Frå steinalder
til nåtid
Steinalder, 2–3000 år før Kristus
Ei lita gruppe menneske har komme
med skinnkano for å leite etter flintknollar på Kvassheimsstranda. Flint var
det viktigaste materialet til reiskaper for
jakt, fiske og bruk av skinn. Det er berre
flint som ein naturleg nok finn restar
av i dag. På slutten av steinalderen var sommartemperaturen
ved sjøen pluss 17–18 grader, med eit havnivå om lag som i
dag. Skinnkleda som var laga av hjort eller reinsdyr var lette
og høvelege for denne årstida. Menneska hadde også sans
for form og dekor: Hengesmykker av ulike skjel, seltenner,
små steinfigurar og dekorerte reiskaper er funne frå denne
tida. Det kunne alltid bli bruk for våpen; pilekoggar og boge
ligg klar i tilfelle villsvin skulle dukke opp frå eikeskogen som
vaks innanfor strandvollen.
Folkevandringstid,
ca 500 år etter Kristus
Gravfeltet på Kvassheim var i bruk i
ca 1000 år. Heile området var dekka
av rullestein, og var fritt for vegetasjon.
På teikninga er synt nokre av dei
mindre gravhaugane som var lagde opp
rundt år 500 e.Kr. Vi ser ei gravferd av ei kvinne. Utstyret ho
har fått med seg fortel at ho ikkje kjem frå det øvste sosiale
laget. Funnet frå grava består av nokre hekter, bøylespenne,
spinnehjul, syl og to små leirkar. På teikninga er berre leirkara
og spinnehjulet synleg. Vi kan sjå for oss ein situasjon med
ektemann, to barn og eit eldre kvinneleg familiemedlem.
Ho held eit verdifullt sjal/teppe, vove i rutemønster som skal
breias over den døde. Det må ha vore ei form for seremoni,
og her er det synt to menn som har denne oppgåva. Eit
gravfølgje som kan hende har komme med båt, står bak
familien. I bakgrunnen står ei lita gruppe trelar frå garden.
Jæren er nå heilt dominert av lynghei og myr.
Skipsforlis ca 1840
Teikninga syner eit av dei mange
skipsforlisa langs Jærkysten, her ved
Kvassheim og Raunen. Tidspunktet er
ca. 1840. Området er det same som i
teikninga frå folkevandringstida, eit grått
rullesteinsområde. Seinare begynte
bøndene med gjødsling, og i dag er området overgrodd med
gras og dei fleste gravhaugane rast saman eller øydelagde.
Langs strandvollen gjekk det eit vognspor som gjorde det
mogleg for hest og kjerre å ta seg fram, her for frakting av vrakgods. Trevirke var ettertrakta i det trelause heilandskapet. Fram
til ca. 1850 hadde ikkje Jæren brukbare vegar, og kjerrene
hadde primitive og ikkje jarn-slåtte hjulpar. Først etter 1850
kom spilehjul i bruk på gardane. Den forliste båten er allereie
blitt vrak og alt som kan bergast blir rodd i land. Folk har møtt
opp for å delta i oppryddingsarbeidet – eller er berre nyfikne.
Dagens landskap
På dagar med god sikt kan Eigerøy
fyr skimtast i sør. Fyret ligg lengst sørvest på Eigerøy i Eigersund kommune
og ragar 32,9 meter over bakken. Fyret
blei bygd i 1854 og var det første fyret
i landet som blei oppført i støypejarn.
Eigerøy fyr blei avfolka og automatisert i 1989. Til venstre for
fyret ser vi at det er slutt på jærsletta. Jæren sluttar brått ved
Ogna, og det er den nokså sjeldsynte grunnfjellsbergarten
anortositt som tek over. Holmen Raunen til høgre i biletet er
ein synleg rest av den mest 15.000 år gamle endemorena
– Listamorenen. Morenen ligg som ein rygg på havbotnen
utanfor Ogna og Brusand. På Raunen var det ein redningsstasjon i perioden 1896–1965. Holmen er i dag ein særs
viktig hekkeplass for måkar, terner, skarv, ærfugl og gravand.
Raunen er fuglelivsfreda. I venstre biletkant ligg Fuglavigå og
Kjørkjetangen der losbåten blei trekt på land fram til 1830.
På marka sør for fyret (der kyrne beitar) er det registrert
ca 40 gravhaugar og tre hustufter frå eldre jarnalder. Gravhaugane har rast samen eller er øydelagde, men kan framleis
skimtas som større og mindre haugar.
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