter alt å dømme fra en tynnakket flintøks av Nielsens 
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type III, et funn som kan dateres til sein TN (Nielsen 1978). Sju sylindriske 

flekkeblokker og et betydelig innslag av flekkeredskaper laget av brede, kraftige 

flekker (skrapere, bor, kniver m.m.) vitner om en godt utviklet flekketeknikk basert på 

sylindriske flekkeblokker på Kjelsvika I. De mange relativt brede og kraftige flekkene 

kan tyde på at disse er blitt slått fra kjerner som har vært større enn mange av de 

kasserte sylindriske flekkeblokkene som ble funnet på flere av Lundevågenprosjektets 

lokaliteter (Smalsundet I, Kjelsvika III, Kjelsvika VII). Dette kan antyde at ikke-lokal 

flint er benyttet på Kjelsvika I. 

 

 

 
 

Figur 40: Øverst: t.v. avslag av tynnakka, slipt flintøks, t.h. en borspiss. Borspissen  har trolig  vært 

skjeftet. Antagelig har skjeftet brent, noe som har gitt spissen en hvit patina på den nederste delen. 

Nederst: Pilspisser fra Kjelsvika I og III. F.v. midtpartiet av en ødelagt B-spiss, tre A-spisser (hvorav 

en tange) . To av spissene er laget av mikroflekker. Lengst t.h. en tverrpil. Foto: T. Heibreen/KHM. 

 

 

Den funnrike boplassen Kjelsvika III omfatter med drøyt 51.000 funn godt over 

halvparten av alle Lundevågenprosjektets funn. Fra denne lokaliteten er det, som 

nevnt, et rikholdig prosjektilmateriale, med over 100 stykker. Over halvparten av 

disse er A-piler, men jevnt over er A-pilene fra denne lokaliteten korte (den lengste 

måler 3,5 cm), selv om mange av dem er laget på flekker. Sammenholdt med den 

beskjedne gjennomsnittsstørrelsen på de 16 sylindriske kjernene på lokaliteten, er det 

sannsynlig at de aller fleste av pilspissene er slått fra lokalt forekommende flint. 

Avslag slått fra det som trolig har vært en tynnakket flintøks sammenfaller trolig med 

en vesentlig del av pilspissmaterialet fra TN, men et 
14

C-datert ildsted fra sein MNa 

viser også til opphold på stedet i mellomneolitikum, det samme gjør trolig en 

vanskelig typebestembar bergartsøks med firesidig tverrsnitt (trolig av tynnakket 



Lundevågenprosjektet delrapport 1 

Sammenfattende rapport 

Gnr. 6/div. og 7/div., Farsund kommune, Vest-Agder  Saksnr.06/4272 og 08/904                                                   

 

63 

 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 
 

type). En grovt tildannet B-pil er sannsynligvis også fra MNa. Også flekkematerialet 

er betydelig, med omkring 1000 uretusjerte flekker blant funnene. Det fins ingen sikre 

MNb-funn fra Kjelsvika III. 

 

Kjelsvika IV er blant de få av Lundevågenprosjektets lokaliteter som kan dateres på 

bakgrunn av dens høyde over havet. Med en beliggenhet på ca 4-4,5 moh., kan denne 

lokaliteten ikke ha vært i bruk i TN (jf. Ryen 2007). Imidlertid er det sikre neolittiske 

funn herfra, bl.a. en firesidig bergartsøks, tre A-piler og to mulige tverrpiler. Dette 

viser etter alt å dømme at tverrpiler fremdeles var i bruk ved Lundevågen i MNa. To 

av A-pilene er lange, den lengste er med sine 4,7 cm den lengste av alle pilspissene 

funnet i regi av Lundevågenprosjektet. Disse to flekkepilene avviker fra det meste av 

Lundevågenprosjektets øvrige flekke- og kjernemateriale med sin lengde, og mye 

tyder på at disse pilspissene er slått av ikke-lokal flint, slik som det antas også for en 

del av flekkene fra Kjelsvika I. 

 

Oppsummeringsvis kan det synes som om det i TN og deler av MNa likevel fortsatt 

var lokalt forekommende flint som var det dominerende råstoffet ved Lundevågen. 

Materiale som antas å være fra tidlig TN lar seg vanskelig skille ut fra 

kjeøyfasemateriale, ved at flekkene er korte og uten noe regelmessig preg, og at 

flekkene er slått av ulike små plattformkjerner. Det fins ingen sikre holdepunkter for 

at en godt utviklet flekketeknikk opptrer før i sein TN eller ved overgangen til MNa. I 

sein TN har åpenbart flintøkser blitt gjenbrukt som kjerner for både flekke- og 

avslagsmateriale. Dette stemmer godt overens med Farsundprosjektets resultater fra 

bl.a. lokalitetene R3 og R18 (Ballin og Jensen 1995:218). Store, brede og kraftige 

flekker synes først og fremst å kunne knyttes til mellomneolittisk tid.  

 

MELLOMNEOLITIKUM B 

Blant Lundevågenprosjektets totalt 14 lokaliteter med funn fra steinalder, er det svært 

få funn som med sikkerhet kan dateres til sein mellomneolittisk tid. Det foreligger 

riktignok to B-piler (en fra Kjelsvika I og en fra Kjelsvika III), men mengden retusj på 

disse er beskjeden, så det er mest sannsynlig at disse hører hjemme i MNa. Likevel 

kan det ikke utelukkes fullstendig at det også fins funn fra MNb på Kjelsvika I. Det er 

ikke funnet noen C- eller D-piler, heller ingen såkalte klokkebegerpiler, og verken 

økser eller keramikkfunn kan dateres på typologisk grunnlag til denne fasen. Det 

foreligger heller ingen 
14

C-dateringer fra denne fasen av yngre steinalder.  

 

Den eneste av Lundevågenprosjektets lokaliteter som trolig kan dateres til MNb, er 

Kjelsvika V. Det foreligger ingen gjenstandsfunn som må være yngre enn 

mellomneolitikum. På bakgrunn av den nyeste strandlinjekurven (Ryen 2007) kan ikke 

lokaliten være eldre enn ca. 4000 BP. Lokalitetens beliggenhet mellom 3,5 – 4 moh 

utelukker dermed datering til TN/MNa, ettersom sjøen først omkring 4000 BP  sank 

til et nivå på ca 3 m. Dersom lokaliteten har vært strandbundet, er derfor en datering til 

mellomneolitikum B (4100 – 3800 BP) mest sannsynlig. 
 

Også blant Farsundprosjektets lokaliteter er MNb dårlig representert: Bare R3 har 

sikre MNb-innslag, representert ved ni B-piler, fire C-piler og én D-pil. Flere av B-

pilene fra R3 har betydelig mer omfattende overflateretusj ved tangen enn de to 

nevnte B-pilene fra Lundevågenprosjektet. Det er tydelig at bruken av Lundevågen-
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området har vært betydelig større i både nøstvetfasen, kjeøyfasen og TN-MNa, samt i 

den etterfølgende SN-EBA, enn i MNb. Med dette framstår MNb som en ”black box-

fase”, der man har et tydeligere bilde av kulturelle og økonomiske prosesser fra 

periodene før og etter MNb, mens selve MNb fremstår som mer uklar (Prescott 

ogWalderhaug 1995). Når det gjelder løsfunn ser vi en klar økning i antall økser fra 

MNb i forhold til første del av neolitikum på Lista (Amundsen 2000). Når boplassene 

så og si mangler i Lundevågen, er det grunn til å spørre om distribusjonen av funn og 

lokaliteter i denne perioden på Lista kan være resultat av endret bosetningsmønster 

eller økonomi. 

 

STEINRÅSTOFF 

I Lundevågenområdet, som på Lista for øvrig, er det flint som dominerer som råstoff 

til steinredskaper. I materialet fra Lundevågenprosjektet er mindre redskaper nesten 

utelukkende laget av flint, og ialt 99,5% av steinmaterialet er av flint. Dette viser at  

tilgangen på dette materialet har vært god. Både steinredskapene og produksjonsavfallet 

av flint fra prosjektet har generelt små dimensjoner. De mange små og svært godt 

utnytta kjernene, og en vesentlig andel avslag og flekker med cortex, viser at råstoffet 

har bestått av relativt små flintknoller av varierende kvalitet. Denne typen flint finnes 

i morena lokalt på Lista, og kan plukkes på strendene og vegetasjonsløse områder 

(Berg-Hansen 1999). Det ser ut til at dette har vært det viktigste råstoffet til 

småredskaper i hele mesolitikum og første del av neolitikum i Lundevågenområdet.  

 

Import av flint i form av økser er representert med noen få avslag med spor etter 

sliping på flere lokaliteter fra Lundevågenprosjektet (sml. Mjærum 2004). Det er 

imidlertid ikke funnet noen hele neolitiske flintøkser i prosjektområdet. På den annen side 

er det funnet noen lange, kraftige flekker av flint med god kvalitet i kontekster som trolig 

dateres til mellomneolitikum. Disse kan representere importert flint i form av for 

eksempel kjerner eller knoller.  Denne endringen i råstoff et stykke ut i neolitikum 

samsvarer med det store antallet flintøkser fra neolitikum som er funnet på Lista. De 

tidlige flintøksene er få, mens antallet øker betraktelig i MNb (Amundsen 2000). Dette 

kan tyde på økende kontakt mellom Sør-Norge og for eksempel Jylland fra og med MNb 

og videre inn i SN og EBA (jfr. bl.a. Kvalø 2000; Østmo 2005), der flinthandel kan ha 

vært en vesentlig del av samhandlinga mellom de to områdene i slutten av steinalderen.  

 

Det er funnet økser av bergart på flere lokaliteter både innenfor Lundevågenprosjektet 

og i Farsundprosjektet. Det dreier seg om både mesolittiske trinnøkser, nøstvetøkser og 

firesidige, neolittiske økser. Ingen av øksene er geologisk bestemte, men det antas at det 

er snakk om lokale diabaser. Det er også funnet noe avslagsmateriale som viser at øksene 

har blitt brukt og oppskjerpet på lokalitetene. Det er ikke foretatt noen samlet analyse av 

bergartsøksene fra Lista, men området ser ut til å utgjøre østgrensen for utbredelsen av 

økser laget av råstoff fra det store grønnsteinsbruddet på Hespriholmen i Hordaland. 

Lenger øst i Vest-Agder dominerer lokale diabaser i øksematerialet, og flere bruddsteder 

er påvist i Søgne og Mandal (Stylegar og Landmark 1998). På Østlandet er det lokal 

hornfels som er det dominerende råstoffet til nøstvetøkser.  

 

Det er funnet noen avslag av kvarts på enkelte av lokalitetene innenfor prosjektet. I 

Kjelsvika er det observert en kvartsåre i fjellet, og det er trolig at flere finnes i områet.  
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Det er mulig at det er denne kvartsen som har gitt råstoff som er blitt brukt på lokalitetene 

i området. Det er noen få funn av produksjonsavfall av kvartsitt og bergkrystall i området. 

Det er uvisst hvor råstoffet kommer fra, men det er mulig at det forekommer lokalt. 

  

Det er funnet slipeplater av sandstein på flere steinalderlokaliteter. Slipeplatene hører i 

disse tilfellene trolig sammen med senmesolitiske kontekster. Det er også funnet 

slipesteiner/ brynesteiner fra yngre kontekster. Det er uvisst hvor råstoffet til disse er 

hentet. 

 

Det ser ikke ut til at skifer har vært i bruk i steinalder innenfor prosjektområdet. 

Det er kun funnet en gjenstand av skifer, nemlig en brynestein som trolig fra yngre 

jernalder eller seinere. Heller ikke under Farsundprosjektet i 1992 blei det funnet 

redskaper fra steinalder av skifer. Ved en utgraving i 2006 av en steinalderboplass fra 

tidlig yngre steinalder ved Grønnslettvika på sørsida av Skjolneshalvøya, ble det funnet 

en skiferpil med spissovalt tverrsnitt (Melvold 2006). Også på Engøy rett øst for Farsund 

sentrum, samt på Vollmona innerst i Lundevågen, skal det være funnet skiferredskaper, i 

hovedsak pilspisser. Dette viser at skifer har blitt brukt til prosjektiler i området i 

steinalder, men i beskjedent omfang. Det er uvisst hvor råstoffet til disse redskapene 

kommer fra. 

 

Det meste av steinråstoffet som er brukt i Lundevågenområdet ser dermed ut til å 

være hentet lokalt. Et sikkert unntak fra dette er en A-spiss av ryolitt fra Kjelsvika III. 
Det er ikke funnet noe produksjonsavfall av dette materialet, noe som tilsier at 

ryolittspissen neppe er framstilt på stedet. Det er også funnet en slik spiss på lokaliteten 

R18 under Farsundprosjektet (Ballin og Jensen 1995).  Ryolitt finnes ikke lokalt på Lista, 

og heller ikke i Agder for øvrig. Trolig er ryolitten fra Bømlo-området, noe som kan tyde 

på kontakter mellom Lista og Vestlandet (Ballin og Jensen 1995:234 m/henv.). Det er 

derfor ikke utenkelig at pilspissene fra Kjelsvika III og R18 er blitt importert til Lista som 

ferdige spisser.  

 

KNAKKESTEINER 

Knakkesteiner er et lite påaktet materiale i norsk steinalderforskning, som kan belyse 

spørsmål omkring bosetningas varighet og karakter på den enkelte lokaliteten (Hansen 

og Eigeland 2005). Lokalitetene i Lundevågen er gode eksempler på den store 

variasjonen i forekomsten av knakkesteiner mellom boplasser. I 

Lundevågenprosjektet er det funnet knakkesteiner på 6 av de 7 lokalitetene hvor det er 

gjort utgravninger av et visst omfang. Tabellen nedenfor viser antall knakkesteiner på 

hver lokalitet, samt hvor stor andel knakkesteinene utgjør av det samlete 

gjenstandsmaterialet som er funnet på lokaliteten. Også de utgravde 

steinalderlokalitetene fra Farsundprosjektet er tatt med i tabellen. Andelen 

knakkesteiner fordeler seg i to hovedgrupper, - mellom 0,02 og 0,08% og 0,12 – 

0,20%. Tilsynelatende er det lagt igjen relativt mange knakkesteiner på enkelte 

lokaliteter. Kun en kvalitativ analyse av materialet på den enkelte lokaliteten vil 

kunne avgjøre hva disse knakkesteinene representerer, dvs. hvorvidt de er kasserte 

eller om det er snakk om depoter, og dessuten om de speiler knakkeaktiviteten på 

lokaliteten. For eksempel på Smalsundet VI viser knakkesteinene stor variasjon i 

størrelse og form, og representerer således ulike deler av verktøysett. Av de totalt 19 

knakkesteinene på denne lokaliteten har 8 kraftige bruksskader eller er ødelagte, 8 har 

lette bruksskader og 3 er ubrukte. 3 av steinene har dessuten knusespor midt på, noe 
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som kjennetegner såkalte amboltsteiner som gjerne brukes i forbindelse med bipolar 

teknikk. På Kjelsvika VII er det funnet i alt 11 knakkesteiner av ulike former og 

størrelser, hvorav to er amboltsteiner, 3 har lette skader, 3 har kraftige skader, og 3 er 

ødelagte. Normalt vil en knakker bære med seg et verktøysett av knakkesteiner til 

ulike formål. Ved funn av mange knakkesteiner, og særlig flere ødelagte slik som på 

Smalsundet VI, kan det tyde på at oppholdet har vært av lengre varighet. På andre 

lokaliteter, slik som Kjelsvika III, er antallet knakkesteiner relativt få i forhold til 

omfanget på avslagsmaterialet. En årsak til dette kan være at mange av rullesteinene i 

den lokale morena, og som finnes på strendene, er av grovkorna bergarter som ikke har 

egnet seg for bearbeiding av flint og tett bergart. Det relativt lille antallet knakkesteiner 

kan derfor bety at de som oppholdt seg på Kjelsvika III har tatt med seg de gode 

knakkesteinene videre da boplassen ble forlatt.  

 

 
Lokalitet (utgravde) Antall 

knakkesteiner/ 

amboltsteiner 

Prosent slagstein 

av total ant. 

gjenstander 

Totalt ant. 

gjenstander 

Datering (periode) 

Kjelsvika I 1 0,03 % 3402 MM/SM/TN-MNa 

Kjelsvika III 9 0,02 % 51122 SM/TN-MNa/SN 

Kjelsvika IV 2 0,20 % 1053 MNa/EBA 

Kjelsvika V 0 0,00 % 235 MNb 

Kjelsvika VI 0 0,00 % 476 MN 

Kjelsvika VII 11 0,13 % 8655 SM/TN-MNa 

Smalsundet I 1 0,06 % 1715 SM/TN-MNa 

Smalsundet VI 19 0,14 % 13390 SM (kjeøy) 

R17 (Farsundprosjektet) 1 0,02 % 6080 MM 

R21/22 (Farsundprosj.) 67 0,08 % 87326 MM 

R31 (Farsundprosjektet) 4 0,14 % 2764 MM 

R36 (Farsundprosjektet) 1 0,12 % 853 MM 

R23 (Farsundprosjektet) 0 0,00 % 11491 SM 

R24 (Farsundprosjektet) 51 0,02 % 227761 SM 

R6 (Farsundprosjektet) 25 0,02 % 104063 SM 

R3 (Farsundprosjektet) 17 0,02 % 93233 TN-MN 

R18 (Farsundprosjektet) 26 0,03 % 97350 TN-MN 

R35 (Farsundprosjektet) 0 0,00 % 3583 SN-EBA 

Tabell 9: Knakkesteinsmaterialet fra Lundevågen sett i forhold til øvrig gjenstandsmateriale.  

 

 

EKSTERN BOPLASSORGANISERING 

Lundevågenprosjektet og Farsundprosjektet har til sammen gjennomført utgravninger 

på 17 steinalderlokaliteter omkring Lundevågen, og dessuten prøveundersøkelser av 

ytterligere noen lokaliteter. Det er likevel klart at langt fra alle lokaliteter i området er 

registrerte, verken innenfor prosjektområdene eller utenfor. Begge prosjektene har 

vært gjennomført innenfor avgrensede områder omkring Lundevågen, og store deler 

av de undersøkte områdene har vært dyrket gjennom lang tid, og spor etter den 

forhistoriske bosetninga er forstyrret. De fleste lokalitetene vil av den grunn være lite 

egnet til studier av intern boplassorganisering. Prosjektene har likevel kartlagt en stor 

del av steinalderbosetningen i disse områdene, og sammen med øvrige undersøkelser i 

området må datamaterialet fra de to prosjektene oppfattes som representativt for 

Lundevågen. Det foreliggende materialet vil derfor kunne være egnet i en analyse av 

bosetningas fordeling i landskapet over tid. Generelt må det kunne sies at  
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Figur 41: Kjelsvika med tre av lokalitetene sett fra Lundevågen. Foto: G. Reitan. 

 

 

konsentrasjonen av steinalderlokaliteter omkring Lundevågen er stor i forhold til hva 

som ellers er kjent langs kysten av Agder. Denne intensive utnyttinge. av vågen må ha 

sin bakgrunn i de uvanlig gode havneforholdene sammenlignet med Lista for øvrig, i 

tillegg til sannsynligvis gode betingelser for sjøfangst og fiske i steinalder. 

 

Farsundprosjektets undersøkelser på nordsiden av Lundevågen resulterte i en overvekt 

av mesolittiske lokaliteter, samtidig som man først og fremst kjente spor etter 

neolittisk bosetning var kjent på sørsiden. Spørsmålet var om dette bildet var 

representativt. Lundevågenprosjektet har vist at selv om det har vært stor aktivitet på 

sørsiden av Lundevågen i TN/MNa, finnes også flere lokaliteter fra senmesolitikum 

og bronsealder, og dessuten spor fra mellommesolitikum. Inntrykket så langt er derfor 

at det finnes spor etter alle perioder i steinalder både nord og sør for Lundevågen, og 

at lokaliseringen i de ulike periodene ikke har noen sammenheng med dette, men har 

sin årsak i andre forhold.  
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Figur 42: Kjelsvika I sett fra sjøen. Lokaliteten ligger i dag 5,5-7,5 moh, på en hylle opp fra vannet. 

Foto: D. Nævestad, Sjøfartsmuseet. 
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10.2 SEINNEOLITIKUM/BRONSEALDER 

Seinneolitikum er representert på en, og bronsealder på flere, lokaliteter i Kjelsvika, 

og omfatter både spor etter dyrking, bosetning og gravminner. 

 

Det er fra før av kjent svært mange gjenstandsfunn fra disse periodene fra Lista. Det 

deier seg om løsfunn som sigder og dolker fra dyrka mark spredt på de fleste gårdene 

på Flat-Lista, og ikke minst et betydelig antall depofunn med flintgjenstander fra 

Hellemyra. Når det gjelder metallfunnene fra bronsealder i Agderfylkene er de aller 

fleste fra Lista. Det er kjent 33 bronsegjenstander fra Vest-Agder, og av disse kommer 

28 fra Lista. Dessuten er en spiralring av gull fra bronsealderen også fra Lista 

(Johansen 1986). Helleristningene på Lista kan sammenlignes med Rogalands og 

Østfolds ristninger fra samme periode (Fett og Fett 1941). Det er kjent helleristninger 

på en rekke lokaliteter, blant annet på Lunde. Motivene som går igjen på ristningene 

er skålgroper, skip og fotsåler. Både gjenstandsfunnene, de mange jordbygde 

gravhaugene og helleristningsfeltene viser at Lista har hatt en nær kontakt med 

Rogaland og Danmark i bronsealder (Marstrander 1950, Johansen 1986:110, Stylegar 

2005).  

 

Men selv om gjenstandsfunnene er mange, mangler fortsatt boplassene. Fra Lista 

kjenner vi et langhus fra yngre bronsealder på Arctanderjordet ved Vanse sentrum 

(Bergstøl og Grimsrud, uten dato). Bosetningsspor på Fossjordet på Sunde er datert 

blant annet til eldre bronsealder (Haukalid 2000), mens bosetningsspor på Øvre 

Skeime er datert til yngre bronsealder (Haukalid 2002). Disse funnene representerer 

etter alt å dømme spor etter gårdsbosetninger.  Johansen (1986, 112-116) påpeker at 

mange av Listas gårdsnavn kan ha sin opprinnelse i eldre bronsealder. Det dreier seg 

om uforklarte gårdsnavn, usammensatte, ubøyde naturnavn og naturnavn med 

dativendelse (Tjørve, Penne, Brekne, Jølle, Vere, Elle, Voile, Skeime, Jåtog, Kviljo, 

Hassel, Berg, Sunde, Lunde, Hauge, Vatne, Velle m. fl.). I alt 85% av bronsefunnene 

på Lista kommer fra disse gårdene.  

 

Den omfattende bosetningen som gjenspeiles i funnene, vises også i 

vegetasjonsutviklingen i perioden. Pollenanalyser viser etablering av gårder og 

rydding av skog for dyrking i bronsealder. I  løpet av bronsealder og jernalder skjer 

det en omfattende avskoging av halvøya i som settes i sammenheng med jordbruket 

(Høeg 1995, Prøsch-Danielsen 1995, 1996, Stylegar 2001).  

 

Omkring Lundevågen er det få lokaliteter fra senneolitikum og bronsealder. 

Farsundprosjektet undersøkte en liten lokalitet (Lundevågen R35) med flatehugget 

flintmateriale (pilspisser, dolkfragment) som dateres til eldre bronsealder. Lokaliteten 

hadde ingen strukturer som kunne knyttes til denne bosetningsfasen. På R21/22 ble 

det også funnet en overflateretusjert pilspiss som er blitt knyttet til 
14

C-dateringer fra 

to ildsteder til eldre bronsealder (3140±75 og 3275±80 BP). Disse dateringene er for 

øvrig samtidige med flere av Lundevågenprosjektets daterte strukturer og 

dyrkningslag (se nedenfor). Det ble også undersøkt en gravrøys av åsrøystype i 

Farsundprosjektet (Lundevågen R1). Røysa var lagt over en bergsprekk som inneholdt 

et kullag. Laget er datert til 3870 ± 95 BP. Gravrøysa inneholdt noen få brente bein, 

bl.a. av menneske, samt en tinn-nål datert til bronsealder, foruten et mindre antall flint 
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og kvarts. Gjenstandene og beina lå spredt i røysa. Det er ikke avklart om 
14

C-

dateringer representerer en senneolittisk grav, som i såfall er gjenbrukt eller tildekket 

av en ny grav i bronsealder. Øvrig gjenstandsmateriale antas å stamme fra en 

uoppdaget boplass tett ved og å ha fulgt med i haugfyllen. 

 

I forbindelse med Lundevågenprosjektet er det imidlertid undersøkt fem lokaliteter 

ved Kjelsvika hvor det forekommer dateringer til senneolitikum eller bronsealder: 

Kjelsvika I, Kjelsvika III, Kjelsvika IV, Kjelsvika V/VI og Kjelsvika VIII.  

 

På Kjelsvika III er det funnet en kokegrop datert til sein SN. Rett ved kokegropa er 

det funnet over 150 keramikkskår fra et kar som trolig dateres til samme tid. 

Imidlertid kan ingen andre funn relateres sikkert til denne fasen på denne lokaliteten.  

 

Kjelsvika IV er den lokaliteten med størst innslag av funn som typologisk kan dateres 

til SN-EBA, i tillegg til 
14

C-dateringer fra eldre bronsealder fra samme lokalitet. Blant 

funnmaterialet er det bl.a. fem overflateretusjerte pilspisser med konkav basis, samt 

bor og skrapere som er blitt tildannet ved overflateretusjeringsteknikk. 

 

 

 
 

Figur 43: Øverst t.v. et flateretusjert avslagsbor. I midten øverst: to ødelagte redskaper som kan ha 

vært skrapere av om lag samme type som det øverst til høyre. Øverst t.h.: et kombinasjonsredskap med 

en skraperende og en mulig borspiss i motsatt ende. Nederst: fem flateretusjerte pilspisser, alle med 

konkav basis. Lengden på disse varierer fra 3,5 til 1,5 cm. Alle disse gjenstandene antas å være om lag 

samtidige, trolig eldre bronsealder, eventuelt seinneolitikum. Foto: T.Heibreen/KHM. 
 



Lundevågenprosjektet delrapport 1 

Sammenfattende rapport 

Gnr. 6/div. og 7/div., Farsund kommune, Vest-Agder  Saksnr.06/4272 og 08/904                                                   

 

71 

 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 
 

På Kjelsvika I og IV er det datert til sammen fem kokegroper/ildsteder til eldre 

bronsealder mellom 3170±30 og 3010±70 BP, i tillegg til to dateringer fra overgangen 

mellom eldre og yngre bronsealder (2905±30 og 2850±110 BP) fra Kjelsvika IV og 

en fra yngre bronsealder fra området ved Kjelsvika VI (2590±100 BP).   

 

Fra Kjelsvika foreligger det også dateringer av to antatte dyrkningslag til hhv. 3330 ± 

35 og 3345 ± 30 (Kjelsvika IV), og 3085 ± 35 (Kjelsvika VII, samtidig med to 

kokegroper på Kjelsvika I). Dette tilsvarer bronsealder periode I og II.  

 

Det ene av de to gravanleggene på Kjelsvika VIII en har trolig en eldste fase fra 

bronsealder. Gravrøysene inneholder graver fra yngre romertid, men det foreligger 

ingen 
14

C-dateringer fra gravene som er samtidige med funnene. Ved foten av 

gravrøysa ID50127 ble det observert spredte kvartsbiter i haugfyllet, i tillegg til et 

steinlag med større diameter enn selve røysa. Under røysa i samme område, ble det 

påvist et kullag som er datert til 2445±35 BP, altså yngre bronsealder (kal. 760-400 

f.Kr.). En trekullprøve fra haugfyllet gravrøysa har gitt et eldre resultat, 3090±75 

BP/kalibrert 1510-1120 f.Kr. Den eldste av disse to dateringene antas å være samtidig 

med oddpartiet av en brukket, overflateretusjert spydspiss av flint. Flintspissen og 

noen få flintavslag ble funnet i steinlaget. Det er mulig at steinlaget representerer en 

fase av gravrøysa fra bronsealder, som er gjenbrukt og/eller påbygd i romertid. Den 

eldste av de to trekulldateringene fra gravrøysa er samtidig med dateringer av to 

kokegroper på den nærliggende Kjelsvika I, et dyrkningslag ved Kjelsvika VI, samt 

flere av de daterte kokegropene på Kjelsvika IV.  

 

 

 
Figur 44: Oddparti av flateretusjert flintgjenstand (spydspiss?), trolig  fra eldre bronsealder. Største 

lengde 4,5 cm, største bredde 1,9 cm.  fFunn i steinlaget ved gravrøys ID50127 på Kjelsvika VIII. 

 

 

Pollenanalyser fra tre lokaliteter på Skjolnes og innerst i Lundevågen viser en liten 

tilbakegang for skogen, og spor etter jordbruk i bronsealder (Høeg 1995). Spor etter 

korndyrking er funnet i Skjolnes myr I (havre og bygg), Fjellestad myr I (bygg og 
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hvete), og Fjellestad myr II (havre) i perioden TN - EBA. Det er snakk om 

enkeltforekomster, og ikke omfattende eller sammenhengende dyrking over lang tid. 

Skjolnes myr I ligger i underkant av 700 meter sørøst for Kjelsvika. I myra er det 

funnet spor etter dyrking av havre ved tre daterte nivåer; 3960 ± 110 (MNb), 3760 

±105 (SN) og 3250 BP (EBA).  

 

I alt foreligger det 13 
14

C-dateringer til bronsealder og 1 til senneolitikum i Kjelsvika. 

Til sammen representerer de sannsylige åkrene, kokegropene og gravanlegget en mer 

eller mindre permanent bosetning i Kjelsvikaområdet i perioden. Forholdene for 

åkerbruk på Skjolnes og i Kjelsvika må antas å ha vært langt mindre attraktive enn de 

store løsmasseområdene på Flat-Lista – selv i bronsealder. Man kan derfor spørre seg 

om hva som motiverte til en bosetning med jordbruk i Kjelsvika. Det er mulig at det 

har oppstått en plassmangel på Lista allerede bronsealder. Tilsynelatende har det vært 

bosetning på så godt som alle historiske gårder i denne perioden, og de mange 

monumentale gravminnene kan være uttrykk for sterk kontroll av landområder. I 

Kjelsvika   har forholdene etter alt å dømme ligget godt til rette for en kombinasjon av 

beite/åkerbruk og utnytting av  fangstressurser. Spissmaterialet fra Kjelsvika IV 

representerer en slik aktivitet. I tillegg kan Lundevågen og fjorden utenfor ha hatt en 

strategisk betydning som god havn og trygg seilingsled (Knudsen 2003). 

 

 
 
Lokalitet 

14
C-datering, ukal.  Kal. datering (2σ) Periode 

Kjeldsvika III 3505 ± 25 BC 1900-1740 Sein seinneolitikum 

Kjeldsvika IV (dyrkningslag) 3345 ± 30 BC 1740-1520 Bronsealder per. I 

Kjeldsvika IV (dyrkningslag) 3330 ± 35 BC 1730-1510 Bronsealder per. I 

Kjeldsvika IV 3170 ± 30 BC 1500-1390 Bronsealder per. II 

Kjeldsvika IV 3105 ± 75 BC 1530-1120 Bronsealder per. II-III 

Kjelsvika VIII (kullag u/gravrøys) 3090 ± 75 BC 1510-1120 Bronsealder per. II-III 

Kjeldsvika VI (dyrkningslag) 3085 ± 35 BC 1430-1260 Bronsealder per. II 

Kjeldsvika I 3050 ± 25 BC 1410-1250 Bronsealder per. II-III 

Kjeldsvika I 3030 ± 25 BC 1390-1210 Bronsealder per. III 

Kjeldsvika IV 3010 ± 70 BC 1430-1040 Bronsealder per. II-III 

Kjeldsvika IV 2905 ± 30 BC 1220-1000 Bronsealder per. III-IV 

Kjeldsvika IV 2850 ± 110    BC 1400-800 Bronsealder per. III-V 

Kjeldsvika V 2590 ± 100    BC 950-400 Bronsealder per. V-VI 

Kjelsvika VIII (lag i gravrøys)  
 

2445 ± 35    BC 760-400 Bronsealder per. V-VI 

Tabell 10: 
14

C-dateringer fra seinneolitikum og bronsealder fra Lundevågenprosjektet. 
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10.3 JERNALDER 

Det er funnet aktvitetsspor fra jernalder på flere lokaliteter både i Kjelsvika og i 

Smalsundet, og i Kjelsvika dessuten gravfunn.  

 

På Lista for øvrig varierer funnmengden og funnenes karakter mye gjennom jernalder. 

Det er kjent gravfunn på flere gårder fra førromersk jernalder og eldre romtid, men 

ikke spesielt mange. Fra førromersk jernalder er det kjent 2 funn på Østre Hauge og 

og to graver på et gravfelt på Øyvold (Larsen 1986, 1987, Nybruget 1978, Grieg 

1938:5-9). Fra eldre romertid er det kjent 6 gravfunn fra gårdene Høyland, Vestre 

Hauge, Borhaug, Ore og Lunde (Larsen 1987).  

 

Fra yngre romertid og folkevandringstid derimot er det kjent et stort antall graver. 

Perioden blir omtalt som Listas andre storhetstid, etter bronsealderen. Det finnes 

særlig mange gravfunn fra perioden 350 – 550 e. Kr. og gravskikken er variert 

(Larsen 1987:19). På gravfeltet på Lunde er det gjort spesielt rike gravfunn fra denne 

perioden (Lorange 1877). Dette er tolket dithen at Lunde var et maktsentrum i 

regionen i siste del av eldre jernalder (Larsen 1987). I første halvdel av 1900-tallet ble 

det undersøkt til sammen 11 hustufter av sørvest-norsk type på Lista. Disse tuftene 

har hatt steinvegger, og dateres til yngre romertid – folkevandringstid (Grieg 1934). 

Det er kjent flere bygdeborger på Lista som også trolig skal føres til denne perioden 

(Grieg 1938, Munch 1960, Rolfsen 1977). I 1996 ble det undersøkt et toskipet langhus 

fra jernalderen i forbindelse med etablering av en bildelefabrikk ved Lista 

Aluminiumsverk. Huset var minst 31 meter langt og 6 –7 meter bredt. Det hadde ikke 

steinvegger, slik som tidligere undersøkte hus fra jernalderen på Lista. Ved huset lå 

det to avfallsdynger, der det kom fram en uvanlig stor mengde keramikkskår (ca. 24 

000 skår). Noe av keramikken kan dateres til yngre romertid/folkevandringstid (300 – 

600 e.Kr.) (Smith 1997a og 1997b). Ut over dette er det undersøkt bosetningsspor på 

Spannslåta som er datert til yngre bronsealder og yngre romertid / folkevandringstid 

(Hoftun 1997, Larsen 1999), og boplasspor på Fossjordet, Sunde, som er datert til 

romertid (Haukalid 2000). 

 

Ved inngangen til yngre jernalder er det en markert nedgang i funnmaterialet, og 

bosetningssporene mangler helt. Fra perioden mellom 550 og 650 e. Kr. finnes det 

ingen gravfunn i området. Fra andre halvdel av 600-tallet kommer gravfunnene 

tilbake, og det er kjent 10 funn fra siste del av merovingertid. Gravene fra perioden er 

godt ustyrt, men vitner ikke om uvanlig rikdom (Larsen 1987). Fra vikingtid er det 

kjent 22 gravfunn fra Lista. Fra rundt 890 e.Kr. finnes det ikke spor etter hedensk 

gravskikk. Dette kan ha sammenheng med at kristendommen ble innført tidlig på 

Lista (Larsen 1987, Larsen 1984, Reitan 2006). Huseby har trolig fått en sentral 

stilling i middelalder, da det ble reist et kapell her (Larsen 1987:24-15, Stylegar 

1997).  

 

Under Farsundprosjektet ble det funnet kokegroper og ildsteder på flere av 

lokalitetene. Dateringene strekker seg fra bronsealder til og med romertid. I tillegg ble 

det funnet spor etter jernutvinning datert til eldre romertid. Eneste mulige funn fra 

folkevandringstid er et enkeltfunn av en liten gullring. Det foreligger ingen dateringer 

fra Farsundprosjektet fra yngre jernalder eller middelalder. 
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Pollendiagrammene fra Lista viser at det foregår et omfattende skogrydding som 

settes i sammenheng med jordbruk i jernalder (Høeg 1995, Prøsch-Danielsen 1995, 

1996). Det samme gjelder også for området rundt Lundevågen. Høeg (1995:312) 

mener at vegetasjonsendringene her skyldes intenstivt jordbruk i perioden 2500 – 

1100 BP, og finner at området er så å si skogløst etter 1100 BP. I Skjolnes, myr I 

finner han pollen av havre fra år 1000 BP, mens det er spor etter intensiv dyrking av 

både bygg, havre, hvete og rug fra 1800 BP ved Fjellestad, myr II, som ligger på 

nordsiden av Lundevågen (Høeg 1995:314). 

 

 

Det arkeologiske materialet fra jernalder fra Lundevågenprosjektet gir et litt annet 

bilde enn funnene fra Lista for øvrig. Mens yngre romertid og folkevandringstid 

dominerer på Flat-Lista med mange gravfunn og funn av gårder/boplasser, er det kun 

3 dateringer til yngre romertid i Lundevågenmaterialet. To groper er datert til yngre 

romertid/folkevandringstid, og to groper til folkevandringstid. Blant 
14

C-dateringene 

fra jernalder er det i alt 10 dateringer fra perioden førromersk jernalder og eldre 

romertid.  

 

 
 
Lokalitet 

14
C-datering, ukal. Kal. datering (2σ) Periode 

Smalsundet VI 2310 ± 100 BC 800-100 Eldre førromersk jernalder 

Kjeldsvika V 2240 ± 70 BC 410-90 Eldre førromersk jernalder 

Kjeldsvika IV 2180 ± 90 BC 400-0 Førromersk jernalder 

Smalsundet I 2025 ± 60 BC 200-AD 90 
Yngre førromersk j.a.-eldre 
romertid 

Smalsundet II 2015 ± 25 BC 90-AD 60 
Overg. førromersk j.a.-
romertid 

Kjeldsvika IV 1985 ± 100 BC 350-AD 250 
Yngre førromersk j.a.-eldre 
romertid 

Kjeldsvika III 1895 ± 25 AD 50-220 Eldre romertid 

Kjeldsvika IV 1880 ± 80 BC 50-AD 340 Eldre romertid 

Kjeldsvika IV 1855 ± 30 AD 80-240 Eldre romertid 

Kjeldsvika VI 1850 ± 55 AD 50-330 Romertid 

Kjeldsvika III 1790 ± 25 AD 130-330 Yngre romertid 

Kjeldsvika V 1780 ± 80 AD 60-430 Yngre romertid  

Kjeldsvika I 1730 ± 25 AD 240-390 Yngre romertid 

Kjeldsvika V 1695 ± 80 AD 130-540 
Yngre romertid- 
folkevandringstid 

Kjeldsvika III 1645 ± 80 AD 220-600 
Yngre romertid-
folkevandringstid 

Kjeldsvika I 1635 ± 30  AD 340-540 Folkevandringstid 

Smalsundet VI 1540 ± 20 AD 430-580 Folkevandringstid 

Smalsundet VI 1525 ± 20 AD 430-600 
Overg. folkevandringstid-
merovingertid 

Smalsundet I 1490 ± 25 AD 535-635 Merovingertid, fase 1 

Smalsundet VI 1455 ± 20 AD 565-645 Merovingertid, fase 1 

Smalsundet I 1265 ± 70 AD 640-950 Merovingertid-vikingtid 

Kjeldsvika III 1110 ± 20 AD 890-985 Sein vikingtid 

Tabell 11: 
14

C-dateringer fra jernalder fra Lundevågenprosjektet. 
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Dersom vi ser på den geografiske spredningen av dateringene, ser vi at alle 

dateringene til romertid (eldre og yngre) er fra ulike lokaliteter i Kjelsvika. Herfra er 

også de to gravrøysene med funn fra samme periode. Selv om undersøkelsene ikke 

har lyktes i å finne spor etter bygninger, er det sannsylig at dette gjenspeiler en 

bosetning i Kjelsvika i romertid. Dateringer til førromersk jernalder og 

folkevandringstid forekommer både i Kjelsvika og i Smalsundet. 

 

Det er også verdt å merke seg at  det for første gang foreligger dateringer til yngre 

jernalder i Lundevågen. Det dreier seg om til sammen 5 dateringer til merovingertid 

og vikingtid (4 fra Smalsundet og 1 fra Kjelsvika). To av dateringene fra Smalsundet 

faller innenfor perioden 550 – 650 e.Kr. som helt mangler gravfunn på Lista.  

 

Mangelen på større kontekster som disse dateringene kan knyttes opp mot i 

Lundevågen gjør tolkningen av dem vanskelig. For videre diskusjon av problemet seg 

neste avsnitt om 
14

C-dateringer, kokegroper og ildsteder i området. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 45: Perler og spinnehjul funnet i gravrøys ID50127 fra romertid. Foto: T. Heibreen/KHM og E.  

Brødholt/KHM. 
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10.4 KOKEGROPER , ILDSTEDER OG 
14C-DATERINGER 

På svært mange av steinalderboplassene både fra Farsundprosjektet og 

Lundevågenprosjektet er det funnet kokegroper og ildsteder. Dateringene av disse 

sprer seg over et langt tidsrom, fra steinalder til vikingtid. I mange tilfeller sprer 

dateringene på samme lokaliteten over en lang periode, og stemmer dårlig overens 

med gjenstandsmaterialet på lokaliteten. Det er noe uklart hvordan disse kokegropene 

og ildstedene skal oppfattes. Tolkningene må imidlertid baseres på relasjonen til 

øvrige funn på lokalitetene og i lokalområdet.  

 

På noen lokaliteter kan det knyttes enkelte gjenstander til samme periode som 

dateringen av kokegropene/ildstedene, selv om de som regel ikke kan knyttes til 

hovedaktiviteten. I mange tilfeller er det imidlertid ikke funnet gjenstandsmateriale 

som kan knyttes til dateringen av kokegropene/ildstedene.  

 

 

 

Figur 46: Plan og profiltegninger av kokegroper funnet Kjelsvika V/VI. Ill: L. Grindkåsa. 
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Den store spredningen på dateringene, og i mange tilfeller av tilsynelatende relativt 

likt utforma kokegroper, representerer et potensielt kildekritisk problem. Spesielt 

gjelder dette der hvor det forekommer svært ulike dateringer på den samme 

lokaliteten. Man kan tenke seg at aktivitet på stedet, spesielt knyttet til bosetning, 

jordbruk og lyngsviing, har forstyrret strukturene slik at kull har ”forurenset” prøvene, 

og medført for unge eller for gamle dateringer.  

 

Dersom vi imidlertid skal akseptere 
14

C-dateringene i de tilfellene hvor disse bekreftes 

av annet materiale, kan heller ikke de øvrige dateringene avfeies som uriktige. 
14

C-

dateringer vil resultere i et gjennomsnitt av alderen på det daterte materialet. Generelt 

er prøvene som er daterte i Lundevågenprosjektet relativt små (under 2 gram), noe 

som trolig vil redusere faren for at den enkelte prøven inneholder materiale med stor 

aldresspredning. Langt de fleste prøvene er dessuten datert på tre med lav egenalder. 

På den annen side er det selvsagt mulig at den enkelte prøven utgjør materiale fra en 

annen kontekst enn den man ønsker å datere. Dette er imidlertid forsøkt kontrollert på 

vanlig måte gjennom å datere prøver fra tilsynelatende sikre kontekster.  

  

Når både 
14

C-analyser på Farsundprosjektet og på Lundevågenprosjektet gir et 

lignende bilde, kan resultatet betraktes som en trend i området. Av tilsammen 49 

dateringer (36 Lundevågenprosjektet og 13 fra Farsundprosjektet) av kokegroper og 

ildsteder fordeler resultatene seg som følger: 

 

 
Lokalitetsnavn Tørkop Nøstvet Kjeøy TN MN SN E 

BRA 

Y 

BRA 

FR 

JA 

ERT YRT FVT MT 

/VT 

Kjelsvika I T/C      C    C C  

Kjelsvika III  T/C   T/C T/C    T/C C C C 

Kjelsvika IV       T/C C C C    

Kjelsvika V/VI        C C C C C  

Kjelsvika VII  T/C            

              

Smalsundet I   T/C      C (C)   C 

Smalsundet II         C (C)    

Smalsundet VI        (C)  C   C C 

              

R21/22  (Farsundpr.)       C C C     

R24 (Farsundprosj.)    T/C          

R6 (Farsundprosj.)        C      

R3 (Farsundprosj.)         C     

R16 (Farsundprosj.)         C C    

R35 (Farsundprosj.)         C C    

Tabell 12: 
14

C-dateringer av kokegroper/ildsteder fordelt på de enkelte lokalitetene i Lundevågen.  

C = 
14

C-datering.  (C) = mulig. 

T = typologisk datering. (T) = usikker/mulig typologisk datering. 

 

 

Tabellen viser at alle 
14

C-dateringer som faller innenfor steinalder samtidig er belagt 

med typologisk datering av gjenstandsmateriale fra samme lokalitet, mens tilsvarende  

ikke er tilfelle når det gjelder dateringer til bronsealder og jernalder. Bare i to tilfeller 

er funnet gjenstander som korresponderer med 
14

C-dateringer til disse periodene 

(Kjelsvika III og Kjelsvika IV). Det er dessuten funnet få andre spor etter aktivitet i 

området i disse periodene, og ingen spor etter bygninger.  
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Som vi ser faller de fleste 
14

C-dateringene fra Lundevågenprosjektet innenfor 

bronsealder (7 forekomster) og jernalder (eldre jernalder: 21 forekomster, yngre 

jernalder: 3 forekomster). Spesielt mange dateringer er til førromersk jernalder (9 

forekomster) og eldre romertid (5 forekomster). På enkelte av lokalitetene er det flere 

dateringer til samme periode, men i de fleste tilfellene dreier dette seg om 

enkeltdateringer. Det er også verdt å legge merke til at det som nevnt forekommer 

dateringer til mange perioder innenfor enkelte av lokalitetene.  

 

Et bemerkelsesverdig trekk ved dateringene er at det ikke forkommer dateringer til 

middelalder eller nyere tid i området. Dette gjelder både Lundevågeprosjektet og 

Farsundprosjektet. Dette kan tyde på at forstyrrelsene av lokalitetene som dyrkinga i 

nyere tid har forårsaket, ikke har påvirket dateringene. Det er heller ikke funnet 

strukturer eller gjenstander som dateres til middelalder. Det skal her bemerkes at det i 

2007 ble utført søkesjakting for å lokalisere bosetning/spor etter hus fra 

gårdsbosetning både på høyden sør for gravrøysene på Kjelsvika VIII og ved 

Smalsundet. 

 

Det er vanskelig å tolke disse dateringene på en entydig og enkel måte, men det er 

grunn til å anta at de representerer en aktivitet i området, muligens i form av 

bosetning over kortere eller lengre tid. Store deler av prosjektområdene har vært 

dyrket i lang tid, og spesielt i Smalsundet og i Kjelsvika øst var det foretatt store 

omarbeidinger av landskapet i form av bygging av bakkemurer og forstøtninger for å 

skape større dyrkningsflater. Vi vet ikke hvordan en eventuell bebyggelse i 

bronsealder og jernalder har sett ut på Skjolnes, men på Lista for øvrig er det både 

funnet spor etter stolpebygde langhus fra bronsealder og jernalder, og hus med 

steinmurer av vestnorsk type fra eldre jernalder. Omkring store deler av Lundvågen 

har det vært begrenset tilgang til dyrkbare flater. Det er mulig at en eventuell 

bebyggelse ihvertfall i jernalder, har vært bygd med steinmurer, og at disse er fjernet i 

forbindelse med senere rydding og dyrkning.  
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10.5 KERAMIKKFUNN 

Det ble ikke gjort noe funn av sikker tidlig- eller mellomneolittisk keramikk på noen 

av Lundevågenprosjektets lokaliteter. All keramikk som kan dateres ut fra kontekst 

eller ut fra dekorelementer på typologisk grunnlag, er yngre. Ved Farsundprosjektets 

utgravninger på Lundevågens nordside ble det funnet til sammen 55 skår keramikk, 

hvorav noen snorstempeldekorerte skår, trolig fra mellomneolitikum, på lokaliteten 

R3. Også på en lokalitet ved Grønnslettvika på Skjolneshalvøyas sørside, ca 700 m 

sør-sørøst for sørenden av Kjelsvika, er det blitt undersøkt en lokalitet med materiale 

som i hovedsak kan dateres til MNa. Blant de totalt ca 14.000 funnene er det ca 300 

skår keramikk (til sammen drøyt 700 g). Skårene stammer trolig fra flere kar, og det 

foreligger også flere skår med dekor, både med snorstempel, gropornering og tettstilte 

avstripninger. Det er ikke utledet noen form på karene, men dekorelementene 

stemmer tidsmessig overens med det øvrige materialet fra lokaliteten, med to 
14

C-

dateringer; en fra tidlig TN (4945±40 BP, TUa-5415) og en fra MNa (4335±40 BP, 

TUa-5416).   

 

Fra Lundevågenprosjektets lokaliteter er det særlig Smalsundet VIII og Kjelsvika III 

som bør trekkes fram. På førstnevnte ble det innenfor et svært konsentrert område 

funnet over 50 skår keramikk, trolig fra ett og samme kar, sammen med bl.a. en 

flekkekniv og flere biter brente bein (ikke analyserte). Funnene ble gjort fremfor en 

lav bergvegg på en liten flate på ca 22 moh., godt tilbaketrukket fra sjøkanten ved 

Lundevågen. Keramikken er ikke dekorert. De konsentrerte funnene kan antyde at det 

er en sammenheng mellom keramikken og det sannsynligvis mellomneolittiske 

flintfunnet. Dette er imidlertid usikkert, og det foreligger ikke noen 
14

C-datering fra 

lokaliteten eller andre funn som kan gi noen antydning om alderen på funnene. 

 

Sikrere er derimot alderen på keramikken som ble funnet i sikker tilknytning til den 
14

C-daterte kokegropa S6a på Kjelsvika III. Trekull herfra er datert til sein SN, 

3505±25 BP, kalibrert 1900-1740 kalenderår f.Kr. De til sammen omkring 150  

 

 

 

Figur 47: En mengde skår fra ett og samme 

kar ble funnet i tilknytning til kokegropene 

S6a og b. S6 er 
14

C-datert til sen SN, og det 

antas at keramikken er samtidig. Skårene 

minner om karformen på keramikk fra SN 

og EBA på Jylland. Rødt markerer form på 

skår fra Kjelsvika III. Etter Rasmussen 

1993 (Fig.30, s. 45). 
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skårene som ble funnet rundt kokegropa er etter alt å dømme fra ett og samme kar. Vi 

har liten kunnskap om seinneolittisk keramikk i Norge, men detaljer som profil, 

skulder- og bunnskår ved karet fra Kjelsvika III røper en karform som kjennes fra 

både SN- og EBA-kontekster på Jylland (Rasmussen 1993). Derfor foreslås det her at 

keramikken i og rundt S6a er av en form som opptrer også i SN-kontekster i Sør-

Norge.    

 

 

 
 

 

De øvrige keramikkfunnene fra Lundevågenprosjektets lokaliteter synes i hovedsak å 

være yngre. Særlig mange skår er det fra de to gravrøysene fra yngre romertid på 

Kjelsvika VIII, men også Kjelsvika IV har med sine over 200 skår et betydelig antall 

keramikkfunn. Små og få dekorerte skår minsker mulighet for typologisk datering av 

Kjelsvika IV-keramikken, men det antas en samtidighet med lokalitetens 
14

C-daterte 

kokegroper fra førromersk jernalder og romertid. Fra samme lokalitet er det også et 

dekorert skår av et kleberkar, trolig fra førromersk jernalder. Skår av udekorert 

keramikk fra Kjelsvika I kan trolig dateres til eldre bronsealder og jernalder. Tre av 

skårene herfra er funnet i kokegropa S3, 
14

C-datert til 3050±25 BP, og det må antas at 

keramikken er samtidig med dateringen. Skår med dekor av romertidstype fra 

Kjelsvika III er samtidig med kokegroper fra romertid fra samme lokalitet. Keramikk 

av store, grove og udekorerte kar er blitt funnet på Smalsundet VI, og trolig er disse 

skårene samtidig med 
14

C-daterte kokegroper fra jernalder på lokaliteten. Ellers er det 

også funnet enkelte skår på både Kjelsvika VII og Smalsundet I, men også disse er 

trolig av eldre jernalderkarakter.  

 

Figur 48: Keramikkskår fra 

Kjelsvika IV. Foto: T. 

Heibreen/KHM. 
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I begge gravrøysene på Kjelsvika VIII ble det funnet keramikkar. Karenes tilstand 

varierte fra å være representert med noen skår, til at nesten halve karet var bevart. Alle 

må imidlertid betegnes som typesikre og/eller typologisk daterbare. Det ble funnet to 

kar i hver grav,  - et kar av finere gods og et  grovere forrådskar. Både kvalitet og dekor 

daterer karene til romertid, trolig senere halvdel, eller til folkevandringstid. 

 

 

 

 
 

Figur 49: Keramikkar C56213/15 med negldekor fra lag 4, ferdig limt. Foto: T. Heibreen/KHM. 
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10.6 UTVIKLINGEN AV JORDBRUKET I OMRÅDET 

En sentral problemstilling for prosjektet har vært å dokumentere eventuelle spor etter 

det eldste jordbruket, og å dokumentere utviklingen i området. Det er tidligere utført 

pollenanalyser fra myrer blant annet på Skjolneshalvøya som viser tegn på beite fra 

omkring 5000 BP (Høeg 1995). Det er funnet fossile jordbruksspor på 3 lokaliteter i 

Kjelsvika som kan belyse problemfeltet, og det er utført makrofossilanalyser og 

pollenanalyser av prøver fra disse lokalitetene (Prøsch-Danielsen og Sandvik 2008). 

Formålet med analysene har dels vært å kartlegge jordbruksaktiviteten i forbindelse 

med avsetting av bestemte lag, og dels å avgjøre på hvilken måte enkelte lag har vært 

dannet. Det ble ikke funnet makrofossiler i form av dyrka planter eller frø. Det ble 

imidlertid funnet pollen som kan si noe om utviklingen av jordbruket i området.  

 

På Kjelsvika III ble det avdekket et lite rydningsrøysfelt med 7 små røyser som lå 

spredt utover en liten dyrkningsflate. Lokaliteten har ikke vært dyrket i nyere tid, og 

røysene var først synlige etter avtorving.  

 

Pollenanalysene fra røysfeltet Kjelsvika III viser et åpen landskap, med et lappeteppe 

av lynghei, beite, åkre og treklynger på den tida da dyrkningsflata har vært i bruk. Det 

er et lite innslag av bygg (Hordeum), hvete (Triticum) og åkerugress i det som er 

tolket som dyrkningslaget. I laget under en av rydningsrøysene er det funnet 

smalkjempe (Plantago lanceolata) som er tolket som en beiteindikator. Også dette 

laget speiler en skogfattig vegetasjon i området. Det er derfor sannsynlig at området 

har vært brukt til beite før åkeren ble anlagt. 

 

 
Figur 50: Avtorva område på Kjelsvika III med rydningsrøysene 1-7 avmerket. Ill. L Thorgersen, 

KHM. 
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Datering av feltet har vært vanskelig ettersom makrofossilanlaysen ikke fant noen 

bevarte korn eller frø som kunne knyttes til dyrkningen. Det foreligger derfor kun en 

datering av et hasselnøttskall fra et antatt dyrkningslag (lag 2) i rydningsrøys 1. 

Dateringen ga 1625 ± 30, kalibrert  AD 350-540 (2 sigma), og tilsvarer perioden fra 

sent i yngre romertid til og med folkevandringstid. Dateringen samsvarer godt med en 

datering av en av kokegropene (S1) på lokaliteten. Det er også funnet keramikk ved 

kokegropene som kan dateres til samme periode. Dateringen av dyrkningslaget og 

røysfeltet må oppfattes som usikker, men det anses som sikkert at feltet er 

forhistorisk. 

 

I tillegg til funn og strukturer fra jernalder, er det funnet er et ildsted datert til 

seinneolitikium, samt skår fra et keramikkar som trolig dateres til samme periode. Det 

er også datert et ildsted til vikingtid. Det er derfor en viss mulighet for at åkeren har 

trolig vært i bruk i en av disse periodene, selv om eldre jernalder oppfattes som den 

mest sannsynlige dateringen. Gjenstandsmaterialet fra lokaliteten viser også en 

bosetningsfase i TN-MNa. På Lista er husdyrbeite påvist fra 5000 BP. Det er derfor 

mulig at spora etter beite skal knyttes til denne bosettningsfasen, eller eventuelt 

seinere bruk av området.  

 

 
Figur 51: Snitt gjennom rydningsrøys 3 på Kjelsvika III. Her vises også de grunne løsmassene på den 

øvre flata etter avtorving. I bakgrunnen graves og dokumenteres snitt gjennom rydningsrøys 1. Foto: G. 

Reitan/KHM. 

 

 

På Kjelsvika IV er det funnet et omrotet lag, rikt på kull og humus, som er tolket som 

et dyrkningslag. Det er ikke foretatt pollenanalyse av laget, men makrofossilanalysen 

tyder på at kullet i laget er fra  brann av forvedet vegetasjon på stedet, og at det 
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muligens dreier seg om rydningsbrann til beite eller åker. Det foreligger to 
14

C-

dateringer fra laget til bronsealder, periode I. Det er også gjort gjenstandsfunn fra 

bronsealder, og blant annet 4 kokegroper med dateringer til samme periode.  

På den nærliggende Kjelsvika VI er det også funnet et fossilt dyrkingslag. En 
14

C-

datering av dette laget ga bronsealder, periode II. Alt i alt innebærer disse resulatetene 

at det har vært en jordbruksboplass på stedet i bronsealder.  

 

 
Figur 52: Dyrknings/rydningslaget fra bronsealder på Kjelsvika IV. Foto: G. Reitan/KHM. 

 

 

På Kjelsvika VIII er det undersøkt 2 gravrøyser. Under røysene ble det funnet et lag 

som i felt ble tolket som et mulig dyrkningslag. Det er foretatt analyser av to prøver 

fra laget, dvs. en under hver røys. Makrofossilanalysene viste at laget var svært rikt på 

trekull, og tydet på en ”omfattende brann i forvedet vegetasjon etterfulgt av rydding 

av stein i røyser” (Prøsch-Danielsen og Sandvik 2008). Pollenanalysene viste et 

skogløst område, og dominans av gress (Poaceae) samt innslag av pollentyper som 

indikerer beite. Det ble også funnet noen få pollen av bygg (Hordeum) i prøvene, samt 

åkerugress. Dette tyder på dyrkning i nærheten, men at laget ikke er avsatt i åker. 

Gravrøysene antas derfor å ha vært anlagt på eng/gressmark. 

 

Det foreligger ingen 
14

C-datering av selve laget. Det finnes imidlertid to 
14

C-

dateringer av kull fra to kontekster knyttet til gravanlegget. En datering av kull fra lag 

2 i den ene gravrøysa (haugfyll) ga bronsealder periode II-III, mens en datering av et 

kullag like under den samme røysa ga yngre bronsealder – førromersk jernalder. I 

begge gravrøysene er det funnet graver fra romertid. Det er sannsynlig at C14-

analysene daterer aktivitet på stedet i bronsealder, enten i form av gravanlegg eller for 

eksempel dyrkning. Den eldste dateringen sammenfaller med en typologisk datering 

av oddpartiet av en spydspiss av flint som ble funnet i et steinlag i utkanten av 

gravrøysa. Dette er tolket som rester av et gravanlegg fra bronsealder. Laget under 
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røysa, som viser spor av dyrking i nærheten, må være samtidig med disse dateringene 

(dvs.  bronsealder), eller mest sannsynlig eldre enn dette.  

 

KONKLUSJON 

Resultatene fra Lundevågenprosjektet bidrar til å kaste lys over utviklingen av 

jordbruket i området. Det synes å være spor etter beite fra neolitikum – bronsealder og 

framover i form av lite skog og tilstedeværelse av beiteindikatorer. Bosetningen på 

Kjelsvika III er i TN-MNa muligens basert på en kombinasjon av beite og fangst. 

Dette stemmer delvis med tidligere pollenanalyser fra Skjolnes og Lundevågen som 

viser tegn på husdyrbeite fra omkring 5000 BP på Skjoldneshalvøya i likhet med 

resten av Lista (Høeg 1995).  

 

Dyrking av bygg (Hordeum) foregår senest i bronsealder i Kjelsvika, og hvete 

(Triticum) muligens like tidlig. Åkrene har trolig vært begrensete i omfang, men 

dyrking har foregått i flere deler av området. Det er spor etter aktivitet flere steder i 

prosjektområdet i bronsealder i form av bosetningsspor, rydningslag og fossile åkre. 

Dessuten dateres den første fasen av gravanlegget på Kjelsvika VIII til bronsealder.  

 

Disse funnene må ses i sammenheng med bronsealderfunnene fra øvrige Lista 

bekrefter delvis funn i tidligere pollenanalyser i området (se for eksempel Stylegar 

2000, 2001, Prøsch-Danielsen og Simonsen 2000, Høgestøl og Prøsch-Daniselsen 

2006). Det er funnet spor etter korndyrking (pollen av havre, hvete og bygg) i 

Lundevågen/Skjolnes-området i perioden TN - EBA. I følge Høegs analyse er det 

snakk om enkeltforekomster, og ikke omfattende eller sammenhengende dyrking over 

lang tid. Skjolnes myr I ligger i underkant av 700 meter sørøst for Kjelsvika. I myra er 

det funnet spor etter dyrking av havre ved tre daterte nivåer; 3960 ± 110 (MNB), 3760 

±105 (SN) og 3250 BP (EBA). Videre finner Høeg pollen av havre år 1000 BP i 

Skjolnes, myr I, mens det er spor etter intensiv dyrking av både bygg, havre, hvete og 

rug fra 1800 BP ved Fjellestad, myr II, som ligger på nordsiden av Lundevågen (Høeg 

1995). Pollendiagrammene fra Lista viser at det foregår en omfattende skogrydding 

som settes i sammenheng med jordbruk i bronsealder og jernalder (Høeg 1995, 

Prøsch-Danielsen 1995, 1996). Det samme gjelder også for området rundt 

Lundevågen. Høeg (1995:312) mener at vegetasjonsendringene her skyldes intensivt 

jordbruk i perioden 2500 – 1100 BP, og finner at området er så å si skogløst etter 

1100 BP. Dateringen av rydningsrøysfeltet på Kjelsvika III er usikker, men feltet er 

trolig fra perioden eldre jernalder. Røysfeltet har en helt annen karakter enn 

rydningsrøyser ellers i området, og var ikke synlig før avtorving. Høy alder er derfor 

sannsynlig. Dersom dateringe av røysfeltet til romertid er riktig kan det ses i 

sammenheng med den generelle økningen av jordbruksaktiviteten på Lista i eldre 

jernalder.  

 

Det foreligger ingen funn fra middelalder i materialet fra Lundevågenprosjektet. 
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11. OPPSUMMERING 

Når vi nå oppsummerer resultatene av Lundevågenprosjektet, er det på sin plass å 

vurdere om prosjektet har vært vellykket. Det var trukket opp flere problemstillinger 

for prosjektet i prosjektplanen (Ystgaard 2006), og flere har kommet til under 

prosjektets gang. Det var også laget en plan for framgangsmåter og metodebruk på 

grunnlag av en vurdering av bevaringstilstand og kunnskapspotensial i de ulike deler 

av planområdet. I det følgende skal noe av dette kommenteres. 

 

Det var lagt opp til omfattende bruk av maskinell sålding av matjord, spesielt i 

Smalsundet. Dette er en metode som har vært brukt på noen få prosjekter på Østlandet 

de siste par årene. Hensikten var å, på en raskest mulig måte, undersøke de enkelte 

lokalitetenes bevaringstilstand og kunnskapspotensial, samt å sikre et representativt 

gjenstandsmateriale der hvor det ikke var aktuelt med videre undersøkelser. 

Innledningsvis i prosjektet klarte ikke tiltakshaver å skaffe riktig utstyr til 

maskinsålding. Dette medførte forsinkelser, og dessuten at metoden  ikke kunne tas i 

bruk i like stort omfang som planlagt. I den grad det ble gjennomført fungerte det 

relativt godt, ved at den på en rask måte ga et visst bilde av funnmengden. Metoden er 

imidlertid upresis ved at en del av gjenstandsmaterialet går tapt. Særlig gjelder dette 

de minste gjenstandene. Vanskelig såldbare masser (seige og/eller tunge) byr også på 

problemer, og i flere tilfeller måtte maskinsåldingen kombineres med videre sålding 

for hånd. Alt i alt vurderes metoden slik at den er effektiv såfremt riktig utstyr skaffes 

i tide, og jorda som skal såldes er tilstrekkelig tørr og ikke er for tung, klumpete eller 

steinrik. 

 

Det var antatt at flere lokaliteter var bedre bevarte enn de viste seg å være. Dette 

gjaldt først og fremst Kjelsvika III og området i Smalsundet. Spesielt i Smalsundet var 

skadene større enn forutsatt mange steder, som følge av kraftig bearbeiding av 

landskapet i forbindelse med dyrking i nyere tid. Til tross for dette resulterte 

undersøkelsene i gode resultater.  

  

Problemstillingene for prosjektet har vært knyttet til to hovedområder. For det første 

har ulike spørsmål knyttet til steinalderbosetningen vært sentral. Dette gjelder både 

typologisk-kronologiske spørsmål og spørsmål om tilstedeværelse og omfanget av 

bosetning ulike faser. For det andre har spørsmål omkring etableringen og utviklingen 

av jordbruket i området vært viktig. I tillegg til dette omfattet undersøkelsene 

gravrøyser av typen åsrøyser. Prosjektet har belyst alle disse spørsmålene, og ikke 

minst resultert i datamateriale som er egnet til videre forskning omkring disse 

temaene.  

 

Både mellommesolitikum og senmesolitikum er påvist i prosjektområdet, - hvorav 

nøstvetfasen med to omfangsrike lokaliteter. Spesielt skal det trekkes fram at minst en 

av lokalitetene trolig representerer en bosetning i Kjeøyfase, tilsvarende det vi finner 

på Østlandet, og at det er mulig å skille mellom denne og en senere TN-MNa-fase. 

Videre er TN-MNa tydelig tilstede i hele prosjektområdet, og er mer framtredende 

enn det som kom fram gjennom Farsundprosjektet. MNb er muligens tilstede på en 

lokalitet, men må sies å ha en liten tilstedeværelse i Lundevågen. Likeledes er 

seinneolitikum lite synlig i materialet. Derimot er både eldre og yngre bronsealder 
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representert på flere lokaliteter i Kjelsvika, både med bosetningsspor, dyrkningslag og 

gravanlegg. Dette utgjør spesielt interessante funn, ettersom de er sjeldne både på 

Lista og Sør- og Østlandet for øvrig. Funnene gir bidrag til forståelse av de mange 

depot og metallfunnene fra Lista i perioden. 

  

I likhet med Farsundprosjektet avdekket undersøkelsen flere kokegroper og ildsteder 

fra jernalder, som ikke kunne knyttes til mer omfattende spor etter bebyggelse. Disse 

kulturminnene innehar et eget kunnskapspotensial som det hittil ikke har vært fokusert 

på. Slik disse sporene er blitt tolket her, representerer de en aktivitet i området i den 

aktuelle perioden, som må ses i relasjon til funn ellers i Lundevågenområdet og på 

Lista for øvrig. Spesielt skal nevnes at det er en liten overvekt av dateringer til 

romertid-folkevandringstid som ellers har mange funn på Lista. Men, ikke mindre 

interessant er det at det også forekommer dateringer til både førromersk jernalder, 

merovingertid og vikingtid, - perioder med få funn ellers på Lista.  

 

Undersøkelsene omfattet også utgravning av 2 gravrøyser. Disse røysene viste seg å 

omfatte et primært gravanlegg fra bronsealder som var gjenbrukt og/eller påbygd i 

romertid. De to kremasjonsgravene fra den siste perioden omfatter et forholdsvis rikt 

materiale som er egnet for videre bearbeidelse.  
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13. VEDLEGG 

13.1 OXCAL-KALIBRERINGER AV C14-DATERINGER  

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

Alle dateringer, Lundevågenprosjektet 2006-2007

12000CalBC 10000CalBC 8000CalBC 6000CalBC 4000CalBC 2000CalBC CalBC/CalAD

Calibrated date

Smalsundet I, S1-kokegrop  1265±70BP

Smalsundet I, S15-kokegrop  1490±25BP

Smalsundet I, S3-kokegrop  2025±60BP

Smalsundet I, S16-kokegrop/ildsted  5735±30BP

Smalsundet II, S1-kokegrop/ildsted  2015±25BP

Smalsundet VI, S3-kokegrop  1455±20BP

Smalsundet VI, S1-kokegrop  1525±20BP

Smalsundet VI, S6-kokegrop  1540±20BP

Smalsundet VI, S5-kokegrop  2310±100BP

Kjeldsvika I, S19-kokegrop  1635±30BP

Kjeldsvika I, S4-kokegrop  1730±25BP

Kjeldsvika I, S22-kokegrop  3030±25BP

Kjeldsvika I, S3-kokegrop  3050±25BP

Kjeldsvika I, S10b-kokegrop  7675±45BP

Kjeldsvika I, S10b-kokegrop(2)  7960±45BP

Kjeldsvika III, S8-ildsted/kullkons.  1110±20BP

Kjeldsvika III, S1-kokegrop  1645±80BP

Kjeldsvika III, S2-kokegrop  1790±25BP

Kjeldsvika III, S5-kokegrop/ildsted  1895±25BP

Kjeldsvika III, S6a-kokegrop/ildsted  3505±25BP
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Test Plot 1

9000CalBC 7500CalBC 6000CalBC 4500CalBC 3000CalBC 1500CalBC CalBC/CalAD 1500CalAD

Calibrated date

Kjeldsvika III, S11-ildsted  4255±35BP

Kjeldsvika III, S10-ildsted  6300±25BP

Kjeldsvika IV, S6-kokegrop  1855±30BP

Kjeldsvika IV, S3-kokegrop  1880±80BP

Kjeldsvika IV, S12a-kokegrop-fyll  1985±100BP

Kjeldsvika IV, S12a-kokegrop-bunn  2180±90BP

Kjeldsvika IV, S9-ildsted-bunn  2850±110BP

Kjeldsvika IV, S1-kokegrop  2905±30BP

Kjeldsvika IV, S9-sekund.kokegrop  3010±70BP

Kjeldsvika IV, S12b-kokegrop  3105±75BP

Kjeldsvika IV, S2-kokegrop/ildsted  3170±30BP

Kjeldsvika IV, Dyrkningslag  3330±35BP

Kjeldsvika IV, Dyrkningslag(2)  3345±30BP

Grav id50127, Kull_haugfyll  2445±35BP

Grav id50127, Kull_under_haugfyll  3090±75BP

Kjeldsvika V-VI, S12-kokegrop  1695±80BP

Kjeldsvika V-VI, S13-kokegrop  1780±80BP

Kjeldsvika V-VI, S16-kokegrop   1850±55BP

Kjeldsvika V-VI, S15-kokegrop/ildsted  2240±70BP

Kjeldsvika V-VI, S6-kokegrop  2590±100BP
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Test Plot 1

9000CalBC 8000CalBC 7000CalBC 6000CalBC 5000CalBC 4000CalBC 3000CalBC 2000CalBC 1000CalBC

Calibrated date

Kjeldsvika V-VI, S26-dyrkningslag  3085±35BP

Kjeldsvika VII, S24-brannlag/utkast  6285±30BP

 
 

 

 

 

 

 



13.2 C14-DATERINGER FRA LUNDEVÅGENPROSJEKTET  

Lokalitet C-nr. Strukturnr. Strukturtype Prøvenr. Kontekst Datert vedart Datert del 14C-dat. Kal. 2 sigma Periode 

Smalsundet I C56501/32 S1 Kokegrop 1 
Bunnlag 
trekull Hassel, lind 6,0g 1265 ± 70 AD 640-950 

Merovingertid-
vikingtid 

Smalsundet I C56501/32 S3 Kokegrop 3 
Kull 
fyllmasser 

Bjørk, hassel, 
vier/osp, selje 2,3g 2025 ± 60 

BC 200-AD 
90 

Førromersk j.a.-
eldre romertid 

Smalsundet I C56501/32 S16 Kokegrop 5 
Kull 
fyllmasser Bjørk Aksel. 5735 ± 30 

BC 4690-
4490 Kjeøyfase 

Smalsundet I C56501/32 S15 Kokegrop 6 
Kull 
fyllmasser 

Bjørk, selje, 
vier/osp Aksel. 1490 ± 25 AD 535-635 Merovingertid 

Smalsundet II C56502/19 S1 Ildsted(?) 7 
Kull 
fyllmasser Bjørk Aksel. 2015 ± 25 BC 90-AD 60 

Overg. 
førromersk j.a.-
romertid 

Smalsundet 
VI C56506/51 S5 Kokegrop 11 

Kull 
fyllmasser 

Bjørk, hassel, 
vier/osp, selje, 
lind, hegg/rogn 1,5g 2310 ± 100 BC 800-100 

Yngre romertid-
førromersk 
jernalder 

Smalsundet 
VI C56506/51 S1 Kokegrop 8 

Kull 
fyllmasser Bjørk Aksel. 1525 ± 20 AD 430-600 

Folkevandringst-
merov. 

Smalsundet 
VI C56506/51 S3 Kokegrop 9 

Kull 
fyllmasser Bjørk, hassel Aksel. 1455 ± 20 AD 565-645 Merovingertid 

Smalsundet 
VI C56506/51 S6 Kokegrop 10 

Kull 
fyllmasser Selje, vier/osp Aksel. 1540 ± 20 AD 430-580 Folkevandringstid 

Kjeldsvika I C56458/36 S4 Kokegrop 4 
Kull 
fyllmasser Hassel  Aksel. 1730 ± 25 AD 240-390 Yngre romertid 

Kjeldsvika I C56458/36 S22 Kokegrop 5 
Kull 
fyllmasser Bjørk, hassel Aksel. 3030 ± 25 

BC 1390-
1210 

Bronsealder per. 
II-III 

Kjeldsvika I C56458/36 S3 Kokegrop 3 
Kull 
fyllmasser Bjørk, hassel Aksel. 3050 ± 25 

BC 1410-
1250 

Bronsealder per. 
II-III 

Kjeldsvika I C56458/36 S19 Kokegrop 1 
Kull 
fyllmasser Bjørk, hassel Aksel. 1635 ± 30  AD 340-540 Folkevandringstid 

Kjeldsvika I C56458/36 S10b Kokegrop 10 
Kull 
fyllmasser Hassel (nøtt) Aksel. 7675 ± 45 

BC 6600-
6440 Tørkopfase 
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Lokalitet C-nr. Strukturnr. Strukturtype Prøvenr. Kontekst Datert vedart Datert del 14C-dat. Kal. 2 sigma Periode 

Kjeldsvika I C56458/36 S10b Kokegrop 10 
Kull 
fyllmasser Bjørk Aksel. 7960 ± 45 

BC 7050-
6690 Tørkopfase 

Kjeldsvika III C56459/75 S1 
Kokegrop 
(47x50y lag 3) 1 

Bunnlag 
trekull Eik 2,9g 1645 ± 80 AD 220-600 

Yngre romertid-
folkevandringstid 

Kjeldsvika III C56459/75 S5 
Ildsted/kokegrop 
(54x52y lag 3) 14 

Kull 
fyllmasser Bjørk, hassel Aksel. 1895 ± 25 AD 50-220 Eldre romertid 

Kjeldsvika III C56459/75 S2 
Kokegrop 
(49x49y lag 3) 2 

Kull 
fyllmasser Bjørk, hassel Aksel. 1790 ± 25 AD 130-330 Yngre romertid 

Kjeldsvika III C56459/75 S8 
Ildsted? (61x50y 
lag4) 19 

Kull 
fyllmasser Hassel Aksel. 1110 ± 20 AD 890-985 Sein vikingtid 

Kjeldsvika III C56459/75 
 

Rydningsrøys 1, 
lag 2 26 

Kull i 
dyrkningslag Hassel (nøtt) Aksel. 1625 ± 30 AD 350-540 

Yngre romertid - 
folkevandringstid 

Kjeldsvika III C56459/75 S6A 
Ildsted (54x51y 
lag 3) 13 

Kull 
fyllmasser 

Bjørk, hassel, 
lind, hegg/rogn Aksel. 3505 ± 25 

BC 1900-
1740 Seinneolitikum 

Kjeldsvika III C56459/75 S11 
Ildsted (68x51y 
lag 3) 24 

Kull 
fyllmasser Bjørk Aksel. 4255 ± 35 

BC 2930-
2700 Sein MNa 

Kjeldsvika III C56459/75 S10 
Ildsted (59x51y 
lag3) 20 

Kull 
fyllmasser Hassel Aksel. 6300 ± 25 

BC 5320-
5210 Nøstvetfase 

Kjeldsvika IV C55979/30 S3 Kokegrop/ildsted 1 
Bunnlag 
trekull Bjørk, hassel 2,2g 1880 ± 80 

BC 50-AD 
340 Eldre romertid 

Kjeldsvika IV C55979/30 S12A bunn Kokegrop 5 
Bunnlag 
trekull Bjørk, lind 1,1g 2180 ± 90 BC 400-0 

Førromersk 
jernalder 

Kjeldsvika IV C55979/30 S12A  Kokegrop 11 
Kull 
fyllmasser Hassel  1,8g 1985 ± 100 

BC 350-AD 
250 

Førromersk j.a.-
eldre romertid 

Kjeldsvika IV C55979/30 S12B Kokegrop 6 Kullag Hassel 4,6g 3105 ± 75 
BC 1530-
1120 

Bronsealder per. 
II-III 

Kjeldsvika IV C55979/30 S9 Ildsted 7 Nedre kullag 
Bjørk, hassel, 
vier/osp, selje 1,0g 2850 ± 110 BC 1400-800 

Bronsealder per. 
III-V 

Kjeldsvika IV C55979/30 S9 Kokegrop 8 Øvre kullag Eik 3,1g 3010 ± 70 
BC 1430-
1040 

Bronsealder per. 
II-IV 

Kjeldsvika IV C55979/30 S2 
Ildsted 
(kokegrop?) 2 

Kull 
fyllmasser Bjørk, hassel Aksel. 3170 ± 30 

BC 1500-
1390 

Bronsealder per. 
II 
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Lokalitet C-nr. Strukturnr. Strukturtype Prøvenr. Kontekst Datert vedart Datert del 14C-dat. Kal. 2 sigma Periode 

Kjeldsvika IV C55979/30 S1 Kokegrop 3 
Kull 
fyllmasser 

Hassel, lind, 
hegg/rogn Aksel. 2905 ± 30 

BC 1220-
1000 

Bronsealder per. 
III-IV 

Kjeldsvika IV C55979/30 
 

Kullholdig 
dyrkningslag 4 

Kull 
fyllmasser 

Bjørk, hassel, 
selje, vier/osp Aksel. 3330 ± 35 

BC 1730-
1510 

Bronsealder per. 
I 

Kjeldsvika IV C55979/30 
 

Kullholdig 
dyrkningslag 10 

Kull 
fyllmasser 

Bjørk, hassel, 
selje, vier/osp Aksel. 3345 ± 30 

BC 1740-
1520 

Bronsealder per. 
I 

Kjeldsvika IV C55979/30 S6 Kokegrop 9 
Kull 
fyllmasser Bjørk Aksel. 1855 ± 30 AD 80-240 Eldre romertid 

Kjeldsvika V C55638/11 S13 Kokegrop KP 4 
Kull 
fyllmasser Bjørk, hassel 6,0g 1780 ± 80 AD 60-430 Romertid  

Kjeldsvika V C55638/12 S15 Kokegrop/ildsted KP 5 
Kull 
fyllmasser 

Bjørk, hassel, 
lind 3,1g 2240 ± 70 BC 410-90 

Førromersk 
jernalder 

Kjeldsvika V C55638/5 S6 Kokegrop KP 7 
Bunnlag 
trekull Hassel 4,3g 2590 ± 100 BC 950-400 

Bronsealder per. 
V-VI-førromersk 
jernalder 

Kjeldsvika V C55638/10 S12 Kokegrop KP 10 
Bunnlag 
trekull Eik 4,9g 1695 ± 80 AD 130-540 

Yngre romertid- 
folkevandringstid 

Kjeldsvika VI C55637/116 S26 
Fossilt 
dyrkningslag 11 (MF) 

Kull 
dyrkningslag Bjørk, hassel Aksel. 3085 ± 35 

BC 1430-
1260 

Bronsealder per. 
II 

Kjeldsvika VI C55638/13 S16 Kokegrop KP 6 
Kull 
fyllmasser 

Bjørk, hassel, 
vier/osp, selje 3,1g 1850 ± 55 AD 50-330 Romertid 

Kjeldsvika VII C55639/14 S24 Brannlag 12 (MF) Kull  Bjørk Aksel. 6285 ± 30 
BC 5320-
5210 Nøstvetfase 

 
Kjelsvika VIII 
gravrøys 
ID50127 C56213/30 

 

Kullag under 
gravrøys 

      - 
Under 
haugfyll Lind 1,6g 3090 ± 75 

BC 1510-
1120 

Bronsealder per. 
II-III 

Kjelsvika VIII 
gravrøys 
ID50127 C56213/39 

 
Lag, gravrøys KP9 Kull haugfyll Lind Aksel.  2445 ± 35 BC 760-400 

Bronsealder per. 
V-VI-førromersk 
jernalder 

 


