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1. Introduksjon 
Stavanger maritime museum (Smm) har 

gjennomført en undersøkelse i Eigersund 

kommune i forbindelse med reguleringsplan 

for fritidsboliger på Tengsastranda, på Gnr 49, 

Bnr 8, M.fl.  Basert på historiske kilder og lokale 

lokaliseringsfaktorer har området potensial til 

freda kulturminner under vann. Derfor har 

Smm ansett det som nødvendig å gjennomføre 

arkeologisk registrering.  

 

Undersøkelsen ble gjennomført den 

13.09.2019 av arkeologene Arild S. Vivås, Edgar 

Wróblewski og Håkon Reiersen.  

 

 

2. Historisk bakgrunn.  
Området som ønskes omregulert til 

fritidsboliger ligger på Tengs, nord for Egersund 

sentrum. Det gamle navnet på den nedre del av 

elven, som gikk gjennom Bjerkreim og renn ut i 

sjøen ved ‘Tengsastronnæ’, var Ƿenx. Etter 

elven har gården fått navn sitt og tidligere ble 

skrevet: Tengss, Tenx, Thengs, eller Things. Det 

er uavklart hva navnet ‘Tengs’ betyder.  

I ‘Jubileums- og Bygdebok for Eigersund Herad’ 

av Aamund Salveson forteller områdets 

historie fra gårdens perspektiv og nevner 

eierne tilbake til 1521 og oppover i tiden. I 

bygdeboken finnes også en informasjon at 77 

stk. flintavfall i området. Stykke av en slipestein 

av skifer-bergart og Kryssforma klubbe av 

kleberstein ble funnet på stedet. Dvs. at 

funnstedet trolig er et bosted fra steinalder.  

På grunn av beliggenhet ved elven som gir gode 

fiskeforhold, noe som er viktig 

lokaliseringsfaktor i forhold til 

steinalderbosetning, men også Tengsastrands 

historie som mulig handelssted i middelalder, 

ble det i 2006 gjennomført arkeologisk 

registrering på land. I rapporten ble 

Tengsastranda beskrevet som: 

‘Tengsastranda har tidligere vært et viktig 

strandområde for folk i Tengesdal og Bjerkreim, 

og det er mulig at det allerede i middelalderen 

har vært handelsvirksomhet her. Et stedsnavn 

som Kremmervika kan være en indikasjon på et 

slik aktivitet. Ifølge lokalhistoriske kilder skal 

her også ha vært en båtstø for Bjerkreim 

skipreid. Dette støet skal i vikingtiden har vært 

brukt i forbindelse med leidangen. Området 

vurderes derfor til å ha stort potensial for både 

synlige og ikke synlige automatisk fredete 

kulturminner. Sjøfartsmuset har tidligere 

registrert fartøysrester av alderdommelig 

karakter i umiddelbar nærhet til 

reguleringsområdet.’ (Kulturhistorisk 

Registrering i Eigersund Kommune, Gnr 49, 

Bnr. , Arkivsak 05/629-8, Løpenummer: 

25126/06 Arkivnr: FR-RB EIG Kjeøy, Lervik og 

Tengsstranda). 

Registreringen påviste ingen nye synlige 

automatiske fredete kulturminner. 

 

Fra et maritimt/undervannsarkeologisk 

perspektiv har planområdet i sjøen fortsatt et 

uavklart potensial for tidligere ukjente 

kulturminner og skipsfunn. Havet rundt 

Eigersund og i Vest-Agder sto i en periode av 

eldre steinalder lavere enn dagens vannstand. 

Det betyr at disse boplassene ved sjøen ble 

oversvømt i slutten av eldre steinalder. Noen 

eksemplarer på steinalderfunn under vann har 

dukket opp i Vest-Agder, men så langt ingen 

slike druknede boplasser ble funnet i Rogaland. 

Strandlinjekurvene for Eigerøy viser at 

havnivået ved ca. 10.000 år BP stod på -3 meter 

og at havnivået kan ha sunket til omkring -8 til 

-9 meter før det økte til 3 meter 8.000 BP (Figur 

1). Området i vann ved Kremmerviga er derfor 

en plass vi mener har stort potensiale for funn 

av steinalderbosetning under vann.  
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3. Mål og metodologi 
Det hadde tidligere ikke blitt registrert 

kulturminner eller vært gjennomført 

dykkerundersøkelser i det aktuelle området. På 

grunn av historisk bakgrunn og vurdering av 

maritime-kulturlandskap ble området vurdert 

til å ha potensiale for funn av automatisk freda 

kulturminner og verna skipsfunn.  

Hovedmålet av undersøkelsen var å fastslå at 

planen kom ikke i konflikt med 

kulturminneloven.  

 

Metodologi  
Undersøkelsen fokuserte på utgravning av 

prøvestikk i område hvor småbåt anlegg skal 

 

 Figur 1: Strandlinjediagram for Eigerøy. høyde over havet sammenliknet med dagens vannstand ligger lang m.a.s.l-aksen 
mens årtusen før oss (Before Present) står langs BP linjen. Figur etter Prøsch-Danielsen, L., 2006, Sea-level studies along 
the coast of southwestern Norway, with emphesis on three short-lived Holocene marine events., AmS-Skrifter 20, 1-94). 

 

 

 

Figur 2: Posisjonen av prøvesjakter (Smm, 2019). Vest i området var det steinete undergrunn, Det var ikke mulig å 
grave prøvestikk med spade og vading der. Merk av E3 er feilnummerert og skal hete A3. Dette er riktig i tabellen. 
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etableres. Prøvestikkener ble utgravet på 0,5-

1,5m vanndybde hvor potensiale for steinalder 

funn var høyest (Figur 2). Sedimentene fra 

sjaktene ble soldet og posisjonen av funn ble 

kartlagt.  

Området ble også befart og sjekket ved 

snorkling og vading. 

 

 

4. Resultater  
Det ble laget funn av et par modernetids 

gjenstander: 

- 1 stk keramikk fra en skål fra sannsynlig 

1600-1700 taller (figur 3). 

- 2 stk takstein, sannsynlig 1700-1800 

taller. 

- 1 stk spiker, modern 

- 1stk bearbeidet tre (udatertbart) 

 

Det er foretatt mindre utfyllinger i sjøfronten 

som gjorde gjenfinningen av ev kulturminner i 

opprinnelig strandsone vanskelig.  

Ingen av funnene er automatisk freda 

kulturminner eller skipsfunn (jamfør 

kulturminnelovens §4 og §14). Stavanger 

maritime museum har dermed ingen merknad 

om kulturminner i sjø i forbindelse med omsøkt 

tiltak.  

Naustet på eiendommen står på en eldre 

grunnmur fra et naust som har fortsatt lenger 

inn i bakken i bakkant (på ortofoto fra 1967 er 

grunnplanet likt dagens). Dette kan være et 

eldre naust som lå mer tilbaketrukkent, eller 

det kan være et større avlangt naust for en noe 

større båt. Det ble ikke gjort noe 

dokumentasjon eller oppmåling av det ikke var 

tid til det, men beskjed om observasjonen er 

gitt videre til seksjon for kulturarv ved 

Rogalands fylkeskommune, 

 

 

 

 

 

 Figur 3: En del av en skål fra sannsynligvis 1600-1700-taller, funnet i sjakt E2 (Volker Demuth, Universitet i Stavanger, 
Arkeologisk Museum, pers. comm.)  
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5. Prøvestikk 
Tabell som viser stratigrafi i PS. 

PS stratigrafi funn 

A1 0-10 cm Påfylte masser i topp 
10-20 cm organisk lag mye kvist/greiner  
20 + cm silt/leire grågult 

0 

A2 0-10 cm Påfylte masser i topp 
10-20 cm organisk lag mye kvist/greiner  
20 + cm silt/leire grågult 

0 

A3 0-5cm strandstein 
5-cm+ grågul leire minst 1m dybde. 

0 

E1 0-5cm strandstein 
5-cm+ grågul leire minst 1m dybde. Enkelte skjell 
innimellom i laget. 

0 

E2 0-5cm strandstein 
5-cm+ grågul leire minst 1m dybde. Enkelte skjell 
innimellom i laget. 

Ca 10-15cm dybde. Keramikk 
fra 16-1700-tallet 

 


