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SAMMENDRAG 
Lokaliteten Kjeldsvika IV ligger innerst i Kjeldsvika, på ei nord-nordvestvendt, slakt 

hellende slette sørøst for sørenden av Kjeldsvika. Denne inntil 20 m brede sletta 

avgrenses av bekken og en bratt skråning i vest, mot vika i nord. Sør for sletta stiger 

terrenget bratt opp mot en delvis fint oppmurt kjerrevei som her går i bue rundt 

Kjeldsvika. Det er ca 60 m fra sjøkanten til den avgrensende stigninga i terrenget i 

sør. De undersøkte delene av lokaliteten ligger ca 4-5,5 m o.h. Til sammen 1053 

enkeltfunn blei gjort, og det foreligger totalt 11 
14

C-dateringer fra lokaliteten. 

Lokaliteten ligger i dyrka mark. Undersøkelsen blei gjennomført ved hjelp av en 

kombinasjon av prøverutegraving, etterfulgt av maskinell flateavdekking og 

konvensjonell graving i ruter og lag. Til sammen 11 prøveruter blei gravd i det 

moderne matjordlaget. Ca 230 m² blei avtorva, og 38 m² gravd for hånd i ruter.  

 

Det typologisk eldste funnet herfra er ei bergartsøks fra seinmesolittisk tid. Imidlertid 

gir funnstedets høyde over havet en bakre dateringsgrense til MNa. Øksa er trolig 

deponert på stedet på et seinere tidspunkt, kanskje i eldre bronsealder. En annen 

bergartsøks, tre A-piler, to tverrpiler, flekkekniver, flekker og flekkekjerner antas å 

være samtidige. Disse funna skal tolkes som rester etter et eller noen få opphold som 

kan dateres til MNa. Trolig er spredningsmønsteret blant de neolittiske funna resultat 

av seinere forstyrrelser på lokaliteten. Det foreligger ingen 
14

C-dateringer fra 

mellomneolittisk tid fra Kjeldsvika IV.  
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Tidlig i eldre bronsealder er vegetasjonen på stedet blitt svidd ned, trolig for rydding 

med tanke på dyrking, eventuelt også beiting. Et sterkt trekullholdig, fossilt 

dyrkningslag blei påvist i et område på ca 150 m² under den moderne matjorda, men 

dette laget blei ikke avdekka i sin fulle utstrekning. Laget er datert til bronsealder 

periode I. Fem kokegroper er blitt skåret ned i dette dyrkningslaget. Disse er datert til 

eldre bronsealder ned mot overgangen til yngre bronsealder. Dateringene fra eldre 

bronsealder stemmer godt overens med deler av gjenstandsmaterialet, bl.a. fem 

hjerteforma pilspisser, skrapere, bor og annet som er tildanna ved hjelp av 

flateretusjeringsteknikk.  

 

Yngre bronsealder er ikke representert i de daterte trekullprøvene, og heller ikke noe 

funnmateriale kan plasseres sikkert i denne perioden. Derimot er enkelte kokegroper 

og mulige ildsteder datert til førromersk jernalder og tidlig romertid. Drøyt 200 

keramikkskår kan knyttes til aktiviteter på Kjeldsvika IV i denne perioden.  

 

Det blei ikke gjort funn som kan tolkes som sikre spor etter bygninger på lokaliteten, 

men trolig har det stått bygninger på boplassen, som kan knyttes til gjenstander og 

nedgravde strukturer på stedet. Bygningene har i så fall trolig stått utenfor det 

undersøkte området på Kjeldsvika IV. Lokaliteten blei ikke fullstendig undersøkt. 

Dens totale omfang anslås å være inntil ca 300-500 m² stort.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING 

KJELDSVIKA IV  

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 Kjeldsvika IV, og er  nr. 4  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 
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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 
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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 
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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 
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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 

Lundevågen og Farsund 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 Kjeldsvika øst på kartet sør for Naudodden. 

Lundevågenprosjektets undersøkte lokaliteter er markert. 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. 3: Oversikt over periodeinndeling i forhistorien,  utarbeida på bakgrunn av utgravings- og 

dateringsresultater i Norge og i det øvrige Skandinavia.  

Tab. 4: Oversikt over faser og vanlig brukte forkortelser. 
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2. DELTAKERE, TIDSROM 

Undersøkelsen fant sted i løpet av en fireukersperiode i september 2006. Mandag 4. 

september blei brukt til reise fra Oslo/KHM til Farsund. Første dag i felt var derfor 

tirsdag 5. september, med innkjøp av materialer og påfølgende snekring av 

såldestasjon. Siste dag i felt var torsdag 28. september, mens fredag 29. gikk med til 

reise tilbake til Oslo. Kun arbeidsdager i felt er oppført i nedenforstående tabell.  

 

 

NAVN STILLING PERIODE DAGSVERK I FELT 

Gaute Reitan Utgravingsleder      5.-28. sept. 18 

Lars Morten Fuglevik Feltleder II 5.-28. sept. 18 

Ole Ivar Birkelund Feltassistent 5.-28. sept. 18 

Øystein Dahle Feltassistent 28. sept. 1 

Totalt antall dagsverk i felt på Kjeldsvika IV  55 

 

 

 

Tryggve Csisar deltok dessuten som feltassistent halve dagen mandag 18.september, 

mens Lars Gustavsen foretok innmåling av feltet for KHM.  

 

Sigurd Sele og Martin Heskestad fra Vanse Graveentreprenør veksla på å føre 

gravemaskin for å få fjerna matjorda på feltet med gravemaskin torsdag 13. og halve 

fredag 14. september. I tillegg til dette hjalp Harry Gabelsen fra Farsund kommune til 

med å løse utfordringer av praktisk art knytta til utstyret som tiltakshaver Farsund 

kommune stilte til disposisjon. 

 

Prosjektleder Inger Marie Berg-Hansen fra KHM var på befaring på feltet 20. 

september, mens Snorre Haukalid fra Fylkeskonservatoren i Vest-Agder 

fylkeskommune var på besøk 26. september. 

Tab. 2: Oversikt over dagsverk forbrukt i felt på lokaliteten. 
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3. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

3.1 LANDSKAP OG TOPOGRAFI OG BESKRIVELSE AV LOKALITETEN 

Lokaliteten Kjeldsvika IV 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 har 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.  

 

Lokaliteten ligger i dyrka mark innerst i Kjeldsvika, sør og øst for denne. Terrenget 

danner en amfi-lignende formasjon ned mot den ”V”-forma Kjeldsvika. I bunnen av 

denne terrengformasjonen renner en liten bekk mot nord og ut i Kjeldsvikas sørside. 

Langs vestsida av vika faller terrenget stedvis bratt mot sjøen, mens det sør og øst for 

enden av vika er flatere partier og slake hellinger nærmest sjøen. Kjeldsvika IV ligger 

på den nord-nordvestvendte, slakt hellende sletta sørøst for sørenden av Kjeldsvika. 

Denne sletta som er inntil 20 m bred avgrenses av bekken og en bratt skråning i vest, 

mot vika i nord. Sør for sletta stiger terrenget bratt opp mot en delvis fint oppmurt 

kjerrevei som her går i bue rundt Kjeldsvika. Det er ca 60 m fra sjøkanten til den 

avgrensende stigninga i terrenget i sør. Her, lengst sør på den nordvendte, slakt 

hellende sletta og inntil den bratte stigninga i bakkant av sletta, står fortsatt en ruin av 

tørrmurt stein etter en enkel bygning fra nyere tid. Bygningen har trolig sammenheng 

med enkelt jordbruk på stedet i moderne tid. Framfor ruinen og nedenfor den 

avgrensende skrenten lengst sør faller den vestre delen av sletta slakt og jevnt langs 

bekken nordover mot vika. I øst går den over i en noe høyereliggende, langsmal 

terrasse (ca 30 m lang, 6-8 m bred) mot nord. Terrenget stiger bratt øst for denne 

terrassen, mens terrassen avgrenses mot vest av berg i dagen, samt at terrenget faller 

bratt over en markert brink ned til den 1-2 m lavereliggende vestre delen av sletta 

nedenfor. De sørligste og høyestliggende delene av dette naturlig avgrensa 

landskapsrommet ligger ca 7 m o.h. Terrassen i øst ligger på ca 5,5 m o.h. Utgravinga 

blei konsentrert til de sørlige delene av terrassen og området i overgangen til den 

videre flata sør for denne. Det utgravde området på Kjeldsvika IV ligger mellom 4,5 

og 5,5 m o.h. Se fig. 4 og 5 nedenfor. 

 

 

 

 



Lundevågenprosjektet delrapport 4 

Kjeldsvika IV  

Gnr. 7/23, Farsund kommune, Vest-Agder                  Saksnr. 06/4272 og 08/904 

 

                                       

 

 12 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

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 Farsunprosjektet 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 (lok.id. 12752), under 1 km sørøst for Kjelsvika 

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

rapportens vurdering av utgravingsresultatene. 

 

Se sammenfattende rapport for fullstendig oversikt over tidligere undersøkelser i 

området.  
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4. UTGRAVNINGA 

4.1 VEGETASJON OG STRATIGRAFI 

Både flata og terrassen er tidligere blitt dyrka inntil midt på 1900-tallet ved hjelp av 

hest, plog og spade, men ikke maskinelt. Som en del av denne dyrkninga har etter alt å 

dømme deler av området blitt rydda for stein på overflata. Særlig var dette tydelig på 

terrassen langs den bratte skrenten i øst. I det seinere har området blitt brukt som 

beitemark for storfe, noe som har hindra området i å gro igjen med skogsvegetasjon. 

Ellers er vegetasjonen rundt det dyrka landskapsrommet innerst i Kjeldsvika prega av 

varmekjære løvtrær med dominans av grovvokste eike- og ospetrær, samt innslag av 

rogn, or og til dels også yngre bjørketrær. I hellingene sør og øst for vika fins også en 

del planta gran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som følge av dyrkninga besto grunnen av et tykt og tungt, kullholdig, brunt 

matjordlag som varierte fra ca 25 til helt opp mot 50-60 cm tykkelse. Tynnest var 

matjordlaget på terrassen, og tykkere på flata sør for denne. Undergrunnen under 

matjordlaget var prega av grovsorterte morenemasser med lys, gulbrun sand og grus, 

samt innslag av kantete steiner mellom knyttneve- og hodestørrelse på terrassen i de 

 

Fig. 4: Bilde av terrassen i øst mot flata i sør. Utgravinga blei konsentrert til den sørlige delen av 

terrassen og den åpnere delen av sletta sør for denne (bak stikkstanga midt på bildet). Fra der bildet er 

tatt faller terrenget mot nord ned mot Kjeldsvikas østre bredd. Under registrering i 2003 blei det gravd 

fem prøveruter på denne terrassen. Mot sør. Foto: G. Reitan/KHM. 
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nordøstlige delene av det undersøkte området. Sør for terrassen var undergrunnen 

langt mer steinrik, med svært mange jordfaste blokksteiner og grove rullesteiner.   

 

Under matjordlaget blei det påvist et sterkt kullholdig lag som framsto tydelig 

avgrensa mellom det moderne matjordlaget og undergrunnens morenemasser. Dette 

laget framsto som svart og var klart atskilt fra de brunlige sand- og grusholdige 

morenemassene under og den brunlige matjorda på deler av den avtorva flata. Dette 

kulldominerte laget varierte noe i tykkelse, og var mellom 5 og 20 cm tykt. Dette 

sammenhengende, kullholdige laget blei påvist innenfor et areal på ca 150 m². Laget 

begrensa seg til området sør for terrassen, men det blei ikke avdekka i sin fulle 

utstrekning. Laget fortsatte under jordprofilen som utgjorde det avtorva feltets 

avgrensninger mot sør og vest.   

  

4.2 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Ved KHMs og Vest-Agder fylkeskommunes etterregistrering i området rundt 

Kjeldsvika høsten 2003 blei det gravd fem prøvestikk på Kjeldsvika IV (Jaksland 

2004). Det framkom få funn i disse prøvestikka, til sammen 19 enkeltfunn. Funna ga 

ikke noe godt grunnlag for å datere lokaliteten, og bare to av prøvestikka var positive 

(se fig. 5). På bakgrunn av denne registreringa blei det antatt at Kjeldsvika IV var 

relativt funnfattig og kraftig forstyrra av dyrkning. Det vitenskapelige potensialet ved 

utgraving av Kjeldsvika IV blei følgelig vurdert som begrensa. Det skulle derfor 

prioriteres å fjerne matjorda ned til overgangen til undergrunnen med tanke på å få 

rede på lokalitetens omfang (størrelse/utbredelse og mengde funn), samt å samle inn 

et større representativt og forhåpentligvis daterende gjenstandsmateriale fra den 

moderne matjorda. Videre skulle det søkes etter eventuelle nedgravde strukturer i 

undergrunnen, som nedgravde ildsteder, kokegroper eller spor etter bygninger fra 

steinalder eller seinere perioder som kan ha vært fundamentert med for eksempel 

jordgravde stolper. Hvis strukturer blei påvist, skulle det samles inn daterbart, 

organisk prøvemateriale fra sikre kontekster for 
14

C-dateringer av strukturene. 

 

I tillegg skulle det søkes etter eventuelle bevarte avfallsdynger med mulig organisk 

materiale i lokalitetenes ytterkanter under matjorda. Et annet sentralt mål var å 

forsøke å koble funna opp mot spørsmål omkring når beitebruk og jordbruk synes å ha 

blitt del av ervervet i Lundevågen-området, samt samle inn prøvemateriale fra 

kontekster som kunne tenkes å kaste lys over denne problemstillinga. Dersom 

funnmaterialet ga rom for det, skulle også dette vurderes opp mot problemer knytta til 

forhold omkring områdets strandforskyvingskurve og datering av lokaliteter på 

bakgrunn av dette. 
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Fig. 5: Kart over lokaltopografien på lokaliteten, samt prøvestikka A-E fra etterregistreringa i 2003. 

Kun B og C inneholdt funn. Ill.: L. Thorgersen/KHM. 
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4.3 UTGRAVNINGSMETODE OG UTGRAVINGAS FORLØP 

Rundt Oslofjorden har ofte undersøkelser av steinalderlokaliteter funnet sted i utmark 

med jordprofiler dominert av podsol. I mange tilfeller er det ikke bevart organisk 

materiale som lar seg 
14

C-datere på slike lokaliteter. Normalt er derfor 

steinalderutgravinger konsentrert om selve gjenstandene og lokalitetene dateres som 

oftest på bakgrunn av typologisk daterbare gjenstander sammenholdt med 

lokalitetenes høyde over havet. Analyser av hvordan ulike typer redskaper fordeler 

seg på boplassene gir dessuten inntrykk av den romlige organiseringa av lokalitetene. 

Dette gjøres tradisjonelt ved å grave ut boplasser i ruter og lag, men en slik metodikk 

er ikke fruktbar der hvor jorda er omrota og funna ikke ligger i sine opprinnelige 

kontekster eller lag. En slik tradisjonell gravemetodikk for steinalderboplasser er ikke 

anvendelig på boplasser i dyrka mark.  

 

Undersøkelsesmetoden for Kjeldsvika IV måtte derfor bli en annen enn den som er 

vanlig på steinalderlokaliteter. Først blei lokaliteten rydda for busker, småtrær og 

falne trær, samt greiner på de større trærne som kunne være i veien for 

gravemaskinen, etterfulgt av etablering av et rutenett med koordinater, som omfatta 

hele området som skulle graves ut. Deretter blei det gravd prøveruter i matjorda i 

henhold til dette koordinatsystemet, med påfølgende sålding av jorda i de utgravde 

prøverutene. Dette for å få et bedre inntrykk av funnspredninga på lokaliteten med 

tanke på hvilke deler av lokaliteten matjorda skulle fjernes og utgravinga 

konsentreres. Dessuten var disse prøverutene ment å gi et representativt 

gjenstandsmateriale før matjorda blei fjerna, i tråd med den undersøkelsesmetoden 

som var skissert i prosjektplanen og i Lasse Jakslands rapport etter etterrregistreringa i 

2003 (jfr. Jaksland 2004; Ystgaard 2006). 

 

Totalt 11 slike prøveruter blei gravd med 5 m mellomrom, men stedvis noe tettere, og 

med god spredning på terrassen i nordøst og på flata sør for denne (se fig. 6 nedenfor). 

Seks av disse var 1x1 m store, de øvrige var 0,5x0,5 m store. Ei av halvmetersrutene 

(prøverute 10 på 115x/107y) blei imidlertid på grunn av matjordas tykkelse utvida til 

1x1 m for lettere å komme til nedi prøveruta. I alle prøverutene blei det gravd i 

mekaniske 10 cm-lag for å ha kontroll på funnfordelinga og omfanget av forstyrrelser 

i de ulike delene av matjorda, men da det blei klart at matjorda er å betrakte som ett 

og samme lag, er materialet fra ulike mekaniske lag katalogisert slik at alle funn er fra 

samme kontekst, altså som sekundært deponert i omrota matjord. Gravinga av hvert 

enkelt hull blei stoppa på nivåer det det blei påtruffet urørte morenemasser i 

undergrunnen (nordre del av feltet), eller ved overgangen til et sterkt kullholdig og 

funnførende lag som ga inntrykk av å ikke være forstyrra av seinere jordbruk (de 

sørlige delene av feltet). Se fig. 6 nedenfor. 

 

Alle håndgravde jordmasser blei vannsålda i såld med 4x4mm maskevidde. Såldinga 

blei gjennomført i sjøvann leda i vannslanger fra Kjeldsvika ved hjelp av ei pumpe 

som blei drevet av et aggregat. 

 

Som det framkommer av tabellen nedenfor, er 398 av lokalitetens totalt 1053 funn fra 

prøveruter i moderne matjord. Dette utgjør til sammen 37,8% av alle funn fra 

lokaliteten. 
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Prøverute Koordinater Størrelse Ca dybde Antall funn  Diagnostika? 

1 90x/100y 1x1 m 25-30 cm 29 - 

2 95x/100y 1x1 m 25-30 cm 44 Keramikk, fragment av 

bipolar  kjerne 

3 100x/100y 1x1 m 25-30 cm 30 - 

4 105x/100y 1x1 m Ca 40 cm 28 Flekke, flekkekniv, 

ryggflekke 

5 85x/104y 1x1 m Ca 20 cm 15 - 

 

6 

 

107x/105y 

 

1x1 m 

 

Ca 50 cm 

 

128 

Flekke, flekkekniv, 

bipolar kjerne (flint), 

avslagskniv i kvarts 

7 111x/105y 0,5x0,5 m Ca 60 cm 8 - 

8 103x/105y 0,5x0,5 m Ca 40 cm 39 Keramikk 

9 107x/108y 0,5x0,5 m Ca 65 cm 33 Keramikk, flintflekke, 

avslag bergkrystall 

10 115x/107y 0,5x0,5 m Ca 65 cm 38 Keramikk 

11 115x/102y 0,5x0,5 m Ca 45 cm 6 - 

Totalt antall funn i prøveruter 398 

 

 

 

Tab. 5: Oversikt over prøveruter og funn før maskinell fjerning av moderne matjord.  

 

Fig. 6: Nummererte 

prøveruter fra den 

innledende delen av 

utgravinga. Ill.: L. 

Thorgersen/KHM. 
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Fig. 7: Feltleder II Lars Morten Fuglevik (t.v.) og feltassistent Ole Ivar Birkelund vannsålder 

håndgravde masser ved hjelp av sjøvann som pumpes opp fra Kjeldsvika ved hjelp av aggregat. 

Foto: G. Reitan/KHM.  

 

Fig. 8: Svært kraftig regn dominerte den siste uka i felt. Foto: G. Reitan/KHM. 
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Med utgangspunkt i funnfordelinga i de ulike prøverutene blei gravemaskin brukt til å 

fjerne matjorda i det området som blei prioritert for nærmere undersøkelse, nemlig på 

terrassen og deler av flata sør for terrassen. Gravemaskinen var i bruk to dager til 

dette. Det flateavdekka området blei delt i to av en tverrgående (om lag øst-

vestgående) ca 30 cm brei profilbenk som blei satt igjen ut fra 110x/100y. Totalt blei 

matjorda fjerna i et ca 230 m² stort område. Av disse lå ca 100 m² nord for 

profilbenken og ca 130 m² i det videre området sør for profilbenken, altså sør for den 

ovennevnte terrassekanten. 

 

Nord for profilbenken blei det renska med krafse. Sør for profilbenken blei det i 

hovedsak brukt graveskje, da det her fantes et sterkt kullholdig, funnførende lag, samt 

nedgravinger som i liten grad har blitt forstyrra i seinere tid. Sør for profilbenken blei 

det renska i henhold til koordinatsystemet. Det blei her gravd i hele metersruter. 

Utgravinga blei konsentrert til stratigrafisk graving av det nevnte, kullholdige laget. 

Dette laget var i stort sett omkring 10 cm tykt, men stedvis noe tynnere (ned mot 5 cm 

tykkelse), andre steder noe tykkere, opptil ca 20 cm. All jord som blei gravd i disse 

rutene blei vannsålda.  

 

Den anvendte metodikken på Kjeldsvika IV omfatter altså både prøverutegraving, 

maskinell flateavdekking samt manuell håndgraving og sålding av masser i henhold til 

ruter og lag. Totalt omfatter det for hånd utgravde området på Kjeldsvika IV 38 m².  

 

Nedgravinger blei dokumentert ved innmåling, foto og tegning, for deretter å bli snitta 

ved å grave ut en halvpart og så dokumentere profilet med foto og tegning. I flere av 

nedgravingene blei dessuten mengde brent/varmepåvirka stein målt i antall bøtter. 

Også fyllmassene i nedgravingene blei vannsålda for å kunne relatere funna til 

nedgravingene. Samtidig kunne funn av tidstypiske gjenstander i sikker kontekst 

benyttes til å sannsynliggjøre dateringer av ulike nedgravinger i felt, som igjen 

inngikk i tolkninger av aktivitetene på stedet.  

 

Strukturer blei både fotografert og tegna i både plan og profil, samt målt inn digitalt. 

Til sist blei det samla inn organisk prøvemateriale fra de ulike strukturene, i tillegg til 

at det blei tatt ut en makrofossilprøve fra det kullholdige laget. Analyseresultater og 

dateringer er oppført under hhv. 4.6.6 og 4.6.4 nedenfor. 
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Fig. 9: Sålding av masser gravd ut i prøveruter på terrassen på den nordlige delen av det 

undersøkte området. Mot vest. Foto: G. Reitan/KHM. 

Fig. 10: Oversiktsbilde over de undersøkte delene av Kjeldsvika IV. Mot nord. Foto: G. 

Reitan/KHM. 
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Fig. 12: Store mengder til dels store jordfaste steiner gjorde den maskinelle fjerninga av den moderne 

matjorda problematisk, og den manuelle opprenskinga tidkrevende. Merk de mørke, kullholdige massene i 

det fossile dyrkningslaget. Mot sør. Foto: G. Reitan/KHM. 

 

Fig. 11: Maskinell fjerning av matjord. Mot sør. Foto: G. Reitan/KHM. 
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4.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Ved bruk av en flateavdekkende metode, som anvendt på Kjeldsvika IV, vil 

nødvendigvis mange gjenstandsfunn i dette laget gå tapt. Blant disse må det antas at 

en del diagnostiske funn er blitt gravd vekk, som kunne ha vært sentrale i en diskusjon 

av lokalitetens alder og ikke minst i tolkning av aktivitetene som har funnet sted på 

lokaliteten. Dette illustreres tydelig av antallet funn i prøverutene, til sammen 444 

enkeltfunn, som beskrevet ovenfor (bl.a. i tabell 5 ovenfor). 

 

Kjeldsvika IV viste seg å ha en langt større vitenskapelig verdi enn hva registreringa 

tilsa (se Jaksland 2004), og både strukturer og rester av lag som ikke er blitt 

fullstendig ødelagt av seinere dyrkning på stedet blei påvist. Som følge av den store 

mengden til dels grov stein i undergrunnen i de sørlige delene av det undersøkte 

området, var den maskinelle fjerninga av matjorda og den påfølgende manuelle 

opprenskinga tidkrevende. Dette førte til at hele lokalitetens funnførende område ikke 

blei undersøkt i løpet av utgravinga, og heller ikke det kullholdige dyrkningslaget blei 

avdekka i sin helhet. Det må regnes som sannsynlig at det har stått bygning(-er) på 

stedet, som kan knyttes til bruken av stedet i eldre bronsealder eller eldre jernalder, 

men noen sikre bygningsrester blei ikke påvist. 

 

Lokaliteten er blanda og inneholder funn fra ulike perioder. Stratigrafien med bevarte 

boplasslag var ødelagt av dyrkning, slik at funn fra ulike perioder lå i samme lag. 

Dette reduserer muligheten til å skille ulike faser fra hverandre, noe som gjør det 

problematisk å datere deler av materialet, spesielt ikke-diagnostiske funn. Det blei 

ikke gravd i lag under det sterkt trekullholdige kulturlaget. Hadde tida strukket til, 

ville dette kunne ha gitt klarhet i om det fantes bevarte eller lite forstyrra lag fra 

bosetningsfaser som var eldre enn eldre bronsealder.  

 

Problemer knytta til kalibreringskurven for 
14

C-dateringer gir til dels store 

standardavvik og lav nøyaktighetsgrad for visse intervaller. Særlig gjelder dette deler 

av bronsealder og førromersk jernalder, tidsavsnitt som er relevante for nettopp 

Kjeldsvika IV. Heller ikke strandforskyvningskurven for området gir grunnlag for 

nøyaktig datering av ulike faser av opphold på lokaliteten ut fra dens høyde over 

havet. Dette var et vesentlig dateringsproblem også under Farsundprosjektet (jfr. 

Ballin & Jensen 1995). Det foreligger to ulike strandforskyvningskurver for området, 

og det er dessuten stor usikkerhet knytta til deler av begge disse (Ballin & Jensen 

1995:Fig.4; Prøsch-Danielsen 1997:Fig.10, jfr. Lundevågenprosjektets delrapport 1). 

Imidlertid ligger Kjeldsvika IVs høyestliggende, undersøkte deler på ca 5,5 m o.h. 

Dette gjør at lokaliteten sto under vann i mesolitikum, trolig også i de eldste deler av 

tidligneolittisk tid. Dette gjør at tidlig mellomneolittisk tid, ca 4500 BP, danner bakre 

grense for datering av Kjeldsvika IV.    

 

Lite av avslagsmaterialet fra Kjeldsvika IV kan sikkert sies å være 

flateretusjeringsavfall. Det er mulig at noe slikt materiale kan ha gått tapt gjennom 

sålding med 4mm maskevidde, men det er også mulig at en vesentlig del av 

knakkeaktivitetene har funnet sted på andre deler av boplassen enn dem vi undersøkte.  
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Endelig kan det også nevnes at det var pent vær i tre av de fire ukene som utgravinga 

av Kjeldsvika IV pågikk. Den siste uka var imidlertid prega av store nedbørsmengder. 

Begge værtyper ga utfordringer når det gjaldt dokumentasjonen: Finværet ga tidvis 

vanskelige fotoforhold, med lavtstående sol og store kontraster mellom lys og skygge 

p.g.a. det tette løvverket rundt de nokså små flatene på lokaliteten. Den siste uka 

skulle det gjennomføres en del tegning av strukturer og annet, noe som blei vanskelig 

p.g.a. nedbøren.  

Fig. 13: Prøveruter med funnfrekvens og avtorva område markert. Ill.: L. 

Thorgersen/KHM. 
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4.5 UTGRAVNINGA 

4.5.1 FUNNMATERIALE 

Til sammen teller materialet fra Kjeldsvika IV 1053 funn, inkludert prøvemateriale, 

samt funn fra KHMs/Vest-Agder fylkeskommunes etterregistrering av lokaliteten 

(Jaksland 2004), som er katalogisert under samme C-nummer. Diagnostiske og 

daterende funn drøftes nedenfor. Funna kan framstilles i en tabell slik: 

 
Undernr. Gjenstand Type Antall  Materiale 

1 Pilspiss Hjerteforma 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

FLINT 

2 Pilspiss A-pil 3 

3 Pilspiss Tverrpil 2 

4 Flekkekniver  3 

5 Borspiss Med flateretusj 1 

 

6 

 

Skrapere 

Dråpeformet, flateretusj, 

kombinasjonsredskap 

 

3 

7 Avslag Med retusj 3 

8 Fragment Med flateretusj 2 

9 Flekker/ 

ryggflekker 

 8 

10 Mikroflekker  2 

11 Avslag  215 

12 Fragmenter  345 

13 Splinter  158 

14 Kjerner Div. typer 5 

15 Kjernefragm. Div. typer 5 

Totalt antall flint 760 

16 Fragment Med retusj (odd?) 1  

BERGKRYSTALL 17 Avslag  3 

18 Fragment  1 

Totalt antall bergkrystall 5 

19 Avslagskniv Med retusj 1  

 

KVARTS 
20 Avslag  10 

21 Fragment  4 

22 Splint  8 

Totalt antall kvarts 23 

23 Øks Tverregga, neolittisk 1  

BERGART 24 Øks Nøstvetøks 1 

25 Knakkestein  2 

Totalt antall bergart 4 

Totalt antall funn av flint og stein 792 

26 Pimpstein  1 PIMPSTEIN 

27 Kleberkar Med dekor 1 KLEBER 

28 Keramikk  215 KERAMIKK 

29 Brent bein  32 BEIN 

30 Trekullprøver  11 TREKULL 

31 Makrofossil- 

prøve 

Fra trekullholdig 

dyrkningslag 

1 JORD 

Totalt antall funn, Kjeldsvika IV 1053 

Andel sekundært bearbeida funn flint, stein, kvarts, bergkrystall 3,3% 

Prosentandel flint blant de littiske funna 96% 

Tab. 6: Funn fra Kjeldsvika IV, katalogisert i henhold til Helskog et al. (1976). 
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Økser 

Det blei funnet to økser på Kjeldsvika IV. Begge er av en bergart som er lysegrå til 

brunlig i fargen, trolig basalt. Råmaterialet i de to synes å være det samme i begge, og 

det er mulig at de begge er framstilt lokalt av lokalt forekommende bergart.  

 

Den ene av de to blei funnet i ruta 116x/103y (ca 5,2 m o.h.), altså langt sør på 

boplassen, i det kullholdige dyrkningslaget. Denne er et egg- og midtparti av ei 

tydelig tverregga øks med tydelig hvelva overside og ei sammenligningsvis flatere 

underside. Øksa er noe forvitra, men er trolig prikkhogd, mens eggpartiet ser ut til å 

være slipt både på over- og undersida. Nakken er brukket av, muligens et bruksrelatert 

brudd. Største lengde er 7,3 cm, største bredde 4,5 cm og største tykkelse 2,8 cm. 

Opprinnelig lengde har trolig vært omkring 10 cm. Relativt markert avsatte 

egghjørner, til tross for en liten skade i eggen. Største bredde ligger nær eggen, og den 

er symmetrisk og jevnt avsmalnende bakover mot nakken. Den har tydelige 

antydninger til smalsider på begge sider. Smalsidene er på sitt høyeste (ca 1,5 cm) 

nærmest bruddet i nakken. Det er problematisk å typebestemme bergartsøkser, men 

denne øksa bør nok betegnes som ei tykkakka, tverregga øks. Smalsidene tilsier 

neolittisk datering, og nakkeindeksen peker mot mellomneolittisk tid. Sammenholdt 

med deler av det øvrige funnmaterialet, bl.a. A-spisser og tverrpiler, skal trolig øksa 

dateres mer presist til tidlig mellomneolittisk tid, altså MNa. Se fig. 16 nedenfor. 

 

Den andre øksa blei funnet i rute 114x/104y (ca 4,9 m o.h.), i overgang mellom 

dyrkningslaget og undergrunnen. Den var stukket på høykant med eggen ned inntil en 

større, jordfast stein. Den er ei tydelig tverregga bergartsøks med kraftig avrunda 

egghjørner og tilnærma spissovalt tverrsnitt (se fig. 14 og 15). Øksa er noe forflatet og 

uten det kraftig forhøyde ryggpartiet som for eksempel de fleste typiske nøstvetøkser 

har. Fullstendig slipt på både over- og underside, men nakken er avbrutt, og det ser ut 

til at øksa er blitt sekundært bearbeida for skjefting og videre bruk. Fra egghjørnene er 

sidekantene tilnærma parallelle før den smalner noe av ca 2 cm fra nakken, takket 

være den nevnte antatte oppskjerpinga. Største bredde 4,4 cm, største tykkelse 2,5 cm 

nær nakken, jevnt flatere/spissere mot eggen. Øksa er noe flatere og lavere over 

ryggen enn typiske nøstvetøkser, men likhetstrekka er så mange at den likevel bør 

klassifiseres som ei øks av nøstvettype. Den tverre eggen, tverrsnittet, de avrunda 

egghjørnene og fraværet av smalsider gjør at denne øksa kan dateres til 

seinmesolittisk tid. Dens noe atypiske form har neppe noen kronologisk signifikans, 

og øksa skal derfor plasseres i nøstvetfasen.  

 

Øksa blei funnet stukket med eggen ned i bakken. Denne detaljen er neppe tilfeldig, 

og funnomstendighetene viser at den sannsynligvis har blitt ofra. Lignende 

funnomstendigheter for økser kjennes også fra neolittisk tid (fjr. K. B. Johansen 

2003:40). Funnstedets høyde over havet tilsvarer et nivå som ut fra gjeldende 

strandlinjekurve å dømme må ha stått under sjøvann den gang slike økser var i bruk 

omkring 6500-6000 BP. Til tross for at denne øksa sikkert er av seinmesolittisk alder, 

er det derfor svært liten sannsynlighet for at den kan ha blitt nedsatt intensjonelt på 

Kjeldsvika IV-boplassen – på kanskje en meters dyp – allerede i nøstvetfasen. Mer 

sannsynlig er det derfor at øksa er blitt satt ned (ofra?) på et seinere tidspunkt. Tidligst 

kan dette ha skjedd i mellomneolittisk tid, da sjøen først da sto lavere enn funnstedet, 

men det kan også ha skjedd enda seinere, for eksempel en gang i eldre bronsealder. 
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Fig. 14: Seinmesolittisk, tverregga bergartsøks, nærmest lik økser av nøstvettype. Denne øksa blei 

funnet med eggen stukket ned i jorda inntil en stor, jordfast stein. Sammen med to mikroflekker og et 

fragment av en mikroflekkekjerne er dette de eneste funna fra Kjeldsvika IV, som med rimelig 

sikkerhet skal plasseres i seinmesolittisk tid. Det er likevel sannsynlig at øksa blei stukket ned i 

bakken før på et seinere tidspunkt, kanskje i eldre bronsealder. Foto: G. Reitan/KHM. 
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Pilspisser 

Det blei funnet til sammen ti pilspisser på Kjeldsvika IV. Alle disse er av flint. Fem 

av dem er av den bladforma typen med konkav basis, én er en sikker tverrpil, én er en 

mulig tverrpil, mens de øvrige tre er tangepiler av Beckers type A (se Helskog et al. 

1976).  

 

Tverrpiler 

Fra Kjeldsvika IV er det altså to tverrpiler av flint. Det kan ikke utelukkes at den ene 

av disse to opprinnelig er en A1-pil som er brukket av ved tangen. Den andre (1,4 cm 

lang) er mer tvilsom, men tilfredsstiller likevel de morfologiske kriteriene til å kunne 

klassifiseres som en slik. Tverrpiler er en gjenstandstype som regnes som en 

ledeartefakt for siste del av seinmesolittisk tid i Sør- og Øst-Norge, nemlig kjeøyfasen 

(Mikkelsen 1975; Østmo 1976; Lindblom 1984; Berg 1995; Glørstad 1998, 2004; jfr. 

Fuglestvedt 1992, 1995; Boaz 1997, 1999). De samme trekka gjenfinnes også i 

boplassmateriale fra det østnorske innlandet og fra Sverige. Imidlertid var tverrpiler 

også vanlige i tidligneolittisk tid, kanskje til en viss grad også inn i tidlig 

mellomneolittisk tid, før de gradvis blei erstatta av andre pilspisstyper. Dette er belagt 

gjennom både grav- og boplassfunn fra både Norge, Sverige og Danmark (Østmo 

1988; Nordqvist 1997; Persson 1998; Glørstad 2004; Amundsen et al. 2006). 

Tverrpiler kan med andre ord dateres til perioden ca 5800-4300 BP i ukalibrerte 
14

C-

år. 

 

Fig. 15: Øksas funnsted inntil en større stein markert med rød pil. Et offer? Foto: G. Reitan/KHM. 
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Tangepiler 

Det blei videre funnet tre tangepiler på Kjeldsvika IV, alle av Beckers type A. Én av 

disse er en A2 med propellretusj på tangen, de andre to er av A1-type (jfr. Helskog et 

al. 1976). A2-pila har en liten skade i odden. Den ene A1-pila er knekt og brent og 

mangler både frontalpartiet og store deler av tangen, men det er likevel ikke tvil om at 

dette dreier seg om en pilspiss. Den siste A1-pila er verken brent eller skadd på noe 

vis, men er 5,7 cm lang og usedvanlig ”pen” og velbevart. Tangepiler av A-typen 

opptrer allerede fra slutten av seinmesolittisk tid både på Vestlandet, i innlandet og i 

fjelltraktene i Sør-Norge, og kanskje i en noe mindre grad også i Øst-Norge 

(Mikkelsen 1975; Østmo 1976; Indrelid 1994; Boaz 1997; Bergsvik 2003; jfr. 

Glørstad 2004). Knut Andreas Bergsvik har i sin doktorgradsavhandling satt et skille 

mellom tangepiler laget på avslag og tangepiler laget på flekker, og han mener at de 

eldste tangepilene er laget på avslag eller flekkelignende avslag. Først seinere, i 

neolittisk tid, introduseres tangepiler tildanna på regelmessige flekker. De eldste 

(seinmesolittiske) tangepilene er derfor gjerne kortere og breiere enn de yngre, hevder 

han (Bergsvik 2003). Også funn fra Østlandet kan støtte opp om dette (Glørstad 

2004:57).  

 

Alle de tre tangepilene funnet på Kjeldsvika IV er laget av lange, symmetriske og 

høyrygga flekker. De to hele pilene er ca 4 og 5,7 cm lange, og den siste, knekte pila 

har etter alt å dømme vært om lag 5 cm lang. Dette peker mot at både seinmeolitikum 

og TN trolig kan utelukkes som dateringsrammer for disse, siden slike lange, regulære 

flekker slått fra store, sylindriske kjerner kjennetegner den mellomneolittiske 

flintteknologien. Tangepilene fra Kjeldsvika IV ser derfor ut til å høre hjemme i 

mellomneolittisk tid, nærmere bestemt MNa. Det skal påpekes at slike spisser også 

opptrer i MNb, men det er overveiende sannsynlig at A-spissene fra Kjeldsvika IV er 

samtidige med tverrpilene fra lokaliteten, og at der derfror er eldre enn MNb. Det er 

heller ingen andre funn herfra, som gir holdepunkter for å datere noen av funna til 

MNb.    

 

Det er sannsynlig at både A-pilene, den ene øksa og tverrpilene er samtidige. 



Lundevågenprosjektet delrapport 4 

Kjeldsvika IV  

Gnr. 7/23, Farsund kommune, Vest-Agder                  Saksnr. 06/4272 og 08/904 

 

                                       

 

 29 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flateretusjerte, hjerteforma pilspisser 

Det er til sammen fem flateretusjerte, hjerteforma (også kalt bladforma) pilspisser fra 

Kjeldsvika IV. De varierer mellom bare 1,5 cm og 3,5 cm lengde, men felles for dem 

alle, er at de har konkav basis. Videre har de største bredde i om lag 1/3-2/5 avstand 

fra basis. De er alle laget på avslag, og ingen av dem er totalretusjerte på overflata. 

Arne Skjølsvold (1977) åpner også for at slike piler kan ha opptrådt alt fra slutten av 

MNb i sin gjennomgang av materialet fra den funnrike boplassen på Slettabø i Ogna 

på Jæren. Vanligst er det likevel å datere spisser av denne typen til SN (Østmo 1988), 

men slike pilspisser er også blitt funnet i godt dokumenterte kontekster fra eldre 

bronsealder (Prescott 1991; Bårdseth 2007a:33; jfr. Bårdseth 2007b:129-131; Mjærum 

2008).  

 

Også under Farsundprosjektet blei det funnet flere slike pilspisser. Flest var det på 

lokaliteten R35, med fem spisser. Blant disse er det spisser med både rett og konveks 

basis. Det er ikke datert ildsteder eller lignende som sammenfaller med spissene på 

 

Fig. 16: T.v.: Tverregga bergartsøks. Øverst: Flekkekjerne. Nede i midten: Tre tangepiler av 

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

T. Heibreen/KHM. 
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R35, men to fragmenter av en flintdolk av type VI har gitt lokaliteten en typologisk 

datering til eldre bronsealder (Ballin & Jensen 1995:211). 

 

Varianter av flateretusjerte pilspisser opptrer også i kontekster datert til både yngre 

bronsealder, førromersk jernalder og kanskje også i romertid, spesielt i fjellet. I disse 

seine kontekstene er det imidlertid vanligst at pilspissene er laget av kvarts eller 

kvartsitt, og da ofte med rett eller konveks basis (se bl.a. Martens 1973; Mikkelsen 

1989; Prescott 1991; Indrelid 1994; Bergstøl & Reitan 2008). Det ser derfor ut til at 

flateretusjerte pilspisser av flint med konkav basis er eldre enn dem med rett eller 

konveks basis, og at de med konkav basis skal plasseres i SN eller tidlig i EBA (jfr. 

Prescott 1991).  

 

På bakgrunn av dette, kan de bladforma pilspissene fra Kjeldsvika IV plasseres 

innenfor tidsrammen SN-EBA, ca 3800-3100 BP, eller ca 2300-1400 f.Kr. 

 

Ut fra antallet pilspisser å dømme, ser det ut til at et tyngdepunkt av aktiviteten på 

Kjeldsvika IV fant sted innenfor en periode som på typologisk grunnlag kan dateres til 

seinneolitikum-eldre bronsealder. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17: Nederst fem flateretusjerte pilspisser, alle med konkav basis. Lengden på disse varierer 

fra 3,5 til 1,5 cm. Øverst t.v. et flateretusjert avslagsbor. Øverst t.h. et kombinasjonsredskap med 

en skraperende og en mulig borspiss i motsatt ende. I midten øverst to ødelagte redskaper som kan 

ha vært skrapere av om lag samme type som det øverst til høyre. Alle disse gjenstandene antas å 

være om lag samtidige, trolig eldre bronsealder, eventuelt seinneolitikum. Foto: T. 

Heibreen/KHM. 
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Fig. 18: Spredningskart over diagnostiske gjenstander. Ill.: L. Thorgersen/KHM. 
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Fig. 19: Total funnfrekvens i håndgravde metersruter. Ill.: L. Thorgersen/KHM. 

 

Fig. 20: Kart som viser hvordan keramikkfunna fordeler seg på lokaliteten. Ill.: L. Thorgersen/KHM. 
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Øvrige redskaper 

I tillegg til de ovennenvnte A-pilene foreligger det også enkelte andre redskaper 

tildanna på flekker. I dette materialet gjelder dette flekker med retusjert(-e) sidekant(-

er) og/eller med skrå eller skråbua enderetusj, som kan klassifiseres som flekkekniver 

(se Helskog et al. 1976).  På Kjeldsvika IV blei det identifisert to sikre slike, i tillegg 

til et midtfragment av ei flekke med retusjerte sidekanter, som må antas å være en del 

av en ødelagt flekkekniv. De tre er laget på regulære flekker, trolig slått fra 

sylindriske flekkekjerner. Bredden på de tre varierer mellom 1,7 og 2 cm. 

Flekketeknikken som ligger bak disse må antas å være mellomneolittisk, i likhet med 

de ovenfor beskrevne A-spissene. Det er sannsynlig at flekkeknivene er samtidige 

med A-pilene og den ene av de to bergartsøksene, altså tidlig mellomneolittisk tid, 

MNa.  

 

Videre blei det funnet to sikre skrapere, samt et brent, retusjert fragment med mange 

likhetstrekk med de to skraperne. Alle tre har totalretusjerte kanter, og to av dem er 

delvis flateretusjerte. Den best bevarte av disse har en steil, konveks retusj i 

skraperenden og en retusjert spiss i motsatt ende, noe som gir den en tydelig 

dråpeform. Denne gjenstanden har trolig fungert som et kombinasjonsredskap, 

kanskje som bor i tillegg til skraper. Også de to andre har om lag samme form, selv 

om de er brente og delvis ødelagte i antatt skraperende. De antas derfor å være 

omtrent samtidige og å ha hatt samme funksjon(-er). Den ene har en form som kan 

minne om enden på en sigd, men den markerte over- og undersiden taler mot en slik 

tolkning av denne. Skrapere i ulike varianter har vært vanlige gjennom hele 

steinalderen, og kan knyttes til bearbeiding av skinn eller lignende. De er alle tre 

bearbeida ved hjelp av flateretusj, noe som peker mot at de er samtidige med de 

hjerteforma pilspissene, altså fra SN-EBA.  

 

En borspiss med flateretusj blei også funnet. Denne er 3,4 cm lang, regelmessig 

trekanta i formen, med to retusjerte sidekanter som møtes i en spiss. Denne er 

flateretusjert på både over- og undersida nærmest spissen. Denne borspissen er bare 5 

mm på det tykkeste, og den skiller seg fra for eksempel de tresidige flintborene som er 

vanlige på seinmesolittiske boplasser bl.a. på Østlandet. Flateretusjen peker mot SN-

EBA, og gir den dermed samtidig datering som de hjerteforma pilspissene og 

skraperne (se lignende borspiss i Skjølsvold 1977: Pl.15, 2 o, II, 20/30; jfr. Østmo 

1993a). Både skrapere, pilspisser og bor av typer som tilsvarer dem fra Kjeldsvika IV 

ser ut til å ha vært i bruk gjennom store deler av eldre bronsealder (jfr. Rasmussen 

1993:80-81). 

 

Ut over dette blei det funnet bare fem artefakter av flint med retusj. Tre av dem er 

mindre avslag. Det er ikke mulig å si noe sikkert om bruksområdene disse har hatt. 

Blant materialet er også to fragmenter med flateretusj. Til tross for at gjenstandene 

ikke lar seg bestemme ut fra fragmentene, kan uansett de to flateretusjerte 

fragmentene, på bakgrunn av teknikken, dateres samtidig som de andre flateretusjerte 

gjenstandene fra Kjeldsvika IV, altså SN-EBA. 

 

Blant artefaktene av flint, bergart, kvarts og bergkrystall utgjør flint 96% av funna. 
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Redskaper av kvarts og bergkrystall 

Også to artefakter av andre materialer enn flint har sekundær bearbeiding. Den ene er 

et fragment av bergkrystall, som har en trekanta form med to retusjerte sidekanter som 

møtes i en spiss. Det er vanskelig å avgjøre hvorvidt stykket har overflateretusj, men 

det kan uansett klassifiseres som et mulig oddfragment, muligens av en pilspiss. 

Formen kan stemme med en delvis overflateretusjert pilspiss av samme type som de 

hjerteforma pilspissene av flint, men dette er altså usikkert. Hvis denne tolkninga 

stemmer, skal dette retusjerte bergkrystallfragmentet regnes som samtidig med de 

flateretusjerte pilspissene av flint, altså SN-EBA. 

 

Det andre redskapet laget av annet enn flint, er et avslag av gjennomskinnelig kvarts 

med to retusjerte sidekanter som møtes i en spiss. Det har en trekanta form, men er 

noe uregelmessig og usymmetrisk. Dette stykket er klassifisert som en avslagskniv. 

Det er problematisk å avgjøre om det er noen flateretusj, men muligens nærmest 

odden eller spissen. Hvis dette stemmer, skal også denne dateres til SN-EBA. Hvis 

den ikke er flateretusjert, er den vanskelig å datere noe mer presist enn steinalder-

bronsealder. 

 

Antalet redskaper (sekundært bearbeida artefakter) blant materialet av flint, 

bergkrystall, kvarts og bergart fra Kjeldsvika IV er 26 stykker. Redskapsandelen 

utgjør med det 3,3% blant de totalt 792 littiske funna. 

 

Kjerner og kjernefragmenter 

Det blei funnet til sammen ti kjerner eller kjernefragmenter (hhv. fem og fem stk.). Av 

de hele kjernene er to uregelmessige, en er en grov knutekjerne, en er bipolar, en er en 

flekkekjerne med én plattform. Blant fragmentene er det et sidefragment av en antatt 

sylindrisk flekkekjerne, et sidefragment av det som sannsynligvis har vært en 

mikroflekkekjerne, et fragment av en bipolar kjerne, et fragment av en ubestemmelig 

kjerne og et fragment av en liten kjerne med en plattform.  

 

Antallet kjerner og kjernefragmenter fra Kjeldsvika IV er med det påfallende lavt, og 

det danner lite grunnlag for å slutte noe sikkert om teknologi. Imidlertid er det bare én 

av kjernene (et fragment) som ser ut til å ha vært utgangspunktet for mikroflekker. 

Mikroflekker og mikroflekkekjerner er typiske seinmesolittiske artefakter. De andre 

kjernene ser ut til å ha vært kjerner for produksjon av flekker eller andre former for 

avslag og er trolig fra mellomneolittisk tid eller seinere.  

 

De få diagnostiske kjernene herfra til tross, det antas at flere av kjernene fra 

Kjeldsvika IV skriver seg fra neolittiske, trolig mellomneolittiske, opphold på stedet. 

Men det er også et fragment av en mikroflekkekjerne (trolig konisk) herfra. SN-EBA 

kjennetegnes først og fremst av flateretusjerte gjenstander og avfall etter produksjon 

av slike, men i mindre grad av kjerner, siden redskapsproduksjonen ikke har 

utgangspunkt i regulære kjerner med plattform som i eldre perioder (jfr. Indrelid 

1994:180; Ballin & Jensen 1995:206). 

 

Avslagsmateriale 

Det er bare to artefakter fra Kjeldsvika IV som har morfologiske trekk som gjør at de 

kan kalles mikroflekker (jfr. Helskog et al. 1976:14). Imidlertid kan ingen av dem 
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kalles regulære, og det er derfor høyst usikkert om disse kan dateres sikkert 

seinmesolittiske. Begge disse er funnet på de høyereliggende delene av boplassen (5-

5,5 m o.h.), på terrassen som strekker seg mot nord, nærmere bestemt i prøverute 2 og 

3 (hhv. 95x/100y og 100x/100y). Videre blei det funnet en ryggflekke og sju flekker. 

Ryggflekka skal forstås som kjernepreparering på en flekkekjerne. Dette må anses 

som et lavt antall flekker, og ingen av flekkene er særlig store, brede eller lange, 

bortsett fra én av dem, som er 1,7 cm bred. De øvrige er 0,9-1,1 cm brede, men flere 

av dem er knekt, og ingen av dem er lenger enn 3,5 cm. Muligens kan dette bety at 

flekkene er slått fra kjerner som ikke har vært særlig store. Flekkene, og sannsynligvis 

også mikroflekkene, må antas å være samtidige med de ovenfor beskrevne 

tangespissene og den ene tverregga pilspissen.  

 

Flintfragmentene fra lokaliteten forteller lite om teknologien bak dem. Tilfanget av 

avslag inneholder derimot enkelte brede, korte og tynne avslag. Disse kan ikke 

knyttes til oppskjerping av for eksempel økser. En del av disse kan muligens være 

resultat av flateretusjeringsteknikk, en teknikk som introduseres i Sør-Norge på 

tangespisser av B-, C og D-typer seint i MNb (Skjølsvold 1977), men som blei særlig 

vanlig i SN og EBA. Dersom denne antakelsen stemmer, kan det stemme godt 

overens med bl.a. de bladforma pilspissene. 

 

Keramikk og kleber 

Det blei funnet til sammen 215 leirkarskår med samla vekt på 275g. Keramikkfunna 

utgjør med det den største funngruppa fra Kjeldsvika IV ved siden av avslag og 

fragmenter av flint (hhv. 215 og 345 enkeltfunn). Keramikkskåra stammer 

sannsynligvis fra to-tre ulike kar eller mer. Godstykkelsen varierer noe, men tykkelsen 

på de fleste skåra ligger mellom 5 og 8 mm, men enkelte av skåra er opptil 13 mm 

tykke. Blant skåra fins det både bunn-, buk-, skulder-, hals- og randskår. De fleste 

skåra har glatte ut- og innsider, med lys gråbrun utside med svakt rødskjær og 

mørkere innside. Magringa er jevnt over fin til mellomgrov (inntil 3-4 mm 

magringskornstørrelse), hovedsakelig av kvart/kvartsitt. Skåra er jevnt over små (det 

største måler ca 4,6x3,2 cm, for øvrig har langt de fleste av skåra største mål på under 

3 cm), og det er følgelig problematisk å si noe bastant om formen på kara de stammer 

fra. To randskår viser imidlertid en tydelig S-profil på ett kar. Her er randen avrunda 

og svakt forflata, samt noe fortykka i forhold til halsen og skulderen, mens andre 

randskår ikke har fortykning, men heller tynt gods (ned til omkring 4mm) nærmest 

randen.  

 

Kun to av de til sammen 215 skåra har sikker dekor: Ett av disse har to parallelle 

innriss/linjer. Stripene er grunne, ca 2 mm brede og jevne med jevne kanter, med ca 5 

mm avstand mellom de to. Den lengste av stripene er 14 mm lang, og begge stripene 

går over hele skårets overflate. Stripene er klemt eller rissa inn, og er ikke et resultat 

av snorstempel av noe slag. Skåret er så lite at det ikke kan fastslås om linjene har 

vært horisontale, vertikale eller skråstilte på karet, eller fra hvilken del av karet skåret 

stammer fra. Det antas likevel at skåret er fra skulder eller hals/buk.  

 

Det andre dekorerte skåret også er lite, bare ca 14x18 mm stort og 6 mm tykt. 

Dekoren utgjøres her av to parallelle rader av tettstilte runde, sylindriske 

gropinntrykk, trolig etter en pinne med tvert avskåret ende. De sylindriske gropene er 
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4 mm i tverrmål og 2-3 mm dype. Det er ca 2 mm mellom ytterkantene på gropene. 

Den ene raden av groper har tre groper bevart, den andre to delvis bevarte. Dette 

skåret stammer sannsynligvis fra halsen, tett opp mot randen av karet.  

 

Et tredje skår med dekor skal også nevnes, men dette er av kleber og ikke keramikk. 

Dette er 2x1,6 cm stort og under 3 mm tykt. Dette har tre tettstilte, parallelle, rette 

linjer på ca 1 mm bredde. Kleberkar kjennes først og fremst fra førromersk jernalder. 

 

Keramikkdekor med både linjer og groper av ulike slag kjennes fra store deler av 

forhistorien i Sør-Norge, og opptrer allerede i første del av neolittisk tid, selv om 

forskjellige former for snorstempel har vært vanligere dekorformer på steinalderens 

keramikk (Skjølsvold 1977; Bruen Olsen 1992; Østmo 1993a; Amundsen 2000; 

Østmo 2008 m/henv.). Både groper og linjer er imidlertid også vanlige 

dekorelementer i eldre jernaldersammenheng (Bøe 1931), mens keramikken fra 

seinneolitikum og bronsealder er dårlig kjent. Keramikken fra Kjeldsvika IV synes å 

være relativt godt brent (oftest rødlig, relativt glatt utside), ha jevnt over tynt gods og 

fin til mellomgrov magring. Den skiller seg dermed fra keramikk med sikker 

steinalderdatering, som gjerne har et grovere preg med grovere magring og mer 

gråbrune fargenyanser, i tillegg til at steinalderkeramikk ofte er dårligere brent enn 

jernalderkeramikk. Funn av lokal karakter som kan kaste lys over keramikken fra 

Kjeldsvika IV, er et kar fra Høyland i Vanse. Dette har to parallelle rekker av runde 

groper på skulderen, om enn med litt større avstand mellom rekkene enn skåret fra 

Kjeldsvika IV. Dette er datert til romertid (Bøe 1931:Fig.4, s. 13), men det påpekes av 

Johs. Bøe en formmessig likhet med kar fra førromersk jernalder. Et annet, langt 

nyere funn, er fra Fjellestad i Farsund, bare ca 1,5 km vest for Kjeldsvika på 

Lundevågens nordside. Her blei det gjennomført ei utgraving samtidig med 

Lundevågenprosjektet høsten 2007, hvor det i ei steinfylt grop blei funnet 

keramikkskår med lignende gropdekor, magring og gods som på Kjeldsvika IV. Den 

steinfylte gropa er datert til førromersk jernalder, og det antas at denne dateringa 

stemmer overens med keramikkskårene. Her blei det også påvist et gammelt 

dyrkningslag. Trekull fra dette laget er datert til seinneolitikum, men det regnes som 

lite sannsynlig at denne dateringa kan settes i sammenheng med den ovenfor nevnte 

keramikken (Demuth 2008).  

 

På bakgrunn av Kjeldsvika IVs mange funn som på typologisk grunnlag kan dateres 

til SN-EBA, kan det likevel ikke utelukkes at noe av keramikken tilhører denne fasen. 

I så fall kanskje aller helst fra eldre bronsealder, altså samtidig med bl.a. de ovenfor 

beskrevne flateretusjerte pilspissene. Boplasskeramikk fra seinneolitikum og eldre 

bronsealder er imidlertid lite kjent i Norge. Sammenholdt med de nevnte 

jernalderfunna av keramikk med lignende dekor i nærområdet, er det derfor 

sannsynlig at det meste av keramikken fra Kjeldsvika IV skal dateres til førromersk 

jernalder eller romertid, altså samtidig med flere av kokegropene på lokaliteten (se om 

strukturer og dateringer under 4.6.2 og 4.6.4 nedenfor). 
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Oppsummering av gjennomgangen av funn fra Kjeldsvika IV 

Funnmaterialet fra Kjeldsvika IV er med sine 1053 enkeltfunn ikke stort, men 

inneholder likevel flere diagnostiske funn som kan dateres på bakgrunn av 

typologiske kriterier. De daterbare funna kan plasseres innenfor flere faser over et 

relativt langt tidsspenn. Blant de eldste funna er et fragment av en mikroflekkekjerne 

og to mikroflekker av flint, samt en slipt bergartsøks av en type som er nærmest lik en 

nøstvetøks. Mikroflekkekjernefragmentet regnes som sikkert, mens begge de to 

mikroflekkene er irregulære. De to mikroflekkene kan derfor ikke regnes som sikre 

seinmesolittiske funn, men er trolig å anse som avfall etter flintbearbeiding på et 

seinere tidspunkt, kanskje som del av flekkeproduksjon med utgangspunkt i små 

kjerner, trolig i mellomneolitikum.  

 

Øksa er derimot typesikker, og skal dateres til nøstvetfasen i seinmesolitikum, eller 

omkring 6000 BP. På den tida har imidlertid sjøen stått minst 6 m – kanskje opptil ca 

7,5 m – over dagens nivå, mens de undersøkte delene av Kjeldsvika IV ligger ca 4-5,5 

m o.h. Den nevnte øksa blei funnet på ca 4,9 m o.h., noe som tilsier at funnstedet 

 

Fig. 21: Et utvalg av keramikkskårene fra Kjeldsvika IV. Legg merke til dekoren med sylindriske 

groper på skåret nederst til venstre. Keramikken er trolig fra førromersk jernalder og/eller 

romertid. Foto: T. Heibreen/KHM. 
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trolig sto under minst en meter med sjøvann den gangen slike økser var i bruk. Øksa 

blei funnet med eggen stukket ned i bakken inntil en større, jordfast stein, noe som 

viser at øksa er blitt deponert slik intensjonelt. Det er derfor lite sannsynlig at øksa er 

blitt deponert på stedet den gang slike økser var vanlige i bruk i seinmesolittisk tid.  

 

Som sikre neolittiske funn kan regnes en tverregga bergartsøks, tre A-piler, to 

tverrpiler, tre flekkekniver, åtte flekker/ryggflekker, samt kjerner og kjernefragmenter 

etter flekkeproduksjon. A-pilene er tildanna på lange flekker som etter alt å dømme er 

blitt slått av sylindriske flekkekjerner. Dette tilsier at MNa er den mest sannsynlige 

dateringa av disse pilspissene. Både øksa, tverrpilene, flekkeknivene, samt flekkene 

og flekkekjernene kan være samtidige med A-pilene, og disse funna kan derfor være 

resultat av ett og samme besøk på stedet. 

 

Blant småredskapene fra lokaliteten (sekundært bearbeida gjenstander unntatt økser) 

utgjør artefakter med flateretusj om lag halvparten, med 11 av 24. Ved siden av de 

mellomneolittiske, i hovedsak flekkebaserte redskapene, synes altså hovedtyngden av 

de daterbare gjenstandene å bestå av flateretusjerte typer, representert ved bl.a. fem 

hjerteforma pilspisser, tre skrapere og en borspiss. Slike gjenstander kan som nevnt 

typologisk dateres til perioden seinneolitikum-eldre bronsealder. Den typologiske 

dateringa stemmer dessuten godt overens med flere av 
14

C-dateringene fra lokaliteten, 

men snevrer dette inn til eldre bronsealder. 

 

Endelig skal trolig keramikken tolkes som gjenstander som kan knyttes til 

kokegropene fra eldre jernalder. 

 

Aktivitetsområder 

Eksempelvis antyder spredninga av keramikkskår en viss konsentrasjon til områdene 

rundt S9 og S12. Imidlertid var det vesentlige innslag av keramikk også i de øvrige 

rutene i området rundt disse nedgravde strukturene, slik at det er usikkert hvorvidt 

keramikken virkelig skal knyttes til disse strukturene.  

 

Gjenstander som på typologisk grunnlag kan dateres til de to hovedperiodene som er 

representert i funnmaterialet, MNa og SN-EBA, har heller ikke tydelige 

konsentrasjoner som skiller seg vesentlig fra hverandre. Eksempelvis er både A-piler, 

flateretusjerte skrapere og hjerteforma pilspisser funnet på samme nivå i en 

konsentrasjon i en naturlig forsenkning inntil profilbenken omkring 108-110x/107-

110y. En mulig konsentrasjon av MNa-funn fins likevel omkring S3 i rutene omkring 

110x/103-104y, der flere flekker og pilspisser blei funnet. Det er derfor mulig at 

konsentrasjonen her er rest etter en kort knakkesekvens nettopp her en gang i 

mellomneolittisk tid. At funna syntes konsentrert til nettopp området rundt S3 må 

imidlertid anses som tilfeldig, da denne strukturen blei gravd ned i undergrunnen langt 

seinere (kokegrop 
14

C-datert til romertid).  

 

Det for hånd utgravde området viser en jevn spredning av funn. Sammenblandinga av 

funn fra ulike perioder skal forstås som resultat av omroting som følge av dyrkning på 

stedet. Dyrkninga har trolig også forstyrra eventuelle konsentrasjoner av funn. 

Boplasslag med funn fra MNa er blitt omrota av den første dyrkninga på stedet, noe 

som trolig har funnet sted i eldste del av bronsealder. Samtidige boplassfunn fra eldre 



Lundevågenprosjektet delrapport 4 

Kjeldsvika IV  

Gnr. 7/23, Farsund kommune, Vest-Agder                  Saksnr. 06/4272 og 08/904 

 

                                       

 

 39 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

bronsealder er så blitt innblanda i dette dyrkningslaget. Dette trekullholdige 

dyrkningslaget er deretter blitt forstyrra av graving av kokegroper i eldre jernalder, før 

det er blitt ytterligere forstyrra ved at både jordmasser og gjenstander fra dette 

dyrkningslaget er blitt blanda opp i den moderne matjorda ved dyrkning i nyere tid. Se 

fig. 18-20 ovenfor.  

 

4.5.2 STRUKTURER  

Under utgravinga blei det påvist totalt 14 ulike nedgravde strukturer. Alle strukturene 

blei gitt fortløpende S-nummer i felt. To av strukturene i tabellen er usikre, og to 

øvrige blei avskrevet. Avskrevne strukturer er utelatt i rapporten. Alle strukturene var 

skåret ned i/gjennom et trekullholdig dyrkningslag (se nedenfor), og kan derfor ikke 

være eldre enn dette. Enkelte av de nedgravde strukturene blei imidlertid identifisert 

ved observasjon av konsentrasjoner av skjørbrente steiner først under graving av 

dyrkningslaget pga. det store innholdet av trekull i dyrkningslaget.  

 
S-nr. Type Flatemål Form Dybde Bunn/sidekanter Mengde skjørbr. 

stein (l) 

Datering BP 

1 Kokegrop 120x100 cm Rektangulær 30-35 cm Bua/skrå 35 2905 ± 30 

2 Ildsted/kokegrop 95x80 cm Rundoval 20 cm Bua/skrå 15 3170 ± 30 

3 Kokegrop 70x80 Rundoval 5 cm Flat(?)/- 2-3 1880 ± 80 

4 Kokegrop 70x80 Rundoval - - - - 

5 Rest av ildsted? Ca 80 cm Rund 5-8 cm Flat/- 2 - 

6 Kokegrop Ca 85 Rundoval 8-15 Flat/- - 1855 ± 30 

7 Mulig stolpehull 30x35 cm Oval <5 cm Bua/skrå - - 

8 Rest av ildsted? 120x80 Oval 20 cm - - - 

9 øvre Kokegrop Ø120 cm Rundoval 35 cm Bua/skrå 60  3010 ± 70 

9 nedre Ildsted Ø150 cm Rundoval 50 cm Bua/skrå - 2850 ± 110 

12a Kokegrop Ø100-130 cm Rundoval 20 cm Flat/skrå 40 2180 ± 90/ 

1985 ± 75 

12b Kokegrop Ø ca 50 cm Rundoval 10 cm Bua/skrå 20 3105 ± 75 

13 Mulig stolpehull 30x35 cm Rund 6-8 cm Bua/skrå - - 

- Dyrkningslag < 150 m² - 5-20 cm - - 3345 ± 30/ 

3330 ± 35 

 

 
Tab. 7: Strukturer på Kjeldsvika IV. 

 

Fig. 22: Plantegning av 

kokegropa S1. Det 

inntegna laget under og 

rundt den vestre delen av 

profilbenken er trolig 

dyrkningslag som har fylt 

en naturlig forsenkning i 

terrenget. Ill.: G. 

Reitan/KHM. 
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Fig. 23: Oversikt over strukturer på Kjeldsvika IV. Ill.: L. Thorgersen/KHM. 
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Fig. 24: Strukturer og funnfrekvens i håndgravde ruter. Ill.: L. Thorgersen/KHM. 
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Fig. 25: Profiltegning av kokegrop S1, datert til sein eldre bronsealder. I profil syntes kokegropa å være 

eldre enn dyrkningslaget, men dateringene viser at dette ikke stemmer. Ill.: G. Reitan/KHM. 

Fig. 26: Plantegning av S9 (t.v.) og S12a og b (t.h.). Skraverte steiner er skjørbrente. Ill.: O. I. Birkelund/KHM. 
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Fig. 27: Profilbilde av S9. Mot sørvest. Foto: G. Reitan/KHM. 

 

Fig. 28: Feltassistent Ole Ivar Birkelund (nærmest) dokumenterer strukturene S9 og S12a og b i 

plan. Mot nord-nordvest. Foto: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 30: Profiltegning av S12a og b. Ill.: Ø. Dahle/KHM. 

 

Fig. 29: Profiltegning av S9 med to bruksfaser. Den nedre, pimære bruksfasen mangler 

skjørbrente steiner i profilen og er derfor kalt et ildsted, mens den sekundære fasen er tolka 

som kokegrop. Dateringene gir inntrykk av at det øvre kullaget er eldst, men kalibrering av 

prøvene viser at de er om lag samtidige. Ill.: G. Reitan/KHM. 

 

 

Fig. 31: Plantegning av kokegrop S6. 

Trekull fra kokegropa er datert til 

romertid. Ill.: G. Reitan/KHM. 
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4.5.3 FOSSILT DYRKNINGSLAG 

Som tabellen ovenfor viser, blei det i tillegg til de nedgravde strukturene også påvist 

det som er tolka som bunnen av et gammelt (fossilt) dyrkningslag. Dette laget blei 

påvist under det moderne dyrkningslaget, og bunnen av det fossile dyrkningslaget er i 

liten grad blitt forstyrra av seinere tiders dyrkning på stedet. Det avdekka og 

undersøkte dyrkningslaget hadde et omfang på ca 145-150 m², men laget blei ikke 

avdekka i sin fulle utstrekning. I profilbenken hadde laget en tykkelse på mellom 5 og 

20 cm. Den manuelle utgravinga av lokaliteten blei konsentrert til dette laget. 

 

Pollenanalyser foretatt på Lista i forbindelse med Farsundprosjektet viser store 

innslag av trekullstøv i ulike nivåer, men kanskje særlig i nivåer som er datert til 

seinneolitikum og eldre bronsealder. Dette er tolka som resultat av økende 

 

Fig. 32: Plan- og profiltegning av kokegrop S3. Ill.: O. I. Birkelund/KHM. 

 

Fig. 33: Plan- og profiltegning av kokegrop S3. Ill.: O. I. Birkelund/L. M. Fuglevik/KHM. 
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skogrydding og utstrakt svirydding for beite og dyrkning i området nettopp i denne 

perioden (Høeg 1995; jfr. Prøsch-Danielsen 1996; Høgestøl & Prøsch-Danielsen 

2006). Svirydding er trolig også blitt praktisert ved Kjeldsvika i nyere tid, ut fra kullet 

i den moderne matjorda å dømme. Noe av dette kan også være trekull som opprinnelig 

stammer fra det fossile dyrkningslaget, som er blitt blanda inn i den moderne matjorda 

gjennom bearbeiding av jorda i seinere tider. Større innslag av trekull i bunnen av det 

moderne matjordslaget styrker denne antakelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mest trolig er det at det sterkt kullholdige laget er resultat av gjentatte branner i 

vegetasjon på stedet. Denne tolkninga støttes også av analysen av en 

makrofossilprøve fra laget (Prøsch-Danielsen & Sandvik 2008). Den analyserte 

prøven inneholdt ikke forkullet korn, men det er sannsynlig at brenningene kan ha 

vært menneskeskapt, og at trekullet er resultat av en svirydding for å etablere 

beitemark eller åker. Kan hende er laget blitt bearbeida i en eller annen form kort tid 

etter avsviinga i løpet av bronsealderens første del og/eller seinere. Funnmaterialet i 

laget rommer gjenstander fra flere ulike perioder, men altså uten noen distinkte 

konsetrasjoner i laget. Materialet som typologisk kan dateres til seinneolitikum-eldre 

bronsealder, og som må regnes som om lag samtidig med sviryddinga, synes å være 

jevnt fordelt utover flata på lokaliteten. Dateringene som er oppført på dyrkningslaget 

i tabellen ovenfor angir etter alt å dømme alderen på den første sviryddinga på stedet, 

 

Fig. 34: Profiltegning av det sterkt trekullholdige dyrkningslaget som blei påvist under moderne 

matjord i et areal av ca 140-150 m². Laget blei imidlertid ikke avdekka fullstendig. Laget i den 

naturlige forsenkninga blei i felt tolka som en avfallsgrop kalt S11. Ill.: G. Reitan/KHM. 
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altså eldste del av bronsealder. Laget er ikke tolka som kulturlag, da laget ikke 

inneholdt særlig annet organisk materiale enn trekull. Det var fint lite bein og ikke 

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

”feitere” (jfr. Nærøy 2005). 25 av 32 brente beinfragmenter er funnet i den moderne 

matjorda. 

 

 

 

 

 

Fig. 35: Kullholdig dyrkningslag i profilbenken. Mot nordøst. Foto: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 36: Bilde av det kullholdige dyrkningslagets nordre avgrensning. Merk kokegrop S1 der 

profilbenken er åpna. Mot sør-sørøst. Foto: G. Reitan/KHM. 
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4.5.4 DATERING 

Det foreligger 11 
14

C-dateringer fra Kjeldsvika IV. Av de 11 er sju fra bronsealder, 

mens de øvrige fire er fra førromersk jernalder eller romertid. Blant 

bronsealderdateringene holder de fleste seg innenfor eldre bronsealder (bronsealder 

periode I-III), mens kokegrop S1 (KP3) og ildsted S9 (KP7, det nedre av to kullag fra 

to bruksfaser i strukturen) har standardavvik som strekker seg inn i de eldste delene av 

yngre bronsealder (hhv. bronsealder periode IV og V).  

 

S-nr. Strukturtype Kullpr.nr. Datert vedart 14C-alder BP Kal. alder (2σ) Lab.ref. 

6 Kokegrop KP9 Bjørk 1855 ± 30 80-240 e.Kr. TUa-7175 

3 Kokegrop KP1 Bjørk, hassel 1880 ± 80 50 f.Kr.-340 e.Kr. T-19418 

12a fyll Kokegrop KP11 Hassel 1985 ± 100 350 f.Kr.-250 e.Kr. T-19423 

12a bunn Kokegrop KP5 Bjørk, lind 2180 ± 90 400 f.Kr.-Kr.f. T-19419 

9 nedre Ildsted KP7 Bjørk, hassel,  
vier/osp, selje 

2850 ± 110 1400-800 f.Kr. T-19421 

1 Kokegrop KP3 Hassel, lind, hegg/rogn 2905 ± 30 1220-1000 f.Kr. TUa-7173 

9 øvre Kokegrop KP8 Eik 3010 ± 70 1430-1040 f.Kr. T-19422 

12b Kokegrop KP6 Hassel 3105 ± 75 1530-1120 f.Kr. T-19420 

2 Kokegrop/ildsted KP2 Bjørk, hassel 3170 ± 30 1500-1390 f.Kr. TUa-7172 

Dyrkn.lag Dyrkningslag KP4 Bjørk, hassel,  

vier/osp, selje 

3330 ± 35 1730-1510 f.Kr. TUa-7174 

Dyrkn.lag Dyrkningslag KP10 Bjørk, hassel,  

vier/osp, selje 

3345 ± 30 1740-1520 f.Kr. TUa-7176 

 

 

 

De to eldste 
14

C-dateringene fra lokaliteten er KP4 og KP10, begge fra det sterkt 

trekullholdige dyrkningslaget. Disse er samtidige og fra den tidligste delen av eldre 

bronsealder i perioden 1740-1510 f.Kr. (bronsealder periode I), selv om de er fra to 

ulike nivåer og to ulike steder i laget. Prøvene blei tatt ut i profilbenken.  

 

Det er også verdt å merke seg at det foreligger to dateringer fra strukturen S9. Disse to 
14

C-dateringene er fra to klart atskilte kullag etter to bruksfaser i nedgravinga. Det 

nedre kullaget fra eldste bruksfase var steinfritt og derfor tolka som ildsted, mens det 

øvre inneholdt mye skjørbrent stein. Den sekundære bruksfasen er derfor tolka som en 

kokegrop. Det nedre laget er 
14

C-datert til 2850 ± 110 BP, mens kullaget fra den 

stratigrafisk yngre kokegropa er 
14

C-datert til 3010 ± 70 BP. Ved kalibrering (2σ 

avvik) viser det seg at de to dateringene er overlappende, men med noe ulikt 

standardavvik. 
14

C-dateringa fra det øvre, stratigrafisk yngste laget er dessuten utført 

på eik. Kalibrert faller de to dateringene innenfor hhv. 1400-800 og 1430-1040 f.Kr. 

De to 
14

C-dateringene  fra de to bruksfasene i S9 er altså i praksis samtidige. 

 

Etter ett eller et fåtall kortvarige(?) besøk i MNa, ser det ut til at lokaliteten tas i bruk 

igjen i eldste bronsealder. Dette bekreftes gjennom 
14

C-dateringer av det kullholdige 

dyrkningslaget. Etter at vegetasjonen på stedet blei rydda ved hjelp av avsviing, har 

det blitt gravd kokegroper på stedet gjentatte ganger gjennom eldre bronsealder. Det 

er en viss spredning i disse dateringene, men med en konsentrasjon til perioden 1400-

1100 f.Kr. Deler av gjenstandsinventaret med flateretusj stemmer godt overens med 

disse dateringene, i alle fall de eldste delene av bronsealderen. Det er ingen 
14

C-

dateringer som bekrefter bruk av stedet i MNb eller seinneolitikum, selv om enkelte 

av de flateretusjerte, hjerteforma pilspissene, skrapere og et bor typologisk sett godt 

Tab. 8: Strukturer og dateringer fra Kjeldsvika IV. 
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kan høre hjemme i SN. I så fall er dette trolig snakk om boplassfunn fra denne fasen, 

som så er blitt forstyrra av dyrkning fra og med tidlig eldre bronsealder og derfor blei 

funnet i det fossile, kullholdige dyrkningslaget. 

 

Mellom de to yngste av bronsealderdateringene og de eldste jernalderdateringene fra 

førromersk jernalder er det et opphold på minst 400-600 år. De fire yngste 
14

C-

dateringene fra førromersk jernalder eller eldre romertid er dermed markert seinere 

enn de ovenfor nevnte sju bronsealderdateringene. Den yngste dateringa (kokegrop 

S6) er fra romertid. Det blei ikke gjort funn av metallgjenstander som kan knyttes til 

opphold på stedet verken i bronsealder eller jernalder. Et skår av et kleberkar skal 

trolig knyttes til førromersk jernalder, men keramikken fra lokaliteten ikke kan 

dateres nærmere enn til førromersk jernalder og/eller romertid. 

 

 

Fig. 37: Dateringene fra Kjeldsvika IV framstilt i et OxCal-diagram. 
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Fig. 38: Kart over Kjeldsvika med strandlinje satt til 4 m over dagens nivå, omtrent slik det kan ha vært i 

mellomneolittisk tid. Kjeldsvika IVs beliggenhet viser at den neppe kan ha vært i bruk tidligere enn MNa, 

for da sto sjøen enda høyere. Den noe høyereliggende Kjeldsvika III til venstre.  Ill.: L. Thorgersen/KHM. 
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4.5.5 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Det foreligger ikke ytterligere ikke-analysert prøvemateriale ut over det som er 

oppført i tabellen. 

 
Prøvenr. Prøvetype S-nr. Lag Strukturtype 

KP1 Kullprøve 3  Kokegrop 

KP2 Kullprøve 2  Kokegrop/ildsted 

KP3 Kullprøve 1  Kokegrop 

KP4 Kullprøve - Dyrkningslag, grunt Dyrkningslag 

KP5 Kullprøve 12a Bunn Kokegrop 

KP6 Kullprøve 12b  Kokegrop 

KP7 Kullprøve 9 Primære bruksfase Ildsted 

KP8 Kullprøve 9 Sekundære bruksfase Kokegrop 

KP9 Kullprøve 6  Kokegrop 

KP10 Kullprøve - Dyrkningslag, dypt Dyrkningslag 

KP11 Kullprøve 12a Fyllmasser over kull i bunnen Kokegrop 

MF12 Makrofossilprøve - Dyrkningslag Dyrkningslag 

 

 

 

4.5.6 ANALYSER 

I tillegg til analysene av de naturvitenskapelige prøvene i tabellen ovenfor, blei det 

gjennomført en makrofossilanalyse av en jordprøve (volum 1,5 liter) fra det fossile, 

trekullholdige dyrkningslaget. Analysen er gjennomført av Paula Utigård Sandvik ved 

AmS. Det fantes ikke forkulla korn blant prøvematerialet, men derimot store mengder 

trekull av brent skogsvegetasjon. Innholdet av andre makrofossiler enn trekull var 

minimalt (rapport v/Prøsch-Danielsen & Sandvik 2008; se vedlegg). 

 

 
Prøvenr. S-nr. Strukturtype Vedartsbestemmelse 

KP1 3 Kokegrop 40 biter: 9 bjørk, 29 hassel, 2 eik 

KP2 2 Kokegrop/ildsted 40 biter: 16 bjørk, 5 hassel, 19 eik 

KP3 1 Kokegrop 40 biter: 12 hassel, 7 lind, 1 hegg/rogn, 20 eik 

KP4 - Dyrkningslag 40 biter: 4 bjørk, 3 hassel, 1 selje, vier/osp, 32 eik 

KP5 12a Kokegrop 80 biter: 45 hassel, 1 lind, 34 eik 

KP6 12b Kokegrop 40 biter: 19 hassel, 21 furu 

KP7 9 Ildsted (nedre lag) 40 biter: 18 bjørk, 10 hassel, 12 selje, vier/osp 

KP8 9 Kokegrop (øvre) 40 biter: Alle eik 

KP9 6 Kokegrop 40 biter: 1 bjørk, 39 eik 

KP10 - Dyrkningslag 40 biter: 15 bjørk, 14 hassel, 2 selje, vier/osp, 9 eik 

KP11 12a Kokegrop 40 biter: 28 hassel, 12 eik 

 

 

 

Dateringsresultater er oppført ovenfor, under 4.6.4.  

 

Tab. 9: Naturvitenskapelige prøver. 

Tab. 10: Vedartsbestemmelse av trekullprøver. 
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4.6 VURDERING AV UTGRAVINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON  

Bosettingsområdet innerst i Kjeldsvika har, som tidligere nevnt, ligget godt skjerma 

mot vind fra sør, øst og vest, og ikke minst mot været fra havet i sør og sørvest. En 

liten bekk som renner ut i Kjeldsvika har gitt enkel tilgang på ferskvann. Selve 

Kjeldsvika framstår i dag som relativt grunn med frodig bunnvegetasjon. Det har 

sikkert vært rikelig med fisk, sjøfugl og sjøpattedyr som må antas å ha vært viktige 

ressurser for folk ved Lundevågen gjennom alle tider.  

 

Lokaliteten er blitt dyrka i nyere tid. Undersøkelsen blei derfor gjennomført ved en 

kombinasjon av maskinell flateavdekking og konvensjonell steinaldergraving i ruter. 

Sistnevnte metode blei konsentrert til stratigrafisk graving av et kullholdig, fossilt 

dyrkningslag. Alle gjenstandsfunn på Kjeldsvika IV stammer fra manuell utgraving i 

dyrkningslaget eller fra prøveruter gravd i moderne matjord, i tillegg til et antall 

enkeltfunn som blei samla inn fra maskinelt fjerna masser fra det moderne 

matjordlaget. 

 

Blant det diagnostiske og typologisk daterbare gjenstandsmaterialet fra Kjeldsvika IV, 

kan bl.a. to bergartsøkser og ti pilspisser nevnes. Den ene øksa er av en slipt, 

tverregga type med avrunda egg, som dateres til den seinmesolittiske nøstvetfasen, ca 

6500-6000 
14

C-år BP. Øksa blei funnet med eggen stukket rett ned i undergrunnen, 

delvis gjennom det kullholdige, fossile dyrkningslaget, inntil en større, jordfast stein. 

Trolig er øksa blitt nedlagt intensjonelt, sannsynligvis som et offer. I den perioden av 

steinalderen hvor slike økser var vanlige i bruk, sto imidlertid sjøen omkring 6-7 m 

høyere ved Lista enn hva den gjør i dag. Siden øksa blei funnet ca 4,9 m o.h., er det 

svært lite sannsynlig at øksa blei deponert på stedet i nøstvetfasen. Selv om det er 

visse usikkerheter knytta til deler av strandforskyvningskurven for området, kan 

likevel ikke denne øksa ha blitt deponert på tørt land i nøstvetfasen. 

 

På bakgrunn av at den trolig er blitt stukket ned gjennom det fossile dyrkningslaget, er 

det sannsynlig at denne øksa er blitt nedlagt slik i løpet av bronsealder eller seinere. 

Det er heller ingen andre funn som med sikkerhet kan dateres til samme periode som 

øksa. Det er riktignok to mikroflekker og et fragment av en mikroflekkekjerne blant 

materialet, men mikroflekkene er ikke regulære mikroflekker slik de kjennetegnes i 

nøstvetfasen. Trolig er mikroflekkene neolittiske og dermed seinere enn nøstvetfasen. 

Fragmentet av en mikroflekkekjerne er lite og kan derfor også være et fragment av en 

annen type kjerne.  

 

Den andre bergartsøksa er også tverregga, men har smalsider og må derfor kalles 

firesidig. Firesidige økser dateres til yngre steinalder. Siden nakken er brutt bort og 

mangler, er en sikker typebestemmelse problematisk, men øksa skal trolig 

klassifiseres som tykknakka. Tykknakka økser opptrer vanligst i mellomneolittiske 

kontekster, og øksa kan derfor dateres på typologisk grunnlag til mellomneolitikum. 

Den faller imidlertid utenfor grupperinga av de vanligste øksetypene fra MNb i 

Sverige og Norge (jfr. Malmer 1975). På bakgrunn av at det heller ikke er andre funn 

som sikkert hører hjemme i MNb fra lokaliteten, skal etter alt å dømme øksa plasseres 

typologisk i TN/MNa. Også pilspissene er representert i denne perioden gjennom tre 

A-spisser. Åtte flekker (herunder også ryggflekker) og tre flekkekniver kan anses som 
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samtidige med disse pilspissene, og en flekkekjerne og et fragment av en mulig 

sylindrisk flekkekjerne likeså. Regulær flekketeknologi kjennetegner særlig 

mellomneolittisk tid, og de lange, elegante pilspissene av A-typer er tydelig blitt slått 

fra kraftige, trolig sylindriske, kjerner. Dette gjør MNa til den mest sannsynlige 

dateringa av A-pilene.  

 

Det finnes imidlertid også to tverrpiler blant funna fra Kjeldsvika IV. Tverrpiler er en 

vanlig pilspisstype i den seinmesolittiske kjeøyfasen (også kalt tverrpilfasen) og i den 

etterfølgende TN-fasen, altså i århundrene før og etter ca 5000 BP. Imidlertid ser det 

ut for at bruken av tverrpiler også strekker seg inn i MNa, men at de omkring 

overgangen mellom TN og MNa gradvis avløses av tangepiler slått på flekker (se bl.a. 

Amundsen et al. 2006 m/henv.). I TN har imidlertid den lokale strandlinja ligget 

omkring 5 m høyere enn dagens strandlinje, noe som utelukker både kjeøyfasen og 

TN som mulig kronologisk plassering av tverrpilene. Tverrpiler ser altså ut til å ha 

vært i bruk i MNa på Kjeldsvika IV, samtidig med de lange, slanke A-pilene.  

 

I MNa, omkring 4500-4000 
14

C-år BP, har sjøen ifølge de lokale 

strandforskyvningskurvene stått om lag 4,5 m høyere enn i dag, noe som gjør at 

lokaliteten i denne fasen har ligget helt i strandkanten, slik som på for eksempel på 

den samtidige Kjeldsvika V/VI (se Lundevågenprosjektet delrapport 5 v/Grindkåsa 

2008). Det er få gjenstander på Kjeldsvika IV, som kan knyttes til denne perioden, så 

oppholdet/oppholda i MNa har trolig vært av kortvarig karakter, trolig knytta til jakt.  

 

Fem pilspisser, et avslagsbor og tre skrapere er tildanna ved hjelp av 

flateretusjeringsteknikk. Et par andre fragmenter har også delvis flateretusj. Dette 

plasserer disse gjenstandene seinere i tid enn A-spissene, flekkene, flekkeknivene og 

begge øksene. Typologisk kan de flateretusjerte redskapene dateres til perioden SN-

EBA. Flertallet av de ferdige redskapene kan altså plasseres typologisk i SN-EBA. 

Dette støttes av 
14

C-dateringene fra Kjeldsvika IV, ved at fem av ni dateringer fra 

nedgravde strukturer er fra eldre bronsealder. Et tyngdepunkt av både de diagnostiske 

gjenstandene og flertallet av trekulldateringene faller dermed til eldre bronsealder. Det 

skal imidlertid ikke helt utelukkes at en del av gjenstandene opprinnelig er 

boplassfunn fra seinneolitikum, som siden er blitt rota/pløyd ned i dyrkningslag fra 

eldre bronsealder.  

 

Det lave antallet av sikre flekkekjerner eller andre daterende kjernetyper kan peke mot 

at det meste av avslagsmaterialet kan være nettopp avslagsbasert og samtidig med de 

flateretusjerte redskapene. En annen mulig forklaring kan være at de vesentlige delene 

av knakkeaktiviteten, og dermed også redskapsproduksjonen på Kjeldsvika IV, har 

funnet sted på deler av lokaliteten som ikke er blitt undersøkt. 

 

Etter prøverutegraving og påfølgende fjerning av moderne matjord, blei den 

konvensjonelle gravinga av lokaliteten som nevnt konsentrert til undersøkelse av et 

funnførende, trekullholdige lag under den moderne matjorda. Det store innslaget av 

trekull i laget viser at laget trolig er resultat av menneskelig styrte avsviinger av 

skogsvegetasjonen, sannsynligvis som del av rydding av området med tanke på 

dyrkning, eventuelt også beite. Det kullholdige laget er altså tolka som et 

dyrkningslag. Laget varierte fra ca 5 cm opptil ca 20 cm i tykkelse, og det kunne ikke 
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observeres tydelige forskjeller i laget som kunne antyde flere faser eller ulike 

sammensetninger i de ulike delene av laget. To 
14

C-dateringer fra to ulike nivåer i 

laget er samtidige og fra den eldste delen av eldre bronsealder (periode I), omkring 

3340 
14

C-år BP, eller ca 1740-1510 f.Kr. Lagets tykkelse forteller likevel at det 

sannsynligvis dreier seg om gjentatte avsviinger og bearbeiding av jorda, noe som har 

ført til sig av kullmasser ned mot overgangen til sand-, grus- og steinholdige 

morenemasser i undergrunnen. Dersom én enkelt avsviing har blitt foretatt på stedet, 

kunne man forvente et langt tynnere kullag enn det som blei påvist. Det var også 

vesentlige innslag av trekull i den moderne matjorda, som kan tyde på at området er 

blitt svidd av gjentatte ganger også i seinere tider. Trekull fra fyllmassene i kokegropa 

S12a kan tyde på dette, da fyllmassene har en yngre datering enn en datering fra 

kullaget i bunnen av kokegropa (se nedenfor). Noe av kullet i den moderne matjorda 

kan også være innblanding fra det underliggende, fossile dyrkningslaget. 

 

Dateringene fra laget passer godt inn i bildet man har fra tidligere 

vegetasjonshistoriske analyser fra Lista, der store mengder trekull i lag fra nettopp SN 

og EBA tyder på omfattende avsviing i sammenheng med etableringa av jordbruket 

ved slutten av yngre steinalder og overgangen til eldre bronsealder. Det kan her 

nevnes at dyrkningslaget på Kjeldsvika IV er omtrent samtidig som et lignende 

dyrkningslag som blei påvist på Kjeldsvika V/VI. Dette er datert til 3085 ± 35 BP, 

dvs. 1400-tallet f.Kr. (se Lundevågenprosjektets delrapport 5 v/Grindkåsa 2008).  

 

En analyse av makrofossiler fra en jordprøve fra dyrkningslaget på Kjeldsvika IV ga 

ikke funn av for eksempel forkulla korn, men det antas like fullt at avsviingene kan 

settes i sammenheng med dyrkning. Trekullet kan derfor også ha hatt en 

gjødslingseffekt på jordmassene i dyrkningslaget. Det anses som lite sannsynlig at det 

kraftige kullaget er spor av avsviinger for rydding av beitemark, da dette formodentlig 

ikke krever like intensiv avsviing. 

 

Flere strukturer (kokegroper og ildsteder) er blitt gravd ned i det kullholdige 

dyrkningslaget. 
14

C-dateringer av disse fordeler seg i to grove bolker: En i eldre 

bronsealder, en annen i eldre jernalder. De fem strukturene fra bronsealder viser en 

viss aldersmessig spredning, men med kalibreringer med 2 σ avvik viser det seg at fire 

av dem (S9 begge bruksfaser, S12b og S1) kan være samtidige i eldre bronsealder, ca 

3105-2850 
14

C-år BP, eller ca 1500-1100 f.Kr. S2 er markert eldst, med kalibrert alder 

1500-1390 f.Kr., mens S1 er yngst av disse, kalibrert 1220-1000 f.Kr. S1 og S2 kan 

altså ikke være samtidige, men avstanden mellom de to i tid er ikke større enn 

maksimalt ca 200 år. Deler av materialet (flateretusjerte pilspisser, skrapere m.m.) 

stemmer godt overens med disse dateringene. Lokaliteten er med andre ord blitt brukt 

gjentatte ganger i forbindelse med ildsteder og kokegroper. Det er sannsynlig at disse 

skal knyttes til matlaging. Sannsynligvis er kokegropene og ildstedene da blitt anlagt i 

det som da var dyrka mark/åker. Det foreligger totalt 32 biter brente bein fra 

lokaliteten, men disse er ikke analysert med tanke på artsbestemmelse. Dersom 

antakelsen om at de flateretusjerte pilspissene og skraperne er samtidige med den 

eldste dyrkninga på lokaliteten stemmer, forteller redskapene at jakt og bearbeiding av 

jaktbytte var sentrale aktiviteter på stedet, selv om jordbruket var del av den 

økonomiske bakgrunnen. 
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Det fins ikke sikre spor etter bruk av lokaliteten i yngre bronsealder. Om åkeren har 

ligget brakk i denne perioden, vites ikke. I eldre jernalder er imidlertid lokaliteten på 

ny blitt tatt i bruk med aktiviteter knytta til kokegroper. Tre slike blei dokumentert 

(S12a, S3 og S6), og fra disse er det fire 
14

C-dateringer til eldre jernalder. Eldst av 

disse er kokegropa S12a, som er datert til førromersk jernalder (2180 ± 90 BP/kal. 

400 f.Kr.-Kr.f.). Trekull fra fyllmassene fra samme kokegrop har en noe seinere 

datering, 1985 ± 100 BP/kal. 350 f.Kr.-250 e.Kr. Det store standardavviket viser 

imidlertid at både bunnlag og fyllmasser kan være samtidige fra førromersk jernalder. 

De to siste (kokegropene S3 og S6) er om lag samtidige fra romertid, hhv. 1880 ± 80 

BP og 1855 ± 30 BP ukalibrert, eller de første par århundrene etter Kr.f. 

 

Det er ikke funnet metallgjenstander som kan knyttes til bruken stedet verken i 

bronsealder eller eldre jernalder. Imidlertid er et skår av et kleberkar med linjedekor, 

som trolig er fra førromersk jernalder. Videre blei det funnet over 200 kår av 

keramikk. Kun to av disse er dekortert, men farge, gods og magring viser at det meste 

(all?) keramikken kan være samtidig. Få skår med dekor gir lite grunnlag for godt 

begrunna datering av keramikken, men trolig er det meste av keramikken såkalt 

udekorert boplasskeramikk fra eldre jernalder. Keramikken skal med andre ord ses i 

sammenheng med kokegropene fra eldre jernalder. Skårene stammer trolig fra minst 

to ulike kar, men det er usikkert hvor store de har vært eller hvilken form karene har 

hatt.  

 

Lokaliteten blei på forhånd antatt å være kraftig forstyrra og dermed å ha et lite 

vintenskapelig potensial. Dette viste seg å ikke stemme. Oppsummeringsvis kan funna 

og dateringene fra Kjeldsvika IV grovt deles i tre ulike faser: De eldste funna stammer 

trolig fra MNa. Opphold på stedet i tidligere faser av steinalderen kan utelukkes på 

bakgrunn av de lokale strandforskyvningsforholda. Oppholdet/oppholdene i 

mellomneolitikum var trolig kortvarige og konsentrert rundt jakt, muligens også 

bearbeiding av jaktbytte, noe som uttrykkes gjennom funn av pilspisser og 

flekkekniver. I eldste del av bronsealder er lokaliteten så blitt rydda ved hjelp av 

svirydding. Gjentatte avsviinger av vegetasjonen har avsatt et kraftig kullholdig lag. 

Bearbeiding (pløying?) av jorda har blanda sammen funn fra ulike perioder i dette 

laget. Den undersøkte flata på Kjeldsvika IV er altså blitt omdanna til åkermark, men 

også fra denne perioden viser pilspisser og skrapere at jakt og tilknytta aktiviteter kan 

forbindes med aktiviteter på stedet i eldre bronsealder. Både kokegroper og ildsteder 

kan knyttes til denne perioden. Det er ingen funn som viser bruk av stedet i yngre 

bronsealder, men både i førromersk jernalder og romertid er det igjen blitt gravd 

kokegroper på stedet. Gjenstandsfunn som kan knyttes til denne fasen er representert 

ved over 200 skår av keramikk, trolig fra flere kar. 

 

Både gjenstandsfunn og kokegroper/ildsteder er som boplassfunn å regne, men sikre, 

direkte spor etter bosetting i form av noen bebyggelse blei ikke påvist. Det er 

riktignok ført opp ett mulig stolpehull blant strukturene, men dette kan ikke knyttes til 

noen sikker bygning. Det må likevel regnes som sannsynlig at det har stått en/ett eller 

flere bygninger/hus på stedet, kanskje også flere bygninger fra ulike faser. Dersom 

dette stemmer, har bygningene i så fall stått på deler av lokaliteten som ikke blei 

undersøkt, for eksempel sør for området hvor den moderne matjorda blei fjerna. Det 

undersøkte området var svært steinrikt, og det holdes som lite sannsynlig at det har 
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stått noen bygning innenfor de undersøkte delene av Kjeldsvika IV. Mest sannsynlig 

er det derfor at eventuelle bygninger har stått sør for det utgravde feltet. 

 

Blant Farsundprosjektets resultater er det særlig lokaliteten R35 det kan trekkes 

veksler på her (Ballin & Jensen 1995): Her blei det gjort snaut 3600 funn. Heller ikke 

her var regulær flekketeknologi noen betydelig del av funnmaterialet, men fem 

flateretusjerte pilspisser (med både konkav og rett basis), et fragment av en flintdolk 

av type VI, samt fragmenter med flateretusj daterer R35 til eldre bronsealder, altså 

samtidig som Kjeldsvika IV (jfr. Lomborg 1973). Det foreligger imidlertid ingen 

trekulldateringer fra R35, men også der har det vært aktiviteter i førromersk jernalder, 

noe et datert ildsted viser. Ellers kan det nevnes at lokaliteten R21/22 også hadde 

innslag som typologisk kan dateres til SN-EBA. Her blei det funnet en flateretusjert 

pilspiss, og to ildsteder med datering til bronsealder periode II angir trolig alderen på 

pilspissen. Dateringa er om lag samtidig med dateringene av det fossile 

dyrkningslaget på Kjeldsvika IV (Ballin & Jensen 1995:85). 
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5. KONKLUSJON 

Lokaliteten Kjeldsvika IV ligger innerst i Kjeldsvika, på ei nord-nordvestvendt, slakt 

hellende slette sørøst for sørenden av Kjeldsvika. Denne inntil 20 m brede sletta 

avgrenses av bekken og en bratt skråning i vest, mot vika i nord. Sør for sletta stiger 

terrenget bratt opp mot en delvis fint oppmurt kjerrevei som her går i bue rundt 

Kjeldsvika. Det er ca 60 m fra sjøkanten til den avgrensende stigninga i terrenget i 

sør. De undersøkte delene av lokaliteten ligger ca 4-5,5 m o.h. Til sammen 1053 funn 

blei gjort. Lokaliteten ligger i dyrka mark. Undersøkelsen blei gjennomført ved hjelp 

av en kombinasjon av prøverutegraving, etterfulgt av maskinell flateavdekking og 

konvensjonell graving i ruter og lag. Til sammen 11 prøveruter blei gravd i det 

moderne matjordlaget. Ca 230 m² blei avtorva, og 38 m² blei gravd for hånd i ruter i 

ett stratigrafisk lag på stort sett omkring 10 cm tykkelse. 

 

Det typologisk eldste funnet herfra er ei bergartsøks fra seinmesolittisk tid. Imidlertid 

gir funnstedets høyde over havet en bakre dateringsgrense til MNa. Øksa er trolig 

deponert på stedet på et seinere tidspunkt, kanskje i eldre bronsealder. En annen 

bergartsøks, tre A-piler, to tverrpiler, flekkekniver, flekker og flekkekjerner antas å 

være samtidige. Disse funna skal tolkes som rester etter et eller noen få opphold som 

kan dateres til MNa. Trolig er spredningsmønsteret blant de neolittiske funna resultat 

av seinere forstyrrelser på lokaliteten. Av totalt 11 
14

C-dateringer fra Kjeldsvika IV 

har imidlertid ingen gitt resultat til mellomneolittisk tid. 

 

Tidlig i eldre bronsealder er vegetasjonen på stedet blitt svidd ned, trolig for rydding 

med tanke på dyrking, eventuelt også beiting. Et sterkt trekullholdig, fossilt 

dyrkningslag blei påvist i et område på ca 150 m² under den moderne matjorda, men 

dette laget blei ikke avdekka i sin fulle utstrekning. Utgravinga for hånd blei 

konsentrert til dette laget. To trekullprøver fra laget er 
14

C-datert til tidlig eldre 

bronsealder (periode I). En makrofossilprøve er analysert fra laget, men det blei ikke 

funnet andre makrofossiler enn forkulla skogsvegetasjon. Fem kokegroper er blitt 

skåret ned i dette dyrkningslaget. Disse er datert til eldre bronsealder ned mot 

overgangen til yngre bronsealder. Dateringene fra eldre bronsealder stemmer godt 

overens med deler av gjenstandsmaterialet, bl.a. fem hjerteforma pilspisser, skrapere, 

bor og annet som er tildanna ved hjelp av flateretusjeringsteknikk. Det kan likevel 

ikke utelukkes at disse gjenstandene er fra seinneolittiske boplasslag som siden er blitt 

forstyrra av dyrkning i eldre bronsealder. Yngre bronsealder er ikke representert i de 

daterte trekullprøvene, og heller ikke noe funnmateriale kan plasseres sikkert i denne 

perioden. Derimot er tre kokegroper 
14

C-datert til førromersk jernalder og tidlig 

romertid. Drøyt 200 keramikkskår kan trolig knyttes til aktiviteter på Kjeldsvika IV i 

denne perioden. 

 

Det blei ikke gjort funn som kan tolkes som sikre spor etter bygninger på lokaliteten, 

men trolig har det stått bygninger på boplassen, som kan knyttes til gjenstander og 

nedgravde strukturer på stedet. Bygningene har i så fall trolig stått utenfor det 

undersøkte området på Kjeldsvika IV. Lokaliteten blei ikke fullstendig undersøkt. 

Dens totale omfang anslås å være inntil ca 300-500 m² stort.  
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7. VEDLEGG 

7.1 TEGNINGER, ORIGINALDOKUMENTASJON I FELT 

Tegning nr. Hva? Tegner 

1 S1 profil, S13 mulig stolpehull plan Gaute Reitan 

2 Profilbenk med fossilt dyrkn.lag Gaute Reitan 

3 S2, S3, S5 plan, S3 profil Ole-Ivar Birkelund 

4 S8, S7 S4 plan Lars M. Fuglevik 

5 Skisse: felt oversikt, strukturer, prøveruter Gaute Reitan 

6 S9 profil Gaute Reitan 

7 S12a/b profil Øystein Dahle 

8 ”S11” dyrkn-lag i forsenkning, profilbenk, S1 Lars M. Fuglevik 

9 S2 profil Lars M. Fuglevik 

10 S9, S12a-b plan m skjørbrente steiner Ole-Ivar Birkelund 
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7.2 FOTOLISTE   

 Film 1, Negativnr. Cf.32664 
Bildenr.  Motiv Retning 

mot 
Fotograf Dato 

1 ID-bilde, film 1 - LMF 05.09.06 

2 Oversiktsbilde Kjeldsvika IV NNV LMF 05.09.06 
3 Oversiktsbilde Kjeldsvika IV SØ LMF 05.09.06 
4 Oversiktsbilde Kjeldsvika IV S LMF 05.09.06 
5 Oversiktsbilde Kjeldsvika IV NV LMF 05.09.06 
6 Oversiktsbilde Kjeldsvika IV NNV LMF 05.09.06 
7 Prøverute 2 profil (95x/100y), lag 3 

ferdig 
- GR 07.09.06 

8 Arbeidsbilde, såldestasjon - GR 07.09.06 

9 Arbeidsbilde, såldestasjon - GR 11.09.06 

10 Profil/flate i prøverute 6 (107x/105y) NV GR 12.09.06 

11 Flate/terrasse N GR 12.09.06 
12 Prøverutegraving på terrasse N GR 12.09.06 
13 Sålding Ø GR 12.09.06 
14 Prøveruter og såldestasjon SV GR 13.09.06 

15 Prøverute 6 (107x/105y) kokegrop og 
profil prøverute 

SØ GR 13.09.06 

16 Prøverute 6 (107x/105y) kokegrop og 
profil prøverute 

SØ GR 13.09.06 

17 Prøverute 6 (107x/105y) kokegrop og 
profil prøverute 

SØ GR 13.09.06 

18 Prøverute 6 (107x/105y) kokegrop og 
profil prøverute 

SØ GR 13.09.06 

19 Stein fra prøvehull 6 med kokegrop SØ GR 13.09.06 
20 Stålorm i prøverute - GR 13.09.06 
21 Stålorm i prøverute - GR 13.09.06 
22 Profilvegg prøverute 10 (115x/107y) NV OIB 14.09.06 

23 Profilvegg prøverute 10 (115x/107y) NV OIB 14.09.06 
24 Arbeidsbilde søndre del: Maskin i bruk SSØ GR 14.09.06 
25 Arbeidsbilde søndre del: Maskin i bruk SSØ GR 14.09.06 
26 Oversikt søndre del sør for profilbenk SSØ GR 15.09.06 

27 S6 ildsted plan Ø LMF 18.09.06 

28 S7 stolpehull? plan Ø LMF 18.09.06 
29 S4 ildsted? plan Ø LMF 18.09.06 
30 S3 ildsted plan ØSØ LMF 18.09.06 
31 Arbeidsbilde Gaute og Ole Ivar SØ LMF 18.09.06 
32 Oversikt søndre del av feltet Ø GR 18.09.06 
33 Oversikt søndre del av feltet ØNØ GR 18.09.06 
34 Oversikt søndre del av feltet V GR 18.09.06 
35 Oversikt søndre del av feltet V GR 18.09.06 
36 Oversikt søndre del av feltet V GR 18.09.06 
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    Film 2, Negativnr. Cf.32665 
Bildenr.  Motiv Retning 

mot 
Fotograf Dato 

1 Knakkestein in situ S LMF 19.09.06 

2 Knakkestein in situ, prøverute 6 med 
kokegrop i bakgrunnen 

Ø LMF 19.09.06 

3 S2 ildsted plan SSØ LMF 19.09.06 
4 S5 ildsted (?) plan SSØ LMF 19.09.06 
5 S8 ildsted plan SSØ LMF 19.09.06 
6 S1 ildsted/kokegrop(?) plan SSØ LMF 19.09.06 
7 Oversiktsbilde nordre del av feltet med 

ildsteder 
Ø LMF 19.09.06 

8 Kulturlag nord for profilbenk SSØ LMF 19.09.06 
9 Kulturlag nord for profilbenk SSØ LMF 19.09.06 

10 Kulturlag nord for profilbenk VSV LMF 19.09.06 
11 Ride-/kjerrevei sør for lokaliteten S GR 19.09.06 
12 Ride-/kjerrevei sør for lokaliteten S GR 19.09.06 
13 Ride-/kjerrevei sør for lokaliteten S GR 19.09.06 
14 Ride-/kjerrevei sør for lokaliteten S GR 19.09.06 
15 Gode havneforhold i Lundevågen! NV GR 19.09.06 
16 F.v.: S8 (ildsted), S5 (ildsted), S2 

(ildsted) 
VSV LMF 19.09.06 

17 F.v.: S8 (ildsted), S5 (ildsted), S2 
(ildsted) 

VSV LMF 19.09.06 

18 S8 (ildsted), S5 (ildsted), S2 (ildsted) N LMF 19.09.06 
19 Kjeldsvika med lokaliteter ØSØ GR 19.09.06 
20 Kjeldsvika med lokaliteter SØ GR 19.09.06 
21 Kjeldsvika med lokaliteter ØSØ GR 19.09.06 
22 S3 ildsted gravd ned i kulturlag profil NNV OIB 20.09.06 

23 S3 ildsted gravd ned i kulturlag profil NNV OIB 20.09.06 

24 S9 ildsted delvis plangravd NNV GR 21.09.06 

25 S9 ildsted delvis plangravd NNV GR 21.09.06 
26 Arbeidsbilde NØ GR 21.09.06 
27 S9 ildsted/kokegrop plan VNV GR 22.09.06 

28 S9 ildsted/kokegrop plan VNV GR 22.09.06 
29 Lunsj i Kjeldsvika N GR 22.09.06 
30 S1 ildsted/kokegrop plan, søndre del 

under profilbenk 
NV GR 22.09.06 

31 S9 ildsted graves ut S GR 25.09.06 

32 S12 ildsted og prøverute Ø GR 25.09.06 
33 S12 ildsted N  25.09.06 
34 F5 Øks in situ inntil stor, jordfast stein 

nær S12 (to ildsteder) 
V OIB 26.09.06 

35 F5 Øks in situ inntil stor, jordfast stein V OIB 26.09.06 
36 F5 Øks oppe i dagen ved opprinnelig 

funnsted 
V OIB 26.09.06 

  



Lundevågenprosjektet delrapport 4 

Kjeldsvika IV  

Gnr. 7/23, Farsund kommune, Vest-Agder                  Saksnr. 06/4272 og 08/904 

 

                                       

 

 65 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

    Film 3, Negativnr. Cf.32666 
Bildenr. Motiv Retning 

mot 
Fotograf Dato 

1 Arbeidsbilde/oversikt felt søndre del SØ GR 26.09.06 

2 F5 Øks in situ V GR 26.09.06 

3 Øksefinneren - GR 26.09.06 

4 F5 Øks detalj - GR 26.09.06 

5 F5 Øks detalj - GR 26.09.06 

6 S2, S5, S8 profil (S5 nesten borte) ØNØ LMF 27.09.06 

7 S2, S5, S8 profil (S5 nesten borte) ØSØ LMF 27.09.06 
8 Gaute - LMF 27.09.06 
9 S2 ildsted profil ØNØ LMF 27.09.06 

10 S6 ildsted profil (m/blitz) Ø OIB 27.09.06 
11 S6 ildsted profil (u/blitz) Ø OIB 27.09.06 
12 Arbeidsbilde: Dokumentasjon i plan ØSØ GR 27.09.06 
13 Arbeidsbilde: Dokumentasjon i plan ØSØ GR 27.09.06 
14 Arbeidsbilde: Dokumentasjon i plan V GR 27.09.06 
15 Arbeidsbilde: Dokumentasjon i plan V GR 27.09.06 
16 S1 ildsted/kokegrop plan VNV GR 27.09.06 
17 S1 ildsted/kokegrop plan SØ GR 27.09.06 
18 S11 nedgraving eller kulturlag? (Plan) NØ LMF 27.09.06 
19 S11 nedgraving eller kulturlag? (Plan) N LMF 27.09.06 
20 S11 nedgraving eller kulturlag? (Plan) NNV LMF 27.09.06 
21 S1 ildsted/kokegrop profil S GR 27.09.06 
22 S1 ildsted/kokegrop profil S GR 27.09.06 
23 Arbeidsbilde: Møkkavær!  GR 28.09.06 

24 S13 stolpehull? plan Ø GR 28.09.06 
25 S13 stolpehull? plan Ø GR 28.09.06 
26 S13 stolpehull? profil - GR 28.09.06 
27 Profilbenk, kulturlag Ø GR 28.09.06 
28 Profilbenk, kulturlag N GR 28.09.06 
29 Profilbenk, kulturlag N GR 28.09.06 
30 Arbeidsbilde - ØD 28.09.06 
31 S12 a+b ildsteder profil V ØD 28.09.06 
32 S12 a+b ildsteder profil V ØD 28.09.06 
33 S12 a ildsted profil V ØD 28.09.06 
34 S12 a ildsted profil V ØD 28.09.06 
35 S12 b ildsted profil V ØD 28.09.06 
36 S12 b ildsted profil V ØD 28.09.06 
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   Film 4, Negativnr. Cf.32667 
Bildenr.  Motiv Retning 

mot 
Fotograf Dato 

31 Arbeidsbilde SØ GR 28.09.06 
32 S9 ildsted profil V GR 28.09.06 
33 S9 ildsted profil V GR 28.09.06 
34 S9 ildsted profil NV GR 28.09.06 
35 Ferdig gravd, ha det bra! SØ GR 28.09.06 
36 Ferdig gravd, ha det bra! NV GR 28.09.06 

 

(LMF = Lars Morten Fuglevik, GR = Gaute Reitan, OIB = Ole Ivar Birkelund, ØD = 

Øystein Dahle)  
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7.3 VEDARTSBESTEMMELSE 
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7.4 DATERINGER 
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