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SAMMENDRAG 
Kjelsvika III ligger på en stor, nordvestvendt terrasse innerst i Kjelsvika, på vestsida av denne. Terrassen ligger øst 

for et lite bekkedrag, ca 10-10,5 moh., med en parallell, noe lavereliggende, langsmal (ca 9 moh., inntil 7 m bred) 

terrasse langs ytterkanten av denne, nedenfor en delvis markert brink mellom øvre og nedre terrasse. Lokaliteten er 

dermed naturlig topografisk avgrensa, ca 12-15 m bred og 30-35 m lang i nordøstlig-sørvestlig retning. Totalt 

utgjør flata dermed ca 400-450 m². Herfra er det godt utsyn over Kjelsvika i øst og østre deler av Lundevågen mot 

Naudodden i nord, mens utsynet begrenses av høydedraget vest for bekken i vest.  

 

Boplassen var først antatt å være uforstyrra, men den viste seg likevel å være dyrka etter å ha torva av lokaliteten 

ved hjelp av gravemaskin. Sju rydningsrøyser (fire sikre, tre usikre) blei påvist på den øvre terrasseflata. Her var 

det grunne lag av løsmasser med grunnfjell bare ca 20-30 cm under torvoverflata. Det meste av løsmassene på den 

øvre flata var derfor blitt forstyrra som følge av dyrkninga. På den nedre terrassen var morenemassene tykkere, så 

utgravinga av lokaliteten blei konsentrert til denne lavereliggende, langsmale terrassen, hvor sjansen var større for 

å undersøke boplasslag som var uforstyrra av dyrkning. De utgravde delene blei gravd i hele metersruter i inntil 

fire 10 cm tykke mekaniske lag. Massene blei sålda gjennom såld med 4x4mm maskevidde. Området som blei 

gravd ut på denne måten utgjør til sammen 62,5 m², men ikke alle ruter blei gravd i fire fulle lag. Totalt blei 12,05 

m³ gravd og sålda manuelt.  

 

Kjelsvika III er en boplass med materiale som viser til gjentatte besøk gjennom flere deler av steinalderen. 

Funnmaterialet er stort og omfatter totalt 51.122 enkeltfunn, inkludert prøver og funn fra registrering i 2003. Flint 

utgjør 99,5% av de littiske funna. Ingen funn kan dateres typologisk til tørkopfasen. Blant gjenstandene er det både 

nøstvetøkser, trinnøkser og mikroflekker (totalt 1702 mikroflekker i flint) som kan dateres til nøstvetfasen. Et 

ildsted er 14C-datert til sein nøstvetfase. Det foreligger ingen 14C-dateringer til den etterfølgende kjeøyfasen, men 

blant lokalitetens ca hundre sikre pilspisser er en tredjedel tverrpiler. Enkelte enegga spisser, kanskje også en del 

A-piler, kan også være fra denne perioden. Tyngdepunktet i materialet ligger likevel trolig i TN-MNa. Totalt over 

1000 flekker og de fleste av de over 50 A-pilene kan plasseres i denne fasen, selv om også bruken av tverrpiler kan 

strekke seg inn i MNa. Et ildsted er også 14C-datert til sein MNa. Endelig foreligger det en 14C-datering fra en 

kokegrop til sein SN. I tilknytning til denne gropa blei det funnet omkring 150 skår keramikk som ut fra karform 

og funnkontekst antas å være samtidig med dateringa. Ingen andre funn kan sikkert sies å være fra samme fase. 

Endelig er det påvist flere strukturer (kokegroper) med 14C-dateringer til romertid og folkevandringstid. Et lite 

antall keramikkskår er de eneste gjenstandene som tilhører denne bruken av lokaliteten. Ved siden av de 11 påviste 

kullholdige strukturene blei det også påvist et rydningsrøysfelt med sju røyser og et dyrkningslag som trolig 

dateres til eldre jernalder.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING 

KJELSVIKA III 

SKJOLNES, 7/23, FARSUND KOMMUNE, VEST-AGDER  

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 som 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 både innenfor planområdet og i nærområdet omkring 

(jf. Ystgård 2006). I forbindelse med Kommunedelplanen ble det gjort registreringer 

av Vest-Agder fylkeskommune i 1996. I 2003 foretok Vest-Agder fylkeskommune og 

UKM en utvidet registrering i deler av planområdene. Den 26. mars 2004 ga 

Riksantikvaren dispensasjon med vilkår for kulturminnene innenfor følgende 

delområder: H6/N6 (Smalsundet sør), H5/N5 (Kjelsvika vest) og H16/N16 (Kjelsvika 

øst). Kommuendelplanen ble vedtatt av Farsund kommune 5. oktober 2004. 

 

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.   

 

Denne rapporten omhandler undersøkelsene på Kjelsvika III, og er  nr. 3  av 7 

delrapporter fra Lundevågenprosjektet.  

 

For informasjon og oversikter omkring Lundevågenprosjektets organisering, om 

lokale strandforskyvningskurver, samt formidling m.m., se Lundevågenprosjektets 

delrapport 1.  
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RAPPORTER 
LUNDEVÅGENPROSJEKTET 

FORFATTER LOKALITETSNAVN KULTURMINNETYPER C-NUMMER 

 
1 

Delrapport 1 
Lundevågenprosjektet - 
sammenfattende rapport. 

I. M. Berg-Hansen 
og G. Reitan 

   

 
2 

Delrapport 2 
Kjelsvika I: Boplassfunn fra eldre 
og yngre steinalder, eldre 
bronsealder og eldre jernalder, 
samt spor etter transgresjon 

G. Reitan Kjelsvika I 
Steinalderlokalitet 
Kokegroper 
(Transgresjon) 

C56458 

 
3 

Delrapport 3 
Kjelsvika III: Boplassfunn fra eldre 
og yngre steinalder, og eldre 
jernalder, samt rydningsrøysfelt 

G. Reitan Kjelsvika III 
Steinalderlokalitet 
Rydningsrøysfelt 
Kokegroper 

C56459 

 
4 

Delrapport 4 
Kjelsvika IV: Boplassfunn fra eldre 
bronsealder, yngre steinalder og 
eldre jernalder, samt dyrkningslag 
fra eldre bronsealder 

G. Reitan 
 
Kjelsvika IV 

Boplassspor fra 
bronsealder 
Dyrkningslag 
Kokegroper 

C55979 

 
5 

Delrapport 5 
Kjelsvika V, VI og VII: 
3 steinalderlokaliteter, 
dyrkningslag fra eldre bronsealder, 
og kokegroper fra jernalder 

L. Grindkåsa og  
 I. M. Berg-Hansen 

Kjelsvika V, VI og 
VII 

Steinalderlokaliteter 
Kokegroper 
Dyrkningslag 

C55635-55639 

 
6 

Delrapport 6 
Kjelsvika VIII: 2 gravrøyser med 
faser fra yngre romertid og 
bronsealder, samt 2 
rydningsrøyser fra nyere tid 

L. Grindkåsa Kjelsvika VIII 
Gravrøyser 
Steinlag 

C56211-56214 

 
7 

Delrapport 7 
Smalsundet I-VIII: Boplassfunn fra 
eldre og yngre steinalder, samt 
kokegroper fra bronsealder og 
jernalder. 

J. Kalseth Smalsundet I - VIII 
Steinalderlokaliteter 
Kokegroper 

C56501-56509 

 

Tab. 1: Lundevågenprosjektets utgravinger og rapporter. 
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Fig. 1: Oversiktskart over Sør-Norge og Vest-Agder med utsnitt over Listaområdet, der Farsund og 

Lundevågen med planområder er markert.  
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Fig. 2: Oversiktskart over Lundevågen med de berørte områdene utheva 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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1.1 KRONOLOGISK RAMMEVERK 

Det kronologiske rammeverket for steinalderen og de etterfølgende periodene med 

eldre- og yngre bronsealder og eldre- og yngre jernalder kan framstilles i tabellform 

på følgende måte: 

 
Hovedperiode Underperiode 

14
C-alder BP Kal. alder f.Kr./e.Kr. 

Mellommesolitikum Tørkopfasen/Fase 2 9000-7500 8250-6350 f.Kr. 

Seinmesolitikum Nøstvetfasen/Fase 3 7500-5800 6350-4650 f.Kr. 

Seinmesolitikum Kjeøyfasen/Fase 4 5800-5000 4650-3800 f.Kr. 

Neolitikum Tidligneolitikum 5000-4500 3800-3300 f.Kr. 

Neolitikum Mellomneolitikum A 4500-4100 3300-2700 f.Kr. 

Neolitikum Mellomneolitikum B 4100-3800 2700-2350 f.Kr. 

Neolitikum Seinneolitikum 3800-3500 2350-1800 f.Kr. 

Bronsealder Eldre bronsealder 3500-2900 1800-1100 f.Kr. 

Bronsealder Yngre bronsealder 2900-2400 1100-500 f.Kr. 

Jernalder Eldre jernalder, førromersk jernalder 2400-2000 500 f.Kr.-Kr.f 

Jernalder Eldre jernalder, romertid -For periodene 

etter Kr.f. er det 

ikke vanlig å 

bruke BP-år- 

Kr.f.-400 e.Kr. 

Jernalder Eldre jernalder, folkevandringstid 400-600 e.Kr. 

Jernalder Yngre jernalder, merovingertid 600-800 e.Kr. 

Jernalder Yngre jernalder, vikingtid 800-1000 e.Kr. 

 

 

 

Periode Forkortelse Periode Forkortelse 

Mellommesolitikum MM Seinneolitikum SN 

Seinmesolitikum SM Eldre bronsealder EBA 

Tidligneolitikum TN Yngre bronsealder YBA 

Mellomneolitikum A MNa Eldre jernalder EJA 

Mellomneolitikum B MNb Yngre jernalder YJA 

 

Tab. 2: Oversikt over periodeinndeling i forhistorien,  utarbeida på bakgrunn av utgravings- og 

dateringsresultater i Norge og i det øvrige Skandinavia.  

Tab. 3: Oversikt over faser og vanlig brukte forkortelser. 
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2. DELTAKERE, TIDSROM 

 

Kjelsvika III 

Navn Stilling Periode (2007) Ant. dagsverk i felt 

Gaute Reitan Utgravingsleder Uke 35-39, 43 Ca 27 

Michael Derrick Feltleder II Uke 35-42 40 

Hilde Fyllingen Feltleder II Uke 42 4 

Sara Langvik Berge Feltassistent Uke 35-41 33 

Hanne Mette Rendall Feltassistent Uke 40-43 18 

Lars Morten Fuglevik Feltassistent Uke 43 5 

Camilla Cecilie Wenn Feltassistent Uke 42 5 

Lars Hovland Feltassistent Uke 41 2 

Elin T. Brødholt Feltassistent Uke 43 5 

Nina Lundberg Feltassistent Uke 42 4 

Til sammen Ca 143 

 

 

 

I tillegg til de ovennevnte i tabellene foresto Tone Wikstrøm innmåling og digital 

domukentasjon av lokalitetene. Hun deltok tidvis også under gravinga når forholda 

tilsa slik prioritering. 

 

Jim Hovland deltok som fører av gravemaskin, samt at han fjerna skogsvegetasjon 

(Jan Larsen og Roy Heskestad vikarierte én dag hver for Hovland). Alle disse tre 

jobber i Brdr. Thorkildsen, Vanse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4: Antall dagsverk forbrukt i felt i forbindelse med undersøkelse av Kjelsvika III. 
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3. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

3.1 LANDSKAP OG TOPOGRAFI OG BESKRIVELSE AV LOKALITETEN 

Den undersøkte Kjelsvika III ligger om lag 1 km sør for Farsund by, ved inngangen til 

den om lag øst-vest-orienterte fjordarmen Lundevågen, på nordvestsida av 

Skjolneshalvøya og på østsida av Kjelsvika – derav delområdets navn Kjelsvika øst. 

Kjelsvika strekker seg inn i den søndre siden av Lundevågen, rett sør for Naudodden 

som ligger på motsatt side av Lundevågen. Skjolneshalvøya preges av 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. Både 

dalganger og berghyller blitt intensivt dyrka inntil nylig (inntil midt på 1900-tallet). 

Mange steder fins også oppbygde terrasser av tørrmurt stein, som har blitt anlagt for å 

øke de dyrkbare flatene. Kulturlandskapet preges av rydningsrøyser og steingjerder. 

Landskapet er i dag i ferd med å gro igjen med busker, kratt og løvskog, foruten 

spredt, planta granskog, til tross for at beitende storfe begrenser gjengroinga i en viss 

grad.  

 

Kjelsvika III ligger på en stor, nordvestvendt terrasse innerst i Kjelsvika, på vestsida 

av denne. Avstanden til Kjelsvika I i nordvest er ca 130 m. Terrassen ligger 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 brink. Det refereres heretter til 

disse to som hhv. øvre og nedre terrasse. Nedenfor den nedre terrassen faller terrenget 

svært bratt ned mot mot nord og mot Kjelsvika i øst, men mindre bratt mot nordvest. 

En liten bekk som renner ut i Kjelsvika i nord avgrenser lokaliteten mot vest. I sør og 

sørvest er lokaliteten avgrensa av en bratt skrent med berg og blokkstein, hvor 

terrenget stiger opp mot ca 15-17 moh. Lokaliteten er dermed naturlig topografisk 

avgrensa, ca 12-15 m bred og 30-35 m lang i nordøstlig-sørvestlig retning. Totalt 

utgjør flata ca 400-450 m². Herfra er det godt utsyn over Kjelsvika i øst og østre deler 

av Lundevågen mot Naudodden i nord, mens utsynet vestover begrenses av 

høydedraget vest for den nevnte bekken. Lokaliteten er godt skjerma mot vær fra sør 

og vest. Vegetasjonen på terrassen var prega av lyng, eng og einerkratt, med bjørke- 

og furutrær langs terrassens ytterkanter. 
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3.2 STEINALDERUNDERSØKELSER I NÆROMRÅDET 

Steinalderlokalitetene i området ligger særlig på terrasser av varierende størrelser, 

samt på svakt skrånende flater med tynne lag av løsmasser. Det er tidligere undersøkt 

lokaliteter fra de fleste faser innenfor perioden mellommesolitikium til 

mellomneolitikum. De viktigste undersøkelsene er følgende:  

 

I forbindelse med Farsundprosjektet blei det i 1992 utgravd 9 steinalderlokaliteter 

(Ballin og Jensen 1995). I 1995 blei det undersøkt 5 steinalderlokaliteter (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 2005 gjennomførte 

KHM ei mindre utgraving av en steinalderboplass på Grønnsletta ved Grønnslettvika 

på sørsida av Skjolneshalvøya (ID12752), under 1 km sørøst for Kjelsvika (Melvold 

2006). Det trekkes veksler på undersøkte lokaliteter i nærområdet i denne rapportens 

vurdering av utgravingsresultatene. 

 

Se Lundevågenprosjektets delrapport 1 for fullstendig oversikt over tidligere 

undersøkelser i området.  

 

Fig. 3: Sara Langvik Berge og Michael Derrick følger gravemaskinen under innledende avtorving på 

Kjelsvika III. Den nedre, langsmale terrassen skimtes i venstre billedkant. Mot nord-nordvest. Foto: 

G. Reitan/KHM. 
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4. UTGRAVNINGA 

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Terrassen bar ikke preg av å ha blitt dyrka i nyere tid, men har blitt brukt til beite 

inntil nylig. Det at flata ikke så ut til å være oppdyrka, førte til at det vitenskapelige 

potensialet blei ansett som høyt på Kjelsvika III. Lokaliteten blei derfor høyt prioritert 

i henhold til prosjektplanen. 

 

Boplassen er blitt registrert i to omganger, i 1996 og i 2003 (Dyrnæs 1996; Jaksland 

2004). Dette har resultert i at boplassen er oppført med flere id-nummer i Askeladden, 

men disse er her slått sammen og anses som en og samme lokalitet. Flere av 

prøvestikka var svært funnrike, bl.a. var det over 750 enkeltfunn fordelt på tre 

prøvestikk ved registreringa i 2003 (Jaksland 2004; se fig. 5). Blant registreringsfunna 

er det to pilspisser (A-pil og tverrpil), flekker, mikroflekker, en konisk 

mikroflekkekjerne og bipolare kjerner. Dette er gjenstander som regnes som typiske 

for perioden rundt overgangen mellom eldre- og yngre steinalder, omkring 5000 
14

C-

år BP.  

 

Denne perioden er belyst gjennom undersøkelser i nærområdet ved Farsundprosjektet 

i 1992 (Ballin & Jensen 1995). Få 
14

C-dateringer av trekull fra sikre kontekster ved 

Farsundprosjektet gjorde imidlertid at alder og kronologisk tilhørighet på 

Farsundprosjektets undersøkte steinalderboplasser på nordsida av Lundevågen i all 

hovedsak bygger på typologisk klassifisering. Dessuten er materiale som på Østlandet 

regnes som typisk for den seinmesolittiske kjeøyfasen i sin helhet plassert i 

neolitikum i tolkninga av Farsundprosjektets materiale (Ballin & Jensen 1995:217-

218). Et forhold som derfor ikke er løst i området, er altså hvorvidt den 

seinmesolittiske kjeøyfasen, slik den er definert på Østlandet, er representert ved 

Lundevågen eller ikke (jfr. Mikkelsen 1975; Østmo 1976; Glørstad 2004). 
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Fig. 5: Prøvestikk på Kjelsvika III i forbindelse med etterregistrering i 2003. Basert på Jaksland 2004. Ill.: 

L. Thorgersen/KHM. 

 

Fig. 4: Kart som viser lokaltopografi og Kjelsvika IIIs beliggenhet i forhold til de øvrige lokalitetene 

som blei undersøkt under Lundevågenprosjektet ved Kjelsvika. De grå feltene viser avtorva områder. 

Ill.: L. Thorgersen/KHM. 
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Lundevågenprosjektets utgraving av Kjelsvika III blei antatt å kunne kaste lys over 

denne problemstillinga, som nevnt i de forhåndsformulerte problemstillingene i 

Lundevågenprosjektets prosjektplan (Ystgaard 2006). 

 

Vanlig steinaldergraving i ruter og lag blei foreslått som framgangsmåte for å få 

klarhet i stratigrafi og mulige skiller mellom ulike faser av opphold i forskjellige deler 

av steinalderen på stedet. Dessuten skulle forhold omkring romlig organisering av 

boplassen forsøkes å klarlegges, da prøvestikk ved registrering viste til antatt intensiv 

bruk (eventuelt utkast) på den nedre, langsmale terrassen, men få funn på den øvre, 

større terrassen (til sammen fire funn fordelt på to prøvestikk på øvre terrasse, se 

Jaksland 2004). Vi skulle derfor også forsøke å få kartlagt forholdet mellom den øvre 

og den nedre terrassen.  

 

Ved siden av disse prioriteringene blei det ansett som sannsynlig at det kunne påvises 

ildsteder og kanskje også spor etter boliger på stedet. Hvis slike blei påvist, skulle det 

samles inn prøvemateriale fra gode kontekster for 
14

C-datering. Dersom organisk 

materiale var bevart i tilstrekkelig grad, skulle det også vurderes å samle inn prøver 

som kunne belyse boplassens økonomiske bakgrunn(-er) som jakt/fiske, eventuelt 

jordbruk og/eller tamdyrhold.  
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4.3 UTGRAVNINGSMETODE OG UTGRAVINGAS FORLØP 

Utgravinga av Kjelsvika III blei gjort på følgende måte: 

 Manuell fjerning av småtrær, einerkratt og småvegetasjon for bedre romlig 

forståelse av lokaliteten. 

 Graving av prøveruter (ca 0,5x0,5 m) i 10 cm mekaniske lag på den øvre 

terrassen for å avklare om registreringenes inntrykk av den øvre terrassen som 

funnfattig, var reelt. 

 Maskinell avtorving, samt maskinell fjerning av mekaniske lag 1-2 (dvs. ned 

til 20 cm under bunnen av torvlaget) på deler av lokaliteten, etterfulgt av 

manuell opprensking med krafse. Dette for tidligere å komme ned på eventuelt 

uforstyrra boplasslag under dyrkningslaget. I forbindelse med dette blei det 

også funnet delvis torvdekte rydningsrøyser og et fossilt dyrkningslag på deler 

av lokaliteten. 

 Innledningsvis blei det gravd noen få ruter på den nedre, funnrike terrassen i 

kvadranter (0,25x0,25 m). Som følge av svært høy funnfrekvens, blei det tidlig 

prioritert å gå over til større graveenheter (1x1 m) i mekaniske lag à 10 cm i 

fortsettelsen. 

 Strukturer som kokegroper, ildsteder og rydningsrøyser blei gitt S-nummer 

fortløpende. S1-S11 er kokegroper og ildsteder, mens S12-S18 er 

rydningsrøyser (se under 4.5.4 og 4.5.5). Strukturer blei dokumentert i plan og 

profil med både fotografi og tegning. Snitting av rydningsrøyser blei gjort med 

gravemaskin og påfølgende opprensking av profiler for hånd med graveskje. 

 Jord fra håndgravde metersruter blei vannsålda i såld med maskevidde på 

4x4mm i sjøvann som blei pumpa opp fra Kjelsvika gjennom slanger ved hjelp 

av bensin- og dieseldrevne aggregater.  

 Maskinell graving av profiler som så blei renska med graveskje for 

dokumentasjon av lagdeling. 

 

Ved registreringene blei det prøvestukket både på den nedre, langsmale terrassen og 

på den store, øvre terrassen. Disse to skilles av en lav, men markert brink, særlig i 

lokalitetens østre deler, men skillet mellom de to flatene viskes ut mot vest. 

Innledningsvis i utgravinga blei det gravd fem prøveruter (ca 0,5x0,5 m) på den øvre 

flata (se fig. 6). Disse blei gravd i ett til fire mekaniske lag à 10cm inntil grunnfjell 

blei påtruffet.  

 

 

 

 

Prøverute nr. Antall funn Diagnostiske funn? Antall gravde lag 

1 11 1 mikroflekke av flint 1 

2 9 Ingen diagnostiske funn 2 

3 8 Ingen diagnostiske funn 2 

 

4 

 

271 

3 mikroflekker av flint,  

2 mikroflekker av bergkrystall,  

1 fragment av bipolar kjerne 

 

4 

5 2 Ingen diagnostiske funn 4 

Tab. 5: Oversikt over funn i prøverute 1-5 på øvre terrasse. 
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Prøverute 4 (lengst øst på flata) peker seg ut med sine mange funn. Ved undersøkelse 

av profilene i de ulike prøverutene, viste jorda seg å være omrota som følge av 

dyrking. Dette forholdet blei bekrefta da vi deretter gikk over til å torve av lokaliteten 

ved hjelp av gravemaskin. Avtorvinga frambrakte flere små rydningsrøyser på den 

øvre flata. Nærmere beskrivelser av disse følger nedenfor. Snitt gjennom flere av 

disse, samt graving av sjakter på den øvre flata med tanke på undersøkelse av 

jordprofilene avslørte at løsmassene her var forstyrra som følge av dyrkning. 

Omfanget av undersøkelsen på den øvre flata blei deretter begrensa til å dokumentere 

og snitte enkelte av rydningsrøysene, samt å grave og dokumentere snitt gjennom 

løsmassene.  

 

Til sammen blei et sammenhengende område på ca 15x25-30 m, eller ca 400 m² 

avtorva på Kjelsvika III. En til to personer fulgte gravemaskinen underveis i 

avtorvinga og renska grovt med krafse.  

 

Etter avtorvinga blei undersøkelsen konsentrert til den lavereliggende, langsmale, 

nedre terrassen, fordi laga av løsmasser var tykkere her, i tillegg til at det var her de 

fleste funna var gjort under registreringene (jfr. fig. 5 og 8). Arbeidshypotesen var at 

det kunne være bevarte, uforstyrra boplasslag under de jordlaga som var blitt omrota 

av dyrkning. Inntil 5-6 personer deltok samtidig under utgravinga. Dette blei gjort for 

hånd med spade og graveskje, og det blei gravd inntil fire mekaniske 10cm-lag. Hvert 

gravde lag blei dokumentert i plan med fotografi og tegning, i tillegg til innmåling av 

rydningsrøyser. Feltet som blei gravd i ruter og lag blei delt i to av en maskingravd 

profil langs 57x. 

 

Det var i stor grad fint høstvær i undersøkelsesperioden. Det var jevnt over lite 

nedbør, men jordmassene var likevel tidvis svært fuktige som følge av store 

nedbørsmengder tidligere på året, samt at løsmassene var til dels svært finkorna og  
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Fig. 7: Første avtorving er gjennomført, og utgravinga er i gang på den nedre, langsmale 

terrassen. Stikkstengene viser f.v. rydningsrøysene 3, 2 og 1. Mot nord. Foto: M. Derrick/KHM. 

 

Fig. 6: Prøverutene 1-5 avmerka på den øvre terrassen på Kjelsvika III. Ill.: L. Thorgersen/KHM. 
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holdt godt på fuktigheten. Stedvis grunne lag av løsmasser oppå grunnfjell forsterka 

dette.  

 

Innledningsvis var det problemer med å få tilstrekkelig trykk i slangene opp til 

såldestasjonen, og gjentatte ganger slutta aggregatene å virke. Dette forsinka 

utgavinga av lokaliteten vesentlig de to første ukene før tiltakshaver Farsund 

kommune fikk reparert utstyret. Maskinsåld blei ikke benytta på Kjelsvika III. 

 

4.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Det vesentligste kildekritiske problemet knytta til Kjelsvika III, er at 

steinalderboplassen viste seg å være forstyrra i ettertid av dyrkning. Dette har, 

sammen med andre, seinere aktiviteter på stedet, forstyrra den opprinnelige lagdelinga 

på lokaliteten. Dette medfører at et vesentlig antall funn blei funnet i redeponerte 

kontekster, altså ikke i sitt opprinnelige leie. Det er derfor en mulighet for at en del av 

de mange funna på den nedre terrassen kan representere utkast, sig og/eller prosesser 

som kan knyttes til jordbruksaktivitetene på stedet etter steinalderen, som kan ha 

forflytta gjenstander fra den øvre til den nedre terrassen. Dette kompliserer tolkninga 

av det innsamla materialet vesentlig. 

 

Ved maskinell fjerning av løsmasser vil nødvendigvis en del funn gå tapt. På en 

lokalitet med så høy funnfrekvens som på Kjelsvika III har sannsynligvis ganske 

mange funn gått tapt. På den annen side er det imidlertid lite sannsynlig at ytterligere 

funn ville ha bedra tolkningsgrunnlaget eller ha forskjøvet lokalitetens kronologiske 

uttrykk nevneverdig.  

 

Etter maskinell avtorving blei lokaliteten altså gravd i 10 cm tykke, mekaniske lag i 

de håndgravde rutene. Det optimale ville kanskje vært å grave laga stratigrafisk for å 

få bedre kontroll på omfanget av forstyrrelsene etter dyrkning, men dette ville vært 

problematisk i de varierende vær- og lysforholda i undersøkelsesperioden. En slik 

prioritering ville kunne identifisere eventuelle skiller mellom dyrkningslag av ulike 

aldre, men ville vært tidkrevende (forskjellene på farge og konsistens på laga var 

minimale), og det ville som en konsekvens blitt gravd mindre i de uforstyrra delene av 

boplasslaga. 

 

For å få et klarere inntrykk av forholdet mellom den øvre og den nedre terrassen, 

kunne også enkelte ruter ha blitt gravd på den øvre flata for i større grad å innlemme 

denne i undersøkelsen, og med det få et bedre totalinntrykk av hele boplassen. Den 

store, øvre terrassen kan også tenkes å ha vært velegna for plassering av eventuelle 

boliger eller enkle bygninger fra både steinalder og seinere perioder. Dyrkninga på 

stedet har imidlertid ført til at sjansene var små for å erkjenne og påvise fundamenter 

etter slike. Tettheten mellom rydningsrøysene viser imidlertid at det neppe har stått 

noen bygning på stedet samtidig med rydningsrøysene da åkeren var etablert her. 

 

Det undersøkte området på den nedre terrassen var til dels svært steinholdig. Dette 

gjorde det noe problematisk å grave presist i like tykke lag i alle rutene.  
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Ingen funn er oppført under rute 60x/50y lag 3. Disse funene er katalogisert sammen 

sammen med funn fra 59x/50y, lag 3.  

 

Fig. 8: Undersøkelsen i håndgravde ruter blei konsentrert til den nedre terrassen på Kjelsvika III. Ill.: L. 

Thorgersen/KHM. 
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4.5 UTGRAVNINGA 

4.5.1 FUNNMATERIALE 

Mengden innsamla funn fra Kjelsvika III er stort, til sammen hele 51.122 enkeltfunn, 

inkludert prøver og funn fra registrering i 2003. Lag 1-4 er mekaniske lag (se under 

4.5.2 og 4.5.3 nedenfor om stratigrafien på lokaliteten).  

 
Undernr Gjenstand, type Antall Materiale Lag Merknad/ 

enkeltfunn 

1 2 3 4  

1 Kjerneøks, forarbeid 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLINT 

 1    

2 Flekke slått av slipt 
flintøks 

1  1    

3 Avslag av slipt flintøks, 

tynnakka 

1  1    

4 Avslag av slipt flint 8  2 5 1 Flere usikre 

5 Fragment av slipt 

flintøks 

3   2 1  

6 Enegga spisser 9  3 5 1  

7 Tverrpiler 34  12 17 5  

8 A-piler 55  26 21 7 1 

9 B-piler 1   1  Usikker 

10 Pilspisser, usikre typer 2  1 1   

11 Mulige piler 11  7 3 1  

12 Flekkekniver 17 1 8 6 2  

13 Flekkeskrapere 14 1 8 5   

14 Flekker med div. retusj 19 3 8 5 3  

15 Mikroflekker med retusj 5  3 2   

16 Borspisser 13  6 5 2  

17 Avslagsskrapere 27 1 12 12 1 1 

18 Avslag med div. retusj 51  23 20 7 1 

19 Avslag med 
overflateretusj 

1   1   

20 Stikkel 1  1    

21 Fragmenter med div. 

retusj 

63 6 28 18 11  

22 Fragment med 

overflateretusj 

1  1    

23 Flekker  857 15 315 420 94 13 

24 Ryggflekker 71 2 31 28 10  

25 Mikroflekker og 
mikroflekker med rygg 

1697 94 630 771 197 5 

26 Avslag 15698 435 5684 6792 2714 73 

27 Fragmenter 14847 613 6082 6184 1922 46 

28 Splinter 16449 1077 8724 5371 1247 30 

29 Koniske 
mikroflekkekjerner og 

andre 

mikroflekkekjerner 

36 1 12 23   

30 Sylindriske kjerner 17  6 10 1  

31 Bipolare kjerner 92 2 33 33 23 1 

32 Kjerner med en 

plattform 

110 4 31 56 18 1 

33 Plattformkjerner med to 

eller flere plattformer 

78 1 29 40 6 2 

34 Uregelmessige kjerner 38  9 23 5 1 

35 Kjernefragmenter, 
mikroflekkekjerner 

87 3 37 42 5  

36 Kjernefragmenter, 

flekkekjerner 

42  13 11 17 1 

37 Kjernefragmenter, 
bipolare kjerner 

15  3 7 5  

38 Kjernefragmenter, div. 

plattformkjerner 

32 2 10 7 8 5 

39 Knoller 28 2 8 14 4  

Totalt flint 50.533 
40 Mikroflekker  8   3 5   
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41 Avslag 13  

BERGKRYSTALL 

1 1 8 3  

42 Fragmenter 4 1 1 2   

43 Splinter 5  1 4   

44 Mikroflekkekjerne 1   1   

45 Plattformkjerne 1  1    

46 Fragment av 
mikroflekkekjerne 

1   1   

47 Fragment av bipolar 

kjerne 

1     1 

Totalt bergkrystall 34 
48 Mulig borspiss 1  

KVARTS 

 

 1    

49 Avslag med retusj 1  1    

50 Mikroflekker 5 1 1 2 1  

51 Flekke 1   3   

52 Avslag 101 5 37 48 11  

53 Fragmenter 18  5 10 3  

54 Splinter 84  44 35 5  

55 Kjerner 5  4  1  

Totalt kvarts 221 
56 Knakkesteiner 2 KVARTSITT  1 1   

Totalt kvartsitt 2 
57 Firesidig bergartsøks 1  

 

 

 
BERGART 

  1   

58 Trinnøkser 3   3   

59 Nøstvetøkser 3  2  1  

60 Avslag av økser 16  5 11 1  

61 Fragmenter av økser 1   1   

62 Splint av økser 1  1    

63 Fragment, mulig 
økseemne nøstvet 

1   1   

64 Pilspiss type A 

(enegget?) 

1    1 Ryolitt 

65 Mulig fiskesøkke 1   1   

66 Avslag 25  2 15 8  

67 Fragmenter 1   1   

68 Splinter 2    2  

69 Knakkesteiner 7  1 5 1  

Totalt bergart 63 
70 Brynestein 1 SKIFER     1 

71 Slipeplatefragmenter 9 SANDSTEIN   8  1 

72 Pimpstein 5 PIMPSTEIN   5  Flere usikre 

Totalt skifer, sandstein, pimpstein 15 

Totalt littisk materiale 50.867 (hvorav 99,5% flint) 
73 Keramikk 180 KERAMIKK 1 1 178   

Totalt keramikk 180 
74 Brente bein 41 BEIN  3 17 21  

75 Prøve, trekull 13 TREKULL  2 8 3  

Totalt organisk materiale 54 
76 Prøve, pollen 17 JORD 

 

    17 

77 Prøve, makrofossil 4     4 

Totalt prøver av jord 21 

Totalt lag 1 (17 m² gravd) 2273 (flint 2263 stk./99,6%) 

Totalt lag 2 (34,5 m² gravd) 21.928 (flint 21.809 stk./99,5%) 

Totalt lag 3 (47,5 m² gravd) 20.336 (flint 19.961 stk./98,2%) 

Totalt lag 4 (22,5 m² gravd) 6380 (flint 6319 stk./99%) 

Totalt enkeltfunn uten lagtilhørighet 209 (flint 181)  

Totalt antall enkeltfunn, lok. Kjelsvika III 51.122 

 

 

De slåtte steinartefaktene er klassifisert i henhold til gjeldende morfologiske kriterier 

som anført i Helskog et al. (1976). Alle funn, inkludert funn fra etterregistrering fra 

2003, er katalogisert under C56459. 

Tab. 6: Oversikt over alle funn fra Kjelsvika III. 
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Fig. 9: 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. 

 

Fig. 10: 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. 
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4.5.2 STRATIGRAFISKE FORHOLD 

Det viste seg tidlig at det likevel er blitt dyrka på den på forhånd antatt uforstyrra 

boplassen Kjelsvika III. Både farge, konsistens og sammensetning i jordlaga viste 

dette, sammen med rydningsrøysene (se nedenfor). 

 

Den stratigrafiske lagdelinga på lokaliteten var som følger, med utgangspunkt i 

forhold ved snitting av rydningsrøys 1:  

 

Lag 1: Øverst, direkte under vegetasjonen, et mørkt lag på om lag 10 cm tykkelse. 

Tolka som torvlag.  

 

Lag 2: Under torvlaget et mørkebrunt (men likevel lysere enn torvlaget over), 

mellom- til finkorna lag sammensatt av sand, noe grus, men lite større steiner. Større 

steiner i dette laget på den øvre terrassen kan i hovedsak knyttes til rydningsrøyser. 

Relativt tørr, porøs og humøs konsistens i forhold til dypereliggende lag. En del jevnt 

spredte kullpartikler, samt en del flintfunn. Tykkelse på laget stort sett omkring 15-20 

cm, men inntil 30 cm i røysfyllet i rydningsrøysene. Lag 2 er tolka som dyrkningslag 

 

Lag 3: Lysebrunt lag, klart lysere enn lag 2 ovenfor. Tydelig fuktigere og mer 

finkorna masser enn i lag 2, samt lite humøst preg og lite kull. Rikelig med flintfunn. 

Lagtykkelse 10-15 cm. Lag 3 er tolka som boplasslag som i mindre grad er blitt 

forstyrra av seinere dyrkning på stedet.  

 

Lag 4: Mørkt, svært fuktig, finkorna lag direkte på berggrunn. Den mørke fargen 

skyldes trolig anrikning fra masser i høyereliggende lag, som stopper opp og ”fanges” 

ned mot grunnfjellet. Tykkelse 5-10 cm. Tolka som bunn av naturbakke.  

 

Løsmassene på den nedre terrassen var dessuten tykkere enn under rydningsrøys 1. 

 

Legg merke til at lag 1-4 her tilsvarer lagdelinga som blei observert i og under 

rydningsrøys 1 på den øvre flata. Dette er stratigrafiske lag, og stemmer ikke over ens 

med de mekaniske 10cm-lag 1-4 som funn blei samla in i henhold til (jfr. tabell 

ovenfor), og som det vises til nedenfor.  

 

Beskrivelser av lagdeling dokumentert i jordprofil langs aksen 57x fins under 4.5.7 

nedenfor.  

 

4.5.3 FUNN I HENHOLD TIL MEKANISKE LAG 1-4 

Lag 4:  

Til sammen blei 22,5 m² gravd i lag 4 (2,25 m³), 30-40 cm under bunnen av torvlaget 

på den nedre terrassen. De gravde rutene i lag 4 er konsentrert til de sentrale, bredeste 

delene av terrassen, mellom 57-61x/47-52y, samt ytterligere 4 m² lengst nordøst. Til 

sammen blei det gjort 6380 enkeltfunn i dette laget. Av disse var hele 6319 funn av 

flint, noe som utgjør 99% av funna i lag 4. Det er derfor i første rekke flintmaterialet 

som gjennomgås her, både i lag 4 og de øvrige laga. 
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Av diagnostiske, daterbare gjenstander er det økser, pilspisser samt 

reduksjonsteknologiske trekk (mikroflekker, flekker og kjernemateriale) som kan 

trekkes fram.  

 

I lag 4 blei det funnet en nøstvetøks av bergart og et avslag av slipt bergart. Sistnevnte 

er trolig resultat av oppskjerping av eggpartiet på en øks, men det kan ikke sies hva 

slags type øks avslaget stammer fra. Øksa kan være både mesolittisk og neolittisk. I 

tillegg er det funnet et fragment og et avslag av slipt flint, som er blitt slått av slipte, 

neolittiske flintøkser. Blant øksematerialet i lag 4 er det altså både sikre mesolittiske 

og neolittiske funn.  

 

Det blei funnet til sammen 14 sikre pilspisser (se fig. 11), i tillegg til en mulig, ikke-

bestembar pilspiss i lag 4. Av disse er A-pilene den dominerende gruppa med åtte 

stykker (seks A1, to A2), hvorav en A2-pil er av den vestnorske bergarten ryolitt (mer 

om dette nedenfor). To av A-spissene er hele, mens de andre er ødelagte og består 

bare av tange eller tange og midtparti. De hele A-spissene er 2,9-3 cm lange. Seks av 

dem er laget på flekker eller flekkelignende avslag, en synes å være tildanna på 

avslag, mens en er laget med utgangspunkt i det som morfologisk klassifiserer som 

mikroflekke, med største bredde på bare 7mm. Gjennomsnittlig største bredde er 

nøyaktig 1 cm. Blant de øvrige pilspissene er det én enegga spiss og fem tverrpiler. 

Av tverrpilene er tre rett tverregga, en er svakt skeivt tverregga, og den siste er skeivt 

tverregga (jfr. Helskog et al. 1976). Den siste, mulige pila er såpass fragmentert at den 

ikke kan typebestemmes. 

 

Pilspissene av alle typer har den samme konsentrasjonen til området mellom 58-61x 

og 47-51y. 

 

Av andre redskaper blei det funnet to borspisser (ingen av klassisk nøstvettype med 

tresidig tverrsnitt, jfr. Glørstad 2004), to flekkekniver, tre flekker med retusj, en 

avslagsskraper, sju avslag med retusj og 11 fragmenter med retusj. Redskapsandelen 

blant flintfunna i lag 4 er med det på 0,08%. 

 

Blant kjernematerialet i flint fra lag 4 er det 53 hele kjerner. Av disse er det 

plattformkjernene og de bipolare kjernene som dominerer med hhv. 24 (18 kjerner 

med en plattform, seks med to eller flere plattformer) og 23. I tillegg kommer en 

sylindrisk flekkekjerne og fem uregelmessige kjerner. Av de totalt 35 fragmenterte 

kjernene utgjør flekkekjernene en halvpart (17 stk.), mikroflekkekjernene fem, 

bipolare kjerner fem og plattformkjernene åtte.  

 

Flekkene i lag 4 utgjør 11% av det totale antallet flekker fra Kjelsvika III. Også 

mikroflekkene i lag 4 utgjør 11% av totalt antall mikroflekker.  
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Lag 3:  

Totalt 46,5 m² (4,65 m³) blei gravd i lag 3, 20-30 cm under bunnen av torvlaget. Dette 

omfatter også den sørligste delen av feltet (24 m² sør for linja langs 57x), og det er i 

hovedsak dette som skiller lag 3 fra de undersøkte delene av lag 4. Til sammen er det 

20.336 funn fra lag 3, hvorav 19.961 flint. Flinten utgjør 98,2% av funna i laget. 

 

I lag 3 blei det funnet tre seinmesolittiske trinnøkser, et fragment av en mulig 

nøstvetøks og en ødelagt firesidig, neolittisk øks. I tillegg kommer 11 slipte avslag og 

ett fragment av økser. Fem avslag og to fragmenter er slått av slipte flintøkser. Den 

horisontale spredninga av bergartsøksene og den slipte flinten er tilnærma lik. 

Bergartsøksene og avslag som kan settes i sammenheng med enten oppskjerping av 

skadde økser eller primærtilvirkning av økser har to tydelige konsentrasjoner. Den ene 

av disse to er lengst nordøst på feltet, omkring 68x. Knakkesteiner i bergart og 

kvartsitt følger de samme konsentrasjonene som økser og øksefragmenter. 

 

Det er verdt å merke seg at slipeplatefragmenter av sandstein (til sammen åtte stk.) 

utelukkende  er funnet i lag 3. Seks av disse er funnet i rutene 68x/50y og 68x/51y. 

Fragmentene av slipeplater er altså konsentrert til den ene av to konsentrasjoner av 

bergartsavslag og knakkesteiner lengst nordøst på de undersøkte delene av lokaliteten. 

Det er sannsynlig at fragmentene stammer fra en eller to slipeplater. 

 

Av totalt 102 sikre pilspisser og 11 mulige piler på Kjelsvika III er nesten halvparten 

fra lag 3: Det er 45 sikre pilspisser fra lag 3, i tillegg til tre mulige piler. Blant de sikre 

 

Fig. 11: 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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pilene er det også her flest A-piler, og igjen er A1-pilene i klart flertall (totalt 21 stk., 

hvorav 12 stk. A1-piler, fire A2-piler og fem A3-piler). Kun to av A-pilene er hele og 

uskadde. De hele pilspissene og de med kun mindre bruddskader i odden har en 

gjennomsnittslengde på 3 cm, tilsvarende dem som blei funnet i lag 4. 

Gjennomsnittlig største bredde er 1,1 cm, altså marginalt bredere enn spissene i lag 4.  

 

Tverrpilene er med 17 stk nesten like mange som A-pilene. Av disse er åtte rett 

tverregga, seks er svakt skeivt tverregga, mens de siste tre er skeivt tverregga. 

Tverrpilene er laget på avslag og viser stor variasjon. Den minste av dem er bare 1,1 

cm lang og 0,6 cm bred, de største opp mot 2,4 cm lange og 1,4 cm brede. Endelig er 

det fem enegga spisser og en B-pil fra lag 3. Pilspissene av alle typer er konsentrert til 

de samme delene av lokaliteten, og pilspissenes funnspredning i lag 3 skiller seg lite 

fra lag 4 når det gjelder pilspisser (se fig. 13 og 17). 

 

Blant de sekundært bearbeida artefaktene er et avslag med overflateretusj. 

Redskapsandelen blant flintfunna i lag 3 er på 0,25%, altså betydelig høyere enn i lag 

4.  

 

Ryggflekker og flekker av flint utgjør til sammen 448 stk. i lag 3, mens det er 771 

mikroflekker i samme lag. Flekkene i lag 3 utgjør 48% av flekkematerialet, mens 

mikroflekkene utgjør 45% av mikroflekkeantallet på Kjelsvika III. Den prosentvise 

fordelinga mellom flekker og mikroflekker er m.a.o. tilnærma lik.  

 

21 av totalt 34 funn av bergkrystall er fra lag 3. Også av kvarts og bergart er det flest 

funn i lag 3.  

 

Av totalt 166 skår av keramikk blei 164 funnet i lag 3. Keramikken har en tydelig 

konsentrasjon til de sørligste delene av lokaliteten mellom 48 og 54x, med en svært 

klar ansamling (131 skår) i 54x/51y, i fyllmassene i den nedgravde kokegropa S6a og 

i umiddelbar nærhet til denne. S6a er 
14

C-datert til sein seinneolitikum, men deler av 

den øvrige keramikken er av eldre jernaldertype, med tilknytning til bl.a. kokegropa 

S2, som er 
14

C-datert til yngre romertid. Se mer om keramikken under dateringer og 

kronologisk diskusjon nedenfor (se fig. 37 og 38). 

 

Lag 2: 

34,5 m²  blei gravd i lag 2 (3,45 m³). Med hele 21.928 funn er lag 2 det mest funnrike 

av de mekanisk gravde laga på Kjelsvika III. Av disse er 21.809 av flint, noe som 

utgjør 99,5% av materialet i laget. Funn fra prøvestikk C (51x/50y NV kvadrant) er 

regnes også blant disse funna.  

 

Økser og avslag etter tilvirkning og/eller oppskjerping av økser av flint og bergart 

følger den samme, grove todelte konsentrasjonen i lag 2 som i lag 3. Det er imidlertid 

verdt å merke seg at det ikke er funnet noen trinnøkser i lag 2, men tre i lag 3. Det er 

imidlertid færre funn av slipt flint i lag 2 enn i lag 3: To avslag og ingen fragmenter i 

lag 2 mot hhv. fem og to i lag 3. Til gjengjeld er det i lag 2 funnet et avslag som trolig 

er slått av ei tynnakka flintøks, og ei flekke slått av slipt flintøks. Et mulig forarbeid 

til en liten kjerneøks av flint er også fra lag 2. Dette forarbeidet er noe usikkert og kan 

også være en grovt tildanna kjølforma kjerne som i sin tur regnes som forarbeid til 

håndtakskjerner for mikroflekkeproduksjon. 
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Det er til sammen 42 sikre pilspisser fra lag 2, i tillegg til sju mulige pilspisser som 

ikke kan typebestemmes sikkert. Blant de sikre er også her A-pilene i flertall med 26 

stk., hvorav 20 A1-piler. Fire piler er av A2-type, en er av A3, mens en A-pil (et 

midtfragment) er problematisk å typebestemme nøyaktig. A1-pilene er altså i et langt 

klarere flertall blant A-pilene i lag 2 enn i lag 3. Kun fem av A-pilene fra lag 2 er hele, 

med en gjennomsnittslengde på 3,4 cm. Disse er altså noe lengre enn gjennomsnittet 

på de hele pilene i lag 3 og lag 4, men også i lag 2 er det vesentlig variasjon: 

Eksempelvis er tre av A-pilene fra laget blitt tildanna på mikroflekker på bare 6-7mm 

bredde (to A1, en A3). 

 

Lag 2 har 12 tverrpiler mot 17 i lag 3. Tre av disse er rett tverregga, fire er skeivt 

tverregga, fire svakt skeivt tverregga, mens den siste er skadet i odden. Selv om det 

også i lag 2 er variasjoner blant tverrpilene, har de likevel et mer ensarta preg med 

hensyn til lengde og bredde enn i lag 3. Endelig er det tre enegga spisser i lag 2. 

 

Antallet flekkeredskaper (flekkekniver, flekkeskrapere og flekker med diverse retusj 

uten kjent funksjon) i lag 2 er høyere enn i lag 3 (hhv. 24 og 16). Antallet fragmenter 

med retusj er høyere i lag 2, mens avslagsskrapere, borspisser og andre redskaper 

tildanna på avslag er om lag likt i lag 2 og 3. Ett fragment med delvis 

overflateretusjering må nevnes. Andelen sekundært bearbeida flint i lag 2 er høyere 

enn i de andre laga: 0,3%.  

 

Antallet flekker og mikroflekker fra lag 2 utgjør begge 37% av totalen av disse 

gruppene på hele lokaliteten, så i likhet med lag 3 og 4 er det heller ikke her noen 

forskjell på innslaget av flekker og mikroflekker. Antallet avslag er noe lavere, mens 

antallet splinter er vesentlig høyere i lag 2 enn i lag 3, til tross for at antallet gravde 

ruter er lavere i lag 2 enn i lag 3. Det er ikke mulig å påvise noen spredningsforskjell 

på mikroflekker og flekker i noen av laga, da begge gruppene følger om lag de samme 

konsentrasjonene (se fig. 18 og 19). 

 

Lag 1:  

Gravde ruter i lag 1 er lavt, bare 17 m² (1,7 m³). Det som blei gravd i lag 1, de øverste 

10 cm under torvlaget, er konsentrert til de nordøstre delene av lokaliteten. Ellers på 

feltet blei lag 1 i stor grad fjerna maskinelt sammen med torvlaget. Til sammen er det 

2273 funn fra lag 1, hvorav 2263 av flint. Flint utgjør med det 99,6% av alle funn i lag 

1. 

 

Det er få diagnostiske eller daterbare funn fra lag 1. Det er en A-pil fra laget, men 

ingen økser herfra. Ellers kan en flekkekniv, en flekkeskraper og tre andre flekker 

med retusj nevnes. For øvrig begrenser de sekundært bearbeida flintgjenstandene fra 

laget seg til en avslagsskraper med steil retusj og seks fragmenter med ulike former 

for retusj. Til sammen er det 12 flintfunn med retusj i lag 1. Dette gjør at 

redskapsandelen blant flintfunna i lag 1er på 0,5%. Dette er en høyere redskapsandel 

enn i de andre laga, men i lag 1 er antallet funn såpass lavt at et par gjenstander fra 

eller til har store konsekvenser for prosentandelen av redskaper. 

 

Det er funnet til sammen 17 flekker og ryggflekker og 94 mikroflekker i lag 1. Dette 

utgjør hhv. ca 2% og 6% av totalt antall flekker og mikroflekker på lokaliteten. 
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Påfallende er det at den prosentvise andelen av mikroflekker er høyere enn 

flekkeandelen i lag 1.  

 

 

Fig. 12: Spredningskart over funn av pilspisser i lag 4. (NB! Det er ikke funnet noen B-pil i lag 4.)  Ill.:                                 

L. Thorgersen/KHM. 
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Fig. 13: Plandokumentasjon etter at lag 4 er gravd. Legg merke til at kullkonsentrasjonen kalt 

S8 har den yngste av alle dateringene på lokaliteten. Det var ikke skjørbrente steiner i 

tilknytning til denne, og den skal trolig forstås som naturlig sig av masser. Ill.: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 14: Plantegning av nordre del av feltet etter at lag 3 er gravd. Ill.: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 15: Søndre del av feltet etter at lag 3 er gravd. Ill.: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 16: Pilspisser fra lag 3. Ill.: L. Thorgersen/KHM. 
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Fig. 17: Plantegning av nordre del av feltet etter at lag 2 er gravd. Ill.: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 18: Alle flekker fordelt på lag 1-4. Ill.: L. Thorgersen/KHM. 
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Fig. 19: Alle mikroflekker fordelt på lag 1-4. Ill.: L. Thorgersen/KHM. 
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4.5.4 RÅSTOFF 

Som tabellen ovenfor viser, utgjør flint hele 99,5% av steinmaterialet. Blant de øvrige 

råmaterialene har kvarts (0,4% av steinmaterialet), bergkrystall (0,07%) og bergart 

(0,12%), samt sandstein (0,02%) blitt anvendt. Nedenfor diskuteres kun littisk 

materiale, ikke keramikk. 

 

Flint 

Bortsett fra et lite innslag av kvarts og bergkrystall, samt knakkesteiner og økser av 

bergart, er flint altså tilnærma enerådende blant råmaterialene som har vært i bruk på 

Kjelsvika III. Flinten er av varierende kvalitet. Til tross for at det blant materialet også 

fins et antall knoller som ikke er blitt bearbeida, synes flintmaterialet å være godt 

utnytta. Dette understrekes av størrelsen på kjernene, som jevnt over har små 

maksimumsmål. Kjernene er altså trolig blitt redusert ned til et punkt der de ikke 

lenger var å anse som brukbare for videre bearbeiding. Det store flertallet av kjernene 

har største mål på omkring 2,5-3 cm. De aller fleste mikroflekkekjernene er bare 

omkring 2,5 cm store, de bipolare kjernene er enda mindre (stort sett mellom 2 og 2,5 

cm i største mål). Plattformkjernene varierer noe mer i størrelse (17 stk. av disse totalt 

188 er 4 cm eller større), mens de sylindriske flekkekjernene i hovedsak er 3,5-4 cm 

store. Funngruppa som har de største maksimumsmåla blant det rikholdige 

kjernematerialet er de uregelmessige kjernene, med en gjennomsnittsstørrelse på 

omkring 4,5-5 cm i største mål. 

 

Mikroflekker og mikroflekkekjerner er ledeartefakter for seinmesolittisk tid, først og 

fremst nøstvetfasen, i Sør- og Øst-Norge. Et påfallende trekk ved 

mikroflekkekjernene fra både Kjelsvika III og andre av de undersøkte lokalitetene ved 

Lundevågen, er at mange av dem er koniske i formen (jfr. Ballin & Jensen 1995). 

Koniske mikroflekkekjerner regnes som vanlige i seinmesolittisk tid, men såkalte 

kjølforma kjerner eller håndtakskjerner er den klart vanligste kjernetypen for 

tildanning av mikroflekker på Østlandet (se Glørstad 2004 m/henv.). Sistnevnte 

kjernetyper er nesten fraværende i materialet fra Kjelsvika III og de øvrige 

lokalitetene som er undersøkt i regi av Lundevågenprosjektet. Mikroflekkene er 

dessuten i hovedsak rette og regelmessige, uten krumming i enden. Krumme ender er 

vanlig på mikroflekker slått av håndtakskjerner, mens rette mikroflekker trolig viser at 

de er blitt slått nettopp fra koniske kjerner med rette spalteflater på sidene. Det er 

sannsynlig at størrelsen på den tilgjengelige flinten ved Lundevågen har vært 

utslagsgivende for formen på mikroflekkekjernene i området, ved at knollene i 

utgangspunktet har vært for små til å tilvirke de vanligvis noe større 

håndtakskjernene. Den lille gjennomsnittsstørrelsen på knollene har satt store krav til 

teknikken hos dem som har bearbeida flinten. En stor andel av redskaper, avslag og 

flekker med cortex (bl.a. på over 20% av alle flekker med og uten retusj - pilspisser er 

her ikke medregna) på deler av overflata understreker at disse er slått av små kjerner. 

 

For øvrig synes flint å ha blitt brukt til tildanning av de fleste mindre redskaper med 

egg eller odd, som kniver, pilspisser, skrapere og borspisser. De som har oppholdt seg 

på Kjelsvika III i neolittisk tid har dessuten hatt tilgang på slipte flintøkser.  Det er 

usikkert om hele, neolittiske, firesidige flintøkser har vært brukt på stedet, siden det 

ikke blei funnet noen slike, men dette er sannsynlig. Trolig har disse i så fall blitt tatt 

med videre da boplassen blei forlatt. Videre forteller flekker, avslag og fragmenter 
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slått av slipte flintøkser at ødelagte økser er blitt utnytta som kjerner etter at de ikke 

lenger var brukbare som økser. Det er også mulig at flere flintøkser har vært i bruk på 

lokaliteten i neolitikum, men at de er blitt opphogd i en slik grad at de ikke er blitt 

identifiserte i materialet. Bare en liten andel av materialet som slås fra en slipt flintøks 

vil ha synlige slipespor. 

 

Flertallet av pilspissene, samt kjernene og mikroflekke- og flekkematerialet viser at 

teknikken i all hovedsak har vært basert på flekker og mikroflekker, ikke på avslag 

(tverrpilene er laget på avslag). Et lite innslag av redskaper laget med utgangspunkt i 

avslag fins likevel, bl.a. skrapere.  

 

0,67% av flinten er sekundært bearbeida. Dette forteller om omfattende bearbeiding 

av flint på lokaliteten, men få ferdige eller kasserte redskaper er etterlatt på stedet. 

Mengden flintfunn med flateretusj er svært liten; bare ett avslag, ett fragment og en 

mulig B-spiss har delvis flateretusj (jfr. Helskog et al. 1976).  

 

Kvarts og bergkrystall 

Etter flint er kvarts det mest brukte råstoffet. Det blei i felt observert en hvit kvartsåre 

i en lav bergvegg ved den gamle kjerreveien som går sør for Kjelsvika, bare ca 70-80 

m sørøst for Kjelsvika III. En del kvartsbiter i varierende størrelser lå umiddelbart 

nedenfor kvartsåren i bergveggen. Muligens er kvartsen som er blitt brukt som råstoff 

på Kjelsvika III, blitt brutt ut fra kvartsåren nettopp her, og det kan ikke utelukkes at 

denne kvartsåren er en av flere årer i nærområdet som har gitt råstoff som er blitt 

brukt på flere av lokalitetene i området (bl.a. på Kjelsvika IV, se 

Lundevågenprosjektets delrapport 4 v/ Reitan 2009). 

 

Et par artefakter med retusj er blitt tildanna i kvarts (en mulig borspiss og et avslag 

med retusj), men kvartsens naturlige spaltninger gjør slagbulene etter reduksjon med 

direkte teknikk mindre framtredende enn på både flint og andre, tettere råmaterialer 

(bl.a. kvartsitter og en del bergarter). Det er derfor noe usikkert hvorvidt all kvartsen 

som er katalogisert fra Kjelsvika III er slått eller ei. Særlig gjelder dette avslag og 

fragmenter, men også kjernene er problematiske. Antallet katalogiserte fragmenter er 

derfor lavt: Antallet fragmenter og avslag i kvarts er hhv. 18 og 101, mens 

forholdstallet avslag og fragmenter i flint er jevnere (hhv. 15.698 og 16.847 stk.).  

 

Av totalt 34 enkeltfunn av bergkrystall er hele 21 fra lag 3. Lag 2 har sju funn, mens 

lag 4 har tre funn. Blant artefaktene av bergkrystall er det åtte mikroflekker, en 

mikroflekkekjerne og et fragment av en mikroflekkekjerne, samt en bipolar kjerne. Ut 

fra funnas stratigrafiske funnspredning og antallet mikroflekker å dømme, ser det ut til 

at bergkrystall i all hovedsak er blitt benytta som råstoff i seinmesolittisk tid på 

Kjelsvika III. 

 

Både kvarts og bergkrystall må anses som marginale råstoffsupplement til flinten på 

Kjelsvika III.  

 

Bergart 

Når det gjelder bruken av bergart på Kjelsvika III, synes denne særlig å være begrensa 

til økser. Av totalt 63 enkeltfunn av bergart utgjør hele eller fragmenterte økser sju 

stykker. Alle øksene er av basalt (diabas?). Av disse sju er tre trinnøkser, tre er 
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nøstvetøkser og en er en firesidig øks av neolittisk type (fig. 10). Videre er 19 

enkeltfunn (16 avslag) med sliping tydelig blitt slått fra  opprinnelig slipte 

bergartsøkser, muligens i forbindelse med oppskjerping av eggpartier på økser 

(eventuelt bruksrelaterte brudd). Ytterligere 28 avslag, fragmenter eller splinter av 

bergart er ført opp blant funnmaterialet. Mange av disse avslaga er grove og tydelig 

slått med direkte teknikk, noe som har resultert i kraftige slagbuler. Disse avslaga skal 

trolig ses som avfall fra oppskjerping av ødelagte eggpartier på økser. Mengden funn 

av bergart som er tolka som økserelatert avfall anses imidlertid som for liten til å 

kunne representere primærtildanning av økser i noen særlig grad. Ødelagte 

bergartsøkser har i motsetning til flintøksene ikke blitt gjenbrukt som råmateriale for 

andre typer redskaper. Det er ikke funnet neolittiske bergartsøkser av vestnorske 

typer, som vespestadøkser eller vestlandsøkser. Slike økser blei heller ikke funnet 

under utgravinger ved Farsundprosjektet på Lundevågens nordside (Ballin & Jensen 

1995:234), men en bergartsøks av type tilnærma lik en vestlandsøks er funnet i 

forbindelse med en utgraving på Grønnslettvika på Skjolneshalvøyas sørside (Melvold 

2006). 

 

Blant de øvrige funna av bergart er det sju knakkesteiner (se mer om knakkesteiner 

nedenfor), en stein med mulig tildanna fure er tolka som mulig fiskesøkke, samt en 

pilspiss type A av ryolitt. Pilspissen er det eneste funnet i dette materialet fra 

Kjelsvika III, og også det eneste fra hele Lundevågenprosjektet for øvrig. Også under 

Farsundprosjektet blei det funnet ett enkelt funn av ryolitt, også dette en A-spiss, på 

lokaliteten R18 (Ballin & Jensen 1995).  

 

Om man ser steinmaterialet som ikke er flint for seg, utgjør redskapsandelen 

(sekundært bearbeida) blant disse 9,4%, altså et langt høyere forholdstall enn for 

flinten. Slipeplatefragmentene av sandstein og brynesteinen av skifer er da holdt 

utenfor. Dette styrker tanken om at store deler av det materialet som ikke er flint, er 

valgt med tanke på spesielle redskaper, bl.a. økser. 

 

Sandstein 

Til sammen ni enkeltfunn av sandstein blei funnet. Alle disse er fragmenter av 

slipeplater. Bruken av sandstein har altså vært utelukkende begrensa til slipeplater. 

 

Kvartsitt 

Kun to enkeltfunn fra Kjelsvika III er av kvartsitt. Begge disse er knakkesteiner, noe 

som sammenlagt med knakkesteinene av bergart gir et totalantall knakkesteiner på ni 

stykker. Det må regnes som påfallende lite på en lokalitet med et så stort 

avslagsmateriale som på Kjelsvika III. Det er derfor sannsynlig at flintsmedene har 

tatt med seg knakkesteinene videre da boplassen blei forlatt. 

 

Skifer 

Det blei bare funnet én artefakt av skifer, nemlig en brynestein. Dette er ikke et bryne 

av den såkalte knokkelforma typen som er kjent fra sein mellomneolittisk tid (Malmer 

1975). Ofte settes brynesteiner i sammenheng med skjerping av redskaper med 

skjæreegg av jern. Brynet fra Kjelsvika III er trolig fra yngre jernalder eller seinere.  

Denne er derfor trolig en seinere innblanding. Det blei ikke funnet pil- eller 

spydspisser av skifer, verken på Kjelsvika III eller noen av de andre lokalitetene som 

blei undersøkt under Lundevågenprosjektet i 2006 og 2007. Heller ikke under 
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Farsundprosjektet i 1992 blei det funnet spisser eller kniver av skifer, men ved en 

utgraving av en steinalderboplass fra tidlig yngre steinalder (id.12752) ved 

Grønnslettvika øst for Eikvåg på sørsida av Skjolneshalvøya, ca 800 m sør-sørøst for 

Kjelsvika, i 2006 blei det funnet en skiferpil med spissovalt tverrsnitt (C54184, se 

Melvold 2006). Også bl.a. på Engøy, rett øst for Farsund sentrum, samt på Vollmona 

innerst i Lundevågen (C50270/195-196), 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. 

 

Sammenfattende om råstoff i funnmaterialet fra Kjelsvika III 

Valg av råmaterialer har vært styrt av lokalt tilgjengelige ressurser. Mindre redskaper 

er nesten utelukkende blitt laget av flint, og med 99,5% flint blant steinmaterialet har 

flinttilgangen vært god. De små knollene, de mange små, svært godt utnytta kjernene, 

samt en vesentlig andel avslag og flekker med cortex peker mot at også flinten har 

vært lokalt forekommende, trolig i form av et innslag flint i morenemassene på Lista 

(Ballin & Jensen 1995:228; jfr. Berg-Hansen 1999). Flinten som har vært brukt på 

lokaliteten er altså trolig ikke medbrakt fra andre områder, og heller ikke importert i 

form av større blokker fra Sør-Skandinavia. Den eneste formen for flintimport som 

kommer til syne i materialet fra Kjelsvika III, er de slipte, opphogde øksene (jfr. 

Mjærum 2004). De øvrige lokalitetene som er undersøkt i forbindelse med 

Lundevågenprosjektet (b.la. Kjelsvika I og –IV) viser til at lange, kraftige flekker av 

finere flint sannsynligvis kan knyttes til mellomneolittiske kontekster. Slike kan 

representere importerte flintknoller eller kjerner. Antallet flintøkser av TN-/MNa-

typer i Vest-Agder uttrykker det samme: 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. 

 

Bergartsøksene er ikke blitt geologisk bestemt, men både mesolittiske trinnøkser, 

nøstvetøkser og firesidige, neolittiske økser synes i sin helhet å være laget av diabaser. 

Dette trekket gjenkjennes også i Farsundprosjektets øksemateriale (jfr. Ballin &Jensen 

1995:233-236). På Østlandet er til sammenligning hornfels et dominerende materiale 

på nøstvetøkser. På dette punktet skiller altså øksematerialet ved Lundevågen seg fra 

det østnorske, men forklaringa ligger trolig i at man har benytta lokalt forekommende 

bergart (jfr. Landmark & Stylegar 1998). Avslagsmaterialet i bergart viser at også 

økser kan ha blitt framstilt – i alle fall vedlikeholdt og skjerpa opp – på Kjelsvika III. 

Trolig er også kvartsen som er anvendt lokal, muligens brutt ut fra kvartsårer i 

nærområdet.  

 

Det er altså grunn til å anta at både flint og øvrige råmaterialer i hovedsak kan 

betraktes som lokalt tilgjengelige råstoff i området rundt Lundevågen. Et unntak er 

likevel representert i den ene A-pilspissen av ryolitt. Det blei ikke funnet noe 

produksjonsavfall av samme materiale, noe som understreker at ryolittspissen neppe 

er framstilt på stedet. Ryolitt er en bergart som ikke finnes lokalt på Lista, og heller 

ikke i Agder for øvrig. Trolig er ryolitten fra Bømlo-området, noe som viser kontakter 

mellom Lista og Vestlandet (jfr. Ballin & Jensen 1995:234 m/henv.). Det er ikke 

utenkelig at pilspissene fra Kjelsvika III og fra Farsundprosjektets R18 er blitt 
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importert til Lista som ferdige spisser, siden det ikke er identifisert produksjonsavfall i 

ryolitt.  

  

Antallet knakkesteiner er mindre enn man kanskje kunne forvente blant det svært 

omfattende avslagsmaterialet. En årsak til dette kan være at det de lokalt 

forekommende rullesteinene som er vanlige i de lokale morenemassene er av 

grovkorna bergarter som ikke har egna seg for bearbeiding av flint og tett bergart. De 

få knakkesteinene blant funna kan derfor tyde på at de som oppholdt seg på Kjelsvika 

III har tatt med seg de gode knakkesteinene videre da boplassen blei forlatt. De få 

knakkesteinene kan tyde på at funnmaterialet på Kjelsvika III representerer flere 

kortvarige opphold.  

 

Fig. 20: Oversikt over hele eller fragmenterte bergartsøkser. Avslag ikke medregna. Ill.: L. Thorgersen/KHM. 
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4.5.5 STRUKTURER 

 
S-nr. Type Koord. Lag Form Flatemål Dybde Merknad Datert  

(ukal. BP) 
1 Kokegrop 46x/50y 3 Oval 100x75 cm 20 cm Datert 1645 ± 80 

2 Kokegrop(?) 49x/49y 3 Rundoval 60x70 cm 10 cm Datert 1790 ± 25 

3 Ildsted 52x/50y 3 Rund Ø ca 50-55cm 10-15cm  - 

4 Ildsted? 52x/51y 3 Rund Ø ca 50-55cm Ca 15 cm  - 

5 Kokegrop/ildsted 54x/52y 2-3 Rundoval 60x70 cm 10 cm Datert 1895 ± 25 
6a Kokegrop? 54x/51y 2-3 Rund Ø ca 100 cm 15 cm Datert 3505 ± 25  
6b Kokegrop? 54x/50y 2-3 Rund Ø ca 100 cm 10 cm  - 

7 Ildsted? (Ovn?) 53x/48y 2-3 Rund 130x70 cm 10 cm Usikker 

tolkning 

- 

8 Uviss 
(Kullkonsentrasj.) 

61x/50y 4 Rundoval Ø ca 50-60 cm 3-5 cm Usikker 
Datert 

1110 ± 20 

9 Ildsted? 68x/50y 2 Oval? - 3-5 cm Del av S11? - 

10 Ildsted? 59x/51y 3 Rund? Ø 45-50 cm Ca 5 cm Datert 6300 ± 25 
11 Ildsted? 68x/51y 3 Rundoval? Ø ca 50 cm Ca 5 cm Datert 4255 ± 35 
12 Rydningsrøys 1 - - Rund 2,5x2,5 m 30-35cm Pollen/makro/

datert 
1625 ± 30 

13 Rydningsrøys 2 - - Oval 2,5x1,5 m -  - 

14 Rydningsrøys 3 - - Rund 2,5x2 m 30 cm  - 

15 Rydningsrøys 4 - - Rundoval 3x3 m - Usikker - 

16 Rydningsrøys 5 - - Oval 1,5x2 m - Usikker - 

17 Rydningsrøys 6 - - Oval 1,6x1,3 m 35-40cm  - 

18 Rydningsrøys 7 - - Rundoval 2,5x2 m - Usikker - 

 

 

 

Til sammen 19 strukturer blei åvist på Kjelsvika III. Blant disse er sju rydningsrøyser 

(fire sikre, tre usikre, se nedenfor), de øvrige er nedgravde strukturer som kokegroper 

og/eller ildsteder eller kullkonsentrasjoner som er tolka som mulige ildsteder. Med 

unntak av rydningsrøysene, var de påviste strukturene i hovedsak konsentrert til den 

nedre terrassen og de sørvestre delene av lokaliteten, dvs. sør for linja langs 57x. 

Sørvest for denne linja er ikke den øvre og den nedre terrassen atskilt av noen skarp 

brink som lenger øst, men glir mer jevnt over i hverandre i en slak helling. Det blei 

ikke påvist ildsteder, kokegroper eller andre nedgravde strukturer på den øvre 

terrassen. Se fig. 22 nedenfor. 

 

S1, S2, S3, S4, S5, S6a og –b og S7 lå alle sørvest for 57x-aksen.  

 

S1 er en klassisk kokegrop (jfr. Gustafson et al. 2005): Oval i formen og med et 

tydelig lag av trekull i bunnen og et lag av skjørbrent stein over dette. Steinene var i 

hovedsak drøyt knyttnevestore. Den inneholdt trekull av eik, og ingen andre treslag. 

Blant trekullet var en del forkulla greiner med tverrmål på inntil 5-7 cm. Kokegropa 

var ikke særlig dyp, men forklaringa på dette er at kokegropa var gravd ned til 

grunnfjellet. S1 er datert til yngre romertid-folkevandringstid. 

 

S2 var mindre enn S1, og også denne var gravd ned til grunnfjellet. Den inneholdt 

mindre stein og av mindre størrelse enn i S1, og heller ikke noe tydelig kullag i 

bunnen. Likevel er S2 tolka som (bunnen av?) ei kokegrop. Trekull fra S2 er datert til 

yngre romertid, og kan være om lag samtidig med S1. 

 

S3 og S4 har til dels samme preg, men S3 har mer stein. Begge har tydelig mørkere 

fyllmasser enn i grunnen rundt, og begger er anlagt inntil større steiner. Det var svært 

lite trekull i fyllmassene på dem begge. Særlig S4 er usikker. Ingen av disse er datert. 

Tab.7: Strukturer avdekka og dokumentert på Kjelsvika III. 
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S5 er en rundoval, nedgravd struktur med rikelig med både trekull og skjørbrente 

steiner i noe varierende størrelser i flata (inntil 20 cm i tverrmål). Også S5 er relativt 

grunn, og med flat bunn. S5 er tolka som kokegrop og er datert til eldre romertid. De 

fleste av lokalitetens keramikkskår er funnet i den sørlige del av feltet (sør for 55x), 

med en av to konsentrasjoner av skår omkring kokegropa(?) S2 fra yngre romertid og 

kokegropa S1 fra romertid-folkevandringstid. Det antas å være en sammenheng 

mellom disse strukturene fra eldre jernalder og deler av keramikken fra lokaliteten. 

Mer om dette nedenfor. 

 

S6a og S6b er to nedgravde strukturer som i plan danner et åttetall. Den ene er skåret 

ned i den andre, men det lot seg ikke avgjøre verken i plan eller profil hvilken av de to 

som er eldst. Det var enkelte skjørbrente steiner i flata og i fyllmassene på begge, og 

kokegrop er trolig den riktigste tolkninga av dem begge. Steinene varierte mellom 

knyttneve- og hodestørrelse. S6a og S6b blei i felt antatt å være om lag samtidige som 

S5, på bakgrunn av den korte avstanden og det like preget mellom disse. S6a ligger 

mellom S5 og S6b, og er 
14

C-datert til sein seinneolitikum, altså om lag 1700 

kalenderår eldre enn S5. Blant gjenstandsmaterialet er det lite som sikkert kan sies å 

sammenfalle med denne dateringa, men et avslag og et fragment med delvis 

overflateretusj kan sannsynligvis være samtidige med den seinneolittiske dateringa. 

Den nevnte konsentrasjonen av keramikkskår i rutene 54x/50-51y fordeler seg 

omkring kokegropene S5 og S6a. Kjennskapen til norsk keramikk i seinneolitikum er 

liten, og fraværet av dekorerte skår blant keramikken gjør det problematisk å datere 

den ut fra typologiske stilkriterier. Det holdes som mest sannsynlig at keramikken fra 

Kjelsvika III i hovedsak er fra eldre jernalder, men det kan ikke utelukkes at deler av 

den er samtidig med S6a, altså fra seinneolitikum. 

 

S7 er en regelmessig, oval og grunt nedgravd struktur uten stein i flate eller 

fyllmasser. Derimot var det et tydelig innslag av trekull i massene, og i bunnen av S7 

var det rødbrent sand som viser at varmen har vært sterk. Uten stein eller noen form 

for steinsetting er det problematisk å tolke denne som kokegrop eller ildsted. Den er 

likevel tolka som mulig ildsted, men den kan kanskje også ha fungert som en form for 

ovn. Det er imidlertid usikkert hva slags funksjon den kan ha hatt. S7 er ikke datert.  

 

S8-S11 lå alle nordøst for 57x-aksen. Alle disse er tolka som ildsteder, men både S8 

og S9 er usikre og tolka på bakgrunn av kullkonsentrasjoner. Imidlertid var det et 

betydelig innslag av trekull i alle de mekaniske laga 1-4, og naturlige prosesser kan 

forklare visse konsentrasjoner, som S8.  

 

Det var dessuten problematisk å si sikkert hvorvidt steinene i tilknytning til ildstedene 

var skjørbrente eller ikke, da de mange steinene som fantes naturlig i løsmassene i stor 

grad var kantete. S8 er påvist så dypt som i lag 4 og skulle presumptivt ha høy alder. 

S8 er imidlertid datert til vikingtid, og er med det den yngste dateringa fra Kjelsvika 

III. Denne dateringa kan derfor med all tydelighet ikke brukes til å datere noen av 

steinalderfunna i dette laget. Det er usikkert hva kullkonsentrasjonen og dateringa 

representerer, men S8 blei påvist i en forsenkning i 61x/50y. Trekullet her kan ha 

seget ned i denne forsenkninga.  
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S9 i lag 2 i rute 68x/50y (lengst nordøst på nedre terrasse) er også noe usikker, men 

det kan være snakk om trekull som egentlig stammer fra S11. Se nedenfor om S11. 

 

S10 i 59x/50-51y lag 3 ligger sentralt på den mest funnrike delen av det utgravde 

området. S10 er det ildstedet som i felt blei ansett som det sikreste. Ildstedet framsto 

som en rundoval, steinsatt konsentrasjon av trekull. Det var få steiner i selve ildstedet 

som sikkert kunne fastslås som skjørbrente, men tettpakka stein i jevn størrelse, stort 

sett mellom ca 10 og 20 cm i tverrmål. Trekull herfra er datert til nøstvetfasen i 

seinmesolitikum. Se fig. 20 nedenfor. Det er mulig at dette ildstedet har vært åpent. 

Selv om det ikke blei påvist, kan det likevel ikke utelukkes at S10 har vært et 

innendørs ildsted inne i en enkel form for hytte inntil en skrå bergflate i bakgrunnen, 

slik som på nøstvetboplassen Berget 1 ved Svinesund (se Jaksland 2002). Det var 

færre store stein rundt ildstedet enn ellers på feltet, så det kan være en delvis rydda 

golvflate i ei hytte som ildstedet S10 har ligget inne i, men dette er høyst usikkert. Det 

var en tydelig konsentrasjon av brent flint i lag 3 rundt S10 (se fig. 24 og 25).  

 

S11 i rute 68x/51y i lag 3 blei i felt ansett som sikrere enn S9 like ved i lag 2 (se om 

S9 ovenfor), men også denne strukturen var kun en kullkonsentrasjon uten særlig 

tydelige kanter etter nedgravning. En 
14

C-datering av trekullet plasserer ildstedet S11 i 

sein mellomneolitikum A. Ildstedet har trolig vært åpent og har etter alt å dømme ikke 

inngått i noen form for enkel hytte eller lignende, da dets beliggenhet på den nedre 

terrassens smaleste del i nordøst neppe har gitt plass til noen bolig. 

 

Enkelte av strukturene blei oppdaga i lag 2 (særlig på den sørvestlige delen av feltet), 

men flere blei dokumentert først i lag 3. Derfor er også disse strukturene oppført 

under lag 3. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21: Ildstedet S10 i lag 3 sentralt på den mest funnrike delen av det utgravde området, i rute 

59x/50-51y. Kullkonsentrasjonen sentralt i ildstedet skiller seg tydelig fra de brunlige jordmassene 

rundt. Ildstedet er  
14

C-datert til siste del av nøstvettid. Mot nord. Foto: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 22: Strukturer på Kjelsvika III. Ill.: L. Thorgersen/KHM. 

Fig. 23: Strukturer og total funnfrekvens i gravde ruter. Ill.: L. Thorgersen/KHM. 
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Fig. 24: Spredning av brent og ubrent flint i lag 3 og 4. Merk konsentrasjonen av brent flint rundt 

ildsted S10 i lag 3, som er datert til nøstvetfasen. L. Thorgersen/KHM. 
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Fig. 25: Kokegrop S1 i plan og profil. Ill.: H. Fyllingen/. Reitan/KHM. 

 

Fig. 26: Kokegropene S5, S6a og S6b i plan og profil. Skraverte 

steiner er tydelig skjørbrente. Ill.: C. C. Wenn/KHM. 
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4.5.6 RYDNINGSRØYSFELT 

Den maskinelle avtorvinga på Kjelsvika III avdekka sju rydningsrøyser. Ingen av 

rydningsrøysene var synlige på overflata, men var delvis dekka av et tynt torvlag og 

var dessuten fullstendig skjult av vegetasjon. Fire av rydningsrøysene regnes som 

sikre (rydningsrøys 1, 2, 3 og 6). De tre øvrige (rydningsrøys 4, 5 og 7) er riktignok 

oppført som mer usikre, men det er sannsynlig at også disse tre steinansamlingene kan 

tolkes som små røyser av rydda stein på bakgrunn av deres fellestrekk med de sikre 

rydningsrøysene. Alle rydningsrøysene lå på den øvre terrassen, og felles for dem alle 

er at de er blitt anlagt opp mot større steiner (eksempelvis rydningsrøys 1, 3 og 6) eller 

opp mot mindre bergflater  som stikker opp i dagen (rydningsrøys 2 og 5). 

Rydningsrøysene var jevnt spredt med 3-5 m avstand mellom dem, men de fleste lå i 

ytterkantene av den øvre terrasseflata. Alle sju var runde til ovale med tverrmål 

mellom 1,5 og 3 m. Felles for dem var også at de besto av steiner av homogen 

størrelse: De klart fleste steinene hadde tverrmål på ca 15-25 cm, men en del stein var 

også om lag knyttnevestore. 

 

Alle rydningsrøysene blei fotografert og målt inn i plan. Rydningsrøysene 1, 3 og 6 

blei i tillegg tegna i plan, samt snitta og dokumentert med tegning og fotografi i profil. 

Felles for disse, er at steiner som kan anses som deler av rydningsrøysene lå ned til ca 

20-25 cm under torvoverflata. Dette viser at rydda steiner i rydningsrøysene over tid 

har seget ned i jordmassene under markoverflata, samtidig som bearbeiding av jorda 

og rydding av annen vegetasjon på åkeren, samt en viss seinere torvtilvekst, kan ha 

delvis forsegla rydningsrøysene. Det er lite sannsynlig at steinene er blitt kasta ned i 

gravde groper, men blitt rydda sammen og lagt oppå torva. Enkelte av steinene i 

røysene var også synlige i toppen av torva. 

 

Rydningsrøysene på Kjelsvika III er tolka som såkalt primære rydningsrøyser, 

tilhørende den første rydningsfasen på stedet, der det var viktig å rydde vekk all stein, 

uavhengig av størrelse. Dette tyder på at rydningsrøysene dermed kan være av høy 

alder. Slike rydningsrøyser skiller seg fra såkalte sekundære rydningsrøyser ved at 

sistnevnte type gjerne er mindre og består av jevnt over mindre steiner. Sekundære 

rydningsrøyser knyttes gjerne til fjerning av stein på en allerede etablert åker, der man 

samler og kaster bort i hovedsak mindre steiner mens man bearbeider åkeren (jfr. 

Rønneseth 2001; Soltvedt et al. 2007:14). 

 
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. Det blei funnet slått flint under de utgravde rydningsrøysene, og ikke 

minst i dyrkningslaget rundt og under rydningsrøysene. Dette bekrefter at 

rydningsrøysene er yngre steinalder.  

 

Det blei tatt ut både pollen- og makrofossilprøver fra profilen i rydningsrøys 1 (se fig. 

30). Analyseresultatene fra disse presenteres under 4.5.8 og 4.5.9. 

   

Se innmålte rydningsrøyser på fig. 27 nedenfor. 
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Fig. 28: Rydningsrøys 3. Legg merke til de store, jordfaste steinene som de rydda steinene 

er blitt kasta inn mot. Mot sør. Foto: G. Reitan/KHM. 

Fig. 29: Snitt gjennom rydningsrøys 3. Her vises også de grunne løsmassene på den øvre flata. I 

bakgrunnen graves og dokumenteres snitt gjennom rydningsrøys 1, med utgravingsfeltet på den nedre 

terrassen til venstre. Mot nordøst. Foto: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 30: Feltassistent Sara Langvik Berge dokumenterer rydningsrøys 1 i plan. I venstre billedkant synes  

rydningsrøys 2. Mot sør. Foto: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 31: Rydningsrøys 2 var anlagt inntil berg som etter avtorving stakk opp i dagen. Mot sørvest. 

Foto: G. Reitan/KHM. 

 

Fig. 32: Snitt gjennom rydningsrøys 1 som var anlagt inntil den store steinen i bakgrunnen. Røysa 

har opprinnelig ligget oppå torva, men har over tid seget delvis ned i løsmassene. Mot nordvest. Legg 

merke til fargeforskjellene i jordlaga under det mørke torvlaget. Foto: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 33: Rydningsrøys 3. 

Ill.: M. Derrick/KHM. 

Fig. 34: Rydningsrøys 6.  

JS = Jordfast stein.  

Ill.: M. Derrick/KHM. 
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4.5.7 DATERINGER OG DISKUSJON AV KRONOLOGISKE FORHOLD 

Det foreligger sju 
14

C-dateringer fra Kjelsvika III. Alle disse er fra kokegroper og 

ildsteder på den nedre terrassen: 

 
S-

nr. 

Strukturtype Lag Prøvenr. Datert 

vedart 

14
C-alder Kalibrert 

alder (2σ) 

Periode 

10 Ildsted 3 KP20 Hassel 6300±25 5320-5210 

f.Kr. 

Nøstvetfasen 

 

11 

 

Ildsted 

3  

KP24 

 

Bjørk 

 

4255±35 
 

2930-2700 

f.Kr. 

Sein 

mellomneolitikum 

A 

 

6a 

 

Ildsted 

(kokegrop?) 

 

3 

 

KP13 

Bjørk, 

hassel, 

lind, 

hegg/rogn 

 

3505±25 
 

1900-1740 

f.Kr. 

 

Sein 

seinneolitikum 

5 Kokegrop/ 

ildsted 

3 KP14 Bjørk, 

hassel 

1895±25 50-220 

e.Kr. 

Eldre romertid 

2 Kokegrop 3 KP2 Bjørk, 

hassel 

1790±25 130-330 

e.Kr. 

Yngre romertid 

1 Kokegrop 3 KP1 Eik 1645±80 220-600 

e.Kr. 

Yngre romertid-

folkevandringstid 

 

- 

Rydningsrøys 1 2 KP26 Hassel, 

nøtt 
1625 ± 30 

 

AD 350-

540 

Yngre romertid-

folkevandringstid 

8 Kullkonsentr. 

(Mulig iIldsted) 

4 KP19 Hassel 1110±20 890-985 

e.Kr. 

Sein vikingtid 

 

 

 

Hele lokaliteten ligger høyere enn Tapes-transgresjonens maksimum (jfr. Prøsch-

Danielsen 1997; Ryen 2007), og lokaliteten må derfor dateres ut fra gjenstandenes 

typologi, med støtte i 
14

C-dateringer fra nedgravde strukturer.  

 

Spredninga blant
 14

C-dateringene viser at disse må brukes med stor forsiktighet når 

det gjelder å fastslå alderen på de ulike fasene. Man kunne forvente at den eldste 

dateringa på feltet kom fra lag 4, og at dateringer fra lag 3 og lag 2 ville gi yngre 

resultater enn i lag 4. At resultatene ikke fordeler seg slik, understreker både at 

lokaliteten har vært i bruk gjentatte ganger over lang tid, men også at boplasslag fra 

de ulike fasene er blitt omrota i større grad enn det som ble observert i felt, noe også 

fordelinga av ulike artefakttyper i de ulike lagene viser. Eksempelvis er det en 

datering fra en kullkonsentrasjon i lag 4 (S8), som blei tolka som mulig ildsted i felt. 
14

C-dateringa til vikingtid viser at den ikke kan knyttes til opphold på stedet i 

steinalder. Det er usikkert hva dateringen representerer. De øvrige dateringene er fra 

det mekanisk gravde lag 3, samt en fra lag 2.  

 

Ingen av steinalderdateringene uttrykker noen klar konsentrasjon av daterte ildsteder 

eller andre strukturer til visse avsnitt av steinalderen. Resultatene fra dateringene 

spenner over et svært langt tidsrom, helt fra 6300 til 1100 BP, dvs. mellom sein eldre 

steinalder og vikingtid. De tre 
14

C-dateringene som faller innenfor steinalder er fra 

ildstedene S10 og S11 og fra S6a. Tolkninga av sistnevnte er kokegrop. Bare mellom 

den eldste og den yngste av dateringene fra steinalder er det et spenn på omkring 3500 

kalenderår. Det er ca 15 m avstand mellom fra S11 fra MNa-datering til S6a med SN-

datering. Alle disse dateringene er fra lag 3.  

Tab. 8: Oversikt over 
14

C-dateringene fra Kjelsvika III. Jfr. Ox.Cal.-diagram i fig. 39 nedenfor. 
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Mellom SN-dateringa fra S6a og den eldste av de øvrige dateringene (S5 fra eldre 

romertid) skiller det ca 1700 kalenderår. De tre 
14

C-dateringene fra kokegropene S1 

og S2 og fra ildstedet/kokegropa S5 er til sammenligning relativt konsentrerte mellom 

romertid og folkevandringstid, med S5 som den eldste av disse. Det er sågar en sjanse 

for at kokegropene S1 og S2 er samtidige, da de har en overlapping på om lag 100 år 

innenfor dateringsresultatenes standardavvik på 2 σ. Det samme forholdet er det 

mellom S5 og S2. Jernalderdateringene skal trolig ses i sammenheng med dyrkningen 

på stedet. 

 

De tre 
14

C-dateringene fra steinalder kan bare knyttes til visse deler av materialet hver 

for seg.  

 

Til tross for at det foreligger tre 
14

C-dateringer fra steinalder fra Kjelsvika III, vil en 

typologisk gjennomgang av materialet gi det beste dateringsgrunnlaget av 

gjenstandsmaterialet. Den lokale strandforskyvningskurven kan heller ikke bidra til å 

datere bruken av boplassen, da Kjelsvika III i sin helhet ligger høyere enn Tapes-

transgresjonens maksimum på omkring 6,5-7 m o.h. 

 

Gjennomgangen av stratigrafiske forhold ovenfor viser til flere daterbare gjenstander 

blant det omfattende funnmaterialet. Dette gjelder i første rekke økser, pilspisser og 

andre ferdig tildanna redskaper eller ødelagte slike. Reduksjonsteknologiske trekk kan 

også fortelle om alderen på boplassens ulike besøksfaser, som vist ovenfor. 

 

Tørkopfasen (9000-7500 BP/kal. 8250-6350 f.Kr.) 

Øksemateriale fra sørnorske boplasser i denne fasen domineres av trinnøkser. 

Spissene fra perioden domineres av skeivtrekanter og hullingspisser. Små 

mikrolitter/lansetter og mikrostikler er vanlige. Flekker slått fra koniske flekkekjerner 

avløses gradvis av mikroflekketeknologi, samtidig som bipolar avslagsteknikk øker i 

løpet av perioden (jfr. Ballin 1999). Ved Farsundprosjektets utgravinger blei det 

funnet et betydelig antall funn som kan dateres til tørkopfasen, bl.a. på lokalitetene 

R17, R21/22, R31 og R36 (Ballin & Jensen 1995). Det er derimot ikke funnet noen 

skeivtrekanter, lansetter eller annet sikkert mellommesolittisk materiale på Kjelsvika 

III. Trinnøkser og bipolare- og koniske kjerner er riktignok representert, men dette er 

gjenstandstyper som også er vanlige i den etterfølgende seinmesolittiske perioden. I 

motsetning til på Kjelsvika I, hvor kokegroper med 
14

C-dateringer til sein tørkoptid 

blei påvist og dokumentert, blei det heller ikke påvist noen strukturer som kan vise til 

bruk av Kjelsvika III i den mellommesolittiske tørkopfasen. 

 

Det er derfor sannsynlig at bruken av Kjelsvika III i sin helhet er yngre enn 

mellommesolittisk tid. 

 

Nøstvetfasen (7500-5800 BP/kal. 6350-4650 f.Kr.) 

Denne perioden har tidligere vært behandla som en kronologisk og typologisk 

enhetlig fase. Resultatene fra de omfattende undersøkelsene ved Svinesundprosjektet i 

Halden kommune 2001-2003 viser imidlertid at det er grunnlag for en finere inndeling 

av perioden, som i alle fall kan gjelde for området rundt Oslofjorden. En tredeling av 

nøstvetfasen er derfor foreslått. Denne inndelinga har utgangspunkt i ulike boplassers 

høyder over havet, forskjeller i gjenstandsinventaret, samt 
14

C-dateringer fra ildsteder 
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og lignende på boplassene (Glørstad 2004:21-28). Det er særlig gjenstandsgrupper 

som hører hjemme i den siste delen av nøstvetfasen som regnes som typiske for 

nøstvettid. Det er imidlertid mulig at det fins visse regionale forskjeller mellom 

Østlandet og Sørlandet på enkelte punkter, bl.a. når det gjelder utforminga av kjerner 

og økser. Ulik råstofftilgang i ulike regioner kan være bakgrunnen for noen av 

variasjonene.  

 

I den tidlige delen av fasen inngår trinnøkser blant gjenstandene på boplassene, mens 

de typiske nøstvetøksene ennå ikke er vanlige. Slipeplater av sandstein og 

håndtakskjerner er heller ikke vanlige. Mot slutten av nøstvettid synes trinnøkser i stor 

grad å erstattes av nøstvetøkser. Slipeplater og håndtakskjerner blir også mer vanlige, 

og avslagsteknikken preges av mikroflekketeknologi (Glørstad 2004).  

 

Det er funnet til sammen åtte hele eller fragmenterte økser på Kjelsvika III (avslag og 

fragmenter av slipte flintøkser er her holdt utenfor). En av disse er et mulig forarbeid 

til en tverregga kjerneøks av flint, funnet i lag 2. Den er laget med utgangspunkt i en 

6,5 cm lang flintknoll med et tilnærma tresidig tverrsnitt (jfr. Rud 1979:Fig. 41). 

Knollen er bearbeida med grove avslag på både over- og undersidene på begge 

stykkets langsider, slik at den framstår med ”sidesømmer” på langsidene, en tilnærma 

flat underside og en markert rygg som gir den et tydelig tresidig tverrsnitt med største 

tykkelse på 2,8 cm. Langsidene er tilnærma symmetriske og jevnt avsmalnende mot 

en nærmest spiss nakke. Eggen er ikke tildanna, men største bredde (4 cm) er i den 

butte enden av stykket. Kjerneøkser av flint er svært uvanlige i norsk steinalder, men 

vanligere i Sør-Skandinavia. Dette forklares gjerne med råmaterialtilgangen, og at det 

trolig var lettere tilgang på lokale bergarter for tildanning av økser (jfr. Thorsberg 

2006:167). I Danmark dateres slike kjerneøkser gjerne til mellom- eller 

seinmesolittisk tid.  

 

Alternativt kan den mulige kjerneøksa være et forarbeid til en grovt tilslått kjølforma 

kjerne. Kjerner av denne typen dateres til seinmesolitikum (Glørstad 2004:22). 

 

Alle de øvrige øksene fra lokaliteten er skadde i eggen og/eller nakken, men åtte økser 

kan likevel typebestemmes. Disse er alle av bergart. Av dem er tre sikre, spissnakka 

trinnøkser og tre sikre nøstvetøkser, i tillegg til en mulig nakke av en nøstvetøks (se 

fig. 10 ovenfor). Den siste øksa er et nakkeparti av en firesidig øks, trolig av tynnakka 

type. Skadene på flere av øksene kan relateres til bruk og synes å ha brukket under 

hogging. Nøstvetøkser dateres til nøstvetfasen. Trinnøkser har på Østlandet 

tradisjonelt blitt regna som en mellommesolittisk funngruppe. Imidlertid opptrer 

trinnøkser også sammen med nøstvetøkser på seinmesolittiske boplasser også rundt 

Oslofjorden og på den svenske vestkysten, men for Østlandets del ser det imidlertid ut 

til at trinnøkser er sjeldne i nøstvetfasens siste del (Berg 1995; Glørstad 2004:28).  

 

Det er ingen andre funn fra Kjelsvika III, som gir støtte for noen eldre datering av 

trinnøksene enn til nøstvettid. Også under Farsundprosjektets utgravinger framkom et 

vesentlig antall trinnøkser (til sammen 25 stk.). De fleste av disse tilskrives 

seinmesolitikum (Ballin & 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. Den siste 
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bergartsøksa fra Kjelsvika III er som nevnt av en firesidig type med tynn nakke. Det 

firesidige preget plasserer denne øksa i neolitikum. Se nedenfor.  

 

Trolig skal slipeplatefragmentene av sandstein (alle fra lag 3) knyttes til de 

seinmesolittiske bergartsøksene. Fra utgravinger på Østlandet er det kjent at 

slipeplater av sandstein er særlig vanlige i nøstvettid (Glørstad 2004:27). 

 

Av øvrige funn som med stor sikkerhet kan dateres til seinmesolitikum, er det særlig 

mikroflekker og mikroflekkekjerner som kan trekkes fram, i tillegg til en mulig 

stikkel og et mulig fiskesøkke med fure. Det sistnevnte er av bergart. Til sammen er 

det funnet 1697 mikroflekker av flint, hvorav nesten halvparten (45%) fra lag 3. Også 

mikroflekkekjernene har et klart tyngdepunkt i lag 3. De fleste av 

mikroflekkekjernene er koniske, men det er trolig blitt slått mikroflekker også fra 

andre kjernetyper. Det skal her påpekes at mikroflekker ikke utelukkende skal dateres 

til seinmesolitikum, da slike også opptrer i et visst omfang også i neolittiske 

sammenhenger (K. B. Johansen 2004; Glørstad 2004; Østmo 2008), men det antas at 

det store flertallet av dem er seinmesolittiske.  

 

Bruken av bergkrystall på Kjelsvika III ser ut til å kunne plasseres først og fremst i 

seinmesolitikum. Flest bergkrystallfunn er det fra lag 3.  

 

På Kjelsvika III utgjør bipolare kjerner en stor andel (24%) av det omfattende 

kjernematerialet. Også disse skal i hovedsak dateres til seinmesolittisk tid, men 

opptrer også på lokaliteter fra TN i et ikke ubetydelig antall (se bl.a. K. B. Johansen 

2004). Det er mulig at en del av de bipolare kjernene på Kjelsvika III opprinnelig har 

vært kjerner av andre typer, men som er blitt redusert bipolært mot slutten av 

reduksjonsprosessen for å utnytte flinten og de små knollene og kjernene maksimalt 

før de er blitt kassert. Blant kjernene er det likevel plattformkjernene som er den 

dominerende gruppa (50% av alle hele kjerner). Flertallet av disse er fra lag 3. Av 

plattformkjernene er kjerner med en plattform den vanligste typen. Plattformkjerner 

kan være fra både seinmesolitikum og første halvdel av neolitikum. 

 

Et sikkert ildsted, S10 i 59x/50-51y lag 3, er 
14

C-datert til sein nøstvettid, 6300±25 

BP. Dette er nøyaktig samtidig som en 
14

C-datering fra Kjelsvika VII (se 

Lundevågenprosjektets delrapport 5 av Grindkåsa). Antallet mikroflekker er særlig 

høyt i rutene rundt S10. 

 

Kjeøyfasen (5800-5000 BP/kal. 4650-3800 f.Kr.) 

I slutten av seinmesolittisk tid avløses nøstvetfasen av kjeøyfasen. Denne fasens  

varighet er noe omdiskutert, men ser ut til å kunne plasseres ca 5800-5000 BP. 

Karakteristisk for denne fasen er at pilspisser av flint opptrer i boplassmaterialet. 

Dette gjelder i første rekke tverrpiler laget på avslag, men etter hvert også A-piler og 

enegga spisser er funnet på boplasser som er sikkert datert til denne siste perioden i 

eldre steinalder (Glørstad 2004:28, 53-55). Øksemateriale av bergart ser ut til å gå ut 

av bruk. Også mengden mikroflekker avtar og forsvinner nesten helt ved overgangen 

til neolitikum, mens flekker blir vanligere gjennom kjeøyfasen inn mot 

tidligneolitikum. Det er imidlertid få gjenstander som regnes som typiske for 

kjeøyfasen, som ikke også fins i materiale fra den første delen av neolitikum.    
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Kjeøyfaseboplassenes høyde over havet, etter nyere utgravinger etter hvert også en 

del 
14

C-dateringer har derfor vært sentralt i grunnlaget for utskillelsen av denne 

perioden som en egen seinmesolittisk fase.  

 

Blant funna fra Kjelsvika III er det særlig en del av pilspissene som sannsynligvis kan 

plasseres i kjeøyfasen. A-piler og tverrpiler er de to vanligst forekommende 

pilspisstypene på boplassen. Flest A-piler er det i lag 2, mens blant tverrpilene er flest 

funnet i lag 3. Også blant de enegga spissene er det flest i lag 3. 

 

Imidlertid ligger ikke de stratigrafiske forholda til rette for i plassere noe av Kjelsvika 

III-materialet sikkert i kjeøyfasen. Til det er boplasslaga på stedet for omrota. Heller 

ingen 
14

C-dateringer fastslår opphold her i denne fasen. Det kan derfor bare holdes 

som sannsynlig at deler av funnmaterialet fra Kjelsvika III er fra kjeøyfasen. 

 

Neolitikum (5000-3450 BP/kal. 3800-1750 f.Kr.) 

Neolitikum er en ca 2000 år lang periode. Forskjeller på gjenstandsinventaret innad i 

perioden har gitt grunnlag for en firedeling: TN, MNa, MNb og SN. 

 

Materielle og ervervsmessige forskjeller mellom eldre og yngre steinalder har kanskje 

vært det mest omdiskuterte enkeltproblemet i skandinavisk steinalderforskning. 

Materielt settes skillet først og fremst ved at keramikk og slipte flintøkser av spiss- og 

tynnakka typer – og dermed også avslag eller redskaper slått av slike – opptrer i 

materialet. Fra slutten av den foregående kjeøyfasen er det kjent at 

mikroflekketeknologien fases gradvis ut til fordel for større andel av flekker, i tillegg 

til at enegga spisser og A-spisser  kommer til ved siden av tverrpiler. A-piler fra TN er 

ofte tildanna på avslag eller flekkelignende avslag og ikke på store, regulære flekker. 

Dette holder seg gjennom det meste av TN. Store, regulære flekker slått fra 

sylindriske flekkeblokker er svakt representert på boplasser fra tidlig i TN, men 

innslaget av flekker og flekkeredskaper (bl.a. skrapere og kniver) øker utover i 

perioden og blir den dominerende avslagsteknologien i mellomneolittisk tid. 

Imidlertid viser nyere undersøkelser at også et lite innslag av mikroflekker 

forekommer på tidligneolittiske boplasser (Glørstad 2004). I første halvdel av 

mellomneolitikum blir tangepiler av A-type den vanligste pilspisstypen, mens 

tverrpiler og enegga spisser forsvinner.  

 

I TN er spiss- og tynnakka øksetyper av flint og bergart vanligst, mens tykknakka 

varianter blir enerådende utover i MN. Meisler og tverregga økser blir vanligere i 

MNb. I MNb (men trolig også fra sein MNa) tilkommer B-piler og andre tangepiler 

(typene C og D) med varierende grad av flateretusj. I SN forsvinner 

flekketeknologien, og en avslagsbasert teknologi med overflateretusj blir vanlig. 

Tangepilene går ut av bruk og flateretusjerte, blad-/hjerteforma spisser dominerer. 

Større, flateretusjerte flintredskaper som dolker og sigder tilkommer. Flintøksene er 

fortsatt tykknakka, men gjerne med utsvingt egg, i tillegg til at enkle skafthulløkser av 

bergart blir en svært vanlig funngruppe.   

   

Fra Kjelsvika III er det til sammen 13 avslag eller fragmenter med slipespor. 

Redskaper, avslag og fragmenter av flint med spor etter sliping kan altså i sin helhet 

dateres til neolittisk tid. Ett av avslaga er trolig slått fra en spiss- eller tynnakka øks 

med slipte smalsider, altså en øksetype som dateres til TN. Det ovenfor nevnte 
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nakkepartiet av en tynnakka, firesidig bergartsøks kan også dateres til neolitikum.  

Bergartsøkser er ofte vanskelige å tidfeste, da de er problematiske å plassere innenfor 

de gjeldende typologiene for økser av flint, selv om bergartsøksene grovt sett ser ut til 

å følge flintøksenes formmessige utvikling. Sannsynligvis er bergartsøkser fra 

neolitikum lokalt produsert. Dersom typebestemmelsen av denne øksa medfører 

riktighet, kan den trolig plasseres i første halvdel av neolitikum, dvs. TN-MNa. 

 

Ingen av de andre funna av slipt flint lar seg knytte sikkert til bestemte øksetyper, og 

kan derfor heller ikke dateres nærmere enn neolitikum. Det tilnærma fraværet av 

elementer i gjenstandsinventaret fra boplassen, som er sikkert yngre enn MNa tyder 

imidlertid på at øksene er av typer som hører hjemme i TN og/eller MNa. Flest 

flintfunn med slipespor er det i lag 3.  

 

Blant de 100 typesikre pilspissene (i tillegg til to pilspisser av usikre typer og 11 

mulige piler) fra Kjelsvika III er det A-spissene som er i flertall med totalt 56 stykker. 

Deretter følger tverrpiler med 34 stykker og enegga spisser med ni stykker. Det er i 

visse tilfeller glidende overganger mellom enkelte A-piler og enegga spisser (jfr. 

Helskog et al. 1976). Blant A-pilene er spissene av type A1 den klart vanligste med 

39 stykker, deretter følger A2-typer med ti stykker. At A1-spissene dominerer såpass 

har muligens en kronologisk signifikans. Det foreligger også en B-pil fra lokaliteten 

(lag 3). 

 

Både A-pilene og tverrpilene fra Kjelsvika III framviser stor variasjon. Tverrpilenes 

lengde varierer fra 1,1 til 2,6 cm, mens de fleste er mellom 1,3 og 2 cm lange. Det er 

ingen tydelige forskjeller i eggutforminga på tverrpilene i de ulike laga (rett, svakt 

skeivegga eller skeivegga). Blant de totalt 56 A-pilene er det bare et titall som er hele, 

resten er brukket. Det er derfor problematisk å fastslå hvor mange som er laget på 

regulære flekker i forhold til avslag og flekkelignende avslag, men det er likevel klart 

at A-piler av både avslag og flekker er representert. De kraftigste A-pilene er fra lag 2. 

 

Som vist i gjennomgangen av funnfordelinga i de ulike laga ovenfor, er både 

tverrpiler og enegga spisser færre i lag 2 enn i lag 3. I lag 3 er forholdet mellom A-

piler og tverregga spisser 21 til 17, mens det samme forholdet i lag 2 er 26 til 12. A-

spissene på Kjelsvika III er flest i lag 2, og forholdet mellom tverrpiler og A-piler er 

tydelig forskjøvet mot klar overvekt av A-piler i lag 2. Også øvrige flekkeredskaper 

som kniver og skrapere er flest i lag 2. Disse forholda kan antyde en mulig 

kronologisk forskjell mellom lag 3 og lag 2.  

 

For øvrig gir pilspissmaterialet et preg av å være i hovedsak fra første halvdel av 

mellomneolittisk tid eller eldre: Tverrpilene skal dateres til kjeøyfasen eller TN. Det 

samme gjelder sannsynligvis også de enegga spissene, og kanskje også enkelte av A-

pilene. Det store flertallet av A-pilene er trolig fra TN og MNa. Én B-pil fins også 

blant pilspissene. B-piler daters vanligvis til MNb i Sør- og Øst-Norge, men det er en 

mulighet for at de opptrer i beskjedent omfang også i første halvdel av neolitikum 

(Malmer 1975:83; Østmo 1980, 1988:130; Becker 1982; Mikkelsen 1989:147; 

Glørstad 2004:57; Ebbesen 2006:46-47; jfr. Melvold 2006). De har derimot ikke 

lenger vært i bruk i SN. Ut over et fragment og et avslag med delvis flateretusj, fins 

det ingen andre flintfunn fra lokaliteten, som sikkert kan dateres typologisk til MNb 

eller SN. B-pila fra Kjelsvika III har beskjeden flateretusj, og skiller seg ikke 
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vesentlig fra mange av A-pilene. Det holdes her som sannsynlig at tangepila av B-

type fra Kjelsvika III er samtidig med mange av de øvrige tangepilspissene, og at også 

denne  derfor helst skal plasseres i første halvdel av yngre steinalder, trolig MNa, ca 

4500-4100 BP. 

 

Gjenstandsmaterialet fra Kjelsvika III viser at flekker og sylindriske kjerner opptrer 

hyppigst i lag 3, men det relativt lave antallet sylindriske flekkeblokker gir inntrykk 

av at flekketeknologien på stedet i hovedsak er basert på andre typer kjerner enn 

sylindriske flekkeblokker, i alle fall i TN. Dette kan støttes av det store antallet 

bipolare kjerner og kjerner med en plattform og kjerner med to motstående 

plattformer, som ikke kan regnes som regulære, typegode sylindriske kjerner. 

Bipolare kjerner er vanlige både i seinmesolitikum og i neolitikum. Slike kjerner er en 

funngruppe som er vanlig forekommende på lokaliteter med kraftig redusert 

materiale. Det er et jevnere tallforhold mellom lag 2, 3 og 4 på de bipolare kjernene 

enn på de andre kjernetypene. På den annen side kan de mange bipolare kjernene 

vitne om høy utnyttelsesgrad på flinten, mer enn at de representerer noen egentlig 

teknologi basert på slike kjerner. Det er også sannsynlig at en stor andel av de 

bipolare kjernene representerer et seint stadium i reduksjonsprosessen, og at de 

opprinnelig har vært andre kjernetyper som til slutt reduseres bipolært for å utnytte 

flinten maksimalt før de forkastes. Det er et stort antall regulære flekker fra 

lokaliteten, som etter alt å dømme er slått fra sylindriske flekkekjerner. Det er 

sannsynlig at de sylindriske flekkeblokkene, og dermed også de fleste store, brede og 

regelmessige flekkene på Kjelsvika III hører hjemme i sein TN eller 

mellomneolitikum, i hovedsak MNa. Det samme kan gjelde for flekkeknivene og 

flekkeskraperne. Grunnlaget for å snevre dateringa av disse inn til sein TN eller MNa, 

er det tilnærma fraværet av sikre MNb-funn. Underrepresentasjonen av sylindriske 

kjerner blant materialet tyder på høy utnyttelse av flinten. Disse trekka peker mot TN 

og MNa som mest sannsynlig dateringsramme for flekkematerialet på lokaliteten som 

helhet, med mulighet for et visst innslag av flekker fra seint i kjeøyfasen (jfr. Glørstad 

2004). 

 

Ingen 
14

C-dateringer kan knyttes til bruken av stedet i TN. Derimot bekrefter en 
14

C-

datering fra ildstedet S11 i 68x/51y lag 3 at lokaliteten har vært i bruk i MNa, med 

resultat som plasserer dette seint i MNa, 4255±55 BP, eller kalibrert 2930-2700 

kalenderår f.Kr. Store deler av pilspiss- og flekkematerialet kan altså sammenfalle 

med denne radiologiske dateringa. 

 

Det foreligger ingen MNb-dateringer fra Kjelsvika III, og selv om en B-pil (rute 

59x/49y lag 3) kan vitne om opphold på stedet også i denne fasen av yngre steinalder, 

er dette høyst usikkert. Deler av flekkematerialet og de sylindriske flekkekjernene kan 

også være fra MNb, men fraværet av sikre MNb-funn eller 
14

C-dateringer til denne 

fasen viser at denne seint mellomneolittiske fasen i så fall kun er marginalt 

representert i materialet. Et avslag og et fragment med delvis overflateretusj kan 

kanskje også sees i samme lys, men ingen av disse kan typebestemmes nærmere. Like 

sannsynlig er det at avslaget og fragmentet med overflateretusj skal plasseres noe 

seinere i tid, nemlig i seinneolitikum eller eldre bronsealder, hvor overflateretusjering 

var vanligere.  
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En 
14

C-datering fra ildstedet S6a viser bruk av lokaliteten seint i SN, 3505±25 BP, 

eller kalibrert 1900-1740 f.Kr. Trolig er ildstedet S6b fra samme periode, basert på sin 

likhet og nære plassering til S6a. Keramikken fra lokaliteten var tydelig konsentrert til 

masser i og rundt S6a.    

 

Om keramikken er det å si at de aller fleste skåra er små (flertallet er mindre enn stm. 

2 cm). Skåra er fra både bunn, buk og skulder/hals, men det er ingen sikre randskår. 

Godset er jevnt over fint magra med kvartskorn. Kun to skår har sikker dekor i form 

av parallelle, smale (kamtrukne?) og rette linjer med tilsvarende linjer i vinkel inn mot 

de parallelle linjene. Slik dekor er vanlig i romertidsfunn, særlig på hankekar (jfr. Bøe 

1931). De to dekorerte skåra stammer trolig fra samme kar, da begge disse er funnet i 

rutene 49x/50y og 50x/50y, og skal trolig knyttes til den mulige kokegropa S2. Denne 

er 
14

C-datert til ukalibrert 1790±25 BP/kalibrert 130-330 e.Kr. Dette stemmer godt 

overens med dateringa ut fra stilistiske trekk. 

 

En langt mer markant konsentrasjon av keramikk fins i rutene 54x/50-51y, hvor S6a 

og b blei gravd ut. Flertallet av skåra er fra ruta hvor S6a blei undersøkt. Denne 

kokegropa er 
14

C-datert til sein SN, 3505±25 BP, eller kalibrert 1900-1740 f.Kr, og 

det antas at S6b er samtidig. I naboruta lå S5, også det en kokegrop, med 
14

C-datering 

til eldre romertid. Det er imidlertid ingen keramikkfunn fra ruta hvor S5 lå, så det er 

derfor overveiende sannsynlig at keramikken her skal knyttes til S6a og ikke S5. 

Herfra er det skår både fra bunn, buk og skulder, men ikke rand. Denne keramikken er 

noe grovere enn den ovenfor nevnte, dekorerte romertidskeramikken ved S2. De til 

sammen 148 skåra i sikker tilknytning til S6-kokegropene stammer med største 

sannsynlighet fra ett og samme kar, noe som røpes av ensarta gods og bunnskår med 

samme form, og fra kar med annen form enn det ovenfor nevnte, mulige hankekaret 

fra romertid. Ut fra bunn- og skulderskåra å dømme har dette karet vært flatbunna, 

trolig høyreist og svakt tønneforma med svakt markert avsats eller skulderknekk, der 

godstykkelsen avtar ovenfor avsatsen (”treledda, halvåpent kar med utovervendt hals-

/randparti”). I bunnprofilen har karet hatt en markert, avsatt fot med skarp overgang til 

flat bunn. Diameteren på bunnen har vært ca 17 cm.  

 

Vi har liten kunnskap om seinneolittisk keramikk i Norge, men detaljer som profil, 

gods, fot og skulder ved dette karet fra Kjelsvika III minner mye om karformer som 

kjennes fra både SN- og EBA-kontekster på Jylland, muligens med en overvekt i 

tidlig eldre bronsealder når det gjelder den yngste fasen (Rasmussen 1993). Dersom 
14

C-dateringa fra S6a til seint i SN er riktig, og ikke utført på gammelt trevirke som er 

blitt brent, foreslås det her at keramikken i og rundt S6a er av en form som opptrer 

også i SN-kontekster i Sør-Norge (se fig. 37 og 38 nedenfor).    

 

Keramikken fra Kjelsvika III stammer med andre ord fra minst to ulike kar og med 

ulik alder. 

 

Det blei for øvrig ikke funnet rester etter fundamenter som kan ha vært del av noen 

bygning eller enkel bolig fra steinalder på lokaliteten. 

 



Lundevågenprosjektet delrapport 3    

Kjelsvika III  

Gnr. 7/23, Farsund kommune, Vest-Agder   Saksnr. 06/4272 og 08/904 

 

 62 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Fig. 36: Oversikt over keramikkfunn i lag 1-4. Som det framkommer av spredningskartet, synes 

keramikken å forholde seg temmelig strengt til lag 3 og til den søndre delen av rutenettet, med 

særlig stor konsentrasjon i og rundt kokegropene S5 og S6a/b (54x/51y). Det antas at keramikken 

skal sees i lys av aktivitetene på stedet i eldre jernalder, men dateringa av S6a til SN gjør at i alle 

fall deler av keramikken kan være seinneolittisk. Ill.: L. Thorgersen/KHM. 
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Fig. 37: En mengde skår fra 

ett og samme kar blei funnet i 

tilknytning til kokegropene 

S6a og b. Førstnevnte er 
14

C-

datert til sein SN, og det 

antas at keramikken er 

samtidig. Skåra 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. 

 

Fig. 38: Vanlig karform i 

danske SN-kontekster. 

Karet fra Kjelsvika III har 

vært noe mindre markert 

innknepet ovenfor den 

avsatte foten på figuren. 

Etter Aner & Kersten 

1984, gjengitt i Rasmussen 

1993:Fig. 2, s. 16. 
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Eldre jernalder 

Ingen funn eller dateringer viser til sikker gjenbruk av denne store terrassen på 

Kjelsvikas vestside i bronsealder eller førromersk jernalder. Datamaterialet gir 

inntrykk av et opphold på omkring 1900 år før stedet igjen tas i bruk. I romertid og 

folkevandringstid ser det ut til at det ryddes en flate som dyrkes opp, og det graves 

enkelte kokegroper på Kjelsvika III. Strukturene S5, S2 og S1 konsentrerer seg til 

perioden, i kalenderår ca 100-500 e.Kr. Alle disse er lokalisert til de sørvestre delene 

av lokaliteten og kan sees i sammenheng, til tross for at de er få og fordeler seg over 

flere hundre år i eldre jernalder. Det er sannsynlig at deler av keramikk på stedet skal 

knyttes til aktivitetene i tilknytning til kokegropene. Ingen øvrige gjenstandsfunn kan 

dateres til eldre jernalder.  

 

Det er tidsmessig sammenfall mellom kokegropene på Kjelsvika III og kokegroper på 

flere av de øvrige lokalitetene som er blitt undersøkt av Lundevågenprosjektet. For 

området nærmest Kjelsvika spesielt, gjelder dette kokegroper som er undersøkt og 

datert på både Kjelsvika I, Kjelsvika IV og Kjelsvika V/VI. I tillegg er flere av disse 

samtidige med gravrøysene fra yngre romertid, som blei undersøkt ca 150 m nordvest 

for Kjelsvika III. 

 

Kokegroper er en svært vanlig, men likevel uensarta, gruppe av kulturminner. Oftest 

dateres disse til eldre jernalder, ca Kr.f-500 e.Kr., slik som på Kjelsvika III. Den 

vanligste tolkninga av kokegroper er at de har inngått i matlaging . De settes ofte i 

sammenheng med kult, religionsutøvelse og sosiale sammenkomster; kontekster der 

man har laget spesiell mat i spesielle anledninger (se Gustafson et al. 2005 m/henv.).  

 

Den eldste dyrkningsfasen og de påviste rydningsrøysene på Kjelsvika III dateres 

muligens til yngre romertid/folkevandringstit. Det er nærliggende å tenke seg en 

sammenheng mellom kokegropene og åkerbruken på stedet. 

 

Det blei ikke påvist noen form for fundamenter etter mulig bygning eller bolig fra 

eldre jernalder på stedet. Det antas at gårdsbygninger har ligget i nærheten.  

 

Oppsummering av datering av lokaliteten ut fra typologi og 
14

C-dateringer 

Oppsummeringsvis forteller et stort antall mikroflekker og mikroflekkekjerner, i 

tillegg til trinnøkser og nøstvetøkser, om bruk av stedet i nøstvetfasen. Dette bekreftes 

av en 
14

C-datering av ildstedet S10. Det at bare ett ildsted er datert til denne perioden 

kan tyde på gjentatte, korte opphold, og ikke vedvarende bosetting. Det er ingen funn 

som er sikkert eldre enn nøstvettid, men det at både trinnøkser og nøstvetøkser har 

vært i bruk kan tyde på opphold på stedet i både tidlige og seine deler av perioden, 

dersom det kronologiske skillet mellom trinnøkser og nøstvetøkser som er skissert for 

Østlandet også er gyldig for Lista (jfr. Glørstad 2004).  

 

Et vesentlig innslag av tidlige pilspisser som tverrspisser, enegga piler og A-piler kan 

tyde på opphold på Kjelsvika III også i kjeøyfasen, men materiale fra denne siste 

underperioden i seinmesolitikum lar seg vanskelig skille fra materiale fra TN uten 

gunstige stratigrafiske forhold og gode holdepunkter i 
14

C-dateringer. At lokaliteten 

har vært i bruk i både kjeøyfasen og den etterfølgende TN er sannsynlig. Den 

omfattende omrotinga av boplasslaga fra steinalder gjør sikre kronologiske 

konklusjoner vanskelig, men det kan være en liten tidsmessig forskyvning der 
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pilspissmaterialet (A-pilene) peker mot et mulig større innslag av MNa-materiale i lag 

2 og et overveiende TN-innslag blant det neolittiske materialet i lag 3. Et stort antall 

pilspisser, samt at mange av pilspissene er brukket (skuddskader?), peker sammen 

med kniver og skrapere mot at jakt på fugl og sjøpattedyr samt fiske har vært sentrale 

aktiviteter på Kjelsvika III også i neolittisk tid.  En 
14

C-datering av et ildsted lengst 

øst på lokaliteten bekrefter bruk av stedet i MNa. Også på Kjelsvika I og –IV er det 

gjenstandsfunn som på typologisk grunnlag kan dateres til MNa (se 

Lundevågenprosjektets delrapporter 2 og 4 av Reitan). 

 

En kokegrop er også datert til sein SN, men ingen andre gjenstandsfunn enn et 

keramikkar kan knyttes sikkert til denne fasen, selv om et par flintfunn med delvis 

flateretusj kan være fra fra samme periode.  

 

I eldre jernalder kan først og fremst bruken av kokegroper knyttes til lokaliteten, men 

det er trolig at spora etter jordbruk også dateres til denne perioden. Kokegroper og en 

kullprøve fra dyrkningslaget er datert til romertid/folkevandringstid. Dette er samtidig 

med jernaldergravene i de to gravrøyser på Kjelsvika VIII (se Lundevågenprosjektets 

delrapport 6). 

 

 

 

 

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

Kjeldsvika III

8000CalBC 6000CalBC 4000CalBC 2000CalBC CalBC/CalAD

Calibrated date

S10    6300±25BP

S11       4255±35BP

S6a        3505±25BP

S5       1895±25BP

S2        1790±25BP

S1        1645±80BP

S8        1110±20BP

 

Fig. 39: 
14

C-dateringer fra Kjelsvika III i et Ox.Cal.-diagram.Bemerk at dDateringen 

av dyrkningslaget i rydningsrøys 1 mangler her. 
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4.5.8 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

 

Prøvenr. Lag S-nr. Rute/sted Datert? 

KP1 3 S1 47x/50y Yngre romertid-

folkevandringstid 

KP2 3 S2 49x/49y Yngre romertid 

KP7 3 S6b 54x/50y - 

KP11 4 Del av S10? 59x/51y - 

KP13 3 S6a 54x/51y Seinneolitikum 

KP14 3 S5 54x/52y Eldre romertid 

KP18 2 Kullkonsentr. 

(hasselnøttskall) 

58x/49y - 

KP19 4 S8 61x/50y Vikingtid  

KP20 3 S10 59x/51y Nøstvettid 

KP21 3 S3 52x/49y - 

KP23 4 Kullkonsentr. 

(hasselnøttskall) 

58x/49y - 

KP24 3 S11 68x/51y Mellomneolitikum 

A 

KP25 2 Kullkonsentr. 

(hasselnøttskall) 

66x/49y - 

KP26 2 Hasselnøttskall Rydn.røys 1 Yngre romertid-

folkevandringstid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prøvenr. Prøvetype Lag Profil 

PP 14a Pollen 4 Rydningsrøys 1 

PP 14b Pollen 3 Rydningsrøys 1 

PP 14c Pollen 3 Rydningsrøys 1 

PP 14d Pollen 2 Rydningsrøys 1 

PP 14e Pollen 2 Rydningsrøys 1 

PP 14f Pollen 1 Rydningsrøys 1 

PP 16a Pollen 7 Langs 57x 

PP 16b Pollen 6 Langs 57x 

PP 16c Pollen 5 Langs 57x 

PP 16d Pollen 5 Langs 57x 

PP 16e Pollen 4 Langs 57x 

PP 16f Pollen 4 Langs 57x 

PP 16g Pollen 3 Langs 57x 

PP 16h Pollen 3 Langs 57x 

PP 16i Pollen 2 Langs 57x 

PP 16j Pollen 2 Langs 57x 

PP 16k Pollen 1 Langs 57x 

Tab. 9: Trekullprøver fra Kjelsvika III.Ikke-daterte prøver er magasinert, øvrige KP-nummer 

er forkasta. 

Tab. 10: Pollenprøver fra Kjelsvika III. 
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Se omtale av stratigrafiske forhold for profiltegning som viser lagdeling i 

rydningsrøys 

Prøvenr. Prøvetype Lag Profil 

MF 3a Makrofossil 2 Rydningsrøys 1 

MF 3b Makrofossil 2 Rydningsrøys 1 

MF 17a Makrofossil 7 Langs 57x 

MF 17b Makrofossil 6 Langs 57x 

MF17c Makrofossil 5 Langs 57x 

MF 17d Makrofossil 4 Langs 57x 

MF 17e Makrofossil 3 Langs 57x 

MF 17f Makrofossil 2 Langs 57x 

Tab. 11: Makrofossilprøver fra Kjelsvika III. 

 

Fig. 40: Profiltegning av lagdelinga i profil langs 57x på Kjelsvika III. Røde prikker angir 

pollenprøver (prøve 16A-K, A nederst), mens grønne felt viser makrofossilprøver (prøve 17A-F, 

A nederst). Ill.: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 41: Bilde av lagdeling i profil langs aksen 57x. For lagbeskrivelse, se nedenfor. Ill.: G. Reitan/KHM. 
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Langprofil langs 57x – høyde over havet, overflate 9,5 m: 

Lag 1: 

Mørkebrunt torvlag med tydelig mørkere lag mot bunnen av dette. Laget er tegna som 

et todelt lag, med det mørke, nedre laget for seg, men begge skal regnes til torvlaget, 

altså natur. 

Prøver: 16K (pollen). 

Lag 2:  

Mørkebrunt (men klart lysere enn bunnen i Lag 1), mellom- til finkorna lag 

(inneholder noe grus, men lite større steiner), relativt tørr og organisk konsistens i 

forhold til de underliggende laga. En del jevnt spredte kullpartikler, samt rikt på 

flintfunn. Tolka som omrota masser som følge av dyrking. Laget er stort sett 12-18 

cm tjukt. 

Prøver: 17F (makrofossil), 16I-J (pollen). 

Lag 3: 

Rødbrunt, noe lysere lag enn Lag 2. Mer sandholdig og fuktigere konsistens enn Lag 

2, muligens også noe mer finkorna. Tilsynelatende mindre kull, men også dette laget 

er rikt på flintfunn. Stedvis usammenhengende i profilet, stort sett 5-10 cm tjukkelse. 

Prøver: 17E (makrofossil), 16G-H (pollen). 

Lag 4: 

Varierende farge fra gråbrunt til olivengrønt. Vesentlig innslag av kullbiter og -

partikler, mer enn i Lag 2. Ekstremt rikt på flintfunn. Tilnærma lik konsistens som 

Lag 3, men inneholder også en del grov stein (knyttneve- til hodestørrelse), særlig i de 

djupereliggende delene av laget. Tolka som et mulig kulturlag, altså omrota kull- og 

flintfunnholdige masser som følge av et aktivitetsområde med spor etter opphold i 

steinalder (SM og TN), kan hende med enkel bolig (ikke påvist!). 

Prøver: 17D (makrofossil), 16E-F (pollen). 

Lag 5:  

Lyst lag, i hovedsak et gult preg. Fuktige, seige masser. Mer finsorterte sandmasser 

enn i Lag 3 og Lag 4. Markert færre funn i dette laget enn i laget over, og funn her 

(helt i toppen, ikke djupt i massene i Lag 5) skal trolig anses som sunket ned fra Lag 

4. Mange steiner fra knyttneve- til hodestørrelse i laget, som sammen med tilsvarende 

steiner i Lag 4 er tolka som tilhørende opprinnelig markoverflate eller høyt i 

undergrunnen den gang boplassen var i bruk. Inntil ca 20 cm tjukt, men i hovedsak 

omkring 8-12 cm tjukkelse. Tolka som undegrunn. 

Prøver: 17C (makrofossil), 16C-D (pollen). 

Lag 6: 

Samme konsistens, fuktighet og sammensetning som Lag 5, men tydelig mørkere. 

Tolka som anrikning fra laget/laga over, ned mot mer kompakt undergrunn. Ikke 

sammenhengende i profilet, inntil ca 5 cm tjukkelse. Ingen flintfunn. Tolka som 

undegrunn. 

Prøver: 17B (makrofossil), 16B (pollen). 

Lag 7: 

Svært kompakt, leireholdig, bleik undergrunn. 

Prøver: 17A (makrofossil), 16A (pollen). 

 

NB! Lagbeskrivelse for rydningsrøys 1 er gjengitt under avsnitt om stratigrafiske 

forhold ovenfor.  
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4.5.9 ANALYSER 

Trekullprøvene fra de ulike strukturene inneholder forkulla ved fra lokalt 

forekommende, varmekjære treslag, i hovedsak bjørk, hassel og eik, samt mindre 

innslag av furu, lind og hegg/rogn. For Helge I. Høegs fullstendige 

vedartsbestemmelse, se vedlegg.  

 

Beinmaterialet fra Kjelsvika III (til sammen 41 biter/4,6g) er ikke analysert. Den 

største beinbiten måler 2,8 cm. Ved Farsundprosjektets omfattende utgravinger på 

nordsida av Lundevågen blei det kun funnet til sammen 127 biter brente bein. 

Analyser viste at det blant disse beina fantes bein fra oter, alke, sel og fisk. 

Hovedmengden av beina lot seg ikke bestemme mer presist enn til fugl og ubestemt 

pattedyr (Ballin & Jensen 1995:229). Det bestembare materialet viser at jakt på 

sjøfugl, sjøpattedyr og fiske var sentrale aktiviteter på lokalitetene.  

 

Fullstendige rapporter fra NTNUs dateringslaboratorium fins også under vedlegg. 

 

Pollen- og makrofossilanalysene fra prøvene tatt ut fra profiler langs 57x og gjennom 

rydningsrøys 1 viser at innholdet av pollen i prøvene er tilstrekkelig til å diskutere 

vegetasjonen rundt Kjelsvika, mens innholdet av andre makrofossiler enn trekull er 

minimalt. Imidlertid er det funn som kan vise til matinnsamling av viltvoksende 

planter i form av hasselnøttskall i seinmesolitikum, tydeliggjort ved at 
14

C-datering av 

ildstedet S10 er gjennomført nettopp på hasselnøttskall (jfr. Ballin & Jensen 

1995:229-230). Pollenprøvene viser til en skogfattig vegetasjon dominert av eng/gras 

i mosaikk med sparsom lynhei og åker i nærheten. På åkrene i nærområdet er det blitt 

dyrka bygg og hvete, men denne dyrkninga er ikke datert. 
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5. KONKLUSJON 

Kjelsvika III ligger på en stor, nordvestvendt terrasse innerst i Kjelsvika, på vestsida 

av denne. Terrassen ligger øst for et lite bekkedrag, ca 10-10,5 moh., med en parallell, 

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

denne, nedenfor en delvis markert brink mellom øvre og nedre terrasse. Lokaliteten er 

dermed naturlig topografisk avgrensa, ca 12-15 m bred og 30-35 m lang i nordøstlig-

sørvestlig retning. Totalt utgjør flata dermed ca 400-450 m². Herfra er det godt utsyn 

over Kjelsvika i øst og østre deler av Lundevågen mot Naudodden i nord, mens 

utsynet begrenses av høydedraget vest for bekken i vest.  

 

Boplassen var først antatt å være uforstyrra, men den viste seg likevel å være dyrka 

etter å ha torva av lokaliteten ved hjelp av gravemaskin. Sju rydningsrøyser (fire sikre, 

tre usikre) blei påvist på den øvre terrasseflata. Her var det grunne lag av løsmasser 

med grunnfjell bare ca 20-30 cm under torvoverflata. Det meste av løsmassene på den 

øvre flata var derfor blitt forstyrra som følge av dyrkninga. På den nedre terrassen var 

morenemassene tykkere, så utgravinga av lokaliteten blei konsentrert til denne 

lavereliggende, langsmale terrassen, hvor sjansen var større for å undersøke 

boplasslag som var uforstyrra av dyrkning. 

 

De utgravde delene blei gravd i hele metersruter i inntil fire 10 cm tykke mekaniske 

lag. Massene blei sålda gjennom såld med 4x4mm maskevidde. Området som blei 

gravd ut på denne måten utgjør til sammen 62,5 m², men ikke alle ruter blei gravd i 

fire fulle lag. Totalt blei 12,05 m³ gravd og sålda manuelt.  

 

Kjelsvika III er en boplass med materiale som viser til gjentatte, korte besøk gjennom 

flere faser i steinalderen. Funnmaterialet er stort og omfatter totalt 51.122 enkeltfunn, 

inkludert prøver og funn fra registrering i 2003. Flint utgjør 99,5% av de littiske 

funna. Ingen funn kan dateres typologisk til tørkopfasen. Blant gjenstandene er det 

både nøstvetøkser, trinnøkser og mikroflekker (totalt 1702 mikroflekker i flint) som 

kan dateres til nøstvetfasen. Et ildsted er 
14

C-datert til sein nøstvetfase. Det foreligger 

ingen 
14

C-dateringer til den etterfølgende kjeøyfasen, men blant lokalitetens ca hundre 

sikre pilspisser er en tredjedel tverrpiler. Enkelte enegga spisser, kanskje også en del 

A-piler, kan også være fra denne perioden. 

 

Tyngdepunktet i materialet ligger likevel trolig i TN-MNa. Totalt over 1000 flekker 

og de fleste av de over 50 A-pilene kan plasseres i denne fasen, selv om også bruken 

av tverrpiler kan strekke seg inn i MNa. Et ildsted er også 
14

C-datert til sein MNa. 

Endelig foreligger det en 
14

C-datering fra en kokegrop til sein SN. I tilknytning til 

denne gropa blei det funnet omkring 150 skår keramikk som ut fra karform og 

funnkontekst antas å være samtidig med dateringa. Ingen andre funn kan sikkert sies å 

være fra samme fase.  

 

Endelig er det påvist flere strukturer (kokegroper) med 
14

C-dateringer til romertid og 

folkevandringstid. Keramikkskår er de eneste gjenstandene som tilhører denne bruken 

av lokaliteten.    

 

Ved siden av de 11 påviste kullholdige strukturene blei det også påvist et 

rydningsrøysfelt med sju røyser og et dyrkningslag som trolig dateres til eldre 

jernalder. Rysfeltet framkom først ved maskinell avtorving. 
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7. VEDLEGG 

7.1 TEGNINGLISTE, ORIGINALDOKUMENTASJON I FELT 

Tegning nr. Hva? Tegner 

1 Plan lag 2 M. Derrick 

2 S4, S5 og S6a/b plan skisse S. L. Berge  

3 Ildsted S10 plan M. Derrick 

4 Del av profil langs 57x M. Derrick 

5 Plan lag 1 M. Derrick 

6 Rydningsrøys 6 profil M. Derrick 

7 Rydningsrøys 6 plan M. Derrick 

8 Rydningsrøys 3 plan/profil M. Derrick 

9 Rydningsrøys 1 plan/profil S. L. Berge 

10 Plan lag 3 M. Derrick 

11 Plan  div. strukturer søndre del skisse M. Derrick 

12 S7 plan/profil M. Derrick 

13 S7 profil lagbeskrivelse M. Derrick 

14 S2 profil N. Lundberg 

15 S1 plan/profil H. Fyllingen 

16 S5, S6a og –b plan C. C. Wenn 

17 S5, S6a og –b profil C. C. Wenn 

18 Del av profil langs 57x M. Derrick 

19 Plan lag 3 søndre del av felt G. Reitan 

20 Plan lag 4 G. Reitan 

21 Gravde ruter oversikt G. Reitan 
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7.2 FOTOLISTE 

Filnavn Motivbeskrivelse Fotograf Dato Tatt mot 

Cf34007_001.JPG Kjeldsvika III. Før avtorving. 

Sara Langvik 

Berge 30.08.2007 NNV 

Cf34007_002.JPG Kjeldsvika III. Før avtorving. 

Sara Langvik 

Berge 30.08.2007 NNV 

Cf34007_003.JPG Kjeldsvika III. Før avtorving. 

Sara Langvik 

Berge 30.08.2007 N 

Cf34007_004.JPG Kjeldsvika III. Før avtorving. 

Sara Langvik 

Berge 30.08.2007 N 

Cf34007_005.JPG Kjeldsvika III. Før avtorving. 

Sara Langvik 

Berge 30.08.2007 N 

Cf34007_006.JPG Kjeldsvika III. Med terrasseprofil. 

Sara Langvik 

Berge 30.08.2007 NNØ 

Cf34007_007.JPG Kjeldsvika III. Med terrasseprofil. 

Sara Langvik 

Berge 30.08.2007 NNØ 

Cf34007_008.JPG Kjeldsvika III, terrasse 

Sara Langvik 

Berge 30.08.2007 N 

Cf34007_009.JPG Kjeldsvika III, terrasse 

Sara Langvik 

Berge 30.08.2007 VNV 

Cf34007_010.JPG Kjeldsvika III, terrasse 

Sara Langvik 

Berge 30.08.2007 SV 

Cf34007_011.JPG Utsikt mot Kjeldsvika fra Kjeldsvika III. 

Sara Langvik 

Berge 30.08.2007 NNØ 

Cf34007_012.JPG Utsikt mot Kjeldsvika fra Kjeldsvika III. 

Sara Langvik 

Berge 30.08.2007 NNØ 

Cf34007_013.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde på høyeste terrassen Michael Derrick 06.09.2007 SV 

Cf34007_014.JPG Kjeldsvika III.Arbeidsbilde på høyeste terrassen Michael Derrick 06.09.2007 S 

Cf34007_015.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde på høyeste terrassen Michael Derrick 06.09.2007 V 

Cf34007_016.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde på høyeste terrassen Michael Derrick 06.09.2007 V 

Cf34007_017.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde på nederste terrassen Michael Derrick 06.09.2007 V 

Cf34007_018.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde på høyeste terrassen Michael Derrick 06.09.2007 S 

Cf34007_019.JPG Kjeldsvika III. Maskinbruk Michael Derrick 06.09.2007 N 

Cf34007_020.JPG Kjeldsvika III. Maskinbruk Gaute Reitan 06.09.2007 NNØ 

Cf34007_021.JPG Kjeldsvika III. Maskinbruk Gaute Reitan 06.09.2007 NNØ 

Cf34007_022.JPG 

Kjeldsvika III. Arbeidsbilde; Sara L. Berge og M. 

Derrick i såldet Gaute Reitan 12.09.2007 S 

Cf34007_023.JPG Kjeldsvika III. Oversiktsbilde etter avtorving Gaute Reitan 12.09.2007 NNØ 

Cf34007_024.JPG Kjeldsvika III. Oversiktsbilde etter avtorving Gaute Reitan 12.09.2007 ØNØ 

Cf34007_025.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde; i såldet Gaute Reitan 12.09.2007   

Cf34007_026.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde; i såldetKjeldsvika III. Gaute Reitan 12.09.2007   

Cf34007_027.JPG Kjeldsvika III. Oversiktsbilde Gaute Reitan 12.09.2007   

Cf34007_028.JPG Kjeldsvika III. Oversiktsbilde Gaute Reitan 12.09.2007   

Cf34007_029.JPG Kjeldsvika III. Oversiktsbilde Gaute Reitan 12.09.2007   

Cf34007_030.JPG Kjeldsvika III. Oversiktsbilde nedre terrasse Gaute Reitan 12.09.2007   

Cf34007_031.JPG Kjeldsvika III. Oversikt m/rydningsrøyser Gaute Reitan 18.09.2007 NV 

Cf34007_032.JPG Kjeldsvika III. Oversikt m/rydningsrøyser Gaute Reitan 18.09.2007 N 

Cf34007_033.JPG 

Kjeldsvika III. Oversikt nedre terrasse, 14 kvm, ett 

lag Gaute Reitan 18.09.2007 SV 

Cf34007_034.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde, såldestasjon Gaute Reitan 18.09.2007   

Cf34007_035.JPG Kjeldsvika III. Oversikt fra Kjeldsvika vest Gaute Reitan 18.09.2007 VNV 

Cf34007_036.JPG Kjeldsvika III. Oversikt fra Kjeldsvika øst Gaute Reitan 18.09.2007 V 
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Cf34007_037.JPG Kjeldsvika III. Oversikt fra Kjeldsvika øst Gaute Reitan 18.09.2007 V 

Cf34007_038.JPG Kjeldsvika III fra Kjeldsvika IV Gaute Reitan 18.09.2007 NNV 

Cf34007_039.JPG Kjeldsvika III. Røys 1 Michael Derrick 20.09.2007 V 

Cf34007_040.JPG Kjeldsvika III. Røys 1 Michael Derrick 20.09.2007 V 

Cf34007_041.JPG Kjeldsvika III. Røys 1 Michael Derrick 20.09.2007 Ø 

Cf34007_042.JPG Kjeldsvika III. Røys 2 Michael Derrick 20.09.2007 S 

Cf34007_043.JPG Kjeldsvika III. Røys 2 Michael Derrick 20.09.2007 N 

Cf34007_044.JPG 

Kjeldsvika III. Oversikt, arbeidsbilde, røys 1,2 og 

3. Michael Derrick 20.09.2007 SV 

Cf34007_045.JPG 

Kjeldsvika III. Oversikt, arbeidsbilde, røys 1,2 og 

3. Michael Derrick 20.09.2007 VSV 

Cf34007_046.JPG 

Kjeldsvika III. Oversikt, arbeidsbilde, røys 1,2 og 

3. Michael Derrick 20.09.2007 NV 

Cf34007_047.JPG 

Kjeldsvika III. Oversikt, arbeidsbilde, røys 1,2 og 

3. Michael Derrick 20.09.2007 NV 

Cf34007_048.JPG 

Kjeldsvika III. Oversikt, arbeidsbilde, røys 1,2 og 

3. Michael Derrick 20.09.2007 NV 

Cf34007_049.JPG Kjeldsvika III. Røys 1, 2, 3 Michael Derrick 20.09.2007 NV 

Cf34007_050.JPG Kjeldsvika III. Røys 3 Michael Derrick 20.09.2007 SV 

Cf34007_051.JPG Kjeldsvika III. Røys 3 Michael Derrick 20.09.2007 N 

Cf34007_052.JPG Kjeldsvika III. Tegning av rydningsrøys lag 3 Gaute Reitan 20.09.2007 SSV 

Cf34007_053.JPG Kjeldsvika III. Mulig tuft? Prøverute  5 Gaute Reitan 20.09.2007 NØ 

Cf34007_054.JPG Kjeldsvika III. Mulig tuft? Prøverute  5 Gaute Reitan 20.09.2007 NØ 

Cf34007_055.JPG Kjeldsvika III. Mulig tuft? Prøverute  5 Gaute Reitan 20.09.2007 N 

Cf34007_056.JPG Kjeldsvika III. Røys 1, profil Gaute Reitan 20.09.2007 S 

Cf34007_057.JPG Kjeldsvika III. Røys 1, profil Gaute Reitan 21.09.2007 S 

Cf34007_058.JPG Kjeldsvika III. Røys 1, profil Gaute Reitan 21.09.2007 SV 

Cf34007_059.JPG 

Kjeldsvika III. Rydningsrøys 3, profil med 

bakgrunn u/blitz Gaute Reitan 21.09.2007 NØ 

Cf34007_060.JPG 

Kjeldsvika III. Rydningsrøys 3, profil med 

bakgrunn m/blitz Gaute Reitan 21.09.2007 NØ 

Cf34007_061.JPG 

Kjeldsvika III. Rydningsrøys 3, profil med 

bakgrunn u/blitz Gaute Reitan 21.09.2007 Ø 

Cf34007_062.JPG 

Kjeldsvika III. Rydningsrøys 3, profil med 

bakgrunn m/blitz Gaute Reitan 21.09.2007 Ø 

Cf34007_063.JPG Kjeldsvika III. Rydningsrøys 1, stratigrafi Gaute Reitan 21.09.2007 SV 

Cf34007_064.JPG Kjeldsvika III. Rydningsrøys 1, stratigrafi Gaute Reitan 21.09.2007 SV 

Cf34007_065.JPG Kjeldsvika III. Rydningsrøys 1, stratigrafi Gaute Reitan 21.09.2007 SV 

Cf34007_066.JPG Kjeldsvika III. Rydningsrøys 1, stratigrafi Gaute Reitan 21.09.2007 SV 

Cf34007_067.JPG Kjeldsvika III. Rydningsrøys 1, stratigrafi Gaute Reitan 21.09.2007 SV 

Cf34007_068.JPG Kjeldsvika III. Rydningsrøys 1, stratigrafi Gaute Reitan 21.09.2007 SV 

Cf34007_069.JPG Kjeldsvika III. Rydningsrøys 1, stratigrafi Gaute Reitan 21.09.2007 SV 

Cf34007_070.JPG Kjeldsvika III. Rydningsrøys 5 

Sara Langvik 

Berge 21.09.2007 Ø 

Cf34007_071.JPG Kjeldsvika III. Rydningsrøys 5 

Sara Langvik 

Berge 21.09.2007 ØSØ 

Cf34007_072.JPG Kjeldsvika III. 

Sara Langvik 

Berge 26.09.2007   

Cf34007_073.JPG Kjeldsvika III. NV-SØ-sjakt (profil) Michael Derrick 26.09.2007 N 

Cf34007_074.JPG Kjeldsvika III. NV-SØ-sjakt (profil) Michael Derrick 26.09.2007 N 

Cf34007_075.JPG Kjeldsvika III. profil, NV-ende av sjakt Michael Derrick 26.09.2007 NØ 



Lundevågenprosjektet delrapport 3    

Kjelsvika III  

Gnr. 7/23, Farsund kommune, Vest-Agder   Saksnr. 06/4272 og 08/904 

 

 78 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Cf34007_076.JPG Kjeldsvika III. Rydningsrøys 6 Michael Derrick 26.09.2007 N 

Cf34007_077.JPG Kjeldsvika III. Rydningsrøys 6 Michael Derrick 26.09.2007 N 

Cf34007_078.JPG Kjeldsvika I. Oversikt før rydding/avtorving Gaute Reitan 27.09.2007 NNV 

Cf34007_079.JPG Kjeldsvika I. Oversikt før rydding/avtorving Gaute Reitan 27.09.2007 N 

Cf34007_080.JPG Kjeldsvika I. Oversikt før rydding/avtorving Gaute Reitan 27.09.2007 N 

Cf34007_081.JPG Kjeldsvika I. Oversikt før rydding/avtorving Gaute Reitan 27.09.2007 N 

Cf34007_082.JPG Kjeldsvika I. Oversikt før rydding/avtorving Gaute Reitan 27.09.2007 N 

Cf34007_083.JPG Kjeldsvika I. Oversikt før rydding/avtorving Gaute Reitan 27.09.2007 NNV 

Cf34007_084.JPG Kjeldsvika I. Oversikt før rydding/avtorving Gaute Reitan 27.09.2007 S 

Cf34007_085.JPG Kjeldsvika I. Oversikt før rydding/avtorving Gaute Reitan 27.09.2007 Ø 

Cf34007_086.JPG Kjeldsvika I. Oversikt før rydding/avtorving Gaute Reitan 27.09.2007 Ø 

Cf34007_087.JPG Kjeldsvika I. Oversikt før rydding/avtorving Gaute Reitan 27.09.2007 Ø 

Cf34007_088.JPG Kjeldsvika I. Oversikt Gaute Reitan 27.09.2007 Ø 

Cf34007_089.JPG Kjeldsvika I. Oversikt Gaute Reitan 27.09.2007 ØSØ 

Cf34007_090.JPG Kjeldsvika I. Oversikt Gaute Reitan 27.09.2007 ØSØ 

Cf34007_091.JPG Kjeldsvika VIII. Rydningsrøys ID40477 Gaute Reitan 27.09.2007 V 

Cf34007_092.JPG Kjeldsvika VIII. Rydningsrøys ID40477 Gaute Reitan 27.09.2007 NNV 

Cf34007_093.JPG 

Kjeldsvika VIII. Rydningsrøys ID40477/Elkem-

gjerde Gaute Reitan 27.09.2007 NNV 

Cf34007_094.JPG Kjeldsvika VIII. Gravrøyser Gaute Reitan 27.09.2007 N 

Cf34007_095.JPG Kjeldsvika VIII. Gravrøyser Gaute Reitan 27.09.2007 N 

Cf34007_096.JPG Kjeldsvika VIII. Gravrøyser Gaute Reitan 27.09.2007 V 

Cf34007_097.JPG Kjeldsvika VIII. Gravrøyser Gaute Reitan 27.09.2007 V 

Cf34007_098.JPG Kjeldsvika VIII. Gravrøyser Gaute Reitan 27.09.2007 N 

Cf34007_099.JPG Kjeldsvika VIII. Gravrøyser Gaute Reitan 27.09.2007 N 

Cf34007_100.JPG Kjeldsvika VIII. Gravrøyser Gaute Reitan 27.09.2007 V 

Cf34007_101.JPG Kjeldsvika I. Vest for steingjerde Gaute Reitan 28.09.2007   

Cf34007_102.JPG Kjeldsvika I. Vest for steingjerde Gaute Reitan 28.09.2007   

Cf34007_103.JPG Kjeldsvika I. Vest for steingjerde Gaute Reitan 28.09.2007   

Cf34007_104.JPG Kjeldsvika I. prøvestikk B, C, D, E Gaute Reitan 28.09.2007 SV 

Cf34007_105.JPG Kjeldsvika I. Prøvestikk A Gaute Reitan 28.09.2007 N 

Cf34007_106.JPG Kjeldsvika I. Prøvestikk. Gaute Reitan 28.09.2007 V 

Cf34007_107.JPG Kjeldsvika I. NØ-terrasse, prøvestikk A Gaute Reitan 28.09.2007 NNØ 

Cf34007_108.JPG Kjeldsvika I. profil av rydningsrøys 6 Michael Derrick 28.09.2007 Ø 

Cf34007_109.JPG Kjeldsvika I. Ildsted, plan Michael Derrick 02.10.2007 NØ 

Cf34007_110.JPG Kjeldsvika I. Ildsted, plan Michael Derrick 02.10.2007 NØ 

Cf34007_111.JPG Kjeldsvika I. Ildsted, plan Michael Derrick 02.10.2007 NØ 

Cf34007_112.JPG Kjeldsvika I. Arbeidsbilde Michael Derrick 03.10.2007   

Cf34007_113.JPG Kjeldsvika I. Arbeidsbilde Michael Derrick 03.10.2007   

Cf34007_114.JPG Kjeldsvika I. Arbeidsbilde Michael Derrick 03.10.2007   

Cf34007_115.JPG Kjeldsvika I. Arbeidsbilde Michael Derrick 03.10.2007   

Cf34007_116.JPG Kjeldsvika I. Arbeidsbilde Michael Derrick 03.10.2007   

Cf34007_117.JPG Kjeldsvika I. Arbeidsbilde Michael Derrick 03.10.2007   

Cf34007_118.JPG Kjeldsvika I. Oversikt Gaute Reitan 03.10.2007 NØ 
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Cf34007_119.JPG Kjeldsvika I. Rydningsrøys 1 Gaute Reitan 05.10.2007 NØ 

Cf34007_120.JPG Kjeldsvika I. Rydningsrøys 1 Gaute Reitan 05.10.2007 V 

Cf34007_121.JPG Kjeldsvika I. Rydningsrøys 2 Gaute Reitan 05.10.2007 NØ 

Cf34007_122.JPG Kjeldsvika I. Rydningsrøys 1 og 2 Gaute Reitan 05.10.2007 V 

Cf34007_123.JPG Flate sørøst for Kjeldsvika VIII Gaute Reitan 05.10.2007   

Cf34007_124.JPG Flate sørøst for Kjeldsvika VIII Gaute Reitan 05.10.2007   

Cf34007_125.JPG Flate sørøst for Kjeldsvika VIII Gaute Reitan 05.10.2007   

Cf34007_126.JPG Flate sørøst for Kjeldsvika VIII Gaute Reitan 05.10.2007   

Cf34007_127.JPG Kjeldsvika III. S6 Lars Hovland 05.10.2007 NV 

Cf34007_128.JPG Kjeldsvika III. Mulig ildsted - avskrevet Lars Hovland 05.10.2007 SV 

Cf34007_129.JPG Kjeldsvika III. Lag 2 og lag 3 ca 58x 50y Gaute Reitan 10.10.2007 SØ 

Cf34007_130.JPG Kjeldsvika III. Oversikt Gaute Reitan 10.10.2007 NØ 

Cf34007_131.JPG Kjeldsvika I. Aluminiumsoksyd Gaute Reitan 10.10.2007   

Cf34007_132.JPG Kjeldsvika I. Aluminiumsoksyd Gaute Reitan 10.10.2007   

Cf34007_133.JPG Kjeldsvika I. Aluminiumsoksyd Gaute Reitan 10.10.2007   

Cf34007_134.JPG Kjeldsvika I. Aluminiumsoksyd 

Sara Langvik 

Berge 10.10.2007   

Cf34007_135.JPG Kjeldsvika I. Aluminiumsoksyd 

Sara Langvik 

Berge 10.10.2007   

Cf34007_136.JPG Kjeldsvika I. Aluminiumsoksyd 

Sara Langvik 

Berge 10.10.2007 S 

Cf34007_137.JPG Kjeldsvika I. Aluminiumsoksyd Gaute Reitan 10.10.2007 S 

Cf34007_138.JPG Kjeldsvika I. Aluminiumsoksyd Michael Derrick 10.10.2007 S 

Cf34007_139.JPG Kjeldsvika I. Aluminiumsoksyd Michael Derrick 10.10.2007 S 

Cf34007_140.JPG Kjeldsvika I. Maskinbruk Gaute Reitan 10.10.2007   

Cf34007_141.JPG Kjeldsvika I. Maskinbruk Gaute Reitan 10.10.2007   

Cf34007_142.JPG Oversiktsbilde - lossing av oksid. ELKEM Elin T. Brødholt 10.10.2007 NØ 

Cf34007_143.JPG Oversiktsbilde - lossing av oksid. ELKEM Elin T. Brødholt 10.10.2007 NØ 

Cf34007_144.JPG Oversiktsbilde - lossing av oksid. ELKEM Elin T. Brødholt 10.10.2007 NØ 

Cf34007_145.JPG Oversiktsbilde - lossing av oksid. ELKEM Elin T. Brødholt 10.10.2007 NØ 

Cf34007_146.JPG Oversiktsbilde - lossing av oksid. ELKEM Elin T. Brødholt 10.10.2007 NØ 

Cf34007_147.JPG Oversiktsbilde - lossing av oksid. ELKEM Elin T. Brødholt 10.10.2007 NØ 

Cf34007_148.JPG Oversiktsbilde - lossing av oksid. ELKEM Elin T. Brødholt 10.10.2007 NØ 

Cf34007_149.JPG Flate sør for Kjeldsvika VIII Gaute Reitan 10.10.2007 SV 

Cf34007_150.JPG Kjeldsvika I. S9, plan Hilde Fyllingen 12.10.2007 NV 

Cf34007_151.JPG Kjeldsvika I. S9, plan Hilde Fyllingen 12.10.2007 NV 

Cf34007_152.JPG Kjeldsvika I. S10, plan Gaute Reitan 12.10.2007 NV 

Cf34007_153.JPG Sjøfartsmuseet i Kjeldsvika Gaute Reitan 12.10.2007 Ø 

Cf34007_154.JPG Sjøfartsmuseet i Kjeldsvika Gaute Reitan 12.10.2007 Ø 

Cf34007_155.JPG Kjeldsvika I, Flateavdekking Gaute Reitan 12.10.2007 N 

Cf34007_156.JPG Kjeldsvika I. Dokumentasjon av S 9 og S10 Gaute Reitan 12.10.2007 NØ 

Cf34007_157.JPG Kjeldsvika I. Dokumentasjon av S 9 og S10 Gaute Reitan 12.10.2007 SØ 

Cf34007_158.JPG Kjeldsvika I. S9 og S10 i plan Gaute Reitan 12.10.2007 NV 

Cf34007_159.JPG Kjeldsvika I. Transgresjonsprofil, SØ hjørne Gaute Reitan 12.10.2007   

Cf34007_160.JPG Kjeldsvika I. Transgresjonsprofil, SØ hjørne Gaute Reitan 12.10.2007   

Cf34007_161.JPG Kjeldsvika I. S9, profil Hilde Fyllingen 12.10.2007 NV 
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Cf34007_162.JPG Kjeldsvika I. S9, profil Hilde Fyllingen 12.10.2007 NV 

Cf34007_163.JPG Kjeldsvika I. Profil over S10 Gaute Reitan 12.10.2007 NØ 

Cf34007_164.JPG Kjeldsvika I. Profil over S10 Gaute Reitan 12.10.2007 N 

Cf34007_165.JPG Kjeldsvika I. Profil S10 Elin T. Brødholt 15.10.2007 N 

Cf34007_166.JPG Kjeldsvika I. Profilvegg 2 i øst. Elin T. Brødholt 15.10.2007 Ø 

Cf34007_167.JPG Kjeldsvika III. Det "neolitiske" området Michael Derrick 15.10.2007 SV 

Cf34007_168.JPG Kjeldsvika III. Det "neolitiske" området Michael Derrick 15.10.2007 SV 

Cf34007_169.JPG Kjeldsvika I. S19, profil Ann Iren Bratt 15.10.2007 NV 

Cf34007_170.JPG Kjeldsvika I. S19, profil Ann Iren Bratt 15.10.2007 NV 

Cf34007_171.JPG Kjeldsvika I.Røys 5. Sjakt Ø mot såldestasjon Gaute Reitan 15.10.2007 NV 

Cf34007_172.JPG Kjeldsvika I. Røys 5. Stor stein sentralt. Gaute Reitan 15.10.2007 N 

Cf34007_173.JPG 

Kjeldsvika I. Røys 3, rydningsrøys ved  foten av 

røys 5 Gaute Reitan 15.10.2007 N 

Cf34007_174.JPG Kjeldsvika III. Michael Derrick 16.10.2007 N 

Cf34007_175.JPG Kjeldsvika III. S4, profil Michael Derrick 16.10.2007 V 

Cf34007_176.JPG Kjeldsvika III. S7, plan Michael Derrick 16.10.2007   

Cf34007_177.JPG Kjeldsvika III. S7, plan Michael Derrick 16.10.2007   

Cf34007_178.JPG Kjeldsvika III. S7, plan Michael Derrick 16.10.2007   

Cf34007_179.JPG Kjeldsvika III. S1, plan Hilde Fyllingen 16.10.2007 NV 

Cf34007_180.JPG Kjeldsvika III. S2, profil Nina Lundberg 16.10.2007 NV 

Cf34007_181.JPG Kjeldsvika III. S5 (t.v.) og S6 (t.h.) 

Camilla Cecilie 

Wenn 16.10.2007 SSV 

Cf34007_182.JPG Kjeldsvika III. S6, plan 

Camilla Cecilie 

Wenn 16.10.2007 SV 

Cf34007_183.JPG Kjeldsvika III. S5, plan 

Camilla Cecilie 

Wenn 16.10.2007 S 

Cf34007_184.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde Michael Derrick 16.10.2007   

Cf34007_185.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde Michael Derrick 16.10.2007   

Cf34007_186.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde Michael Derrick 16.10.2007   

Cf34007_187.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde Michael Derrick 16.10.2007   

Cf34007_188.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde Michael Derrick 16.10.2007   

Cf34007_189.JPG Kjeldsvika III. S1, profil Michael Derrick 16.10.2007 NV 

Cf34007_190.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde Gaute Reitan 16.10.2007   

Cf34007_191.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde Gaute Reitan 16.10.2007   

Cf34007_192.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde Gaute Reitan 16.10.2007   

Cf34007_193.JPG Kjeldsvika I. Profil 2 Gaute Reitan 16.10.2007 NØ 

Cf34007_194.JPG Kjeldsvika I. Profil 2 Gaute Reitan 16.10.2007 NØ 

Cf34007_195.JPG Kjeldsvika I. Profil 2 Gaute Reitan 16.10.2007 NØ 

Cf34007_196.JPG Kjeldsvika III. S1, profil 

Hanne Mette 

Rendall 17.10.2007 NV 

Cf34007_197.JPG Kjeldsvika III. S1, profil 

Hanne Mette 

Rendall 16.10.2007 NV 

Cf34007_198.JPG Kjeldsvika III. Brent leire i S7 Michael Derrick 16.10.2007 V 

Cf34007_199.JPG Kjeldsvika III. Brent leire i S7 Michael Derrick 16.10.2007 V 

Cf34007_200.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde med skip Michael Derrick 16.10.2007 N 

Cf34007_201.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde med skip Michael Derrick 16.10.2007 N 

Cf34007_202.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde med skip Michael Derrick 16.10.2007 N 

Cf34007_203.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde med skip Michael Derrick 16.10.2007 N 
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Cf34007_204.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde med skip Michael Derrick 16.10.2007 N 

Cf34007_205.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde med skip Michael Derrick 16.10.2007 N 

Cf34007_206.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde med skip Michael Derrick 16.10.2007 N 

Cf34007_207.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde med skip Michael Derrick 16.10.2007 N 

Cf34007_208.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde med skip Michael Derrick 16.10.2007 N 

Cf34007_209.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde med skip Michael Derrick 16.10.2007 N 

Cf34007_210.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde med skip Michael Derrick 16.10.2007 N 

Cf34007_211.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde med skip Michael Derrick 16.10.2007 N 

Cf34007_212.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde med skip Michael Derrick 16.10.2007 N 

Cf34007_213.JPG Kjeldsvika III. S5, profil 

Camilla Cecilie 

Wenn 16.10.2007 S 

Cf34007_214.JPG Kjeldsvika III. S5, profil 

Camilla Cecilie 

Wenn 16.10.2007 S 

Cf34007_215.JPG Kjeldsvika III. S6, profil 

Camilla Cecilie 

Wenn 16.10.2007 SSV 

Cf34007_216.JPG Kjeldsvika III. S6, østre del av profil 

Camilla Cecilie 

Wenn 16.10.2007 SSV 

Cf34007_217.JPG Kjeldsvika III. S6, midtre del av profil 

Camilla Cecilie 

Wenn 16.10.2007 SSV 

Cf34007_218.JPG Kjeldsvika III. S6, vestre del av profil 

Camilla Cecilie 

Wenn 16.10.2007 SSV 

Cf34007_219.JPG Kjeldsvika III. S5 + S6 profil 

Camilla Cecilie 

Wenn 16.10.2007 SSV 

Cf34007_220.JPG Kjeldsvika III. S7, profil Michael Derrick 16.10.2007 V 

Cf34007_221.JPG Kjeldsvika I. Oversiktsbilde S2, S3 og S4 Elin T. Brødholt 16.10.2007 N 

Cf34007_222.JPG Kjeldsvika I. S4, plan Elin T. Brødholt 16.10.2007 NV 

Cf34007_223.JPG Kjeldsvika I. S2, plan Elin T. Brødholt 16.10.2007 NØ 

Cf34007_224.JPG Lossing fra skip i Kjeldsvika Elin T. Brødholt 16.10.2007 S 

Cf34007_225.JPG Lossing fra skip i Kjeldsvika Elin T. Brødholt 16.10.2007 S 

Cf34007_226.JPG Lossing fra skip i Kjeldsvika Elin T. Brødholt 17.10.2007   

Cf34007_227.JPG Lossing fra skip i Kjeldsvika Elin T. Brødholt 17.10.2007   

Cf34007_228.JPG Lossing fra skip i Kjeldsvika Elin T. Brødholt 17.10.2007   

Cf34007_229.JPG Lossing fra skip i Kjeldsvika Elin T. Brødholt 17.10.2007   

Cf34007_230.JPG Kjeldsvika I. S23, plan Elin T. Brødholt 18.10.2007 Ø 

Cf34007_231.JPG Kjeldsvika I. S6, profil Elin T. Brødholt 18.10.2007   

Cf34007_232.JPG Kjeldsvika I. Arbeidsbilde Elin T. Brødholt 18.10.2007 N 

Cf34007_233.JPG Lunsjbilde Gaute Reitan 18.10.2007   

Cf34007_234.JPG Lunsjbilde Gaute Reitan 18.10.2007   

Cf34007_235.JPG Kjeldsvika I.  S6, profil Elin T. Brødholt 18.10.2007   

Cf34007_236.JPG Kjeldsvika I. S21, plan Ann Iren Bratt 18.10.2007 NØ 

Cf34007_237.JPG Kjeldsvika I. S22, plan Ann Iren Bratt 18.10.2007 NØ 

Cf34007_238.JPG Kjeldsvika I. S5, plan Ann Iren Bratt 18.10.2007 SØ 

Cf34007_239.JPG Kjeldsvika I. S3, plan Ann Iren Bratt 18.10.2007 SØ 

Cf34007_240.JPG Kjeldsvika I. S2, profil Hilde Fyllingen 18.10.2007 SV 

Cf34007_241.JPG Kjeldsvika I. S2, profil Hilde Fyllingen 18.10.2007 SV 

Cf34007_242.JPG Kjeldsvika I. S2, profil Hilde Fyllingen 18.10.2007 SV 

Cf34007_243.JPG Kjeldsvika I. S2 og S4, profil Hilde Fyllingen 19.10.2007 NØ 

Cf34007_244.JPG Kjeldsvika I. S24, profil Gaute Reitan 19.10.2007 NØ 
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Cf34007_245.JPG Kjeldsvika I. S21, profil Elin T. Brødholt 19.10.2007 Ø 

Cf34007_246.JPG Kjeldsvika I. S22, profil Elin T. Brødholt 19.10.2007 SØ 

Cf34007_247.JPG Kjeldsvika I. S3 (t.v.) og S4 Gaute Reitan 19.10.2007   

Cf34007_248.JPG Kjeldsvika I. S22 (S21 bak) Gaute Reitan 19.10.2007   

Cf34007_249.JPG Kjeldsvika I. S3, profil Gaute Reitan 19.10.2007   

Cf34007_250.JPG Kjeldsvika III. Nesten ferdig Gaute Reitan 23.10.2007 NNØ 

Cf34007_251.JPG Kjeldsvika III. Nesten ferdig Gaute Reitan 23.10.2007 NØ 

Cf34007_252.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde. Gaute Reitan 23.10.2007 SV 

Cf34007_253.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde. Gaute Reitan 23.10.2007 NØ 

Cf34007_254.JPG Kjeldsvika I. Ferdiggravd. Gaute Reitan 23.10.2007   

Cf34007_255.JPG Kjeldsvika I. Ferdiggravd. Gaute Reitan 23.10.2007   

Cf34007_256.JPG Kjeldsvika I. Ferdiggravd. Gaute Reitan 23.10.2007   

Cf34007_257.JPG Kjeldsvika I. Ferdiggravd. Gaute Reitan 23.10.2007   

Cf34007_258.JPG Kjeldsvika I. Ferdiggravd. Gaute Reitan 23.10.2007   

Cf34007_259.JPG Kjeldsvika I. Ferdiggravd. Gaute Reitan 23.10.2007   

Cf34007_260.JPG Kjeldsvika III. Lars Morten og Tone i såldet. Gaute Reitan 23.10.2007   

Cf34007_261.JPG Kjeldsvika III. Lars Morten og Tone i såldet. Gaute Reitan 23.10.2007   

Cf34007_262.JPG Kjeldsvika III. Rydningsrøys 1, profil Gaute Reitan 23.10.2007   

Cf34007_263.JPG Kjeldsvika III. Rydningsrøys 1, profil Gaute Reitan 23.10.2007   

Cf34007_264.JPG Kjeldsvika III. Ferdig gravd, S5, S6a og S6b. Gaute Reitan 24.10.2007 SV 

Cf34007_265.JPG Kjeldsvika III. Ferdig gravd, S5 Gaute Reitan 24.10.2007 SV 

Cf34007_266.JPG Kjeldsvika III. Ferdig gravd, S6a Gaute Reitan 24.10.2007 SV 

Cf34007_267.JPG Kjeldsvika III. Ferdig gravd, S6b Gaute Reitan 24.10.2007 SV 

Cf34007_268.JPG Kjeldsvika III. Ferdig gravd, S5, S6a og S6b. Gaute Reitan 24.10.2007 SV 

Cf34007_269.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde Gaute Reitan 24.10.2007   

Cf34007_270.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde Gaute Reitan 24.10.2007   

Cf34007_271.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde Gaute Reitan 24.10.2007   

Cf34007_272.JPG Kjeldsvika III. Søndre del Gaute Reitan 24.10.2007 SV 

Cf34007_273.JPG Kjeldsvika III. Arbeidsbilde Gaute Reitan 24.10.2007 V 

Cf34007_274.JPG Kjeldsvika III. Rydningsrøys 1, profil Gaute Reitan 24.10.2007   

Cf34007_275.JPG Kjeldsvika III. Rydningsrøys 1, profil Gaute Reitan 24.10.2007   

Cf34007_276.JPG Kjeldsvika III. Rydningsrøys 1, profil Gaute Reitan 24.10.2007   

Cf34007_277.JPG Kjeldsvika III. Langprofil 57x Gaute Reitan 24.10.2007   

Cf34007_278.JPG Kjeldsvika III. Langprofil 57x Gaute Reitan 24.10.2007   

Cf34007_279.JPG Kjeldsvika III. Langprofil 57x Gaute Reitan 24.10.2007   

Cf34007_280.JPG Kjeldsvika III. Langprofil 57x Gaute Reitan 24.10.2007   

Cf34007_281.JPG Kjeldsvika III. Langprofil 57x Gaute Reitan 24.10.2007   

Cf34007_282.JPG Opprydding, Lars Morten Gaute Reitan 24.10.2007   

Cf34007_283.JPG Opprydding, Lars Morten Gaute Reitan 24.10.2007   

Cf34007_284.JPG Gjermund i såldet Gaute Reitan 24.10.2007   

Cf34007_285.JPG Gjermund i såldet Gaute Reitan 24.10.2007   

Cf34007_286.JPG Arbeidsbilde Gaute Reitan 24.10.2007   

Cf34007_287.JPG Arbeidsbilde Gaute Reitan 24.10.2007   

Cf34007_288.JPG Arbeidsbilde Gaute Reitan 24.10.2007   
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Cf34007_289.JPG Arbeidsbilde Gaute Reitan 24.10.2007   

Cf34007_290.JPG Arbeidsbilde Gaute Reitan 24.10.2007   

Cf34007_291.JPG Opprydding; utstyr i bilen Gaute Reitan 24.10.2007   

Cf34007_292.JPG Opprydding; utstyr i bilen Gaute Reitan 24.10.2007   

Cf34007_293.JPG Gaute samler inn prøver   24.10.2007   

Cf34007_294.JPG Kjeldsvika III. 58-59x, 47-48y. Gaute Reitan 24.10.2007   

Cf34007_295.JPG Kjeldsvika III. 58-59x, 47-48y. Gaute Reitan 24.10.2007   

Cf34007_296.JPG Kjeldsvika III. 58-59x, 47-48y. Gaute Reitan 24.10.2007   
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7.3 VEDARTSBESTEMMELSE 
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7.4 DATERINGER 
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