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SAMMENDRAG 
Det ble skilt ut og undersøkt tilsammen 8 lokaliteter i Smalsundet. Av disse er 6 lokaliteter kun 

prøvegravd, mens bare 2 av lokalitetene ble prioritert for videre utgravninger (Smalsundet I og 

Smalsundet VI). Alle lokalitetene ligger i gammel dyrka mark, og prøveundersøkelsene bekreftet 

antagelsen om at lokalitetene generelt var dårlig bevart. De to lokalitetene som ble utgravd (Smalsundet 

I og VI) ga resultater som kan belyse spørsmål omkring overgangen mellom Kjeøyfase og 

tidligneolitikum (TN). Begge lokalitetene omfattet materiale fra tidlig del av Kjeøyfasen, mens 

hovedmengden av materialet fra Smalsundet I dateres til sent TN/MNA. 

 

Av 7 C14-dateringer fra Smalsundet er 1 samtidig med gjenstandsmaterialet fra Kjeøyfasen på 

Smalsundet I, mens de øvrige dateringene faller innenfor ulike deler av jernalder, og viser trolig til 

aktivitet i området i disse periodene.  

 

Smalsundet I ligger på en nordvendt, svakt hellende flate som er naturlig topografisk avgrenset av et 

høydedrag i nordøst, og et bratt fall i terrenget ned mot Smalsundet i nordvest. Lokaliteten ligger vest 

for selve Smalsundet, og ca 190 m nordøst for østlig ende av Lundevågen kai. Høyden over havet er på 

mellom 7,5 og 9,5 m. Smalsundet I ligger i et område som tidligere har blitt dyrket. Innledningsvis ble 

lokaliteten undersøkt med 8 prøvestikk og 8 prøveruter. Deretter ble matjorden fjernet på et ca 200 m² 

stort område. Sju strukturer ble avdekket. Et lite område på ca 9 m² ble undersøkt med konvensjonell 

graving i ruter og lag. Kun 29 funn ble registrert fra denne delen av undersøkelsen. Hoveddelen av 

funnmaterialet fra Smalsundet I kommer fra prøvestikkene og prøverutene. 
14
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sju strukturer foreligger, alle fire kokegroper. Kokegrop S16 er datert til tidlig kjeøyfase, mens de tre 

øvrige kokegropene (S1, S3 og S15) har dateringer til forskjellige deler av jernalderen (førromersk 

jernalder/eldre romertid, merovingertid og vikingtid). 

Til sammen er det registrert 1715 enkeltfunn fra lokaliteten. Noen få funn viser til et kort besøk trolig i 

kjeøyfasen, hovedtyngden i materialet peker mot at lokaliteten har vært i bruk en gang sent i TN eller i 

MNa. I tillegg til det littiske materialet er det funnet fire skår keramikk på lokaliteten, tre skår i en 

kokegrop og ett skår i et prøvestikk. Keramikken kan trolig knyttes til aktiviteten i forbindelse med 

kokegropene fra jernalder.  

Undersøkelsen av Smalsundet I bekreftet antagelsen om at boplasslagene var sterkt omrotet som følge 

av senere aktiviteter på stedet, først og fremst jordbruk i nyere tid. Materialet inneholder likevel en 

rekke diagnostiske og daterbare gjenstander som gir godt grunnlag for å tidfeste når lokaliteten var i 

bruk. Lokaliteten ble ikke fullstendig undersøkt. 

 

Smalsundet VI ligger på en terrasseflate ca 80m øst for østlig ende av Lundevågen kai. . Den 

undersøkte terrasseflaten ligger ca 9 m.o.h. og har et areal på ca 300 kvm (benevnt øvre flate). Herfra 

faller terrenget via en skråning ned mot en større flate på ca 700 kvm (ca 6 m.o.h.) som heller slakt mot 

vest nedenfor (benevnt nedre flate). Smalsundet VI ligger i et område som tidligere har blitt dyrket.     

Smalsundet VI ble først undersøkt med 21 prøvestikk og 2 maskinelt gravde prøveruter, deretter ble det 

anlagt en søkesjakt (sjakt 24) fra øst mot vest i skråningen mellom den øvre og nedre flaten. Videre ble 

den øvre flaten, hele skråningen og noe av den nedre flaten maskinelt avdekt. Den øvre flaten, ca 60 

m², ble undersøkt med konvensjonell graving i ruter og lag.  

Totalt omfatter undersøkelsen 13390 enkeltfunn, inkludert prøvemateriale. Fire strukturer tolket som 

kokegroper ble registrert og 
14

C-datert. Dateringene dekker periodene eldre førromersk jernalder, 

folkevandringstid og merovingertid. 

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

besøkt flere ganger gjennom kjeøyfasen (4650 – 3800 f.Kr). I tillegg til de littiske funnene ble det 

funnet 36 skår keramikk. Keramikken kan sannsynligvis knyttes til aktiviteten rundt kokegropene i 

jernalder.  

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

funnkonsentrasjoner, en i vestlig del og en i østlig del av det utgravde feltet. Dette viser at 

boplasslagene ikke var så omrotet som antatt i forkant. I tillegg frembrakte undersøkelsen en rekke 

diagnostiske og daterbare gjenstander som gir godt grunnlag for å tidfeste når lokaliteten var i bruk. 

Lokaliteten ble ikke fullstendig undersøkt. 

 

Lokalitetene Smalsundet II, III, IV, V og VII ble undersøkt med prøvestikk, prøveruter og sjakter. 

Undersøkelsene resulterte i få funn og lite diagnostisk materiale. Smalsundet VII med 161 funn var den 

mest funnrike. Lokalitetene representerer trolig korte opphold i senmesolitikum og kanskje i 

neolitikum. På Smalsundet II ble det avdekket en kokegrop som er 
14

C-datert til rundt Kr.F. 

 

Smalsundet VIII ligger på en liten flate innunder en lav bergvegg. Lokaliteten er naturlig, topografisk 

avgrenset. Lokaliteten ble undersøkt med 2 maskinelt gravde prøveruter, maskinell flateavdekking og 2 

manuelt gravde prøveruter. Totalt omfatter undersøkelsen 59 enkeltfunn, hvorav 2 i flint (en flekkekniv 

og et fragment), 51 keramikkskår og 6 fragment av brente bein. Keramikken funnet på Smalsundet VIII 

stammer fra et lite, konsentrert område på anslagsvis 2x2 m like foran en lav bergvegg. Keramikken er 

uten dekor og kan ikke dateres nærmere enn til tidsrommet yngre steinalder/jernalder. Flekkekniven ble 

funnet i samme prøverute som keramikken (PR 20). Et dateringsforslag på flekkekniven til 

mellomneolitikum utelukker ikke muligheten for at keramikken kan være samtidig, og at funnene fra 

Smalsundet VIII dermed kan betraktes samlet. Dette må dog betraktes som usikkert. Funnmaterialet fra 

Smalsundet VIII er av en meget spesiell karakter; store mengder keramikk ble funnet i et lite, 

konsentrert område like ved en bergvegg. Brente bein ble også funnet i massene. Kanskje kan dette 

tolkes som rester etter et kort opphold på stedet. Alternativt kan det være spor etter en intensjonell 

deponering.  Lokalitetens beliggenhet og funnmaterialets spesielle karakter gjør at denne lokaliteten 

skiller seg markant fra de andre lokalitetene i Smalsundet. Stedet ligger over hundre meter fra 

steinalderens kystlinje, og funnene vitner om en annen type aktivitet på stedet enn de mer typiske 

boplassfunnene fra de andre lokalitetene i Smalsundet. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

SMALSUNDET I-VIII  

LUNDE, 6/1, FARSUND KOMMUNE, VEST-AGDER 

JENNY KALSETH 

 

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. Ystgaard 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 lokalitetene Smalsundet I-VIII, og er 

nr.7 av 7 delrapporter fra Lundevågenprosjektet. Foreliggende rapport er utarbeidet på 

grunnlag av delvis bearbeidet feltdokumentasjon av Øystein Dahle og Hilde 

Fyllingen. 

 

For informasjon og oversikter omkring Lundevågenprosjektets organisering, om 

lokale strandforskyvningskurver, samt formidling m.m., se sammenfattende rapport 

for Lundevågenprosjektet, delrapport 1 (Berg-Hansen og Reitan 2009).  

 

 

 

 

 

 

 



Lundevågenprosjektet delrapport 7   

Smalsundet I-VIII  

Gnr. 6/1, Farsund kommune, Vest-Agder   Saksnr. 06/4272 og 08/904                                                  

 

 8 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

 

 
RAPPORTER 
LUNDEVÅGENPROSJEKTET 

FORFATTER LOKALITETSNAVN KULTURMINNETYPER C-NUMMER 

 
1 

Delrapport 1 
Lundevågenprosjektet - 
sammenfattende rapport. 

I. M. Berg-Hansen 
og G. Reitan 

   

 
2 

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

G. Reitan Kjelsvika I 
Steinalderlokalitet 
Kokegroper 
(Transgresjon) 

C56458 

 
3 

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

G. Reitan Kjelsvika III 
Steinalderlokalitet 
Rydningsrøysfelt 
Kokegroper 

C56459 

 
4 

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

G. Reitan 
 
Kjelsvika IV 

Boplassspor fra 
bronsealder 
Dyrkningslag 
Kokegroper 

C55979 

 
5 

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

L. Grindkåsa og  
 I. M. Berg-Hansen 

Kjelsvika V, VI og 
VII 

Steinalderlokaliteter 
Kokegroper 
Dyrkningslag 

C55635-55639 

 
6 

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

L. Grindkåsa Kjelsvika VIII 
Gravrøyser 
Steinlag 

C56211-56214 

 
7 

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

J. Kalseth Smalsundet I - VIII 
Steinalderlokaliteter 
Kokegroper 

C56501-56509 

 

Tab. 1: Oversikt over alle delrapporter fra Lundevågenprosjketet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lundevågenprosjektet delrapport 7   

Smalsundet I-VIII  

Gnr. 6/1, Farsund kommune, Vest-Agder   Saksnr. 06/4272 og 08/904                                                  

 

 9 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

 

 

 

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

Lundevågen med planområder er markert 
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Fig. 3: Oversiktskart over Lundevågen med de berørte områdene uthevet i grått: H6/N6 vest for Smalsundet 

og H5 og N5, samt H16 og N16 hhv. vest og øst for Kjeldsvika. Lundevågenprosjektets undersøkte lokaliteter 

er markert med romertall og svarte felt. Farsundprosjektets undersøkelsesområde fra 1992 er skravert vest 

på kartet, på nordsiden av Lundevågen.  
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2. DELTAGERE, TIDSROM 

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Dahle, Øystein  Feltleder I 27/08 - 23/10 2007 42 

Fyllingen, Hilde  Feltleder II 27/08 - 12/10 2007 35 

Bratt, Ann Iren Feltassistent 27/08 – 12/10 2007 35 

Lundberg, Nina  Feltassistent 27/08 – 12/10 2007 35 

Rendall, Hanne Mette  Feltassistent 10/09 – 28/09 2007 15 

Stene, Klara Bryn  Feltassistent 27/08 – 07/09 2007 35 

Wenn, Camilla  Feltassistent 27/08 – 12/10 2007 35 

  TOTALT 232 

 

 

 

I tillegg til de ovennevnte utførte Tone Wikstrøm digital innmåling av lokalitetene. 

Hun deltok tidvis også i utgravinga når forholdene tilsa slik prioritering. 

 

Torben Omland og Roy Heskestad deltok som førere av gravemaskin. Begge jobber i 

Brdr. Thorkildsen, Vanse. I tillegg deltok skogsarbeider Tor Torkildsen ved behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2: Antall dagsverk forbrukt i felt ved Smalsundet. 
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3. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

3.1 LANDSKAP OG TOPOGRAFI 

De undersøkte lokalitetene Smalsundet I-VIII ligger om lag 2 km sørvest for Farsund 

by, like vest for Smalsundet som ligger omtrent midt i den i den øst-vest-orienterte 

fjordarmen Lundevågen. Videre ligger undersøkelsesområdet ca 1 km nordøst for 

Husebysanden, og 500 m nordøst for Vollmoen.  

 

Terrenget rundt Lundevågen er kupert med større og mindre bergkoller. Innimellom 

disse er det små og ofte trange dalganger. Ned mot sjøkanten flater terrenget noe ut de 

fleste steder. Det er generelt få større, sammenhengende flater i Lundevågen. 

Imidlertid har både dalganger og berghyller blitt intensivt dyrka inntil nylig (inntil 

midt på 1900-tallet). Mange steder fins også oppbygde terrasser av tørrmurt stein, som 

har blitt anlagt for å øke de dyrkbare flatene. Dagens landskap preges av 

rydningsrøyser og steingjerder, og er i dag i ferd med å gro igjen med busker, kratt og 

løvskog, foruten spredt, plantet granskog, til tross for at beitende storfe begrenser 

gjengroingen til en viss grad. Så å si alle flater i planområdet i Smalsundet er 

oppdyrket, og svært mange av de små jordene er utvidet ved hjelp av oppbygde 

terrasser som ikke er synlige på overflaten. Denne bearbeidingen av terrenget har 

trolig også medført en del flytting av jord innenfor det enkelte jordet. Flatene er i flere 

tilfeller så små at de ikke er egnet for pløying, og spadebruk er derfor sannsynlig 

dyrkningsmåte. 

 

3.2 KULTURMINNER I SMALSUNDET, PRIORITERINGER OG METODER  

Det har vært foretatt registreringer i Smalsundet i flere omganger og med ulikt 

presisjonsnivå. Før utgravningene startet var det registrert 11 steinalderlokaliteter i 

området. Ingen av lokalitetene var avgrenset, og tilstandsopplysningene var 

begrensete. Fordi bevaringsforholdene var antatt dårlige i Smalsundet, og de enkelte 

lokalitetenes tilstand og omfang var svært usikker, ble det besluttet å foreta 

prøvegravinger med utgangspunkt i de registrerte lokalitetene. Dette skulle brukes 

som grunnlag for å prioritere videre utgravninger i området.  

 

Gjennom undersøkelsen ble det avgrenset 8 lokaliteter i Smalsundet. Dette er tre færre 

enn det som var registrert, noe som skyldes skadene i forbindelse med den omfattende 

dyrkinga i området. Det er sannsynlig at verken undersøkelsen eller registreringen har 

klart å fange opp alle lokaliteter i området. Samtidig er det svært vanskelig å avgrense 

lokaliteter gjennom en registrering i et område med så vidt omfattende 

dyrkningsskader. 

 

Prosjektplanen la opp til videre undersøkelse av 5 lokaliteter. Fordi tilstanden var for 

dårlig på de fleste lokalitetene, ble de videre utgravningene konsentrert om 2 av 

lokalitetene. Dette ble gjort for å få mest mulig informasjon ut av de to best bevarte 

lokalitetene.  

 

Prøvegravningene ble utført ved kombinasjon av prøvestikking, prøvegraving av 

metersruter (for hånd og med maskin), og prøvesjakting. Utgravningene ble 

gjennomført som en kombinasjon av flateavdekking med maskin og håndgraving i 
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ruter og lag. All utgravning og innsamling av funn ble gjort i henhold til et rutenett 

med koordinater. Alle Smalsundet-lokalitetene inngår i ett og samme rutenett som 

dekker hele delområdet Smalsundet. Avgrensingen av de prøvegravde lokalitetene i 

Smalsundet-området ble gjort i en kombinasjon av funnspredning fordelt på de 

respektive prøvestikkene/prøevrutene, samt ut fra topografiske kriterier.  

 

For detaljer om metode og dokumentasjon, se sammenfattende rapport 1 for 

Lundevågenprosjektet. 

 
Lokalitetsnavn 

Lundevågen-

prosjketet 

C-nr 

(Lundevågen-

prosjektet) 

 

ID-nr. 

Tidligere 

lokalitetsnavn 

 

Ref. 

C-nr 

(registrert 

materiale) 

 

Registrering 

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

fylkesk. 

Smalsundet II 56502 78710 72 R 23 51160 Dyrnæs 1996 

 

Smalsundet III 

 

56503 

 

- 

 

73? 

R102 

R103 

R107 

51158 

37601 

37602 

37603 

 

Dyrnæs 1996 

Kallhovd 1989 

 

Smalsundet IV 

 

 

56504 

 

50133 

 

73? 

 

R 21 

 

 

Se ovenfor 

 

Dyrnæs 1996 

 

 

Smalsundet V 

 

56505 

 

30487 

 

74 

R 22 

R 108 

R 109 

51148 

37604 

37605 

Dyrnæs 1996 

Kallhovd 1989 

Smalsundet VI 56506 - 75 

76 

Lok. 2 

R 106 

 

37598 

 

Kallhovd 1989 

Smalsundet VII 56507 - 9 R 104 37596 Kallhovd 1989 

Smalsundet VIII 56508 - - R 111 37600 Kallhovd 1989 

 

Tab. 3: Korrelasjonsliste – lokalitetsnummer (ulike registreringer og Lundevågenprosjektet): 
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4. SMALSUNDET I 

4.1 LOKALTOPOGRAFI OG BESKRIVELSE AV LOKALITETEN 

Smalsundet I ligger på en flate umiddelbart sørvest for selve Smalsundet, og ca 190 m 

nordøst for østlig ende av Lundevågen kai. Ca 200 m mot sør ligger Håkniben. 15 m i 

sørvestlig retning ligger Smalsundet II (ID78710), og ca 270 m videre i sørvestlig 

retning ligger Smalsundet VI. Smalsundet I er den østligste av alle lokalitetene i 

prosjektområdet Smalsundet, som er undersøkt i regi av Lundevågenprosjektet. 

 

Lokaliteten ligger på en nordvendt, svakt skrånende flate naturlig avgrenset av et 

høydedrag i nordøst, og et bratt fall i terrenget ned mot Smalsundet i nordvest. Arealet 

på flaten er ca 20 x 30 meter, høyden over havet er på mellom 7,5 og 9,5 m. Flaten 

lokaliteten ligger på faller svakt ned mot Smalsundet II i sørvest uten noen klar 

topografisk avgrensning.  

 

Fra Smalsundet I er det godt utsyn mot nord og vest. En lav, men markert knaus 

umiddelbart øst for lokaliteten begrenser utsynet mot øst. Vegetasjonen i området kan 

beskrives som dyrket engmark med gress. Selve flaten var før undersøkelsen tok til i 

ferd med å gro igjen av store mengder små løvtrær. Rundt flaten vokste det 

varmekjære løvtrær som eik og or. 

 

Se figur 2 s.8 for oversikt over lokalitetene i Smalsundet under Lundevågenprosjektet 

2006-2007. 

 

4.2 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Smalsundet I ble på forhånd antatt å ha et begrenset vitenskapelig potensial. 

Lokaliteten ligger i dyrka mark, og boplassmaterialet ble forventet å være sterkt 

forstyrret. 

 

Lokaliteten var tidligere registrert av Vest-Agder fylkeskommune. Det fremkom ikke 

av prosjektplanen hvilke funn som var gjort på lokaliteten og en videre undersøkelse 

var nødvendig. Flaten ble innledningsvis undersøkt med åtte prøvestikk og åtte 

prøveruter. Målet var å fremskaffe representativt materiale for eventuelt å kunne si 

noe om lokalitetens omfang, og avklare når den var i bruk.  

 

Ved undersøkelser på steinalderlokaliteter som er forstyrret av dyrking, var 

hovedfokuset ifølge prosjektplanen å undersøke hvorvidt det fantes strukturer under 

matjordlaget (Ystgaard 2006). Eksempel på slike strukturer er ildsteder, nedgravde 

avfallsdynger og hull etter  

jordgravde stolper i hustomter. Hvis mulig skulle det samles inn prøver fra gode 

kontekster for datering. Alle prøvestikkene og prøverutene på Smalsundet I ble derfor 

gravd kun i matjordslaget.   

 

En nærmere avklaring av forholdet mellom Smalsundet I og Smalsundet II var også 

ønskelig, for om mulig å avgjøre om det dreide seg om to separate lokaliteter, eller ett 

sammenhengende funnområde. 
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4.3 UTGRAVINGSMETODE/FORLØP 

Stratigrafi: Stratigrafien på lokaliteten var noe varierende, men den kan grovt 

beskrives slik: Under torven var det et brunt, humøst matjordslag på ca 20 cm, 

deretter et mer sandblandet, mindre humøst matjordslag på 20 - 35 cm. Under det 

finsorterte morenemasser av sand og grus. 

 

På bakgrunn av funn i prøvestikk og prøveruter ble matjorden maskinelt fjernet på et 

ca 200 m² stort område. Det ble spart en 8 meter lang og 0,5 meter bred profilbenk 

orientert nordøst-sørvest for å få kontroll med lagdelingen på lokaliteten. Sørøst for 

profilbenken var det lite funn og ingen strukturer. Siden grunnforholdene her viste seg 

å være svært fuktige og kraftig forstyrret av moderne drenering, ble det ikke 

undersøkt mer på denne siden av profilbenken. Nordvest for profilbenken ble det 

avdekket flere strukturer i undergrunnen. Flaten ble manuelt renset med krafse, og 

strukturene ble finrenset med graveskje. Strukturene ble videre undersøkt ved snitting. 

Dokumentasjonen bestod av bilder og tegninger i plan og profil. Fyllmassene ble 

såldet. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4: Feltassistent Camilla Wenn ved gravemaskinen på Smalsundet I. Smalsundet II synes på 

langsmal terrasse bak t.h., fremfor en lav bergvegg. Foto: H. M. Rendall/KHM 
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Et lite område på 9 m² ble på grunnlag av de mest funnrike prøverutene/stikkene 

nordvest på feltet gravd ut med tradisjonell metode. Det ble gravd ett mekanisk lag 

(kalt lag 1) på 10 cm, inndelt i 0,5 x 0,5 meters enheter. Massene ble vannsåldet i 4 x 

4 mm såld.  

 

4.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Lokaliteten synes å være kraftig forstyrret av senere aktiviteter på stedet, først og 

fremst jordbruk i nyere tid. Mulighetene for å kunne si noe om den romlige 

organiseringen av boplassen er dermed små. 

Det var relativt mange funn i prøvestikkene og prøverutene som ble gravd i 

matjordslaget. Ved maskinell avdekking av matjordslaget i søk etter strukturer må 

man dermed anta at det ble fjernet en mengde funn fra lokaliteten. 

Gjenstandsmaterialet som ble samlet inn i løpet av undersøkelsen av Smalsundet I 

vurderes likevel som godt nok til å datere boplassen på typologisk grunnlag.  

 

4.5 FUNNMATERIALET 

Funn- og prøvemateriale fra Smalsundet I er katalogisert under C56501. Materialet er 

katalogisert i henhold til Helskog et al. (1976). Totalt omfatter undersøkelsen 1715 

enkeltfunn, inkludert prøvemateriale. Av litisk materiale er det registrert 1606 funn, 

kun to av disse er ikke av flint; ett avslag i kvarts og en knakkestein i bergart. 1,93 % 

av flinten er sekundært bearbeidet. 

 

Fig. 5: Kart over prøvestikk og prøveruter på Smalsundet I. Ill.: L. Thorgersen 
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Pilspisser i flint 

Det er katalogisert ni pilspisser, hvorav fem A1-piler, tre A2-piler og en enegget 

pilspiss. Alle A1-pilene er laget på flekker, med tydelige rester etter slagbulen i 

tangen. To av A1-pilene mangler odden, og to av A1-pilene tolkes som forarbeid pga 

at odden i begge tilfellene er en ubearbeidet distalende. Av de tre A2-pilene er to laget 

på flekker (begge 0,9 cm brede), den ene er varmepåvirket og delt i to deler, den andre 

mangler odden. Den siste A2-pilen er laget på et hengslet, flekkelignende avslag. 

Lengden er kun 1,5 cm, og distalenden butt grunnet hengslingen. Trolig må denne 

også betraktes som et forarbeid. Den eneggede pilspissen er laget på et avslag. 

Tre av spissene mangler odd, dette kan skyldes skuddskade, uten at det kan sies 

sikkert. 

 

 
Unr Gjenstand Type Materiale Antall 

1 Pilspiss Enegget Flint 1 

2 Pilspiss A1-piler Flint 5 

3 Pilspiss A2-piler Flint 3 

4 Skrapere Flekkeskraper Flint 2 

5 Flekker Med retusj Flint 2 

6 Mikroflekker + mikroflekke 

m/rygg 

Med retusj Flint 3 

7 Skraper Med steil retusj, 

avslagsskraper 

Flint 1 

8 Avslag  Med div. retusj Flint 4 

9 Fragment  Av mulige redskaper m/retusj Flint 2 

10 Fragment  med div. retusj Flint 8 

11 Flekker  Flint 28 

12 Ryggflekker  Flint 13 

13 Mikroflekker  Flint 20 

14 Avslag  Flint 539 

15 Fragment  Flint 552 

16 Splinter  Flint 374 

17 Sylindriske kjerner  Flint 9 

18 Mikroflekkekjerne Med to motstående plattformer Flint 1 

19 Konisk mikroflekkekjerne  Flint 1 

20 Bipolare kjerner  Flint 6 

21 Plattformkjerne (har fungert 

som knakkestein) 

 Flint 1 

22 Plattformkjerner  Med en plattform Flint 9 

23 Plattformkjerner  Med to plattformer Flint 5 

24 Uregelmessige kjerner  Flint 3 

25 Fragment av bipolar kjerne  Flint 1 

26 Fragment av plattformkjerner  Flint 6 

27 Flintknoller  Flint 5 

  Totalt, flint  1604 

28 Avslag  Kvarts 1 

29 Knakkestein  Bergart 1 

30 Keramikk  Keramikk 4 

31 Bein  Bein 98 

32 Trekull/hasselnøttskall  Prøver 7 

  TOTALT  1715 

 

 

 

Tab. 4: Funn fra Smalsundet I, C56501. 
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Øvrige redskaper i flint 

Skrapere  

Det er katalogisert tre skrapere, hvorav to flekkeskrapere med steil, konveks 

enderetusj og en avslagsskraper.  

 

Flekker/mikroflekker m/diverse retusj  

Det er katalogisert en mikroflekke med retusjert hakk, en mikroflekke med skrå 

enderetusj og to flekker med fin kantretusj. I tillegg er det katalogisert en mikroflekke 

med tosidig rygg og totalretusjerte sidekanter. Det er vanskelig å si noe nærmere om 

hvilken funksjon disse redskapene kan ha hatt. 

 

Avslag/fragmenter m/diverse retusj  

Det er katalogisert 12 avslag og fragmenter med forskjellige typer retusj. Av disse kan 

et fragment med et retusjert hakk nevnes.  

 

Flekker i flint 

Det er katalogisert 32 flekker, inkludert sekundært bearbeidede flekker (to 

flekkeskrapere og to flekker med fin kantretusj nevnt ovenfor). Flekkene kan generelt 

beskrives som regelmessige, men korte. Av de 32 flekkene er 11 hele; gjennomsnittlig 

lengde på disse er 2,6 cm, gjennomsnittlig bredde er 1,1 cm. En av flekkene skiller 

seg markert ut ved å være torygget, 5,6 cm lang (brudd i distalenden) og 1,9 cm bred.  

 

Ryggflekker i flint 

Det er katalogisert 14 ryggflekker. Åtte av disse er tosidige, og seks er ensidige. En av 

de tosidige ryggflekkene har totalretusjerte sidekanter. Den er en mikroflekke (7 mm 

bred) og 2,8 cm lang. Distalenden er butt, og det mangler en del av proksimalenden.  

 

Mikroflekker i flint 

Det er katalogisert 23 mikroflekker, inkludert tre sekundært bearbeidede nevnt 

ovenfor. Sett under ett gir mikroflekkene fra Smalsundet I et lite regelmessig preg. De 

er relativt grove og tykke og ser ikke ut til å stamme fra en velutviklet 

mikroflekketeknikk, selv om de morfologisk oppfyller kravene til å være mikroflekker 

(jfr. Helskog et al. 1976). Kun to mikroflekker (funnet i prøverute 2) skiller seg ut ved 

å se ut til å ha vært slått fra mikroflekkekjerner. De fremstår som regelmessige og 

intensjonelle. 

 

Kjerner i flint 

Totalt er det katalogisert 35 kjerner i flint fra Smalsundet I.  

 

Den største gruppen kjerner er plattformkjerner, til sammen er det katalogisert 15 stk. 

Gjennomsnittlig største mål på plattformkjernene er 3,6 cm, 12 har rester etter cortex. 

Ti av plattformkjernene er ensidige med en plattform, fem er flersidige med to 

plattformer. Den ene ensidige kjernen med en plattform fremstår som en flintknoll 

med kjernepreparering (tildannet plattform + minst 5 avspaltninger) i den ene enden. I 

den andre enden er det knuseskader som viser at knollen har blitt brukt som 

knakkestein (se under). Flinten er av grov kvalitet. 
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Sylindriske kjerner utgjør også en stor, ensartet del av kjernematerialet. Det er 

katalogisert til sammen 9 stk. Kjernene er små; gjennomsnittlig største mål er 3,9 cm. 

8 av 9 har rester av cortex.  

 

Det er katalogisert to mikroflekkekjerner, den ene konisk og den andre med to 

motstående plattformer.  

 

I tillegg er det katalogisert seks bipolare kjerner og tre uregelmessige kjerner.  

 

Gjenstander i bergart 
Knakkestein  

Det er katalogisert en knakkestein fra Smalsundet I. I begge endene og hele veien 

rundt kanten er det kraftige knuseskader. I tillegg er det to felter med knuseskader på 

begge bredsidene som viser at den i tillegg trolig har blitt brukt som amboltstein.  

I denne sammenhengen bør også plattformkjernen i flint med knusespor i den ene 

enden nevnes. Trolig har den opprinnelig vært en knakkestein i flint som har fått så 

store skader i den ene enden under knakking, at den har blitt utnyttet videre som 

kjerne.  

 

Keramikk 

Det er katalogisert fire skår som til sammen veier 5,2 gram.   

Tre av skårene er funnet i en kokegrop (S16). Største mål på største skår er 2,0 cm. 

Skårene er uten tydelig inn- eller utside, og fargen varierer mellom brun og mørk 

brun. Største tykkelse er 0,4 cm, og magringen er av kvarts og er fin til mellomgrov 

(største magringskorn: 0,4 cm). Skårene ser ut til å tilhøre samme kar. De er uten 

dekor, og det er ikke mulig å si noe om form på karet.  

Det siste skåret er funnet i et prøvestikk. Skåret måler 1,8 x 1,7 cm, og har både inn- 

og utside og er 1,3 cm tykt. Fargen varierer mellom lys brun til brun. Magringen er av 

kvarts og er fin til mellomgrov, største magringskorn: 0,2 cm. Dette skåret skiller seg 

markant fra de øvrige både i farge, gods og magring, og er neppe fra samme kar. 

Skåret virker å være av samme type gods som keramikkskåret funnet på Smalsundet 

III. 

 

4.6 STRUKTURER 

Flere strukturer kom til syne under avdekking av matjorda på flaten. Til sammen ble 

det påvist sju strukturer hvorav en er tolket som et mulig stolpehull, fem som 

kokegroper og en som kokegrop/ildsted. Stolpehullet er høyst tvilsomt, men er ført 

opp som mulig stolpehull i feltdokumentasjonen. Flere strukturer ble avskrevet i felt, 

disse er ikke tatt med i tabellene under.  

 

Det er stratigrafiske forhold som ligger til grunn for de ulike tolkningene av de 

nedgravde strukturene: Groper med et tilnærmet sammenhengende lag av 

varmepåvirkede steiner over et kullag i bunnen er tolket som kokegroper (jfr. 

Gustafson et al. 2005). Nedgravde groper med lite stein eller et usammenhengende 

steinlag over et kullag i bunnen er blitt tolket som kokegrop/ildsted. Nedgravinger 

som er tilnærmet runde i plan med fyllmasse som har et organisk preg, og som i profil 

har rette sidekanter og flat eller buet bunn tolkes som stolpehull. Eventuell steinsetting 

vil styrke denne tolkningen.     
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Alle strukturene ble funnet på feltet nordvest for profilen. Kokegropene lå stort sett i 

nordøstlige delen (S1, S2, S3, S15, S16 og S17), mens det mulige stolpehullet (S11) 

lå omtrent midt på flaten. Stolpehullet kan ikke sikkert knyttes til noen bygning. 

 

 

 

 
S-

nr 

Struktur Form, 

flate 

Flatemål Form, 

bunn 

Sider 

i 

profil 

Dybde Mengde 

skjørbrent stein i 

utgravd del 

Datert? 

1 Kokegrop Oval 90x75 cm Flat Buet 24 cm 25 liter Ja 

2 Kokegrop 

/ildsted 

Oval 100x80 cm Flat Skrå 12 cm Ikke oppført Nei 

3 Kokegrop Ujevn oval 130x90 cm Flat Skrå 16 cm 12 liter Ja 

11 Mulig 

stolpehull 

Oval 75x55 cm Flat Ujevn 15 cm Ikke oppført Nei 

15 Kokegrop Oval? 80x100 cm Buet Skrå 14 cm 4 liter Ja 

16 Kokegrop Ujevn 170 x min. 

110 cm 

Flat Ujevn 20 cm 12 liter Ja 

17 Kokegrop Oval? 150x? cm Flat Skrå 9 cm Ikke oppført Nei 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5: Oversikt over strukturer dokumentert på Smalsundet I. 
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4.6.1 FUNN I STRUKTURER 

Det ble gjort følgende funn i de ulike strukturene. Det som er ført opp som 

varmepåvirket gjelder kun flintfunn. 

 
S-nr. Totalt antall funn Diagnostiske funn Varmepåvirket 

1 14 Ingen diagnostiske funn 0 

2 0 Ingen funn 0 

3 27 Ingen diagnostiske funn 1 

11 19 2 A2-piler 4 

15 12 Ingen diagnostiske funn 0 

16 43 1 bipolar kjerne, 1 ensidig plattformkjerne med en 

plattform, 1 uregelmessig kjerne, 3 skår keramikk 

6 

17 4 1 mikroflekke 0 

 

 

Fire av strukturene er 
14

C-datert. Kun en av disse har gitt resultat til steinalder (S16, 

kjeøyfasen). S16 er også den strukturen med flest funn, og funnene kunne i teorien 

godt stemme overens med dateringen. Keramikken må derimot anses som senere 

innblanding selv om det ikke ble observert tydelige spor etter forstyrrelser i profilen. 

Det er derfor mulig at også flintfunnene er sekundære. De tre andre strukturene ble 

datert til eldre og yngre jernalder (se avsnitt om datering under). Flintfunn i disse må 

regnes som tilfeldig innblandede boplassfunn. 

 

4.6.2 DATERING 

Det foreligger fire 
14

C-dateringer fra Smalsundet I. Alle disse er fra kokegroper som 

kom til syne ved maskinell avdekking av matjordslaget.  

 

 

 

 

Tre av strukturene (S1, S3 og S15) har dateringer i forskjellige deler av jernalderen, 

og har dermed ikke noe med steinalderaktiviteten på flaten å gjøre. Noe mer 

komplisert er det med S16; strukturen er 
14

C-datert til tidligste del av kjeøyfasen, 

samtidig som det er funnet keramikk i gropen. I denne sammenhengen må keramikken 

og dermed også flinten antas å være sekundære innslag. I dokumentasjonen fra 

utgravingen er det ikke nevnt noe om hvor i kokegropen keramikken ble funnet.  

 

De lokale strandforskyvingsforholdene gjør at et dateringsforslag basert på 

beliggenheten i høyde over havet ikke gir noe konkret holdepunkt for datering av 

Smalsundet I. Lokaliteten ligger over Tapes maksimum, slik at ingen perioder i 

S-nr. Datert vedart Periode Kalibrert alder (2σ) 

1 Hassel, lind Merovingertid-vikingtid AD 640-950 

3 Bjørk, hassel, vier/osp, 

selje 

Yngre førromersk jernalder - eldre 

romertid 

BC 200 – AD 90 

15 Bjørk, selje, vier/osp Merovingertid, fase 1 AD 535 – 635 

16 Bjørk Kjeøyfasen BC 4690 – 4490 

Tab. 6: Oversikt over funn i strukturene på Smalsundet I. 

Tab. 7: Oversikt over dateringsresultat fra strukturer, Smalsundet I. 
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steinalderen kan utelukkes med sikkerhet. Ved siden av 
14

C-dateringen av kokegropen 

S16, må gjenstandsmaterialet fra steinalder dateres på typologisk grunnlag. 

  

Av littiske funn som kan henføres til bestemte perioder i steinalderen, er pilspisser en 

funngruppe som gir gode holdepunkter for tidfesting. På Smalsundet I er det funnet ni 

pilspisser. Åtte av disse er A-piler. A-piler i Sør-Norge introduseres allerede i 

senmesolittisk tid (Østmo 1976). Hyppigst forekommer imidlertid A-piler i kontekster 

fra TN og MNa (i Danmark trolig også i MNb, se Ebbesen 2006:44-48, men trolig 

ikke i Sverige, ifølge Malmer 1975:83), i økende grad tildannet på regulære flekker, 

mot et mer avslagspreget utgangspunkt tidligere (Glørstad 2004:36-44). A-pilene fra 

Smalsundet I er laget på flekker eller flekkelignende avslag, noe som peker mot en 

sen TN, evt MNa-datering. Eneggede pilspisser forekommer i kjeøyfasen, men også i 

neolitikums første halvdel (Glørstad 2004:55). Den eneggede pilspissen som er funnet 

på Smalsundet I kan dermed være samtidig med A-pilene, selv om dette ikke kan sies 

sikkert. 

 

Sylindriske kjerner utgjør en vesentlig del av materialet; 9 av 35 kjerner er 

katalogisert som sylindriske. Dette viser at det har vært et markert innslag av 

flekketeknologi med utgangspunkt i sylindriske kjerner på Smalsundet I. Det at de 

sylindriske kjernene er så små, gjør det vanskeligere å gjenkjenne en flekketeknologi 

basert på sylindriske flekkeblokker ut fra et flekkemateriale alene. Dette er tilfelle på 

Smalsundet I; flekkematerialet i seg selv er ikke typisk for en sylindrisk 

flekketeknologi med tanke på bl.a. lengde på flekkene. Til det er råstoffsituasjonen 

med små lokalt forekommende flintknoller for begrensende. Likevel kan man se en 

viss regelmessighet i formen på flekkene på Smalsundet I, som peker mot en utviklet 

flekketeknologi. Gjennomsnittslengden på flekkene er 2,6 cm, noe som stemmer godt 

overens med at gjennomsnittlig største mål på de sylindriske kjernene er 3,9 cm. Den 

sylindriske flekketeknologien opptrer trolig først i Vest-Norge, og sprer seg til andre 

områder senere (Indrelid 1972). I Svinesundmaterialet har verken lokaliteter datert til 

kjeøyfasen eller TN spor etter en flekketeknologi på sylindriske kjerner (Glørstad 

2004:57). En datering av de sylindriske kjernene og flekkematerialet (herunder også 

pilspissene) til sent i TN eller MNa er dermed sannsynlig.  

 

Et annet innslag representeres av to mikroflekkekjerner som også er funnet på 

Smalsundet I. Den ene er konisk og viser til sikker, regulær mikroflekkeproduksjon. 

Den andre er ensidig med to motstående plattformer. Det er også katalogisert et par 

regelmessige mikroflekker, som kan ses i sammenheng med mikroflekkekjernene. 

Disse peker mot en senmesolittisk datering, gjerne slutten av nøstvet-fasen / 

begynnelsen av kjeøyfasen, noe som stemmer godt overens med dateringen av den 

ene kokegropen (S16) til begynnelsen av kjeøyfasen. 

 

Flekkematerialet fra Smalsundet I reflekterer den neolittiske tendensen i 

kjernematerialet; det er flere flekker enn mikroflekker (32 flekker, 23 mikroflekker), 

og flekkene fremstår generelt som mer regelmessige enn mikroflekkene. De 

”irregulære” mikroflekkene kan godt være neolitiske, og dermed samtidige med 

flekkene, de sylindriske kjernene og pilspissene. Den relativt høye andelen med 

ryggflekker (13 stk) passer også godt inn i dette bildet.  
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Mikroflekkekjernene som er funnet på Smalsundet I skiller seg ut fra det generelle 

inntrykket fra lokaliteten. Disse kan kanskje settes i sammenheng med C14-dateringen 

fra den ene kokegropen, og representerer i tilfelle et besøk på stedet en gang tidlig i 

kjeøyfasen.  

 

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

har vært i bruk en gang sent i TN eller i MNa. Dette understøttes bl.a. av det markerte 

innslaget med sylindriske kjerner, og at A-pilene er laget på flekker. A-piler 

forekommer også på boplasser fra kjeøyfasen, men da skulle man forvente at det også 

var tverrpiler blant funnene (som tilfellet er på Smalsundet VI). Fraværet av tverrpiler 

gjør en datering til kjeøyfasen mindre sannsynlig. En senere datering kan trolig også 

utelukkes siden det ikke er funnet B-, C- eller D-spisser.  

 

I tillegg til det littiske materialet er det funnet fire skår keramikk på lokaliteten, tre 

skår i en kokegrop og ett skår i et prøvestikk. Keramikken er vanskelig å datere uten 

dekor eller kjennskap til form på karet, men den kan trolig knyttes til aktiviteten i 

forbindelse med kokegropene fra jernalder.  

 

4.6.3 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

 
Prøvenr. Prøvetype S-nr. Strukturtype Vedartsbest. Datert 

1 (KP) Trekull 1 Kokegrop Ja Ja 

3 (KP) Trekull 3 Kokegrop Ja Ja 

 Trekull 11 Stolpehull Nei Nei 

6 (KP) Trekull 15 Kokegrop Ja Ja 

5 (KP) Trekull 16 Kokegrop Ja Ja 

 Trekull 17 Kokegrop Nei Nei 

 

 

 
S-nr. Prøvenr. Datert vedart Alder BP Kalibrert alder (2σ) Periode 

1 1 (KP) Hassel, lind 1265 ± 70 640 – 950 e.Kr. Merovingertid-vikingtid 

3 3 (KP) Bjørk, hassel, 

vier/osp, selje 

2025 ± 60 

200 f.Kr. – 90 e.Kr. Yngre førromersk 

jernalder - eldre 

romertid 

15 6 (KP) Bjørk, selje, 

vier/osp 1490 ± 25 

535 – 635 e.Kr. 

Merovingertid, fase 1 

16 5 (KP) Bjørk 5735 ± 30 4690 – 4490 f.Kr. Kjeøyfasen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 8: Trekullprøver samlet inn og katalogisert fra Smalsundet I 

 

Tab. 9: Daterte trekullprøver fra Smalsundet VI (alle fra kokegroper). 
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4.7 VURDERING AV UTGRAVINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Smalsundet I ligger på en nordvendt, svakt hellende flate som er naturlig topografisk 

avgrenset av et høydedrag i nordøst, og et bratt fall i terrenget ned mot Smalsundet i 

nordvest. Høyden over havet er på mellom 7,5 og 9,5 m. Smalsundet I ligger i et 

område som tidligere har blitt dyrket. Den opprinnelige lagdelingen ble derfor på 

forhånd antatt å være kraftig forstyrret. Utsagnskraften til materialet forringes i en slik 

situasjon. Undersøkelsen av Smalsundet I bekreftet antagelsen om at boplasslagene 

var sterkt omrotet. 

 

Den antatte boplassflaten er på omtrent 20 x 30 m. Forholdet mellom Smalsundet I og 

Smalsundet II kan betraktes som avklart, på bakgrunn av et funntomt og fuktig 

område mellom lokalitetene. Disse skal derfor betraktes som to atskilte lokaliteter. 

 

Hoveddelen av funnmaterialet fra Smalsundet I kommer fra prøvestikkene og 

prøverutene. Både prøvestikkene og prøverutene ble gravd kun i matjorden, og er 

dermed fra masser som har blitt omrotet. Materialet inneholder likevel en rekke 

diagnostiske og daterbare gjenstander som gir godt grunnlag for å tidfeste når 

lokaliteten var i bruk. 

 

Etter at matjorden var fjernet, ble et lite område på 9 kvm tradisjonelt utgravd. 

Materialet som fremkom var svært beskjedent; kun 29 artefakter i flint ble funnet. 

Dette utgjør kun 1,8 % av den totale mengde flintfunn fra lokaliteten. Av 36 gravde 

kvadranter var 22 funntomme. Med så få funn gir funnspredningen lite grunnlag for 

konklusjoner om romlig organisering av boplassen. I en kvadrant (233x 340y SØ) ble 

det funnet en flekke og en uregelmessig mikroflekke. Utover det er det katalogisert 

kun avslag, fragment og splinter fra det konvensjonelt utgravde området. En nærmere 

datering av når denne delen av området var i bruk er altså vanskelig. På bakgrunn av 

disse resultatene ble det ikke prioritert å bruke ytterligere ressurser på å grave 

konvensjonelt. Resultatene bekreftet også mistanken om at dyrkning har forstyrret 

stratigrafien på lokaliteten kraftig.   

 

Det er katalogisert to mikroflekkekjerner og to regulære mikroflekker fra Smalsundet 

I. Den ene kokegropen, S16, er C14-datert til tidligste del av kjeøyfasen. Det er 

naturlig å anta at flintfunnene fra denne perioden kan ha sammenheng med 

kokegropen.  Trolig representerer mikroflekkekjernene, mikroflekkene og kokegropen 

på Smalsundet I rester etter et kort opphold på stedet en gang tidlig i kjeøyfasen. På 

Smalsundet II, som ligger sørvest for Smalsundet I, er det funnet et flekkebor og 4 

mikroflekker, hvorav 2 ser ut til å være regulære. Materialet fra Smalsundet II kan 

altså være omtrent samtidig som enkelte funn og 
14

C-dateringen av S16 på 

Smalsundet I. Dersom de er samtidige, representerer de muligens ulike 

aktivitetsområder.  

 

Hovedtyngden av funnene fra Smalsundet I synes å peke mot at lokaliteten har vært i 

bruk en gang sent i TN eller i MNa. På grunn av at størstedelen av funnmaterialet 

kommer fra prøveruter og prøvestikk, får man ikke noe godt inntrykk av den totale 

funnmengden. Dette gjør at det er problematisk å si noe om funnene f.eks 

representerer et langt opphold eller flere korte opphold på stedet. Ingen av strukturene 

på flaten kan med sikkerhet knyttes til denne perioden. 
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Generelt forteller de littiske funnene fra Smalsundet I om aktiviteter knyttet til jakt, 

fiske og bearbeiding av fangst, f.eks kan pilespissene knyttes til jakt med pil og bue.  

 

Dateringer av kokegropene samt keramikkfunnene viser at det er aktivitet i området 

også i jernalder.  
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5. SMALSUNDET II 

5.1 LOKALTOPOGRAFI OG BESKRIVELSE AV LOKALITETEN 

Smalsundet II (ID78710) ligger på en rektangulær flate umiddelbart sørvest for vestre 

ende av Smalsundet, ca 180 m nord for Håkniben og ca 300 m nordøst for østre ende 

av Lundevågen kai. På samme flate, umiddelbart øst for Smalsundet II, ligger 

Smalsundet I. Høyden over havet er ca 7,5 m. 

 

Flaten Smalsundet II ligger på måler ca 5 x 30 m og er naturlig topografisk avgrenset 

både i sør, nord og vest. I sør avgrenses flaten av en langsgående bergvegg, i nord en 

bratt skråning ned mot sjøen. Flatens sørvestlige del heller ned mot nordvest hvor en 

liten bekk skiller lokaliteten fra Smalsundet III. Lokaliteten har ingen naturlig 

avgrensning i øst, grensen mot Smalsundet I er trukket på bakgrunn av et funntomt og 

fuktig område.  

 

Fra Smalsundet II er det godt utsyn mot nord og vest. Vegetasjonen i området kan 

beskrives som dyrket engmark med gress. Selve flaten var før undersøkelsen tok til i 

ferd med å gro igjen av små løvtrær. Rundt flaten vokste det varmekjære løvtrær som 

eik og or. 

 

Se figur 2 s.8 for oversikt over lokalitetene i Smalsundet under Lundevågenprosjektet 

2006-2007. 

 

5.2 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Smalsundet II ble antatt å ha et visst vitenskapelig potensial, selv om flaten hadde 

vært dyrket og konteksten for boplassmaterialet dermed trolig var forstyrret. 

 

Ved registrering i 1996 ble det tatt ett prøvestikk på lokaliteten. Registrerte funn 

herfra var to mikroflekker, ett avslag, tre fragmenter og en bipolar kjerne, alt i flint 

(Dyrnæs 1996). 

 

Flaten ble innledningsvis undersøkt med en manuelt gravd prøverute (1x1m), tre 

prøvestikk (0,5x0,5m) og to maskinelt gravde prøveruter (2x2m). Målet var å 

fremskaffe representativt materiale for eventuelt å kunne si noe om lokalitetes 

omfang, og avklare når den var i bruk. Alle prøverutene og prøvestikkene var 

positive. Det fremkom relativt få funn, prøverute 10 med 41 funn var den mest 

funnrike. 

 

Ved undersøkelser på steinalderlokaliteter som er forstyrret av dyrking, var 

hovedfokuset ifølge prosjektplanen å undersøke hvorvidt det fantes strukturer under 

matjordlaget (Ystgaard 2006). Eksempel på slike strukturer er ildsteder, nedgravde 

avfallsdynger og hull etter jordgravde stolper i hustomter. Hvis mulig skulle det 

samles inn prøver fra gode kontekster for 
14

C-datering. Alle prøvestikkene og 

prøverutene på Smalsundet II ble derfor gravd kun i matjordslaget. 
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En nærmere avklaring av forholdet mellom Smalsundet II og Smalsundet I var også 

ønskelig, for om mulig å avgjøre om det dreide seg om to separate lokaliteter, eller ett 

sammenhengende funnområde. 

 

 
Prøvestikk/ 

prøverute 

Antall  

Funn 

Diagnostisk 

PS 9 5 - 

PS 10 22 1 mikroflekke 

PS 11 0 - 

PR 9 9 1 flekke 

PR 10 41 1 bipolar kjerne, 1 avslag m/retusj 

(børseflint?) 

PR a 15 1 mikroflekke 

 

 

5.3 UTGRAVINGSMETODE OG FORLØP 

Stratigrafi: Under matjordslaget, som var ca 20 cm dypt, besto undergrunnen av 

rødbrun sand med grus og mindre steiner og flekkvise områder med gulgrå sand. 

 

Graving av prøveruter avdekket det som ble tolket som et mulig ildsted (S1). 

Strukturen ble undersøkt ved snitting, og dokumentert med bilder og tegninger i plan 

og profil. Fyllmassene ble såldet.  

 

En sjakt (sjakt 21) ble deretter anlagt i retning øst-vest over hele lokalitetsflaten for å 

undersøke om det fantes flere strukturer i undergrunnen. Sjakten var ca 28 meter lang 

og 2 meter bred. Ingen flere strukturer ble registrert etter at matjorden var fjernet. Det 

ble ikke gravd videre i undergrunnen. På bakgrunn av at de innledende 

undersøkelsene frembrakte relativt få funn, og at lokaliteten ble vurdert å være kraftig 

forstyrret av senere aktiviteter på stedet ble ikke Smalsundet II prioritert for videre 

undersøkelse. 

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Lokaliteten synes å være kraftig forstyrret av senere aktiviteter på stedet, først og 

fremst jordbruk i nyere tid.  

Det var funn i alle prøvestikkene og prøverutene på Smalsundet II. Ved maskinell 

avdekking av matjordslaget, vil funn gå tapt.   

Små mengder funn medfører usikkerhet med hensyn til datering av lokaliteten på 

typologisk grunnlag. 

 

 

 

 

 

Tab. 10: Oversikt over funn i prøvestikk og prøveruter ved Smalsundet II 
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Fig. 9: Kart over Smalsundet II som viser sjakt 21 og S1. Ill.: L. Thorgersen/KHM 

 

Fig. 10: Sjakt 21 på Smalsundet II. Bilde tatt mot sørvest. Foto: H. M. Rendall/KHM 
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5.5 FUNNMATERIALET 

Funn- og prøvemateriale fra Smalsundet II er katalogisert under C56502. Totalt 

omfatter undersøkelsen 123 enkeltfunn, inkludert prøvemateriale. Av dette er 117 av 

flint og 2 i bergart. 

  

 
Unr Gjenstand Type Materiale Antall 

1 Borspiss Flekkebor Flint 1 

2 Stikkel  Flint 1 

3 Avslag  Med retusj, mulig 

børseflint 

Flint 1 

4 Avslag  Med diverse retusj Flint 2 

5 Fragment Med steil, konveks 

retusj 

Flint 1 

6 Fragment Med diverse retusj Flint 1 

7 Flekke  Flint 2 

8 Mikroflekke  Flint 4 

9 Avslag  Flint 59 

10 Fragment  Flint 33 

11 Splinter  Flint 7 

12 Bipolare kjerner  Flint 2 

13 Uregelmessig kjerne  Flint 1 

14 Fragment Plattformkjerne Flint 1 

15 Flintknoll  Flint 1 

  Totalt, flint  117 

16 Fragment  Bergkrystall 1 

17 Fragment Med kantretusj Jaspis 1 

18 Bein  Bein, brent 3 

19 Trekull  Prøve 1 

  TOTALT  123 

 

 

 

Diagnostisk materiale 

Det er katalogisert et mulig flekkebor fra Smalsundet II. Det er brent, proksimalenden 

er brukket av, det har propellretusj i odden og er laget på en smalflekke (0,9 cm bred). 

Det har ikke det karakteristiske tresidige tverrsnittet som nøstvetbor har (Glørstad 

2004). Videre er det katalogisert en stikkel og fire avslag/fragment med diverse retusj. 

I tillegg er det katalogisert et retusjert fragment som kan være børseflint. 6,7 % av det 

littiske materialet er sekundært bearbeidet. 

Det er katalogisert to flekker og fire mikroflekker. To av mikroflekkene fremstår som 

regulære. Av kjernemateriale er det katalogisert to bipolare kjerner og en 

uregelmessig kjerne. 

 

Tab. 11: Funn fra Smalsundet II, C56502 
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5.6 STRUKTURER OG VITENSKAPELIGE PRØVER 

Under graving av en av prøverutene (PR9) ble det avdekket et mulig ildsted.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedgravde groper med lite stein eller et usammenhengende steinlag over et kullag i 

bunnen er blitt tolket som kokegrop/ildsted. Fyllmassene besto av et gråbrunt, 

sandblandet humuslag med noe trekull. Det var ikke stein i massene. I nordlig del av 

strukturen var det en liten konsentrasjon med kull. Det ble ikke gjort funn i 

fyllmassene.  

 

 
S-nr. Type 

struktur 

Form i flate Flatemål Form, 

bunn 

Sider i 

profil 

Dybde Datering 

 (BP) 

1 Mulig 

ildsted 

Oval 40x60cm Flat Skrå 5 cm 2015 ± 25 

 

 

Fig. 11: S1 fra Smalsundet II, plan- og profiltegning. Ill.:H. M. Rendall/KHM 

Tab. 12: Oversikt over strukturer registrert på Smalsundet II. 
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5.6.1 DATERINGSGRUNNLAG 

Det foreligger en 
14

C-datering fra Smalsundet II. 

 

 
S-nr. Struktur

type 

Prøvenr Datert 

vedart 

Periode Alder BP Kalibrert alder (2σ) 

1 Mulig 

Ildsted 

KP7 Bjørk Overgangen førromersk  

jernalder - romertid 

2015 ± 25 90 f.Kr – 60 e.Kr 

  

 

 

De lokale strandforskyvingsforholdene gjør at et dateringsforslag basert på 

beliggenheten i høyde over havet ikke gir noen konkrete holdepunkt. Lokaliteten 

ligger over Tapes maksimum, slik at ingen perioder i steinalderen kan utelukkes med 

sikkerhet. Man gjenstår da med en typologisk datering av gjenstandsmaterialet fra 

steinalder.  

 

Blant gjenstandsmaterialet fra steinalder er det katalogisert noen få diagnostiske funn; 

to regulære mikroflekker og et mulig flekkebor. Produksjonsmåten for det mulige 

flekkeboret antyder en noe senere datering enn nøstvet. En datering til 

senmesolitikum, kanskje kjeøyfasen er altså mulig. Bipolare kjerner er vanlig 

forekommende i store deler av steinalderen, men den høyeste frekvensen av slike i 

Farsundprosjektets materiale er i senmesolitiske kontekster (Ballin & Jensen 

1995:220-221). 

 

Det mulige ildstedet er datert til eldre jernalder, og har ingenting med 

steinalderaktiviteten på lokaliteten å gjøre. Et mye yngre innslag er børsteflinten, som 

kan dateres til nyere tid. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 13: Oversikt over dateringsresultat fra S1, Smalsundet II. 
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5.7 VURDERING AV UTGRAVINGSRESULTATENE, TOLKNING OG KONKLUSJON 

Smalsundet II ligger på en tilnærmet rektangulær flate naturlig avgrenset av en 

langsgående bergvegg i sør og en bratt skråning ned mot sjøen i nord. Høyden over 

havet er ca 7,5 m. Lokaliteten ligger i et område som tidligere har blitt dyrket. 

Undersøkelsen av lokaliteten bekreftet av boplasslagene var kraftig omrotet.  

 

Den antatte boplassflaten er på omtrent 5 x 30 m. Forholdet mellom Smalsundet II og 

Smalsundet I kan betraktes som avklart, på bakgrunn av et funntomt og fuktig område 

mellom lokalitetene. Disse skal derfor betraktes som to atskilte lokaliteter i 

steinalderen, selv om materialet fra Smalsundet II kan være omtrent samtidig som 

enkelte funn og 
14

C-dateringen av S16 på Smalsundet I. Dersom de er samtidige, 

representerer de muligens uilke aktivitetsområder. 

 

Alt littisk funnmateriale fra Smalsundet II kommer fra prøvestikkene og prøverutene. 

Disse ble gravd i matjord, og er dermed fra omrotede masser. Materialet inneholder 

noen få diagnostiske gjenstander som kan antyde når stedet har vært besøkt; To 

regulære mikroflekker og et flekkebor peker mot en datering til en gang i 

senmesolittikum, kanskje kjeøyfasen. 

 

Under graving av de maskinelle prøverutene, ble en struktur avdekket; et mulig 

ildsted datert til rundt Kr.f. Det ble ikke avdekt flere strukturer på lokaliteten. 

 

Funn og 
14

C-datering fra Smalsundet II viser at stedet har vært i bruk ved kortvarige 

besøk i senmesolittikum og eldre jernalder. 
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6. SMALSUNDET III 

6.1 LOKALTOPOGRAFI OG BESKRIVELSE AV LOKALITETEN 

Smalsundet III ligger på en flate umiddelbart sørvest for vestre ende av Smalsundet, 

ca 180 m nord for Håkniben og ca 250 m nordøst for østre ende av Lundevågen kai. 

På en høyereliggende terrasse umiddelbart øst for Smalsundet III ligger Smalsundet II 

(ID78710). 

  

Smalsundet III ligger i et hellende terreng ned mot sjøen i nord, høyden over havet 

ligger på mellom 4,5 og 9,5 meter. Lokaliteten er naturlig topografisk avgrenset av en 

bratt stigning i vest og sør, og en slak stigning mot Smalsundet II i øst. Lokaliteten 

ligger i en forsenkning i terrenget mellom Smalsundet II og IV. Den er problematisk å 

avgrense, siden det er funn i hellingene rundt en liten flate. Det flate partiet som ut fra 

topografien kan regnes som sannsynlig aktivitetsområde er bare omkring ca 5x10 m.   

 

Smalsundet III og Smalsundet IV er i registreringsrapportene behandlet som en 

lokalitet kalt R73 (Ystgaard 2006). På bakgrunn av et naturlig topografisk skille, en 

høydeforskjell på inntil 4-5 meter og et negativt prøvestikk (PS27) ble det besluttet å 

behandle lokaliteten som to enheter; Smalsundet III og Smalsundet IV. 

 

Se figur 2 s.8 for oversikt over lokalitetene i Smalsundet under Lundevågenprosjektet 

2006-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 12: Kart over Smalsundet III som viser prøvestikk, sjakter og prøveruter. Merk topografien. Ill.: L. 

Thorgersen/KHM 
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6.2 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Smalsundet III ble på forhånd antatt å ha et begrenset vitenskapelig potensial. 

Lokaliteten ligger i dyrket mark, og boplassmaterialet ble forventet å være sterkt 

forstyrret. 

 

Under registreringen av området (R73, nå delt i Smalsundet III og Smalsundet IV) ble 

det tatt fire prøvestikk. Ifølge prosjektplanen ble det funnet avslag av flint, flintbiter, 

brent bein, kvartsstykker og en krittpipestilk i prøvestikkene (Ystgaard 2006 m/henv.). 

 

Funnmaterialet fra registreringene var beskjedent, og det var derfor ønskelig å 

fremskaffe mer representativt materiale for eventuelt å kunne si noe om lokalitetens 

omfang, og avklare når den var i bruk. Dette ble gjort ved å grave prøvestikk og 

prøveruter i matjordslaget. Hvis mengden funn var høy i prøvestikkene og 

prøverutene, skulle det vurderes å fjerne matjorda for å søke etter evt nedgravde 

strukturer i undergrunnen. 

 

6.3 UTGRAVINGSMETODE/FORLØP 

Stratigrafi: Under matjordslaget, som var ca 25 cm dypt, besto undergrunnen av 

rødbrun sand med grus og mindre stein. Det ble tatt 16 prøvestikk (0,5x0,5m) og 

deretter gravd 2 prøveruter (2x2m) med maskin på Smalsundet III. Alle ble gravd kun 

i matjordslaget. 12 av prøvestikkene, og begge prøverutene var positive. Det fremkom  

 

 
Prøvestikk/ 

prøverute 

Antall 

funn 

Diagnostisk 

PS 12 0 - 

PS 13 6 - 

PS 14 0 - 

PS 15 7 - 

PS 16 1 - 

PS 17 1 - 

PS 18 5 - 

PS 19 2 - 

PS 20 18 Fragment av bipolar kjerne, flekke 

m/kantretusj 

PS 21 0 - 

PS 22 4 - 

PS 23 21 - 

PS 24 3 - 

PS 25 5 - 

PS 26 3 - 

PS 27 0 - 

PR 11 3 - 

PR 12 6 - 

 

 

 

Tab. 14: Oversikt over funn i prøvestikk og prøveruter ved Smalsundet III 
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relativt få funn, prøvestikk 23 med 21 funn var det mest funnrike. Det ble ikke gravd 

videre i undergrunnen. Undersøkelsen ble gjort innenfor et ca 150 kvm stort areal. 

 

På bakgrunn av den lave funnmengden i prøverutene og prøvestikkene, ble 

Smalsundet III ikke prioritert for videre undersøkelse. 

 

6.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Lokaliteten synes å være kraftig forstyrret av senere aktiviteter på stedet, først og 

fremst jordbruk i nyere tid. Alle prøverutene og prøvestikkene ble gravd kun i det 

omrotede matjordslaget. 

Små mengder funn medfører større usikkerhet med hensyn til datering av lokaliteten 

på typologisk grunnlag. 

 

6.5 FUNNMATERIALET 

Funn- og prøvemateriale fra Smalsundet III er katalogisert under C56503. Totalt 

omfatter undersøkelsen 85 enkeltfunn. Alt littisk materiale er av flint (75 stk), de siste 

10 er fragmenter av brente bein. 
 

 

 

Unr Gjenstand Type Materiale Antall 

1 Flekke Med kantretusj Flint 1 

2 Fragment Med kantreutsj Flint 2 

3 Avslag  Flint 12 

4 Fragment  Flint 45 

5 Splinter  Flint 6 

6 Fragment Av bipolar kjerne Flint 1 

7 Flintknoll  Flint 8 

  Totalt, flint  75 

8 Bein  Bein, brent 10 

  TOTALT  85 

 

 

6.6 DATERING 

Deler av Smalsundet III ligger under Tapes-transgresjonens maksimum, ned mot 4,5 

m.o.h. Denne nedre delen av flaten var ifølge den lokale strandlinjekurven dekket av 

hav i både senmesolittikum og TN. Funn herfra må altså enten være eldre enn 7500 

BP eller yngre enn 4500 BP. Det er ikke katalogisert noen diagnostiske funn fra denne 

delen av lokaliteten. For de delene av flaten som ligger over Tapes maksimum kan 

ingen perioder i steinalderen utelukkes med sikkerhet, og man gjenstår med en 

typologisk datering av gjenstandsmaterialet fra steinalder.   

  

Det er få funn fra Smalsundet III, og lite diagnostisk. Den retusjerte flekken kan 

muligens være et forarbeide til en A-pil. Den er slått fra en kjerne med to motstående 

plattformer, kanskje en sylindrisk kjerne. Lengde: 2,3 cm, bredde: 1,0 cm. Retusjen er 

i distalenden, frem mot et brudd. Flekken er funnet i prøvestikk 20, som ble gravd i 

Tab. 15: Funn fra Smalsundet III, C56503 
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sørøstlig del av flaten, like ved der terrenget stiger bratt mot sør. Denne delen av 

flaten ligger over Tapes maksimum. Funn på Østlandet viser at A-piler ble tatt i bruk i 

kjeøyfasen, og var i bruk gjennom både TN og MNa. De ble i økende grad tildannet 

på regulære flekker, mot mer avslagspreget utgangspunkt tidligere (Glørstad 2004:36-

44). Hvis man tar utgangspunkt i at den retusjerte flekken er et forarbeide til en A-pil, 

vil sannsynlig datering av denne være i første halvdel av neolitikum. Sett i 

sammenheng med lokalitetens høyde over havet og strandlinjekurven som utelukker 

TN som datering på deler av lokaliteten, blir sannsynlig datering MN eller yngre. Det 

antas at også det øvrige materialet fra lokaliteten er samtidig med dette.  

 

6.7 VURDERING AV UTGRAVINGSRESULTATENE, TOLKNING OG KONKLUSJON 

Smalsundet III ligger på en svakt hellende flate som er naturlig avgrenset. Lokaliteten 

ble på forhånd antatt å ha et begrenset vitenskapelig potensial. Prøveundersøkelsen 

bekreftet dette.  

 

Forholdet mellom Smalsundet III og Smalsundet IV regnes som avklart på bakgrunn 

av topografi og et negativt prøvestikk. Terrenget stiger markant fra Smalsundet III 

opp mot Smalsundet IV, høydeforskjellen er på inntil 4-5 m.  

 

Lokaltopografien tilsier at lokalitetens egentlige aktivitetsområde er lite, bare ca 5x10 

m. På bakgrunn av lokalitetens begrensede størrelse og få funn, antas det at funnene er 

spor etter et eller få kortvarige opphold, trolig i neolitikum. Ut fra høyde over havet 

må disse funnene være yngre enn TN. Det kan ikke utelukkes at funnene eller deler av 

dem kan forstås som utkast eller sig fra de høyereliggende lokalitetene Smalsundet IV 

i vest eller Smalsundet II i øst. 

 

Lokalitetens beliggenhet, få funn og kraftige forstyrrelser i senere tid gjorde at 

Smalsundet III ikke ble prioritert for videre undersøkelse.  
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7. SMALSUNDET IV 

7.1 LOKALTOPOGRAFI OG BESKRIVELSE AV LOKALITETEN 

Smalsundet IV (ID50133) ligger på en liten, smal terrasse like sørvest for vestre ende 

av Smalsundet, ca 180 m nord for Håkniben og ca 240 n nordøst for østre ende av 

Lundevågen kai. Et par meter mot øst ligger Smalsundet III. 

 

Smalsundet IV avgrenses i sør av en gammel kjerrevei som følger sjøkanten langs 

Lundevågens sørside mellom Vollmona og Kjeldsvika, og bratt terreng ned mot sjøen 

i nord. Mot vest faller terrenget ned mot en større flate hvor Smalsundet V er påvist, i 

øst faller terrenget ned mot Smalsundet III. Flaten er ca 15x8 m stor (ca 120 m²) og 

ligger ca 9-10 meter over havet. Smalsundet IV fremstår dermed som en naturlig 

topografisk avgrenset lokalitet på en langsmal terrasse i en nordvest-vendt helling.  

 

Smalsundet IV og Smalsundet III er i registreringsrapportene behandlet som én 

lokalitet kalt R73 (Ystgaard 2006). På bakgrunn av et naturlig topografisk skille med 

høydeforskjell på inntil 4-5 meter og et negativt prøvestikk (PS27) i en bratt skråning 

mellom dem, ble det besluttet å behandle den registrerte lokaliteten R73 som to ulike 

lokaliteter; Smalsundet III (C56503) og Smalsundet IV. 

 

Se figur 2 s.8 for oversikt over lokalitetene i Smalsundet under Lundevågenprosjektet 

2006-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 13: Kart over prøvestikk, prøveruter og sjakter på Smalsundet IV. Ill.: L. Thorgersen/KHM 
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7.2 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Smalsundet IV ble på forhånd antatt å ha et begrenset vitenskapelig potensial. 

Lokaliteten ligger i dyrka mark, og boplassmaterialet ble forventet å være sterkt 

forstyrret. 

 

Under registreringen av området (R73, nå delt i Smalsundet III og Smalsundet IV) ble 

det tatt fire prøvestikk. Det ble funnet avslag av flint, flintbiter, brent bein, 

kvartsstykker og en krittpipestilk i prøvestikkene (Ystgaard 2006 m/henv.). 

 

Formålet med å ta flere prøvestikk og prøveruter i den omrotede matjorda på 

Smalsundet IV var å samle inn representativt gjenstandsmateriale for å avklare 

lokalitetens omfang og mulige datering. Lokalitetsflaten hadde et areal på ca 130 m
2
. 

Området som ble dekket av prøvestikkene og prøverutene tilsvarte i overkant 

halvparten av dette arealet.  

 

7.3 UTGRAVINGSMETODE/FORLØP 

Stratigrafi: Under matjordslaget, som var ca 20 cm dypt, besto undergrunnen av 

rødbrun jord iblandet sand og grus. 

 

Det ble tatt 6 prøvestikk (0,5x0,5m) og deretter gravd 2 prøveruter (2x2m) med 

maskin på Smalsundet IV. Med unntak av ett prøvestikk som var tomt (PS33), var det 

funn i alle. Det fremkom relativt få funn, prøverute 13 med 16 funn var den mest 

funnrike. Alle prøvestikkene og prøverutene ble tatt kun i matjordslaget, og det ble 

ikke gravd videre i undergrunnen. 

 

På grunnlag av lite funn i prøverutene og prøvestikkene, ble Smalsundet IV ikke 

prioritert for videre undersøkelse.  

 
Prøvestikk/ 

prøverute 

Antall 

Funn 

Diagnostisk 

PS 28 8 1 keramikk 

PS 29 3 - 

PS 30 14 - 

PS 31 1 - 

PS 32 4 - 

PS 33 0 - 

PR 13 16 1 avslag m/steil retusj (skraper) 

PR 14 2 1 mikroflekke 

 

 

7.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Lokaliteten synes å være kraftig forstyrret av senere aktiviteter på stedet, først og 

fremst jordbruk i nyere tid. 

Et annet kildekritisk forhold er at små mengder funn fra en lokalitet reduserer 

muligheten for å datere lokaliteten på typologisk grunnlag. Lokaliteten ligger også 

over Tapes maksimum, og kan derfor ikke dateres ut fra høyde over havet.  

Tab. 16: Oversikt over funn i prøvestikk og prøveruter ved Smalsundet IV. 
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7.5 FUNNMATERIALET 

Funn- og prøvemateriale fra Smalsundet IV er katalogisert under C56504. Totalt 

omfatter undersøkelsen 47 enkeltfunn, inkludert prøvemateriale. Av dette er 42 av 

flint og 1 i bergart. 

 

 
 

Unr Gjenstand Type Materiale Antall 

1 Avslag Med steil retusj - 

skraper 

Flint 1 

2 Avslag  Med diverse retusj Flint 2 

3 Mikroflekke  Flint 1 

4 Avslag  Flint 10 

5 Fragment  Flint 15 

6 Splinter  Flint 2 

7 Flintknoll  Flint 11 

  Totalt, flint  42 

8 Knakkestein  Bergart 1 

9 Keramikk  Keramikk 1 

10 Bein  Bein, brente 2 

11 Hasselnøttskall  Prøve 1 

  TOTALT  47 

 

 

 

Knakkesteinen som er katalogisert har knuseskader i begge ender, og den spor etter 

glatting/maling på begge bredsidene. Kanskje har den vært brukt til å knuse og male 

opp tørkede bær og nøtter og lignende. Den kan ikke dateres nærmere enn til 

steinalder. 

 

7.6 DATERING 

De lokale strandforskyvingsforholdene gjør at et dateringsforslag basert på 

beliggenheten i høyde over havet ikke gir noen konkrete holdepunkt. Lokaliteten 

ligger over Tapes-transgresjonens maksimum, slik at ingen perioder i steinalderen kan 

utelukkes med sikkerhet. Dette gjør at lokalitetens funnmateriale må dateres ut fra 

typologiske kriterier. 

  

Det er katalogisert en mikroflekke fra Smalsundet IV. Den fremstår som regulær og 

kan dermed antyde en datering til senmesolittikum. At det kun er én mikroflekke, og 

det ikke er noe annet materiale som peker i samme retning gjør dateringsforslaget 

veldig usikkert. Keramikkskåret som ble funnet måler 3,9 x 3,6 cm, har både inn- og 

utside bevart og er 1,3 cm tykt. Godset er tett, hardt og svært godt brent. Fargen er 

grå. Magringen er av kvarts og er fin, største magringskorn: 0,1 cm. Skåret virker å 

være av samme type gods som et keramikkskår funnet på Smalsundet I. Keramikken 

er vanskelig å datere uten dekor eller kjennskap til form på karet, men den kan trolig 

dateres til eldre jernalder.  

 

Tab. 17: Funn fra Smalsundet IV, C56504 
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Funnene fra Smalsundet IV antyder et kort opphold i senmesolittikum. 

Keramikkskåret viser at stedet trolig har blitt besøkt igjen en gang i jernalder.   

 

7.7 VURDERING AV UTGRAVINGSRESULTATENE, TOLKNING OG KONKLUSJON 

Smalsundet IV ligger på et naturlig, topografisk avgrenset flate som måler ca 15 x 8 

m. Lokaliteten ble på forhånd antatt å ha et begrenset vitenskapelig potensial. 

Prøveundersøkelsen bekreftet dette. Alt littisk funnmateriale fra Smalsundet IV 

kommer fra prøvestikk og prøveruter. Disse ble gravd i matjord, og er dermed fra 

omrotede masser. 

 

Forholdet mellom Smalsundet IV og Smalsundet III regnes som avklart på bakgrunn 

av topografi og et negativt prøvestikk. Terrenget stiger markant fra Smalsundet III 

opp mot Smalsundet IV, høydeforskjellen er på inntil 4-5 m.  

 

Den lille flata og de relativt få funnene viser til ett eller flere korte opphold i 

steinalder, muligens i senmesolittisk tid. Keramikkskåret viser at stedet ble besøkt 

igjen en gang i eldre jernalder.  

 

Undersøkelsen av Smalsundet IV bekreftet av boplasslagene var kraftig forstyrret av 

aktiviteter i seinere tid, særlig jordbruk. At det i tillegg fremkom få funn gjorde at 

lokaliteten ikke ble prioritert for videre undersøkelse. 
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8. SMALSUNDET V 

8.1 LOKALTOPOGRAFI OG BESKRIVELSE AV LOKALITETEN 

Smalsundet V (ID30487) ligger ca 200 m sørvest for den vestlige enden av 

Smalsundet, ca 200 m nord for Håkniben og ca 180 m nordøst for østre ende av 

Lundevågen kai. Ellers ligger Smalsundet V ca 30 m vest for Smalsundet IV og ca 

100 nordøst for Smalsundet VI. 

 

Smalsundet V ligger på en stor, langsmal flate på ca 15 x 20 m (ca 300 m²), omtrent 

5-7 meter over dagens havnivå. Lokaliteten er naturlig topografisk avgrenset i nord av 

fallende terreng ned mot sjøen, og av fjell i sør. Mot øst og vest faller terrenget svakt.  

 

Fra Smalsundet V var det godt utsyn over indre deler av Lundevågen og mot 

Smalsundet i øst.  

 

Se figur 2 s.8 for oversikt over lokalitetene i Smalsundet under Lundevågenprosjektet 

2006-2007. 

 

8.2 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Smalsundet V var registrert fra tidligere; det ble tatt prøvestikk på lokaliteten både i 

1989 og i 1996. Ved registreringen i 1989 ble det funnet en strandflint og ett brent 

flintfragment. Registreringen i 1996 frembrakte ett flintavslag (Dyrnæs 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: Smalsundet V før undersøkelsen. Bak grantrærne anes sjøen. Bilde tatt mot nord. Foto: Ø.    

Dahle/KHM 
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Funnmaterialet fra registreringene var beskjedent, og det var ønskelig å frembringe 

mer materiale for å kunne si noe mer om når lokalitetens omfang, når den var i bruk, 

og om den skulle prioriteres for videre undersøkelse. Dette ble gjort med prøvestikk.  

 

8.3 UTGRAVINGSMETODE/FORLØP 

Stratigrafi: Under det ca 5 cm tykke torvlaget, var det et 20 – 25 cm tykt lag med 

sandblandet matjord. Undergrunnen besto av grus og stein.  

 

På grunn av at lokaliteten av topografiske grunner ikke var tilgjengelig for 

gravemaskin, ble det kun gravd manuelle prøvestikk på flaten. Det ble gravd 5 

prøvestikk (0,5x0,5 m), som alle var positive. Lokaliteten ble dermed ikke avgrenset. 

Funnmengden var meget lav; prøvestikk 37 med 5 funn var det prøvestikket med flest 

funn. 

 

Prøvestikkene ble tatt innenfor et avgrenset område på ca 125m
2
. På bakgrunn av den 

lave funnmengden i prøvestikkene, ble Smalsundet V ikke prioritert for videre 

undersøkelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15: Kart over prøvestikk på Smalsundet V. Ill.: L. Thorgersen/KHM 
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Prøvestikk Antall 

Funn 

Diagnostisk 

PS 34 1 - 

PS 35 2 - 

PS 36 3 - 

PS 37 5 - 

PS 38 1 - 

 

 

 

8.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Lokaliteten synes å være kraftig forstyrret av senere aktiviteter på stedet, først og 

fremst jordbruk i nyere tid. Alle prøvestikkene ble gravd kun i det omrotede 

matjordslaget. 

I tilfeller som med Smalsundet V hvor funnmengden er svært lav, er det knyttet stor 

usikkerhet til muligheten for å datere lokaliteten på typologisk grunnlag.  

 

8.5 FUNNMATERIALET 

Funn- og prøvemateriale fra Smalsundet V er katalogisert under C56505. Totalt 

omfatter undersøkelsen 12 enkeltfunn. Av dette er 11 av flint, og 1 fragment brent 

bein. 
 

Unr Gjenstand Type Materiale Antall 

1 Avslag Med diverse retusj Flint 2 

2 Avslag  Flint 3 

3 Fragment  Flint 3 

4 Splint  Flint 1 

5 Flintknoll  Flint 2 

  Totalt flint  11 

6 Bein  Bein, brente 1 

  TOTALT  12 

 

 

8.6 DATERING 

Smalsundet V ligger 5-7 meter over dagens havnivå. Deler av lokaliteten ville vært 

dekt av hav i store deler av senmesolitikum og TN (ca 7000BP - 4500BP). De øvre 

delene av flaten ligger over Tapes maksimum, slik at ingen perioder i steinalderen kan 

utelukkes med sikkerhet for denne delen av lokaliteten. Alle funnene fra Smalsundet 

V er fra omrotede matjordslag og funnmengden er meget lav. Grunnlaget for å si noe 

om hvilke deler av lokaliteten som har vært i bruk når på bakgrunn av høyde over 

havet vurderes som meget usikkert.   

 

Tab. 18: Oversikt over funn i prøvestikk  ved Smalsundet V 

Tab. 19: Funn fra Smalsundet V, C56505 
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Det er ikke registrert noen diagnostiske funn fra lokaliteten, og det er derfor ikke 

mulig å datere materialet nærmere enn til steinalder. 

 

8.7 VURDERING AV UTGRAVINGSRESULTATENE, TOLKNING OG KONKLUSJON 

Smalsundet V ligger på en flate på ca 15 x 20 m som er naturlig topografisk 

avgrenset. Alle 5 prøvestikkene som ble gravd var positive, og lokaliteten er dermed 

ikke avgrenset. På forhånd ble lokaliteten antatt å ha et begrenset vitenskapelig 

potensial.  

 

Alt littisk funnmateriale fra Smalsundet V kommer fra prøvestikk gravd i den 

omrotede matjorden. Funnmengden er svært lav, og det er ikke registrert diagnostiske 

funn. Funnene fra lokaliteten kan derfor ikke dateres nærmere enn til steinalder. 

Trolig representerer de et kort opphold på stedet. 

 

Svært få funn og kraftige forstyrrelser i senere tid gjorde at Smalsundet V ikke ble 

prioritert for videre undersøkelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lundevågenprosjektet delrapport 7   

Smalsundet I-VIII  

Gnr. 6/1, Farsund kommune, Vest-Agder   Saksnr. 06/4272 og 08/904                                                  

 

 49 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

9. SMALSUNDET VI 

9.1 LOKALTOPOGRAFI OG BESKRIVELSE AV LOKALITETEN 

Smalsundet VI ligger på en terrasseflate ca 80m øst for østlig ende av Lundevågen 

kai. Tvers over sundet, i nordlig retning, ligger tomta til Bredero (utgravd av 

Farsundprosjektet i 1992). Ca 270m i sørøstlig retning for Smalsundet VI ligger 

Håkniben. Smalsundet II (ID78710) ligger ca 270 m mot nordøst, Smalsundet VIII ca 

100m mot nord fra Smalsundet VI. 

Den undersøkte terrasseflata er delvis naturlig, men også delvis oppbygd (i nyere tid) i 

ytterkant i sørvest. Denne lille, flate terrassen ligger ca 9 m o.h. og har et areal på ca 

300 kvm. Denne benevnes heretter som øvre flate. Herfra faller terrenget via en 

skråning ned mot en større flate på ca 700 kvm (ca 6 m o.h.) som heller slakt mot vest 

nedenfor. Denne benevnes heretter som nedre flate. Disse to flatene, atskilt av en 

skråning, er i registreringsrapporter kalt henholdsvis R75 (øvre) og R76 (nedre). 

Benevnelsene ble opprettholdt i felt, men er i ettertid slått sammen under samme 

lokalitetsnavn; Smalsundet VI. Dette er årsaken til at det refereres til gamle 

lokalitetsnavn i analyseresultater (se vedlegg). 

Lokaliteten ligger godt skjermet ved at terrenget stiger mot sør og mot øst, med en 

markert knaus i øst og en lavere, men markert svabergrygg i nord. Nord og øst for 

denne svabergryggen faller terrenget bratt ned mot sjøen. Fra lokaliteten har det vært 

godt utsyn mot nord og nordvest over den vestlige delen av Lundevågen. 

Vegetasjonen i området kan beskrives som gresskledde enger, med spredte 

varmekjære løvtrær. Øst for lokaliteten var det plantet gran.  
 

Se figur 2 s.8 for oversikt over lokalitetene i Smalsundet under Lundevågenprosjektet 

2006-2007. 

 

9.2 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Smalsundet VI ble antatt å ha et visst vitenskapelig potensial, selv om flaten hadde 

vært dyrket og konteksten for boplassmaterialet dermed trolig var forstyrret. 

 

Lokaliteten var registrert tidligere ved et prøvestikk, hvor det ble funnet to flintavslag. 

Registreringens beskjedne funnmengde gjorde det ønskelig å først undersøke 

lokaliteten nærmere med flere prøvestikk og maskinelt gravde prøveruter for å 

vurdere om den skulle prioriteres for videre undersøkelser.  

 

Formålet med prøvestikk/ruter i den omrotede matjorda var å samle inn representativt 

gjenstandsmateriale for å avklare lokalitetens omfang og mulige datering. Resultatene 

fra disse innledende undersøkelsene la grunnlaget for videre prioritering og 

undersøkelse av Smalsundet VI, og da spesielt konsentrert om den øvre flaten hvor 

funnfrekvensen var høyest. En videre innsamling av gjenstandsmateriale herfra kunne 

mer detaljert avklare hvilken eller hvilke perioder i forhistorien lokaliteten var besøkt, 

om det hadde vært et eller flere opphold over lang eller kort tid, og hvilke aktiviteter 

som kan ha vært sentrale i oppholdet. I tillegg var det interessant å undersøke om 

funnmaterialet og dets spredning kunne gi informasjon om den romlige 

organiseringen av boplassen på tross av antatt omroting av funnførende lag. 
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Prøvestikk og prøveruter viste en betydelig høyere funnfrekvens på den øvre av de to 

flatene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved undersøkelser på steinalderlokaliteter som er forstyrret av dyrking, var 

hovedfokuset ifølge prosjektplanen å finne strukturer under dyrkningslaget (Ystgaard 

2006). Eksempel på slike strukturer er ildsteder, nedgravde avfallsdynger og 

jordgravde stolper i hustomter fra neolitikum. Neste ledd i undersøkelsen av 

Smalsundet VI var derfor å fjerne matjordslaget maskinelt for å avdekke mulige 

strukturer. Hvis mulig skulle det samles inn prøver fra gode kontekster for datering.  

 

Det at Smalsundet VI fra tidligere av var delt i to lokaliteter (R75 og R76) gjorde at 

det også var nødvendig å undersøke området mellom dem nærmere. De to flatene 

ligger på ulike høyder over havet, og en nærmere undersøkelse ville avklare om det 

dreide seg om to separate lokaliteter fra forskjellige tidsperioder, eller om de tilhørte 

ett og samme aktivitetsområde.  

 

9.3 UTGRAVINGSMETODE/FORLØP 

En søkesjakt (sjakt 24) ble innledningsvis anlagt fra øst mot vest i skråningen mellom 

den øvre og nedre flaten. Intensjonen var å få en profil som det kunne tas pollenprøver 

ut fra, samt avklare forholdet mellom den øvre og den nedre flaten. Skråningens 

midtparti viste seg å være forstyrret av store steiner fra steingjerder og/eller 

steingrøfter, noe som gjorde det svært vanskelig å få til en god profilvegg. Videre ble 

Fig. 16: Kart over prøvestikk, prøveruter og sjakt på Smalsundet VI. Ill.: L. Thorgersen/KHM 
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hele skråningen og noe av den nedre flaten avdekt. Ingen strukturer ble frembrakt, og 

fokuset ble derfor i tråd med problemstillingene vendt mot den øvre flaten. 

 

På den øvre flaten ble matjordslaget maskinelt avdekket ned til et nivå med lysere, 

mer grålige masser. Disse skilte seg fra det moderne dyrkningslaget som var mørkere, 

fetere og mer humøst. Utover fargeforskjellen dukket det også opp store mengder 

funn i toppen av det lysere laget. Dette ble tolket som mulig bunn i et bevart eldre 

dyrkningslag. Overflaten ble renset med krafse før utgravingen tok til. Ingen 

strukturer var synlige i toppen av dette laget.  

 

Område utgravd med tradisjonell metode omfatter ca 60 m². Det ble gravd et 

mekanisk lag på 10 cm, inndelt i 0,5 x 0,5 meters enheter. Massene ble manuelt såldet 

i 4x4 mm såld. 

 

 

Stratigrafi 

Stratigrafien på lokaliteten var tilnærmet lik over hele feltet: Øverst var det 20-25 cm 

med dyrkningslag fra nyere tid. Det mulige, gamle dyrkningslaget var inntil ca 5 cm 

dypt, under der igjen det som ble tolket som urørt undergrunn. Dette innebærer at lag 

1 som ble gravd på den øvre flaten besto av ca 5 cm gammelt dyrkningslag, og ca 5 

cm undergrunn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17: Lisbeth Prøsch-Danielsen (AmS) og KHMs prosjektleder Inger Marie Berg-Hansen sammen med 

feltassistentene Ann Iren Bratt og Nina Lundberg. I forkant vises feltet etter at lag 1 er gravd.  Bilde tatt mot 

vest. Foto: Ø. Dahle/KHM 
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Ved utgraving av lag 1 ble det påvist flere strukturer. Disse ble finrenset med 

graveskje og dokumentert med bilder og plantegninger før de ble snittet. Fyllmassene 

ble såldet. Kullprøver ble tatt ut fra alle strukturene som ikke ble avkreftet.  

 

For å avgrense lokaliteten ble det i østlig del gravd to prøveruter (PR 15 og PR 16) i 

matjordslaget. I tillegg ble det gravd tre prøveruter i skråningen (PR b, c, d). Her var 

matjordslaget fjernet i forbindelse med graving av prøvesjakten, og rutene ble gravd i 

det som tilsvarer lag 1 på den øvre flaten. Funnmengden var lav.  

 

9.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Smalsundet VI ligger på en terrasseflate som i nyere tid har blitt kunstig bygd opp i 

den sørvestlige delen for å flate ut området og skape en større dyrkbar flate. Dette 

antyder at flaten har vært dyrket jevnt over et visst tidsrom. Den opprinnelige 

lagdelingen på stedet ble derfor i forkant av undersøkelsen antatt å være kraftig 

forstyrret. Det innsamlede materialets utsagnskraft forringes betraktelig i en slik 

situasjon. 

 

Ved bruk av metoden maskinell flateavdekking, vil det fjernes funn sammen med 

matjorden. Trolig har det blitt fjernet mange funn på Smalsundet VI, tatt i betraktning 

den høye funnfrekvensen i laget under. 

 

Det ble ikke samlet inn prøver fra Smalsundet VI som kunne si noe om alder på antatt 

fossilt dyrkningslag, eller hva som kan ha blitt dyrket her.  

 

9.5 FUNNMATERIALET 

Funn- og prøvemateriale fra Smalsundet VI er katalogisert under C56506. Totalt 

omfatter undersøkelsen 13390 enkeltfunn, inkludert prøvemateriale. Av dette er 

13318 av bergart og flint, bare flint utgjør 13288. Flinten er nesten enerådende, og 

utgjør så mye som 99,8 % av materialet i bergart og flint. 0,74 % av flinten er 

sekundært bearbeidet, noe som må betraktes som en lav andel.  

 

Pilspisser i flint 

Det er katalogisert seks pilspisser, hvorav to A-piler, tre tverrpiler og en enegget 

pilspiss. Av A-pilene er den ene laget på et flekkelignende avslag og tolkes som et 

mulig forarbeid.  Retusjen er av typen A1. Den andre A-pilen er sterkt varmepåvirket 

og delt i to deler. Den mangler odden, og må betraktes som usikker. Alle de tre 

tverrpilene er laget på avslag. De har propellretusj, og varierer mellom rett tverregget 

og svakt skjevt tverregget. Den eneggede pilspissen er også laget på avslag. Ingen av 

pilspissene har synlige skuddskader. 

 

Slipte avslag i flint 

Det er katalogisert fire avslag i flint med mulige slipte flater. Hvis de er slipt, stammer 

avslagene fra slipte flintøkser. Det er ikke mulig å si hvilken type øks de eventuelt 

stammer fra. 
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Unr Gjenstand Type Materiale Antall 

1 Øks Avslag av slipt 

flintøks 

Flint 4 

2 Pilspiss Tverrpiler Flint 3 

3 Pilspiss Enegget pilespiss Flint 1 

4 Pilspiss A1-pil Flint 1 

5 Pilspiss A-spiss, usikker Flint 1 

6 Flekkekniv  Flint 3 

7 Borspiss  Flint 4 

8 Stikkel  Flint 1 

9 Flekker Med retusj Flint 4 

10 Mikroflekker Med retusj Flint 4 

11 Avslag Med retusjert sidekant 

– skiveøks? 

Flint 1 

12 Avslag Med steil retusj, 

skrapere 

Flint 7 

13 Avslag Med retusj, 

borspisser? 

Flint 2 

14 Avslag Med div. retusj Flint 21 

15 Fragment Av mulige redskaper 

m/retusj 

Flint 3 

16 Fragment Med overflateretusj Flint 1 

17 Fragment Med div retusj Flint 38 

18 Flekker  Flint 97 

19 Mikroflekker  Flint 441 

20 Avslag  Flint 3772 

21 Fragment  Flint 6321 

22 Splinter  Flint 2233 

23 Koniske 

mikroflekkekjerner 

 Flint 6 

24 Håndtakskjerner  Flint 2 

25 Øvrige 

mikroflekkekjerner 

 Flint 10 

26 Bipolare kjerner  Flint 60 

27 Kjølformet kjerne  Flint 1 

28 Plattformkjerne Med en plattform Flint 71 

29 Plattformkjerne Med to eller flere 

plattformer 

Flint 52 

30 Fragment Av mikroflekkekjerner Flint 5 

31 Fragment Av bipolare kjerner Flint 52 

32 Fragment Av plattformkjerner Flint 10 

33 Fragment Av uregelmessige 

kjerner 

Flint 2 

34 Plattformavslag  Flint 12 

35 Fragment Av uregelmessige 

kjerner 

Flint 3 

36 Flintknoller  Flint 38 

  Totalt, flint  13288 

37 Flekke Med retusj  Bergkrystall 1 

38 Fragment  Bergkrystall 1 

39 Uregelmessig kjerne  Bergkrystall 2 

  Totalt, bergkrystall  4 

40 Fragment  Kvarts 2 

41 Splint  Kvarts 1 

42 Uregelmessig kjerne  Kvarts 1 

43 Fragment Av bipolar kjerne Kvarts 1 
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44 Knakkestein  Kvarts 2 

  Totalt, kvarts  7 

45 Knakkestein  Bergart 17 

46 Øks Slipt tverrøks Bergart 1 

47 Slipeplate  Sandstein 1 

  Totalt, bergart  19 

48 Pimpstein  Pimpstein 1 

49 Keramikk  Keramikk 36 

50 Bein  Bein, brent 28 

51 Trekull/hasselnøttskall  Prøver 6 

  TOTALT  13390 

 

 

 

 

Øvrige redskaper i flint 

Skrapere  

Det er katalogisert sju avslag med steil, konveks retusj som kan antas å ha hatt en 

skraperfunksjon. Alle er laget på til dels kraftige avslag, utover det er de preget av stor 

variasjon i bl.a. størrelsen og tykkelse på avslaget. 

 

Stikkel  

Det er kun katalogisert en stikkel på Smalsundet VI. Det er ikke synlige bruksskader 

på hjørnet, og i det at det kun er funnet en stikkel på lokaliteten, er det mulig at 

avspaltningen kan være en tilfeldighet. Stikkelen må derfor betraktes som usikker. 

  

Avslag/fragmenter med diverse retusj  

Det er katalogisert 62 avslag og fragmenter med forskjellige typer retusj. Disse to 

gruppene utgjør den største andelen av det sekundært bearbeidede materialet. Blant 

disse er det registrert tre stykker med hakk og et med tanning.  

 

Flekkekniver  

Det er katalogisert tre flekkekniver. Alle har skråbuet enderetusj. En av knivene har 

tydelige bruksskader langs den eggen som ikke er retusjert.  

 

Borspisser  

Det er katalogisert fire borspisser. Tre av disse er relativt små og tynne, og er laget på 

mikroflekker/flekkelignende avslag. Den siste er laget på en kraftig flekke med største 

tykkelse 0,8 cm og største bredde 1,2 cm. Begge eggene er retusjert frem mot 

distalenden, og det er tydelige bruksskader på flekkeryggen også i distalenden.  

 

Flekker i flint 

Der er katalogisert 104 flekker, inkludert sekundært bearbeidede flekker (ni stk) og 

ryggflekker (en stk). Flekkematerialet er fragmentert, det finnes få hele flekker. Blant 

de fragmenterte flekkene finnes det få eksempler på regelmessige flekker, det samme 

gjelder de hele flekkene.  

 

Mikroflekker i flint 

Til sammen er det katalogisert 447 mikroflekker, inkludert sekundært bearbeidede 

(seks stk).  

Tab. 20: Funn fra Smalsundet VI, C56506 
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Kjerner i flint 

Totalt består det katalogiserte kjernematerialet i flint fra Smalsundet VI av til sammen 

202 kjerner. 

 

Av mikroflekkekjerner er det til sammen katalogisert 18 stk, hvorav seks koniske 

mikroflekkekjerner, to håndtakskjerner og 10 øvrige mikroflekkekjerner.  

 

Det er katalogisert 123 plattformkjerner. Av disse er 53 ensidige med en plattform, 17 

ensidige med to eller flere plattformer, 18 flersidige med en plattform, 35 flersidige 

med to eller flere plattformer. Plattformkjernene er gjennomsnittlig små 

(gjennomsnittlig største mål: 3,2 cm), og mange har rester etter cortex (91 av 123).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er katalogisert et stort antall bipolare kjerner på lokaliteten, hele 60 stk. 

Gjennomsnittlig største mål på disse er 2,5 cm. Med hensyn til form på kjernen og 

avspaltningsarr er det bipolare kjernematerialet lite regelmessig. Kjernene bærer preg 

av å være et forsøk på å redusere større avslag, kasserte gjenstander og kjerner etc. 

med bipolar teknikk.  

 

I tillegg er det katalogisert 1 kjølformet kjerne. Slike regnes som grove forarbeid til 

håndtakskjerner for mikroflekkeproduksjon. 

 

 

 

 

Fig. 18: Fire av totalt seks koniske mikroflekkekjerner fra Smalsundet VI. Foto: T. Heibreen/KHM 
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Avslagsmaterialet i flint 

Antall avslag, fragmenter og splinter uten sekundær bearbeiding katalogisert på 

lokaliteten er henholdsvis 3772, 6321 og 2233. Mange av fragmentene har 

knuseskader som trolig stammer fra bruk av bipolar teknikk. 

 

Gjenstander i bergart 

Tverrøks i bergart  

Øksa er meget forvitret og er vanskelig typebestembar, tross at den har en regelmessig 

form. Overflaten er slipt, og det er få synlige huggearr. Eggen ser ut til å være tverr. 

Det er vanskelig å si om eggen har vært buet eller ikke; det gjenværende egghjørnet 

kan tyde på at eggen ikke har vært buet, men en skade i eggen som bl.a. tok med seg 

det ene egghjørnet har endret den helt. Bredde over eggen er på grunn av skaden ikke 

målt. Den øverste delen av nakken er spiss. Øksa er ellers jevnt avsmalnende mot 

nakken; det kan se ut som nakken er tilspisset de øverste 3 cm, kanskje sekundært. 

Tverrsnittet er tilnærmet spissovalt, over - og undersiden er jevnt hvelvet. Øksa ser 

ikke ut til å ha smalsider. Mål: Lengde: 10,3 cm. Største bredde (2,7 cm fra eggen): 

4,9 cm. Største tykkelse (ca midt på øksa): 3,2 cm 

 

Slipeplate i sandstein  

Det er katalogisert et fragment av en slipeplate i sandstein. Ut fra bøyningen på den 

slipte delen av fragmentet har trolig slipeplaten hatt en konkav form. 

  

Knakkesteiner  

Det er katalogisert 19 knakkesteiner fra Smalsundet VI. Tre av disse har ikke 

bruksskader, og er å betrakte som mulige emner. Det er stor variasjon i form og 

størrelse på knakkesteinene med bruksskader; de varierer fra helt trill runde til 

uregelmessig og kantete, fra små (største mål: 4,2 cm) til store (største mål: 10,3 cm). 

3 av knakkesteinene har spor etter at de har blitt brukt som amboltsteiner.    

 

Keramikk 

Keramikk: Det er katalogisert 36 skår, til sammen 290,3 g. Skårene ble funnet i 

skråningen, i to separate funnkonsentrasjoner registrert som henholdsvis funn A og 

funn B. Trolig dreier det seg om minst to kar som ser ut til å ha vært av samme type.  

 

Funn A består av 19 skår av varierende størrelse; største mål på største skår: 7,3 cm. 

De fleste skårene har bevart inn- og utside, og varierer i farge fra lys brun til mørk 

brun. Magringen er mellomgrov til fin. Ingen av skårene har dekor, og de ser ut til å 

tilhøre samme kar. Blant skårene er det et randskår, som passer sammen med et annet 

stort skår. Karet er jevnt avrundet med vid buk og ingen markert skulderknekk. Inn 

mot halsen smalner karet av, og vides ut igjen mot munningen. Godstykkelsen er 

tilnærmet den samme hele veien (ca 1 cm), helt opp til munningen hvor randen er 

tydelig fortykket på utsiden. Langs randen er den innvendige kanten skarpt avsatt, 

toppen er forflatet og den utvendige kanten avrundet. Godset på karet er glatt utvendig 

og innvendig. Rundt buken er overflaten grovere enn lenger opp på karet. 

 

Funn B består av 10 skår av varierende størrelse. Skårene ser ut til å tilhøre samme 

kar. Et av skårene er et randskår, og ut fra graden av bøying på randskåret kan den 
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indre munningsdiameteren grovt anslås til å være mellom 30-40 cm (på 5,5 cm bøyer 

randskåret 8 mm). De fleste skårene har inn- og utside, og varierer i farge fra mørk 

brun til svart. Magringen er mellomgrov til fin (noe finere enn magringen i Funn A), 

godstykkelsen 0,9 - 1,0 cm. Ingen av skårene har dekor. Utover forskjell i farge og i 

størrelsen på magringskornene, er overgangen fra randkanten til resten av karet mer 

markert på dette karet enn det er i Funn A. 

 

Begge karene ser altså ut til å være ”forrådskar” med vid buk og stor 

munningsdiameter. Det som skiller dem er forskjell i farge, størrelse på magringskorn, 

og hvor markert randkanten  

er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6 STRUKTURER 

Under graving av lag 1 på den øvre flaten, kom det til syne flere strukturer. 

Strukturene var ikke synlige i toppen av lag 1, og de var gravd ned i undergrunnen. 

Fire av strukturene er tolket som kokegroper, resten ble avskrevet i felt. Alle 

strukturene fra Smalsundet VI er fra den øvre flaten.  

 

Det er stratigrafiske forhold som ligger til grunn for de ulike tolkningene av de 

nedgravde strukturene: Groper med et tilnærma sammenhengende lag av 

varmepåvirka steiner over et kullag i bunnen er tolket som kokegroper (jfr. Gustafson 

et al. 2005). Nedgravde groper med lite stein eller et usammenhengende steinlag over 

 

Fig. 19: Keramikken i Funn A før og etter fremrensing. Foto: Ø. Dahle/KHM 
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et kullag i bunnen er blitt tolket som kokegrop/ildsted. 4 sikre, nedgravde strukturer 

ble registrert på Smalsundet VI, alle er tolket som kokegroper. 

 

 

 
S-

nr 

Struktur Form, 

flate 

Flatemål Form

bunn 

Sider i 

profil 

Dybde Mengde 

skjørbrent 

stein i utgravd 

del 

Datert? 

1 Kokegrop Halvrund 

(lå inntil 

berg) 

90x70cm Flat Skrå 18 cm 51 liter Ja 

3 Kokegrop Halvrund 

(lå inntil 

berg) 

110x90cm Buet Skrå 7 cm 8 liter Ja 

5 Kokegrop Rund Ø 100 cm Flat Skrå 10 cm 15 liter Ja 

6 Kokegrop Rund Ø 118 cm Flat Ujevne 20 cm Ikke målt Ja 

 

Strukturer som ble avskrevet er ikke tatt med i tabellene. 

 

 

 

Tab. 21: Oversikt over strukturer registrert på Smalsundet VI. 

 

Fig. 20: S6 fra Smalsundet VI, plan- og profiltegning. Ill.: A. I. Bratt/KHM 
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9.6.1 FUNN I STRUKTURER 

Det ble gjort følgende funn i de ulike strukturene. Det som er ført opp som 

varmepåvirket gjelder kun flintfunn. 

 

 
S-nr. Totalt antall funn Diagnostiske funn Varmepåvirket 

1 65 3 mikroflekker 29 stk. 

3 33 2 mikroflekker 11 stk. 

5 16 Ingen diagnostiske funn 8 stk. 

6 92 5 mikroflekker, 1 mikroflekkekjerne 22 stk. 

 

Funn som mikroflekker og mikroflekkekjerner dateres vanligvis til senmesolittikum.  

 

Man kan likevel ikke automatisk anta at kokegropene er fra samme periode. 
14

C-

dateringer fra kokegropene ga datering innen flere perioder i jernalderen og strekker 

seg over 1000 år. Mye flint fra opphold på stedet i steinalderen gjør det 

mulig/sannsynlig at flinten har blitt med ned i kokegropene i forbindelse med 

gravingen av kokegropene. Det kan da være snakk om eldre kulturlagsmasse som har 

falt ned i hullet når det ble gravd. Dermed er det vanskelig å tolke anleggene og deres 

datering basert på flintmaterialet 

 

9.6.2 DATERING 

Det foreligger fire 
14

C-dateringer fra Smalsundet VI. Alle disse er fra strukturer 

(kokegroper) som kom til syne under graving av lag 1.  

 

 
S-nr. Datert vedart Periode Kalibrert alder (2σ) 

1 Bjørk Folkevandringstid – merovingertid 430 – 600 e.Kr. 

3 Bjørk, hassel Merovingertid, fase 1 565 – 645 e.Kr. 

5 Bjørk, hassel, vier/osp, 

selje, lind, hegg/rogn 

Yngre bronsealder -  førromersk jernalder 800 – 100 f.Kr. 

6 Selje, vier/osp Folkevandringstid 430 – 580 e.Kr. 

   

 

 

I dette tilfellet ble strukturene trolig konstruert i jernalderen og har ikke noe med 

steinalderaktiviteten på flaten å gjøre. Boplassfunn fra steinalder og 
14

C-dateringer fra 

trekull i strukturer gir samme bilde som under Farsundprosjektet i 1992 (jfr. Ballin og 

Jenssen 1995). 

De lokale strandforskyvingsforholdene gjør at et dateringsforslag basert på 

beliggenheten i høyde over havet heller ikke gir noen konkrete holdepunkt. 

Lokaliteten ligger over Tapes maksimum, slik at ingen perioder i steinalderen kan 

utelukkes med sikkerhet. I tilfeller som med Smalsundet VI må man derfor støtte seg 

på typologisk datering av gjenstandsmaterialet hva steinalderdelen angår.  

 

Tab. 22: Oversikt over funn i strukturene på Smalsundet VI. 

Tab. 23: Daterte trekullprøver fra Smalsundet VI (alle fra kokegroper). 
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Av littiske funn som kan henføres til bestemte perioder i steinalderen, er pilspisser en 

funngruppe som gir gode holdepunkter for tidfesting. På Smalsundet VI er det funnet 

seks pilspisser. To av disse er A-piler. Begge er laget på flekkelignende avslag. Den 

ene må betraktes som usikker. A-piler i Sør-Norge introduseres allerede i 

seinmesolittisk tid, spesielt på Vestlandet (Indrelid 1973). Funn på Østlandet viser at 

A-piler ble tatt i bruk også her i kjeøyfasen, og vi må anta at dette også gjelder for 

Sørlandet med Lista (se bl.a. Østmo 1976:47; Glørstad 2004:44). Imidlertid var A-

piler i bruk også gjennom både TN og MNa (i Danmark trolig også i MNb, se 

Ebbesen 2006:44-48, men trolig ikke i Sverige, ifølge Malmer 1975:83), i økende 

grad tildannet på regulære flekker, mot mer avslagspreget utgangspunkt tidligere 

(Glørstad 2004:36-44). 

Tre av pilene er tverrpiler. Tverrpiler regnes som ledeartefakt for den mesolittiske fase 

4, og var i sin tid blant grunnlaget for å skille ut denne fasen som en overgangsfase 

mellom nøstvetfasen og TN (Odner 1965; Mikkelsen 1975; Østmo 1976, 1988; 

Glørstad 1998). Nyere undersøkelser på Østlandet viser at denne fasen kan dateres til 

mellom ca 4650 og 3800 f.Kr. (Glørstad 2004). Bruken av tverrpiler strekker seg 

imidlertid gjennom TN og inn i MNa (Amundsen et al. 2006:87 m/henv.). Tverrpilene 

fra Smalsundet VI kan trolig plasseres i perioden kjeøyfasen-MNa, ca 4600-3000 

f.Kr., i likhet med A-pilene fra lokaliteten. 

En av pilspissene er enegget. Eneggede pilspisser forekommer både i kjeøyfasen og i 

neolitikums første halvdel. Sett sammen med A-pilene, tverrpilene og 

avslagsteknologien reflektert i kjernene, er en datering til kjeøyfasen for de eneggede 

pilspissene sannsynlig. 

 

Det er også funnet en tverregga bergartsøks. Øksa har ikke smalsider, den har 

spissovalt tverrsnitt og trolig tverregg, noe som antyder senmesolittisk datering. Øksa 

skiller seg fra Nøstvet-økser ved at den ikke har forflatet underside og mangler tydelig 

markert rygg. Det er heller ikke spor etter den grove avslagsteknikken som preger 

nøstvet-øksene. 

 

Mikroflekker og mikroflekkekjerner utgjør en vesentlig del av funnmaterialet fra 

Smalsundet VI. Mikroflekkene er stort sett regulære og viser til intensjonell 

produksjon av mikroflekker, noe som igjen bekreftes av antallet mikroflekkekjerner. 

Flere av de hele mikroflekkene har en karateristisk bøy som viser at de trolig er slått 

fra håndtakskjerner.  

 

Det er katalogisert langt færre flekker enn mikroflekker fra Smalsundet VI (97 flekker 

mot 441 mikroflekker), og ingen flekkekjerner. Flekkene er generelt lite regelmessige, 

og ser ikke ut til å være slått fra sylindriske kjerner. Et usikkerhetsmoment ligger i 

kjernematerialet; plattformkjernene er gjennomsnittlig små, noe som kan skyldes at 

man i stor grad har benyttet seg av lokalt forekommende flintknoller og at råstoffet er 

godt utnyttet. Det er en mulighet at flere av plattformkjernene tidligere i 

reduksjonsprosessen kan ha vært flekkekjerner. Sterk redusering har ført til at det bare 

gjenstår synlige avspaltningsarr etter avslag, disse kan dermed skjule tidligere 

avspaltninger etter flekker og/eller mikroflekker. Dette kan i så fall bidra til å forklare 

mangelen på flekkekjerner på lokaliteten. Svinesundprosjektet viser også til et ikke 

ubetydelig antall flekker på lokaliteter fra både nøstvet- og kjeøyfasen. Det er heller 

ingenting i det tildannede materialet som tilsier en utviklet flekketeknologi, materialet 

peker mer mot en avslagsteknologi. Flekkene fra Smalsundet VI er altså trolig eldre 
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enn en flekketeknologi basert på sylindriske kjerner, noe som først blir vanlig sent i 

TN – tidlig MNa.  

 

Et senere innslag er de 4 avslagene i flint med mulig slipte flater. Hvis flatene er 

slipte, er avslagene fra slipte flintøkser. Slipte flintøkser dateres til neolitikum.  

 

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

lokaliteten har vært besøkt flere ganger gjennom kjeøyfasen (4650 – 3800 f.Kr). Den 

bakre dateringen støttes av mangelen på typisk nøstvet-inventar som nøstvetøkser, 

sandsteinskniver og tresidige borspisser. Funn av mikroflekker, mikroflekkekjerner, 

en kjølformet kjerne og fragment av en slipeplate i sandstein tyder på at lokaliteten 

har vært besøkt en eller flere ganger i en tidlig del av kjeøyfasen. Prosjektilmaterialet 

(A-piler, tverrpiler og en enegget pilspiss) antyder besøk mot slutten av kjeøyfasen. 

Mangel på sylindriske kjerner og regulær flekkeproduksjon støtter opp om siste del av 

kjeøyfasen som yngste datering på hoveddelen av materialet. De slipte flintavslagene 

kan muligens høre sammen med resten av materialet, noe som vil trekke dateringen på 

siste bruksfase for Smalsundet VI inn i begynnelsen av TN. Dette er imidlertid 

vanskelig å vurdere utfra den informasjonen som er tilgjengelig.    

 

I tillegg til de littiske funnene ble det funnet 36 skår keramikk. Alle skårene ble funnet 

i et begrenset område i skråningen nedenfor den øvre flata. Skårene kan synes å 

tilhøre to kar av samme type. Det er ikke dekor på skårene, og formen på karet gir få 

holdepunkter for en nærmere datering enn til jernalder, kanskje eldre jernalder. Tre av 

kokegropene har dateringer som faller innenfor 430-645 AD.  Keramikken kan 

sannsynligvis knyttes til aktiviteten rundt kokegropene i jernalder.  

 

9.6.3 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

 
Prøvenr. Prøvetype S-nr. Strukturtype Vedartsbest. Datert 

8 (KP) Trekull 1 Kokegrop Ja Ja 

9 (KP) Trekull 3 Kokegrop Ja Ja 

11 (KP) Trekull 5 Kokegrop Ja Ja 

10 (KP) Trekull 6 Kokegrop Ja Ja 

 

 

 

 
S-nr. Prøvenr. Datert vedart Alder BP Kalibrert alder 

(2σ) 

Periode 

1 8 (KP) Bjørk 1525 ± 20 AD 430 – 600 Folkevandringstid – 

merovingertid 

3 9 (KP) Bjørk, hassel 1455 ± 20 AD 565 – 645 Merovingertid, fase 1 

5 11 (KP) Bjørk, hassel, 

vier/osp, selje, 

lind, hegg/rogn 

2310 ± 100 BC 800 – 100 Yngre bronsealder -  

førromersk jernalder 

6 10 (KP) Selje, vier/osp 1540 ± 20 AD 430 – 580 Folkevandringstid 

 

 

 

Tab. 23: Trekullprøver samlet inn og katalogisert fra Smalsundet VI 

Tab. 24: Daterte trekullprøver fra Smalsundet VI (alle fra kokegroper). 
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9.7 VURDERING AV UTGRAVINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Smalsundet VI ligger på en terrasseflate som har blitt dyrket. Den opprinnelige 

lagdelingen på stedet ble derfor i forkant av undersøkelsen antatt å være kraftig 

forstyrret. Undersøkelsen av Smalsundet VI viste at store deler av stratigrafien var 

omrotet, men at det var rester av et relativt urørt funnførende lag under matjorden på 

den øvre flaten. 

  

Ved maskinell avdekking av det moderne dyrkningslaget på den øvre flaten dukket 

det opp et lagskille som ble tolket som bunnen på et mulig fossilt dyrkningslag. Dette 

laget var lysere og mer grålig i fargen enn det moderne dyrkningslaget. I tillegg 

dukket det opp mange funn i overgangen mellom lagene under den maskinelle 

avdekkingen. Dette, sett sammen med funnspredningen (se under), tyder på at det 

gravde lag 1 ikke var så kraftig forstyrret som antatt på forhånd. Trolig skyldes dette 

flere forhold; måten man har pløyd flaten på har resultert i at jorda har blitt snudd i 

større grad enn at den har blitt dratt utover. I slike tilfeller vil funnene bli mer omrotet 

vertikalt enn horisontalt, og den opprinnelige spredningen utover flaten vil ikke bli 

særlig forstyrret. Tolkningen av det nederste laget som et fossilt dyrkningslag kan i 

denne sammenhengen synes å være riktig, da denne delen av laget trolig har blitt 

dyrket over kortere tid, og dermed har vært mindre utsatt for omroting enn laget over. 

Alderen på det fossile dyrkningslaget er ikke avklart, men det faktum at strukturene 

ikke var synlige før under graving av lag 1, innebærer at dyrkningslaget er yngre enn 

strukturene. Alle kokegropene ble 
14

C-datert til jernalder, yngste datering var 

merovingertid ca 600 e.Kr. (S3).   

 

Det funnførende området på den øvre flaten på Smalsundet VI omfatter omlag 60 m². 

Funnspredningen viser to klare funnkonsentrasjoner, en i vestlig del og en i østlig del 

av det utgravde feltet. I tillegg er det en liten konsentrasjon i den delen av feltet som 

grenser ned mot skråningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22: Spredningskart over alle funn og strukturer på Smalsundet VI. Ill.: L. Thorgersen/KHM  
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Fig. 23: Spredningskart over mikroflekker på Smalsundet VI. Ill.: L. Thorgersen/KHM 

 

Fig. 24: Spredningskart over pilspisser på Smalsundet VI. Ill.: L. Thorgersen/KHM 
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Det er ikke mulig å skille ut kronologiske soner i utgravingsområdet. Mikroflekkene 

fordeler seg nogenlunde likt med den generelle funnfordelingen, kanskje med en liten 

overvekt i den vestlige delen. Blant pilspissene er begge A-pilene funnet i skråningen, 

og resten er funnet i den vestlige delen av feltet. Borspissene er funnet i den østlige 

funnkonsentrasjonen. De svake tendensene man kan lese ut av dette henspeiler nok 

heller på aktivitetsområder enn at forskjellige deler av lokaliteten har blitt brukt til 

forskjellig tid. Avslagene som har mulige slipte flater, og i tilfelle representerer en 

opphold en gang i neolitikum, er også spredt jevnt utover flaten.  

 

Funn i skråningen og på flata nedenfor tolkes som utkastet, pløyd utover og/eller seget 

ned fra den øvre flaten. Funnmengden ble i felt notert å være økende opp mot den 

øvre flaten, noe som underbygger en slik tolkning. Kanskje forklarer dette den lille 

funnkonsentrasjonen i den delen av feltet som grenser ned mot skråningen. 

 

Funnene fra Smalsundet VI er tolket som å tilhøre forskjellige deler av kjeøyfasen, og 

kan representere flere besøk på flaten. At det ikke er påvist sikre ildsteder, 

boligkonstruksjoner eller andre strukturer fra steinalder, støtter opp om at besøkene 

kan ha vært av relativt kort varighet. Den store mengden funn vil i så fall måtte 

forklares med at stedet har blitt besøkt flere ganger. Et usikkerhetsmoment her er 

muligheten for at ildstedene og eventuelt andre strukturer har blitt pløyd bort. 

Lokale topografiske forhold kan være med å forklare hvorfor funnene samler seg i to 

tydelige konsentrasjoner; funnkonsentrasjonen både i vestlig og østlig del av feltet 

ligger rundt små bergnabber. Kanskje samler funnene seg slik fordi bergnabbene har 

vært fine plasser å sitte og knakke på. Plasseringen av en eventuell boligkonstruksjon 

kan også være begrensende for hvor flintknakking ble utført eller ikke.     

 

Det store antallet knakkesteiner (19 stk) funnet på Smalsundet VI forteller at det har 

vært stor knakkeaktivitet på lokaliteten. Knakkesteinene kan bidra med informasjon 

om hvilken teknologi man hadde, og hvordan denne ble tilpasset flint-tilgangen. Flere 

av knakkesteinene har kraftige bruksskader eller er ødelagte (8 av 19), tre er ubrukte 

og åtte har lette bruksskader. På grunnlag av bruksskadene og den store variasjonen i 

form og størrelse kan knakkesteinene sies å representere et fullt verktøysett tilpasset 

tilgangen på flint og teknologien på boplassen. Særlig skiller den største 

knakkesteinen seg ut; ved første øyekast virker den å være uforholdsmessig stor i 

forhold til størrelsen på de andre knakkesteinene og flint-tilgangen i området. 

Funnene fra Smalsundet viser at man har benyttet seg av relativt små, lokalt 

forekommende flintknoller. Ofte kan disse være vanskelige å åpne, og da kan en stor, 

tung knakkestein være eneste utvei for å få ”hull” på knollen (pers.med. Lotte 

Eigeland). Av informasjon om teknologi kan det nevnes at tre av knakkesteinene har 

felt med knuseskader midt på steinen (oppført som ”amboltsteiner”). Dette er typiske 

skader etter å ha brukt steinen som underlag i forbindelse med bipolar teknikk. Sett i 

forhold til antallet bipolare kjerner og fragmenter på Smalsundet I stemmer dette godt.      

 

Med utgangspunkt i antagelsen om at de forhistoriske huggerne bar med seg et 

verktøysett fra den ene boplassen til den andre (Eigeland 2009), er antallet 

knakkesteiner på Smalsundet VI veldig høyt. Skal man ut på en kort tur, tar man 

gjerne med seg nye, ferske knakkesteiner. Finner man mange knakkesteiner på et sted, 

og da gjerne mange ødelagte, kan dette tyde på at oppholdet på stedet har vært av mer 
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langvarig karakter. Eventuelt at det har vært en slags basisboplass man har hatt som 

utgangspunkt for mindre jaktekspedisjoner over noe tid.  

 

På en steinalderlokalitet vil det, med utgangspunkt i den kunnskapen vi har i dag, 

alltid være en meget liten andel av funnene som er tidsdiagnostiske. På Smalsundet VI 

er andelen sekundært bearbeidede flintartefakter så lav som 0,74 prosent, og selv blant 

disse er det flere som ikke kan tidfestes mer nøyaktig enn til steinlader/bronsealder. 

Av det totale antallet funn sitter man dermed igjen med få funn man kan basere en 

tolkning om datering av lokaliteten på. Man kan derfor ikke utelukke at det kan ha 

vært aktivitet på lokaliteten både før og etter den typologiske dateringen. Denne 

aktiviteten har i tilfelle ikke etterlatt seg gjenkjennbare diagnostiske steinartefakter.  

 

De to klare konsentrasjonene som fremkommer på funnspredningskartet representerer 

trolig steder der man har sittet og knakket flint under opphold på stedet. Begge 

konsentrasjonene ligger rundt bergnabber som trolig har vært velegnet til å sitte og 

knakke på. Brente avslag og fragmenter i flint fordeler seg på samme måte som resten 

av funnene. Kanskje har det ligget ildsteder nettopp i forbindelse med 

knakkeplassene, uten at disse var gjenkjennbare i felt. Stort sett følger spredningen av 

de enkelte gjenstandsgruppene den generelle funnspredningen, kun med et par unntak. 

Pilspisser er kun funnet i den vestlige delen, og borspisser er kun funnet i den østlige 

delen. Det dreier seg om et lite antall både av pilspissene og borspissene (4 av hver) 

som er funnet i forbindelse med graving av lag 1. Det er mulig man har sittet på 

bergnabben i den vestlige delen av feltet og laget pilspisser (de er uten synlige 

skuddskader). Og kanskje har man hatt aktiviteter knyttet til bruk av borspisser, f.eks 

bearbeiding av skinn, på den østlige delen av feltet.   

 

Generelt sett forteller redskapsmaterialet at det trolig har vært aktiviteter knyttet til 

jakt og fiske på lokaliteten; gjenstander som pilspisser, skrapere, kniver og stykker 

med hakk/tanning (”skaftglattere”) viser til jakt og bearbeiding av fangst.  

 

Den øvre flaten på Smalsundet VI ligger ca 9 m.o.h., den nedre flaten ca 6 m.o.h. 

Ifølge gjeldende strandlinjekurve for Lundevågen lå strandlinja ca 6 meter høyere enn 

i dag i kjeøyfasen. Lokaliteten har dermed vært lokalisert like ved sjøkanten i det 

tidsrommet hovedtyngden av funnmaterialet stammer fra. Mot sørvest fra lokaliteten 

kan man se for seg en slakk skråning ned mot sjøen som har stått like nedenfor. Her 

har det trolig vært et velegnet sted både å legge til med båt, og å få trukket båten opp 

på land.    

 

Kokegropene og keramikken viser at området igjen tas i bruk i jernalderen. 

Kokegroper knyttes gjerne til matlaging. Den ene kokegropen er datert til eldre 

førromersk jernalder, mens dateringen til de tre andre kokegropene faller innenfor 

jernalder (430-645 AD). Det er naturlig å anta at keramikken funnet i skråningen kan 

knyttes til aktivitetene i jernalder.  
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10. SMALSUNDET VII 

10.1 LOKALTOPOGRAFI OG BESKRIVELSE AV LOKALITETEN 

Smalsundet VII ligger ca 500 m sørvest for vestlig ende av Smalsundet, ca 50 m 

sørøst for østre ende av Lundevågen kai. Ellers ligger Smalsundet VII ca 90 m 

nordvest for Smalsundet VIII og 50 m sørvest for Smalsundet VI. 

 

Smalsundet VII ligger på en flate som skråner svakt ned mot vest og øst. I nord faller 

terrenget ned mot sjøen. I sør avgrenses lokaliteten av den gamle kjerreveien som 

følger sjøkanten langs Lundevågens sørside mellom Vollmona og Kjeldsvika. 

Lokaliteten har ingen naturlig topografisk avgrensning. Området som ble undersøkt lå 

innenfor et areal på ca 500 m². Høyden over havet ligger på mellom 8,5 - 9,5 m.  

 

Se figur 2 s.8 for oversikt over lokalitetene i Smalsundet under Lundevågenprosjektet 

2006-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Smalsundet VII ble på forhånd antatt å ha et visst vitenskapelig potensial, selv om 

flaten hadde vært dyrket og konteksten for boplassmaterialet ble forventet å være 

forstyrret. 

 

Fig. 25: Kart over prøvestikk, prøveruter og sjakter på Smalsundet VII. Ill.: L. Thorgersen/KHM 
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Lokaliteten er registrert tidligere med prøvestikk, bl.a. er det registrert det som er 

tolket som en mulig mellommesolittisk flekke. 

 

Funnmaterialet fra registreringen var beskjedent, og det var ønskelig å frembringe mer 

materiale for å kunne si noe mer om lokalitetens omfang, når den var i bruk og om 

den skulle prioriteres for videre undersøkelser. Dette ble gjort ved å grave prøvestikk 

og prøveruter. 

 

Ved undersøkelser på steinalderlokaliteter som er forstyrret av dyrking, var 

hovedfokuset ifølge prosjektplanen å undersøke hvorvidt det fantes strukturer under 

matjordlaget (Ystgaard 2006). Eksempel på slike strukturer er ildsteder, nedgravde 

avfallsdynger og hull etter jordgravde stolper i hustomter. Hvis mulig skulle det 

samles inn prøver fra gode kontekster for datering. Alle prøvestikkene og prøverutene 

på Smalsundet VII ble derfor gravd kun i matjordslaget.   

 

10.3 UTGRAVINGSMETODE/FORLØP 

Stratigrafi: Torvlaget var ca 5 cm tykt og matjordslaget varierte i tykkelse fra 20 til 40 

cm. Undergrunnen bestod av grusholdig jord/sand, varierende i farge fra gul/oransje 

til rødbrun. 

 

Innledningsvis ble det gravd 4 manuelle prøveruter (1x1 m) og 8 prøvestikk (0,5x0,5 

m) på Smalsundet VII. Deretter ble det gravd 3 maskinelle prøveruter (2x2 m). Alle 

prøverutene og prøvestikkene var positive. Funnmengden var gjennomgående relativt 

lav; prøverute g med 44 funn var den mest funnrike. Av disse var 21 av flint og 23 

fragmenter av brente bein. 

 

4 sjakter ble deretter lagt over lokalitetsflaten (sjakt 2 - 5) for å påvise eventuelle 

strukturer i undergrunnen. Sjaktene varierte i lengde fra 5,5 m til 40 m, og hadde en 

bredde på 1,2 m. Ingen strukturer ble registrert etter at matjorden var fjernet. Det ble 

ikke gravd videre i undergrunnen. 

 
Prøvestikk/ 

Prøverute 

Antall 

funn 

Diagnostisk 

PS 60 1 - 

PS 61 1 - 

PS 62 3 - 

PS 63 8 - 

PS 64 11 - 

PS 65 11 - 

PS 66 5 - 

PS 67 2 1 mikroflekke 

PR 17 2 - 

PR 18 3 - 

PR 19 12 - 

PR e 33 1 ensidig plattformkjerne m/en 

plattform 

PR f 8 - 

PR g 44 1 fragment m/retusj (børseflint) 

PR h 18 - 

 
Tab. 25: Oversikt over funn i prøvestikk og prøveruter ved Smalsundet VII 
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10.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Stratigrafien på lokaliteten virker å være kraftig forstyrret av senere aktiviteter på 

stedet, først og fremst jordbruk i nyere tid.  

Selv om funnmengden var lav, var det funn i alle prøvestikkene og prøverutene på 

Smalsundet VII. Man må dermed anta at flere funn gikk tapt under den maskinelle 

avdekkingen av matjordslaget i sjaktene.  

På lokaliteter med lav funnmengde, vil usikkerheten med hensyn til datering av 

lokaliteten på typologisk grunnlag være større. Lokaliteten ligger også over Tapes 

maksimum, og kan derfor ikke dateres ut fra høyde over havet.  

 

10.5 FUNNMATERIALET 

Funn- og prøvemateriale fra Smalsundet VII er katalogisert under C56507. Totalt 

omfatter undersøkelsen 161 enkeltfunn. Av dette er 88 av flint, og 72 er fragmenter av 

brent bein. 

 
 

Unr Gjenstand Type Materiale Antall 

1 Fragment Med kantretusj Flint 1 

2 Fragment Med retusj – 

børseflint? 

Flint 1 

3 Mikroflekke  Flint 1 

4 Avslag  Flint 21 

5 Fragment  Flint 50 

6 Splint  Flint 11 

7 Plattformkjerne Ensidig med en 

plattform 

Flint 1 

8 Flintknoll  Flint 2 

  Totalt, flint  88 

9 Bein  Bein, brente 72 

10 Prøve  Hasselnøttskall 1 

  TOTALT  161 

 

 

10.6 DATERING 

Smalsundet VII ligger over Tapes maksimum, slik at et dateringsforslag basert på 

beliggenheten i høyde over havet ikke gir noen konkrete holdepunkt. Ingen perioder i 

steinalderen kan utelukkes med sikkerhet, og man gjenstår med en typologisk datering 

av gjenstandsmaterialet fra steinalder.  

 

Mikroflekken som er katalogisert fra Smalsundet VII er regulær, og antyder en 

datering til senmesolittikum, muligvis nøstvetfasen. At det kun er én mikroflekke, og 

det ikke er noe annet materiale som peker i samme retning, gjør dateringsforslaget 

veldig usikkert. 

 

Et mye yngre innslag er børsteflinten, som kan dateres til nyere tid. 

 

Tab. 26: Funn fra Smalsundet VII, C56507 
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10.7 VURDERING AV UTGRAVINGSRESULTATENE, TOLKNING OG KONKLUSJON 

 

Smalsundet VII ligger på en flate uten noen klar topografisk avgrensning. Området 

som ble undersøkt lå innenfor et areal på ca 500m
2
. Det var funn i alle prøvestikkene 

og prøverutene, og lokaliteten ble dermed ikke avgrenset. De mest funnrike 

prøvestikkene og prøverutene (PS64, PS65, PRe, PRf, PRg) ligger omtrent midt på 

flaten og dekker et areal på ca 250m
2
. Kanskje tilsvarer dette aktivitetsområdet på 

lokaliteten. På forhånd ble Smalsundet VII antatt å ha et visst vitenskapelig potensial.    

 

Alt littisk funnmateriale fra Smalsundet VII kommer fra prøvestikk og prøveruter 

gravd i den omrotede matjorden. Funnmengden er lav, og det er registrert få 

diagnostiske funn. Funnene viser trolig til et eller flere korte opphold i steinalder, 

muligens i senmesolittisk tid. At det ikke ble avdekket strukturer i sjaktene som ble 

lagt over lokalitetsflaten forsterker inntrykket av at det dreier seg om korte opphold på 

stedet.  

 

Undersøkelsen av Smalsundet VII bekreftet av boplasslagene var kraftig forstyrret av 

aktiviteter i seinere tid, særlig jordbruk. Undersøkelsen frembrakte få funn og ingen 

strukturer. Lokaliteten ble ikke prioritert for videre undersøkelse. 
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11. SMALSUNDET VIII 

11.1 LOKALTOPOGRAFI OG BESKRIVELSE AV LOKALITETEN 

Smalsundet VIII ligger ca 450 m sørvest for vestlig ende av Smalsundet, ca 160 m 

vest for Håkniben og 150 m sørøst for østre ende av Lundevågen kai. Ellers ligger 

Smalsundet VIII ca 130 m rett sør for Smalsundet VI og 300 m sørvest for 

Smalsundet I. 

 

Lokaliteten ligger ca 20 moh., noe som skiller denne fra de øvrige lokalitetene som er 

undersøkt i regi av Lundevågenprosjektet 2006-2007. Lokaliteten ligger på en liten 

flate innunder en lav bergvegg. To lave, men markerte nordvest-sørøst-gående 

bergrygger danner sidene på en liten dalgang som faller ned fra funnstedet. Øst for 

den smale, østligste av de to bergryggene er det en større flate. Dalgangen vider seg ut 

ned mot den gamle kjerreveien som følger sjøkanten langs Lundevågens sørside 

mellom Vollmona og Kjeldsvika. Umiddelbart vest for funnstedet var det svært bløtt 

på undersøkelsestidspunktet, og det er blitt kraftig drenert i nyere tid både tett inntil 

funnstedet og nedover nevnte dalgang.  

 

Høyden og det åpne landskapet gjorde at utsikten mot Lundevågen var svært god. 

 

Se figur 2 s.8 for oversikt over lokalitetene i Smalsundet under Lundevågenprosjektet 

2006-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 26: Kart over prøveruter og sjakter på Smalsundet VIII. Ill.: L. Thorgersen/KHM 
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11.2 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Smalsundet VIII ble på forhånd antatt å ha et visst vitenskapelig potensial selv om 

lokaliteten ligger i dyrka mark, noe som har forstyrret stratigrafien på stedet. 

 

Registrering av lokaliteten i 1989 frembrakte to keramikkskår og et lite flintavslag 

med mulige slipespor. Fordi funnmaterialet fra registreringen var beskjedent, var det 

ønskelig å fremskaffe mer materiale for å kunne si noe mer om når lokalitetens 

omfang, når den var i bruk og om den skulle prioriteres for videre undersøkelser. 

Dette ble gjort ved å grave prøveruter i den omrotede matjorden.  

 

11.3 UTGRAVINGSMETODE/FORLØP 

Stratigrafi: Matjordlaget hadde en tykkelse på ca 20 cm. Undergrunnen besto av 

rødbrun grusholdig jord/sand. 

 

Innledningsvis ble det gravd to maskinelle prøveruter (2x2 m) i matjorden på 

Smalsundet VIII. Massene ble såldet i skuffen med en maskevidde på 20 x 10 mm. I 

den ene prøveruten ble det funnet 45 skår keramikk og 3 flint (PR20). I den andre 

prøveruten fremkom det kun moderne funn som spiker og krittpipefragmenter.  

 

 
Prøverute Antall 

funn 

Diagnostisk 

PR 20 45 44 keramikkskår, 1 flekkekniv 

PR 21 0 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 27: Smalsundet VIII etter at matjordslaget er fjernet. Målestokken ligger like nedenfor den lave 

berveggen omtalt i teksten. Bildet er tatt mot sørøst. Foto: Ø. Dahle/KHM 

Tab. 27: Oversikt over funn i  prøveruter ved Smalsundet VIII 
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Etter maskinell sålding ble jorda i prøverute 20 såldet manuelt i såld med maskevidde 

på 4x4 mm. Dette frembrakte ytterligere 7 biter keramikk og 6 fragmenter med brent 

bein 

 

Videre ble matjorden maskinelt fjernet på et område som utgjorde ca 80 m
2
 foran den 

lave bergveggen. Ingen strukturer fremkom under avdekkingen av matjorden. To 

prøveruter (1x1 m) ble deretter gravd manuelt i undergrunnen. De ble gravd i en 

dybde på 10 cm. Ingen funn ble gjort i disse rutene, og det ble derfor ikke foretatt 

noen videre graving i undergrunnen.  

 

11.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Lokaliteten er forstyrret av senere aktiviteter på stedet, først og fremst jordbruk i 

nyere tid. Begge de maskinelt gravde prøverutene ble gravd kun i det omrotede 

matjordslaget. Små mengder funn medfører større usikkerhet med hensyn til datering 

av lokaliteten på typologisk grunnlag. Lokaliteten ligger også over Tapes-

transgresjonens maksimum, noe som utelukker muligheten for strandlinjedatering. 

 

11.5 FUNNMATERIALET 

Funn- og prøvemateriale fra Smalsundet VIII er katalogisert under C56508. Totalt 

omfatter undersøkelsen 59 enkeltfunn, hvorav 2 i flint (en flekkekniv og et fragment), 

51 keramikkskår og 6 fragment av brente bein. 

 

 
Unr Gjenstand Type Materiale Antall 

1 Flekkekniv Med skrå enderetusj Flint 1 

2 Fragment  Flint 1 

3 Keramikk  Keramikk 51 

4 Bein  Bein, brente 6 

  TOTALT  59 

 

 

 

Flekkekniven som er katalogisert fra Smalsundet VIII er 3,2 cm lang og 1,4 cm bred. 

Den har ca 1 cm skrå retusj frem mot distalenden på den ene siden, og synlige 

bruksskader på begge sidekantene. Flekken er slått fra en kjerne med motstående 

plattformer, kanskje en sylindrisk flekkeblokk.  

 

Til sammen er det katalogisert 51 skår keramikk. Keramikkfunnene kommer alle fra 

matjordslaget. Det er sannsynlig at de tilhører samme kar siden alle ble funnet på et 

svært begrenset område (PR20, 2x2 m) like ved bergveggen. Største mål på største 

skår er 5,9 cm. 27 av bitene har bevart både inn- og utside, yttersiden på skårene 

varierer fra glatt til noe ruglete, det samme gjelder innsiden. Fargen er lys brun til 

brun. Magringen er mellomgrov til fin, største synlige magringskorn måler 0,3 cm. 

Godstykkelsen er på mellom 0,6-0,8 cm. Fire av skårene har rester etter det som trolig 

er skulderen på karet. Ingen av bitene har dekor. Det er ikke mulig å si noe om formen 

på karet på grunnlag av skårene som er funnet.  

 

Tab. 28: Funn fra Smalsundet VIII, C56508 
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De brente beinfragmentene som er registrert fra Smalsundet VIII er ikke sendt inn til 

analyse. Det kan likevel betraktes som lite sannsynlig at det er menneskebein, og det 

er usikkert om beinbitene har noen direkte sammenheng med keramikk- og 

flintfunnene.  

 

11.6 DATERING 

Registrering av lokaliteten i 1989 frembrakte to keramikkskår og et lite flintavslag 

med mulige slipespor. Dette tilsier at avslaget er slått fra en øks fra neolitikum. Ved 

en ny gjennomgang av registreringsfunnene i forbindelse med Lundevågenprosjektet 

2006-2007 viste det seg imidlertid at den mulige slipingen er høyst usikker. Avslaget 

blir derfor ikke tatt med i betraktningen om mulig datering av lokaliteten.  

 

Flekkekniven er laget på en regelmessig flekke som kan være slått fra en sylindrisk 

flekkeblokk. I Svinesundmaterialet har verken lokaliteter datert til kjeøyfasen eller TN 

spor etter en flekketeknologi på sylindriske kjerner (Glørstad 2004:57). En datering av 

de sylindriske kjernene til sent i TN eller MN er dermed sannsynlig. Det er altså en 

mulighet for at flekkekniven på Smalsundet VIII kan dateres til mellomneolitikum. 

 

Keramikken er udekorert og av en slik karakter at den ikke kan dateres sikkert til noen 

bestemt periode. Selv om de to keramikkskårene fra registreringen synes å ha et finere 

preg enn funnene fra utgravningen, skal disse på bakgrunn av beliggenheten trolig 

sees i sammenheng med skårene funnet i prøverute 20. Det er sannsynlig at de alle 

stammer fra ett og samme kar. 

 

I tilfeller som med Smalsundet VIII hvor funnmaterialet er så lite, er det nødvendigvis 

knyttet stor usikkerhet til et dateringsforslag. Flekkekniven gjør trolig 

mellomneolitikum til den mest sannsynlige dateringsrammen. Det antas at 

keramikken og flintfunnene skal ses i sammenheng, kanskje også de brente 

beinfragmentene.  

 

11.7 VURDERING AV UTGRAVINGSRESULTATENE, TOLKNING OG KONKLUSJON 

Smalsundet VIII ligger på en liten flate innunder en lav bergvegg. Lokaliteten er 

naturlig, topografisk avgrenset. På forhånd ble det antatt at lokaliteten hadde et visst 

vitenskapelig potensial. 

 

Keramikken funnet på Smalsundet VIII stammer fra et lite, konsentrert område på 

anslagsvis 2x2 m like foran en lav bergvegg. Flekkekniven ble funnet i samme 

prøverute som keramikken (PR 20). Dateringsforslaget på flekkekniven til 

mellomneolitikum utelukker ikke muligheten for at keramikken kan være samtidig, og 

at funnene fra Smalsundet VIII dermed kan betraktes samlet. Dette må dog betraktes 

som usikkert.  

 

Funnmaterialet fra Smalsundet VIII er av en meget spesiell karakter; store mengder 

keramikk ble funnet i et lite, konsentrert område like ved en bergvegg. Brente bein ble 

også funnet i massene. Kanskje kan dette tolkes som rester etter et kort opphold på 

stedet. Alternativt kan det være spor etter en intensjonell deponering. 
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Lokalitetens beliggenhet og funnmaterialets spesielle karakter viser at denne 

lokaliteten skiller seg markant fra de andre lokalitetene i Smalsundet. Stedet ligger 

mer enn 100 m fra steinalderens strandlinje, og funnene vitner om en annen type 

aktivitet på stedet enn de mer typiske boplassfunnene fra de andre lokalitetene i 

Smalsundet. 
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12. SAMMENFATNING AV UNDERSØKELSENE I SMALSUNDET 

Det ble skilt ut og undersøkt tilsammen 8 lokaliteter i Smalsundet. Av disse er 6 

lokaliteter kun prøvegravd, mens det er foretatt utgravninger på 2 av lokalitetene. Alle 

lokalitetene ligger i dyrka mark, og prøveundersøkelsene bekreftet antagelsen om at 

lokalitetene var dårlig bevart. Dette gjenspeiles også i at kun to av lokalitetene ble 

prioritert for mer omfattende undersøkelser. De øvrige seks hadde få diagnostiske 

funn og lav funnfrekvens, samt funn av få eller ingen strukturer, etter 

prøveundersøkelsen. Av disse er kun en usikkert typologisk datert til Kjeøyfasen 

(Smalsundet II). De øvrige kan kun plasseres innenfor steinalder.  

 

De to lokalitetene som ble utgravd (Smalsundet I og VI) ga resultater som kan belyse 

spørsmål omkring overgangen mellom Kjeøyfase og tidligneolitikum (TN). Begge 

lokalitetene omfattet materiale fra tidlig del av Kjeøyfasen, mens hovedmengden av 

materialet fra Smalsundet I dateres til sent TN/MNA. Se Sammenfattende rapport for 

diskusjon av dette. 

 

Av 7 C14-dateringer fra Smalsundet er 1 samtidig med gjenstandsmaterialet fra 

Kjeøyfasen på Smalsundet I, mens de øvrige dateringene faller innenfor ulike deler av 

jernalder, og viser trolig til aktivitet i området i disse periodene.  

 

På den lille lokaliteten Smalsundet VIII ble det funnet en del keramikkskår og noen 

flintavslag. Gjenstandene lå relativt samlet, men konteksten var kraftig forstyrret av 

dyrking. Det har ikke vært mulig å datere funnet nærmere enn innenfor perioden 

yngre steinalder - jernalder. Det er usikkert om funnet representerer en boplass eller 

om det dreier seg om en intensjonell nedleggelse.  

 

 

Lundevågenprosjektet/ 

Lokalitetsnavn 

Uspes. 

steinalder 

Kjeøy- 

fase 

TN/MNA Y BRA FRJ A ERT FVT MT/VT 

Smalsundet I  T/C T  C (C)  C 

Smalsundet II  (T)   C (C)   

Smalsundet III   T        

Smalsundet IV  T     (T)   

Smalsundet V T        

Smalsundet VI  T  (C) C  C C 

Smalsundet VII T        

Smalsundet VIII T        

Tab. 29: Dateringer av materiale fra lokalitetene i Smalsundet. T = typologisk datering. (T) = usikker/mulig typologisk 

datering. C = C14-datering.  (C) = C14- dateringen strekker seg muligens inn i perioden. 
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14. VEDLEGG 

 

14.1 TEGNINGER, FELTDOKUMENTASJON 

Tegn. 

nr. 

Lokalitet Tegning av: Tegner 

1 Smalsundet 

VI 

Profil gjennom felt Ann Iren Bratt og Nina 

Lundberg 

2 Smalsundet 

VI 

S1, plan og profil Hilde Fyllingen 

3 Smalsundet 

VI 

S2, S8, S5, S6, S9 og S4, 

plan 

Hilde Fyllingen 

4 Smalsundet 

VI 

S1, S2 og S3, plan Hilde Fyllingen 

5 Smalsundet 

VI 

S2, plan og profil, S8, plan Hilde Fyllingen 

6 Smalsundet 

VI 

S3, plan og profil Nina Lundberg 

7 Smalsundet 

VI 

S4, plan og profil Hilde Fyllingen 

8 Smalsundet 

VI 

S5, plan og profil Ann Iren Bratt 

9 Smalsundet 

VI 

S6, plan og profil Ann Iren Bratt 

10 Smalsundet 

VI 

S9, plan Hilde Fyllingen 

11 Smalsundet 

VI 

Profil av dyrkningslag og 

rydningsrøys øst for 

Smalsundet VI 

Hilde Fyllingen 

12 Smalsundet 

VI 

Profiler av prøvestikk Hilde Fyllingen 

13 Smalsundet 

VI 

Avskrevet struktur ukjent 

14 Smalsundet II S1, plan og profil Hanne Mette Rendall 

15 Smalsundet I S1, plan og profil Camilla Wenn 

16 Smalsundet I S2, plan og profil Camilla Wenn 

17 Smalsundet I S3, plan og profil Ann Iren Bratt 

18 Smalsundet I S4, plan og profil Camilla Wenn 

19 Smalsundet I S5, plan og profil Camilla Wenn 

20 Smalsundet I S6, plan Camilla Wenn 

21 Smalsundet I S7, plan og profil Camilla Wenn 

22 Smalsundet I S8, plan og profil Camilla Wenn 

23 Smalsundet I S9, plan og profil Camilla Wenn 

24 Smalsundet I S10, plan og profil Camilla Wenn 

25 Smalsundet I S11, plan og profil Camilla Wenn 

26 Smalsundet I S12, plan Camilla Wenn 

27 Smalsundet I S13, plan Camilla Wenn 
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28 Smalsundet I S14, plan Camilla Wenn 

29 Smalsundet I S15, plan og profil Camilla Wenn 

30 Smalsundet I S16, plan og profil Camilla Wenn 

31 Smalsundet I S17, plan og profil Camilla Wenn 

32 Smalsundet I S18, plan Camilla Wenn 

33 Smalsundet I S19, plan Camilla Wenn 

34 Smalsundet I S20, plan Camilla Wenn 

35 Smalsundet I S21, plan Camilla Wenn 
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14.2 FOTOLISTE 

 

14.2.1 SMALSUNDET, KAMERA 1, CF.34008 

 

 
Filnavn Motivbeskrivelse Fotograf Dato Tatt mot 

Cf34008_001.jpg Smalsundet II før åpning Hilde Fyllingen 29.08.2007 SV 

Cf34008_002.jpg Smalsundet II før åpning Hilde Fyllingen 29.08.2007 SSØ 

Cf34008_003.jpg Smalsundet II før åpning Hilde Fyllingen 29.08.2007 NØ 

Cf34008_004.jpg Smalsundet IV før åpning Hilde Fyllingen 29.08.2007 SV 

Cf34008_005.jpg Smalsundet IV før åpning Hilde Fyllingen 29.08.2007 NNØ 

Cf34008_006.jpg Smalsundet IV før åpning Hilde Fyllingen 29.08.2007 NØ 

Cf34008_007.jpg Smalsundet V før åpning Hilde Fyllingen 29.08.2007 V 

Cf34008_008.jpg Smalsundet V før åpning Hilde Fyllingen 29.08.2007 NNØ 

Cf34008_009.jpg Smalsundet V før åpning Hilde Fyllingen 29.08.2007 N 

Cf34008_010.jpg Området mellom VI og VII Hilde Fyllingen 29.08.2007 SØ 

Cf34008_011.jpg Samlsundet VII før åpning Hilde Fyllingen 29.08.2007 N 

Cf34008_012.jpg Samlsundet VII før åpning Hilde Fyllingen 29.08.2007 S 

Cf34008_013.jpg 
Smalsundet VII før åpning. Ann Iren Bratt og Nina 
Lundberg Hilde Fyllingen 29.08.2007 SØ 

Cf34008_014.jpg Smalsundet VII før åpning. Hilde Fyllingen 29.08.2007 SSØ 

Cf34008_015.jpg Smalsundet VII før åpning. Hilde Fyllingen 29.08.2007 N 

Cf34008_016.jpg Landskapsbilde Hilde Fyllingen 29.08.2007 NNV 

Cf34008_017.jpg Stor stein på berg nord for Smalsundet VI Hanne Mette Rendall 18.09.2007 V 

Cf34008_018.jpg Stor stein på berg nord for Smalsundet VI Hanne Mette Rendall 18.09.2007 V 

Cf34008_019.jpg Stor stein på berg nord for Smalsundet VI Hanne Mette Rendall 18.09.2007 V 

Cf34008_020.jpg Stor stein på berg nord for Smalsundet VI Hanne Mette Rendall 18.09.2007 V 

Cf34008_021.jpg Stor stein på berg nord for Smalsundet VI Hanne Mette Rendall 18.09.2007 V 

Cf34008_022.jpg Stor stein på berg nord for Smalsundet VI Hanne Mette Rendall 18.09.2007 V 

Cf34008_023.jpg Stor stein på berg nord for Smalsundet VI Hanne Mette Rendall 18.09.2007 V 

Cf34008_024.jpg Stor stein på berg nord for Smalsundet VI Hanne Mette Rendall 18.09.2007 V 

Cf34008_025.jpg Stor stein på berg nord for Smalsundet VI Hanne Mette Rendall 18.09.2007 V 

Cf34008_026.jpg Stor stein på berg nord for Smalsundet VI Hanne Mette Rendall 18.09.2007 V 

Cf34008_027.jpg 
Stor stein på berg nord for Smalsundet VI etter 
fjerning av øverste lag torv Hanne Mette Rendall 18.09.2007 V 

Cf34008_028.jpg 
Stor stein på berg nord for Smalsundet VI etter 
fjerning av all  torv Hanne Mette Rendall 18.09.2007 S 

Cf34008_029.jpg 
Stor stein på berg nord for Smalsundet VI etter 
fjerning av all  torv Hanne Mette Rendall 18.09.2007 V 

Cf34008_030.jpg Nærbilde av keramikk fra sjakt, Smalsundet VI Ann Iren Bratt 18.09.2007 N 

Cf34008_031.jpg Nærbilde av keramikk fra sjakt, Smalsundet VI Ann Iren Bratt 18.09.2007 N 

Cf34008_032.jpg Nærbilde av keramikk fra sjakt, Smalsundet VI Ann Iren Bratt 18.09.2007 N 

Cf34008_033.jpg 
Stor stein på berg nord for Smalsundet VI etter 
fjerning av lag 1 Hanne Mette Rendall 18.09.2007 V 

Cf34008_034.jpg 
Stor stein på berg nord for Smalsundet VI etter 
fjerning av lag 1 Hanne Mette Rendall 18.09.2007 V 

Cf34008_035.jpg 
Arbeidsbilde. Hilde Fyllingen, Nina Lundberg og Ann 
Iren Bratt Hanne Mette Rendall 19.09.2007 V 

Cf34008_036.jpg 
Arbeidsbilde. Hilde Fyllingen, Nina Lundberg og Ann 
Iren Bratt Hanne Mette Rendall 19.09.2007 V 

Cf34008_037.jpg Arbeidsbilde, Ann Iren Bratt Hanne Mette Rendall 19.09.2007 SV 

Cf34008_038.jpg Stor stein på berg nord for Smalsundet VI Hanne Mette Rendall 19.09.2007 V 
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Cf34008_039.jpg 
Stor stein på berg nord for Smalsundet VI etter 
fjerning av lag 1 Hanne Mette Rendall 19.09.2007 V 

Cf34008_040.jpg 
Stor stein på berg nord for Smalsundet VI etter 
fjerning av lag 1 Hanne Mette Rendall 19.09.2007 V 

Cf34008_041.jpg 
Stor stein på berg nord for Smalsundet VI etter 
fjerning av lag 1 Hanne Mette Rendall 19.09.2007 V 

Cf34008_042.jpg 
Stor stein på berg nord for Smalsundet VI etter 
fjerning av lag 1 Hanne Mette Rendall 19.09.2007 V 

Cf34008_043.jpg 
Stor stein på berg nord for Smalsundet VI etter 
fjerning av lag 2 Hanne Mette Rendall 19.09.2007 V 

Cf34008_044.jpg Arbeidsbilde. Ann Iren Bratt og Nina Lundberg Hanne Mette Rendall 19.09.2007 S 

Cf34008_045.jpg Arbeidsbilde. Øystein Dahle og Hilde Fyllingen Hanne Mette Rendall 19.09.2007 S 

Cf34008_046.jpg 
Stor stein på berg nord for Smalsundet VI etter 
fjerning av lag 3 Hanne Mette Rendall 19.09.2007 V 

Cf34008_047.jpg 
Stor stein på berg nord for Smalsundet VI etter 
fjerning av lag 3 Hanne Mette Rendall 19.09.2007 V 

Cf34008_048.jpg Smalsundet VI etter avdekking Ann Iren Bratt 21.09.2007 V 

Cf34008_049.jpg Smalsundet VI etter avdekking Ann Iren Bratt 21.09.2007 V 

Cf34008_050.jpg Smalsundet VI etter avdekking Ann Iren Bratt 21.09.2007 SØ 

Cf34008_051.jpg Smalsundet VI etter avdekking Ann Iren Bratt 21.09.2007 SØ 

Cf34008_052.jpg Smalsundet VI etter avdekking Ann Iren Bratt 21.09.2007 V 

Cf34008_053.jpg Smalsundet VI etter avdekking Ann Iren Bratt 21.09.2007 SØ 

Cf34008_054.jpg Smalsundet VI etter avdekking Ann Iren Bratt 21.09.2007 NØ 

Cf34008_055.jpg Smalsundet VI etter avdekking Ann Iren Bratt 21.09.2007 NØ 

Cf34008_056.jpg Smalsundet VI etter avdekking Ann Iren Bratt 21.09.2007 NØ 

Cf34008_057.jpg Smalsundet VI. Steinsamling Hilde Fyllingen 24.09.2007 S 

Cf34008_058.jpg Smalsundet VI. Steinsamling Hilde Fyllingen 24.09.2007 Ø 

Cf34008_059.jpg Smalsundet VI. Steinsamling Hilde Fyllingen 24.09.2007 V 

Cf34008_060.jpg Smalsundet VI. Profil dyrkningslag Hilde Fyllingen 24.09.2007 S 

Cf34008_061.jpg Smalsundet VI. Profil steinpakning/gjerde Hilde Fyllingen 24.09.2007 S 

Cf34008_062.jpg Smalsundet VI. Profil sandlag Hilde Fyllingen 24.09.2007 S 

Cf34008_063.jpg Arbeidsbilde Hilde Fyllingen 24.09.2007 SV 

Cf34008_064.jpg Smalsundet VII. Før avdekking Hilde Fyllingen 25.09.2007 NØ 

Cf34008_065.jpg Smalsundet VII. Før avdekking Hilde Fyllingen 25.09.2007 NV 

Cf34008_066.jpg Smalsundet VII. Sørligste sjakt, nordlig del Ann Iren Bratt 25.09.2007 SV 

Cf34008_067.jpg Smalsundet VII. Sørligste sjakt, midtre del Ann Iren Bratt 25.09.2007 SV 

Cf34008_068.jpg Smalsundet VII. Sørligste sjakt, midtre del Ann Iren Bratt 25.09.2007 SV 

Cf34008_069.jpg Smalsundet VII. Sørligste sjakt, nordlig del Ann Iren Bratt 25.09.2007 SV 

Cf34008_070.jpg Smalsundet VII. Sørligste sjakt, nordlig del Ann Iren Bratt 25.09.2007 SV 

Cf34008_071.jpg Smalsundet VII. Arbeidsbilde, Ann Iren Bratt Nina Lundberg 25.09.2007   

Cf34008_072.jpg Smalsundet VII. Nordligste sjakt Nina Lundberg 25.09.2007 SSØ 

Cf34008_073.jpg Smalsundet VII. Nordligste sjakt Nina Lundberg 25.09.2007 SØ 

Cf34008_074.jpg Smalsundet VII. Nordligste sjakt Nina Lundberg 25.09.2007 SØ 

Cf34008_075.jpg 
Smalsundet VI. 128x+129x 109y 10cm. Mulig 
kulturlag Hilde Fyllingen 26.09.2007 S 

Cf34008_076.jpg 
Smalsundet VI. 128x+129x 109y 10cm. Mulig 
kulturlag Hilde Fyllingen 26.09.2007 Ø 

Cf34008_077.jpg Smalsundet VI. 127x 109y 10 cm. Mulig kulturlag Hilde Fyllingen 26.09.2007 Ø 

Cf34008_078.jpg 
Område hvor sjakt 16-20 ble gravd (Ø for 
Smalsundet VI og SV for Smalsundet V). Hilde Fyllingen 28.09.2007 NNØ 

Cf34008_079.jpg 
 

Område hvor sjakt 16-20 ble gravd (Ø for 
Smalsundet VI og SV for Smalsundet V). 
 

Hilde Fyllingen 
 

28.09.2007 
   

Cf34008_080.jpg 
Område hvor sjakt 16-20 ble gravd (Ø for 
Smalsundet VI og SV for Smalsundet V). Hilde Fyllingen 28.09.2007 ØNØ 
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Cf34008_081.jpg 
Område hvor sjakt 16-20 ble gravd (Ø for 
Smalsundet VI og SV for Smalsundet V). Hilde Fyllingen 28.09.2007 Ø 

Cf34008_082.jpg Smalsundet VI. S3 etter at lag 1 er gravd. Hilde Fyllingen 28.09.2007 S 

Cf34008_083.jpg Smalsundet VI. S4 etter at lag 1 er gravd. Hilde Fyllingen 28.09.2007 SØ 

Cf34008_084.jpg Smalsundet VI. S5 etter at lag 1 er gravd. Hilde Fyllingen 01.10.2007 S 

Cf34008_085.jpg Smalsundet VI. S5 etter at lag 1 er gravd. Hilde Fyllingen 01.10.2007 Ø 

Cf34008_086.jpg Smalsundet VI. S6 etter at lag 1 er gravd. Hilde Fyllingen 01.10.2007 S 

Cf34008_087.jpg Flate sør for traktorvei. Hilde Fyllingen 01.10.2007 SV 

Cf34008_088.jpg Smalsundet VIII før avtorving Øystein Dahle 02.10.2007 V 

Cf34008_089.jpg Smalsundet VIII etter avtorving Øystein Dahle 02.10.2007 V 

Cf34008_090.jpg 
Område rett vest for Smalsundet VIII, hvos sjakt 13-
14 ble gravd. Øystein Dahle 05.10.2007 V 

Cf34008_091.jpg Smalsundet VI. S8 plan Hilde Fyllingen 09.10.2007 S 

Cf34008_092.jpg Smalsundet VI. S9 plan Hilde Fyllingen 09.10.2007 Ø 

Cf34008_093.jpg Smalsundet VI. Oversikt etter at lag 1 er gravd. Hilde Fyllingen 09.10.2007 V 

Cf34008_094.jpg Smalsundet VI. Oversikt etter at lag 1 er gravd. Hilde Fyllingen 09.10.2007 SV 

Cf34008_095.jpg Smalsundet VI. Oversikt etter at lag 1 er gravd. Hilde Fyllingen 09.10.2007 N 

Cf34008_096.jpg Smalsundet VI. Oversikt etter at lag 1 er gravd. Hilde Fyllingen 09.10.2007 SØ 

Cf34008_097.jpg Smalsundet VI. Oversikt etter at lag 1 er gravd. Hilde Fyllingen 09.10.2007 V 

Cf34008_098.jpg Smalsundet VI. Oversikt etter at lag 1 er gravd. Hilde Fyllingen 09.10.2007 V 

Cf34008_099.jpg Smalsundet VI. Oversikt etter at lag 1 er gravd. Hilde Fyllingen 09.10.2007 V 

Cf34008_100.jpg Smalsundet VI. Profil S5 med målestokk Ann Iren Bratt 12.10.2007 N 

Cf34008_101.jpg Smalsundet VI. Profil S5 uten målestokk Ann Iren Bratt 12.10.2007 N 

Cf34008_102.jpg Smalsundet VI. Profil S3 med målestokk Nina Lundberg 12.10.2007 S 

Cf34008_103.jpg Smalsundet VI. Profil S3 uten målestokk Nina Lundberg 12.10.2007 S 

Cf34008_104.jpg Smalsundet VI. Profil S2 med målestokk Nina Lundberg 12.10.2007 NNØ 

Cf34008_105.jpg Smalsundet VI. Profil S2 uten målestokk Nina Lundberg 12.10.2007 NNØ 

Cf34008_106.jpg Smalsundet VI. S1 profil Hilde Fyllingen 12.10.2007 N 

Cf34008_107.jpg Smalsundet VI. S1 profil Hilde Fyllingen 12.10.2007 N 

Cf34008_108.jpg Smalsundet VI. S1 profil Hilde Fyllingen 12.10.2007 N 

Cf34008_109.jpg Smalsundet VI. S5 profil, med målestokk Ann Iren Bratt 12.10.2007 N 

Cf34008_110.jpg Smalsundet VI. S5 profil, uten målestokk Ann Iren Bratt 12.10.2007 N 

Cf34008_111.jpg Smalsundet VI. S1 etter tømming Hilde Fyllingen 12.10.2007 S 

Cf34008_112.jpg 
Område rett vest for Smalsundet VIII, hvos sjakt 13-
14 ble gravd. Øystein Dahle 22.10.2007 V 

Cf34008_113.jpg 
Område rett vest for Smalsundet VIII, hvos sjakt 13-
14 ble gravd. Øystein Dahle 22.10.2007 S 

Cf34008_114.jpg Område mellom Smalsundet VI og Vii Øystein Dahle 22.10.2007   

Cf34008_115.jpg Gravemaskin på Smalsundet IV Øystein Dahle 22.10.2007   

Cf34008_116.jpg Kyr i felt Øystein Dahle 22.10.2007   
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14.2.2 SMALSUNDET, KAMERA 2, CF.34009 

 
Filnavn Motivbeskrivelse Fotograf Dato Tatt mot 

Cf34009_001.jpg Smalsundet I S1, plan Hanne Mette Rendall 24.09.2007 NØ 

Cf34009_002.jpg Smalsundet I S1, plan Hanne Mette Rendall 24.09.2007 NV 

Cf34009_003.jpg Smalsundet I S2, plan Hanne Mette Rendall 24.09.2007 NØ 

Cf34009_004.jpg Smalsundet I S2, plan Hanne Mette Rendall 24.09.2007 NV 

Cf34009_005.jpg 
Smalsundet I Arbeidsbilde, Øystein Dahle og Tone 
Wikstrøm Hanne Mette Rendall 24.09.2007   

Cf34009_006.jpg Smalsundet I. Arbeidsbilde, Camilla Wenn Hanne Mette Rendall 24.09.2007   

Cf34009_007.jpg Smalsundet I. Arbeidsbilde, Camilla Wenn Hanne Mette Rendall 24.09.2007   

Cf34009_008.jpg Smalsundet I. Arbeidsbilde, Øystein Dahle Hanne Mette Rendall 24.09.2007   

Cf34009_009.jpg Smalsundet I. Arbeidsbilde, Øystein Dahle Hanne Mette Rendall 24.09.2007   

Cf34009_010.jpg 
Smalsundet I. Arbeidsbilde, Camilla Wenn og Hanne 
Mette Rendall Øystein Dahle 24.09.2007   

Cf34009_011.jpg Smalsundet I. S3, plan med prøvestikk 233x346y bak Camilla Wenn 28.09.2007 V 

Cf34009_012.jpg Smalsundet I. S4, plan Camilla Wenn 28.09.2007 NNV 

Cf34009_013.jpg Smalsundet I. S5, plan Camilla Wenn 28.09.2007 NNØ 

Cf34009_014.jpg Smalsundet I. S6, plan Camilla Wenn 28.09.2007 NØ 

Cf34009_015.jpg Smalsundet I. S7 til venstre, S8 til høyre i profil Camilla Wenn 28.09.2007 NØ 

Cf34009_016.jpg Smalsundet I. S9, plan Camilla Wenn 28.09.2007 SØ 

Cf34009_017.jpg Smalsundet I. S10, plan Camilla Wenn 28.09.2007 NØ 

Cf34009_018.jpg Smalsundet I. S10, plan Camilla Wenn 28.09.2007 NØ 

Cf34009_019.jpg Smalsundet I. S11, plan Camilla Wenn 28.09.2007 ØNØ 

Cf34009_020.jpg Smalsundet I. S12, plan Camilla Wenn 28.09.2007 NØ 

Cf34009_021.jpg Smalsundet I. S13, plan Camilla Wenn 28.09.2007 NØ 

Cf34009_022.jpg Smalsundet I. S14 til venstre, S18 til høyre plan Camilla Wenn 28.09.2007 NØ 

Cf34009_023.jpg Smalsundet I. S15 plan Camilla Wenn 28.09.2007 VSV 

Cf34009_024.jpg Smalsundet I. S15 plan Camilla Wenn 28.09.2007 VSV 

Cf34009_025.jpg Smalsundet I. S17 plan mot profilbenk Camilla Wenn 28.09.2007 SØ 

Cf34009_026.jpg Smalsundet I. S21, plan mot profilbenk Camilla Wenn 28.09.2007 Ø 

Cf34009_027.jpg Smalsundet I. S19, plan Camilla Wenn 28.09.2007 SSØ 

Cf34009_028.jpg Smalsundet I. S20, plan Camilla Wenn 28.09.2007 SØ 

Cf34009_029.jpg Smalsundet I. Arbeidsbilde, Øystein Dahle Hanne Mette Rendall 28.09.2007   

Cf34009_030.jpg Smalsundet I. Arbeidsbilde, Camilla Wenn Hanne Mette Rendall 28.09.2007   

Cf34009_031.jpg Smalsundet I. Arbeidsbilde, Hanne Mette Rendall Camilla Wenn 28.09.2007   

Cf34009_032.jpg Smalsundet I. Arbeidsbilde, Øystein Dahle Hanne Mette Rendall 28.09.2007   

Cf34009_033.jpg Smalsundet II Hanne Mette Rendall 28.09.2007   

Cf34009_034.jpg Smalsundet II Hanne Mette Rendall 28.09.2007   

Cf34009_035.jpg Smalsundet II, S1 Hanne Mette Rendall 28.09.2007   

Cf34009_036.jpg Smalsundet II, S1 Hanne Mette Rendall 28.09.2007   

Cf34009_037.jpg Smalsundet I. S16, plan Camilla Wenn 01.10.2007 SØ 

Cf34009_038.jpg Smalsundet I. S15, plan (med blits) Camilla Wenn 02.10.2007 SSØ 

Cf34009_039.jpg Smalsundet I. S15, plan (uten blits) Camilla Wenn 02.10.2007 SSØ 

Cf34009_040.jpg Smalsundet I. S15, plan Camilla Wenn 02.10.2007 V 

Cf34009_041.jpg Smalsundet I. S15, plan Camilla Wenn 02.10.2007 NNØ 

Cf34009_042.jpg Smalsundet II. S1, profil Camilla Wenn 02.10.2007 SV 

Cf34009_043.jpg Smalsundet I. S1, profil Ann Iren Bratt 02.10.2007 N 

Cf34009_044.jpg Smalsundet I. S1, profil Ann Iren Bratt 02.10.2007 N 

Cf34009_045.jpg Smalsundet I. S20, profil Ann Iren Bratt 04.10.2007 N 

Cf34009_046.jpg Smalsundet I. S20, profil Ann Iren Bratt 04.10.2007 N 

Cf34009_047.jpg Smalsundet I. S4, profil Ann Iren Bratt 04.10.2007 N 

Cf34009_048.jpg Smalsundet I. S3, profil Ann Iren Bratt 05.10.2007 SØ 

Cf34009_049.jpg Smalsundet I. S3, profil Ann Iren Bratt 05.10.2007 SØ 
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Cf34009_050.jpg Smalsundet I. S11, plan Camilla Wenn 05.10.2007 NØ 

Cf34009_051.jpg Smalsundet I. S11, plan Camilla Wenn 05.10.2007 NØ 

Cf34009_052.jpg Smalsundet I. S19, profil Ann Iren Bratt 05.10.2007 N 

Cf34009_053.jpg Smalsundet I. S2, profil Ann Iren Bratt 05.10.2007 N 

Cf34009_054.jpg Smalsundet I. S18, profil Ann Iren Bratt 05.10.2007 NV 

Cf34009_055.jpg Smalsundet I. S10, profil Camilla Wenn 05.10.2007 NV 

Cf34009_056.jpg Smalsundet I. S10, profil Camilla Wenn 05.10.2007 NV 

Cf34009_057.jpg Smalsundet I. S10, profil Camilla Wenn 05.10.2007 NV 

Cf34009_058.jpg Smalsundet I. S7, profil Camilla Wenn 08.10.2007 NØ 

Cf34009_059.jpg Smalsundet I. S7, profil Camilla Wenn 08.10.2007 NØ 

Cf34009_060.jpg Smalsundet I. S8, profil Camilla Wenn 08.10.2007 ØSØ 

Cf34009_061.jpg Smalsundet I. S12, profil Camilla Wenn 08.10.2007 NNØ 

Cf34009_062.jpg Smalsundet I. S14, profil Camilla Wenn 08.10.2007 V 

Cf34009_063.jpg Smalsundet I. S13, profil Camilla Wenn 08.10.2007 NØ 

Cf34009_064.jpg Smalsundet I. S6, profil Camilla Wenn 08.10.2007 VSV 

Cf34009_065.jpg Smalsundet I. S9, profil Camilla Wenn 08.10.2007 V 

Cf34009_066.jpg Smalsundet I. S21, profil Ann Iren Bratt 08.10.2007 SV 

Cf34009_067.jpg Smalsundet I. S5, profil Ann Iren Bratt 08.10.2007 NØ 

Cf34009_068.jpg Smalsundet I. S15, profil Camilla Wenn 08.10.2007 SV 

Cf34009_069.jpg Smalsundet I. S17, profil Ann Iren Bratt 08.10.2007 NØ 

Cf34009_070.jpg Smalsundet I. Arbeidsbilde, Camilla Wenn Ann Iren Bratt 08.10.2007   

Cf34009_071.jpg Smalsundet I. Arbeidsbilde, Ann Iren Bratt Ann Iren Bratt 08.10.2007   

Cf34009_072.jpg Smalsundet I. S16, profil Camilla Wenn 09.10.2007 ØSØ 

Cf34009_073.jpg Smalsundet I. S16, profil Camilla Wenn 09.10.2007 ØSØ 

Cf34009_074.jpg Smalsundet I. S16, profil Camilla Wenn 09.10.2007 ØSØ 

Cf34009_075.jpg Smalsundet I. Arbeidsbilde, Ann Iren Bratt Camilla Wenn 09.10.2007   
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14.3 VEDARTSBESTEMMELSER 
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14.4 DATERINGER 
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14.5 FUNNKATALOG 

C56501/1-32 

Boplassfunn fra senmesolitikum/tidligneolitikum/mellomneolitikum/yngre 

førromersk jernalder/eldre romertid/merovingertid/vikingtid 

 fra SMALSUNDET I av LUNDE (6/1), FARSUND K., VEST-AGDER.  

 

1) pilspiss enegget av flint  

Mål: L: 2,6-2,6 cm.  

2) 5 pilspisser, a-spiss, A1-pil av flint  

Mål: L: 2-3,2 cm. 

 3) 3 pilspisser, a-spiss, A2-pil av flint, 1 varmepåvirket,  

Mål: L: 1,3-3 cm.  

4) 2 flekker  med steil, konveks enderetusj; flekkeskraper av flint  

Mål: L: 2,3-2,4 cm.  

5) 2 flekker  med fin kantretusj av flint  

Mål: L: 3,2-3,2 cm.  

6) mikroflekke med rygg og totalretusjerte sidekanter av flint 

 Mål: L: 2,8-2,8 cm 

6) mikroflekke med retusjert hakk av flint  

Mål: L: 2,3-2,3 cm. 

 6) mikroflekke med skrå enderetusj av flint  

Mål: L: 1,8-1,8 cm.  

7) avslag med konveks kantretusj, avslagsskraper av flint, 1 med cortex  

Mål: L: 2,8-2,8 cm.  

8) avslag med fin retusj av flint, 1 med cortex  

Mål: Stm: 2,7-2,7 cm.  

8) avslag med konkav kantretusj av flint  

Mål: Stm: 2,5-2,5 cm.  

8) avslag med kantretusj av flint  

Mål: Stm: 2,9-2,9 cm.  

8) avsla med konveks kantretusj av flint, 1 med cortex  

Mål: Stm: 5,5-5,5 cm.  

9) fragment med kantretusj; borspiss? av flint  

Mål: Stm: 3,1-3,1 cm.  

9) fragment med steil retusj; skraper av flint  

Mål: Stm: 2,4-2,4 cm.  

10) 6 fragment  med kantretusj av flint  

Mål: Stm: 1,6-3,2 cm. 

 10) fragment av bipolar kjerne med kantretusj av flint, 1 med cortex  

Mål: Stm: 3,2-3,2 cm.  

10) fragment  med hakk av flint  

Mål: Stm: 2,4-2,4 cm.  

11) 28 flekker av flint, 5 med cortex  

Mål: L: 5,6-5,6 cm.  

12) 2 flekker med rygg, tosidig av flint 
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12) 7 flekker med rygg av flint, 2 med cortex  

12) 4 flekker  med rygg, ensidig av flint 

 13) 20 mikroflekker av flint, 1 varmepåvirket, 1 med cortex  

14) avslag av kvarts  

14) 539 avslag av flint, 29 varmepåvirket, 233 med cortex  

15) 552 fragment av flint, 185 varmepåvirket, 227 med cortex  

16) 374 splinter av flint  

17) 9 kjerner sylindriske kjerner av flint, 8 med cortex  

Mål: Stm: 3,9-4,5 cm.  

18) kjerne mikroflekkekjerne, sylindrisk av flint, med cortex  

Mål: Stm: 3-3 cm.  

19) kjerne mikroflekkekjerne, flersidig med to plattformer av flint  

Mål: Stm: 2,7-2,7 cm.  

20) 6 kjerner bipolare kjerner av flint, 1 varmepåvirket, 2 med cortex  

Mål: Stm: 1,7-3,6 cm.  

21) kjerne plattformkjerne, ensidig med en plattform av flint, 1 med cortex  

Mål: Stm: 6-6 cm.  

22) 9 kjerner, plattformkjerner, ensidig med en plattform av flint, 8 med cortex  

Mål: Stm: 2,8-6,5 cm.  

23) 2 kjerner, plattformkjerner, ensidig med to motstående plattformer av flint, 1 med 

cortex  

Mål: Stm: 3,4-3,4 cm.  

23) 3 kjerner, plattformkjerner, flersidig med to plattformer av flint, 1 med cortex  

Mål: Stm: 2,5-2,6 cm.  

24) 3 kjerner, uregelmessige kjerner av flint, 2 med cortex  

Mål: Stm: 2,5-3,3 cm.  

25) fragment av bipolar kjerne av flint 

26) 2 fragment  med plattformkant av flint 

26) 3 fragment  av plattformkjerne; sidefragment av flint, 2 med cortex  

Mål: Stm: 3,2-3,2 cm.  

26) fragment av plattformkjerne av flint, 1 med cortex  

27) knoll med fossil av flint  

27) 4 knoller av flint  

28) avslag av kvarts   

29) knakkestein av bergart  

Mål: Stm: 5,1-5,1 cm.  

30) 4 kar av keramikk  

Mål: Stm: 1,8-2 cm.  

Vekt: 5,2 g. 

31) 98 Brente bein 

Mål: Stm: 2,4-2,4 cm.  

Vekt: 11,5 g. 

32) 7 Kullprøver  

Vekt: 15,3 g. 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgraving 2007. Lokaliteten ligger på en flate 

naturlig avgrenset av et høydedrag i NØ, og et bratt fall i terrenget ned mot 

Smalsundet i NV. I SØ grenser lokaliteten opp mot den gamle veien mellom 

Lundevågen kai og Skottemyra. Flaten lokaliteten ligger på faller svakt ned mot 
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Smalsundet II i SV, uten noen klar topografisk avgrensning. Høyden over havet er 

mellom 7,5 og 9,5 m.  

8 prøvestikk ble tatt i den NV delen av lokaliteten for å avgjøre om den skulle 

undersøkes videre. Alle prøvestikkene var positive. Deretter ble det gravd 8 

prøveruter med maskin (1x2 m og 2x2m). Prøvestikkene og prøverutene ble gravd i 

omrotet matjord som ble såldet. En prioritert oppgave var å undersøke hvorvidt det 

fantes strukturer under matjordlaget. På bakgrunn av funn i prøvestikk og prøveruter 

ble et 200 kvm stort område avdekket. Til sammen ble det påvist 21 strukturer hvorav 

3 er tolket som stolpehull og 6 som kokegroper. 12 strukturer ble avskrevet i felt. C14 

datering fra 4 av kokegropene ga mesolitikum fase 4, yngre førromersk jernalder, 

eldre romertid, merovingertid og vikingetid som resultat.  

Et lite område på 9 kvm ble undersøkt nærmere ved konvensjonell gravemetode. 

Matjorden var fjernet, og det ble gravd i undergrunnen som besto av finsorterte 

morenemasser. Et lag på 10 cm ble gravd, inndelt i kvadranter på 0,5 x 0,5 m. 

Materialet som fremkom var beskjedent; 29 artefakter i flint. Av 36 gravde kvadranter 

var 22 funntomme.  

Funnmaterialet fra lokaliteten kjennetegnes av A-piler, sylindriske kjerner, flekker og 

ryggflekker. Det ble også bl.a. funnet en enegget pilespiss, 2 flekkeskrapere, 1 

avslagsskraper og 1 mikroflekkekjerne.  

Det ble gjort til sammen 1714 funn under utgravningen. Med unntak av et avslag i 

kvarts og en knakkestein, består funnmaterialet av flint. Av organisk materiale er det 

funnet brente bein, trekull og hasselnøttskall. I en kokegrop (S16) og et prøvestikk 

(PS 6) er det funnet små fragmenter keramikk.  

Dateringer og funn viser at enkelte korte opphold har funnet sted på lokaliteten i 

senmesolittisk tid, men storparten av funnene skriver seg fra neolittisk tid, trolig 

tidlig- mellomneolittisk. Dateringer av strukturer samt enkelte keramikkfunn viser 

også aktivitet knyttet til kokegroper i jernalder.  

Lokaliteten synes å være kraftig forstyrret av senere aktiviteter på stedet, først og 

fremst jordbruk i nyere tid.  

C56501 er ett av totalt 22 C-nummer som omfatter funnmateriale fra 

Lundevågenprosjektets utgravinger i 2006 og 2007: C55635-55639, C55979, C56211-

56214, C56561, C56458-56459, C56501-56509.  

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger ca 180 m SV for Smalsundet, ca 200 m N for 

Håkniben og ca 190 m NØ for østre ende av Lundevågen kai. Ellers er Smalsundet I 

den lokaliteten som ligger lengst NØ i Smalsundet i dette prosjektet; 15 m NØ for 

Smalsundet II (lok.id. 78710) og ca 270 m NØ for Smalsundet VI.  

Kartreferanse/-KOORDINATER: M711/N50, Projeksjon: NGO1948 Gauss-K; Akse 

1. N: 9130.637, Ø: 43400.213. 
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C56502/1-19 

Boplassfunn fra senmesolitikum, førromersk jernalder og romertid fra 

SMALSUNDET II av LUNDE (6), FARSUND K., VEST-AGDER.  

 

1) borspiss flekkebor av flint, varmepåvirket,  

Mål: L: 2,3-2,3 cm.  

2) stikkel av flint  

Mål: Stm: 3,1-3,1 cm.  

3) børseflint 

Mål: Stm: 2,1-2,1 cm. 

4)  avslag  med konkav kantretusj av flint  

Mål: Stm: 2,1-2,1 cm.  

4)  avslag  med totalretusjerte kanter av flint   

1 med cortex  

Mål: Stm: 3,9-3,9 cm.  

5) fragment  med steil, konveks enderetusj, skraper av flint  

Mål: Stm: 2,9-2,9 cm.  

6) fragment  med retusjerte sidekanter,  borspiss av flint, 24 varmepåvirket, 25 med 

cortex  

Mål: Stm: 2,2-2,2 cm.  

7) 2 flekker av flint  

8) 4 mikroflekker av flint  

9) 59 avslag av flint, 4 varmepåvirket, 28 med cortex  

10) 33 fragment av flint, 2 varmepåvirket,  24 med cortex  

11) 7 splinter av flint  

12) 2 kjerner bipolar kjerne av flint  

Mål: Stm: 1,9-2,3 cm.  

13) kjerne uregelmessig kjerne av flint, 1 med cortex  

Mål: Stm: 3,9-3,9 cm.  

14) fragment av plattformkjerne, sidefragment av flint  

15) knoll av flint  

16) fragment av bergkrystall  

17) fragment  med kantretusj av jaspis  

Mål: Stm: 2,4-2,4 cm.  

18) 3 Brente bein 

19) Kullprøve 

Vekt: <2g 

  

Funnomstendighet: Arkeologisk utgraving 2007. Smalsundet II ligger på en 

rektangulær flate på 5 x 30 m. Flaten er naturlig avgrenset av en langsgående 

bergvegg i S og en bratt skråning ned mot sjøen i N. Flatens SV del heller ned mot 

NV hvor en liten bekk skiller lokaliteten fra Smalsundet III. Lokaliteten har ingen 

naturlig avgrensning i øst, men grensen mellom Smalsundet II og Smalsundet I er 

trukket på bakgrunn av et funntomt og fuktig område.  

Det ble først gravd en prøverute i lokalitetens vestre del. Deretter ble det tatt tre 

prøvestikk, og to prøveruter på 2 x 2 m ble maskingravd. Alle prøverutene og 

prøvestikkene var positive. Tilslutt ble det lagt en sjakt på 28 x 2 m i retning Ø-V over 

hele flaten.  



Lundevågenprosjektet delrapport 7   

Smalsundet I-VIII  

Gnr. 6/1, Farsund kommune, Vest-Agder   Saksnr. 06/4272 og 08/904                                                  

 

 93 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Til sammen er det registrert 125 funn på lokaliteten. 119 av disse er i flint, et fragment 

i bergkrystall og et i jaspis. 3 fragmenter av brente bein er funnet. Av gjenstander kan 

nevnes et flekkebor, en stikkel, en børseflint, en skraper, en borspiss, 4 mikroflekker 

og 2 bipolare kjerner.  

På feltet ble det registrert et mulig ildsted/nedgraving. C14 datering ga resultatet 

overgangen førromersk jernalder - romertid.  

Funnene viser trolig til flere korte opphold i senmesolittikum, neolittikum samt 

jernalder. Lokaliteten er kraftig forstyrret av senere aktiviteter på stedet, særlig 

jordbruk. Derfor ble det ikke prioritert å bruke flere ressurser på lokaliteten.  

C56502 er ett av totalt 22 C-nummer som omfatter funnmateriale fra 

Lundevågenprosjektets utgravinger i 2006 og 2007: C55635-55639, C55979, C56211-

56214, C56561, C56458-56459, C56501-56509.  

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger ca 200 m SV for Smalsundet, ca 180 m N for 

Håkniben og ca 300 m NØ for østre ende av Lundevågen kai. Ellers ligger 

Smalsundet II (lok.id. 78710) ca 5 m SV for Smalsundet I og ca 220 m NØ for 

Smalsundet VI.  

Kartreferanse/-KOORDINATER: M711/N50, Projeksjon: NGO1948 Gauss-K; Akse 

1.  N: 9104.346, Ø: 43164.532. 

 

 

C56503/1-8 

Boplassfunn fra tidligneolitikum/mellomneolitikum fra SMALSUNDET III av 

LUNDE (6/1), FARSUND K., VEST-AGDER.  

 

1) flekke med kantretusj av flint  

Mål: L: 2,3-2,3 cm.  

2) 2 fragment  med kantretusj av flint  

Mål: Stm: 1,8-2,4 cm.  

3) 1  avslag av flint, 8 med cortex  

4) 45 fragment av flint, 11 varmepåvirket, 16 med cortex  

5) 6 splinter av flint  

6) fragment av bipolar kjerne av flint  

7) 8 knoller av flint  

8) 10 Brente bein 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgraving 2007. Smalsundet III og Smalsundet IV er 

i registreringsrapportene behandlet som en lokalitet (R73). På bakgrunn av et naturlig 

topografisk skille, en høydeforskjell på 2-3 meter og et negativt prøvestikk (PS27) ble 

det besluttet å behandle lokaliteten som to enheter; Smalsundet III og Smalsundet IV.  

Smalsundet III ligger på en flate som heller svakt ned mot sjøen i N. Høyden over 

havet ligger på mellom 4,5 og 9,5 meter. Lokaliteten er avgrenset av en bratt stigning 

i V, og en noe slakere stigning mot Ø. Parallelt med lokaliteten, ca 8 meter mot S, går 

den gamle veien mellom Lundevågen kai og Skottemyra.  

Det ble tatt 16 prøvestikk og deretter gravd 2 prøveruter med maskin på lokaliteten. 

12 av prøvestikkene, og begge prøverutene var positive. Undersøkelsen ble gjort 

innenfor et ca 150 kvm stort areal.  

Til sammen er det registrert 85 funn fra lokaliteten, hvorav 75 flintartefakter, og 10 

biter brent bein. Det er altså få funn og lite diagnostisk, men likevel kan en retusjert 

flekke trekkes frem.  
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Lokaliteten har spor etter bruk i steinalder, muligens neolittikum. Det kan ikke 

utelukkes at funnene eller deler av dem kan forstås som utkast eller sig fra de 

høyereliggende lokalitetene Smalsundet IV i V eller Smalsundet II i Ø.  

Lokalitetens beliggenhet, få funn og kraftige forstyrrelser i senere tid gjorde at den 

ikke ble prioritert for videre undersøkelse.  

C56503 er ett av totalt 22 C-nummer som omfatter funnmateriale fra 

Lundevågenprosjektets utgravinger i 2006 og 2007: C55635-55639, C55979, C56211-

56214, C56561, C56458-56459, C56501-56509.  

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger ca 220 m SV for Smalsundet, ca 180 m N for 

Håkniben og ca 250 m NØ for østre ende av Lundevågen kai. Ellers ligger 

Smalsundet III ca 5 m V for Smalsundet II (lok.id. 78710) og ca 200 m NØ for 

Smalsundet VI.  

Kartreferanse/-KOORDINATER: M711/N50, Projeksjon: NGO1948 Gauss-K; Akse 

1.  N: 9092.172, Ø: 43321.798. 

 

C56504/1-11 

Boplassfunn fra steinalder/eldre jernalder fra SMALSUNDET IV av LUNDE 

(6/1), FARSUND K., VEST-AGDER.  

 

1) avslag med steil retusj, skraper? av flint, med cortex  

Mål: Stm: 3,6-3,6 cm.  

2) avslag med skrå enderetusj av flint med cortex  

Mål: Stm: 3-3 cm.  

2  avslag med konkav enderetusj av flint  

Mål: Stm: 1,4-1,4 cm.  

3) mikroflekke av flint  

4) 10 avslag av flint, 1 varmepåvirket, 4 med cortex  

5) 15 fragment av flint, 1 varmepåvirket, 13 med cortex  

6) 2 splinter av flint  

7) 11 knoller av flint  

8) knakkestein kombinasjonsredskap av bergart  

Mål: Stm: 9,8-9,8 cm.  

9) kar av keramikk  

Mål: Stm: 3,9-3,9 cm.  

Vekt: 17,1 g. 

10) 2 Brente bein  

Vekt: 0,3 g. 

11) Kullprøve, hasselnøttskall  

Vekt: 0,1 g. 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgraving 2007. Smalsundet III og Smalsundet IV er 

i registreringsrapportene behandlet som én lokalitet (R73). På bakgrunn av et naturlig 

topografisk skille (høydeforskjell på 2-3 meter) og et negativt prøvestikk (PS27) i en 

bratt skråning, ble det besluttet å behandle den registrerte lokaliteten R73 som to ulike 

lokaliteter; Smalsundet III (C56503) og Smalsundet IV. Smalsundet IV avgrenses i S 

av den gamle veien mellom Lundevågen kai og Skottemyra, og bratt terreng ned mot 

sjøen i N. Mot vest skrår terrenget svakt ned mot et jorde, i Ø faller altså terrenget ned 

mot Smalsundet III. Smalsundet IV fremstår dermed som en naturlig topografisk 
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avgrenset lokalitet på en ca 15x8 m stor, langsmal terrasse ca 9-10 moh. i en NNV-

vendt helling.  

Det ble tatt 6 prøvestikk og deretter gravd 2 prøveruter med maskin. Med unntak av 

ett prøvestikk som var tomt (PS33), var det funn i alle.  

Til sammen er det gjort 48 funn på lokaliteten, hvorav 43 flintartefakter. Av disse kan 

nevnes 1 skraper og 1 mikroflekke. Ellers ble det funnet 1 knakkestein med slipespor 

på begge bredsidene og 1 keramikkskår. Den lille flata og de relativt få funnene viser 

til ett eller flere korte opphold i steinalder, muligens i seinmesolittisk tid 

(mikroflekke) og med et mulig seinere innslag (keramikkskåret).  

Lokaliteten er kraftig forstyrret av aktiviteter i seinere tid, særlig jordbruk, og funnene 

lå i omrotete matjordmasser. Lokaliteten ble ikke prioritert for videre undersøkelse.  

C56504 er ett av totalt 22 C-nummer som omfatter funnmateriale fra 

Lundevågenprosjektets utgravinger i 2006 og 2007: C55635-55639, C55979, C56211-

56214, C56561, C56458-56459, C56501-56509.  

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger ca 230 m SV for Smalsundet, ca 180 m N for 

Håkniben og ca 240 n NØ for østre ende av Lundevågen kai. Ellers ligger Smalsundet 

IV ca 40 meter Ø for Smalsundet V og et par meter V for Smalsundet III.  

Kartreferanse/-KOORDINATER: M711/N50, Projeksjon: NGO1948 Gauss-K; Akse 

1.  N: 9065.882, Ø: 43292.911. 

 

C56505/1-6 

Boplassfunn fra steinalder fra SMALSUNDET V av LUNDE (6/1), FARSUND K., 

VEST-AGDER.  

 

1) avslag med fin kantretusj av flint  

Mål: Stm: 1,4-1,4 cm.  

1) avslag med fin, rett enderetusj av flint, 1 med cortex  

Mål: Stm: 1,9-1,9 cm.  

2) 3 avslag av flint, 1 med cortex  

3) 3 fragment av flint, 3 med cortex  

4) splint av flint  

5) 2 knoller av flint  

6) Brente bein  

Vekt: 0,4 g. 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgraving 2007. Smalsundet V ligger på en flate på 

ca 15 x 20 m, ca 6 meter over dagens havnivå. Lokaliteten er naturlig avgrenset i N av 

sjøen, og av fjell i S. Mot Ø faller terregnet svakt. Lokaliteten ble undersøkt kun ved 

hjelp av prøvestikk; 5 stk, som alle var positive. Få funn og kraftige senere 

forstyrrelser (jordbruk) gjorde at lokaliteten ikke ble prioritert for videre undersøkelse. 

Til sammen er det katalogisert 12 funn fra lokaliteten, hvorav 1 fragment brent bein 

og resten flint. Av flint kan nevnes 2 avslag med retusj. C56505 er ett av totalt 22 C-

nummer som omfatter funnmateriale fra Lundevågenprosjektets utgravinger i 2006 og 

2007: C55635-55639, C55979, C56211-56214, C56561, C56458-56459, C56501-

56509.  

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger ca 360 m SV for Smalsundet, ca 200 m N for 

Håkniben og ca 180 m NØ for østre ende av Lundevågen kai. Ellers ligger 

Smalsundet V ca 30 m V for Smalsundet IV og ca 100 NØ for Smalsundet VI.  

Kartreferanse/-KOORDINATER: M711/N50, Projeksjon: NGO1948 Gauss-K; Akse 
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1.  N: 9068.043, Ø: 43227.739  

LokalitetsID: 30487  

 

C56506/1-51 

Boplassfunn fra senmesolitikum / tidligneolitikum / førromersk jernalder / 

folkevandringstid / merovingertid 

fra SMALSUNDET VI av LUNDE (6 /1), FARSUND K., VEST-AGDER.  

 

 

1) 4 økser avslag av slipt flintøks?  

Mål: Stm: 1-2 cm.  

2) 3 pilspisser tverregget av flint  

Mål: Stm: 1,7-2,4 cm.  

3) pilspiss enegget av flint  

Mål: L: 1,9-1,9 cm. 

 4) pilspiss, a-spiss, A 1-pil, forarbeid? av flint, varmepåvirket,  

Mål: Stm: 2-2 cm.  

5) pilspiss, a-spiss, A2B (usikker) av flint, varmepåvirket,  

Mål: L: 1,5-1,5 cm. 

 6) 3 flekker  med skråbuet enderetusj, flekkekniv av flint  

Mål: L: 4,6-4,6 cm. Stm: 2,7-2,8 cm.  

7) 2 borspisser, flekkebor av flint  

Mål: L: 1,8-3,6 cm. 

 7) 2 borspisser av flint, 1 med cortex  

Mål: L: 1,3-1,3 cm. Stm: 2,8-2,8 cm. 

 8) stikkel, flekkestikkel av flint  

Mål: L: 3-3 cm.  

9) flekke med konkav kantretusj av flint  

Mål: Stm: 2,5-2,5 cm. 

 9) flekke med retusjert sidekant av flint  

Mål: L: 3,4-3,4 cm. 

 9) 2 flekker med kantretusj av flint, 1 med cortex  

Mål: L: 3,3-3,6 cm.  

10) 3 mikroflekker med fin retusj av flint  

Mål: L: 1,8-2,4 cm.  

10) mikroflekke med kantretusj av flint  

Mål: L: 2,4-2,4 cm. 

 11) avslag med retusjert sidekant av flint  

Mål: Stm: 4,9-4,9 cm. 

 12) avslag med bølget retusj- skraper av flint, med cortex  

Mål: Stm: 3,5-3,5 cm.  

12) avslag med steil retusj- skraper av flint   

Med cortex  

Mål: Stm: 1,9-1,9 cm. 

12) avslag med totalretusjerte kanter- skraper av flint, varmepåvirket, med cortex  

Mål: Stm: 2,8-2,8 cm.  

12) 2  avslag med rett enderetusj- skraper av flint, med cortex  

Mål: Stm: 2,7-3,2 cm.  
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12) avslag med konveks kantretusj- skraper av flint  

Mål: Stm: 2,8-2,8 cm.  

12) avslag med rett og konveks retusj- avslagsskraper av flint,  med cortex  

Mål: Stm: 4,2-4,2 cm.  

13) 2 avslag  med retusjert sidekant- borspisser? av flint  

Mål: Stm: 3-3,4 cm.  

14) 5 avslag  med fin retusj av flint  

Mål: Stm: 1,3-3,2 cm.  

14)  2  avslag  med retusjert hakk av flint, 2 med cortex  

Mål: Stm: 2,2-3,5 cm.  

14) avslag med fin, konkav retusj av flint  

Mål: Stm: 2-2 cm.  

14) avslag med steil, konkav kantretusj av flint,  med cortex  

Mål: Stm: 3,1-3,1 cm.  

14) avslag med fin kantretusj av flint,  med cortex  

Mål: Stm: 2,1-2,1 cm.  

14) 4 avslag med retusjert sidekant av flint, 2 med cortex  

Mål: Stm: 2,8-4,1 cm.  

14) 2 avslag  med fin, rett retusj av flint  

Mål: Stm: 2,6-2,8 cm 

14) avslag med rett enderetusj av flint  

Mål: Stm: 2,6-2,6 cm.  

14) avslag med tanning av flint  

Mål: Stm: 2,7-2,7 cm.  

14) avslag med konkav kantretusj av flint  

Mål: Stm: 2,4-2,4 cm.  

14) avslag med kantretusj av flint  

Mål: Stm: 2,7-2,7 cm.  

14) avslag  med bølget retusj av flint, med cortex  

Mål: Stm: 3,2-3,2 cm.  

15) fragment med kantretusj- odd til pilespiss? av flint  

Mål: Stm: 1,2-1,2 cm.  

15) fragment med retusjert sidekant av flint  

Mål: Stm: 2,3-2,3 cm.  

15) fragment av flekke med retusjert sidekant av flint  

Mål: Stm: 1,2 cm 

16) fragment  med overflateretusj– usikker, av flint, varmepåvirket,  

Mål: Stm: 1,9-1,9 cm.  

17) 14  fragment med kantretusj av flint, 1 varmepåvirket, 4 med cortex  

Mål: L: 1,2-1,2 cm. Stm: 1,4-3,6 cm. 

 17) fragment med rett, steil retusj av flint  

Mål: Stm: 2,7-2,7 cm.  

17) fragment av retusjert stykke med kantretusj av flint  

Mål: Stm: 2,9-2,9 cm.  

17)  fragment  med kantretusj langs to kanter av flint  

Mål: Stm: 3-3 cm.  

17) 4 fragment  av retusjert stykke av flint  

Mål: Stm: 1,8-1,8 cm.  

17) fragment av retusjert stykke med fin retusj av flint  
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Mål: Stm: 2,7-2,7 cm.  

17) 3 fragment  med fin retusj av flint  

Mål: Stm: 1,2-2 cm.  

17) 7 fragment  med steil retusj av flint, 1 varmepåvirket, 3 med cortex  

Mål: Stm: 1,7-6,8 cm.  

17) 3 fragment  med fin kantretusj av flint, 1 med cortex  

Mål: Stm: 1,3-2,3 cm.  

17) fragment med konkav kantretusj av flint  

Mål: Stm: 2,4-2,4 cm.  

17) fragment med steil, bølget retusj av flint  

Mål: Stm: 2,4-2,4 cm.  

17) fragment med tanning av flint, med cortex  

Mål: Stm: 3,9-3,9 cm.  

18) 95 flekker av flint, 3 varmepåvirket, 12 med cortex  

Mål: L: 5-5,2 cm.  

18) flekke ryggflekke av flint  

Mål: L: 5,8-5,8 cm.  

18) flekke overløpen av flint, 1 med cortex  

19) 441 mikroflekker av flint, 24 varmepåvirket, 7 med cortex  

20) 3772 avslag av flint,  452 varmepåvirket, 1781 med cortex  

Mål: Stm: 7-7 cm.  

21) 6321 fragment av flint, 2597 varmepåvirket, 2604 med cortex  

22) 2233 splinter av flint  

23) 6 kjerner  koniske mikroflekkekjerner av flint, 3 med cortex  

Mål: Stm: 2,4-2,5 cm.  

24) 2 kjerner håndtakskjerne av flint, 1 med cortex  

Mål: Stm: 2,9-3,5 cm.  

25) 4 kjerner  mikroflekkekjerne, ensidig med en plattform av flint, 3 med cortex  

Mål: Stm: 1,8-2,3 cm.  

25)  2  kjerner  mikroflekkekjerne, flersidig med en plattform av flint, 2 med cortex  

Mål: Stm: 2,4-2,6 cm.  

25) 3 kjerner  mikroflekkekjerne, flersidig med to motstående plattformer av flint, 1 

med cortex  

Mål: Stm: 1,9-2,7 cm.  

25) kjerne mikroflekkekjerne, flersidig med to plattformer av flint  

Mål: Stm: 3,4-3,4 cm.  

26) 60 kjerner bipolar kjerne av flint, 6 varmepåvirket, 24 med cortex  

Mål: Stm: 1,8-3,5 cm.  

27) kjerner kjølformet kjerne av flint, 1 med cortex  

Mål: Stm: 5,2-5,2 cm.  

28) 18  kjerner plattformkjerne, flersidig med en plattform av flint, 1 varmepåvirket, 

4 med cortex  

Mål: Stm: 1,7-3,6 cm.  

28) 2 kjerner plattformkjerne, med en plattform av flint, 1 med cortex  

Mål: Stm: 3,1-3,1 cm.  

28) 51  kjerner plattformkjerne, ensidig med en plattform av flint, 1 

varmepåvirket, 49 med cortex  

Mål: L: 2,7-2,7 cm. Stm: 2-8 cm.  

29) 8 kjerner plattformkjerne, flersidig med to motstående plattformer av flint, 2 med 
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cortex  

Mål: Stm: 1,9-3,7 cm.  

29) 10 kjerne plattformkjerne, ensidig med to plattformer av flint, 10 med cortex  

Mål: Stm: 3,8-6,9 cm.  

29) 6 kjerner plattformkjerne, ensidig med to motstående plattformer av flint, 7 med 

cortex  

Mål: Stm: 1,7-5,6 cm.  

29) 7 kjerner plattformkjerne, flersidig med tre plattformer av flint, 6 med cortex  

Mål: Stm: 2,1-8,2 cm.  

29) 20 kjerner plattformkjerne, flersidig med to plattformer av flint, 11 med cortex  

Mål: Stm: 1,9-3,9 cm.  

29) kjerne plattformkjerne ensidig med en plattform av flint  

Mål: Stm: 4-4 cm.  

30) fragment av mikroflekkekjerne, sidefragment av flint  

30) fragment av mikroflekkekjerne, sidefragment. Konisk? av flint  

30) fragment av mikroflekkekjerne ensidig av flint, 1 varmepåvirket, 1 med cortex  

30) 2 fragment av mikroflekkekjerne av flint  

31) 52  fragment av bipolar kjerne av flint, 6 varmepåvirket, 11 med cortex  

32) 3 fragment av plattformkjerne med minst to plattformer av flint, 1 med cortex  

32) 4 fragment  av plattformkjerne sidefragment av flint, 1 med cortex  

Mål: Stm: 4,7-4,7 cm.  

32) 3 fragment  av plattformkjerne av flint, 2 med cortex  

32) fragment av plattformkjerne flersidig av flint, varmepåvirket, med cortex  

33) 2 fragment av uregelmessig kjerne av flint, 2 med cortex  

34) fragment av plattformkjerne av flint, med cortex  

34) 7 avslag med plattformkant  plattformavslag av flint, 1 med cortex  

Mål: Stm: 2,8-2,8 cm.  

34) 2 avslag av plattformkjerne, plattformavslag av flint  

34) 2 avslag med plattformkant av flint, 1 med cortex  

Mål: Stm: 2,8-2,8 cm.  

35) fragment av kjerne av flint, med cortex  

36) 38 knoller av flint   

Mål: Stm: 2,8-4,9 cm.  

37) flekke med fin retusj av bergkrystall  

Mål: L: 2,4-2,4 cm. 

 38) fragment av bergkrystall 

39) 2 kjerner  uregelmessig av bergkrystall  

Mål: Stm: 2,5-2,7 cm.  

40) 2 fragment av kvarts  

41) splint av kvarts  

42) kjerne uregelmessig kjerne av kvarts  

Mål: Stm: 2-2 cm.  

43) fragment  av bipolar kjerne av kvarts  

44) 2 knakkesteiner av kvarts  

Mål: Stm: 6,2-6,6 cm.  

45) 17 knakkesteiner av bergart  

Mål: Stm: 4,2-10,3 cm.  

46) øks tverrøks av bergart  

Mål: Stm: 10,3-10,3 cm.  
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Vekt: 165,7 g. 

47) slipeplate, fragment av sandstein 

Mål: Stm: 5,2-5,2 cm.  

48) pimpstein  

Mål: Stm: 2-2 cm. 

 49) 29 kar, forrådskar av keramikk  

Mål: Stm: 6,3-7,3 cm.  

Vekt: 278,7 g. 

49) 7 kar av keramikk  

Mål: Stm: 1,5-2,7 cm.  

Vekt: 11,6 g. 

50) 28 Brente bein    

Mål: Stm: 2,4-2,4 cm.  

Vekt: 5,4 g. 

51) 6 Kullprøver 

Vekt: 1,7 g. 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgraving 2007. Lokaliteten ligger godt skjermet ved 

at terrenget stiger mot S og Ø, med en markert knaus i Ø og en lavere, men markert 

svabergrygg i N. N og Ø for denne svabergryggen faller terrenget bratt ned mot sjøen. 

Fra lokaliteten har det vært godt utsyn mot N og NV mot V deler av Lundevågen. 

Området ble først undersøkt med 21 prøvestikk, som alle var positive. Deretter ble det 

gravd to maskinelle prøveruter i matjordlaget i det øvre området, samt en søkesjakt i 

skråningen (Sjakt 24). Den undersøkte terrasseflata er delvis naturlig, men også delvis 

oppbygd (i nyere tid) i ytterkant i SV. Denne lille, flate terrassen ligger ca 9 m o.h. 

Herfra faller terrenget via en skråning ned mot et større område (ca 6 m o.h.) som 

heller slakt mot V nedenfor terrassen. Disse to flatene, adskilt av skråningen, er i 

registreringsrapporter kalt hhv. R75 (øvre) og R76 (nedre). Benevnelsene ble 

opprettholdt i felt, men er i ettertid slått sammen under samme lokalitetsnavn; 

Smalsundet VI. Et steingjerde ender få meter Ø for det undersøkte området. 

Utgravningen ble konsentrert til den øvre flata. Aktivitetsområdet her avgrenser seg 

naturlig ved lokaltopografien, og flata er ca 10x12 m stor. Tradisjonelt utgravd 

område her er ca 60 m². Det ble gravd et mekanisk lag på 10 cm, inndelt i 0,5 x 0,5 

meters enheter. Funn i skråningen og på flata nedenfor er tolket som utkastet og/eller 

seget ned fra den øvre terrassen. Funnmaterialet kjennetegnes av små 

mikroflekkekjerner, regelmessige mikroflekker, bipolare kjerner, små 

plattformkjerner, borspisser og knakkesteiner (hele 16 stk). Det ble også bl.a. funnet 3 

tverrpiler, 2 mulige A-piler, 1 enegget pilspiss, 3 flekkekniver og 1 flekkestikkel. I alt 

fremkom det 13387 artefakter under utgravingen. Flint er nesten enerådende, kun små 

innslag av bergkrystall og kvartsitt. I bergart er det knakkesteinene som dominerer, 

men det er også funnet en tverregget bergartsøks og et fragment av en slipeplate. Av 

organisk materiale er det funnet brente bein, hasselnøttskall og kull. I tillegg ble det 

funnet 36 skår av det som tolkes som jernalderkeramikk, hovedsakelig i sjakten, men 

også noen fragmenter i prøvestikk og prøveruter. På feltet ble det registrert 4 

strukturer tolket som kokegroper. C14-datering fra disse ga førromersk jernalder, 

folkevandringstid og merovingertid som resultat. C56506 er ett av totalt 22 C-nummer 

som omfatter funnmateriale fra Lundevågenprosjektets utgravinger i 2006 og 2007: 

C55635-55639, C55979, C56211-56214, C56561, C56458-56459, C56501-56509.  

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger rett S for tomta til Bredero (utgravd av 
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Farsundprosjektet 1992), ca 350 m SV for Smalsundet, ca 270 m VNV for Håkniben 

og 80 m rett Ø for østre ende av Lundevågen kai. En vei som går S for kaia ender ca 

40 m rett N for lokaliteten. Ellers ligger lok. Smalsundet VI ca 270 m VSV for lok. 

Smalsundet II (lok.id. 78710) og ca 100 m N for lok. Smalsundet VIII.  

Kartreferanse/-KOORDINATER: M711/N50, Projeksjon: NGO1948 Gauss-K; Akse 

1.  N: 9025.236, Ø: 43164.532. 

 

C56507/1-10 

Boplassfunn fra senmesolitikum fra SMALSUNDET VII av LUNDE (6/1), 

FARSUND K., VEST-AGDER. 

  

1) fragment med konkav kantretusj av flint, 1 med cortex  

Mål: Stm: 3-3 cm.  

2) ildflint børseflint   

Mål: Stm: 2,1-2,1 cm.  

3) mikroflekke av flint 

 4) 21 avslag av flint, 3 varmepåvirket, 10 med cortex  

5) 50 fragment av flint, 22 varmepåvirket, 28 med cortex  

6) 11 splinter av flint  

7) kjerne plattformkjerne ensidig med en plattform av flint, 1 med cortex  

Mål: Stm: 4-4 cm.  

8) 2 knoller av flint  

9) 72 Brente bein  

Mål: Stm: ,2-,2 cm.  

Vekt: 7,2 g. 

10) Kullprøve, hasselnøttskall  

Vekt: 0,1 g. 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgraving 2007. Smalsundet VII ligger på en flate 

som skråner svakt ned mot V og Ø. I S avgrenses lokaliteten av den gamle veien 

mellom Lundevågen kai og Skottemyra. Lokaliteten har ingen naturlig topografisk 

avgrensning. Området som ble undersøkt lå innenfor et areal på ca 500 kvm. Høyden 

over havet ligger på mellom 8,5 - 9,5 m. Det ble først gravd 4 prøveruter manuelt, så 8 

prøvestikk. Deretter ble det gravd 3 prøveruter på 2 x 2 m med maskin. Alle 

prøveruter og prøvestikk var positive. 4 sjakter ble lagt over lokaliteten (sjakt 2 - 5). 

Sjaktene varierte i lengde fra 5,5 m til 40 m, og hadde en bredde på 1,2 m. Det ble 

ikke funnet spor av strukturer. Til sammen er det katalogisert 161 funn fra lokaliteten; 

88 flintartefakter, 72 fragmenter av brent bein og et hasselnøttskall. Få diagnostiske 

funn, det som kan nevnes er en mikroflekke og et stykke børseflint. Funnene viser 

trolig til flere korte opphold bl.a. i senmesolittikum. Lokaliteten er kraftig forstyrret 

av senere aktiviteter på stedet, først og fremst jordbruk i nyere tid. Det ble derfor ikke 

prioritert å bruke flere ressurser på lokaliteten. C56507 er ett av totalt 22 C-nummer 

som omfatter funnmateriale fra Lundevågenprosjektets utgravinger i 2006 og 2007: 

C55635-55639, C55979, C56211-56214, C56561, C56458-56459, C56501-56509  

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger ca 490 m SV for Smalsundet, ca 50 m SØ for 

østre ende av Lundevågen kai. Ellers ligger Smalsundet VII ca 90 m NV for 

Smalsundet VIII og 50 m SV for Smalsundet VI.  

Kartreferanse/-KOORDINATER:  M711/N50, Projeksjon: NGO1948 Gauss-K; Akse 

1.  N: 8977.870, Ø: 43111.536. 
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C56508/1-4 

Boplassfunn fra yngre steinalder fra SMALSUNDET VIII av LUNDE (6/1), 

FARSUND K., VEST-AGDER. 

  

1) flekke  med skrå enderetusj; flekkekniv av flint  

Mål: L: 3,2-3,2 cm.  

2) fragment av flint, 1 varmepåvirket,  

3) 51 kar av keramikk  

Mål: Stm: 2,9-5,6 cm.  

Vekt: 134,8 g. 

4) 6 Brente bein  

Mål:Stm: 4,5-4,5 cm.  

Vekt: 2,9 g. 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgraving 2007. Lokaliteten ligger ca 20 moh., noe 

som skiller denne fra de øvrige lokalitetene som er undersøkt i regi av 

Lundevågenprosjektet 2006-2007. Lokaliteten ligger på en liten flate innunder en lav 

bergvegg. To lave, men markerte NV-SØ-gående bergrygger danner sidene på en liten 

dalgang som faller ned fra funnstedet. Ø for den smale, østligste av de to bergryggene 

er det en større flate. Dalgangen vider seg ut ned mot veien, der lok. Smalsundet VII 

ligger N for veien. Umiddelbart V for funnstedet var det svært bløtt på 

undersøkelsestidspunktet, og det er blitt kraftig drenert i nyere tid både tett inntil 

funnstedet og nedover nevnte dalgang. Under registrering ble det funnet to 

keramikkskår og et lite flintavslag med mulig slipespor (C37600 a-b). Selv om de to 

keramikkskårene fra registreringen synes å ha et finere preg enn funnene fra 

utgravningen, skal disse - på bakgrunn av beliggenheten - trolig forstås som del av 

samme funn. Det ble først gravd to prøveruter med maskin. Det ble funnet keramikk i 

den ene, og funn fra nyere tid i den andre. Lokaliteten ble deretter flateavdekket, ca 80 

kvm. To prøveruter ble gravd manuelt i undergrunnen, begge var funntomme. I alt er 

det katalogisert 59 funn fra lokaliteten, hvorav 2 i flint (en flekkekniv og et fragment), 

51 keramikkskår og 6 fragment av brente bein. Keramikkfunnene kommer alle fra 

matjordslaget, og de ble funnet konsentrert ved bergveggen. Det er en mulighet for at 

de tilhører samme kar. Lok. Smalsundet VIII ga funn av en spesiell karakter (store 

mengder keramikk) i et lite, konsentrert område, noe som kan tolkes som spor etter et 

kortvarig opphold på stedet, eventuelt også spor etter intensjonell(-e) deponering(-er) 

inntil en lav bergvegg ca 150 m fra steinalderens kystlinje. C56508 er ett av totalt 22 

C-nummer som omfatter funnmateriale fra Lundevågenprosjektets utgravinger i 2006 

og 2007: C55635-55639, C55979, C56211-56214, C56561, C56458-56459, C56501-

56509.  

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger ca 450 m SV for Smalsundet, ca 160 m V for 

Håkniben og 150 m SØ for østre ende av Lundevågen kai. Ellers ligger Smalsundet 

VIII ca 100 m S for Smalsundet VI og 300 m SV for Smalsundet I.  

Kartreferanse/-KOORDINATER: M711/N50, Projeksjon: NGO1948 Gauss-K; Akse 

1.  N: 8921.186, Ø: 43189.101. 

 

 

 


