
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Strukturer sjakt 11.8, Id 249355. Sett mot nord. Foto 72. 
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Forord 
Kulturavdelingen ved Rogaland fylkeskommune er førsteinstans og den regionale 
kulturminnemyndigheten. Fylkeskommunen har, med få unntak, det formelle 
forvaltningsansvaret for alle kulturminner. I tillegg har fylkeskommunen ansvaret for å 
gjennomføre arkeologiske registreringer av automatisk freda kulturminner. 

Etter å ha mottatt en plan gjør fylkeskommunen en faglig vurdering om planen kan komme i 
konflikt med kjente og ukjente automatisk freda kulturminner. I områder der det er potensiale 
for konflikt, kan det bli nødvendig med en arkeologisk registrering. Med automatisk freda 
kulturminner menes alle kjente og ukjente kulturminner som dateres til før 1537, samiske 
kulturminner eldre enn 100 år og stående byggverk eldre enn 1649. Arkeologiske 
registreringer er hjemlet i Kulturminnelovens § 9, 1. ledd. 

I denne rapporten er resultatene fra den arkeologiske registreringen presentert. Rapporten 
gir opplysninger om arbeidet som ble utført, hvilke typer kulturminner som ble funnet og 
utstrekningen av disse.  

En god oversikt over de vanligste typene av kulturminner i Norge finnes i boka «Kulturminner 
i Norge» av Harald Jacobsen og Jørn-R. Follum. 
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1 Sammendrag 
Høsten 2018 gjennomførte Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, arkeologiske 
registreringer langs fv. 65 Ytstebrødveien på Eigerøy i Egersund kommune. Bakgrunnen for 
undersøkelsen var ny gang- og sykkelvei. I den forbindelse skulle det også legges en 
overvannledning ut fra planområdet og en utvidelse ble lagt til i løpet av undersøkelsen. 

Utvidelsen ble ikke undersøkt i løpet av høsten 2018 etter ønske fra grunneier, men fant sted 
tidlig vår 2019. I samme forbindelse ble også fire andre, mindre områder innenfor 
plangrensen undersøkt. Disse områdene bestod av hager med uavklarte gravminner (Gnr 5 
bnr 39 og 52) og mindre gressflater mellom veier og tidligere registrerte gravminner (Gnr 4 
bnr 1, gnr 5 bnr 7). 

Gnr 5 bnr 52, Id 4755, ble etter samtale med grunneiere vurdert til å være så opparbeidet at 
det ikke var nødvendig med ytterligere undersøkelser.  

De øvrige områdene ble undersøkt med maskinell og manuell sjakting. Totalt ble det gravd 
14 sjakter. 10 av sjaktene var funnførende og utgjør ett nytt funnsted (ikke fredet) Id 249357, 
en ny automatisk fredet lokalitet Id 249355, utvidelse av tidligere registrert automatisk fredet 
kulturminne Id 14562 og endring av status på gravminnene Id 4755 og 53546 fra «uavklart» 
til henholdsvis «fjernet (aut.fredet)» og «automatisk fredet». 

Id 249357 er basert på et løsfunn av et bryne i sjakt 11.3 på gnr 5 bnr 10. Brynet ser ut til å 
være halvparten av full form, av udefinert bergart med en avskalling. Funnet stammet trolig 
fra matjordsmassene på området og kan ikke knyttes til en kontekst. Det er derfor lagt inn 
som et «ikke fredet» funnsted. 

Id 249355 er et automatisk fredet aktivitets- og bosetningsområde som ligger på gnr 5 bnr 10 
og er basert på fem funnførende sjakter. Det ble registrert totalt 27 strukturer, bestående av 
stolpehull (7), kokegroper (12), nedgravninger (4), røyser (2), kullflekk (1) og flerfaset 
dyrkningsflate (1). Tre kullprøver ble sendt inn til C14-analyser, KP11.6.1, KP11.8.3 og 
KP11.8-2, og ble datert til henholdsvis 1875-1692 f.Kr, 89-229 e.Kr og 1258-1125 f.Kr. Dette 
plasserer lokaliteten såvidt i sen-neolitikum, eldre- og yngre bronsealder og romertid, og 
viser til flere bruksperioder. 

Id 14562 ligger på gnr 4 bnr 1 og er et tidligere registrert gravminne, automatisk fredet, med 
antatt datering til jernalder. Det ble gravd en sjakt i kant av sikringssonen hvor det ble 
registrert seks stolpehull og en nedgravning. Kullprøve fra ett av stolpehullene ble sendt til 
C14-analyse og ble datert til tidlig middelalder, 1044-1204 e.Kr. 

Id 53546 ligger på gnr 5 bnr 39 og er et tidligere registrert gravminne som hadde uavklart 
status. Gravrøysa var antatt fjernet etter mange år med bortkjøring av masser og det var noe 
usikkerhet om hvor den faktisk skulle ha ligget. Det ble gravd mindre sjakter for hånd i hagen 
som utgjør den antatt plasseringen, og i en av sjaktene ble det oppdaget flere store steiner. 
Mellom steinene ble det gjort funn av keramikk. Steinene ble tolket til å være rester etter 
gravrøysa og status ble endret til «automatisk fredet».  
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2 Rammene for undersøkelsen 

2.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for undersøkelsen 
I forbindelse med ny gang og sykkelvei langs fv 65 Ytstebrødveien på Eigerøy i Eigersund 
kommune, ble det høsten 2018 gjennomført arkeologiske registreringer på det omsøkte 
området. I løpet av undersøkelsen ble det lagt til en utvidelse av planområdet, hvor det skulle 
legges overvannsledning. På ønske fra grunneier ble dette området ikke undersøkt i løpet av 
høsten 2018, men ble utsatt til 2019.  

Det var også flere mindre partier av planområdet som ikke ble undersøkt i 2018, da partiene 
enten var hager, lå i kant av automatisk fredete kulturminner og dermed ble ansett som 
områder som uansett ikke ville bli berørt, eller de var innhegnet av gjerder/trær. Da planene 
for gang- og sykkelveien ble presentert, ble det også klart at de mindre områdene måtte 
undersøkes. 

Totalt ble det fem områder som skulle undersøkes og undersøkelsen fant sted 08-11.04.19. 
Undersøkelsen ble gjennomført av Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv. 

Geografisk plassering 
Planområdet ligger nord på Eigerøy i Eigersund kommune. Det strekker seg fra Skadberg i 
vest til Leidland i øst.  

Områdene som ble undersøkt i denne delen av planen, ligger alle på Myklebust. Myklebust 
ligger på en drumlin som strekker seg fra Skadbergfjellet østover mot Nygård, i vestre del av 
planområdet. 

Terrenget heller mot nord og sør på hver sin side av Ytstebrødveien og består hovedsakelig 
av hager og gressjorder. Det er fin utsikt i alle himmelretninger. 

Tidligere registrerte kulturminner i området 
Før undersøkelsen i 2018 var det fire tidligere registrerte kulturminner i akkurat denne delen 
av planområdet. Alle fire var gravminner, hvorav to var automatisk fredet og to var uavklarte, 
antatt tapt/fjernet. Etter 2018-undersøkelsen var det 19 kulturminnelokaliteter, både 
automatisk fredet, uavklart og ikke fredet, innenfor planområdet på Myklebust. Lokalitetene i 
kursiv er lokaliteter som ligger nærmest de fem undersøkelsesområdene. 

Askeladden 
ID 

Type Datering  Status 

247018 Bosetning-
aktivitetsområde 

Steinalder - Jernalder Automatisk 
fredet 

247020 Bosetnings-
aktivitetsområde 

Middelalder - nyere tid Ikke fredet 

14562 Gravminne Jernalder Automatisk 
fredet 
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247023 Bosetning-
aktivitetsområde 

Bronsealder - Jernalder Automatisk 
fredet 

247037 Bosetning-
aktivitetsområde 

Yngre steinalder -Jernalder Automatisk 
fredet 

247052 Bosetning-
aktivitetsområde 

Jernalder Automatisk 
fredet 

247055 Bosetning-
aktivitetsområde 

Jernalder Automatisk 
fredet 

247058 Bosetning-
aktivitetsområde 

Jernalder-middelalder Automatisk 
fredet 

247060 Bosetning-
aktivitetsområde 

Jernalder Automatisk 
fredet 

247062 Bosetning-
aktivitetsområde 

Jernalder Automatisk 
fredet 

247064 Bosetning-
aktivitetsområde 

Steinalder - jernalder Automatisk 
fredet 

14563 Gravminne Jernalder Automatisk 
fredet 

4755 Gravminne Jernalder  Uavklart* 
247077 Bosetning-

aktivitetsområde 
Steinalder - jernalder  Automatisk 

fredet 
247082 Bosetning-

aktivitetsområde 
Bronsealder -middelalder Automatisk 

fredet 
53546 Gravminne Jernalder  Uavklart* 
247097 Dyrkningsspor Steinalder  Automatisk 

fredet 
247099 Dyrkningsspor Steinalder – 

bronsealder/jernalder 
 

Automatisk 
fredet 

247102 Kokegroplokalitet Jernalder  Automatisk 
fredet 

*: De to lokalitetene ble i løpet av del 2 av undersøkelsen endret til henholdsvis «Fjernet (aut. fredet)» og 
«Automatisk fredet». Se ss. 7 og 25 for nærmere beskrivelser. 
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2.2 Metode 

Overflatesøk 
Ved overflatesøk blir det gjort en systematisk gjennomgang av området for å finne freda 
kulturminner som er synlige på markoverflaten. Overflatesøk kan også være et ledd i 
planleggingen av registrering med sjakting og/eller prøvestikking. Eksempel på synlige 
kulturminner er røyser, gardfar, geiler, tufter, helleristninger, kullgroper, jernvinneanlegg, 
bygdeborger, hulveier og fangstanlegg.  

 

Sjakting 
Maskinell flateavdekking er en arkeologisk metode som benyttes for å påvise automatisk 
freda kulturminner under markoverflaten. Metoden går ut på at man fjerner den moderne 
matjorda med gravemaskin ned til steril undergrunn og/eller lag med spor etter forhistorisk 
aktivitet. Etter at maskinen har fjernet jordlagene blir området renset opp for hånd for å 
avklare om det finnes spor etter forhistorisk aktivitet. Slike spor, kalt strukturer, kan for 
eksempel være stolpehull, veggrøfter, ildsteder, kokegroper, kulturlag og spor etter 
forhistorisk jordbruk som ardspor og dyrkningslag. Er det usikkerhet rundt tolkningen av 
strukturer blir et utvalg snittet for å avklare.  

Normalt vil sjaktene være ca. 3 meter brede og legges med ca. 12 meters mellomrom. 
Lengden på sjaktene vil variere ut fra topografiske forhold, størrelsen på de områdene som 
skal undersøkes og antatt potensiale for funn. 

 

Prøvestikking 
Prøvestikking er en arkeologisk metode som i hovedsak benyttes for å påvise 
steinalderlokaliteter. Et prøvestikk er et ca. 50 x 50 cm stort hull som graves med spade ned 
til antatt steril undergrunn. Massene blir vannsåldet i 4 mm nettingsåld slik at funn i form av 
redskaper, avfall etter redskapsproduksjon, brente bein, kull osv. blir synlige i såldet. Stikket 
graves og dokumenteres etter stratigrafiske lag for å få god kontroll på hvilke lag som er 
funnførende. I enkelte tilfeller vil gravemaskin bli brukt for å fjerne jordlag som ligger over de 
lagene man ønsker å undersøke med prøvestikking. Dette vil spesielt være aktuelt i 
flyvesandsområder og i områder der det er kjent at det er opparbeidet mye masse i nyere tid. 

Avstand mellom prøvestikkene vil variere, blant annet ut fra topografiske forhold, 
forhistoriske strandlinjekurver og antatt potensiale.  

 

Innmåling 
Innmålingsutstyret som brukes er en GPS CPOS RTK med en nøyaktighet på 2 cm. 
Der det ikke er hensiktsmessig å bære med seg en CPOS blir det brukt en Garmin tur GPS. 
Denne har en nøyaktighet på ca. 0,5 – 4 m.   
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Periodeinndeling 
Hovedperiode Underperiode Ukalibrert, BP Kalibrert, f. Kr / e. Kr 

Eldre steinalder 
(mesolitikum) 

Tidligmesolitikum 10000 – 9000 BP 9200 – 8100 f. Kr 

Mellommesolitikum 9000 – 7500 BP 8100 – 6400 f. Kr 

Senmesolitikum 7500 – 5200 BP 6400 – 4000 f. Kr 

Yngre steinalder 
(neolitikum) 

Tidligneolitikum 5200 – 4700 BP 4000 – 3300 f. Kr 

Mellomneolitikum A 4700 – 4100 BP 3300 – 2600 f. Kr 

Mellomneolitikum B 4100 – 3800 BP 2600 – 2300 f. Kr 

Senneolitikum 3800 – 3500 BP 2300 – 1800 f. Kr 

Eldre bronsealder Periode I – III 3500 – 2900 BP 1800 – 1200 f. Kr 

Yngre bronsealder Periode IV – VI 2900 – 2440 BP 1200 – 500 f. Kr 

Eldre jernalder 

Førromersk jernalder 2440 – 2010 BP 500 – 0 f. Kr 

Romertid 2010 – 1680 BP 0 – 400 e. Kr 

Folkevandringstid 1680 – 1500 BP 400 – 570 e. Kr 

Yngre jernalder 
Merovingertid 1500 – 1210 BP 570 – 793 e. Kr 

Vikingtid 1210 – 1000 BP 793 – 1030 e. Kr 

Middelalder 

Tidlig middelalder  1030 – 1130 e. Kr 

Høymiddelalder  1130 – 1350 e. Kr 

Senmiddelalder  1350 – 1537 e. Kr 

Nyere tid Etterreformatorisk tid  1537 e. Kr < 
Figur 2: Periodeinndeling brukt i rapporten. 

2.3 Praktisk informasjon 
Deltagere og tidsbruk 
Undersøkelsen ble gjennomført av Solveig Roti Dahl og Marianne Jansen ved Rogaland 
fylkeskommune, seksjon for kulturarv, på 8,6 dagsverk i perioden 08-11 april 2019. 

Den maskinelle sjaktingen ble gjennomført av Erich Dres fra Nordbø Maskin AS.  

Annen praktisk informasjon 
Etter fjorårets undersøkelser ble Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, kontaktet 
av Skadbergsanden Grendehus om mulighet for en presentasjon av funnene. 
Presentasjonen ble holdt av Marianne Jansen på grendehuset en ettermiddag i løpet av 
årets undersøkelser. Det var stort oppmøte og stor interesse for funnene og kulturminnene. 
Det var også stor interesse for videre utgravninger av funnene.  
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3 Undersøkelsen 

3.1 Generelt om undersøkelsen 
Årets undersøkelse skulle ta for seg totalt 
fem områder. På alle områdene lå det 
tidligere registrerte kulturminner, både 
uavklarte og automatisk fredet. Da denne 
undersøkelsen er et ledd i gang- og 
sykkelveien og en forlengelse av den, ble 
områdeinndelingene fra 2018 også brukt i 
årets undersøkelse. Det største av disse lå 
på gnr 5 bnr 10 og utgjorde området hvor 

overvannsledningen skal gå og er det eneste område som strekker seg utover det 
opprinnelige planområdet. De øvrige undersøkelsesområdene ligger innenfor den 
opprinnelige plangrensen.  

Områdene som ble undersøkt i 2019 var område 5, 11, 12A (også undersøkt i 2018) og 22. 
Det siste området ligger på gnr 5 bnr 52 og består av parkeringsplass og opparbeidet hage. 
Opprinnelige ble det vurdert ikke å gå inn der og det har derfor ikke et eget områdenummer. 

 

Figur 3. Undersøkelsesområdene 2019 med sjakter. QGIS. Målestokk 1:2550. 

Områdene ble undersøkt med både maskinell sjakting og håndgravd sjakter, totalt 14 stk. 10 
av sjaktene var funnførende og førte til utvidelse av et tidligere registrert kulturminne, et nytt 

Nøkkeldata for undersøkelsen 

Antall nye lokaliteter: 1 (2) 

Antall sjakter: 14 

Antall strukturer: 34 
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funnsted, en ny automatisk fredet kulturminnelokalitet og endring i status fra uavklart til 
automatisk fredet på et tidligere registrert kulturminne.  

I tillegg fikk et kulturminne endret status fra «uavklart» til «fjernet (aut. fredet)». På 
eiendomsgrensen mellom gnr 5 bnr 36 og 52 skal det ha ligget en gravrøys, Id 4755. 
Gravrøysa hadde status uavklart i Askeladden og skulle etter sigende ligge inntil vestre 
langside av huset på bnr 52.  

«Ifølge Adolf T.Myklebust (br.nr.7) lå det her inntil 1935 da våningshuset ble bygget en jord-og steinhaug. Det ble 
ikke funnet noe da den ble kjørt bort. D. ca 6 m, h.ca 1,5 m. Haugen ble kalt Hahaugen.» 

Det var dog noe usikkerhet hvor den faktisk har ligget, så det var ønskelig å undersøke 
hagen som ligger foran huset. Hagen ligger innenfor plangrensen. Etter samtale med 
grunneierne ble det klart at det er gravd minimum 1,5 m ned i grunnen rundt huset, både for 
fundament og tilrettelegging av parkeringsplass og hage. Hagen er bygd opp med store 
steiner som en terrasse. På langsiden av huset er det gravd for fundament og mesteparten 
av denne delen havner utenfor plangrensen. Det ble derfor besluttet ikke å gå inn i hagen for 
ytterligere undersøkelser. Basert på opplysningene som kom i løpet av undersøkelsen og 
opprinnelige opplysninger i Askeladden tolkes derfor røysa som tapt/fjernet (aut. fredet).  

 

Figur 4. Hage gnr 5 bnr 52. Sett mot øst. Foto 23. 

Det ble gravd to sjakter på område 12A, gnr 5 bnr 7. En i kant av gravrøys Id 14563 (sjakt 
12A.4) og en i hagedelen på eiendommen (12A.3). Begge sjaktene var funntomme. 
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Figur 5. Sjakter område 12A. QGIS. Målestokk 1:250. 

Funnstedet er basert på et løsfunn av et bryne gjort i sjakt 11.3. Brynet lå trolig i 
matjordsmassene. Da det ikke ble gjort funn av strukturer i sjakt 11.3 og det er uklart om 
brynet kan knyttes til noen av strukturene på gnr 5 bnr 10, ble den lagt inn som et løsfunn, og 
ikke fredet funnsted, Id 249357, se figur 14 for plassering. Brynet er antatt til å være fra eldre 
jernalder. 
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Figur 6. F3, bryne. Id 249357. Foto 98. 

For inngående områdebeskrivelser henvises det til rapport del 1. 

 

 



10 

 

3.2 Lokalitet Skadberg (ID 14562) – gravminne/bosetningsspor fra 
bronsealder/jernalder 

Lokaliteten bestod opprinnelig av en større 
gravrøys. Røysa er opp gjennom tidene blitt 
minimert ved fjerning av masser og fremstår i dag 
som en svak forhøyning langsmed Ytstebrødveien. 
Det er vanskelig å se korrekt avgrensning på den og 
ifølge tidligere grunneier skal den ha ligget litt lenger 
nordvest for dagens plassering, inntil og der veien 
vest for røysa nå går. 

Det var en liten gressflekk mellom denne veien og 
røysa som ikke ble undersøkt i 2018, som nå måtte 
undersøkes i tilfelle utvidet adkomstvei eller 
lignende. 

 

Figur 7. Id 14562 og sjakt 5.2. QGIS. Målestokk 1:400. 

Det ble gravd én sjakt i kant av sikringssonen til røysa og det ble registrert syv strukturer. 
Strukturene ble inkludert i Id 14562 som fikk utvidet lokalitetsavgrensningen sin. 

Nøkkeldata for ID 14562 

Gnr/bnr: 4/1 

H.o.h: 33 m o.h. 

Strukturer: 8 

Størrelse: 1045,31 m2 

Datering: Jernalder-middelalder 
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Lokalitetsbeskrivelse 
Lokaliteten avgrenses av antatt utstrekning på røysa og innkjørsel i vest. Langs med 
innkjørselen og Ytstebrødveien går det moderne grøfter med lavspent og fiber, noe som 
forminsket undersøkelsesområdet. 

Strukturer: 
I forbindelse med sjaktingen ble det registrert seks stolpehull og en nedgravning. Ett par av 
stolpehullene ble forstyrret under sjaktingen, men de fleste var tydelige og fint avgrenset. 
Nedgravningen, S5.2.6, gikk inn i sjaktkanten og er av uklar definisjon.  

 

Figur 8. Sjakt 5.2, strukturer i forhold til tidligere registrert gravrøys og ny avgrensning på Id 
14562. QGIS. Målestokk 1:250 og 75. 
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Figur 9. Sjakt 5.2 med strukturer. Sett mot nordvest. Foto 18. 

 

Figur 10. S5.2.2 plan og profil. Sett mot vest. Foto 04. 
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Figur 11. S5.2.7 plan. Sett mot nord-nordøst. Foto 07. 

Funn: 
Det ble ikke gjort noen gjenstandsfunn i forbindelse med sjaktingen. 

Datering: 
Det ble tatt ut to kullprøver fra lokaliteten, S5.2.1 og S5.2.2, hvor prøven fra S5.2.1 ble sendt 
inn til vedartsbestemmelse og videre til C14-analyser. Prøven ble vedartsbestemt til bjørk og 
C14-analysen daterte den til tidlig middelalder, 1044-1204 e.Kr. 
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3.3 Lokalitet Myklebust 14 (ID 249355) - bosetningsspor fra 
bronsealder/jernalder 

Lokaliteten ligger på gnr 5 bnr 10 og er basert på 
fem funnførende sjakter. Terrenget er hellende med 
varierende hellingsgrad og strekker seg fra nordvest 
mot sørøst. I nordlig del sentral del er det et større, 
litt flatere parti, mens det helt i sør heller kraftig før 
det flater noe ut og blir mer kupert. 

Rett før den bratte bakken helt i sør, er det en 
tydelig knekk i terrenget. Muligens er denne 
knekken en åkerrein, men like sør for denne er det 
gravd ned høyspent, fiber og VA. Det var derfor ikke 
mulig å undersøke om det var en åkerrein eller om 
knekken er et resultat etter alle nedgravningene. 
Knekken er dog ikke synlig på eiendommen vest og 

øst for undersøkelsesområdet – partier hvor det også er gravd ned. 

 

Figur 12. Gnr 5 bnr 10 og Id 249355. Sett mot sør. Foto 55. 

Nøkkeldata for ID 249355 

Gnr/bnr: 5/10 

H.o.h: 11-29 m o.h. 

Strukturer: 27 

Funn: Keramikk, flint 

Størrelse: 3097,93 m2 

Datering: Bronsealder-jernalder 
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Figur 13. Område 11, gnr 5 bnr 10, med sjakter. QGIS. Målestokk 1:1000. 

Veien som følger planområdet fra nord mot sør kan se ut til å være både bygd opp (i sør) og 
gravd ned. Trolig er store deler av lokaliteten forstyrret eller fjernet fram til partiet hvor veien 
er hevet, men på partiene hvor dyrkningslagene er på det tykkeste, er det fortsatt mulig at 
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det befinner seg rester under veien – alt avhengig av hvor dypt de evnt har gravd ifm veien. 
Veien er en anleggsvei som skal takle tungtrafikk og sannsynligvis er den solid laget. 

Lokalitetsbeskrivelse 
Lokaliteten avgrenses av yttergrensene av planområdet mot sørvest og nordøst. I hver sin 
ende avgrenses den av funntomme sjakter. Like sør for midten av lokaliteten, fra sørvest mot 
nordøst, går høyspentledningen og de andre nedgravningene.  

Selv om det ikke ble gravd helt inntil gjerdet og veien i vest, tolkes den delen til å inneholde 
flere kulturminner. Flere av strukturene som ble registrert i sjaktene ligger i vestre sjaktkant 
og kan se ut til å fortsette videre, dyrkningsflaten er tilstede i alle sjaktene og det er uvisst 
hvilken retning stolpehullene strekker seg. På motsatt side av veien ligger det nå hus og 
opparbeidete hager og trolig er det så pass forstyrret at de fleste forhistoriske sporene er 
fjernet. Fra og med veien og videre vest er det derfor tolket som forstyrret, mens området øst 
for veien vurderes som uforstyrret/intakt, med uviss utstrekning. 

 

Figur 14. Id 249355 med sikringssone. QGIS. Målestokk 1:750. 

Strukturer: 
Totalt ble det registrert 27 strukturer fordelt over de fem sjaktene. Gjennom alle sjaktene var 
en flerfaset dyrkningsflate synlig, med unntak helt i sør hvor flaten tilslutt forsvant helt og i det 
bratteste partiet i sør mellom høyspentledningen og S11.8.2 hvor det er skrinnere. 
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Figur 15. Dyrkningsprofiler D11.4, D11.7 og D11.8. Foto 26, 56 og 64. 
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Figur 16. Lokalitet Id 249355. QGIS. Målestokk 1:550. 

Det ble registrert syv stolpehull, hvor minst to, basert på størrelse og utseende, kan se ut til å 
være i tilknytning til hverandre. S11.5.6-S11.5.9 er alle mer ujevne i form og utseende 
sammenlignet med S11.5.2 og S11.5.3. De ble oppdaget etter kraftigere rensing. Kanskje er 
S11.5.6, 11.5.8-9 deler av én struktur, eller at S11.5.6-S11.5.9 er rester av et lag som er blitt 
liggende igjen? 
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Figur 17. Sjakt 11.5 med stolpehull. Rydningsrøysa kan skimtes i enden av sjakta. Sett mot 
nordvest. Foto 46. 

Det ble registrert fire nedgravninger i en av sjaktene, som foreløpig er av uklar definisjon. 
Den første av de fire, S11.6.1, ble i felt vurdert til å kunne være en flatmarksgrav. Den har 
tydelig kantsatt steiner i østre del, men steinene mangler i den vestre delen. Halve strukturen 
går inn i sjaktkanten. Massene var kullholdige og inneholdt noe brent leire. Brent leire dukket 
dog opp flere steder i både strukturer og dyrkningslag og kan derfor være en «naturlig» del i 
dette området. Det ble også funnet en bit keramikk i strukturen under rensing, den ene av to 
keramikkbiter som ble funnet på denne lokaliteten. Like øst for denne dukket det opp en 
liknende struktur, S11.6.2, men denne var uten steiner. De to siste nedgravningene i denne 
sjakta er betraktelig mindre enn de to foregående og er ikke tolket som mulige graver. De er 
dog uklare iht. definisjon, på lik linje med de to andre. Kullprøven fra S11.6.1 inneholdt biter 
som var dårlig preservert og kan indikere sekundær bruk av tidligere brent materiale fra et 
annet sted eller en annen tid. De kan også tyde på mulig påvirkning fra endringer i 
grunnvannet (se vedlegg, dateringsrapport). 
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Figur 18. S11.6.1. Sett mot sørvest. Foto 49. 

Helt i vest og øst ble det funnet kokegroper. I øst så mange som 11 stykker og en i vest. Selv 
om de ligger langt fra hverandre er de dog forholdsvis like i utseende og størrelse og kan 
dermed se ut til å være samtidige. Samtlige ligger også i ett av dyrkningslagene. 
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Figur 19. Kokegrop S11.8.3. Sett mot nordvest. Foto 67. 

 

Figur 20. Kokegropene S11.8.11 og S11.8.12. Sett mot nord. Foto 79. 
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Figur 21. Kokegrop S11.4.1. Sett mot sørvest. Foto 25. 

To røyser dukket også opp på lokaliteten, en større rydningsrøys i vest, S11.5.1, og en 
mindre, mulig grav i øst. Den minste, S11.8.8, er noe uklar, da dens fulle størrelse og 
utseende er ukjent ettersom den går inn i sjaktkanten, men den har en fint kantsatt 
avgrensning og til sammenligning med f.eks de omkringliggende kokegropene, mangler den 
kullranden og de kullholdige massene. Steinene er også jevnt over like store og det ligger en 
litt større stein i midten. 



23 

 

 

Figur 22. Rydningsrøys S11.5.1. Sett mot sørvest. Foto 32. 

 

Figur 23. Røys S11.8.8. Sett mot sørvest. Foto 86. 
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Figur 24. Røys S11.8.8. Sett mot sørøst. Foto 87. 

Det ble registrert fem forskjellige funnkategorier på lokaliteten. Med unntak av røysene og 
dyrkningsflaten er de forskjellige funnkategoriene samlet innenfor hver sine områder: 
nedgravningene i en sjakt, stolpehullene i en annen og kokegropene to sjakter. Det er en 
tydelig inndeling av strukturene. 

Funn: 
Det ble gjort få gjenstandsfunn på lokaliteten, kun to små fragmenter av keramikk og en 
flintbit. Det ene keramikkfragmentet og flintbiten (F2) er begge løsfunn i samme sjakt, sjakt 
11.5, keramikken i området rundt stolpehullene og flintbiten på vestsiden av rydningsrøysa. 
Det siste fragmentet (F1) ble funnet i S11.6.1. F1 er tynt, finmagret og fremstår glattet og noe 
glimmerholdig. Fragmentet i F2 er grovere magret, tykkere og kan se ut til å være svartbrent. 
Også dette ser ut til å være noe glimmerholdig.  

F1 kan likne noe på skåret som ble funnet på Id 247062, gnr 5 bnr 24 i 2018 (F22). Skåret 
ble tolket til å være skår av et finere, buket bordkar, og til å være fra eldre jernalder. 
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Figur 25. Keramikkskår F1 Id 249355 og F22 Id 247062. Foto 96 (2019) og 623 (2018). 

Datering: 
Det ble tatt ut totalt 10 kullprøver fra lokaliteten. Fire ble sendt til vedartsbestemmelse, 
KP11.5.2, 11.6.1. 11.8.3 og 11.8-2 (dyrkningslag 8 fra profil D11.8). KP11.5.2 kunne ikke 
vedartsbestemmes og ble derfor ikke sendt til videre analyser. De øvrige tre prøvene ble 
vedartsbestemt til bjørk, or og hassel. C14-analysene daterte strukturene til henholdsvis 
overgangen sen-neolitikum/bronsealder (1875-1692 f.Kr), romertid (89-229 e.Kr) og 
overgangen eldre-yngre bronsealder (1258-1125 f.Kr). 

 

3.4 Lokalitet Myklebust (ID 53546) - gravminne fra jernalder 
Id 53546 er et tidligere registrert gravminne som har 
hatt status uavklart lenge, da det var antatt at 
mesteparten eller alt av røysa var fjernet.  

I Askeladden står følgende om røysa: 

«Ifølge Adolf T.Myklebust (bnr 7) skal her ha ligget en stor 
gravhaug, d. ca 5 m, h. ca 1,5 m, hvorfra jord ble hentet og 
blandet med naturgjødsel for å bli brukt på åker og eng. Dette 
tok slutt omkring 1910. Da fant man et gravkammer som lå ca 1 
m under den nåværende overflate». 

Den antatte plasseringen til røysa lå i hagen til gnr 5 
bnr 52, mellom Ytstebrødveien og huset. I 2018 ble 
det sjaktet tett opp mot gjerdene som omkranset 

hagen, både i vest og øst, i håp om at det skulle dukke opp rester etter røysa og det dermed 
ikke var nødvendig å grave i selve hagen, men det ble ikke gjort noen funn etter røysa.  

Nøkkeldata for ID 53546 

Gnr/bnr: 5/39 

H.o.h: 32 m o.h. 

Strukturer: 1 

Funn: Keramikk 

Størrelse: 270,67 m2 

Datering: Eldre jernalder 
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Figur 26. Gnr 5 bnr 52 med hage. Sett mot vest. Foto 350 (2018). 

Hagen fremstår å være oppbygd med en liten mur i kant mot øst. I vest avgrenses den av et 
stakittgjerde, samt strømgjerde, og i nord ligger huset med en terrasse på baksiden. Dette 
vanskeliggjorde adkomst med maskin til hagen, enten det være seg minigraver eller større. I 
tillegg var det flere frukttrær og busker som trolig ville blitt fjernet dersom det ble gravd med 
maskin. Det ble derfor bestemt å grave noen mindre sjakter/større prøvestikk for hånd først, 
før det evnt ble nødvendig med en maskin. I prøvestikk 22.2 dukket det opp en stein like 
under gresstorva og det ble raskt klart at det dreide seg om flere store steiner som så ut til å 
ligge i forbindelse med hverandre.  

Steinene var 20-40 cm store og lå lagvis. Det var noe mellomrom mellom steinene, 
mellomrommene var fylt med trekullholdig og litt grusete siltig sand. I massene mellom 
steinene ble det også funnet keramikkbiter. Det ble ikke gravd videre ned i minisjakta. 
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Figur 27. Id 53546. QGIS. Målestokk 1:100 og 400. 
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Figur 28. Steiner i 22.1. Sett mot sørvest. Foto 92. 
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Figur 29. 22.2. Sett mot sørøst. Foto 95. 

I prøvestikkene 22.1, 22.3 og 22.4 bestod massene under gresstorva av et tykt lag hagejord 
med funn av teg, glass, porselen og annet moderne avfall. Alle stikkene bunnet ned i 
tilsynelatende uforstyrret undergrunn; gulbrun/lys brun morenegrus. Denne hagejorden var 
ikke å se i stikk 2 og det var ingen antydning til moderne avfall i massene. Det ble foreslått at 
det var rest av et steingjerde, men da det er lite trolig at denne massen ville omkranset et 
steingjerde fra nyere tid, samt at det var såpass mellomrom mellom enkelte av steinene, ble 
det teorien avskrevet raskt.  

Steinene er derfor tolket som rester etter gravrøysa, Id 53546. Trolig har store deler av røysa 
opprinnelig ligget der Ytstebrødveien nå går, slik at røysa er kuttet. Antakeligvis er det rest av 
den som synes i forhøyningen i veiskulderen. 

I 22.1 ble det gjort funn av keramikk i bunn, i topp av undergrunnen. I østre hjørnet av stikket 
dukket det også opp et lag med mørkebrun, trekullholdig sandig silt. Dette ble formgravd, slik 
det fremstod i stikket. Det var kun ca. 5 cm dypt og ga ingen klare svar på hva det kan være 
og om det kan være en struktur, rest av et lag/dyrkningslag eller en form for forstyrrelser, 
men siden undergrunnen virker uforstyrret og det ble funnet keramikk, er det inkludert i 
lokaliteten.  
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Figur 30. Bunn av stikk 22.1. Sett mot øst. Foto 91. 

Id 53546 fikk endret status fra «uavklart» til «automatisk fredet», lokalitetsgeometrien ble 
endret og flyttet, og keramikkfunnene ble overlevert Arkeologisk museum for katalogisering. 

Funn: 
Det ble gjort funn av fire keramikkfragmenter, tre mellom steinene i 22.2 og et i bunn av 22.1. 
Ett par av fragmentene ser ut til å være grovmagret og lys rødbrent, mens de to andre 
fremstår mørkere, muligens svartbrent, og litt mer finere magret. 
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Figur 31. F5 og F4 keramikk. Id 53546. Foto 101. 

Datering: 
Det ble ikke tatt ut noen kullprøver fra lokaliteten. 
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4 Konklusjon 
Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, gjennomførte 08-11.04.19 arkeologiske 
registreringer langs fv. 65 Ytstebrødveien i Egersund kommune. Anledningen for 
undersøkelsen var blant annet en overvannsledning som skal legges i forbindelse med ny 
gang- og sykkelvei langs Ytstebrødveien, og er et ledd i, og forlengelse av, undersøkelsene 
som fant sted høsten 2018. 

Fire områder ble undersøkt med maskinell og manuell sjakting. Totalt 14 sjakter ble gravd. Ti 
var funnførende og resulterte i et nytt funnsted med «ikke fredet» status (Id 249357), en ny 
automatisk fredet kulturminnelokalitet (Id 249355), utvidelse av et tidligere registrert 
kulturminne (Id 14562) og endring av status på to tidligere registrerte gravminner fra status 
«uavklart» (Id 53546 og Id 4755) til henholdsvis «automatisk fredet» og «fjernet (aut. 
fredet)».  

Id 249355, definert som et aktivitets- og bosetningsområde, kommer i konflikt med planen for 
overvannsledningen, mens Id 14562, gravminne med bosetningsspor, og Id 53546, 
gravminne, kommer i konflint med planen for gang- og sykkelveien, etter lov av 9 juni 1978, 
nr. 50 § 3, 4, 6 og 8.  

 

STAVANGER 27.06.19 

 

Marianne Jansen 
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Funnliste 

Lokalitet Myklebust 14 (ID 249355) 

F nr. Gjenstand/beskrivelse: Materiale:  Kontekst:  
1 Skår Keramikk S11.6.1 plan 
2 1 skår, 1 avslag/bit Keramikk, flint Løsfunn sjakt 11.5 

 

Lokalitet Myklebust 15 (ID 249357) 

F nr. Gjenstand/beskrivelse: Materiale:  Kontekst:  
3 Bryne, fragment Bergart Løsfunn sjakt 11.3, 

matjordsmasser 
 

Lokalitet Myklebust (ID 53546) 

F nr. Gjenstand/beskrivelse: Materiale:  Kontekst:  
4 Skår Keramikk 22.1, bunnlag 
5 4 x skår fra trolig tre kar Keramikk 22.2, mellom 

steinene. 
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Strukturliste 

Lokalitet Skadberg (ID 14562) 

S nr. Type/beskrivelse: Form: Mål: Snittet: 
5.2.1 Stolpehull. 

Mørk brunsvart trekullholdig 
siltig sand. Tydelig avgrenset. 
Noe småstein synlig i plan. 

Sirkulær 20 cm  

5.2.2 Stolpehull. 
Plan: Mørkebrun siltig sand. 
Antydning til trekull. Noe 
småstein. Tydelig avgrenset. 
Profil: Rette sider og bunn. 
Avtegner seg tydelig i auren. 11 
cm dyp. 

Oval 25x30x11 cm X 

5.2.3 Stolpehull. 
Mørk brunsvart noe 
humusholdig siltig sand. Tydelig 
avgrenset. Ble noe forstyrret 
under sjaktingen og stein ble 
fjernet. En større stein i kant, 
ellers lite synlig i plan. 

Sirkulær 40 cm  

5.2.4 Stolpehull. 
Mindre stolpehull. Godt skjult 
under aur. Litt humusholdig 
gråbrun siltig sand, litt løs. 
Avgrenset seg fint i plan og 
profil: rette sider, litt skår bunn. 
Trolig er mye fjernet, 7 cm dyp. 

Sirkulær 15x7 cm X 

5.2.5 Stolpehull. 
Ble nesten fjernet med 
gravemaskinen. Massene ble 
løsnet og stein røsket bort. 
Mørkebrun siltig sand med litt 
grus. Avtegner seg fint i profilen: 
er grunn med en rett side, en litt 
skrå og en noe avrundet bunn.  

Sirkulær 25 cm X  

5.2.6 Grop/nedgravning. 
Mørkebrun, noe humusholdig og 
trekullspettet siltig sand med litt 
smågrus synlig i plan. Går inn i 
sjaktkanten. 

Oval/uklar 110x40 cm  

5.2.7 Stolpehull. 
Mørkebrun siltig sand. Småstein 
synlig i plan. Noe trekull. Tydelig 

Sirkulær 25 cm  
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avgrenset. Går litt inn i 
sjaktkanten. 

 

Lokalitet Myklebust 14 (ID 249355) 

S nr. Type/beskrivelse: Form: Mål: Snittet: 
11.4.1 Kokegrop. 

Ligger inn i sjaktkanten. 
Tydelige avgrenset og tydelig 
kullrand med store biter kull i. 
Store steiner synlig i plan, 15-
20 cm i diameter. Ligger i 
dyrkningslag, ca 75 cm under 
markoverflaten og ca 25-30 cm 
over undergrunnen. 

Halvsirkel  130x45 cm  

D11.4 Dyrkningsprofil. 
1: Topptorv. 
2: Matjord. 
3: Dyrkningslag 1 – rødbrun 
grusholdig siltig sand med litt 
trekull. 
4: Dyrkningslag 2 – mørkebrun 
trekullholdig siltig sand, mindre 
grus og stein. 

  
0-20 cm 
20-40 cm 
40-80 cm 
 
 
80-100 cm 

 

11.5.1 Rydningsrøys. 
Inntil større stein. Består av 
varierende størrelse stein, 5-25 
cm diameter. Fremstår litt 
rotete og ser ut til å være 
utgjort av tre konsentrasjoner 
av stein – steinene ligger 
lagvis. Deler ble ødelagt under 
graving. Trekull i massene. Ser 
ut til å ligge i dyrkningslag 1 
(D11.4), trolig i topp av 
dyrkningslag 2, ca 25 cm under 
markoverflaten, ca 25 cm over 
undergrunnen. 

Ujevn, delvis 
sirkulær 

190x210 cm  

11.5.2 Stolpehull. 
Mørkebrun siltig sand med 
småstein i kant og i plan. litt 
ujevn i kantene, ellers tydelig 
avmerket. Antydning til trekull. 

Sirkulær  30 cm  

11.5.3 Stolpehull. Sirkulær  25 cm X 
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Plan: Mørkebrun siltig sand 
med steiner i kant og i plan.  
Profil: noe skrå sider og 
avrundet bunn, ca 10 cm dyp. 
Mørkebrun siltig sand med 
noen steiner i kant og i 
fyllmassen. 
Tydelig avgrenset i plan og 
profil. 

11.5.4 Kullflekk. 
Går inn i sjaktkanten. Mye 
trekull med litt ujevn fyllmasse; 
brun siltig sand. Litt stein synlig 
i plan. Kan være ildsted. 

Ujevn  60x45 cm  

11.5.5 Stolpehull. 
Mørkebrun siltig sand med 
stein i kant og småstein i plan. 
Brent leire synlig i plan. Fint 
avgrenset. 

Sirkulær  20 cm  

11.5.6 Stolpehull. 
Plan: Mørkebrun trekullspettet 
siltig sand med en del stein i 
kant og plan.  
Profil: en rett og en litt mer skrå 
side og avflatet bunn med 
steiner i kant. 11 cm dyp. 
Samme fyllmasse gjennom 
hele strukturen. 

Oval  25x35 cm X  

11.5.7 Stolpehull? 
Mørkebrun trekullspettet siltig 
sand med smågrus og steiner i 
kant. 

Oval 30x26 cm  

11.5.8 Stolpehull? 
Lik S11.5.7, men med litt 
brunere fyllmasse og mer stein 
i kant.  

Oval  36x32 cm  

11.5.9 Stolpehull?  
Mørkebrun trekullspettet siltig 
sand med smågrus og steiner i 
kant. 

Delvis sirkulær 45x38 cm  

11.6.1 Grop/nedgravning. 
Mørkebrun trekullspettet siltig 
sand. Småstein og grus synlig i 
plan, større steiner i kant. Litt 
mørkere masse i vestre del. 
Tydelig avgrenset. Går inn i 

Halvsirkel  180x90 cm  
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sjaktkanten. Uklar definisjon. 
Rest av kokegrop? Grav? 
Funn av keramikk under 
rensing. 

11.6.2 Grop/nedgravning. 
Mørkebrun trekull- og brent 
leireholdig siltig sand med 
steiner (små og store) i plan. 
Tydelig avgrenset. Kuttet av 
gravemaskinen i øst. Går inn i 
sjaktkanten. 

Sirkulær  160x103 cm  

11.6.3 Grop/nedgravning. 
Mørkebrun trekullholdig siltig 
sand med en del stein i plan. 
ujevn avgrensning, men tydelig. 
Litt utflytende. 

Ujevn oval 80x60 cm  

11.6.4 Grop/nedgravning. 
Gråbrun trekullspettet siltig 
sand med noe smågrus. Ujevnt 
avgrenset, men tydelig. Går inn 
i sjaktkanten. 

Ujevn, oval 44x40 cm  

D11.7 Dyrkningsprofil. 
1: Topptorv 
2: Matjord 
3: Dyrkningslag – moderne+ 
muligens middelader. Tegl mm 
i massene. Brun grus og 
steinholdig siltig sand, noe 
trekull. 
4: Dyrkningslag – brun siltig 
sand, trekull, litt mindre grus og 
stein. 
5: Dyrkningslag – tolket som 
tilsvarende dyrkningslag 1 i 
D11.4 – rødbrun grusholdig 
siltig sand med litt trekull. 
6: Dyrkningslag – tolket som 
tilsvarende dyrkningslag 2 i 
D11.4 - mørkebrun trekullholdig 
siltig sand, mindre grus og 
stein. 

  
1: 0-20 cm 
2: 20-30 cm 
3: 30-85 cm 
 
 
 
 
4: 85-110 cm 
 
 
5: 110-125 cm 
 
 
 
6: 125-140 cm 

 

D11.8 Dyrkningsprofil. 
1: Topptorv. 
2: Matjord. 

  
1: 0-20 cm 
2: 20-40 cm 
3: 40-60 cm 
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3: Moderne dyrkningslag – brun 
siltig sand med grus og stein, 
litt trekull. 
4: Dyrkningslag 1 – brun siltig 
sand, grus og stein, trekull. Litt 
mørkere enn lag 3. 
5: S11.8.5 – 
kullflekk/ildsted/kokegrop? - 
ligger over lag 6, i lag 4. 
6: Dyrkningslag 2 – brungrå 
trekullholdig siltig sand, litt grus 
og stein. (Tilsvarer muligens 
dyrkningslag 2 i D11.4). 
7: Dyrkningslag 3 – mørk 
brungrå trekullholdig siltig sand, 
litt stein og grus. 
8: Dyrkningslag 4 – avsviing? 
Mørk blåsvart kullholdig sandig 
silt. Litt grus. 
 
Lag 6 og 7 er ganske like, men 
7 er litt mørkere og 6 er litt 
brunere. 

 
4: 60-75 cm 
 
 
 
5: 8 cm 
 
 
6: 75-90 cm 
 
 
 
7: 90-108 cm 
 
 
8: 108-130 cm 

11.8.1 Ildsted? Kullflekk? Kokegrop? 
I sjaktprofil. Kull-linse, omtrent 
30 cm lang og 1-3 cm tykk. 
Uvisst om det er et ildsted, 
kullflekk eller ytterkant av 
kokegrop. 

Avlang  30x3 cm X  

11.8.2 Kokegrop. 
Tykt kullag med lite stein synlig 
i plan. Nedgravningen synes i 
vestre ende hvor det er mindre 
kull og massen består av brun 
grusholdig siltig sand. Tydelig 
avgrenset. Store biter kull. Kan 
også være et ildsted. 

Sirkulær  80x75 cm  

11.8.3 Kokegrop. 
Går inn i sjaktkanten. Mørk 
gråbrun trekullholdig siltig sand 
med steiner i kant og i plan. 
tydelig kullrand stedvis og 
flekker av brent leire. En del 
store stein: 20 cm i diam. 
Skjørbrent. Litt utvasket i vestre 
ende, ellers meget tydelig. Ser 

Sirkulær/halvsirkel 165x100 cm  
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ut til å ligge i dyrkningslag 2 
med dyrkningslag 1 over. 

11.8.4 Kokegrop. 
Tydelig avgrenset med steiner i 
kant og av kullrand. Mørk 
gråbrun trekullholdig siltig sand. 
Store kullbiter. Muligens noe 
dratt ut i østre ende hvor det 
ligger flere store steiner. Ligger 
gravd ned i dyrk.lag 2 på ca 85 
cm dybde – likt som S11.8.3. 

Halvsirkel/sirkulær 100x55 cm  

11.8.5 Kokegrop? Ildsted? 
Kullflekk/linse i 
sjaktprofilen/dyrkningsprofil 
D11.8, lag 5. Tydelig i profilen. 
Uklart om det er ytterkant av en 
kokegrop eller ildsted 

Avlang  100x8 cm X  

11.8.6 Kokegrop. 
Mørk gråbrun trekullholdig siltig 
sand. Store trekullbiter. En del 
stein fjernet. Varierende 
størrelse, en stor stein i midt – 
ca 30 cm diameter, ellers ca. 
10-15 cm. Tydelig kullrand og 
avgrensning. Går inn i 
sjaktkanten. 

Sirkulær  120x100 cm  

11.8.7 Kokegrop. 
Tettpakket med skjørbrent 
stein. Tydelig kullrend i 
ytterkant av steinene. Fint 
avgrenset. Mørk gråbrun 
trekullholdig siltig sand. Både 
denne og 11.8.6 ligger som de 
foregående i sjakta nedgravd i 
dyrk.lag 2, men her på 65 cm 
dybde. 

Sirkulær, oval 80x90 cm  

11.8.8 Røys. Grav? 
Går inn i sjaktkanten. 
Avgrenses fint av regelmessig 
rekke av steiner. Steinen er 
jevnt over lik størrelse, ca 10-
15 cm diameter, men med en 
større i midt, ca. 30 cm 
diameter. Mørk gråbrun 
trekullspettet stilig sand. Til 
sammenligning med 

Halvsirkel/sirkulær 190x70 cm  
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kokegropene mangler den 
kullrand og de store bitene kull i 
fyllmassen. Steinene fremstår 
nedlagt med hensikt og ikke 
skjødesløst. Den er litt forstyrret 
i vestre ende hvor stein er 
fjernet eller dratt ut. Tolkes som 
mulig grav basert på de rette 
avgrensningene og mangelen 
på kull mm. Ligger i samme lag 
som kokegropene, men kanskje 
litt høyere. 

11.8.9 Kokegrop. 
Bunn av kokegrop. Kullrester 
og noen skjørbrente steiner 
ligger igjen. Var meget tydelig 
til å begynne med, men det 
meste forsvant da det ble gravd 
litt mer med gravemaskinen. 
Kan være ildsted. 

Ujevn  65x55 cm  

11.8.10 Kokegrop. 
Også mulig bunn av kokegrop 
eller rest av ildsted. Rester av 
kull ligger igjen, ingen steiner. 
Som 11.8.9 forsvant mye var 
graving. De to ligger grunnere 
enn de foregående og kan ha 
blitt forstyrret tidligere. 

Ujevn, sirkulær 60x50 cm  

11.8.11 Kokegrop. 
Tydelig avgrenset, mye trekull 
og noen skjørbrente steiner. 
Noe mørk gråbrun siltig sand i 
kullmassene. 

Rund 85 cm  

11.8.12 Kokegrop. 
Går inn i sjaktkanten. Mye 
trekull og skjørbrent stein. 
Tydelig avgrenset. Noe brungrå 
siltig sand iblandet kullet. 
Både denne og 11.8.11 ligger 
grunt, kun 20 og 30 cm dybde, 
gravd ned i undergrunnen 
(rustrød siltig sand): 

Sirkulær  100x67 cm  
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Prøveliste 

Lokalitet Skadberg (ID 14562) 

Daterte prøver 

KP nr. Struktur: Uttak av prøve 
fra: 

Dato: Dateringsresultat: 

5.2.1 S5.2.1 Stolpehull Plan 10.04.19 1044-1099 cal AD (50.3%) 
1118-1190 cal AD (44,1%) 
1198-1204 cal AD (1,1%) 

 
Udaterte prøver 

KP nr. Struktur: Uttak av prøve fra: Dato: 
5.2.2 S5.2.2 Stolpehull Profil 10.04.19 

 

Lokalitet Myklebust 14 (ID 249355) 

Daterte prøver 

KP nr. Struktur: Uttak av prøve 
fra: 

Dato: Dateringsresultat: 

11.5.2 S11.5.2 Stolpehull Plan 10.04.19 Mangelfull prøve 

11.6.1 S11.6.1 Nedgravning Plan 10.04.19 1875-1842 cal BC (18,6%) 
1819-1798 cal BC (5,8 %) 
1781-1692 cal BC (71%) 

11.8.3 S11.8.3 Kokegrop Plan, kullrand 11.04.19 89-102 cal AD (3,4%) 
123-229 cal AD (92 %) 

11.8-2 D11.8 Dyrkningsprofil Lag 8, 108-130 cm 11.04.19 1258-1248 cal BC (3,1%) 
1233-1125 cal BC (92,3%) 

 
Udaterte prøver 

KP nr. Struktur: Uttak av prøve fra: Dato: 
11.4.1 S11.4.1 Kokegrop Plan, kullrand 10.04.19 
11.5.4 S11.5.4 Kullflekk Plan 10.04.19 
11.7-1 D11.7 Dyrkningsprofil Lag 4, 85-110 cm 11.04.19 
11.7-2 D11.7 Dyrkningsprofil Lag 6, 125-140 cm 11.04.19 
11.8.12 S11.8.12 Kokegrop Plan 11.04.19 
11.8-1 D11.8 Dyrkningsprofil Lag 6, 75-90 cm 11.04.19 
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Sjaktliste 
Sjakt 5.2 

Lengde: 7,6 m Dybde: 30 cm 
Bredde: 2,6 m Orientering: VNV-ØSØ 
Beskrivelse: Lys morenegrus og aur. Noen steiner. I sør moderne nedgravning/grøft.  
Funn: Stolpehull (6) og nedgravning (1). 

 
Sjakt 11.3 

Lengde: 11,8 m Dybde: 30-40 cm 
Bredde: 2,5 m Orientering: VNV-ØSØ 
Beskrivelse: Lys morenegrus. En del steiner. To moderne grøfter i vestre del, samt tegl og 
annet moderne avfall. Mindre forstyrret i østre ende: lys brun – gulbrungrønn sandig silt. 
Funn: Løsfunn, bryne 

 
Sjakt 11.4 

Lengde: 15,2 m Dybde: NV: 40 cm, midt: 60 cm, SØ: 110 
cm 

Bredde: 2,5 m Orientering: NV-SØ 
Beskrivelse: Hellende terreng. Lysbrun siltig sand, litt stein. Dyrkningslag tidlig i vestre 
ende. Blir dypere jo lenger mot øst. Noe mer stein etter hvert i sjakta. 
Funn: Kokegrop (1), dyrkningsflate 

 
Sjakt 11.5 

Lengde: 20,6 m Dybde: NV: 90 cm, resten: 70 cm. 
Bredde: 2,7 m Orientering: NV-SØ 
Beskrivelse: Mørk guloransje siltig sand i NV med antydning til ardspor. Går fram til en 
rydningsrøys inntil jordfast stein. Deretter litt mer rødlig brun siltig sand med antydning til 
ardspor. Litt mer steiner i massene i partiet mellom røysa og sørøstlige ende, flere i 
konsentrasjoner. I sørøstlige ende mulig ansamling av steiner. 
Funn: Rydningssrøys (1), stolpehull (7), kullflekk (1), dyrkningsflate, løsfunn keramikk 

 
Sjakt 11.6 

Lengde: 17,2 m Dybde: NV: 85 cm, SØ: 105 cm 
Bredde: 2,6 m Orientering: NV-SØ 
Beskrivelse: Rødoransje/rødlig brun siltig sand. En del stein, både store og små. 
Funn: Dyrkningsflate, nedgravninger (4) 

 
Sjakt 11.7 
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Lengde: 7,9 m Dybde: 145 cm 
Bredde: 2,5 m Orientering: VNV-ØSØ 
Beskrivelse: Tykke dyrkningslag. Bunner i litt mer feiter og mørkere kullholdig lag, mulig 
avsviing. En del store steiner – 1 m diam +. Ansamling steiner i vestre ende. 
Funn: Dyrkningsflate 

 
Sjakt 11.8 

Lengde: 28,4 m Dybde: NV: 35 cm, midt: 150 cm, SØ: 20 cm 
Bredde: 2,6 m Orientering: NV-SØ 
Beskrivelse: I nordvest litt rotete masser pga hellende terreng. Rødlig brun siltig sand med 
en del stein. Dyrkningslag synlig tidlig i sjakta med kokegrop i sjakt, samt en i sjaktprofilen. 
Like etter kokegropen dukket et mørkere kullholdig tykt lag med en del store steiner opp. 
Funn av kokegrop i topp av laget. Dypdykk viste en 150 cm dyp profil. Flere kokegroper 
dukket opp i dyrkningslaget, både på 85 cm dybde og 60 cm dybde, før dyrkningslaget 
minket+ forsvant helt og det lå kokegroper i undergrunnen på 40 og 25 cm dybde. På grunn 
av kokegropene i dyrkningslag ble det ikke gravd ned til undergrunnen i sjakta. 
Funn: Kokegrop (11), røys (1) 

 
Sjakt 11.9 

Lengde: 5,8 m Dybde: 20-40 cm 
Bredde: 2,5 m Orientering: V-Ø 
Beskrivelse: Rotete undergrunn med mye stein og flekker med rustrød siltig sand. 
Funn: 

 
Sjakt 12A.3 

Lengde: 4,1 m Dybde: 30 cm 
Bredde: 2,4 m Orientering: N-S 
Beskrivelse: Lys brun-gulbrun aur. Noen torvflekker.  
Funn: 

 
Sjakt 12A.4 

Lengde: 5,8 m Dybde: 20-30 cm 
Bredde: 2,5 m Orientering: NV-SØ 
Beskrivelse: Lys gulbrun-brun aur med moderne forstyrrelser med tegl. 
Funn: 
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Fotoliste 
Nr. Motiv Retning Dato Sign. 
01 Område 5, del 2 VSV 10.04.19 MJ 
02 S5.2.1 plan V 10.04.19 MJ 
03 S5.2.2 plan V 10.04.19 MJ 
04 S5.2.2 profil V 10.04.19 MJ 
05 S5.2.2 profil V 10.04.19 MJ 
06 S5.2.3 plan V 10.04.19 MJ 
07 S5.2.7 plan NNØ 10.04.19 MJ 
08 S5.2.4 plan V 10.04.19 MJ 
09 S5.2.4 profil V 10.04.19 MJ 
10 S5.2.5 plan N 10.04.19 MJ 
11 S5.2.5 profil S 10.04.19 MJ 
12 S5.2.6 plan NNØ 10.04.19 MJ 
13 S5.2.6 plan med stolpehull bak NV 10.04.19 MJ 
14 Sjakt 5.2 NV 10.04.19 MJ 
15 Sjakt 5.2 V 10.04.19 MJ 
16 Sjakt 5.2 ØSØ 10.04.19 MJ 
17 Sjakt 5.2 NNV 10.04.19 MJ 
18 Sjakt 5.2 NV 10.04.19 MJ 
19 Sjakt 12.3 N 10.04.19 MJ 
20 Revet hus 5/7 N 10.04.19 MJ 
21 Sjakt 12A.4 V 10.04.19 MJ 
22 Hage 5/52 NØ 10.04.19 MJ 
23 Hage 5/52 Ø 10.04.19 MJ 
24 S11.4.1 plan SSV 10.04.19 MJ 
25 S11.4.1 plan SSV 10.04.19 MJ 
26 D11.4 NØ 10.04.19 MJ 
27 D11.4 NØ 10.04.19 MJ 
28 Sjakt 11.4 SØ 10.04.19 MJ 
29 Sjakt 11.4 VNV 10.04.19 MJ 
30 S11.5.1 NV 10.04.19 MJ 
31 S11.5.1 SØ 10.04.19 MJ 
32 S11.5.1 SV 10.04.19 MJ 
33 S11.5.2 plan ØSØ 10.04.19 MJ 
34 S11.5.3 plan S 10.04.19 MJ 
35 S11.5.3 profil SØ 10.04.19 MJ 
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36 S11.5.3 profil SØ 10.04.19 MJ 
37 S11.5.3 plan SØ 10.04.19 MJ 
38 S11.5.4 plan SØ 10.04.19 MJ 
39 S11.5.5 plan NV 10.04.19 MJ 
40 S11.5.6 profil N 10.04.19 MJ 
41 S11.5.6 plan N 10.04.19 MJ 
42 S11.5.6 profil N 10.04.19 MJ 
43 S11.5.7 plan SØ 10.04.19 MJ 
44 S11.5.8 plan SØ 10.04.19 MJ 
45 S11.5.9 plan N 10.04.19 MJ 
46 Sjakt 11.5 NV 10.04.19 MJ 
47 Sjakt 11.5 SØ 10.04.19 MJ 
48 S11.6.1 plan SSV 10.04.19 MJ 
49 S11.6.1 plan SSV 10.04.19 MJ 
50 S11.6.2 plan SSV 10.04.19 MJ 
51 S11.6.2 plan SSV 10.04.19 MJ 
52 S11.6.3 plan NØ 10.04.19 MJ 
53 S11.6.4 plan VMV 10.04.19 MJ 
54 Sjakt 11.6 VNV 10.04.19 MJ 
55 Utsikt S 11.04.19 MJ 
56 D11.7 NV 11.04.19 MJ 
57 D11.7 N 11.04.19 MJ 
58 D11.7 NV 11.04.19 MJ 
59 S11.8.2 plan Ø 11.04.19 MJ 
60 S11.8.2 plan S 11.04.19 MJ 
61 S11.8.1 profil SSV 11.04.19 MJ 
62 S11.8.3 plan før rensing NØ 11.04.19 MJ 
63 S11.8.4 plan før rensing SV 11.04.19 MJ 
64 S11.8.5 og D11.8 NØ 11.04.19 MJ 
65 S11.8.5 og D11.8 N 11.04.19 MJ 
66 S11.8.3 plan NØ 11.04.19 MJ 
67 S11.8.3 plan NV 11.04.19 MJ 
68 S11.8.4 plan SV 11.04.19 MJ 
69 S11.8.4 plan SØ 11.04.19 MJ 
70 S11.8.3 plan NØ 11.04.19 MJ 
71 S11.8.3 og S11.8.4 ØSØ 11.04.19 MJ 
72 S11.8.3, S11.8.4 og D11.8 N 11.04.19 MJ 
73 S11.8.6 og S118.7 plan NØ 11.04.19 MJ 
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74 S11.8.6 plan SV 11.04.19 MJ 
75 S11.8.7 plan NØ 11.04.19 MJ 
76 S11.8.10 og S11.8.9 plan NØ 11.04.19 MJ 
77 S11.8.10 plan NØ 11.04.19 MJ 
78 S11.8.9 plan NØ 11.04.19 MJ 
79 S11.8.11 og S11.8.12 plan N 11.04.19 MJ 
80 S11.8.12 plan NØ 11.04.19 MJ 
81 S11.8.11 plan NNØ 11.04.19 MJ 
82 Arbeidsbilde NV 11.04.19 MJ 
83 Arbeidsbilde NNV 11.04.19 MJ 
84 S11.8.8 plan NØ 11.04.19 SRD 
85 S11.8.8 plan  SV 11.04.19 SRD 
86 S11.8.8 plan SV 11.04.19 SRD 
87 S11.8.8 plan SØ 11.04.19 SRD 
88 Sjakt 11.8 SØ 11.04.19 MJ 
89 Sjakt 11.8 NV 11.04.19 MJ 
90 Sjakt 11.8 NV 11.04.19 MJ 
91 Bunn av PS 22.1 Ø 11.04.19 MJ 
92 PS/minisjakt 22.2 SV 11.04.19 MJ 
93 PS/minisjakt 22.2 NØ 11.04.19 MJ 
94 PS/minisjakt 22.2 SV 11.04.19 MJ 
95 PS/minisjakt 22.2 SØ 11.04.19 MJ 
96 F1 keramikk, Id 249355  03.05.19 MJ 
97 F1 keramikk, Id 249355  03.05.19 MJ 
98 F3 bryne, Id 249357  03.05.19 MJ 
99 F3 bryne, Id 249357  03.05.19 MJ 
100 F5 keramikk, Id 53546  03.05.19 MJ 
101 F5 og F4 keramikk, Id 53546  03.05.19 MJ 
102 F5 og F4 keramikk, Id 53546  03.05.19 MJ 
103 F5 og F4 keramikk, Id 53546  03.05.19 MJ 
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Dateringsrapporter 
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Kataloger 
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