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SAMMENDRAG 
 

I perioden 31. mai – 3. september 2010 ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse av 
steinalderboplass, id. 132329 i forbindelse med utbygging av en eiendom for boligformål. Under-
søkelsesområdet besto av en brakkliggende hage som tidligere har vært dyrket mark.  Ved registreringen av 
Akershus fylkeskommune var lokaliteten avgrenset til ca. 400 m2. Boplassområdet lå 45 moh. og var omgitt 
av delvis gammel eikeskog iblandet noe furu og gran.  
 
Ved den arkeologiske undersøkelsen ble et område på ca. 200 m2 maskinelt flateavdekket. Utgravningen 
foregikk som en konvensjonell steinalderutgravning. Det ble påvist seks strukturer, hvorav et nedgravd 
ildsted, et ovnsanlegg, en beingrop, en kokegrop og to groper/stolpehull. 
 
Det littiske funnmaterialet omfatter 2389 artefakter av ulike råstoff, i hovedsak av flint. I tillegg ble 
det funnet ca. 800 keramikkskår (hvorav ca. 100 var dekorert). De dekorerte skårene, viser sammen med 
fragmenter av tynn- og spissnakkete flintøkser opphold på boplassen i tidligneolittikum. En 14C -datering av 
et brent bein fra et nedgravd ildsted ga resultatet 3705-3660 BC. Videre ble beingropa datert til eldre 
bronsealder, kokegropen til yngre bronsealder, og ovnsanlegget til førromersk jernalder. Dessuten antyder 
deler av gjenstandsmateriale et kortere opphold i senmesolitikum, fase 3.  
 
Vedartsbestemmelser er utført av Helge I. Høegh, og 14C -dateringene ved Nasjonallaboratoriet for 14C-
datering ved NTNU. Det ble ikke funnet noen makrofossil i prøvene analysert av NOK/Anine Moltsen. 
Osteologisk analyse er utført av Anne Karin Hufthammer ved Universitetet i Bergen. Fragmenteringsgraden 
gjorde at de alle fleste brente bein ikke kunne bestemmes, men tre arter ble påvist, - svin/villsvin, alke/teist 
og sau/geit. Den siste bestemmelsen gjelder et bein funnet i ovnsanlegget datert til førromersk jernalder, de 
to første i strukturen datert til tidligneolittikum. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

HASLUM, GNR/BNR. 51/29,33,78, FROGN K. 
AKERSHUS FYLKE  

EVA SCHALLER ÅHRBERG 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Utgravningen ble gjennomført på bakgrunn av tiltakshaver og grunneier Frode 
Grøntoft og Lise-Marie Magnic søknad om riving av eksisterende bolig, opp-
føring av ny bolig lenger øst på tomten samt etablering av nytt avløpssystem på 
eiendommen Korsveien 19, Haslum, 51/29 i Frogn kommune. Eiendommen er 
avsatt til boligformål i kommuneplanen og har vært benyttet som helårsbolig. 
Tiltakshaver ønsker å oppføre en ny, større og mer hensiktsmessig bolig. 
 
Akershus fylkeskommune gjennomførte en registrering av eiendommen høsten 
2009 (Johannesen 2009). Det ble i den forbindelse påvist en steinalderboplass, 
id. 132329. Lokaliteten lå delvis under en grusvei og parkeringsplass, og den 
sørøstre delen av lokaliteten ser ut til å ha vært dyrket. Boplassen lå på grensen 
mellom tre eiendommer, hvorav ca. 40 % ligger på 51/29 som eies av tiltaks-
haver. Resterende del ligger på eiendommene 51/33 og 51/78. 
 
Det omsøkte tiltaket er ikke i direkte konflikt med det registrerte kulturminnet. 
Kulturminnet ligger imidlertid i direkte konflikt med eksisterende innkjøring og 
den eneste mulige adkomst til eiendommen. Den planlagte eneboligen er tenkt 
plassert ca. 7 meter øst for boplassens ytterkant. Inngangspartiet til boligen er 
tenkt plassert på en slik måte at ny naturlig adkomst til boligen vil gå direkte 
over boplassflaten. 
 
Akershus fylkeskommune oversendte saken til Riksantikvaren i henhold til 
kulturminnelovens § 8, 1. ledd i brev av 16. desember 2009, hvor det anbefales 
dispensasjon for gjennomføring av tiltaket med vilkår om en arkeologisk 
undersøkelse av id. 132329. Tiltaket vurderes av fylkesrådmannen å være et 
mindre privat tiltak. Kulturhistorisk museum støtter i brev av 1. februar 2010 til 
Riksantikvaren Akershus fylkeskommunes tilråding. Riksantikvaren ga i brev 
av 25. februar 2010 dispensasjon for gjennomføring tiltaket med vilkår om en 
arkeologisk undersøkelse før tiltaket realiseres. Den arkeologiske utgravningen 
bekostes i sin helhet av Riksantikvaren da tiltaket vurderes som et mindre privat 
tiltak (jfr. Kulturminneloven § 10). 
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Figur 1. Lokalitetens beliggenheten. GIS-applikasjon: Rune Borvik. 
 

2. DELTAGERE, TIDSROM 
Undersøkelsen pågikk i tidsrommet 31.05. – 03.09.2010 med avbrudd av ferie i 
perioden 26.07-06.08. Totalt ble det brukt 270 dagsverk på undersøkelsen 
inklusive innmåling og prosjektledelse. 
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Stilling Navn Periode 
Prosjektleder Hege Damlien Jevnlig besøk på utgravingen 
Feltleder Eva Schaller Åhrberg 31.5. – 23.7 og 9.8 - 3.9.2010 
Feltleder 2 Christian Westlie 31.5. – 23.7 og 9.8 - 3.9.2010 
Feltassistent Carine Eymundsson  31.5.2010 – 9.7.2010 
Feltassistent Morten Furnes 31.5.2010 – 25.6.2010 
Feltassistent Ragnar Løchen 31.5.2010 – 11.6.2010 
Feltassistent Inger Johanne Marheim 14.6.-15.6. 2010 
Feltassistent Linn Marie Krogsrud 5.7.2010 – 23.7.2010 
Feltassistent Jessica Leigh McGraw 19.7 – 23.7 og 9.8. – 13.8.2010 
Feltassistent Annette Solberg 9.8. – 3.9. 2010 
Feltassistent Kevin Wooldridge 9.8. – 3.9. 2010 
Feltassistent  Aksel Haavik 9.8. – 3.9. 2010 
Feltassistent Steinar Solheim 16.8. – 20.8. 2010 
Innmåling Rune Borvik 2,5 dagsverk i felt 
Gravemaskinfører Lars-Erik Lie  
Tabell 1. Bemanning av utgravningen. 

3. FORMIDLING  
Undersøkelsen ble formidlet i 

• Aftenposten 27.07.2010 (papir- og nettavis) 
• Informasjon om utgravningen på Nesoddens kommunes nettsider, 

skrevet av H. Damlien og E. S. Åhrberg  
• Akershus Amtstidende (papir- og nettaviser), 
• Intervju i Østlandssendingen 30.07.2010  
• Foredrag i Nesodden Historielag nov. 2010 
• Resultatbørsen på Norsk Arkeologmøte i Bergen nov 2010 
• Åpent foredrag på KHM 13. mars 2011 

 
Feltformidling: 
Det var stort sett daglig interesserte besøkende fra Nesodden og Frogn - 
derutover var et stort antall kolleger fra Kulturhistorisk Museum og Akershus 
Fylkeskommune innom utgravingen. 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 
I de indre deler av Oslofjorden går Nesodden ut som en langsmal halvøy mot 
nord. På østsiden går Bunnefjorden knapt en mil sørover, og øst for de dypeste 
delene ligger den klassiske Nøstvetboplassen. Ca. 5 km nordvest for Nøstvet, på 
Nesoddensiden, ligger Haslum gård nede ved fjorden. Den undersøkte 
lokaliteten, id. 132329 lå ca. 600 m nordvest for gårdens hus, på det høyest 
liggende partiet av en slak skråning mot sør. 
 
Boplassen lå på toppen av og på sørsiden av en relativt smal dalgang som faller 
brattere i nord og slakere mot sør. Mot sør vider dalgangen ut seg til den møter 
en bergkolle bak en dypt nedskåret bekk som renner ut i Bunnefjorden i øst. I 
dalgangens høyeste del var boplassen berørt av et mindre masseuttak, men det er 
vanskelig å bedømme omfanget. Kanten av masseuttaket lå bare få meter fra den 
største konsentrasjonen av keramikk ved S12 (se nedenfor).  
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Undergrunnen besto av siltholdig sand som varierte fra fast til løs i henhold til 
kohesjon og inneholdt relativt lite stein. Sedimentet var dekket av ca. 0,25 m 
tykt lag av matjord (se fig. 2a). Mellom bergknausene og dyrket mark fantes 
store eiketrær og furu iblandet frodig buskvegetasjon. 
 

  
Figur 2 a og b. Jordprofil på og blandingsskog ved boplassen. Foto: Eva Schaller Åhrberg (Cf 
34395/2 og 3)  
 
Nesodden er mest kjent for sine rike forekomster av senmesolittiske boplasser, 
hvor Glenne-funnene og kjøkkenmøddingen fra Skoklefall kan nevnes spesielt 
(Jaksland 2001). Nylig er det presentert et kart over tidlig- og mellomneolittiske 
funn i Follo som viser at dette området har mange kjente boplasser og løsfunn. 
Imidlertid er ingen av boplassene utgravd (Mjærum et al. 2008; se side 35 
nedenfor). På Nesoddensiden var ingen tidlig- eller mellomneolittiske boplasser 
kjent i 2008. I vår sammenheng kan det også være interessant å nevne at det på 
Holtenes på Hurum sørøst for Oslofjorden skal ha vært fire dysser fra 
tidligneolitikum, hvorav en er delvis bevart (pers. med. Reitan, Østmo). 
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Figur 3. Lokalitetens beliggenhet på østsiden av Nesodden, med Bunnefjorden i forgrunnen. 
Oslofjorden skimtes i bakgrunnen. Flyfoto: Tom Heibreen (Cf 34395/44.) 
 
Lokaliteten ligger 45 m over nåværende havnivå, mens den i tidligneolitikum lå 
ca. 10 m høyere enn strandkanten. På figur 4 nedenfor vises et rekonstruert 
landskap hvor lokaliteten på Haslum er markert. På vestsiden av vika - hvor 
Haslum er markert - finnes det ytterligere ti kjente steinalderboplasser bare 
innenfor området som bildet dekker.  
 

 
Figur 4. Rekonstruert landskap for Haslum med 35 m over dagens havnivå og som tilsvarer en 
omtrentlig strandlinje under tidligneolitikum. Grafikk: Rune Borvik. 
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5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Lokaliteten var etter registreringen vurdert som en senmesolittisk boplass på 
bakgrunn av høyden over havet og mangelen på funn av diagnostiske 
gjenstander ved registrering (Johannesen, L. 2009, Damlien 2010). 
 

 
Figur 5. Boplassen ved registreringen i nov. 2009, bildet tatt mot VSV. Foto: Akershus 
Fylkeskommune. 
 
Funn av dekorert keramikk av neolittisk karakter i løpet av den første uken av 
utgravningen antydet at  funnmaterialet heller var neolittisk enn mesolittisk. 
Keramikkfunnene kunne på typlogisk grunnlag plassers til tidligneolitikum. En 
viktig problemstilling som fremkom underveis av utgravningen var dermed 
hvorvidt keramikken representerte den klassiske traktbegerkulturen (bl.a. 
Glørstad 2005, Hallgren 2007) eller den snorstempelkeramiske kulturen (bl.a. 
Østmo 2008 og 2010). Da det er gjort få funn av jordbruksindikerende 
planterester fra neolittikum ble det viktig å prøve å finne prøvekontekster hvor 
jordprøver kunne tenkes å inneholde slike, spesielt korn. 
 
Da den generelle funnmengden var liten per arealenhet ble prioriteringen i felt å 
grave mest mulig i flaten for å forsøke å påvise strukturer, men også gå i dybden 
ved eventuelle konsentrasjoner av keramikk. 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG FORLØP  
Lokalitetsflaten ble først avtorvet med gravemaskin. Deretter ble det lagt ut et 
koordinatsystem og opprettet en 1 m bred profilbenk langs 100y-aksen. 
Utgravningen ble gjennomført som en konvensjonell steinalderutgraving. Det 
ble gravd mekanisk innenfor koordinatsystemet i m2-ruter inndelt i kvadranter 
på 50 x 50 cm. Det ble gravd i lag på 10 cm tykkelse. X-aksen steg mot nord, Y-
aksen mot øst, origo ble satt til 100x/100y, rute-id var dermed i rutenes SV-
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hjørne. Alle masser ble vannsåldet i 4 mm maskevidde. Strukturer ble innmålt 
digitalt, tegnet og/eller fotografert i plan og profil. 

 
Utgravingen var planlagt som en totrinns utgraving; etter fire uker skulle 
resultatene vurderes og den videre undersøkelsen planlegges. Innledningsvis ble 
tre kvadranter gravd spredd over flaten. Deretter ble 250 m2 av flaten avdekket 
med gravemaskin i ca. 10-15 cm dybde for å fjerne matjorda. Ved 
flateavdekkingen ble det gjort få gjenstandsfunn. Tre ca. 5 m lange 
maskinsjakter ble deretter gravd sjiktvis ned til 0,4-0,5 m dybde. Sjaktene ble 
lagt i søndre (to) og vestre (en) del av lokalitetsflaten. Den sistnevnte ble bare 
gravd i ca. 15 cm dybde.  
 
De første rutene ble lagt ut i feltets nordøstre ende, nærmest berget i øst. Etter at 
de første dekorerte keramikkskårene ble funnet ble det åpnet flere mindre felt 
spredd innenfor det avdekte området. Generelt sett var det vanskelig å finne 
noen systematikk i funnfordelingen, noe som bl.a. har sin forklaring i de 
kildekritiske forholdene, redegjort for under. Først helt mot slutten av 
undersøkelsen ble noe som kan kalles en mer kompleks funnsituasjon 
identifisert, en sammenheng mellom en struktur, keramikk, brente bein og noe 
skjørbrent stein i form av et nedgravd ildsted (S12), se nedenfor. 

 
Det blev gravd opp til fire lag på flaten. Lag 4 er imidlertid kun gravd i 
tilknytning til strukturer. Tabellen under viser utgravd areal, undersøkt volum og 
antall funn per lag. Det ble undersøkt et areal på 130 m2 i lag 1 og gravd ut et 
volum på til sammen 27,6 m3.  

 
Lag Utgravd areal Utgravd volum Antall funn 
1 130 m2  13m3 1273 
2 125 m2  12,5m3 1690 
3 20 m2 2 m3 337 
4 1,25 m2  0,12m3 15 
Sum 276 m2 27,6 m3 3327 

Tabell 2. Utgravd areal, volum og antall funn pr. lag. Brente bein er utelatt. 
 
Til sammen ble 14 potensielle strukturer påvist i forbindelse med utgravningen, 
men åtte (nr. 3, 5-9, og 13) ble avskrevet etter undersøkelse. Strukturene ble i 
hovedsak identifisert noen cm ned i lag 2, men de kunne erkjennes i laget over 
på grunn av at de holdt på fuktigheten bedre enn den omkringliggende massen.  
 
Halvveis i undersøkelsen ble de vestlige delen av lag 1 som ikke var undersøkt 
med konvensjonelle metoder fjernet med gravemaskin. Hensikten var å avdekke 
eventuelle strukturer i området. Et stolpehull ble avdekket og en diffus 
fordypning som ble avskrevet som steinopptrekk. Mot slutten av utgravingen ble 
så lag 1 undersøkt også i nordre del av feltet mot masseuttaket. Dette utgjorde en 
ca. 6 m2 stor flate. 
 
En ca. 30 m2 stor flate vest for gårdsveien og i skråningen mot berget i vest ble 
avdekket med gravemaskin for å se om boplassen fortsatte i den retningen. 
Jordbunnen besto her av mer steinrik grus. Ingen funn ble gjort i overflaten. 
Dette området ble derfor nedprioritert for videre undersøkelser.  
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Mot slutten av undersøkelsen ble profilbenken gravd bort uten (tegnet) 
dokumentasjon. Dette fordi den ikke fremviste relevante lagfølger eller 
fargeskiftninger. Den konvensjonelle undersøkelsen ble avsluttet med at 
utgravningsfeltet ble falteavdekket med maskin for å søke etter flere strukturer. 
Dette ble gjort i sammenheng med at grunneieren ønsket å planere ut det 
utgravde feltet. Ingen flere strukturer ble avdekket. 
 
Jord- og trekullprøver fra strukturer ble innsamlet for vedartsanalyse, 
makrofossilanalyse og dateringsformål, og er nummerert fortløpende. Alle funn 
og prøver er katalogisert under nr. C57572/1-67. Alle bilder er lagt inn i KHMs 
fotobase under Cf 34395/1-49. 
 
Koordinatnettet, terrengformasjoner, prøvekvadranter og strukturer ble målt 
digitalt. Til innmålingen ble det benyttet en av KHMs innleide totalstasjoner, en 
Leica 1100 med RCS fjernstyring. Alle innmålingene ble utført med 
selvsøkende kikkert og én person ved prismet. Til databearbeiding ble 
programvarene Leica GeoOffice 2.0 og ESRI ArcGIS 9.2 benyttet. I felt ble alle 
data lagret som enkeltpunkt på et PCMCIA-kort i totalstasjonen. Disse ble 
deretter importert til GeoOffice, og her konvertert til Shape-filer som kan 
bearbeides i ArcGIS. Prosjektfilene ble deretter importert til ArcGIS de de ble 
gjort om til polygoner og linjer, og lagret i geodatabase. ArcGIS ble også brukt i 
ferdigstillelse av kartene til rapporten. Alle kartdata er i NGO 1948, zone 3. Alle 
kartdata og metakart er lagret ved det digitale kartverket ved 
Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. 
 

  
Figur 6. Bilder fra utgravingens første og siste dag (mot sørøst henholdsvis mot vest) (Cf 
34395/2-3). Foto: Eva Schaller Åhrberg. 

 

5.3 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Boplassen lå i tidligere dyrket mark, til dels i eksisterende hage og hadde et stort 
innslag av gjenstander fra ca. 1900-1980 (se fig. 7). Denne typen funn fantes 
primært mot bunnen av matjordslaget, men det var også enkelte kvadranter som 
ikke inneholdt resente ting. Dypere ned i lagene minket frekvensen av moderne 
gjenstandsfunn. Tunet har vært i bruk siden 1700-tallet (muntlig meddelelse av 
gårdeierne på Haslum gård). 
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Figur 7. Eksempler på resente funn på Haslum. Foto: Eva Schaller Åhrberg 
 
I diagrammet figur 8 nedenfor vises mengdeforholdet mellom flint og keramikk 
i de fire mekaniske lagene som ble gravd. Den relativt lave forekomsten av 
keramikk i lag 1 i forhold til dypere lag, har sannsynligvis sammenheng med 
nyere tids aktiviteter. Keramikken er generelt sett erodert og fragmentert. Også 
det littiske materiale var påvirket av de siste 60-70-årenes aktiviteter på plassen.  
 
Ved en sammenligning av spredningen av de 24 avslagene av en slipt øks er 
disse stort sett jevnt fordelt mellom lag 1 og 2 (og tre i lag 3). Keramikken og 
økseavslagene skulle være relativt samtidige, og være deponert under de samme 
forhold. 
 

 
Figur 8. Mengdefordelningen mellom keramikkskår/flintgjenstander fordelt på de fire lag som 
ble undersøkt på Haslum. Funn fra strukturene er utelatte. 
 
En kabelsjakt (for telefonledning) var gravd lett diagonalt fra SSØ til NNV over 
utgravningsfeltet. Sjakten ble ikke påvist før litt ut i gravingen. På 
spredningskartene har den gitt utslag i en mindre mengde funn.  

5.5 UTGRAVNINGEN 
Funnene fra utgravningen er tilvekstført under C57572/1-68. I forbindelse med 
undersøkelsen ble det gjort 3327 gjenstandsfunn samt funn av 1429 fragementer 
brente bein. Det ble påvist syv strukturer; hvorav en kokegrop, en beingrop,  to 
groper/stolpehull, en ovn og et nedgravd ildsted.  
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5.5.1 STRUKTURER  
Det ble påvist 14 fyllskifter etter avdekking av lag 1. Syv ble avskrevet som 
resente forstyrrelser, men de gjenværende ble snittet. Tre (S2, S10 og S12) ble 
totalgravd. Til sammen ble dermed seks strukturer påvist og undersøkt: 
 
Strukturnr. Tolkning 
1 Kokegrop 
2 Beingrop 
4 Grop 
10 Ovnsanlegg  
11 Stolpehull/grop 
12 Nedgravd ildsted 
14 Stolpehull/grop 

 
S1, kokegrop var rund i plan, målte 1 m i diameter og 0,45 m dyp (se figur 18). 
Strukturen var synlig under det utvaskede matjordslaget som en kompakt 
ansamling av kraftig skjørbrent stein. Etter utgravning av to motstående 
kvadranter ble den totale mengden skjørbrent stein anslått til å være 100-120 
liter. Den øvre delen av steinpakningen inneholdt mindre mengde trekull, men 
under steinene var et opp til 7 cm tykt kompakt lag av trekull. En jordprøve ble 
tatt ut fra laget under de skjørbrente steinene i det NV-profilet. I laget over 
steinpakningen ble to eroderte keramikkskår, et flintfragment og to brente bein 
innsamlet. Ingen av disse antas å ha tilknytning til kokegropen. 
Vedartsbestemmelsen viste at trekullet stammet fra bjørk (Betula), ask 
(Fraxinus), lind (Tilia) og eik (Quercus) - en prøve av bjørk ble 14C-datert til 
BC895-810 (2705±35 BP)  (TRa-2045) dvs. til slutten av yngre bronsealder.  
 

 
Figur 9. Kokegrop S1 i plan før utgraving, beingropen S2 anes i bakgrunnen (Cf 34395/4). Foto 
mot øst av Eva Schaller Åhrberg. 
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S2, beingrop lå 0,2 m øst for S1 og hadde en diameter av ca. 0,4 m. Strukturen 
ble påvist 15 cm under den maskinelt avdekkede overflaten (toppen av lag 2) 
som et sirkulært fyllskifte (se øvre del av figur 10B). Gropen ble først snittet 
mot nord. I SV-del av strukturen var det en ansamling skjørbrent stein mot 
bunnen av gropen. Den SØ-delen inneholdt få steiner men en forholdsvis stor 
mengde brente bein. Den nordre delen inneholdt merkbart mindre mengder bein 
og skjørbrent stein i forhold til sørdelen. 15,3 g brent bein (61 fragmenter); en 
formet brent leire og et fragment av slipt flint ble samlet inn fra strukturen. Ved 
den osteologiske analysen ble 19 (7,1 g) bein fragmenter bestemt som ubestemt 
pattedyr, hvorav et var et mellomfotsbein. Det var forholdsvis lite trekull i S2. 
En makrofossilprøve ble analysert men det ble ikke gjort funn av frø. 
Trekull fra en prøve ble identifisert som ask (Fraxinus) og eik (Quercus). En 
14C-datering på trekull av ask ga BC1375-1170 (3020±45 BP) (Tra-2046) dvs. 
slutten av eldre bronsealder. 
  

  
Figur 10a og b. A: Struktur 1 og 2 i profil mot nord, B: Struktur 2 i plan med S1 som skimter til 
venstre i bildet (Cf 34395/10_9). Foto Eva Schaller Åhrberg 
 
S4 er tolket som mulig ildsted. Strukturen målte 0,45 x 0,55 m og fremsto i plan 
som en sirkulær nedgravning som var kullholdig i ytterkant, og besto av 
grusholdig sand sentralt. S4 ble snittet mot NV og var 0,12 m dyp. Fyllmassen 
bestod av fet kullholdig sandjord, og 0,5 l skjørbrent stein ble registrert. 
Strukturen tolkes som et mulig nedgravd ildsted. 
 

  
Figur 11 a og b. S4 i plan og profil. (Cf.34395/16). Foto Christian Westlie. 
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Struktur 10, ovn. 
S10 ble innledningsvis tolket som en kokegrop, men etter hvert omtolket til et 
ovnsanlegg (se nedenfor). Strukturen fremsto i plan som en sirkulær  
steinlegging som målte 2,0 x 2,2 m. Steinlegningen besto av et til to lag skiferig  
stein som virket intensjonelt plassert. Strukturen hadde en dybde på 30 cm og 
fremsto i profil som en flatbunnet grop, med et tykt lag av sandblandet trekull i 
bunnen. Laget varierte mellom 10-20 cm i tykkelse. I søndre del av strukturen 
var steinleggingen mer spredd og ga preg av å være forstyrret, etter en eventuell 
tømming av ovnen (kalt S10:2). Her ble et randskår med snorstempeldekor og 
med et gjennomboret hull funnet (se tabell 5). 
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Figur 12a og b. Struktur 10 fra sørvest i litt forskjellige stadier av utgraving. Foto: Kevin 
Wooldridge (Cf/34395/24,25). 
 
Etter at strukturen var definert i plan ble den tegnet. Det ble etablert en profil i 
øst/vestlig retning og massene på begge sider av profilet ble gravd ut innenfor 
koordinatsystemet, kalt S10/lag A. Lag A inneholdt samme funnkategorier som 
feltet for øvrig. Etter tegning og fotografering ble steinleggingen fjernet. 
Strukturen ble deretter delt i fire kvadranter som ble utgravd hver for seg under 
betegnelsen ”under Lag A”. Sammenlagt 205 liter skjørbrent stein ble registrert 
i steinleggingen, minst i SV (25 l) hvor denne også var delvis fjernet; 45 l 
henholdsvis i NV og SØ; 35 l i NØ og 55 l i profilbenken. 
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Figur 13a. S10, og profilen mot sør. Foto og tegning av Christian Westlie (Cf/34395_33). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13b, S10, profil mot nord, tegning av Kevin Wooldridge 
 
En makrofossilprøve fra massene under steinpakningen ble analysert. Det ble 
imidlertid ikke gjort funn av frø i prøven. Ben fra klovdyr, større enn sau/geit 
(jf. vedlegg 8.4) ble funnet i 95x/98y SV/2, dvs. i laget over steinlegningen, og 
har dermed usikker tilknytning til strukturens funksjon. En trekullprøve ble 
vedartsbestemt til lind (Tilia) og eik (Quercus), og en prøve av lind ble 14C-
datert til BC490-395 (2395±40BP) (Tra-2047), dvs. tidlig førromersk jernalder. 
Begge treslagene kan ha høy egenalder. 

 
S10:2, nedgravning/utkastområde. 
I søndre del av S10 var det tydelig at en del av anlegget var forstyrret og delvis 
gjenfylt med matjordsholdige masser. Her ble det eneste skåret med hull funnet 
(se figur i tabell 5, nederst). 
 

 
Figur 14. Plan over struktur 10:2 Steinfritt fyllskifte, eventuelt stolpehull, kanskje ledd i en 
tømmingsaktivitet. Tegning Kevin Wooldridge. 
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S12 nedgravd ildsted. Strukturen målte ca. 1,5x1,0 m og var tydelig avgrenset i 
plan i søndre og vestre del, mens mer diffust avgrenset i nord og nordøst. Det 
ble påvist en del mellomstore stein i strukturens ytterkanter, hvorav en del var 
skjørbrent. Strukturen ble påvist ved graving av lag 2 (103x/98y NØ/2) og 
fremsto som en ansamling brent bein og trekull. Også keramikk, brent flint og 
ytterligere brent bein ble funnet. Strukturen ble snittet og viste at de brent beina 
var ulikt fordelt. Det ble funnet ca. 70 fragmenter brente bein i østre del, og 16 i 
den vestre. Andelen skjørbrent stein var også ulik, 6,2 liter i østre delen, mot 1,2 
liter i den vestre. Et forkullet meldefrø ble funnet i en jordprøve ved manuell 
gjennomgang av prøve JP6. Melde vokser på alle typer kulturjord, men også på 
strender. (Kilde: Den virtuella floran, Riksmuseet i Stockholm.) Ingen frø ble 
imidlertid funnet i en analysert jordprøve ved Anine Monsen, Natur og Kultur. 
Et brent bein fra S12 er 14C-datert til BC3705-3660 (4915±25 BP) med en 
analysert 13C-verdi på -25,5 ‰ (Tra-1574).  

 
Figur 15. Struktur 12 etter opprensning, foto mot øst av Annette Solberg (Cf34395_15). 
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Gjenstander innsamlet fra S12 Antall Vekt 

 Randskår med pinneinntrykk 

1 1,7g 

Udekorerte skår 25 31g 
Skrapere 2  
Avslag av flint 7  (3 er brente)  
Fragment av flint 25 (21 er brente)  
Splint av flint 10 (9 er brente)  
Avslag av bergkrystall 1  
Fragment av kvarts 1  
Mikroavslag (splint) av kvarts 1  
Perle av bein 2  
Brent bein bl.a. tåledd av svin og ubestemt 
alkefugl, -se også under analyser nedenfor. 

 
86 

 
12,2g 

Tabell 3. Tabell over gjenstander funnet i S12. 
 
I en kvadrant som var skåret diagonalt av S12 ble det funnet et skår med 
snorstempeldekor sammen med en håndfull brente bein i den delen som ble 
definert som utenfor strukturen.  I nordenden gikk massen i ildstedet over i en 
mørkere brun farge som fortsatte i retning mot kanten til masseuttaket. Det kan 
dreie seg om rester av et kulturlag som har vært beskyttet fra moderne 
aktiviteter.   
 

 
Figur 16. S12 i profil mot øst. Foto: Annette Solberg (Cf34395_31). 
 

  
Figur 17. S12 i profil mot vest. Foto: Annette Solberg (Cf.34395_29, 30). 
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1) Mørkebrun humusholdig sand og silt, kulturlag? 
2) Mørk brunsvart kull- og humusholdig silt/sand – kull-linse 
3) Brungrå utvaskingslag med silt og sand 
4) Anrikningslag 
5) Gulbrun siltholdig sand 
 
Figur 18. S12 i plan og profil mot vest. Tegning av Annette Solberg. 

 

5.5.2 FUNNMATERIALE 
Funnmaterialet viser relativt stor variasjon i råmateriale, selv om flint og 
keramikkskår dominerer. Keramikk og brente bein utgjør de to største 
funnkategoriene, men fragmenteringsgraden var høy.  
 
Materiale Antall Vekt og gjennomsnittsvekt/st 
Keramikk  798 1791 g / 2,2 g 
Flint 2186  
Bergkrystall 20  
Kvarts 113  
Bergart 70  
Produksjonsavfall 86  
Brent/tørket leire 48 216,5 g / 4,5 g 
Bein og tann 6 5,2 g / 0,9 g 
Sum 3327  
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T
a
Tabell 4. Funn og vektfordeling innenfor materialkategoriene fra utgravingen. 

 

 
Figur 19. Sirkeldiagram som viser antallsfordelingen av de tre hoved-materialene. 
 

 
Figur 20. Diagram for fordelingen (i antall) av hardmaterialene og keramikk på Haslum. 
 
 
 
 
 

Brente bein 1442 220 g / 0,15 g 
Sum 4756  
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KERAMIKK 
Keramikkmaterialet fra Haslum er gjennomgående svært fragmentert og erodert. 
Gjennomsnittsvekten per skår er litt over 2 g, mens største vekt for et skår er 
26,2 g. Godset er hovedsakelig lyst brunt, enkelte med en mørkere kjerne. 
Mørkere brune skår forekommer også. Mesteparten av skårene er grovt magrede 
og har et karakteristisk innhold av rød feltspat. Sammen med kvarts og i enkelte 
tilfeller glimmer (biotitt) kan man generalisere magringen som knust 
gneis/granitt. De enkelte kornene er opptil 6-7 mm og er synlige både på inn- og 
utsiden av skåret. I enkelte tilfeller er magringen i et annet materiale, men om 
dette dreier seg om bein eller chamotte er vanskelig å si. Til sammen 26 skår har 
matskorpe, hovedsakelig på innsiden. 
 
En mindre gruppe skår har svært fin magring, der leire synes å dominere, 
magringskornene er få og eventuelt av kvartssand. Skårene er for det meste 
distinkt rødlige (men også grå) og skiller seg ut fra det øvrige materialet (se 
øverste bilde i tabell 4). Denne typen skår har – med et unntak - bare strek/fure-
dekor. Unntaket er et skår med fin snorstempeldekor. I denne sammenhengen er 
forekomsten av ulike typer leire i Slettabø-materialet interessant (Skjølsvold 
1977:298). Anna og Ivan Rosenqvist skiller her ut en gruppe ”D” som 
karakteriseres som ”..lyst terrakotta-farget kar med glatt overflate og en 
veggtykkelse opp til 7 mm. Det finnes lite magringsmiddel, bare sjamotte og 
noen få rundete korn av kvarts, feltspat og glimmer opp til 1 mm - som 
sannsynligvis er opprinnelige i leira.” (Rosenqvist og Rosenqvist i Skjølsvold 
1977:298). Forfatterne karakteriserer leiren med den karakteristiske rødlige 
farge som norsk, (se også Bruen Olsen 1992:142). 
 
Distribusjonen av keramikk fordeler seg innenfor utgravningsfeltet på følgende 
måte: 
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Oversikt over dekortyper 
Det ble funnet 798 skår hvorav 101 stk. (12,5 %) er dekorerte. Skårene har ulik 
type dekor: 
 
Skår med en 
dekortype 

Eksempel Antall Rand-
skår 

Plastiske 
furer/streker, 
ofte lett 
divergerende. 
(Unr. 1) 

  

20  2 

Vertikale 
streker, jevne 
(Unr. 1) 

 

14 1  

Diverse 
(pinne-) 
inntrykk 
(Unr. 2)  

 

10 4 

Snor 
(Unr. 3) 

 

4  1  

Snorstempel 
(Unr. 4) 

  

39 6  

Grop 
(Unr. 5) 

 

3  1  

Tabell 5. Forskjellige dekortyper innenfor keramikkmaterialet. Foto: Eva Schaller Åhrberg. 
 

Utover skårene med en enkel dekortype fantes også syv skår med to og tre 
dekortyper (se tabellene 6 og 7 nedenfor). Randskår er overrepresentert blant 
disse, og dette kan foreklares ved at selve randen ofte har strekdekor i tillegg til 
andre dekortyper. Hvis randen har snorstempeldekor forekommer den nesten 
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alltid også på hals- eller bukskårene. Skårene med flere dekortyper veier til 
sammen 46,1 g. 

 
 

To dekortyper i et skår 
(Unr. 6) 

 
Dekortyper 

 
Antall 

 

 
• Loddrett grunn strek mellom 
• vinkelstilte striper av fin 

snorstempel 

 
3 

 

 
• Tverrstilte tynne streker på 

randen 
• Pinneinntrykk under randen 

 
1 
 

 

 
• Snorstempel og hull (som ikke 

nødvendigvis er et dekor-
element, men som kan være 
det.) 

 
1 

Tabell 6. To forskjellige dekortyper i et skår (Unr. 6). Foto: Eva Schaller Åhrberg. 
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Tabell 7. Tre forkjellige dekortyper i et skår (Unr.6). Foto: Eva Schaller Åhrberg. 
 

En relativt høy andel av de dekorerte skårene fra Haslum har dekor av loddrette 
streker. Dette gjelder til sammen 29 skår med en sammenlagt vekt på 81,3 g. 
Gruppen skår med disse dekorelementene er imdilertid ikke slik at de kan tolkes 
å komme fra samme eller like kar. Gruppen kunne vært delt i to 
underkategorier; - men det viste seg å være vanskeligere enn antatt, særlig i 
henhold til de mindre fragmentene. Forskjellen består i at noen streker er 
kraftige, sjelden helt rette, og mellom furene forekommer det i enkelte tilfeller 
en konveks buleform (Figur 21a, venstre). Noen skår har streker som er mer 
distinkte i overgangen strek/overflate, og strekene er ofte mer parallelle som 
eksemplet i tabell 7:2. I spredningskartet er alle skår med vertikale streker slått 
sammen til en gruppe som kalles strek/fure, og i KHM’s gjenstandsbase har de 
samme undernummer. Spredningen av strekdekorerte skår er vist på figur 25. 
 

 
Tre dekortyper i et skår 

(Unr. 6) 
 

 
Dekortyper 

 
Antall 

 

 
• Tverrstilte jevne streker på 

randen 
• Pinneinntrykk under randen 

Snorstempeldekor på halsen 

1 

 

 
• Strekdekor på ytre del av 

munningen (anes på 
bildet) 

• (Pinne?)-inntrykk under 
randen  

• Fin snorstempel på halsen 
• (kornavtrykk?). 

2  
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Figur 21. To skår med strekdekor. Foto: Eva Schaller Åhrberg. 
 
Et skår som skiller seg ut er et randskår med ”bukstreker” fra rett under randen 
(som er udekorert) og nedover halsen (bilde til venstre på figur 21). Randen har 
her en buet tverrprofil i motsetning til de fleste andre som er mer utflatet. 
Til høyre på samme figur sees et uvanlig skår med bukstreker som begynner 
med et dypere inntrykk. Dekoren synes å begynne under knekken mellom hals 
og buk. 
 
Snordekor 
Det ble innsamlet fire skår med snordekor med en sammenlagt vekt på 15 g. Det 
ene er et randskår med kryssende snorlinjer rett under randen, det andre er det 
største av to sammenhørende skår, det tredje er et lite fragment. Ytterligere et 
skår har utvisket dekor som trolig er fra snor. 
 

   
Figur 22. To skår med snordekor. Foto: Eva Schaller Åhrberg. 

 
Snorstempeldekor  
Skår dekorert med snorstempel er den hyppigst forekommende på Haslum. Det 
forekommer totalt 38 skår med en sammenlagt vekt på 148,6 g (se figur 25). 
Dekortypen forekommer også sammen med andre stempeltyper (se tabell 7) 
som har pinneinntrykk nedenfor og strekdekor på randen. Stempelavtrykkene 
kan også være glisne i både henhold til avstand mellom radene og/eller mellom 
den enkelte snorstreken. Diagonale snorstempelavtrykk i korte rader på randen 
forekommer på syv skår. 
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Figur 23. Skår med glissen og tett snorstempel. Foto: Eva Schaller Åhrberg. 
 
Figur 23 viser eksempel på skår med glissen snorstempeldekor (bilde til venstre) 
og svært tett snorstempeldekor (bilde til høyre). Den sistnevnte kunne eventuelt 
benevnes kamstempel. Begge typene er relativt sjeldne i funnmaterialet. Skåret 
med tette rader er enkeltstående innenfor materialet fra Haslum. 
 

  
Figur 24. Skår med snorstempelrader i forskjellige retninger. Foto: Eva Schaller Åhrberg. 
 
Skårene i figur 24 er relativt uvanlige da de har stempelrader satt vinkelrett på 
hverandre. De to skårene er funnet ca. 4 m fra hverandre, men stammer 
sannsynligvis fra samme kar.  
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Figur 25. Fordelingen av strek/fure-dekor (til venstre) og snorstempeldekor (til høyre) på 
figuren. Grafikk: Rune Borvik. 
 
Dekor med (pinne-)inntrykk. 
Gruppen av skår med inntrykk omfatter ti skår på til sammen 21,9 g. De fleste 
inntrykkene forekommer under randen, som for eksempel på figuren i tabell 6.  

 

 
 Figur 26. Skår med inntrykk. Foto: Eva Schaller Åhrberg. 
 
Skåret i figur 26 synes å være en fast kombinasjon av to samtidige inntrykk der 
den ene er litt mindre enn den andre. Dette skåret er ett av to i sitt slag i 
materialet fra Haslum. 
 
Gropdekor 
To skår har et utvendig gropinntrykk, disse er ”tønneformede” (se figur i tabell 
4). Ytterligere et gropinntrykk synes å være plassert på innsiden av et kar. 
Sammenlagt vekt av disse tre skårene er 12,3 g.  

 
Udekorerte skår/form 
97,5% av skårene fra Haslum er udekorerte, sammenlagt omfatter dette 692 
stykker. Fragmenteringsgraden på keramikkmaterialet er så høy at skårenes 
form bare er karakterisert i de sikreste tilfellene. 34 er randskår (noen usikre), 
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13 er konkave halsskår, en er fra overgang hals/buk, en er fra overgang 
side/bunn og to er bunnskår (flat bunn). 
Relativt samlet, i norddelen av utgravningsområdet, ble tre kraftige randskår 
innsamlet hvorav to sannsynligvis er fra samme kar, muligens også det tredje. 
De er alle grovmagret med knust bergart. På det største skåret er randen markert 
utbuet slik at den øvre delen er klart konveks og 2,5 cm ned på halsen er en 
skulder lagt på utsiden (se fig. 27). Disse skårene virket fremmed i forhold til 
det øvrige materialet, og bl.a. Eldrid Straume (muntlig) har foreslått 
senneolitikum som mulig kronologisk plassering. Også Fredrik Hallgren har 
vurdert keramikken, og han utelukker ikke at disse kan være samtidige med 
majoriteten av det øvrige keramikkmaterialet. 
 

     
Figur 27 a og b. Kraftig randskår med skulder i en face og profil. Foto: Eva Schaller Åhrberg. 
 

BRENT LEIRE 
Gjenstander katalogisert under kategorien ”brent leire” er en relativt heterogen 
samling som kanskje ikke alltid engang er brent – eller det kan reises tvil om de 
er det. Mange er svært lette, mange er uformelige, og mange har inntrykk eller 
riss, og kunne i en del tilfeller kanskje defineres som leirklining. Gjenstandene 
er er samlet inn fordi de ikke synes å være naturdannelser. Gjenstandskategorien 
utgjør imidlertid et spørsmåltegn i forhold til funksjon og tilhørighet til det 
neolittiske funnmaterialet. Sveinung Bang Andersen har i en gjennomgang av 
funnene fra den tidligneolittiske boplassen på Gjedlestadvika på Eigerøy i 
Rogaland notert et antall funn av lignende art hvor funksjonen også er uavklart 
(Bang Andersen 1981). En av gjenstandene er sannsynligvis en del av en 
neolittisk leirskive (Jes Martens pers. med.). Skiven har i tverrsnitt en 
diskosform og er svært jevn i utformingen av kanten og bredsidene. Største mål 
er 5 cm, og hele skiven har vært ca. 10 cm i diameter (figur 28 a). 
 
En annen gjenstand ble funnet i S1. Denne stakk ut av profilet og ble bedømt 
som keramikk helt til den ble samlet inn. Også denne har lav densitet og er ikke 
magret. Gjenstanden gir inntrykk av å være formet, uten at formen er helt 
klarlagt. 
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En høy andel av de innsamlede gjenstandene er røde og tolkes som oker-
klumper. En av disse er 5,5 cm lang, og har en formet rund side og er avbrutt i 
en ende (se figur 28b). Denne ble funnet i ovnen S10. 
 

   
Figur 28 a og b: Del av ”neolittisk” leirskive (a) og okerstykke (b).  Foto: Eva Schaller 
Åhrberg. 

FLINT 
Artefaktmaterialet av flint omfatter til sammen 2268 artefakter. Flintmaterialet 
er svært fragmentert og over halvparten (53,4 %) av gjenstandene er 
varmepåvirket. 320 stykker (16,6 %) har cortex.  
 
Det sekundærbearbeidede materialet utgjør 3,7% (82 artefakter) og omfatter 23 
fragmenter av slipte flintøkser, ti pilspisser, 18 skrapere, fire kniver samt 27 
avslag og fragmenter med retusj. Det primærbearbeidede materialet omfatter 
2186 artefakter hvorav 27 kjerner, 12 flekker og fire flekkelignende avslag, 512 
avslag, 988 fragmenter og 561 splint. 
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Gjenstandskategori 
 

Antall  % Underkategori Antall 

Sekundærbearbeidet flint     
Slipt øks, fragmenter av 23(+1*) 1,5 Spissnakket øks, fragment av  1 
   Tynnakket øks, fragmenter av  9 
   Ubestemt slipt øks, fragmenter av 13 
Pilspiss 10 0,7 Bladformet spiss med konkav basis  1 
   Tangespiss, laget av økseavslag*  1 
   Tangespiss  1 
   Tverregget spiss  7 
Skraper 18 1,2  18 
Kniv  4 0,3 Flekke med skråbuet enderetusj  1 
   Flekker, flekkelignende avslag med 

retusj og/eller bruksretusj  
 3 

Avslag med retusj  5 0,3 Avslag med konveks fin retusj  1 
   Avslag fin retusj  2 
   Avslag med annen retusj  2 
Fragment med retusj 22 1,5 Fragment med kantretusj  3 
   Fragment med rett retusj  3 
   Fragment med konveks kantretusj  1 
   Fragment med overflateretusj  1 
   Fragment med retusj 14 
Sum sekundærbearbeidet 
 flint 

82 3,7 %  82 

Primærbearbeidet flint     
Kjerne 27 1,2 Plattformkjerne  3 
   Bipolar kjerne 21 
   Knute  2 
   Kjernerest  1 
Flekker og deler av  12 0,5 Flekker 11 
   Mikroflekke, distaldel  1 
Avslag, flekkelignende   4 0,2   4 
Avslag 512 24,4  512 
Fragment 988 45,2  988 
Splint 561 25,7 Mikroavslag 149 
   Splint 412 
Sum primærbearbeidet flint 2186 97,3 %  2186 

Tabell 8. Funnkategorier av flint på Haslum. 
 

 
Blant de 24 øksefragmentene stammer ni fra tynnakkede økser, og en er trolig et 
fragment av en spissnakket øks (A. Mjærum, G. Reitan og E. Østmo pers. 
med.). Det største øksefragmentet er 5 cm langt og stammer fra en tynnakket 
øks. Fragmentet er i to deler som kan sammenpasses, og ser ut til å ha ødelagt 
ved felling av trær (A. Mjærum, pers. med.). 
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Figur 29. To sammensatte deler av tynnakket øks.  
 
Av de 19 skraperne er omtrent halvparten tilnærmet hele. Disse er oftest laget 
på store runde skiveavslag og er heller kraftige enn tynne. Råstoffkvaliteten er 
gjennomgående god, og svært variert fra dyp svart til grå/hvit-stripet flint. En av 
skraperne er omarbeidet bipolart sekundært. Syv av skraperene er mellom 4-5 
cm store, og seks er mindre eggfragmenter. 
 
Blant de 10 pilspissene dominerer tverrspissene. En er svakt skjevegget og en er 
skjevegget, men denne kan ha en skuddskade som har ført til skjevheten. En 
tverrspiss er kun 0,8 cm lang, men er en perfekt utformet tverrspiss. Spissen er 
laget av et slipt avslag og synes å være en tangespiss. Det er imidlertid tvilsomt 
om intensjonen var en pilspiss eller om det dreier seg om en mer tilfeldig form. 
En liten del av tangens ene side er klart retusjert, men på den andre siden kan 
det dreie seg om en skade. En tange av en uspesifisert spiss inngår i materialet i 
tillegg til et tangefragment av en spiss av tidlig-/mellomneolittisk type. Den 
yngste spissen er en overflateretusjert bladformet spiss med konkav basis. 
Denne er 1,6 cm lang og er en sen type, trolig fra yngre bronsealder/tidlig 
jernalder. 
 
Fire gjenstander er katalogisert som kniver, hvorav en er et flekkelignende 
avslag med bruksretusj. En kniv er en flekke med skråbuet enderetusj som høyst 
sannsynlig kan tilskrives et senmesolittisk innslag på lokaliteten. Kniven er 
varmepåvirket og kun halve ble funnet. Et tynt avslag med fin (bruks-) retusj er 
katalogisert som avslagskniv. Et 4,6 cm langt flekkelignende avslag (i to deler) 
med bruksspor på den konkave siden har sannsynligvis vært brukt som 
skjærende redskap.  
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Figur 30. Fordeling av flintgjenstander. Observer at øksekategorien utgjøres av noen større, 
men flest mindre fragmenter. Grafikk: Turid Brox Nilsen. 
 
Det er funnet få regulære flekker, og av de 12 registrerte er de fleste 
fragmenter. De synes ikke å være laget på sylindrisk kjerne. Et 
proksimalfragment av en mikroflekke er laget på håndtakskjerne og er dermed 
trolig senmesolittisk. Tre avslag er i tillegg til de nevnte katalogisert som 
flekkelignende avslag. Disse er sortert under samme undernummer som 
flekkene. 
 
27 retusjerte avslag/fragmenter/splinter er katalogisert. Noen av disse har 
muligens ”tråkkretusj”.  

BERGKRYSTALL 
Til sammen ble det funnet 86 artefakter av bergkrystall, hvorav kun en er 
sekundærbearbeidet. Av primærbearbeidete artefakter finnes 20 artefakter, 
hvorav to kjerner, syv avslag, fire fragmenter og seks splinter uten slagbule. 
 
Det synes imidlertid å ha vært en form for utvinning av bergkrystallprismer i 
nærområdet. Det ble funnet åtte ”bunner” av bergkrystallprismer. På samtlige er 
tettsittende sekskanter (basisene av prismer) er synlig på overflaten. 
Artefaktkategorien er katalogisert som produksjonsavfall. Dessuten ble det 
innsamlet 78 prismer hvorav de fleste  er forholdsvis små og tynne. Lengden 
varierer mellom 0,6 og 1,8 cm. Disse er katalogisert som en underkategori av 
produksjonsavfall.  
 
Bergkrystallprismer er vanlige på steinalderboplasser (særlig fra eldre stein-
alder) og det er ikke usannsynligvis at de har hatt en symbolsk betydning. 
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Gjenstandskategori 
 

Antall  % Underkategori Antall 

Sekundærbearbeidet bergkrystall     
Fragment med retusj 1 5,5 % Fragment med innhakk  1 
Sum sekundærbearbeidet 
bergkrystall 

1   1 

Primærbearbeidet bergkrystall     
Kjerner 2  Bipolar kjerne  2 
Avslag 6    6 
Fragment 4    4 
Splint 6  Splint  5 
Sum primærbearbeidet bergkrystall 18 84,5 %  17 
Sum slått bergkrystall 20 100 %  18 
     
Produksjonsavfall     
Base/del av bergkrystallforekomst 8   8 
Prismer 78   78 
Sum produksjonsavfall 86   86 

Tabell 9. Funnkategorier av bergkrystall på Haslum. 

         KVARTS  
Det ble funnet 114 artefakter av kvarts. 2,7% er sekundærbearbeidet. En 
gjenstand tolkes som en basisdel av en overflateretusjert bladformet spiss med 
konkav basis. Et avslag med konveks kantretusj; et fragment med retusj og 
distalenden av en flekke inngår i materialkategorien sammen med 22 avslag, 43 
fragmenter og 24 splinter hvorav to med slagbule. Videre ble det funnet 14 
kjerner, hvorav tre plattformkjerner (en tilnærmet konisk), to bipolare og ni 
øvrige kjerner.  
 
Bedømmelse av kvarts som råstoff for gjenstander gjøres oftest med et mer 
kritisk blikk enn andre råmaterialer. I materialer med flint som dominerende 
råstoff blir sannsynligvis kvartsen nedprioritert og kanskje derfor 
underrepresentert. Innenfor gruppen finnes enkelte stykker som nærmer seg 
bergkrystall, og ytterligere noen som er kalt melkekvarts.  

 
 

Gjenstandskategori 
 

Antall  % Underkategori Antall 

Sekundærbearbeidet kvarts     
Pilspiss 1  Bladformet spiss med konkav 

basis 
1 

Avslag med skråbuet kantretusj 1   1 
Fragment med retusj 1   1 
Sum sekundærbearbeidet 
kvarts 

3 2,7 %  3 

Primærbearbeidet kvarts     
Kjerner 14  Plattformkjerne 3 
   Bipolar kjerne 3 
   Øvrige/uregelmessige kjerner 5 
   Kjernerest 3 
Flekke 1  Distaldel av smal flekke 1 
Avslag 22   22 
Fragment 49   49 
Splint 25  Mikroavslag 2 
   Splint 23 
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Sum primærbearbeidet kvarts 110 97,3 %  110 
Sum slått kvarts 114 100 %  114 

Tabell 10. Funnkategorier av kvarts på Haslum. 

BERGART 
Gjenstandene av bergart omfatter 74 stykker og utgjør i hovedsak en liten men 
informativ gruppe som høyst sannsynligvis kan knyttes til et kortere opphold 
mot slutten av eldre steinalder. Av tre unntak er en nakkedel av en slipt firesidig 
øks som sannsynligvis er tynnakket. Et 3,2 cm langt stykke er smalsiden og 
deler av bredsidene av en godt slipt – delvis polert –tynnakket øks (A. Mjærum 
og E. Østmo pers. med.). Et tredje slipt avslag (mulig av hornfels) kan trolig 
tilknyttes eldre steinalder - likeså nakkedelen av en kjerneøks. Fire deler av 
slipeplater av sandstein ble innsamlet; likeså to deler av sandsteinskniver og en 
plattformkjerne. 34 avslag og 22 fragmenter ble også innsamlet.  
 
En kuriositet er en stein med tre innrissede furer som kan ha vært kopiert fra et 
traktbegerskår.  

 
 

Gjenstandskategori 
 

Antall  % Underkategori Antall 

Sekundærbearbeidet bergart     
Slipt øks, fragmenter av 4 6 % Tynnakket øks, sidefragment   1 
   Nakkefragment av firesidig øks 1 
   Ubestemt slipt øks, avslag av 2 
Kniv 2 3 % Deler av to sandsteinskniver 2 
Sum sekundærbearbeidet 
 bergart 

6 9 %  6 

Primærbearbeidet bergart     
Kjerne 1 1,5 % Plattformkjerne 1 
Avslag 31 47 %  31 
Fragment 22 33,3 %  22 
Sum primærbearbeidet bergart  91 %   
Sum slått bergart 66 100 %  66 
     
Annen bearbeidet bergart     
Glittstein (?) 1    
Knakkestein 1    
Stein med strekdekor 1    
Nålformet stein 1    
Stein med sliping 1    
Slipestein 2    
Sum annen bearbeidet bergart 7    

Tabell 11. Funnkategorier av bergart på Haslum. 
 

BRENTE BEIN 
Fragmenter av brente bein utgjør den nest største funngruppen. Det ble samlet 
inn 1429 fragmenter tilsvarende 265 g brent bein. Gjennomsnittsvekten pr. 
fragment er i overkant av 0,2 g.  
 
Et utvalg  på 284 stykker ble sendt til osteologisk analyse, men kun seks av 
disse ble identifisert til art (se vedlegg 8.5). 
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Utgravd areal og antall beinfunn pr lag og vekt pr lag. 
  
Lag 1 130 m2  373/57,4g ca. 3 g/m2 
Lag 2 125 m2  757/120,3g ca. 6 g/m2 
Lag 3 24 m2 227/28,4g ca. 8,5 g/m2 
Lag4  1,25 m2  81/13 g ca. 10 g/m2 
Sum      1442/220g  
Tabell 12. Liste over mengde- og vektfordeling av brente bein i lag 

 
Figur 31. Oversikt over funn av brente bein i alle lag. Grafikk: Turid Brox Nilsen 

 

           MULIGE GJENSTANDER AV BEIN 
Det ble funnet syv mulige bearbeidete gjenstander av bein, se tabell nedenfor. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
T
Tabell 13. Liste over mulig bearbeidet bein. 
 
De to halve beinperlene er laget av rørbein av fugl som er skåret over på tvers. 
Slike er kjent fra neolittiske graver bl.a. i Latvia (A. Mansrud, pers. med.). Det 
er interessant at de ble funnet i S12, den strukturen med sikrest tilknytning til 

X  Y Kvadrant Lag Gjenstandsdel Antall 
103 98 SV 1 odd? 1 
103 93 SØ 1 slipt? 1 
95 99 NØ 2 odd med slipespor 1 
97 97 NV 2  tresidig, usikker 1 
S12  halv perle 2 
97 97 SØ 1  firesidig odd 1 
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tidligneolitikum. De øvrige er alle fragmenter med avsmalet spiss, der en er 
firesidig og en har slipespor på en side. Største mål blant disse er 1,5 cm.  

5.5.3 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 
Vedartsanalyser og trekullprøver  
Det ble samlet inn 14 trekullprøver fra strukturene. Fem av kullprøvene er 
vedartsbestemt av Helge I. Høeg (se vedlegg 8.5). 
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*del av prøve til 14C-analyse 
** hele prøven til 14C-analyse  
 
Tabell 14. Liste over kullprøver. De markerte er vedartsbestemt av Helge I Høeg. 
 
 
Radiologiske dateringer 
Det er utført fire 14C-dateringer ved NTNU, tre av trekull og et av brent bein. 
Prøvene falt innenfor tidsrommet BC3705-3660 til BC490-395, dvs. tidrommet 
tidligneolitikum til førromersk jernalder. Tabellen under viser dateringene fra 
lokaliteten: 
 
Kontekst Analysemateriale Resultat Lab. ref. 
S12 nedgravd 
ildsted 

Brent bein 4915±25 BP 
BC3705-3660  

TRa_1574 

S1 kokegrop Trekull, bjørk 2705±35 BP 
BC895-810 

TRa_2045 

S2 beingrop Trekull, ask 3020±45 BP 
BC1375-1170 

TRa_2046 

S10 ovnsanlegg Trekull, lind 2395±40 BP 
BC490-395 

TRa_2047 

 

S nr. Kontekst Vekt/g bjørk  ask osp lind eik 
selje/ 
osp  

S1 Kullag i bunnen ∑1 1** 1  2 9  
S10-2 Grop/stolpehull ∑4,5 1   3 13 2 
S2 NV ∑1  6**   4  
S2 N-del lag 3 (1) 1,3       
S2 N-del lag 3 (2) 1,1       
S2 N-del lag 3 (3) 1,1       
S2 SØ/2 0,1       
S10 Ovn ∑14,5    19* 20  
S12 NV-profil 12,2       
S12 NV-profil 21,4       
S12 KP 3 0,8   7  3  
S12 103/98 NV i profil 4       
S12 JP6 *** 1,8       

94/96 
NØ/2 

2 trekullignende 
fragmenter, 
hartstetning?        
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Figur 32. Dateringene fra Haslum (OxCal) 
 
Makrofossilanalyser 
Fem jordprøver fra fire strukturer ble sendt til makrofossilanalyse ved NOK v/ 
Annine S. A. Moltsen (NOK rapport nr. 43-2010). I rapporten konkluderer 
Moltsen; ”Til trods for at de var relativt store mængder af trækul i prøverne 
blev der ikke fundet hverken korn og andre frø eller andre materialer som 
afslører anlæggenes funktion”. 
 
Jordprøve. nr. Struktur nr.  Tolkning og kontekst Liter sendt 
JP-1 S1 Kokegrop, SØ-kvadrant 

bunnen 
Ca. 2 

JP-2 S2 Beingrop, SØ-kvadrant. Ca. 1,5 
JP-3 S10 Ovn  Ca. 0,7 
JP-4 S12 Ildsted/grop med TRB-

keramikk og brente bein. 
Ca. 2  

JP-5 S10 Ovn Ca. 2 
Tabell 15. Liste over jordprøver sendt til analyse. 
 
Øvrige jordprøver er såldet i melsikt for gjenstander, makrofossil og trekull. I en 
jordprøve fra S12, lag 2 ble et forkullet frø av Chenopodium, melde, innsamlet 
ved siden av 1,8 g trekull.  

 
 

 
Osteologiske analyser 
De ble oversendt 43 beinprøver for osteologisk analyse ved Universitetet i 
Bergen. Prøvene veide sammenlagt 75 g og inneholdt 44 funnposter. I kapitel 
8. 5 finnes den fullstendige listen over beinfunn og bestemmelser. I tabellen 
nedenfor listes sikre og noe mindre sikre bestemmelser fra analysen. Det ble 
ikke funnet menneskebein. Tre arter ble identifisert til svin/villsvin, sau/geit og 
teist. 
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Struktur 
nr. X Y Kvadrant Lag Antall 

Vekt i 
gram Bestemmelse (utvalg) 

 
92 94 NV 2 1 0,9 

mulig Tibia epifyse av 
størrelse sau/geit 

S10 ovn 95 98 SV 3 1 0,9 Klovdyr, større enn sau/geit 

 
96 93 SØ 2 2 1 

Tibia epifyse, størrelse 
sau/geit 

 
98 98 SV 1 1 0,9 

Ubestemt pattedyr - 
mulig distal femur av svin 

 
101 98 NØ 2 1 0,8 Sau/geit, tåledd 

 
101 100 NV 1 1 0,3 Sau/geit, tåledd 

(S12) 103 98 NV 4 16 3,1 Mindre alkefugl  
(S12) 1 104 98 SØ 4 28 4,9 Svin  
(S12) 104 98 SV 4 8 1,3 Teist, (Cepphus grylle) 

Tabell 16. Liste over brente bein med bestemmelser utover “ubestemt pattedyr”. 

5.5.5. FUNNSPREDNING 
Den relativt lave funnmengden kan illustreres ved en gjennomsnittelig 
funntetthet på 12 gjenstander (unntatt brente bein) pr kvadratmeter og 10 cm lag. 
Fordelingen av funn over den utgravde flaten kan generelt sett karakteriseres 
som lite distinkt hvis man ser på funnmengden generelt. De øverste 1-2 lagene 
var påvirket av nyere tids aktiviteter. Dette kan illustrers i spredningskartene for 
keramikk som viser alle keramikkfunn og keramikkfunn i lag 3 og 4 (figur 33 a 
og b). På fig. 33b kan man ane en mulig fortetning av keramikk noen meter sør 
for ildsted S12, datert til tidligneolitikum.  

 

Figur 33 a og b. a). Alle keramikkfunn og b, keramikk fra lag 3 og lag 4 (sistnevnte kun i 
strukturene). Grafikk Turid Brox Nilsen. 
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Figur 34 a og b. a). Alle funn av brent bein fra Haslum og b), beinfunn i lag 3 og 4. Grafikk: 
Turid Brox Nilsen 

Fordelingen av brente bein har en lignende distribusjon, med en dypereliggende 
konsentrasjon ved S12. At de brente beina sikkert kan kobles til S12 
sannsynliggjøres ved at den daterte 14C- prøven fra ildstedet til tidligneolittikum 
var på brent bein. 

Figur 35 viser spredningen av alle flintgjenstander. I lag 2 (figur 35 a) er flint 
spredt over store deler av flaten. I lag 3 (figur 35 b) har flinten tilsvarende 
utbredelse som keramikken og de brente beina.  

 

Figur 35 a og b. a). Alle funn av slått flint fra Haslum i lag 2 og b), og i lag 3 og 4. Grafikk: 
Turid Brox Nilsen 

Spredningen av keramikk og flint viser en tilknytning til ildsted S12 og 
nærområdet omkring dette. For brente bein er forholdene stort sett de samme. Et 
område tilsynelatende svært forstyrret av moderne aktiviteter har allikevel vist 
seg å ha viktig informasjon å formidle. 

5.5.6 DATERING, KRONOLOGI OG FASER 
Boplassen på Haslum ligger 45 moh. i dag. Ved tidligneolitikums begynnelse lå 
stranden ca. 35 moh., og dermed ca. 10 m lavere enn boplassen. Dette betyr at 
den lå på et langsmalt eid med lave bergknauser i øst, og høyere berg i vest.  
 
Flere ulike kronologiske horisonter er til stede i materialet fra Haslum. 
Boplassen var i forkant av utgravningen antatt å være fra den senmesolittiske 
nøstvetfasen. Under utgravningen ble det gjort enkelte men karakteristiske funn 
fra denne perioden. Disse omfatter noen slipte avslag av bergart trolig fra 
nøstvetøkser, to fragmenter av sandsteinskniver og del av en flintkniv. 
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Slipesteinene av sandstein kan også tilskrives denne fasen. Aktiviteten fra 
nøstvetfasen har trolig foregått ved stranden ved den daværende Bunnefjorden. 
Boplassområdet vil i denne perioden ha ligget på et smalt eid mellom to 
bergkoller. 
 
Den kronologiske fasen som er mest fremtredene i funnmaterialet er den 
tidligneolittiske. Funn av dekorert keramikk og fragmenter av tynnakkete 
flintøkser kan tilskrives aktivitet i denne fasen. Ildsted S12 er datert til 
tidligneolitikum, og har dermed med sitt innhold av keramikk og brente bein 
stor betydning for tolkningen av materialet på boplassen. Den kronologiske 
rammen for tidligneolitikum er vanligvis satt til 3900-3400 BC på Østlandet. Et 
brent bein fra det nedgravde ildstedet S12 ble datert til 3705-3660 BC, dvs. 
omtrent midre del av perioden. Til tross for at kun en struktur er datert til denne 
fasen, er keramikken spredd over hele boplassflaten. Dette gjelder også 
fragmentene av tynnakket og spissnakket øks, i tillegg til pilspissene som 
domineres av tverrspisser. 
 
Et tredje kronologisk innslag i materialet på Haslum er to sene 
overflateretusjerte spisser og avslag/fragmenter/splinter fra overflateretusjering. 
Disse kan trolig knyttes til opphold på plassen i  siste del av bronsealder.  Disse  
kan eventuelt knyttes til dateringen av beingropen S2 datert til 1375-1170 BC 
og/eller kokegropen S1, datert til slutten av bronsealder 895-810 BC. 
 
En siste aktivitet som gjenspeiles av 14C-dateringer er ovnsanlegget S10 datert 
til begynnelsen av førromersk jernalder. 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  
Boplassen var i forkant av undersøkelsen på bakgrunn av strandlinje antatt å 
kunne dateres til senmesolitikum, overgang fase 3/fase 4. Bortsett fra enkelte 
funn fra denne perioden kan majoriteten av funnene knyttes til aktivitet i første 
del av yngre steinalder, - tidligneolitikum. Flere av problemstillingene i 
prosjektplanen var allikevel relevante bl.a. med hensyn til diskusjonen omkring 
faser, funksjon og intern boplassorganisering. Organiseringen av boplassrommet 
var imildertid relativt problematisk å klarlegge da strukturene var få og funnene 
som resultat av dyrkning i nyere tid var blitt relativt jevnt spredt utover flaten. 

 
Den mest distinkte konsentrasjonen av tidligneolittisk keramikk var i tilknytning 
til et nedgravd ildsted (S12) datert til samme tid. Foruten de senmesolittiske og 
tidligneolittiske oppholdene ble tre strukturer datert til henholdsvis eldre 
bronsealder, yngre bronsealder og førromersk jernalder påvist. Få av 
gjenstandsfunnene kan imildertid knyttet til aktivitet i disse periodene. Unntaket 
er to flateretusjerte pilspisser av flint og kvarts samt enkelte mikroavslag fra 
overflateretusjering som passer inn i en yngre bronsealder kontekst.  
 
Den lave funnfrekvensen tyder også på at det ikke har foregått omfattende littisk 
aktivitet på lokaliteten. Funn av kjerner og en relativ høy andel 
primærbearbeidet materiale tyder imidlertid på noe redskapsproduksjon. Mye av 
avfallsmateriale synes imidlertid også å representere oppskjerping, omforming 
og utskifting av medbrakte redskaper. 
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Det var uventet at utgravingen av boplassen på Haslum skulle frembringe et så 
stort og variert tidligneolittisk keramikkmateriale. Det er ikke bare mengden, 
men også dekorvariasjonen som gjør boplassen uvanlig. I keramikkmaterialet 
finnes et flertall av de dekorelementene som har vært sentrale i diskusjonen om 
hvorvidt snorstempeldekorert keramikk må oppfattes som  en egen kulturform 
eller som en del av traktbegerkulturen. Dessuten er dekorelementer fra mer 
tradisjonelle traktbegerkar også funnet på Haslum. 
 
I de senere år har det vært diskusjon om neolittisk keramikk, da særlig med 
utgangspunkt i dekoren. Asle Bruen Olsen (1992:141f) er en av dem som 
innledet diskusjonen om alderen og kulturtilhørigheten til snorstempeldekorert 
keramikk ut ifra undersøkelsene i Kotedalen. Han mente da at snordekor tilhørte 
den tidligneolittiske fasen, og viser til at disse hadde en helt annen 
keramikkråvare enn de senere snorstempeldekorerte karene. Skårene med 
tvunnet snordekor i materialet fra Kotedalen har etter beskrivelsen å dømme 
samme finmagrete og ofte rødlige gods som materialet fra Haslum og fra 
Slettabø. Bruen Olsen (1992) mente at dette godset var importert og at det 
representerte tradisjonell traktbegerkeramikk. 14C-dateringene tydet imildertid 
på at mye av keramikken fra Kotedalen måtte være samtidig med den 
importerte. Den førstnevnte ble oppfattet som lokalprodusert. 
 
Matskorpedateringer fra boplassen Auve ved Sandefjord hadde allerede på 
1980-tallet gitt resultater som tydet på høy alder, men dateringsreultatene ble 
ikke ansett som sikre på bakgrunn av sannsynligheten for gammelt 13C i prøvene 
fra denne sterkt marint betonte boplassen (Østmo 1993). I 1996 gjorde Håkon 
Glørstad en gjennomgang av keramikken fra Slettabø i henhold til stratigrafien 
og kontekst. Gjennomgangen sannsynliggjorde en datering opp mot 5300 BP på 
et snorstempeldekorert skår fra Slettabø (Glørstad 1996, Skjølsvold 1977). Selv 
om Glørstad i ettertid synes å ha gått bort fra dette synet, er det ikke usannsynlig 
at det kan forekomme keramikk så tidlig da dette er tilfelle i Finnmark og ned 
mot den sydlige Østersjøkyst, Sverige og Danmark (Hallgren 2008:58).  
 
Figur 36 indikerer at første delen av neolitikum er relativt godt representert i 
Folloområdet og særlig i Frogn. Selv om kartet kanskje i hovedsak gjenspeiler 
hvor aktiviteter har ført til registreringer og utgravninger, er det allikevel et 
minstemål av det som finnes. Det skjer også sjeldent at de attraktive 
sentralområdene for både forhistorisk og nåtidens jordbruk ved de nåværende 
gårdene på Ås og Ski- eller Ra-morenen blir eksploatert, slik at utgravninger 
finner sted. Et eksempel på potensialet i dette området er demonstrert på gården 
Nøkleby (Amundsen et al. 2006). Ut fra et funn av en fragmentert mangekantøks 
i dyrket mark og en prøvestikks-aksjon fant man sporene av en tidligneolittisk 
jordbruksboplass som dekker bortimot 5 mål (Amundsen et.al. 2006:85). 
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Figur 36. Tidlig- og mellomneolittiske boplasser (røde markeringer) og funn (grønne 
markeringer) i Follo. Utsnitt av kart fra Mjærum m.fl.2008. Kartet er produsert av Øystein 
Amundsen. 

 
I de senere årene er det blitt hevdet at jordbruket under tidligneolittikum har 
spilt en langt mindre rolle enn tidligere antatt (bl.a. Prescott 1996 og Glørstad 
2009). Til tross for et økende antall av boplasser med funn av 
traktbegerkeramikk har konkrete funn av korn og husdyrbein vært sparsomme. 
Beinmateriale artsbesmtent til svin og sau/geit kan reprsentere villsvin og rådyr, 
og bein av storfe er fraværende. Også korn er sjeldne funn. Undersøkelsene til 
Anette Solberg (2009) i Østfold og Nord-Bohuslän viser at det kun en boplass, 
Neanberg i Skee, Sverige, hvor man har to funn av forkullet bygg i en 
tidligneolittisk kontekst (Westergaard 2008: 36; Solberg 2009). Dette synes å 
være det nærmeste funnstedet for korn datert til tidligneolitikum. På Orust i 
Bohuslän er det nylig datert et bein av storfe til begynnelsen av tidligneolitikum 
(Petersson pers. med.),– også dette kanskje det nærmeste funnet av storfe.  
 
På Haslum er det funnet noen få bein av dyr større enn svin, men om de 
representerer storfe eller elg er uvisst. Ut i fra beliggenheten og 
funnsammensetningen er det rimlig å anta at de maritime ressursene har vært en 
viktig faktor for aktiviteten på Haslum både i eldre og yngre steinalder. 
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6. KONKLUSJON 
Kulturhistorisk museum gjennomførte en arkeologisk utgravning i Korsveien 19 
sommeren 2010. Det littiske funnmaterialet omfatter 2389 artefakter av ulike 
råstoff, der flint dominerer. I tillegg ble det funnet 798 skår av dekorert og 
udekorerte keramikk på til sammen 1,8 kg. De dekorerte skårene kan knyttes til 
den tidligneolitiske traktbegerkulturen og er et av de største funnene i sitt slag i 
Sørøst-Norge. I et nedgravd ildsted, datert til 4915±25 BP, (3705-3660 BC) ble 
det foruten dekorert keramikk også funnet to beinperler. 
 
Det ble i tillegg til det nedgravde ildstedet påvist en kokegrop, en beingrop, en 
ovn og to stolpehull. Det er utført fire radiologiske dateringer, tre på trekull av 
henholdsvis bjørk, ask og lind og en på brente bein. 14C-dateringene av struk-
turene strekker seg fra tidligneolittikum til eldre jernalder. Dateringsresultatene 
viser til to-tre opphold på plassen over et tidsrom på ca. 3500 år.  
 
Det funnmaterialet kan på bakgrunn av typologi i hovedsak knyttes til 
tidligneolitikum. Funnet av keramikkskår fra traktbegerkulturen og fragmenter 
av spiss- og tynnakkede økser er spesielt for lokaliteten. Av andre diagnostiske 
gjenstander ble det funnet syv tverrpiler og to tangespisser. Funn av slipte av 
bergartsavslag trolig fra nøstvetøkser, fragmenter av sandsteinskniver og 
slipesteinene av sandstein viser også mot aktivitet på plassen i senmesolitikum 
fase 3. Videre kan to overflateretusjerte bladformete pilspisser med konkav 
basis trolig knyttes til en datering til yngre bronsealder. Funndistribusjonen 
bærer preg av nyere tids aktiviteter på plassen, og at det ikke har foregått noen 
omfattende littisk redskapsproduksjon.  
  
Haslum er en blandet boplass med spor etter aktivitet fra mange perioder, men 
det store innslaget av tidligneolittiske keramikk vil allikevel være et vikitg 
bidrag til den videre forståelsen av traktbegerkulturens betydning i forhold til 
spredningen av jordbrukskultur i Sør-Norge, et klassisk spørsmål innenfor norsk 
arkeologi (f. eks. Hinsch 1955, Østmo 1988, Bruen Olsen 1992, Glørstad 1996 
og Glørstad og Prescott (red.) 2009). 
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE  

STRUKTURLISTE 
Str. 
nr. 

Type Kontekst  Form Dimen-
sjon (m) 

Dybde
* (m) 

Element/ 
fyll 

Kom.  

S1 Kokegrop boplass rund 1 0,4  datert 
S2 Beingrop boplass rund 0,35 0,25  datert 
S4 stolpehull

/grop 
 rund 0,3 0,15   

S10 ovn  rund 2x2,2 0,3  datert 
S12 nedgravd 

ildsted 
 oval 1,1x0,85 0,2  datert 

S14 stolpehull
/grop 

 rund 0,35 0,15   

 

8.2. FUNN OG PRØVER 
Tilveksttekst C57572/1-68 
Boplassfunn fra steinalder/bronsealder/eldre jernalder fra SOLBAKKEN av 
HASLUM (51/29,33,78), FROGN K., AKERSHUS. 
 
Kulturhistorisk museum utførte i perioden 31.05 - 23.07., og 09.08.-03.09. 2010 en 
arkeologisk undersøkelse av steinalderlokaliteten Haslum (C57572), på Solbakken 
under Haslum, Frogn kommune, Akershus. Lokaliteten ble registrert av Akershus 
fylkeskommune i 2009 (Johannsen 2009). Den arkeologiske undersøkelsen på Haslum 
foregikk hovedsakelig som en konvensjonell steinaldergravning. Først ble lokaliteten 
avtorvet med gravemaskin, totalt 200 m2. Det ble deretter gravd 130 m2 i lag 1, 125 
m2 i lag 2, 24 m2 i lag 3 og 1,25 m2 i lag 4. Dette utgjør til sammen 28,3 m3.  
Det littiske funnmaterialet omfatter 2389 artefakter av ulike råstoff, i hovedsak av 
flint. I tillegg ble det funnet 798 keramikkskår (hvorav ca. 100 var dekorert). De 
dekorerte skårene, viser sammen med fragmenter av tynn- og spissnakkete flintøkser 
opphold på boplassen i tidligneolittikum. Av andre diagnostiske gjenstander ble det 
funnet syv tverrpiler og to tangespisser. En 14C -datering av et brent bein fra et 
nedgravd ildsted ga resultatet 3705-3660 BC. Videre ble en beingrop datert til eldre 
bronsealder, en kokegrop til yngre bronsealder, og et ovnsanlegg til førromersk 
jernalder. Dateringsresultatene viser til to-tre opphold på plassen over et tidsrom på 
ca. 3500 år. To bladformete pilspisser med konkav basis kan evt. knyttes til en 
datering til yngre bronsealder. Dessuten antyder deler av gjenstandsmateriale et 
kortere opphold i senmesolitikum, fase 3. Det ble videre funnet to beinperler og noen 
få bearbeidete stykker blant de innsamlete 265 gram brente bein. 
Vedartsbestemmelser er utført av Helge I. Høegh, og 14C -dateringene ved 
Nasjonallaboratoriet for 14C-datering ved NTNU (DF-4308). Det ble ikke funnet noen 
makrofossil i prøvene analysert av NOK/Anine Moltsen (NOK-rapport nr. 43-2010). 
Osteologisk analyse er utført av Anne Karin Hufthammer ved Universitetet i Bergen 
(JS 1566). Fragmenteringsgraden gjorde at de alle fleste brente bein ikke kunne 
bestemmes, men tre arter ble påvist, - svin/villsvin, alke/teist og sau/geit.  
 
Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger ca. 300 m nordvest for hovedhuset på 
Haslum gård, på tunet av Solbakken, i det som tidligere har vært dyrket mark. I øst 
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avgrenses lokaliteten av en bergkolle, i nord av et mindre masseuttak, og i sør heller 
terrenget mot skogs- og beitemark og en bekkeravine. Haslum ligger 45 moh.  
Kartreferanse: ØK, CU 075-5-2. Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32. N: 6790609 Ø: 
634102.  
FornminneID: 132329 
Litteratur:  
Johannesen, L. 2009: Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i 
forbindelse med regulering av gnr/bnr. 51/29, 33 Solbakken i Frogn kommune, 
Akershus fylke. 

Schaller Åhrberg E. & H. Damlien 2011, Rapport fra arkeologisk utgraving. 
Steinalderlokalitet Haslum, (GBNR 51/29,33), Frogn kommune, Akershus. 
Fornminneseksjonen. Kulturhistorisk museum. Universitetet i Oslo.  
 
1) 34 skår av kar med strek/furedekor, hvorav 3 er randskår. L: 1,0-4,5 cm. Vekt: 
85,5 g. 
2) 5 skår av kar med snordekor, hvorav 1 er randskår. L: 1,4-3,5 cm. Vekt: 15 g. 
3) 38 skår av kar med snorstempeldekor, hvorav 6 er randskår. Stm: 1,5-4,4 cm. 
Vekt: 148,6 g  
4) 10 skår av kar med pinne-/div. inntrykk, hvorav 4 er randskår. Stm: 1,3-2,9 cm. 
Vekt: 20,9 g.  
5) 3 skår av kar med gropdekor, hvorav 1 er randskår. Stm: 2-2,8 cm. Vekt: 12,2 g  
6) 7 skår av kar med flere dekortyper, hvorav 5 er randskår. Stm: 2,3-3,8 cm. 
Vekt: 46,1 g  
7) 13 udekorerte randskår fra kar. Stm: 1,2-4,9 cm. Vekt: 76,2 g  
8) 688 udekorerte skår av kar. Stm: 0,6-6,1 cm. Vekt: 1,27 kg 
9) Midtfragment av spissnakket øks av flint. Stm: 3,6 cm. 
10) 8 fragmenter av tynnakkete økser av flint. 3 er varmepåvirket Stm: 1,8-4,6 cm. 
11) 14 avslag og fragmenter av slipte økser av flint. 4 er varmepåvirket. Stm: 1,0-
2,9 cm.  
12) 7 tverrspisser av flint. 2 varmepåvirket, 3 har cortex. L.: 0,9-2,4 cm. 
13) 2 tangespisser av flint. 1 varmepåvirket. L: 0,8-2,6 cm. 
14) Overflateretusjert bladformet spiss med konkav basis av flint.  
15) 18 skrapere av flint. 7 er varmepåvirket, 3 har cortex. L: 1,9-4,9 cm.  
16) 4 kniver av flint. 3 er varmepåvirket, 1 har cortex. L: 3-4,8 cm 
17) 14 flekker av flint. 4 er varmepåvirket, 3 har cortex. L: 1,5-3,8 cm 
18) Mikroflekke av flint, proksimaldel. L.: 1 cm. 
19) 5 avslag med retusj av flint. 3 har cortex. Stm: 1,2 -3,2 cm.  
20) 504 avslag flint.  98 er varmepåvirket, 122 har cortex. 
21) 22 fragmenter med retusj av flint.  9 er varmepåvirket, 10 har cortex. L. 1,0-3,9 
cm 
22) 986 fragmenter av flint.  652 er varmepåvirket, 153 har cortex.  
23) 562 splinter av flint.  149 er mikroavslag, 359 er varmepåvirket, 32 har cortex.  
24) 21 bipolare kjerner av flint, 4 er varmepåvirket, 5 har cortex. Stm: 1,4-4,4 cm 
25) 2 plattformkjerner av flint.   
26) 5 knuterkjerner av flint. 3 er varmepåvirket, 5 har cortex. Stm: 2-3 cm. 
27) 5 avslag av bergkrystall.  
28) Fragment med retusj av bergkrystall. Stm.: 1,5 cm. 
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29) 4 fragmenter av bergkrystall. 
30) 5 splinter av bergkrystall 
31) Bipolar kjerne av bergkrystall. Stm.: 1 cm.  
32) 8 basedeler/produksjonsavfall av bergkrystall. Stm.: 1,5-4,6 cm 
33) 78 prismer/produksjonsavfall av bergkrystall. Stm.: 0,4-2 cm 
34) Overflateretusjert bladformet pilspiss med konkav basis av kvarts. L. 2,2 cm. 
35) Flekke av kvarts.  
36) Avslag med retusj av kvarts. Stm.: 2,5 cm 
37) 21 avslag av kvarts.  
38) Fragment med retusj av kvarts. Stm.: cm 
39) 50 fragmenter av kvarts.  
40) 25 splinter av kvarts hvorav 2 mikroavslag. 
41) Bipolar kjerne av kvarts. Stm.: 1-2,1 cm 
42) 3 plattformkjerner av kvarts. Stm.: 1,4-1,8 cm 
43) Uregelmessig kjerne av kvarts. L.: 3,4 cm 
44) 6 kjerner av kvarts.L.:1-3,2 cm 
45) 2 avslag av kvartsitt 
46) Fragment av kvartsitt. 
47) 2 slipesteiner av kvartsitt. L.: 2,5-6 cm 
48) Fragment av tynnakket øks av bergart, L.: 3,2 cm 
49) Firesidig nakkefragment av slipt øks av bergart. L.: 2,6 cm 
50) 2 slipte avslag av bergart.  
51) 2 sandsteinskniver av bergart. Stm.: 3,6-3,7 cm 
52) 30 avslag av bergart.  
53) 22 fragmenter av bergart. 
54) Plattformkjerne av bergart. L.: 6 cm 
55) Knakkestein av bergart. L.: 6,8 cm 
56) 2 slipesteiner av bergart. Stm.: 13 cm 
57) Stein med slipeflate av bergart. L.: 4,5 cm 
58) Glittstein av bergart. L.: 4,1 cm 
59) Stein med innrissede bukstreker av bergart. L. 2,7 cm 
60) 1 dekorpinne av bergart. L. 4 cm 
61) 1 fragment av leirskive av brent leire. L.: 4,9 cm 
62) 4 okerklumper. Vekt: 8,5-23,4 g 
63) 21 biter brent/tørket leire. Vekt: 1-43,3 g 
64) 2 perler av rørbein, Stm.: 0,7 cm 
65) 5 stykker av bearbeidet bein, Stm.: 0,7-1,8 cm 
66) Brente bein. Antall/vekt: 1442 /220 g. Fremkommet ved graving i ruter og 
strukturer. En prøve fra nedgravd ildsted ble radiologisk datert til 4915±25 BP (3705-
3660 BC) med en analysert 13C-verdi på -25,5 ‰ (Tra-1574). Et fåtall bein ble 
bestemt til svin, sau/geit, teist og ubestemt alkefugl. 
67) 20 Kullprøver. Prøvene er tatt ut fra jordprøver i strukturer. 3 prøver av trekull av 
bjørk, ask og lind ble radiologisk datert. Dateringene falt innenfor tidsrommet fra 
3020±45BP, (1375-1170 BC) (Tra-2046) til 2395±40BP (BC 490-395) (Tra-2047). 
68) 2 Makroprøver. Et frø av melde, Chenopodium, og et forkullet frø (?) fra 
keramikkskår i S12. 
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LISTE OVER BRENTE BEIN SENDT TIL OSTEOLOGISK ANALYSE 

Struktur nr X Y Kvadrant Lag Antall 
Vekt 
i g  kommentar/bestemmelse 

 92 94 NV 2 1 0,9  
 92 98 NØ 1 4 1  
 92 94 NV 2 1 0,9  
 92 97 SV 2 2 0,5 skjæremerker/oppsprekking? 
 92 97 NV 2 3 0,6  
 92 96 NØ 1 4 0,8  
S10 ovn 95 98 SV-kv  1 0,9 skåret? 
 95 95 SV 2 1 1,1  
 95 94 SØ 2 1 0,2 skåret? 
S10 ovn 95 98 SØ-kv 2 3 0,6  
 96 98 NØ 1 2 1,2  
 96 93 SØ 2 2 1  
 97 97 SØ 1 3 1,2  
 97 98 SV 1 6 1,4  
 98 102 NV 2 1 3  
 98 98 SV 1 1 0,9  
 98 95 NV 2 1 0,7  
 98 95 NV 1 3 0,6  
 99 93 NØ 2 2 0,4  
 99 98 NV 1 6 4,7  
 100 95 NV 1 8 2,1  
 100 101 NV 2 2 1  
 100 100 SV 3 1 1,1  
 101 98 NØ 2 1 0,8  
 101 100 NV 1 1 0,3  
 101 99 NV 2 1 0,7  
 101 99 SØ 1 2 0,8  
S2 beingrop 102 94 NØ 2 17 4,4  
S2 beingrop 102 94 NØ 2 17 3,8  
S2 102 94 NV 2 18 5,9 på S2  
 102 102 SV 2 2 1,5  
S2 beingrop 102 94 SØ 2 3 2  
S12 
grop/ildsted 103 98 NØ 4 28 4,4 under S12, 1 rørbein - 14C-

dat.  
S12 
grop/ildsted 103 92 SØ 1 1 0,7  

S12 
grop/ildsted 103 98 NV 4 16 3,1  under S12 

S12 
grop/ildsted 104 98 SØ 4 28 4,9 under S12, 2 rørbein - ut for 

14C 
S12 104 98 SV 4 8 1,3  under S12 
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grop/ildsted 
S12, Ø-del 
ca: 104 98   17 2  liten "grop" på et bein 

S12, 
profilen 104 98  3 16 1,9  

 104 99 NØ 3 4 0,7  
 104 101 SV 1 5 0,8  
 105 100 NØ 2 1 0,7  
S2, S-
halvpart    2 39 8,3  

Sum     284 75,8  
Liste over brente bein sendt til osteologisk analyse  

  

Struktur nr. X Y Kvadrant Lag antall 
vekt i 
gram  ev. bestemmelse 

 
92 94 NV 2 1 0,9 Ubestemt pattedyr 

 
92 98 NØ 1 4 1 Ubestemt pattedyr 

 
92 94 NV 2 1 0,9 

Ubestemt pattedyr, mul. 
Tibia epifyse av størrelse 
sau/geit 

 
92 97 SV 2 2 0,5 Ubestemt pattedyr 

 
92 97 NV 2 3 0,6 Ubestemt pattedyr 

 
92 96 NØ 1 4 0,8 

Lemmeknokler ubestemt 
pattedyr 

S10 ovn 95 98 SV 3 1 0,9 Klovdyr, større enn sau/geit 

 
95 95 SV 2 1 1,1 

Lemmeknokler av en nokså 
stor art pattedyr 

 
95 94 SØ 2 1 0,2  Ubestemt pattedyr 

S10 ovn 95 98 SØ 2 3 0,6 Ubestemt pattedyr 

 
96 98 NØ 1 2 1,2 Ubestemt pattedyr 

 
96 93 SØ 2 2 1 

Tibia epifyse, ubestemt 
pattedyr, størrelse sau/geit 
Ubestemt pattedyr 

 
97 97 SØ 1 3 1,2 Ubestemt pattedyr 

 
97 98 SV 1 6 1,4 Ubestemt pattedyr 

 
98 102 NV 2 1 3 

Lemmeknokler pattedyr, 
nokså stor art 

 
98 98 SV 1 1 0,9 

Lemmeknokler 
middels/større art; 
Ubestemt pattedyr: mul. 
Distal femur av svin 

 
98 95 NV 2 1 0,7 Ubestemt pattedyr 

 
98 95 NV 1 3 0,6 Ubestemt pattedyr 

 
99 93 NØ 2 2 0,4 Ubestemt pattedyr 

 
99 98 NV 1 6 4,7 Ubestemt pattedyr 

 
100 95 NV 1 8 2,1 

Lemmeknokler størrelse 
f.eks. svin;  Ubestemt 
pattedyr 
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100 101 NV 2 2 1 Ubestemt pattedyr 

 
100 100 SV 3 1 1,1 

Ubestemt pattedyr, lemme-
knokler mellomstor art 

 
101 98 NØ 2 1 0,8 

Sau/geit; Ribbein fra art som 
størrelse sau/geit 

 
101 100 NV 1 1 0,3 Sau/geit 

 
101 99 NV 2 1 0,7 Ubestemt pattedyr 

 
101 99 SØ 1 2 0,8 Ubestemt pattedyr 

S2 beingrop 102 94 NØ 2 17 4,4 Ubestemt pattedyr 
S2 beingrop 102 94 NØ 2 17 3,8 Ubestemt pattedyr 
(S2) 102 94 NV 2 18 5,9 Ubestemt pattedyr 

 
102 102 SV 2 2 1,5 Ubestemt pattedyr 

S2 beingrop 102 94 SØ 2 3 2 
Ubestemt pattedyr, fra et 
nokså stort bein 

Fra under S12 1 103 98 NØ 4 28 4,4 
Lemmeknokler fra ubest. 
pattedyr;  Ubestemt pattedyr 

 
103 92 SØ 1 1 0,7 Ubestemt pattedyr 

(S12) 103 98 NV 4 16 3,1 

Mindre alkefugl;   Lemme-
knokler ubest. pattedyr; 
ubestemt pattedyr 

(S12) 1 104 98 SØ 4 28 4,9 Svin; Ubestemt pattedyr 
(S12) 104 98 SV 4 8 1,3 Teist, (cepphus grylle) 
S12, Ø-del  104 98 

  
17 2 Ubestemt pattedyr 

S12, profilen 104 98 
 

3 16 1,9 

Lemmeknokler fra 
mellomstor/mindre art ; 
Ubestemt pattedyr 

 
104 99 NØ 3 4 0,7 Ubestemt pattedyr 

 
104 101 SV 1 5 0,8 Ubestemt pattedyr 

 
105 100 NØ 2 1 0,7 Ubestemt pattedyr 

S2, S-halvpart 
   

2 39 8,3 
Ubestemt pattedyr 
mellomstor art 

Sum 
    

284 75,8 
  

1 Rørbein tatt ut av funnet for 14C-datering før beinbestemmelse. 

*fra 0,15 m under maskinavdekket overflate. 
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LISTE OVER KULLPRØVER/ C57572/67 
Prøve-
nr. 

Kontekst Kommentar NTNU 
Lab.nr. 

Gram Treslag C14-dat. 

KP 1 S10:2   0,1 bjørk - 
 S10:2   0,4 osp/selje - 
 S10:2   1,0 lind - 
 S10:2   2 eik - 
KP 2 S2 Destruert ved 

datering 
Tra-2046 0,2 ask BC 1375-1170 

 S2   0,4 eik - 
JP 6 S2 Fra jordprøve  1,5 - - 
JP 7 S2 Fra jordprøve  0,9 - - 
JP 8 S2 Fra jordprøve  1,4 - - 
JP S2/L2-3 Fra jordprøve  1,3 - - 
JP S2/bunn L2 Fra jordprøve  1,1 - - 
KP 3 S12   0,6 osp/selje - 
 S12   0,3 eik - 
JP 6 S12 Fra jordprøve 

1 fork. frø av 
Chenopodium 

 <0, 1 melde - 

KP 4 S10  Tra-2047 9,5 lind BC 490-395 
 S10   5 eik - 
KP 5 S1 Destruert ved 

datering 
Tra-2045 0,3 bjørk BC 895-810 

 S1   0,2 lind - 
 S1   0,1 ask - 
 S1   0,8 eik - 

 

8.3. TEGNINGER 

8.3.1. PLAN S10 TOPP (FELTETS) LAG 3 
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8.3.2. PROFILER S10 MOT SYD*. S10:2 PLAN OG PROFIL MOT VEST.  

 

 

 

 

 

*Den øverste profilen er speilvendt for at de to profilene gjennom S10 skal 
representere samme utsnitt – mot syd – bare med 0,3 m mellomrom. 
 
Rentegnet etter tegninger av Christian Westlie og Kevin Wooldridge 
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8.4. FOTOLISTE.  

FOTOLISTE, NEGATIVNR. CF.34395 
 

Cf_nr Motiv Retning mot Fotograf dato 
01 Boplassen den første 

dag av utgraving 
SØ ESÅ 31.05. 2011 

02 Generell jordbunn - ESÅ 31.05. 2011 
03 Feltets midt-del, 

Morten Faarnes  
Ø ESÅ 10.06. 2010 

04 Struktur 1, kokegrop N ESÅ 28.06. 2010 
05 Utgravingsfeltet  V ESÅ 28.06. 2010 
06 Utgravingsfeltet  VNV ESÅ 28.06. 2010 
07 Struktur 2, beingrop i 

profil 
N ESÅ 08.07. 2010 

08 Struktur 2, beingrop i 
plan 

N ESÅ 08.07. 2010 

09 S2 i profil N ESÅ 08.07. 2010 
10 S1 og S2 i profil N ESÅ 08.07. 2010 
11 Christian Westlie, 

Linn Marie Krogsrud 
og Carine S.R. 
Eymundsson ved sållet 

 ESÅ 09.07. 2010 

12 Mulig overligger til 
skubbekvern 

NØ ESÅ 09.07. 2010 

13 Keramikkfunn  ESÅ 15.07. 2010 
14 LMK ved en stripe 

mindre stein –
rydning? 

SØ ESÅ 16.07. 2010 

15 Struktur 12, ildsted i 
plan  

Ø AS 17.08. 2010 

16 Struktur 4 i profil NØ ESÅ 17.08. 2010 
17 Annette Solberg, 

Steinar Solheim, 
Aksel Haavik 

 ESÅ 17.08. 2010 

18 S11, plan etter snitting N ESÅ 17.08. 2010 
19 S12 u utgraving, AS NØ ESÅ 18.08. 2010 
20 N-del av feltet V ESÅ 18.08. 2010 
21 S12, SV-kvadrant 

fjernet 
NØ AS 18.08. 2010 

22 S12, Ø- og V-side 
nedgravd 

N AS 19.08. 2010 

23 Utgravningsfeltet med 
S12 i forgrunnen 

S ESÅ 19.08. 2010 

24 Struktur 10, ovn, i 
plan 

NØ KW 20.08. 2010 

25 Feltet og S10 i plan NØ KW 20.08. 2010 
26 S10 under utgraving, S ESÅ 20.08. 2010 
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KW tegner 
27 Norddel av feltet V ESÅ 20.08. 2010 
28 S10:2 i profil Ø KW 20.08. 2010 
29 S12, profil V AS 20.08. 2010 
30 S12, profil NV AS 20.08. 2010 
31 S12, profil Ø AS 23.08. 2010 
32 S10 etter utgraving av 

S10:2 
NØ KW 23.08. 2010 

33 S10 i profil S CW 24.08. 2010 
34 S10, østdel, i profil S CW 24.08. 2010 
35 S10, vestdel, i profil S CW 24.08. 2010 
36 Struktur 14 i profil V ESÅ 25.08. 2010 
37 Feltet fra oven NØ KW 25.08. 2010 
38 Utgravingsfeltet S ESÅ 25.08. 2010 
39 Utgravingsfeltet ØSØ ESÅ 25.08. 2010 
40 Keramikkskår, profil  ESÅ 27.08. 2010 
41 S10 etter fremrensning 

av profilens steiner 
NØ KW 01.09. 2010 

42 Nordre del av 
utgravingsfeltet 

V ESÅ 02.09. 2010 

 
Fotografene er: AS - Anette Solberg, CW - Christian Westlie, KW - Kevin 
Wooldridge, ESÅ - Eva Schaller Åhrberg. 
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8.5. ANALYSER  

 
 
 



Materiale- og makrofossilanalyser  
fra 

   Korsveien 19, Halsum gård 
     Frogn kommune, Akershus

Annine S. A. Moltsen

 NOK rapport nr. 43-2010

  Cand.scient Annine S.A Moltsen - 
Valdemarsgade 19a 2.mf - DK-1665København 
Tlf.: 33 23 46 55 - Mobil: 40 98 86 75 - 
mail: nok@ nokam.dk - www.nokam.dk



Indledning
Fra den arkæologiske undersøgelse Korsveien 19, Halsum gård, Frogn kommune, Akershus er der 
af projektansvarlig Hege Damlien fra Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo indsendt 5 
jordprøver til makrofossilanalyser. Prøverne er udtaget i strukturer fra en boplads fra tidlig 
neolitikum.

Metode
Prøverne blev floteret af NOK i et åbent bakkeformet floteringsanlæg. Det forkullede materiale blev 
opsamlet i analysesigte med maskevidde på 0,5 mm og herefter tørret i stuetemperatur. 
Slæmmeresten blev gennemgået for tungere kulturbetingede elementer.

Volumen af prøverne blev målt. Prøverne blev herefter sorteret under stereolup ved op til 40x 
forstørrelse. Indholdet i prøverne blev noteret og identificerbart materiale sorteret fra. 

Resultater

Prøve
nr.

Anlægs 
nr. 

Anlægstype Prøve str. 
ml

Indhold 
forkullet i prøve

Øvrigt indhold Korn og frø

JP1 S1 Kogegrube 25 xxx
s

Ildskørnede sten

JP2 S2 Mindre grube med ildskørnede sten 50 x
s+r

JP3 S10 Ovn 125 xxx
s+r

Ildskørnede sten 
2 f ubrændt 
knogle, recent ?

JP4 S12 Ildsted/grube med brændte ben og 
keramik

75 xx
store 
r

Jp5 S10 Ovn 75 x
r

Tabel 1. Volumen og indhold i prøverne.  r= afrundende, S = skarpkantede

Sammenfatning
Der var relativt store mængder trækul i prøverne,men der blev ikke fundet korn og andre frø i nogen 
af prøverne. 

Da alle trækul i kogegruben S1 var skarpkantede, må de have ligget beskyttet mod mekanisk slid, 
og kogegruben har derfor enten været dyb og eller kastet hurtigt til efter brug. 

I gruben S2 var der både skarpkantede og afrundede trækul, så i al fald en del af trækullene har 
været udsat for mekanisk slid. 
I ildsted/gruben S12 var alle trækul derimod afrundende, men da der var store trækul i prøven 
skyldes sliddet næppe tråd men snarere påvirkning fra vind og vejr.

Fra ovnen S10, hvorfra der er udtaget 2 prøver, var der både afrundede og skarpkantede trækul. Der 
blev hverken fundet smeltet ler eller forglasset ler, der typisk dannes ved de høje temperaturer der 
kan opnås i ovne, der blev heller ikke fundet rester af ovnkappen i form af brændt ler eller tørv. 
Dette kan måske hænge sammen med hvor prøverne er udtaget, da smeltet og forglasset ler typisk 
dannes i brændselskammeret og rester af den kollapsede ovnkappe ofte overlejrer anlægget. En 
anden mulighed er at der ikke har været de høje temperaturer i det lukkede anlæg.

Til trods for at de var relativt store mængder af trækul i prøverne blev der ikke fundet hverken korn 
og andre frø eller andre materialer som afslører anlæggenes funktion. 



Data fra denne rapport kan anvendes internt 
under hensyntagen  til de gældende etiske,
akademiske regler vedr. publicering af 
videnskabelige data.
Kommerciel udnyttelse af rapporten, må kun ske
efter skriftlig aftale med NOK.
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