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Hus og hytter ved Tanangervegen 

Av Krister Scheie Eilertsen 

Sesongen 2015 gjennomførte Arkeo
logisk museum en arkeologisk un
dersøkelse langs deler av Tananger
vegen i Sola kommune. Prosjektet er 
en del av et større veiprosjekt, Trans
portkorridor vest, som strekker seg 
fra Sømmevågen i sør og gjennom 
hele Tanangerhalvøya til Hafrsfjord 
bru i nord. Det ble åpnet opp felt på 
til sammen fem forskjellige områder 
(se Fig. 1). Samtlige felt kunne vise til 
aktivitet i forhistorien, dog i varier
ende grad. I denne artikkelen kom
mer det til å bli beskrevet hus, hytter 
og et kulturlag som ble gravd ut på 
felt 1 og felt 2. 

Fig. I. Kart 
over stavan
gerhalvøya 
med utgra
vingsområ
det i Sola k. 
merket med 
firkant og 
detaljkart 
overTanan
gerveien med 
de fem utgra
vingsfeltene. 
Ill: Thea Gil. 
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Rogaland fylkeskommune gjen
nomførte registreringer i 2011 , og 
det ble påvist store mengder boset
ningsspor i tillegg til enkelte funn fra 
steinalderen. Arkeologiske undersø
kelser runde Sømmevågen ble gjen
nomføre i sesongene 2013/14 med 
fantastiske resultater fra steinalder og 
hele opp cil vikingtid. 2015-sesongen 
tok for seg fortsettelsen av traseen 
opp til krysset Kolnesvegen/Sola 
Prestegårdsveg. I 2016 og 2017 vil 
man undersøke lokaliteter langs tra
seens fortsettelse nordover. 

Seinmesolittisk boplass 
Flygesand kan være både til hjelp og 
til bry for arkeologer. I dette tilfellet 

må det kunne sies at det var litt begge 
deler. Bortsett fra en mindre grop på 
ca. 60-70 cm i diameter var boplass
laget fullstendig dekket av et flyge
sandlag i varierende tykkelse. Og det 
var først da denne gropen skulle un
dersøkes at vi ble klar over at vi var i 
ferd med å avdekke en seinmesolit
tisk boplass (6400-4000 f.Kr.). I til
legg til flygesand var boplassen også 
delvis dekket av en transgresjonsvoll. 
En slik voll dannes ved ac havnivået 
stiger og kystlinjen dermed flytter seg 
lenger inn på land. Senere har land
heving gjort at vannet har trukket 
seg tilbake og etterlatt seg marine se
dimenter som i dette tilfellet dekket 
deler av boplassen fra slutten av el-
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dre steinalder (ca. 6400-4000 f.Kr.). 
Sanden har dekket boplasslaget før 
transgresjonsmassen kom inn over 
der. På den måten har sanden beskyt
tet kulturlaget fra å bli skurer vekk av 
kraftige grus- og steinlag da haver og 
lander sreg (se Fig. 2). 

Størrelsen på boplassAaten anslås 
til å være omkring 75 m2, der cyk
kelsen på kulrurlager varierte mellom 
et par centimeter på der cynneste opp 
til ca. 25 cm på det cykkesre. Rela
tivt tidlig i graveprosessen gjorde vi 
funn av konsentrasjoner med brente 
bein. Bevart osteologisk materiale på 
en åpen boplassAate er noe man hå
eer på å finne i denne situasjonen. 
Arsaken til at vi gjorde slike funn på 
denne lokaliteten, er at kulturlaget 
har hatt gode og stabile bevarings
forhold under Aygesand og transgre
sjonsmasser. Lignende bevaringsfor
hold, kanskje ril og med bedre, hadde 
vi eksempelvis under utgravingene i 
Sømmevågen like ved Ayplassen i 
2014. Her ble der avdekker boplass
lag fra samme tidsperiode med fan
tastiske bevaringsforhold. 
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Totalt ble det gravd fram 
10556 gjenstander fra kul
turlaget, noe som er en rela
tivt høy funnfrekvens med 
tanke på at ca. 35 m2 i co stra
tigrafiske lag ble gravd. Blant 
gjenstandene kom det fram 
blant annet to slipte meisler 
i grønnstein, flere slipeplater 
og fem skrapere (se Fig. 3). I 
tillegg ble det funnet et rikt flekke
materiale, i overkant av 500 mikro
flekker og noe mer enn 200 smal
flekker og Hekker. Flekkene, særskilt 
mikroflekkene, ble i denne perioden 
brukt som innsatte egger i piler, noe 

som forklarer fraværet av de mer tra
disjonelle pilspissene. Det ble også 
funnet nærmere 70 biter med pimp
stein som ble brukt til sliping og 
polering av pileskaft. Sammen med 
nærmere 140 kjerner og 35 knak
kesteiner framstår denne boplassen 
som er sted der produksjon av piler 
og redskaper har vært en del av vir-

Fig. 3. En større slipeplate med en meisel 
i grønnstein liggende oppd. Foto: Krister 
Scheie Eilertsen. 

Fig. 2. Oversikts
bilde over bo
plassen (ro eldre 
steinalder. Oppe 
til venstre vises 
omrddet i en tid
ligere (ose hvor 
uansgresjonsmos
sen fremdeles 
er synlig over 
boplass/aget Rød 
ring markerer 
ildsted og grønn 
ring ov(ollsgrop. 
Sort pil viser 
tronsgresjons
mosser som lig
ger over boplas
sen. Illustrasjon: 
Theo Gil. 
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Fig. 4. Fiskekroker 
i bein. Helt til 
høyre fragment 
av harpun. Foto: 
Terje Tveit 
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ket, og at oppholdene gjerne har vært 
lengre enn hva man kan tenke seg 
på boplasser med noe mer sparsomt 
gjenstandsinventar. Helt sikre kan vi 
også være på at de som benyttet bo-

plassen drev med fiske. Seks sikre fis
kekroker i bein, samt et fragment av 
en harpun funnet i tilknytting til bo
plass.flaten, beviser dette (se Fig. 4). 
Krokene er alle brente og fragmen-

terte og sannsynligvis forkastet etter å 
ha blitt knekt ved bruk. Fiskekroke
ne har klare likhetstrekk med en del 
av funnene i Vistehola og tilsvarende 
ble også funnet ved undersøkelsene 
i Sømmevågen i 2014 fra boplasslag 
med samme typologiske datering. I 
tillegg til gjenstandsfunn ble det også 
påvist to ildsteder og to avfallsgroper 
på selve boplassflaten. Avfallsgropene 
framstod som konsentrasjoner med 
brente bein og kull (se Fig. 2). 

Tidligneolittisk hytte 
En av de første strukturene vi avdek
ket med maskin på dette prosjektet 
var en større rektangul.ær nedgrav
n ing på ca. 5 x 5 meter. Etter hvert 
som vi undersøkte denne nærmere, 
ble vi mer og mer overbevist om at 
dette dreide seg om noe litt utenom 
der vanlige. Der skulle vise seg ar den
ne strukturen skjulte en hytte fra før
ste delen av yngre steinalder (4000-
3300 f.Kr.). Den har blitt benyttet 
i flere omganger, og vi kunne tyde
lig gjenfinne konstruksjonselemen
ter fra minimum to faser. Veggene 
i begge bruksfasene var sammensatt 
av samme materiale, og alle gjenstan
dene som ble funnet i tilknytning til 
hytten er fra en og samme periode. 
Oppholdet mellom fasene kan ikke 
ha vært langvarig. Ur fra hvor tynt 
sandlaget var som skilte de to, kan 

Fig. 5 Oversiktsbilde over den tofasede hytten 
fra tidligneolittikum (4000-3300 f.Kr.). Man 
kan se restene etter torweggene som mørke 
striper langs kantene (markert med piler). 
Til venstre: Hyttene under graving. Nederst til 
venstre: Sylindriske kjerner i rhyolitt og flint, 
pilspisser i rhyolitt Illustrasjon: Thea Gil. 

~Ra hauq ok h€1bni 112016 



det være snakk om to påfølgende 
sesonger hvor formen på hytten har 
blitt endret (se Fig. 5). 

Noe av det som var spesielt med 
denne hytten, var at den tydelig var 
nedgravd i terrenget. Dette var anta
kelig gjort av flere hensyn, bl.a. for 
å skjerme for vind. Man ville da ha 
unngått en del av flygesanden som 
sikkert var noe man måtte forholde 
seg til på den tiden hyttene var i bruk, 
samtidig som det ville ha en isole
rende effekt med tette nedre vegger. 
Oppsiktsvekkende var det også at vi 
gjennom graveprosessen kunne av
dekke flere rester etter veggkonstruk
sjoner av torv. På tross av at veggene 
var kollapset inn i selve gulvflaten, 
gir dette oss ny innsikt i en ny rype 
huskonstruksjon fra denne tidsperio
den. Tufter og teltringer fra steinal
deren kjenner vi fra før, og hus i form 
av toskipede bygninger kommer først 
inn i slutten av steinalderen. Kanskje 
er dette en hus- eller hytterype fra 
overgangen mellom disse to tradisjo
nene? Radiologiske dateringer fore
ligger dessverre ikke ennå, men prø
ver er i skrivende stund til analyse, 
og resultatene vil bli publisert ved en 
senere anledning. 

Av gjenstander ble det som nevnt 
funnet et særdeles «rent» materiale. 
Rent i den forstand at man uten tvil 
kan si at alle funn gjort i tilknytning 
ril hyttene typologisk kan tidsbe
stemmes til en periode, tidligneo
littikum (4000- 3300 fK.r.). Totalt 
ble det gjort 962 funn i tilknytning 
til hyttene, hvorav de fleste er av
fall fra redskapsproduksjon av flint. 
En relativt stor andel av funnene er 
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gjenstander, som pilspisser, øksefrag
menter, kjerner, skrapere og ferdig
produserte flekker. Dette forteller oss 
at man hadde gjort grovhugging og 
forarbeid til redskapstilvirkingen et 
annet sted. 

Hus fra seinneolittikum, 
eldre og yngre bronsealder 
Fra nedgravde hytter og åpne bo
plasslag beveger vi oss noe framover 
i tid til slutten av steinalderen og inn 
i bronsealderen (fra 1800 fK.r.). Da 
er man blitt mer bofaste og bygger 
hus som ligner mer på de vi kjenner 
i dag. Ett hus av den toskipede ry
pen ble avdekket på felt l, ikke langt 

fra området med kulturlager fra el
dre steinalder (se Fig. 6). Huset er 
ca. 11 meter langt og drøyt 6 meter 
bredt orientert nordvest-sørøst. Den 
bærende takrekken består av tre dype 
stolper med veggstolper i en rekatan
gulær form rundt disse. Inne i huset 
ble det påvist ildsted og et par store, 
dype groper som har en noe usikker 
funksjon. I den vestlige delen av hu
set var også noe av gulvlaget bevart, 
og i dette laget fant vi rester ener et 
flott leirkar (se Fig. 7). Karet er av 
typen vulstkeramikk og er tidsty
pisk for den siste delen av steinalder
en. Dette toskipede huset føyer seg 
inn i rekken av funn som er gjort av 

Fig. 6. Over
siktsbilde over 
toskipet hus. Tak
bærende stolper 
(rødt) og vegg
stolper (blått) er 
markert med far· 
ger. Foto: Krister 
Scheie Eilertsen. 
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Fig. 7. Vulstke
ramikk funnet 
i gulvlaget i det 
toskipede huset 
Foto: Ruben With. 

Fig. 8. Oversikts
bilde over hus fra 
eldre bronsealder. 
Takbærende stol
per er markert 
med blå ring og 
ildstedet med 
rød. Pilen marke
rer inngangsparti. 
Stiplet linje mar
kerer yttergrense 
til veggrøft. Fota: 
Krister Scheie 
Eilertsen. 
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denne hustypen på Tananger. Vi har 
tidJigere påvist slike hus lenger sør på 
Sømme og noe lenger nord på Haga 
og på Jåsund. I tillegg er hele syv slike 
hus påvist på Tjora. Dette er en unik 
samling av denne hustypen, noe som 
gir oss et rikt sammenligningsgrunn
lag i den videre forskningen. 

I eldre bronsealder går man fra å 
bygge toskipede til treskipede hus. 
Forskjellen er at man nå har to rekker 
med takbærende stolper som sammen 
med veggstolper danner tre langsgå
ende «rom» i huset. På felt 2 dukket 
det opp to eksemplarer av et relativt 
lite ueskipet hus. Det ene som ble av
dekket i sin helhet, var ca. 8,5 meter 
langt og 5,5 meter bredt. Det bestod 
av tre par takbærende stolper samt 
en grøft som gikk rundt hele huset 
og som markerer veggen. Inngangen 
var på den ene langsiden mot nord 
(se Fig. 8). Et ildsted ble påvist inne 
i bygningen sammen med restene av 
et gulvlag hvor det ble funnet en del 
flinravslag, et øksefragment og en del 
keramikk som typologisk daterer hu
set ril eldre bronsealder (1800-1200 
f.Kr.). Noe lenger sørøst ble et tilsva
rende hus påvist. H er ble kun deler 
av huset avdekket, men likhetene i 
kontruksjonselemenrene var så slåen
de at man med sikkerhet kan si at det 
er samme type hus. Mest sannsynlig 
har husene vært i bruk samtidig og 
dannet en liten gård i dette området. 
Eldre dyrkingslag og kokegroper ble 
også påvist i området. Denne noe 
spesielle typen mindre bygninger er 
også tidligere blitt funnet på Mykle
bust, nord på Tananger og på Hund
våg i Stavanger kommune. 
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Nærmest parallelt med det toski
pede huset på felt 1 ble det påvist tre 
hus av treskipet rype på samme felt. 
På bakgrunn av tidstypisk keramikk, 
funnet i tilknytning til husene, date
res de til yngre bronsealder (1200-
500 f.Kr.). De har alle orienteringen 
nordvest-sørøst, den samme som det 
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toskipede huset beskrevet tidligere. 
Felles for alle tre er også at de virker 
å være av noenlunde samme dimen
sjon. Alle er 6-7 meter brede og med 
en lengde på omkring 20-22 meter. 
Ingen av de tre husene ble fullstendig 
avdekket på grunn av begrensninge
ne plangrensen ga, men vi fikk fram 

0 
0 

IMoul 

nok til å kunne si noe om sannsynlig 
lengde (se Fig. 9). Ildsteder ble også 
påvist innenfor husenes vegger, noe 
som kan gi indikasjoner om hvilke 
deler av husene som ble brukt til bo
lig og hvilke som ble brukt til dyre
hold. Siden husene hele eller delvis 
overlapper hverandre, er det helt sik-

Rg. 9. Oversikt 
over de tre treski
pede husene og 
det ene toskipede 
huset identifisert 
pd felt I. Veggrek
kene til de tre
skipede husene 
er markert med 
røde, grønne og 
grd prikker, det 
toskipede med 
bld. Illustrasjon: 
Krister Scheie 
Ei/ertsen. 
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'ig. I 0. Over
iktskart fra felt 
. Sort markerer 
ulturlag fra 
ldre steinalder, 
/lo markerer hyt
ene fra begyn-
1elsen av yngre 
teina/der, grønn 
~arkerer toskipet 
1us fra slutten av 
ngre steinalder, 
1g rødt markerer 
1usene fra yngre 
1ronsealder. 11-
istrasjon: Krister 
'<:heie Eilertsen. 
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kert at alle tre ikke bar vært i bruk 
samtidig, men likheten i konstruk
sjonene kan indikere at det ikke har 
vært lange tidsopphold mellom de 
forskjellige fasene. En mulighet er 
at man har revet og så bygd nytt like 
etter. Nøyaktige dateringer er til be
handling og vil blant annet gi svar på 
noe av dette. 

Kontinuitet 
Innenfor et område på ca. 1500 m 2 

har man i dette prosjekter funnet bo
serningsspor og kulturlag fra slutten 
av eldre steinalder og opp ril yngre 
bronsealder. Ser man bort fra et opp
hold i midten av yngre steinalder, er 
dette er sammenhengende tidsrom 
på om lag 4000 år (se Fig. 10). Derre 
er nok noe som i stor grad er forbe
holdt oss på Sørvestlandet. For ek
sempel må man på Østlandet opp 

til ca. 75 meter over havet, og høy
ere, for å finne boplasser fra eldste 
steinalder, mens man her i Rogaland 
kan støte på boplasser fra samme pe
riode under dagen havnivå. Det at vi 
innenfor felt l, som er et relativt be
grenset område, påviser bosetnings
spor og boplasslag som strekker seg 
over et såpass langt tidsspenn fortel
ler oss hvor viktig denne regionen 
har vært i forhistorien. Dette gjel
der både i forbindelse med fangst 
og fiske i steinalderen, og i den fasen 
jordbruket for alvor rar fotfeste her i 
landet dersom vi ser samlet på antall 
huskonstruksjoner som er funnet de 
siste årene og som kan knyttes til se
inneolittisk tid fra Sola og Tananger. 
Ingen andre steder i landet kan skilte 
med tilsvarende resultater. 
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