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1.0 Sammenfatning og vurdering av undersøkelsene på Fremste 
Teigane, Hareid Kommune, Møre og Romsdal 
Arkeologiske frigivningsundersøkelser ble i 2010 gjennomført på gården Fremste Teigane i 

Hareid, Møre og Romsdal. Forut for denne undersøkelsen ble det gjennomført 

registreringsundersøkelser i 2008 som påviste flere forhistoriske dyrkingsspor datert mellom 

yngre steinalder og eldre jernalder, hovedsakelig bronsealder. Videre ble det påvist 

kokegroper og ildsteder datert til bronsealder og jernalder, samt en gravhaug eller røys datert 

eldre bronsealder (Nygård 2009:4-5). 

 

De forhistoriske sporene fra yngre steinalder, bronsealder og tidlig jernalder ble vurdert som 

viktige for å få kunnskap om bosetning, kulturforhold og tidlig jordbruk i dette tidsrommet. 

Slike kilder er svært sparsommelige i Hareid kommune og på Sunnmøre generelt. I forkant av 

de arkeologiske undesøkelsene på Fremste Teigane har det ikke vært gravd ut noen 

dyrkingslag i Hareid kommune. Spor etter to dyrkningsflater ble registrert av Møre og 

Romsdal fylkeskommune og undertegnede i 2011 på gården Holstad ca. 500 meter vest for 

Fremste Teigane (Flognfeldt 2012). 

 

I løpet av frigivningsundersøkelsene på Fremste Teigaene ble det påvist 19 anlegg av 

forhistorisk karakter, og det undersøkt 6 profiler som påviste forhistorisk dyrkning. Flere 

typer forminner ble påvist, inkludert spor etter ard, kokegroper, ildsteder, groper og 

produksjonsanlegg. De radiologiske dateringene fra undersøkelsene spenner seg fra yngre 

steinalder til eldre jernalder, med tyngdepunktet på sen bronsealder og tidlig jernalder. 

Resultatene av undersøkelsene er av stor betydning for både kartlegging av jordbruks- og 

bosetningsutviklingen på Sunnmøre, men viser også den generelle utviklingen av 

bosetningskultur på Vestlandet.  

 

Det ble ikke funnet noen gjenstander under undersøkelsene.  
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Figur 1: Kart over Hareid sentrum med Fremste Teigane markert (kart: Kevin Wooldridge) 
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2.1 Bakgrunn for undersøkelsene  

De arkeologiske frigivningsundersøkelsene på gården Fremste Teigane, gbnr 44/2 i Hareid 

kommune, Møre og Romsdal fylke ble gjennomført i 2010 som følge av en reguleringsplan 

for boligutbygging ved Teigane Vekst AS.  

På bakgrunn av tidligere kjente funn og lokaliteter ble det foretatt arkeologiske registreringer i 

perioden 02.06 – 17.06 2008. Registreringene ble gjennomført av Møre og Romsdal 

fylkeskommune ved Torill S. Nygård som feltleder og Lotten Haglund som feltassistent. 

Prosjektleder var Øyunn Kleiva (Nygård 2009:4-5). 

Av de 20 sjaktene som ble gravd under registreringene i 2008 var 17 positive. Disse inneholdt 

flere forhistoriske dyrkingslag, spor fra bruk av ard og bosetningsspor som ildsteder og 

kokegroper. Det ble også påvist en gravhaug eller røys som ble datert til eldre bronsealder 

(Tua-7502: 2950 ± 35 BP (Cal. 1255-1070 f.Kr.) (ibid.:30-31). De eldste påviste 

dyrkningsporene på gården ser ut til å være fra overgangen mellom yngre steinalder og 

bronsealder. 

I brev datert 06.04.10 fra Møre og Romsdal Fylkeskommune kulturavdelinga, ble det søkt om 

dispensasjon fra kulturminneloven på vegne av tiltakshaver Teigane Vekst AS v/ Bjørn 

Teigane. Dispensasjon ble innvilget av Riksantikvaren i brev av 29.03.10. Brev om omfang 

og budsjett ble sent fra Bergen Museum, Seksjon for ytre kulturminnevern den 6.4.2010. 

Kostnadene i forbindelse med utgravning dekkes av tiltakshaver, jf. Kulturminnelovens § 10, i 

dette tilfelle Teigane Vekst AS. 

Den arkeologiske utgravningen ble gjennomført av personale ved Seksjon for ytre 

kulturminnevern i perioden 25.5.2010 til 1106.2010.  Prosjektansvarlig var Søren Diinhoff. 

Rapporten er skrevet av Yngve Thomassen Flognfeldt. I utgravningsperioden deltok 

prosjektleder Søren Diinhoff, feltleder Anita Haugen, feltassistent Kjetil Østebø og botaniker 

Lene Halvorsen. 
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Figur 2: Kart med sjaktene fra registreringen i 2008 markert (kart: Kevin Wooldridge) 
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2.2 Tidligere funn i området 

I området er det fra før av registrert en bautastein på nabogården Gjerde (ID 63987), en 

bautastein på gården Hovlid i øst (ID 16205) (nå tettbygget område) og en mulig bautastein på 

Gården Holstad (ID 146267) ca. 500 meter vest for Fremste Teigane. På Gjerde har det også 

blitt gjort funn av fire flintskiver (B9734) (Fett 1951). 

I august og september 2011 ble det av undertegnende og gjennomført en registrering ved 

Møre og Romsdal fylkeskommune av gården Holstad, ca. 500 meter vest for Fremste 

Teigane. Store deler av gården ble registrert med maskinell sjakting, og det ble på gbnr 46/1 

funnet rester etter to dyrkningsflater, ID 151639 og ID 151640. Utenom disse ble det ikke 

gjort noen funn av strukturer eller lignende (Flognfeldt 2012).  

 

3.0 Topografi 
Undersøkelsesområdet ligger rett vest i utkantsområdet i av bebyggelsen til Hareid sentrum. 

Gården ligger i et kupert terreng og er sørvestvendt med gode solforhold. Det er god utsikt 

over Hareid sentrum og Sulafjorden fra gården. Området består av dyrket mark som har blitt 

brukt som beiteområde for nabogården Gjerde. Det går en bekk på skrå mot sørvest gjennom 

planområdet.  
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Figur 3: Oversikt over planområdet før avdekning. 1-2 mot sør. 2-4 mot nord (foto Kjetil Østebø ) 
5. Kart som viser Hareids topografi 
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4. Undersøkelsesmetode og forløp 

4.1 Problemstillinger 

I Hareid kommune har det blitt undersøkt svært få spor etter bosetning og dyrkning. Ved å 

undersøke bosetning- og dyrkingssporene på Fremste Teigane vil vi kunne samle verdifull 

informasjon og besvare spørsmål rundt tidlig dyrknings- og bosetningspraksis på Sunnmøre. 

4.2 Metode og forløp 

På bakgrunn av registreringen gjennomført av Møre og Romsdal fylkeskommune ble det 

planlagt å grave frem felt spredd utover planområdet. Feltene besto av to flater (felt 1 og 5) 

der et større område ble avdekket, og tre sjakter (felt 2, 3 og 4) der utvalgte dyrkingslag ble 

renset frem og dokumentert ved hjelp av fotografi, tegning og beskrivelse. I undergrunnen ble 

det undersøkt for spor etter eventuelle forhistoriske strukturer. 

Metoden går ut på, ved bruk av gravemaskin, å fjerne matjordlaget over den sterile 

undergrunnen. Undergrunnen blir deretter renset frem med krafse og graveskje, og eventuelle 

strukturer i undergrunnen blir renset og dokumentert ved hjelp av tegning og fotografering. 

Denne typen undersøkelser kan påvise forhistoriske kulturspor under markoverflaten, som for 

eksempel spor etter bosetning, jordbruk eller graver. 

Strukturene ble målt inn med GPS, snittet og dokumentert i profil. Fra de viktigste strukturene 

ble det tatt ut prøver til radiologisk datering. Videre ble 6 profiler renset opp, fotografert, 

tegnet og beskrevet. Det ble tatt ut prøver fra de forskjellige jordlagene, og utvalgte prøver ble 

sent til radiologisk datering hos Beta 

Analytical INC. Fra dyrkningsprofilene 

ble det også tatt ut pollen- og 

makrofossilprøver som ble katalogisert 

av botaniker Lene Halvorsen. 

Figur 4: Kjetil Østebø og Anita Huagen på jobb, sett mot 

sørøst (foto S. Diinhoff) 
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Figur 5: Flyfoto med området og feltene markert (kart: Kevin Wooldridge) 



12 

 

5. Resultater 

5.1 Felt 1 

Feltet ble lagt ut i den sørøstlige delen av planområdet og totalt var området 24 x 15 meter, og 

360 kvadratmeter. Feltet er lokalisert på et relativt flatt område nederst i en bakke. I sør og øst 

for feltet er det bygget boligfelt som tilhører Hareid sentrum. Under registreringen ble sjakt N 

og M lagt på skrått over området og innehold en struktur (M1), et område med ardspor og 

rester av forhistorisk dyrkingsjord. Undergrunnen besto for det meste av lys sand leire og på 

enkelte plasser var det tydelige ardspor. Feltet inneholdt 7 strukturer av forskjellige 

karakterer, og det ble renset og dokumentert en profil som påviste forhistorisk dyrkning. 

 

Figur 6: Felt 1: 1. Mot nordøst  
2. Mot sørvest (foto Kjetil Østebø)  
3. Kart med strukturer og ardspor  
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5.1.1 Beskrivelse av strukturer 

Kokegrop og ildsted 

A2 besto av en rund struktur med ytre mål på ca. 100 x100 cm, og indre mål på 60 x 60 cm. 

Etter snittet viste strukturen seg å være ca. 18 cm dyp på vestsiden og noe grunnere i øst. 

Fyllmassen består for det meste av kullholdig mørk jord i forskjellige lag. I kantene er det noe 

gråere og mere sandholdig. 

A4 besto av en rund struktur, trolig et ildsted som målte ca. 80 x 75 cm. Gjennom strukturen 

går det flere ardspor og i området rundt er det registrert flere av disse. Det er svært mye rester 

av trekull, men ingen tegn til varmepåvirkning eller skjørbrent stein. Etter snittet viser det seg 

at strukturen hadde en grunn og flat bunn. Fyllmassen besto av mørk jord med et kompakt lag 

trekull. 

A7 besto av en sirkulær struktur på ca. 20 x 20 cm. I den nordlige kanten er det spor etter 

branntilløp og det er tydelig store biter trekull i midten av strukturen. Ved snitting var bunnen 

rundformet med spor etter rødbrent leire og brann i et tynt lag mot bunnen, spesielt mot 

kantene. Fyllmassen besto av mørkgrå sandholdig masse med noe grus og kull. 

Nedgravninger og groper 

A1 besto av en sirkulær struktur der de indre målene var ca. 60 x 60 cm, og de ytre målene ca. 

100 x 80 cm. Den ytre kanten består av lysere sand, trolig vitret av varme. I østkanten er det 

flere spor etter bruk av ard. Det er flere tydelige kullbiter i fyllmassen. Strukturen ble snittet 

og viste at bunnen til gropen var rund og 20 cm på det dypeste. I midten mot øst var flere 

steiner. På vestsiden var det spor etter flere staurer. Fyllmassen besto hovedsakelig av 

mørkgrå, sandholdig og finkornet masse, spettet med trekullfragmenter. 

A3 består av en halvsirkelformet, mørk og svært kullholdig flekk på ca. 60 x 25 cm. Etter snitt 

viste deg seg at strukturen hadde en forsenkning omtrent 14 cm dyp på nordsiden, mens den 

var relativt flat og 8 cm på sørsiden. Fyllmassen besto av mørk, gråbrun og sandholdig masse, 

spettet med rødbrun sand og trekullfragmenter med noe mindre steiner 

Andre strukturer 

A5 og A6 ble tolket som steinavtrykk 
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Ardspor 

Flere områder med ardspor ble funnet på feltet. Spesielt i tilknytning til struktur A4 

 

Figur 7: Ardspor i felt 1. Mot sør (foto Kjetil Østebø) 

5.1.2 Dateringer 

Det ble sendt inn en prøve til radiologisk datering fra felt 1. Dateringene viste at ildstedet 
(struktur A2) var i bruk i førromersk jernalder (Beta-288821, 2150±50, cal BC 370-50). 

 

Prøvenr. Kontekst 14C år Kal.år (2sigma) Betanr. 

VP50 Struktur 2 2150±50 BP BC 370-50 Beta-288821 

Tabell 1: Dateringsprøver fra felt 1 
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Figur 8: Tegninger og bilder av ildsted fra førromersk jernalder (struktur A2) i felt 1. 
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5.1.3 Tolkning av strukturer 

Fra felt 1 ble det dokumentert frem strukturer som vitner til forhistorisk aktivitet på plassen. 

Dateringsprøver fra strukturene struktur A2 viser at det var aktivitet i førromersk jernalder. 

Kokegroper og ildsteder lå ofte i nærheten av bosetninger eller gravfelt. 

5.1.4 Beskrivelse av dyrkningsprofiler 

I felt 1 det funnet spor etter forhistorisk dyrkning, både i to profiler og i form av ardspor i 

undergrunnen. I sørprofilen av feltet ble det renset frem to profiler som ble renset opp og 

deretter fotografert, tegnet og dokumentert. Det ble tatt ut dateringsprøver fra profilen. 

Felt 1,Profil 1 

I profilen ble det avdekket 5 morfologiske lag (se figur 9 og 10), der to ble tolket som 

forhistoriske, da de var humusholdige med store mengder trekull. Det første forhistoriske 

dyrkingslaget (lag A), besto av en mørkegrå jord som var klebrig med noe grus og sprette 

kullfragmenter. Det var en diffus overgang mellom lag C og lag D. Lag D besto av et 

lysere/gråere lag enn lag C og inneholdt mere sand og en større mengde trekull. 

Undergrunnen (lag E) besto av lysgul silt lignende sand.  

Felt 1, profil 2 

Profil 2 besto av seks morfologiske lag, der to lag ble tolket som forhistoriske. Lag C besto av 

mørkegrå jord med noe grus og sprette kullfragmenter og lag D var noe lysere enn lag C, og 

innholt mere kull. Lag D kan deles videre inn i 2 og 3, ettersom lag D2 var blandet inn med 

mere masse fra undergrunnen inkludert brent leire. Under lag D3 var det også et tynt 

utvaskingslag. Undergrunnen var rødgul/lysgul silt lignende masse med grus og stein. Det var 

en gradvis overgang mellom lagene og enkelte plasser diffuse grenser, spesielt mellom 4a og 

b. 
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Figur 9: Tegning av profil 1, i felt 1 

Figur 10: Fotografi av profil 1, i felt 1 
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5.2 Felt 2 

Felt 2 besto av en sjakt som målte ca. 20 x 5/4 meter og ble lagt i lengderetningen sørvest- 

nordøst.  Sjakten ble lagt over området som ble registrert i sjakt Q, P, og O fra registreringen i 

2008 (se figur 2 og 5). I sjakt O var det fra registrert 6 strukturer bestående av kokegroper, 

ildsteder og mulig stolpehull. I sjakt P ble det registrert 4 mulige strukturer av samme 

karakter, i tillegg til spor etter forhistorisk dyrkning i en profil, og spor etter bruk av ard. I 

sjakt Q fra registreringen ble det gjort funn av forhistorisk dyrkning som ble datert til 

overgangen mellom sen steinalder og tidlig bronsealder (T-19728, BP 3560±85 Cal. BC 

2020-1750). Det ble også gjort funn av i flint (Nygård 2009:22-24).  

I felt 2 ble det funnet to nye strukturer, A6 og A40 (A21) som ble tolket som ildsteder. Helt 

nordøst i sjakten ble en dyrkningsprofil på 2 meter rensen frem og dokumentert ved hjelp av 

fotografi, tegning og beskrivelse. 

 

5.2.1 Beskrivelse av strukturer 

 

Ildsted: 

A6 ble tolket som et ildsted (se figur 12). Strukturen oval og måler ca. 60 x 70 cm. Fyllet 

består av mørk og gråbrun humus som var blandet med silt og sand. Mye trekullfragmenter. 

Undergrunnen består av gulbrun sand. Snitting av strukturen viste at den var mellom 3-5 cm 

dyp med en flat bunn. Det var mye kullfragmenter i bunnen.  

A40 (A21) ble tolket som et ildsted (se figur 12), og lå kun ca. 25 cm vest for A6. Strukturen 

var sirkulær og ca. 70x70 cm. Fyllet besto av Fyllet består av mørk og gråbrun humus som var 

blandet med silt og sand. Mye trekullfragmenter. Det er flere steiner i mellomstor størrelse i 

strukturen. Undergrunnen består av gulbrun sand. Etter snitting viste deg seg at strukturen var 

ca. 3-4 cm dyp med en flat bunn.  
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Figur 11: Oversikt over felt 2. A) mot sørvest, B) mot øst, C) mot sørøst (foto: Kjetil Østebø) 
D) Kart over felt 2 med strukturer (kart: Kevin Wooldridge) 
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Figur 12: Tegn og bilder av Struktur A40 og A6 i felt 2 

 

5.2.3 Tolking av strukturer 

Det ble funnet spor etter to ildsteder i felt 2. Slike strukturer var vanlige i nærheten av 

bosetninger og gravfelt, og kan trolig relateres til bosetningssporene i området og gravhaugen 

nord vest for feltet. 

Prøver fra ildstedene ble ikke sendt inn til datering, men kan trolig dateres til jernalder. 
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5.2.4 Beskrivelse av dyrkingsspor  

I felt 2. ble det avdekket et større område med forhistorisk dyrkning. I den nordøstre delen ble 
en profil renset frem og dokumentert ved fotografi og tegning.  I profilen ble det funnet 9 
morfologiske lag bestående av moderne dyrkning (a og b), og rester etter 4 forhistoriske 
dyrkingslag.  

 

Figur 13: Foto av felt 2, profil 1 (foto av S. Diinhoff) 

 

Figur 14: Tegning av felt 2, profil 1 
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5.2.5 Datering av dyrkingslaget  

Fra profil 1 i felt 2 ble det sendt inn dateringsprøver fra to lag. Lag C som var det yngste av de 
forhistoriske jordlagene ble datert til yngre bronsealder (Beta-288824, BP 2560 ±50, BC 780). 
Det nederste laget, lag Eb ble datert til overgangen mellom yngre steinalder og tidlig 
bronsealder (Beta-288822, BP 3550±50, BC 1890)  

Prøvenr. Kontekst 14C år Kal.år (2sigma) Betanr. 

TEIG-2 Felt 2, profil 1, lag Eb 3550±50 BC 1890 Beta-288822 

TEIG-4 Felt 2, profil 1, lag C 2560±50 BC 780 Beta-288824 

Tabell 2: Dateringsprøver fra felt 2 

5.2.6. Tolkning av dyrkingslaget 

I felt 2 ble det avdekket en profil med spor etter flere forskjellige forhistoriske dyrkingslag. 
Det eldste laget i bunnen mot undergrunnen ble datert til overgangen mellom yngre steinalder 
og tidlig bronsealder, mens det øverste og nyeste av de forhistoriske lagene ble datert til 
slutten av bronsealderen. To lag i mellom ble ikke prioritert til datering, men består av trolig 
av dyrkingsjord fra bronsealder. 

Undersøkelsene gjort av dyrkingslagene i felt 2 viser at området rundt Fremste Teigane ble 
ryddet og dyrket allerede mot slutten av den yngre steinalderen. 
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Figur 15: Oversikt over felt 3 (kart: Kevin Wooldridge) 
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5.3 Felt 3 

Felt 3 besto av et lite felt på ca. 15 x 5 meter pluss en utstikker på 3,5 x 3 meter og ble lagt i 
lengderetningen nordvest til sørøst, men en utstikker mot sørvest. Mot sørvest er lite 
høydedrag.  Feltet ble lagt over et område som ble registrert som positivt under 
registreringene i 2008, og det ble den gang lokalisert et kullholdig lag som ble radiologisk 
datert eldre bronsealder (T-19727, BP 3445±110 Cal. BC 1890-1610). Det ble også gjort funn 
av avslag i flint i sjaktmassene (Nygård 2009:16-17). Under undersøkelsene ble det ikke gjort 
funn av noen strukturer  

 

 

Figur 16: Oversiktsbilder over felt 3. 
1. Mot sørøst 2. Mot nordvest. 3. Mot nord. 4. Mot Vest 
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Figur 17: Tegning av profil 1 i felt 3 

 

 

 

 

Figur 18: Profil 1 i sjakt 3 

 

 

 

 

 

Figur 19: Profil 1 i sjakt 3, 
nordsiden i detalj 
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5.3.1 Beskrivelse av Dyrkningsspor 

Det forhistoriske dyrkingslaget som ble påvist under registreringene i 2008 ble også påvist 
under undersøkelsene. En profil på 2 meter ble renset, fotografert og tegnet. Profilen 
inneholdt 11 morfologiske lag. 

5.3.2 Datering av dyrkingslaget 

Det ble ikke sendt inn dateringsprøver fra lagene, men dateringsprøver fra registreringen viste 
at lag fra området viste spor etter dyrkning fra eldre bronsealder (T-19727, BP 3445±110 cal. 
BC 1890-1610) 
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5.4 Felt 4 

Felt 4 besto av en sjakt på ca. 45x3 m som ble lagt i lengderetningen nord-nordvest til sør-
sørøst. Feltet ble lagt over området som ble registrert i 2008, rundt sjakt D og sjakt E. I 
sjaktene ble det påvist et forhistorisk dyrkingslag, men ingen forhistoriske strukturer.  

 

Figur 20: A) Felt 4 sett mot nord. Felt 4 sett mot sør. Felt 4 sett mot nordvest (Foto Kjetil Østebø) 
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Figur 21: Kart over felt 4 og felt 5 
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5.4.2 Beskrivelser av struktur 

Det ble funnet en struktur i felt 4. Tolkningen av denne er usikker, men den besto av fire 
morfologiske lag med store mengder kull og brent leire. En prøve ble sendt inn til radiologisk 
datering, og viste yngre steinalder (Beta-828828, BP 3510±40, Cal. BC 1940-1740). 

 

Figur 22: Struktur A14 i felt 4 

 

Prøvenr. Kontekst 14C år Kal.år (2igma) Betanr. 

TEIG-8 (VP08) Struktur A15 BP 3510±40 BC 1940-1740 Beta-288828 

Tabell 3: Dateringsprøver fra strukturer fra felt 4
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5.4.3 Beskrivelse av dyrkingsspor  

Det ble avdekket et større område med forhistorisk dyrkning. To profiler ble renset, fotografert og 
tegnet. Det ble tatt ut prøver til radiologisk datering fra de aktuelle lagene. 

Profil 1, felt 4 
I profil 1 ble det skilt ut 6 (A-F) morfologisk forskjellige lag (fig 23 og 24). Under torven (lag A) og 
den moderne dyrkningen (lag B) ble det funnet tre lag som ble tolket som forhistoriske. Lag C besto 
av en mørkebrun og kompakt masse som inneholdt spredde mengder trekull. Lag D inneholdt mere 
mørk klebrig masse med kullfragmenter. Lag E er brun og består av en mere sandholdig masse med 
noe grus og større stein. Lag F var undergrunn. 

 

Figur 23: Tegning av profil 1 i felt 4 

 

Figur 24: Fotografi av profil 1 felt 4 
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Figur 25: Tegning av profil 2 i felt 4 

 

Figur 26: Fotografi av profil 2 i felt 4 
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Profil 2, felt 4 

I profil 2 ble det lokalisert 7 morfologisk forskjellige lag bestående av tov, moderne dyrkning 
og fire lag (C-F) som ble tolket som rester av forhistorisk dyrkning ettersom de inneholdt 
store mengder med trekull. Lag C besto av en mørkebrun kompakt og klebrig masse med 
svakt rødt skjær. Lag D var noe lysere og mørkgrått med noe mere trekullfragmenter. Lag E 
mørkere grå med sand og silt, noe mere fuktig konsistens. Det siste dyrkingslaget ble funnet i 
lag F og besto av en sortbrun og mørk rødbrun fuktig og sanding silt med store mengder 
trekull. Lag G besto av en undergrunn som var gulbrun, sandig og fuktig. 

5.4.4 Dateringer 

Fra profil 2 ble det sendt inn dateringsprøver fra tre lag. Lag C som var det øverste av 
dyrkingslagene ble datert til overgangen mellom yngre romertid og folkevandringstid AD 
440-240. Det tredje dyrkingslaget, Lag E ble datert til førromersk jernalder og tidlig romertid 
BC 340 – 40 AD. Det nederste laget, Lag F ble i likhet med Lag E datert til førromersk 
jernalder BC 390-190.  

Prøvenr. Kontekst 14C år Kal.år (2sigma) Betanr. 

TEIG 6 Dyrking, profil 2, felt 4 
lag C.( VP9) 

BP 2110±40 BC 160 Beta-288826 

TEIG 5 Dyrking, profil 2, felt 4 
lag E. (VP11) 

BP 2300±40 BC 390 Beta-288825 

TEIG 7 Dyrking, profil 2, felt 4, 
lag F (VP12) 

BP 2230±40 BC 360 Beta-288827 

Tabell 4: Dateringsprøver fra felt 4 

5.4.5 Tolkning  

Dateringsprøvene fra profil 2 viser at det var bevart dyrkning fra overgangen mellom 
førromersk jernalder og romertid i bunnen av profilen og fra yngre romertid til 
folkevandringstid i toppen. Dateringene viser at denne delen av området ble ryddet og brukt i 
eldre og yngre jernalder. 
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5.5 Felt 5 
Felt 5 besto av et område på ca. 10 x 31 meter. Feltet ble lagt nordøst på området omtrent 7-8 
meter øst for felt 4. Feltet ble lagt over et område som ble registrert av Møre og Romsdal 
fylkeskommune i 2008. I sjakt F, G, H, I ble det av Møre og Romsdal fylkeskommune 
registrert dyrkingslag, sannsynlig samme som i felt 4, i tillegg til to kokegroper der en ble 
datert til overgangen mellom førromersk jernalder til romertid (BC 45-AD 120). Det ble også 
funnet avslag og kjerne av flint (Nygård 2009:13-15). 

Under de arkeologiske undersøkelsene i 2010 ble det videre funnet 10 strukturer og to 
områder med spor fra bruk av ard.  

 

Figur 27: Oversikt over felt 5 etter avdekking. A) Mot sørøst B) Mot sørvest. C) Mot nord. D) Mot nord 
(foto: Kjeltil Østebø) 

5.5.1 Beskrivelser av strukturer 

Ildsted og kokegrop: 

A10 ble tolket som et ildsted. Strukturen var oval og målte 87 x 54 cm. Det var en god 
mengde stein i den østlige delen. Etter snitting var strukturen 8 cm dyp med runde sider og 
rund bunn. Fyllet besto av sortbrun silt holdig jord enkelte større stein og store 
kullfragmenter.  
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A11 ble tolket som en kokegrop. Strukturen var rund og 88 x 89 cm i omkrets. Gropa var 20 
cm dyp, og rett i venstre kant, runde i høyre kant og hadde flat bunn. Fyllet besto av en 
blanding av sand, store biter med trekull og skjørbrent stein. Den sørvestlige siden av gropa 
var snittet av fylkeskommunen og datert til overgangen mellom førromersk jernalder og 
romertid. 

A12 ble tolket som en kokegrop. Strukturen var rundt og målte 96 x 97 cm i omkrets og 20 
cm dyp. Kanten i vest var rett, og kanten i øst var skrå mens bunnen var flat. Fyllet besto av 
mørk gråbrun silt og sand med en del kullfragmenter.  

A13 ble tolket som et ildsted. Strukturen var rund og målte 83 x 84 cm i omkrets, men sidene 
var svært diffuse. Strukturen var 10 cm dyp med runde sider og rund bunn. Fyllet besto av 
mørk gråbrunt/svart sandete og kompakt masse med god del fragmenter av kull.  

A18 ble tolket som en kokegrop Strukturen målte 103 x 100 cm og var rund. Strukturen var 
16 cm dyp, venstre siden var rund, høyre siden skrå og bunnen var flat. Fyllet til strukturen 
besto av mørk gråbrun jord med noe humus, silt, sand og steiner. Noen trekullfragmenter i 
sidene.  

A20 ble tolket som et ildsted. Strukturen var oval og var 129 x 65 cm. Strukturen var 12 cm 
dyp med runde kanter og flat bunn. Fyllmassen besto av mørk gråbrun til svart masse med 
spredt brent leire, ikke varmepåvirkede steiner og en god del trekull.  

Andre groper og nedgravninger: 

A9 ble tolket som en grop. Strukturen var noe ujevn og målte 150 x 87 cm. Det var også en 
god del større stein rundt og i strukturen. Fyllet besto av flere forskjellige lag, mest mørk 
gråbrun med enkelte områder med større kullfragmenter. Etter snitting viste strukturen seg å 
være ca. 20 cm dyp med en runde sider og flat bunn. 

A16 ble tolket som en grop. Strukturen var noe ujevn og 63 x 73 cm i omkrets. Fyllet besto 
mørk gråbrun, klebrig masse med små fragmenter av kull. Strukturen var 11 cm dyp, der 
kantene var skrå og bunnen var flat. 

A17 ble tolket som en grop. Strukturen var oval og 185 x 117 cm i omkrets. Fyllet besto av 
brungrå sand med noe grus og stein. Det var relativt mye trekull. Strukturen var 19 cm dyp, 
sidene var rette og bunnen var rund.  

A19 ble tolket som en grop/stolpelignende struktur, og var rund. Strukturen målte 65 x 67 cm 
og var 19 cm dyp. Siden mot vest var rett, og den østlige skrå. Bunnen var flat. Fyllet besto av 
mørk gråbrun med enkelte fragment av brent leire. Det var også noen rester etter brent leire. 
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Figur 28: Tegninger og fotografi av strukuterene A12, A9, A18 og A11 fra felt 5 
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Dateringer og tolkninger av strukturer 

Kun en av strukturene fra felt 5 har blitt datert. En kokegrop (struktur A11) ble delvis snittet 
og datert av fylkeskommunen i 2008, og dateringene viste overgangen mellom førromersk 
jernalder til romertid (T-19729, BP 1975±80, BC 45-AD 120 ). Majoriteten av strukturene 
som ble avdekket i felt 5 er av samme karakter og trolig fra samme tidsperiode i overgangen 
mellom eldre og yngre jernalder (Nygård 2009:15). 

Resultatene av undersøkelsene viser at det foregikk en form for aktivitet på den naturlige 
terrassen på Fremste Teigane i jernalderen. Kokegroper er ofte lagt i nærheten av graver eller 
bosetninger. Det ble dog ikke gjort funn av stolper eller lignende som kan tyde på at det lå et 
hus innenfor området, men det er stor sannsynlighet for at det har ligget noe i umiddelbar 
nærhet ettersom området er vanskelig egnet til en bosetning. 

Kokegroper er som regel vanlige fra forhistoriske lokaliteter. Kokegropens funksjon er som 
regel tilberedning av mat der prinsippet består av at steiner ble varmet opp for så å legge kjøtt 
på steinene og dekke de til med torv. På denne måten ble kjøttet stekt som i en ovn. 
Kokegroper var mest vanlige fra yngre romertid og folkevandringstid, men var også brukt fra 
bronsealder (Diinhoff 2005:136-137). 

Spor etter dyrkning 

Det er enkelte spor etter forhistorisk dyrkning i felt 5. På to plasser er det bevart spor etter 
bruk av ard. Fra registreringen i 2008 var det også avdekket et forhistorisk dyrkingslag, trolig 
det samme som ble dokumentert og datert i felt 4.  
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6. Sammenfattende tolkninger 
Frigivningsundersøkelsene på gården Fremste Teigane i Hareid Kommune, Møre og Romsdal 
avdekket forhistorisk aktivitet i form av dyrkning fra overgangen mellom yngre steinalder og 
eldre bronsealder, ca. 2000-1800 f.Kr. I felt 1, 2 og 5 ble det også avdekket strukturer i 
undergrunnen i form av ildsteder og kokegroper. Dateringsprøver fra flere av strukturene viser 
at de var i bruk i overgangsfasen mellom eldre og yngre jernalder, det vil si ca. 370 f.Kr til 
rundt år 0. Kokegroper og ildsteder kan indikere at det ligget en bosetning i området, noe som 
er relativt sannsynlig grunnet beliggenheten. Ingen stolpehull eller lignende strukturer som 
indikerer et hus ble funnet under undersøkelsene- 

En gravhaug som ble registrert og datert av Møre og Romsdal Fylkeskommune i 2008 vitner 
til at det har vært mere enn bare dyrkningsaktivitet i området rundt Fremste Teigane allerede 
fra bronsealderen.
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8. Fotoliste 
Fotoliste

Foto Struktur Type Mot Bemærk Filmtype Felt 
01-01  O N Oversiktsbilde før avdekking digi  
01-02  O NV Oversiktsbilde før avdekking digi  
01-03  O NV Oversiktsbilde før avdekking digi  
01-04  O NØ Oversiktsbilde før avdekking digi  
01-05  O SØ Oversiktsbilde før avdekking digi  
01-06  O SØ Oversiktsbilde før avdekking digi  
01-07  O S Oversiktsbilde før avdekking digi  
01-08  O S Oversiktsbilde før avdekking digi  
01-09  O NV Oversiktsbilde før avdekking digi  
01-10  O V Oversiktsbilde før avdekking, søndre felt digi  
01-11  O Ø Oversiktsbilde før avdekking, søndre felt digi  
01-12  O SØ Oversiktsbilde før avdekking, søndre felt digi  
01-13  P N Dyrkningsprofil oversikt sjakt 1 digi 1 
01-14  P N Dyrkningsprofil oversikt sjakt 1, østre del digi 1 
01-15  P N Dyrkningsprofil oversikt sjakt 1, vestre del digi 1 
01-16  P N Dyrkningsprofil oversikt sjakt 1, detalje, østre del digi 1 
01-17  P N Dyrkningsprofil oversikt sjakt 1, detalje, østre del digi 1 
01-18  P N Dyrkningsprofil oversikt sjakt 1, detalje, vestre del digi 1 
01-19  P N Dyrkningsprofil oversikt sjakt 1, detalje, vestre del digi 1 
01-20   SØ Arbeidsbilde sjakting digi 6 
01-21   SØ Arbeidsbilde sjakting digi 6 
01-22  O NV Oversikt sjakt 6 digi 6 
01-23  O SØ Oversikt sjakt 6 digi 6 
01-24  O SV Oversikt felt 2, etter avdekking digi 2 
01-25  O N Oversikt felt 3, etter avdekking digi 2 
01-26  O NØ Oversikt felt 3, etter avdekking digi 3 
01-27  O NØ Oversikt felt 1, etter avdekking digi 3 
01-28  O NØ Oversikt felt 1, etter avdekking digi 1 
01-29  O SV Oversikt felt 1, etter avdekking digi 1 
01-30  O NV Oversikt felt 1, etter avdekking digi 1 
01-31  O V Oversikt felt 1, etter avdekking digi 1 
01-32  O NØ Oversikt felt 1, etter avdekking digi 1 
01-33  O Ø Oversikt felt 1, etter avdekking digi 1 
01-34  O Ø Oversikt felt 2, etter avdekking digi 2 
01-35  O V Oversikt felt 2, etter avdekking digi 2 
01-36  O SØ Oversikt felt 2, etter avdekking digi 2 
02-01  O SØ Oversikt felt 3, etter avdekking digi 3 
02-02  O S Oversikt felt 3, etter avdekking digi 3 
02-03  O NV Oversikt felt 3, etter avdekking digi 3 
02-04  O N Oversikt felt 3, etter avdekking digi 3 
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Fotoliste
Foto Struktur Type Mot Bemærk Filmtype Felt 
02-05  O S Oversikt felt 4, etter avdekking digi 4 
02-06  O S Oversikt felt 4, etter avdekking digi 4 
02-07  O N Oversikt felt 4, etter avdekking digi 4 
02-08  O N Oversikt felt 4, etter avdekking digi 4 
02-09  O NV Oversikt felt 4, etter avdekking digi 4 
02-10  O SØ Oversikt felt 4 og 5 etter avdekking digi  
02-11  O SØ Oversikt felt 5, etter avdekking digi 5 
02-12  O S Oversikt felt 5, etter avdekking digi 5 
02-13  O SV Oversikt felt 5, etter avdekking digi 5 
02-14  O N Oversikt felt 5, etter avdekking, nordlige del digi 5 
02-15  O SØ Oversikt felt 5, etter avdekking, sørlige del digi 5 
02-16  O N Oversikt felt 5, etter avdekking digi 5 
02-17  F NV Ardspor i felt 2 digi 2 
02-18  F SV Ardspor i felt 2 digi 2 
02-19  F S Ardspor i felt 2 digi 2 
02-20  F Ø Ardspor i felt 2 digi 2 
02-21  P N Profil, østre del av nordlige profil digi 2 
02-22  P N Profil, østre del av nordlige profil, vest digi 2 
02-23  P NV Profil nordøstre del digi 2 
02-24  P NØ Profil nordøstre del digi 2 
02-25  P N Profil nordøstre del, detalje digi 2 
02-26  P N Profil nordøstre del, detalje digi 2 
02-27  P Ø Profil mot øst, kortsiden av felt 2 digi 2 
02-28  P NØ Profil mot øst, kortsiden av felt 2 digi 2 
02-29  P SV Profil mot sør, felt 2 digi 2 
02-30  P S Profil mot sør, felt 2 digi 2 
02-31  F S Kullag etter avdekking digi 3 
02-32  F N Kullag etter avdekking digi 3 
02-33  F NØ Kullag etter avdekking digi 3 
02-34  F V Kullag etter avdekking, utlagt koordinatsystem digi 3 
02-35  P V Profil mot vest digi 3 
02-36  P V Profil mot vest, sørlige del digi 3 
03-01  P V Profil mot vest, sørlige del digi 3 
03-02  P SV Profil mot vest digi 4 
03-03 15 P Ø Ovnanlegg i profil digi 4 
03-04 15 P Ø Ovnanlegg i profil digi 4 
03-05  P V Profil 1, hele digi 4 
03-06  P V Profil 1, nordlige del digi 4 
03-07  P V Profil 1, sørlig del digi 4 
03-08  P V Profil 2, oversikt digi 4 
03-09  P V Profil 2, sørlig del digi 4 
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Fotoliste
Foto Struktur Type Mot Bemærk Filmtype Felt 
03-10  P V Profil 2, nordlige del digi 4 
03-11 15 F NV Ovn digi 4 
03-12 15 F NV Ovn digi 4 
03-13 15 F Ø Ovn digi 4 
03-14 11 F NV  digi 5 
03-15 11 F NV  digi 5 
03-16 16 F NØ  digi 5 
03-17 11 P N  digi 5 
03-18  F N Ardspor sørvest for A14 digi 5 
03-19  F N Ardspor sør i felt 5 digi 5 
03-20 16 P N  digi 5 
03-21  F NØ Ardspor sørvest sør i feltet digi 5 
03-22 12 F NV  digi 5 
03-23 9 F Ø  digi 5 
03-24 9 F S  digi 5 
03-25 9 F S  digi 5 
03-26 12 P N  digi 5 
03-27 13 F N  digi 5 
03-28 16 P N  digi 5 
03-29    Lam i felt digi  
03-30    Lam i felt digi  
03-31    Lam i felt digi  
03-32    Lam i felt digi  
03-33 9 P N  digi 5 
03-34 9 P N  digi 5 
03-35 9 P N  digi 5 
03-36 13 P N  digi 5 
04-01 14 F Ø Ardspor digi 5 
04-02 17 F Ø  digi 5 
04-03 18 F Ø  digi 5 
04-04 18 P Ø  digi 5 
04-05 19 F N  digi 5 
04-06 19 P N  digi 5 
04-07 17 P Ø Hele digi 5 
04-08 17 P Ø nordlige del digi 5 
04-09 17 P Ø sørlige del digi 5 
04-10 10 F Ø  digi 5 
04-11 10 F Ø med ardspor digi 5 
04-12 10 F SØ med ardspor digi 5 
04-13 20 F N  digi 5 
04-14 20 P N  digi 5 
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Fotoliste
Foto Struktur Type Mot Bemærk Filmtype Felt 
04-15 10 P SØ  digi 5 
04-16 10 P SØ  digi 5 
04-17 2 F S  digi 1 
04-18 2 P S  digi 1 
04-19 2 P S  digi 1 
04-20 2 P S  digi 1 
04-21    Arbeidsbilde, Kjetil tegner digi  
04-22    Arbeidsbilde, Anita renser digi  
04-23 3 F N  digi 1 
04-24 4 F S  digi 1 
04-25 3 P Ø  digi 1 
04-26 1 F N  digi 1 
04-27 4 P SØ  digi 1 
04-28 1 P N  digi 1 
04-29 7 F N  digi 1 
04-30 7 P SØ  digi 1 
04-31 8 F Ø  digi 1 
04-32 8 P Ø  digi 1 
04-33 5 F Ø  digi 1 
04-34  P V Profil 2, sjakt 4 digi 4 
04-35  P N Profil 1, sjakt 2 digi 2 
04-36  P V Profil 1, sjakt 4 digi 4 
05-01  P N Profil 1, sjakt 2 digi 2 
05-02 5 P SØ  digi 1 
05-03  P N Profil 1, sjakt 2 digi 2 
05-04  O N Undersøkelsesområdet digi  
05-05  O NØ Undersøkelsesområdet/ Steinmur digi  
05-06  O NØ Undersøkelsesområdet digi  
05-07   NV Undersøkelsesområdet/ gravrøyser digi  
05-08  O S Oversikt over felt etter avdekking digi  
05-09  O SØ Oversikt over felt etter avdekking digi  
05-10  O NV Undersøkelsesområdet digi  
05-11  P S Profil 2, felt 1 digi 1 
05-12  P S Profil 2, felt 1, østlige del digi 1 
05-13  P S Profil 2, felt 1, vestlige del digi 1 
05-14  P S Ardspor(staur?) i profil 2, felt 1 digi 1 
05-15  P S Profil 2, felt 1 digi 1 
05-16  P S Profil 2, felt 1 digi 1 
05-17  P S Profil 2, felt 1 digi 1 
05-18  P S Profil 2, felt 1, ardspor? digi 1 
05-19 6 F N  digi 2 
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Fotoliste
Foto Struktur Type Mot Bemærk Filmtype Felt 
05-20 40 F N  digi 2 
05-21 40 P N  digi 2 
05-22 6 P N  digi 2 
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strukturliste

Felt Annlegg Anleggstype Form Lengde Bredde Profilbredde Profildybde Side - 
venstre 

Side -
høyre

Bunn

5 10 Ildsted oval 87 54 70 8 rund rund rund

5 11 Kokegrop rund 88 89 87 20 rett rund flat

5 12 Kokegrop rund 96 97 88 17 rett skrå flat

5 13 Ildsted rund 83 84 74 10 rund skrå rund

5 14 Ardspor     
4 15 Ovn??     
5 16 Grop ujevn 63 73 53 11 skrå skrå flat

5 17 Grop oval/ 
ujevn 

185 117 174 19 rett rund rund

5 18 Kokegrop rund 103 100 99 16 rund skrå flat

5 19 Grop/ Stolpe-
lignende 

rund 65 67 57 19 rett skrå flat

5 20 Ildsted oval 129 65 89 12 rund rund flat

2 21 Ildsted/ bunn 
kokegrop

rund 70 73 59 9 skrå rund rund

 


