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SAMMENDRAG 
I tidsrommet 21. mai til 10. juni 2013 foretok KHM en arkeologisk utgravning av en 
steinalderlokalitet (id 119055) på Martineåsen, Anvik (4067/9) i Larvik, Vestfold. Utgravningen 
ble gjennomført i forbindelse med utbygging av ny E18 fra Bommestad til Sky. 
  
På steinalderboplassen ble totalt 350 m2 avtorvet og totalt 70 m2 ble manuelt gravd i 10 cm lag før 
262 m2 ble flateavdekket. Til sammen ble det funnet 4751 steingjenstander der 99,2 % av 
materialet består av flint, 0,6 % av bergart og 0,2 % av sandstein. Redskapsandelen på 1,7 % 
omfatter bl.a. en enegget spiss, tre lansettmikrolitter, 2 mulige mikrolittfragmenter og en 
kjerneøks av flint. Av det primærbearbeidede materialet bestod 1,4 % av flekker og mikroflekker. 
Flekkematerialet er dominert av smalflekker (56,9 %). Innenfor det primærbearbeidede materialet 
ble det også påvist en god del økseproduksjonsavfall av flint. Materialet omfatter også en ensidig 
topolet flekkekjerne, samt 6 plattformkjerner av udefinerte typer, 7 uregelmessige kjerner og to 
bipolare kjerner. Totalt var 12,5 % varmepåvirket og 21,7 % hadde rester av cortex.  
 
De typologiske elementene samt strandlinjen daterer hovedaktiviteten på lokaliteten til siste del 
av preboreal tid, dvs. mellom 8550 f.Kr. og 8250 f.Kr. Aktiviteten har dermed foregått relativt tett 
opp mot overgangen fra tidlig- til mellommesolitikum. Anvik-materialet utpeker seg ved å 
omfatte en god del økseproduksjonsmaterialet av flint, dette gjør materialet svært godt egnet til å 
belyse en aktivitetstype som er lite kjent fra norsk mellommesolittisk fase.  
 
Det fremkom også et ildsted ved undersøkelsen. Fire C14-dateringer tidfester denne strukturen til 
den siste delen av mellommesolitikum (7030-6430 f.Kr.). Ildstedet representerer antagelig en 
svært kortvarig episode som i liten eller ingen grad har avsatt spor i det deponerte steinmaterialet. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 
ANVIK, 4067/9, LARVIK, VESTFOLD  
 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
I vedtatt reguleringsplan for E18 Bommestad–Sky, Larvik kommune, Vestfold er det 
planlagt en fjelltunnel gjennom Martineåsen. Etablering av tunnelpåhogget vil berøre 
steinalderlokaliteten id 119055. Dette er en boplass som ble påvist av Vestfold 
fylkeskommune ved registreringer knyttet til den aktuelle reguleringsplanen i 2009 (Lia 
2010). I brev av 5. februar 2013 ga Riksantikvaren dispensasjon med vilkår om 
arkeologisk utgravning av denne lokaliteten i henhold til kulturminnelovens § 8, 4. ledd. 
Det er denne undersøkelsen som omtales i foreliggende rapport. 
 

2 DELTAGERE, TIDSROM 
Kulturhistorisk museum foretok utgravning av lokalitet id 119055 i perioden 21. mai til 
10. juni 2013. Carine S. R. Eymundsson var utgravningsleder, med arkeolog Iselin 
Byggstøyl, Hilde Melgaard og Solfrid Granum som assistenter. All innmåling, samt 
kartbearbeiding, ble utført av Magne Samdal og Carine S. R. Eymundsson ved 
Kulturhistorisk museum (KHM). Prosjektleder ved KHM var Axel Johan Mjærum. 
Gravemaskinfører Trond Jørgensen gjennomførte avtorving, samt den avslutningsvise 
flateavdekkingen. Prosjektleder var på befaring og deltok i utgravningen to ganger i løpet 
av utgravningsperioden. I tillegg deltok Hege Damlien og Steinar Solheim fra KHM som 
frivillig feltpersonale for en dag.  
 
 
Navn Stilling Periode Dagsverk 
Carine S. R. Eymundsson Utgravningsleder 21.5-10.6 15 
Iselin Byggstøyl Assistent 21.5-10.6 15 
Hilde Melgaard Assistent 27.5-31.5 5 
Solfrid Granum Assistent 3.6-10.6 6 
Axel J. Mjærum Prosjektleder 30.5 og 4.6 1,5 
Hege Damlien Frivillig 4.5 1 
Steinar Solheim Frivillig 4.5 1 
Trond Jørgensen Gravemaskinfører 22.-23.5 og 6.6 2 
Magne Samdal Innmåling 23.5 1 
Carine S. R. Eymundsson Innmåling 24.5 og 7.6 2 
Sum 49,5 
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Figur 1: Steinar Solheim og Hege Damlien ved såldet (Cf34690_122). Foto C. Eymundsson. 

3 BESØK OG FORMIDLING  
Det var ikke lagt opp til noe organisert formidling i felt, men ettersom lokaliteten lå like 
ved en mye brukt turvei var en liten håndfull interesserte turgåere innom i løpet av 
prosjektet. Arve Sundbø, prosjektkoordinator og vår kontaktperson i Statens vegvesen, 
var innom på befaring tre ganger i løpet av utgravningsperioden. Som en del av 
formidlingen av lokaliteten ble det forfattet to innlegg til arkeologi-bloggen 
www.norark.no (se vedlegg 11.7). 
 

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 
Lokaliteten ligger like ved Farriseidet, og rett nord for boligområdet på Langestrand (se 
Figur 2). I mesolittisk tid var området et fjord- og skjærgårdslandskap. Undersøkelser har 
vist at svært mange steinalderlokaliteter har ligget tett på samtidig strandlinje. Med 
strandtilknytning har boplassen hatt en optimal beliggenhet med hensyn til erverv og 
kommunikasjon. Havets raske tilbaketrekning i denne perioden innebar også at 
strandbundne lokaliteter har hatt en kort brukstid. Registreringer og utgravninger har vist 
at det ligger et svært stort antall steinalderboplasser i området. Dette er et uttrykk for de 
gode betingelsene som skjærgårdslandskapet ga for koloniseringen av landet fra 
mesolitikum og framover til neolittisk tid (Jaksland 2012a, 2012b, Melvold og Persson in 
prep., Solheim & Damlien 2013). 
 

http://www.norark.no/
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Figur 2: Oversiktskart over lokalitetens geografiske plassering. Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NE12000-150408SAS. GIS-applikasjon ved M. Samdal 2013. 
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I forbindelse med store infrastrukturprosjekter, slik som utbygging av E18 og 
Vestfoldbanen, har det siden 2007 blitt undersøkt godt over 40 steinalderboplasser i 
Vestfold og Telemark (f.eks. Jaksland 2012a, 2012b, Mjærum 2012, Mansrud 2008, 
Melvold og Persson in prep., Solheim & Damlien 2014). Majoriteten av disse dekker 
periodene tidlig- og mellommesolitikum. Det eksisterer allikevel lakuner i vår kunnskap 
om deler av disse periodene, spesielt overgangen mellom tidlig- og mellommesolitikum, 
dvs. århundrene rundt 8250 f.Kr. er i liten grad belyst.  
 
Steinalderlokaliteten id 119055 lå i utmarken på gården Anvik (4067/9), på østsiden av 
Martineåsen og på sørvestsiden av Farrisvannet (se Figur 3). Boplassen befant seg på en 
liten og svakt hellende flate mellom 77- og 80 moh. Flaten var godt avgrenset på alle 
kanter med en bergknaus i nord, bratt fallende terreng i øst, svakere hellende terreng i sør 
og steinur i vest (se Figur 5). Fra flaten var det utsyn over Farrisvannet (se Figur 4). 
Området lå i løvtreskog dominert av bøk, men med et innslag av bjørk, rogn og furu. 
Underskogen var dominert av bregner. Boplassen har etter alt å dømme vært 
strandbundet, og høyden over det nåværende havnivået tilsier at lokaliteten grovt sett kan 
strandlinjedateres til ca. 8300 f.Kr., dvs. overgangen mellom tidlig- og 
mellommesolitikum (jf. Sørensen et al. 2013). 
 

 
Figur 3: Kart som viser lokalitetens plassering på Martineåsen. Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NE12000-150408SAS. GIS-applikasjon ved M. Samdal 2013. 
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Figur 4: Utsikt mot Farrisvannet fra toppen av knausen på nordlige del av feltet (Cf34690_07). Foto 

v/C. Eymundsson 2013. 

 
Figur 5: Lokalitet før avtorving (Cf34690_01-04). Foto v/C. Eymundsson 2013. 

 
Massene på flaten varierte noe, i sør var de svært våte og nærmest vasstrukne. I dette 
området rant det en liten bekk når det regnet. Resten av flaten var ellers dominert av et 
øvre lag av tørr lysgrå, løs grusblandet sand med enkelte større steiner fra 15- til 50 cm 
diameter og en god del røtter (se Figur 6 og Figur 7). Nedover i lagene ble massene noe 
rødere og mer sanddominert. På den vestlige delen av flaten, der funnområdet grenset inn 
mot flere kampesteiner i en steinur, var massene preget av jernutfelling og 
gjenstandsfunnene fra dette området er da også noe misfarget.  
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Figur 6: Jordprofil og lagbeskrivelse, E18, Anvik (Martineåsen). Ill. C. Eymundsson 2013. 

 
Figur 7: Jordprofilets lokalisering i forhold til avtorvet og manuelt gravd område. Rutene øst for 

profilet ble gravd etter dokumentasjonen av denne. Ill. v/C. Eymundsson 2014. 
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5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Faglig program for steinalderundersøkelser skisserer problemområder som skal danne 
rammen for arkeologiske undersøkelser av steinalderlokaliteter på Sør- og Østlandet 
(Glørstad 2006). Spørsmål knyttet til disse problemområdene lå til grunn for gjeldende 
utgravning. Problemstillingene ble vektlagt i lys av den omfattende 
utgravningsvirksomheten i regionen de siste årene. Det ble derfor prioritert å innhente et 
representativt gjenstandsmateriale som kunne gi utfyllende informasjon med hensyn til 
eksisterende kunnskapshull. 
 
Tre problemstillinger ble fokusert særskilt på ved gjeldende undersøkelsen (Mjærum 
2013): 
 

• Kartlegging og analyse av teknologiske/typologiske/kronologiske trekk i 
materialet.  

• Kronologiske studier, med utgangspunkt i landhevning, gjenstandsmateriale og 
C14-dateringer. 

• Tilrettelegge for storskalaanalyser av bosetningshistorien i søndre Vestfold og 
langs Telemarkskysten.  

 
Problemstillinger knyttet til boplassorganisering i tidlig- og mellommesolitikum i denne 
delen av Vestfold anses som godt belyst gjennom andre undersøkelser, og det ble derfor 
ikke fokusert spesifikt på dette ved undersøkelsen.  
 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE 
Lokaliteten ble innledningsvis avtorvet ved bruk av gravemaskin. For å sikre en rask 
fremdrift og ettersom funnspredning og boplassorganisering ikke var prioriterte 
problemstillinger, ble det lagt opp til en noe forenklet utgraving i to faser (jf. Mjærum 
2013). I første fase ble det gravd prøveruter á 1x1 m og 0,5 x 1 m i 10 cm lag med jevne 
mellomrom på flaten og innenfor et etablert koordinatsystem. Formålet med dette var å få 
en oversikt over funnfrekvens og funnspredning, og fremskaffe et grunnlag for videre 
prioriteringer. Deretter ble det foretatt en utvidelse i tilsvarende ruter og lag i de mest 
funnrike områdene, samt en avgrensing av disse ved å grave halve ruter (1 x 0,5 m) i 10 
cm lag. Utgravde løsmasser ble vannsåldet i såld med 4 mm maskevidde, men det ble 
ikke prioritert å veie skjørbrent stein. Avslutningsvis ble en maskinell flateavdekking 
gjennomført for å søke etter strukturer, slik som ildsteder og bygningskonstruksjoner 
under og utenfor de mekanisk utgravde områdene (jf. Damlien et al. 2010:70-72). 
Strukturer som framkom underveis i utgravningsarbeidet samt i forbindelse med 
flateavdekkingen, ble dokumentert og snittet i tråd med hva som er vanlig på 
flateavdekkinger (jf. Løken et al. 1996). All fotodokumentasjon er lagt inn i KHMs 
fotobase under Cf34690. Funn og prøver er katalogisert i KHMs gjenstandsbase under 
C58917. 
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For utsetting av koordinatsystemet og innmåling av strukturer ble det brukt en Leica 1100 
totalstasjon (TPS) med RCS1100 fjernstyring ved innmåling på den enkelte lokalitet. 
Dataflyten fra totalstasjonen (TPS) til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene 
lagres som Leica GSI-filer på et PCMCIA-kort i stasjonen. Kortet kobles til PC og 
avleses. Data overføres til dokumentasjonssystemet Intrasis (Explorer 2.1/Analysis 1.2) 
og bearbeides videre her for analyse og konvertering til ESRIs shape-format. ESRIs 
ArcMap 10 blir brukt til publisering av GIS-data gjennom bl.a. ferdigstillelse av kart til 
rapport. Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI 
geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 
museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 
lagring og eventuell distribusjon. 
 

 
Figur 8: Carine Eymundsson etablerer koordinatsystem (Cf34690_29). Foto v/H. Melgaard 2013. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Blant annet takket være en svært profesjonell og effektiv tilrettelegging fra tiltakshavers 
side forløp utgravningen uten større problemer. Et område på 350 m2 ble innledningsvis 
avtorvet for et areal på ca. 58 m2 åpnet manuelt i lag 1 (0-10 cm under torven) og totalt 
ble ca.70 m2 gravd ut i de mekaniske lagene 1-5 (se Figur 9, Figur 10, Figur 11 og Tabell 
1). Avslutningsvis ble 262 m2 av lokaliteten sjiktvis flateavdekket ned til ca. 30 cm under 
torv (se Figur 9 og Figur 11). Det ble gravd noe over 0,14 m3 per person per dag ved 
prosjektet. Dersom man trekker fra tiden benyttet på etablering av infrastruktur, 
avtorving, flateavdekking og dokumentasjon av strukturer ble det i snitt gravd 0,16 m3 (2 
m2 i 10 cm lag) per person per dagsverk.  

Været bød på utfordringer ettersom det enkelte dager regnet svært kraftig. Regnet vasket 
frem en relativt stor mengde funn (til sammen 93 stk.), disse ble målt inn og utgjorde et 
indirekte hjelpemiddel i prioriteringen av manuelt gravde områder (se Figur 9). 
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Figur 9: Undersøkelsesområde og løsfunn. Ill. v/C. Eymundsson 2014. 

Tabell 1: Oversikt totalt utgravd areal. 
Lag Kvadratmeter (m2) 
1 57,5 
2 10 
3 1,25 
4 1 
5 1 
Totalt: 70,25 m2 
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Figur 10: Gravde ruter. Ill. v/C. Eymundsson 2014. 
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Figur 11: Utgravningsområde før og etter flateavdekking (cf34690_136 og 168-169). Foto v/C. 
Eymundsson 2013. 

 

 
Figur 12: Bekk over sydligste del av felt (cf34690_27). Foto v/C. Eymundsson 2013. 

 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 
Utgravningsområdet lå i skogsmark rett på vestsiden av Nesjarveien (se figur 3). Denne 
veien løper parallelt med E18 langs Farrisvannet, men følger et høyereliggende løp langs 
den bratte østvendte skråningen av Martineåsen. Man må anta at etableringen av veien 
har fulgt en naturlig hylle i skråningen, allikevel var det tydelig at deler av lokalitetsflaten 
har blitt fjernet i forbindelse med etablering av veien. Man kan anslå at opp mot 10 meter 
av flatens utstrekning mot øst kan ha blitt fjernet i den forbindelse. Mot vest var flaten 
avgrenset av en steinur. Steinuren bestod i hovedsak av større kampestein med diameter 
på >1m. Steinuren er antagelig et resultat av rasmasser fra den omkringliggende åsen. For 
mesteparten av de tilgrensende funnområdene syntes funnen å «respektere» steinurens 
avgrensing, og raset/rasene har trolig skjedd i forkant av aktiviteten i steinalderen. 
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Steinene i den nordligste delen av uren, de som lå inn mot bergknausen i nord, synes 
derimot å ha tilkommet i etterkant og ved en begrenset bruddaktivitet i nyere tid. 
Muligens skal denne bruddaktiviteten sees i forbindelse med etableringen av Nesjarveien. 
Aktiviteten i forbindelse med det lille steinbruddet hadde medført at den nord-vestligste 
delen av lokaliteten, mellom bergknausen og steinrøysa, var noe omrotet. Det forstyrrede 
området omfattet om lag 5 m2 og ble ikke prioritert undersøkt nærmere. Ut over disse 
forstyrrelsene fremsto den funnførende flaten som lite påvirket av moderne menneskelig 
aktivitet, og bevaringsforholdene var derfor i hovedsak sammenlignbare med det som 
ellers er vanlig for steinalderlokaliteter i skogsmark rundt Oslofjorden.  
 
Det var tidvis kraftig regn og flom under utgravningsperioden. Dette medførte at det på et 
tidspunkt rant tre mindre bekker over felt. Den sydligste hadde vannføring gjennom det 
meste av utgravningsperioden (se Figur 9 og Figur 12). Vannet kan bl.a. ha medført at 
svake strukturer ikke har latt seg påvise, samt at noe av funnfordelingen har blitt 
forstyrret. En av bekkene som løp over flaten ved regnvær gikk tvers igjennom den 
største funnkonsentrasjonen på flaten (K1) (se Figur 13). Det ble gjort flere løsfunn på 
den avtorvede flaten og da spesielt konsentrert til dette midlertidige bekkeløpet. Man kan 
anta at en del av disse funnen opprinnelig har tilhørt funnkonsentrasjonen K1.  
 
Utover de ovennevnte kildekritiske problemstillingene, virket lokaliteten godt bevart og 
urørt av nyere tids aktivitet. De påviste funnkonsentrasjonene (se pkt. 8.2) anses derfor 
som et resultat av aktivitet i steinalderen.  
 

 
Figur 13: Hilde Melgaard graver i K1, mens den midlertidige bekken renner gjennom funnområdet 

(Cf34690_84). Foto C. Eymundsson 2013. 
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6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

6.1 STRUKTURER 
Under den avslutningsvise flateavdekkingen ble ni mulige strukturer identifisert (se 
Tabell 2). Åtte av disse ble avskrevet ved nærmere undersøkelse, men en ble tolket som 
et ildsted. Ildstedet (S10520) lå sentralt mot vest på flaten. 

 
Tabell 2: Oversikt over strukturer på Anvik, Martineåsen. 

S.nr Strukturtype Naturvitenskaplige prøver Datering 
10520 Ildsted Kullprøve 7678±49BP-7875±52BP  

calBC6650-6430 
10535 Avskrevet   
10549 Avskrevet   
10560 Avskrevet   
10568 Avskrevet   
10576 Avskrevet   
10593 Avskrevet   
10604 Avskrevet   
10614 Avskrevet   
10520 Avskrevet   
10535 Avskrevet   
10549 Avskrevet   
10560 Avskrevet   
10568 Avskrevet   
10576 Avskrevet   

6.1.1 ILDSTED 
Ildstedet S10520 målte 78 x 90 cm i plan og var ovalt og noe utydelig avgrenset mot 
omkringliggende masser (se Figur 14 og Figur 15, se også vedlegg 11.3). I profil var 
ildstedet 18 cm på det dypeste og tydelig avgrenset, med skrå sidekanter og avrundet 
bunn. Fyllmassene var mørk gråbrune og bestod av kullspettet siltblandet sand. Det ble 
målt 3 liter skjørbrent stein i den snittede halvparten av strukturen. Det ble innhentet en 
kullprøve fra profilet mellom 0-17 cm under flateavdekket og renset overflate. Denne 
kullprøven ble vedartsbestemt til selje, furu, frukttre, bøk og hasselnøttskall. Tilsammen 4 
prøver, hvorav to av selje, en av hasselnøtt og en av furu ble datert. Samtlige av de fire 
prøvene er tidfestet til slutten av mellommesolittisk tid, innenfor tidsrommet 7030-6430 
f.Kr. (7678±49 - 7875±52 BP) (se pkt. 7.2 og vedlegg 11.6). 
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Figur 14: Ildstedets beliggenhet i forhold til undersøkte områder med funn. Ill. v/C. Eymundsson 

2014. 

 

 
Figur 15: Ildsted. Ill. v/I. Byggstøyl og C. Eymundsson 2013. 
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6.2 FUNNMATERIALE 
Steingjenstandene er klassifisert etter Ballin (1996), Helskog et al. (1976) og Inizian et 
al. (1999). På bildene i avsnittene nedenfor er redskap orientert med redskapsenden opp 
og primærbearbeidet materiale med distalenden opp dersom ikke annet er notert.  
 
Funnene framkom i hovedsak fra fire separate funnkonsentrasjoner (se Figur 14), disse 
funnene ble derfor katalogisert med benevningene K1 til K4 i fanen «funnkontekst» i 
KHMs gjenstandsdatabase. Det framkom totalt 4751 gjenstander av stein på boplassen, 
hvorav 4712 (99,2 %) er av flint, 28 artefakter av bergart, 10 av sandstein og 1 av 
pimpstein (se Tabell 3). Det framkom totalt 82 redskaper/fragmenter av redskaper av 
flint, hvilket tilsvarer en redskapsandel på 1,7 %. Utover dette er 12,5 % av materialet 
varmepåvirket, 21,7 % har rester av cortex/utside hvorav alle kom fra opprinnelig 
vannrullede flintknoller.  
 

Tabell 3: Detaljert oversikt over littiske artefakter. 
U.nr. Hovedkat

egori 
Antall Delkategori/merknad Kommentar Antall 

Sekundærbearbeidet flint 
1 Pilspiss 4 Enegget  1 
2   Mikrolitt Lansettmikrolitt 3 
3 Øks 1 Kjerneøks  1 
4 Flekke 21 Med retusjert sidekant Mulig mikrostikkel 2 
5   Med retusjert sidekant Skraper 1 
6   Med retusjert sidekant Bor 1 
7   Med retusjert sidekant  17 
8 Flekke 10 Med retusj  10 
10 Mikroflekke 9 Med retusjert sidekant Mulig mikrolittfragment 2 
11   Med retusjert sidekant  7 
12 Mikroflekke 1 Med retusj  1 
14 Avslag 18 Med retusjert sidekant  6 
15   Med retusj Skraper 1 
16   Med retusj Bor 1 
17   Med retusj  10 
19 Fragment 18 Med retusjert sidekant  2 
20   Med retusj  15 
21   Med hakk Mulig mikrostikkel 1 
Sum 
sekundærbearbeidet 
flint 

82   82 

 
Primærbearbeidet flint 
9 Flekke 48 Hel Ryggflekke 3 
9   Medial Ryggflekke 1 
9   Hel  5 
9   Proksimal  16 
9   Medial  16 
9   Distal  7 
13 Mikroflekke 19 Hel Ryggflekke 1 
13   Hel  6 
13   Proksimal  6 
13   Medial  4 
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13   Distal  2 
18 Avslag 2173 Flekkelignende  57 
18   Mikroflekkelignende  18 
18   Økseproduksjonsavslag  283 
18   Plattformpreparerings-

avslag 
 5 

18   Av plattformkant  6 
18   Bipolare avslag  3 
18   Stikkelavslag  1 
18   Resterende avslag  1801 
22 Fragment 1330 Flekkelignende  12 
22   Mikroflekkelignende  1 
22   Av kjerne  1 
22   Resterende fragmenter  1316 
23 Splint 1023 Med slagbule  483 
23   Resterende splinter  540 
24 Kjerner 16 Plattformkjerne Flekkekjerne 1 
25   Resterende 

plattformkjerner 
 6 

26   Bipolare kjerner  2 
27   Uregelmessig kjerner  7 
28 Kjernefragm

ent 
18 Kjernefragment Plattformavslag 11 

29   Kjernefragment Sidefragment 7 
30 Knoll 3 Testet og forkastet  3 
Sum 
primærbearbeidet 
flint 

4630   4630 

 
Sekundærbearbeidet bergart 
31 Avslag 1  Av slipeplate 1 
Sum 
primærbearbeidet 
bergart 

1   1 

 
Primærbearbeidet bergart 
32 Avslag 17   17 
33 Fragment 5   5 
34 Splint 1  Med slagbule 1 
35 Knakkestein 4   4 
Sum 
primærbearbeidet 
bergart 

27   27 

 
Sekundærbearbeidet sandstein 
36 Avslag 1  Av slipeplate 1 
37 Fragment 8  Av slipeplate 8 
38  1 Resterende fragmenter  1 
Sum 
sekundærbearbeidet 
sandstein 

10   10 

 
Sekundærbearbeidet pimpstein 
39 Slipestein 1  Mulig 1 
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Sum 
sekundærbearbeidet 
pimpstein 

1   1 

SUM LITTISK 
MATERIALE 

4751   4751 

 
 

Råmateriale og primærbearbeidet materiale 
Flinten er for det meste skarp og i relativt god stand, men enkelte gjenstander er patinerte 
eller misfargende (ca.10 %). I tråd med katalogiseringen av steinaldermateriale fra 
utgravningene tilknyttet Bommestad-Sky parsellen, samt den pågående E18 Rugtvedt-
Dørdal-parsellen, er det underveis i katalogiseringen blitt gjennomført en grovinndeling 
av flinttyper (Koxvold 2014:52). Inndelingen er basert på visuelle likheter i flintråstoffet, 
slik som farge, gjennomskinnelighet/matthet og finkornethet. Dette er ikke gjort for å 
adressere spørsmål rundt proveniens, men snarere for å besvare problemstillinger rundt 
kartlegging og analyse av teknologiske/typologiske/kronologiske trekk i materialet. 
Ettersom katalogiseringen av materialet følger samme mal som flere av de undersøkte 
boplasser i nærområdet, legger dette også til rette for sammenligning med disse og 
dermed storskala-analyser av bosetningshistorien i søndre Vestfold og Telemarkskysten.  
 
Det ble totalt identifisert syv flinttyper (se Tabell 4), hvorav en flinttype (F7) ble 
identifisert i etterkant av katalogiseringsarbeidet i forbindelse med et forskningsprosjekt 
vedrørende økseproduksjon (Eymundsson m.fl. in prep.). F7 ble skilt ut fra flinttypen F5 
og vurdert til å representere en egen flinttype/knoll. I katalogiseringen ble derfor denne 
flinttypen benevnt sammen med flinttypen F5. Dette viser noe av vanskeligheten med å 
skille ut ulike flinttyper, og muligheten er absolutt til stede for at enkelte av flinttypene i 
realiteten representerer variasjoner innenfor samme kjerneemne/knoll og dermed egentlig 
er én flinttype. Sammenføyningsanalyser av flintmateriale har tidligere vist at flint med 
svært ulike visuelle kvaliteter kan komme fra samme knoll/kjerneemne (se f.eks. Koxvold 
2011).  
 
Ved å se på gjenstandsvariasjonen innenfor den enkelte flinttypen, kan man få gode 
indikasjoner på den lokale råstoffsituasjonen og råstoffutnyttelsen, samt på et overordnet 
plan kartlegge teknologiske trekk av kronologisk betydning. Flinttypene er lagt inn i 
gjenstandsbasen under fanen «spesifisert råmateriale». Samtlige flinttyper forekom 
innenfor alle konsentrasjoner, med en relativ likartet intern fordeling av flinttypene i 
konsentrasjonene K1 til K3, og med en litt forskjøvet fordeling av flinttypene i K4 (se 
Figur 16, se også pkt. 8.2 samt vedlegg 11.6:3).  
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Tabell 4: Inndeling av flinttyper. 

Flintkategori Kvalitet Farge 
F1 Fin flint Svart fin flint, med hvite inklusjoner. 

Strandknoll, mye med cortex.  
F2 Fin matt flint Lys gråbrun fin flint, lyse spetter, 

tåkete. Strandknoll, en del med 
cortex. 

F3 Fin matt flint Grå med lysere/mørkere sjatteringer. 
Hvite prikker. 

F4 Fin matt flint Lys grå fin matt flint, hvite prikker 
og mørkere striper. 

F5 Matt flint Lys grå matt flint, mørkere 
sjatteringer. Strandknoller. 

F6 Matt flint Mørk grå matt flint. 
F7 Matt grov flint Ligner F5 men er en god del grovere.  
 
 

 
Figur 16: Fordelingen av flinttyper innenfor den enkelte konsentrasjon. X representerer flint som 
ikke er definert til type. Ill. v/C. Eymundsson 2014. 

 
På tvers av flinttypene har materialet en relativt høy andel cortex/utside (ca. 21,7 %). For 
å vurdere i hvilken grad den innledende delen av produksjonsprosessen har vært tilstede, 
registreres antall primær- og sekundæravslag. Primæravslag er helt dekket av cortex på 
dorsalsiden, og sekundæravslag har kun ett dorsalarr av tidligere avslag og er ellers 
dekket med cortex. Kun 59 avslag totalt tilhører den innledende delen, med 29 (ca. 0,6 %) 
primæravslag og 30 (ca. 0,6 %) sekundæravslag. Dette viser at den innledende delen av 
produksjonsprosessen ikke har dominert aktiviteten på lokaliteten. Dersom man derimot 
ser på fordeling av primær- og sekundæravslag innad i de ulike flinttypene, varierer 
andelen fra1,2 % til 5,7 %. Den gjennomgående høye cortexandelen (21,7 %) skyldes 
antagelig at man har benyttet relativt små og delvis preparerte flintknoller (av strandflint) 
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til produksjon av redskaper og flekker. Tilstedeværelsen av tre knoller av testet og 
forkastet strandflint, viser at man også har testet noe av den (antagelig) helt lokale 
strandflinten.  
 
Av mer spesialisert virksomhet på boplassen ble det innenfor tre flinttyper (F2 og F5 og 
F7) påvist en stor mengde avslagsmateriale som kan knyttes til økseproduksjon. 
Majoriteten av disse avslagene ble funnet innenfor én konsentrasjon (K1), men enkelte 
forekomster av denne typen avslag i flinttypene F5 og F7 ble også registrert i 
konsentrasjonene K2 og K3 (se pkt.8.2).  
 

Redskaper 
Totalt framkom det som nevnt 82 (1,7 %) retusjerte gjenstander. En stor andel av disse er 
gjort på flekker (30 stk.). Med unntak av en håndfull typologisk/morfologisk definerbare 
redskaper, omfatter majoriteten uformelle redskap og/eller fragmenter av redskaper. For 
tre (K1-K3) av de fire konsentrasjonene ligger redskapsandelen på mellom 1,2 og 1,6 % 
mens for den siste konsentrasjonen (K4) er redskapsandelen på 3,1 % (se Tabell 5).  
Det framkom også noe variasjon av redskapsandel innenfor de forskjellige flinttypene. 
Ikke overraskende er andelen redskaper lavest i flinttypene som inneholder 
økseproduksjonsavslag hhv. 0,9 og 0,6 %. Innenfor de andre flinttypene varierer andelen 
redskaper fra 1,2-15,3 % (se Tabell 6). 
 

Tabell 5: Andel redskaper pr. konsentrasjon 

K1 K2 K3 K4 
1,6 % 1,6 % 1,2 % 3,1 % 
 

Tabell 6: Andel redskaper pr. flinttype 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 
1,2 % 0,9 % 5,5 % 15,3 % 0,6 % 2,8 % 
 

Øks 
Blant redskapene framkom det en øks av flint (C58917/3, se Figur 17). Øksen er 4,1 cm 
lang, har en største bredde på 3,7 cm og en største tykkelse på 1,5 cm. Den er antagelig 
laget av et stort avslag, der plattformresten er intakt i øksens nakke-ende. Øksen har 
huggsømmer langs begge sider, et tilnærmet ovalt tverrsnitt og er tilformet med tosidig 
teknikk. Eggen er gjort med tilhugging fra øksens ene bredside og overside i bratt vinkel 
ned mot øksens underside. Mellommesolittiske flintøkser er svært sjeldne i øst-norsk 
sammenheng, men fra både Sverige og Vest-Norge kjennes flintøkser fra flere 
mesollittiske kontekster (Nordqvist 2000, Bjerk 2008). Øksen kan minne om 
Sandarnaøksen fra Balltorp i Göterborgsområdet (Norqvist 2000:37). I Sverige utgjør 
Sandarnaøksene en mellommesolittisk ledeartefakt (se f.eks. Nordqvist 2000:163).  
 
En parallell kan også trekkes til den nærliggende mellommesolittiske boplassen Hovland 
2, datert til 8300-7900 f.Kr (Koxvold 2014). Herfra foreligger det tre økser eller 



4067/9, Anvik, Larvik, Vestfold  2013/5178  
 
  

 24 Kulturhistorisk museum 
Fornminneseksjonen 

 

økseemner med et trekantet tverrsnitt, men allikevel bearbeidet på samme vis som øksen 
fra Anvik. Også øksene fra Hovland 2 er klassifisert som Sandarna-økser (Koxvold 
2014:85-87).  
 

 
Figur 17: Øks av flint (C58917/3, CfC34690_233). C. Eymundsson 2014. 

Pilspisser, mikrolitter og mikrolittfragmenter 
Av redskap forekom også 3 smale lansetter og 1 enegget pilspiss (se Figur 18 og Figur 
19). Samtlige av disse har spissen i proksimalenden. Den eneggede spissen og en av 
lansettene er 6 mm brede og muligens laget på smalflekker, mens de to resterende 
lansettene er kun 4 mm brede og laget på mikroflekker. De tre lansettene fremkom 
sammen med en god del andre redskaper i konsentrasjon K1, mens den eneggede spissen 
fremkom i konsentrasjon K4. I tillegg til disse typesikre gjenstandene, fremkom det 2 
mulige spissende-fragmenter av mikrolitter, hvorav begge har spissen i proksimalenden. 
Disse fragmentene er hhv. 4 og 7 mm brede, hvilket antyder at den ene er gjort på en 
smalflekke og den andre på en mikroflekke. Utover disse fremkom ytterligere 6 mulige 
mikrolittfragmenter, der tre er 7 mm brede, en er 8 mm bred og er antagelig gjort på 
smalflekker, mens 4 er 5 mm bred og er antagelig gjort på mikroflekker (se Figur 20).  
 
I tillegg til mikrolitter og pilspisser framkom to sikre og én mulig mikrostikkel. De sikre 
består av ett proksimalfragmenter og ett mulig proksimalfragment av en brent og brukket 
flekke med retusjert hakk (se Figur 21). De to sikre fragmentene er hhv. 13 og 6 mm 
brede. Mikrostikler forbindes som regel med produksjonen av mikrolitter og pilspisser. 
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Figur 18: Enegget pilspiss (C58917/1, Cf34690_241). Foto: C. Eymundsson 2014. 

 

 
Figur 19: Lansettmikrolitter (C58917/2, Cf34690_219). Foto: C. Eymundsson 2014. 

 

 
Figur 20: Mulige mikrolittfragmenter (C58917/11,7, 20, Cf34690_244, 243, 228). Foto C. 
Eymundsson 2014. 

 

 
Figur 21: Mikrostikkelfragmenter (C58917/21, 4, Cf34690_239 og 223). Foto C. Eymundsson 2014. 
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Diverse retusjerte flekker, avslag og fragmenter 
I tillegg til de ovennevnte redskapene, fremkom flere andre redskapstyper gjort på 
flekker, mikroflekker og avslag. Bl.a. to bor gjort på hhv. flekke og avslag (se Figur 22). 
Flekkeboret har steil, fin, direkte retusj langs begge sidekantene som møtes i en spiss. 
Redskapet er hardt brent og spissen er på grunn av dette brukket i 3 deler. Boret har en 
bredde på 0,8 cm og en lengde på 4,1 cm. Avslagsboret er 3,8 cm lang og 1,1 cm bredde 
har svært fin, steil, direkte retusj langs venstre proksimale sidekant og langs hele høyre 
sidekant. Retusjen former en spiss i proksimalenden. Retusjen fortsetter langs høyre 
distale sidekant og rundt distalenden der den går over fra svært fin til fin (jf. Figur 22).  
 
Det framkom også en skraper gjort på flekke (se Figur 23). Flekken har steil, fin, direkte 
retusj langs hele venstre sidekant som går over i noe skråere og grovere direkte retusj i 
distalenden. Langs den proksimale sidekanten er det fin, steil, direkte svakt konkav retusj 
langs begge sidekanter som liten innsving. Flekken er 1,4 cm bred på det bredeste og 3,8 
cm lang. 
 
Utover dette framkom det flere retusjerte og brukne flekker som muligens kan ha være 
hjørnekniver/firkantkniver (se Figur 24). Disse flekkefragmentene karakteriseres av å 
være brede (mellom 1,4-1,9 cm brede) og svært tynne. Alle har noe retusj langs en 
sidekant og er brukket med et skrått hjørne opp mot en eller flere av bruddflatene.  
 
Til sist fremkom det også én hel, stor flekke og flere, større flekkelignende avslag med 
retusj som kan ha hatt knivfunksjon (se Figur 25). Redskapene er 3,2-5,4 cm lange, 1,3-
1,9 cm brede og har direkte/vanlig eller invers retusj langs hele eller deler av den ene 
sidekanten (for begrepsbruk se Inizian et al.1999). 
 

 
Figur 22: Flekkebor og avslagsbor (C58917/6, 16, Cf34690_250, 234). Foto C. Eymundsson 2014. 
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Figur 23: Flekkeskraper (C58917/5, Cf34690_242). Foto C. Eymundsson 2014. 

 

 
Figur 24: Retusjerte brede flekker og flekkefragmenter. Fra høyre: retusjert flekke/mulig kniv, de 
tre neste kan muligens betegnes som hjørnekniver/firkantkniver (C58917/8, Cf34690_221). Foto C. 
Eymundsson 2014. 
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Figur 25: Flekkelignende avslag med retusj, med mulig knivfunksjon (C58917/17, Cf34690_226). 
Foto C. Eymundsson 2014. 

 
 

 
Figur 26: Retusjerte flekkefragmenter og flekkelignende fragment (C58917/7, 19, Cf34690_243, 227). 
Foto C. Eymundsson 2014. 

 

Flekker og mikroflekker 
1,4 % (65 stk.) av flintmaterialet er katalogisert som flekker og mikroflekker (se Figur 27 
og Figur 28, se også veldegg11.6:4 og 5). Dersom man også inkluderer de flekke- og 
mikroflekkelignende avslagene og fragmentene, stiger andelen til 3,2 %. Ved en 
klassifisering av flekkene utfra bredde, der man deler dem inn som henholdsvis 
makroflekker (> 12 mm), smalflekker (8-12 mm) og mikroflekker (< 8 mm) fordeler 
materialet seg på følgende vis:  

- 11 makroflekker (16,9 % av flekkematerialet) 
- 37 smalflekker (56,9 %)  
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- 17 mikroflekker (25,2 %) 
 
Majoriteten av flekkene og mikroflekkene fremkom som fragmenter. 23,1 % av 
flekkematerialet ble funnet i hel stand, ellers domineres flekkematerialet av medial- og 
proksimalfragmenter (hhv. 40 % og 33,8 %). Avspaltningsvinkelen til flekkene varierer 
fra noe skrå til opp mot 90°. Karakteristika som bratt avspaltningsvinkel, diffuse 
slagbuler, små slagflaterester og regelmessighet viser at indirekte slagteknikk har vært 
den foretrukne produksjonsformen. Muligens supplert med noe trykkteknikk (se Damlien 
2014:5) 
 
  

 
Figur 27: Et utvalg flekker fra tre av konsentrasjonene (øverst: K1, midten: K4, nederst: K2). 
(C58917/9, Cf34690_217). Foto C. Eymundsson 2014. 

 

 
Figur 28: Et utvalg mikroflekker (C58917/13, Cf34690_224). Foto C. Eymundsson 2014. 

Kjerner og kjernefragmenter 
Til sammen framkom det 16 kjerner og 18 kjernefragmenter av flint, samt 3 strandknoller 
som har vært testet og forkastet (se også vedlegg 11.6:6). Av disse kjernene er 7 
plattformkjerner, 7 uregelmessig kjerner og 2 bipolare kjerner. Plattformkjernene har et 
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største mål på 2,9 til 6,1 cm. En av kjernene er en flekkekjerne, men antagelig 
representerer flesteparten av de resterende plattformkjernene også flekkeproduksjon (se 
Figur 29). Den sikre flekkekjernen er topolet og har i hovedsak én avslagsfront, selv om 
enkelte avslag/flekker er slått fra «baksiden» av kjernen. De to motstående plattformene 
har spor av preparering. Det er tilsvarende tegn på plattformpreparering på flere av de 
andre plattformkjernene. Enkelte av kjernene har imidlertid bevart spalteflate uten spor 
av utstrakt preparering. Men de mange plattformavslagene (11 stykker) (se Figur 30) 
viser at plattformpreparering har vært fremtredende.  
 
De 7 uregelmessige kjerner har et største mål fra 2,4 til 5,5 cm (se Figur 31). Flere av 
disse kjernene kan på et tidligere tidspunkt ha vært flekkekjerner. Dette indikeres bl.a. 
ved avspaltningsarr av flekkelignende avslag og enkelte rester av plattformpreparering. 
Det framkom også to bipolare kjerner, disse har største mål på hhv. 1,8 og 2,1 cm og en 
tykkelse på ca.0,5 cm med en avslagsfront med avslag og riccochetavslag.  
  
 

 

 
Figur 29: Plattformkjerner. Øverst til venstre: flekkekjerne, resterende bilder er av 
plattformkjerner som muligens eller sannsynligvis har vært flekkekjerner på et tidligere stadie. 
Kjernen i nederst i midten representerer muligens en testet strandknoll (C58917/24, 25, 
Cf34690_245, 218, 235, 240). Foto C. Eymundsson 2014. 

 

 
Figur 30: Plattformavslag (C58917/28, Cf34690_237, 246). Foto C. Eymundsson 2014. 
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Figur 31: Uregelmessige kjerner, legg merke til plattformprepareringen på kjernen til venstre 
(C58917/27, Cf34690_231, 236). C. Eymundsson 2014. 

 

 
Figur 32: Bipolar kjerne (C58917/26, Cf34690_230). Foto C. Eymundsson 2014. 

Bergartsmateriale og sandstein 
I tillegg til alle redskapene av flint framkom det også 10 fragmenter av slipeplate hvorav 
9 er av sandstein og 1 er av annen bergart (se Figur 33). Fragmentene har største mål fra 
5,2 til 15,5 cm og en største tykkelse fra 0,7 til 2,3 cm. Samtlige fragmenter 
karakteriseres av å ha en slipt og svakt konkav overflate, og på de to fragmentene som har 
opprinnelige sidekanter bevart er også disse noe avrundet og delvis slipt.  
Det primærbearbeidede bergarstmaterialet omfatter totalt 27 gjenstander, og består i 
hovedsak av avslag (17 stk.). Materialet viser en begrenset bergartsproduksjon.  
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Figur 33: Fragmenter av slipeplate i sandstein (C58917/37, Cf34690_232). Foto C. Eymundsson 2014. 

 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 
En kullprøve fra ildsted S10520 ble analysert, resultatene er oppsummert i tabellene 
nedenfor (se også vedlegg 11.5). 

7.1 VEDARTSANALYSE 
Kullprøven fra ildstedet ble vedartsbestemt til 5 ulike vedsorter: 

Tabell 7: Oversikt vedartsbestemmelser. 
S.nr/ (KP-nr.) Type C-nr. Vekt, 

innsendt 
Vedartsbestemmelse 

S10520/KP2 Ildsted C58917/40 3,1 G 1 Bøk (Fagus), 1 
Frukttre (Pomoideae), 
2 Furu (Pinus), 8 selje 
(Salix), 7 
hasselnøttskall, 7 
bark. 

 

7.2 DATERING 
Det er ikke uvanlig at man får et vidt spenn på dateringer når man daterer flere prøver fra 
samme struktur på steinalderlokaliteter. For å bedre kunne tolke ildstedets betydning og 
relevans i forhold til det deponerte materialet, ble det dermed vurdert som hensiktsmessig 
å datere flere kullbiter fra ildstedet. Fire av de vedartsbestemte kullbitene fra KP2, Ildsted 
S10520, ble derfor sendt inn for datering (se Tabell 8). Dateringene ga følgende 
resultater: 
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Tabell 8: Dateringsresultater. 
Prøvenr. S.nr. Type C-nr. Ua- Lab.nr. Vekt Vedart 14C-dat.  

Kalibrert innenfor 2ϭ  
KP2A S10520 Ildsted C58917/40 Ua-46950 < 1 g Hasselnøttskall 

(Corylus) 
7818±49BP,  
calBC 6820-6500 

KP2C S10520 Ildsted C58917/40 Ua-46951 < 1 g Selje (Salix) 7875±52BP,  
calBC7030-6930 
calBC6920-6820 
calBC6850-6950 

KP2D S10520 Ildsted C58917/40 Ua-46952 < 1 g Selje (Salix) 7744±49BP,  
calBC6650-6470 

KP2G S10520 Ildsted C58917/40 Ua-46953 < 1 g Furu (Pinus) 7678±49BP,  
calBC6610-6430 

 
Dateringene er svært godt sammenfallende og tidfester ildstedet til den senere delen av 
mellommesolittisk tid (7030-6430 f.Kr.). 

8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

8.1 KRONOLOGISK PLASSERING 

8.1.1 TYPOLOGI 
Typologisk sett peker materialet fra Anvik i to retninger; mot både den tidlig- og 
mellommesolittiske gjenstandstradisjonen. Av tidligmesolittiske trekk kan den eneggede 
pilspissen, fragmentene av enkle lansetter, mikrostikler, samt flekker med noe skrå 
avspaltningsvinkel og en lite utviklet mikroflekkeproduksjon trekkes fram (Bjerk 1983; 
Fuglestvedt 2009; Jaksland 2001, 2012a og b). At det innenfor mikrolittkategorien kun er 
identifisert enkle lansetter på Anvik, kan på et mer finjustert kronologisk nivå antyde en 
tilknytning til siste del av tidligmesolitikum (Jaksland 2001: 27, Jaksland 2012a og b). 
Mansruds (2013: 75) nylige gjennomgang av mikrolittmorfologien i mellommesolitikum, 
har på sin side vist at variasjonen av denne redskapstypen er såpass stor gjennom hele 
perioden, at de i liten grad egner seg til bruk i finjustering av kronologisk plassering av et 
gjenstandsmateriale.  
 
Av trekk som derimot kan betegnes som mellommesolittiske, er dominansen av regulære 
smalflekker samt flekker med en rettvinklet plattformrest, samt utstrakt fasettering av 
kjerneplattformene trekkes fram (Jaksland 2001, Sørensen et al. in prep., Damlien og 
Solheim 2013). Alt i alt gir flekkematerialet inntrykk av i overveiende grad å være 
produsert ved indirekte slagteknikk med noe mulig supplement av så vel direkte teknikk 
som trykkteknikk (Damlien 2014). Kjerneøksen av Sandarnatype underbygger en 
typologisk tilhørighet til den mellommesolittiske fasen (Nordqvist 2000:34). Utfra dette 
kan man si at hovedtyngden av de tradisjonelt vurderte kronologisk-morfologiske 
trekkene ved materialet, antyder en datering til siste del av tidligmesolitikum, med flere 
trekk som peker fremover mot mellommesolitikum. Materialet kan dermed karakteriseres 
som et overgangsmateriale, og burde slik sett dateres til tidsrommet like før og opp mot 
8250 f.Kr. 
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8.1.2 STRANDLINJE 
I forbindelse med de store utgravningsprosjektene tilknyttet E18 og Vestfoldbanen i 
Vestfold og Telemark fylker, har utviklingen av en ny strandlinjekurve vært et viktig 
fokus. Det endelige resultatet av dette arbeidet er under publisering (Jaksland in prep. og 
Melvold og Persson in prep.). Den foreløpige strandlinjekurven som er benyttet ved E18 
Bommestad-Sky prosjektet (Solheim 2014: 46) er benyttet for å vurdere 
strandlinjedateringen for Anvik. 
 
Flaten som lokaliteten ligger på er svakt skrånende før den faller brått ned mot 
Farrisvannet. Boplassområdet har ligget nær stranden da havet sto mellom 75-77 moh. 
høyere enn i dag (se Figur 34 og Figur 35). I følge strandlinjekurven tilsier dette en 
datering til tidsrommet mellom 8550 og 8250 f.Kr., dvs. like før overgangen tidlig- til 
mellommesolitikum. På dette tidspunktet har lokaliteten ligget relativt eksponert til på 
østsiden av fastlandet, med skjermende bergknauser mot nord og vest. 1-2 km i retning 
øst har det vært enkelte større og mindre øyer i havgapet, men utover dette har lokaliteten 
ligget ubeskyttet mot vind og vær fra øst (se Figur 35). 
 

 
Figur 34: Funnområdet i forhold til strandlinje ved hhv. 75 og 77 moh. Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. GIS-applikasjon v/C. Eymundsson 2014. 
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Figur 35: Strandlinje ved 76 moh. Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. GIS-
applikasjon v/C. Eymundsson 2014. 

 

8.1.3 RADIOLOGISK DATERING (KULL) 
Det ble som nevnt identifisert et ildsted på lokaliteten. Ildstedet lå sentralt plassert 
mellom samtlige funnkonsentrasjoner. Én datering på selje (Salix), én på mulig kvist av 
selje (Salix), en på furu (Pinus) og en på hasselnøttsall (Corylus) fra ildstedet ble sendt 
inn til datering. Samtlige ga en dateringen til siste del av mellommesolitikum, innenfor 
intervallet 7030-6430 f.Kr. (se Figur 36) og de gir en entydig og sikker tidfesting av 
ildstedet. På dette tidspunktet har lokaliteten ligget mellom 45 og 52 meter over dagens 
havnivå og ca.100 meter fra det som da var blitt et smalere sund/Farris-sundet (se Figur 
37, se også vedlegg 11.6:1 og 2). Boplassen har hatt svært bratt terreng ned mot vannet, i 
tillegg til å ha ligget relativt utilgjengelig til fra innlandet.  
 
Både overgangen mellom tidlig- og mellommesolitkum, samt overgangen mellom- til 
senmesolitkum er relativt lite belyst av undersøkelser i regionen. Man må derfor i stor 
grad basere vurderingen på sammenligning med typologiske elementer og dominerende 
teknologiske-kronologiske trekk ved materiale fra tidsrommet like før og like etter disse 
to overgangsperiodene. De typologisk dominerende trekkene ved materialet taler som 
nevnt for en tidligmesolittisk og en tidlig mellommesolittisk gjenstandstradisjon, mens 
det er lite eller ingenting ved materialet som gir holdepunkter for en sen 
mellommesolittisk eller senmesolittisk gjenstands- og produksjonstradisjon.  
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Figur 36: Samlede kalibreringskruver for dateringer fra ildsted S10520. 
https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal/OxCal.html 

 

  
Figur 37: til venstre: lokalitetens plassering ved vannstand på 45 moh. Til høyre: lokalitetens 
plassering ved vannstand på 52 moh. Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 
GIS-applikasjon v/C. Eymundsson 2014. 

 
Ofte vil den horisontale fordelingen av varmepåvirket flint sammenfalle med 
plasseringen av ildsteder på en boplass. I dette tilfellet konsentrerer den brente flinten seg 
til et område innenfor K1 og dermed ca. 4,5 m nord for det påviste ildstedet. Spredningen 
av varmepåvirket flint kan derfor også tyde på at det deponerte gjenstandsmaterialet og 
ildstedet ikke har noen direkte sammenheng (se Figur 38).  
 
Lokalitetens plassering i landskapet og typologisk datering tilsier derfor at det har 
foregåtte en forholdsvis omfattende aktivitet når boplassen var strandbundet. 
Tilstedeværelsen av ildstedet viser at stedet ble besøkt igjen mot slutten av 
mellommesolitikum. Det kan ikke utelukkes at en mindre del av det deponerte 
gjenstandsmaterialet kan tilhøre dette senere besøket. En slik innblanding er imidlertid 
ikke tydelig i funnmaterialet. 
 

https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal/OxCal.html
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Figur 38: Spredning av varmepåvirket flint. Ill. v/C. Eymundsson 2014. 

8.2 FUNNSPREDNING OG GJENSTANDSMATERIALE 
Funnspredningen av enkelte gjenstandskategorier kan indikere at de ulike 
konsentrasjonene kan knyttes til noe ulike aktiviteter (se Figur 39 og Figur 40). K1 synes 
å være et område der det har foregått øksetilhugging, prosjektilproduksjon og vedlikehold 
av komposittredskaper. K2 inneholder ett bor og noen få mikrolitter og kan muligens 
representere aktivitet i tilknytning til utskiftning av mikrolitter fra komposittredskap og 
tre-, bein- og/eller skinnbearbeiding. K3 kan være et separat aktivitetsområde, men kan 
også være en forlengelse av K1, evt. en liten utkastsone tilknyttet denne konsentrasjonen. 
K4 inneholder den samme «pakken» med redskapstyper som K1, men mangler funn av 
øksetilvirkning. Som nevnt tidligere har K4 også en noe annen fordeling av flinttypene 
enn de andre konsentrasjonene. 
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Figur 39: Til venstre: Funnspredning av den totale mengden retusjerte redskaper. Til høyre: 
spredning av et utvalg redskapstyper (pilspisser i dette tilfellet referer til den eneggede pilspissen og 
lansettmikrolittene). Kart v/C. Eymundsson 2014. 

 

 
Figur 40: Spredning av økseproduksjonsmateriale. Ill. v/C. Eymundsson 2014. 
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Dersom man ser på andelen av spesifikke gjenstandskategorier innenfor den enkelte 
konsentrasjon, framkommer det også enkelte forskjeller (se Figur 41). Samtlige 
konsentrasjoner inneholder en god del splinter med slagbule. Dette indikerer at det har 
foregått knakking. Når det gjelder de andre gjenstandskategoriene er også likhetene 
mellom konsentrasjonene relativt store. Samtlige inneholder en liten andel flekker (0,8-
2,9 %) og sekundærbearbeidede redskaper (0,8-3,1 %). K1, K2 og K3 inneholder en litt 
varierende andel økseproduksjonsavfall, mens K4 i så henseende skiller seg ut ved å 
mangle økseproduksjonsavfall. Foredlingen av dette avfallet kan indikere en samtidighet 
mellom K1-K3, mens K4 muligens representerer en separat hendelse. Denne hendelsen 
kunne potensielt sett ha vært tilknyttet ildstedet, men funn av en enegget spiss, 
 samt overordnet likhet i materiale med de andre konsentrasjonene taler for at også denne 
ansamling tilhører perioden rundt 8300 f.Kr.  
 
Spredningen av gjenstander i bergart sammenfaller med det øvrige materialet, og synes 
dermed å være en integrert del av det deponerte materialet (se Figur 42). Det er derfor 
rimelig at også bergartsfunnene kan knyttes til en lokalitetens hovedbruksfase. 
 

 
Figur 41: Fordeling av ulike gjenstandskategorier innenfor de fire undersøkte områdene. Ill. v/C. 
Eymundsson 2014. 
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Figur 42: spredning av bergart og sandstein. Ill. v/C. Eymundsson 2014. 

 
Fordelingen av gjenstandstyper innenfor den enkelte flinttype (på tvers av 
konsentrasjonene) gir også noen indikasjoner på produksjonssekvensene på plassen (se 
Figur 43 se også vedlegg 11.6:3). Som nevnt viser avfallsmaterialet i flinttypene F2 og 
F5/F7 at det har foregått økseproduksjon. Det er videre en lav mengde flekker og 
sekundærbearbeidede gjenstander i disse råstofftypene. Som en kontrast til dette er det en 
stor mengde flekker og sekundærbearbeidede gjenstander i råstoff F4, et råstoff hvor det 
kun foreligger 74 gjenstander. Råstoff F4 kan derfor representere siste del av 
produksjonssekvensen til en relativt nedarbeidet flekkekjerne. De andre flinttypene 
inneholder mellom 376-1687 gjenstander, og funnene er trolig rester etter en mer 
omfattende og variert produksjon. 
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Figur 43: Fordeling av gjenstandstyper innenfor den enkelte flinttype. Ill. v/C. Eymundsson 2014. 

 

8.3 OPPSUMMERING 
På bakgrunn av typologiske elementer, teknologiske trekk og strandlinjedateringer kan 
hoveddelen av aktiviteten på lokaliteten tidfestes til siste del av preboreal tid, dvs. 
mellom ca.8550 f.Kr. og 8250 f.Kr. Aktiviteten har dermed foregått rett i forkant av 
overgangen fra tidlig- til mellommesolitikum (ca. 8250 f.Kr.). Denne overgangsperioden 
er i liten grad belyst gjennom arkeologiske undersøkelser, både i Oslofjordsområdet og 
mer generelt i Skandinavia, og resultatene fra Anvik har derfor stor betydning for 
forståelsen av perioden. Endringen i flekketeknologien har blitt fremholdt som et sentralt 
tema knyttet til denne overgangsperioden (Sørensen et al. 2013, Damlien 2014). Selv om 
flekkematerialet er begrenset har det klare elementer som peker fremover i tid, slik som at 
flekkeproduksjon i hovedsakelig har foregått ved bruk av indirekte teknikk og muligens 
noe trykkteknikk. Kjerneøksen, og ikke minst økseproduksjonsmaterialet av flint er av 
stor faglig interesse. Disse funnene kan belyse både typologiske og teknologiske forhold 
og egne seg til en diskusjon om kulturforhold i perioden (Eymundsson et al. in prep.).  
 
Ildstedet på sin side representerer antagelig en svært kortvarig episode mot slutten av 
mellommesolitikum, som ikke har avsatt tydelige spor i det deponerte steinmaterialet. 
Ildstedet og dateringene synliggjør imidlertid aktivitet som ikke har vært direkte 
strandbundet i denne perioden. Slik aktivitet er ofte vanskelig å påvise ut fra et 
arkeologisk materiale, og også dette funnet har forskningsmessig interesse. 

9 SAMMENDRAG 
I tidsrommet 21. mai til 10. juni 2013 foretok KHM en arkeologisk utgravning av en 
steinalderlokalitet (id 119055) på Martineåsen, Anvik (4067/9) i Larvik, Vestfold. 
Utgravningen ble gjennomført i forbindelse med utbygging av ny E18 fra Bommestad til 
Sky. 
  
På steinalderboplassen ble totalt 350 m2 avtorvet og totalt 70 m2 ble manuelt gravd i 10 
cm lag før 262 m2 ble flateavdekket. Til sammen ble det funnet 4751 steingjenstander der 
99,2 % av materialet består av flint, 0,6 % av bergart og 0,2 % av sandstein. 
Redskapsandelen på 1,7 % omfatter bl.a. en enegget spiss, tre lansettmikrolitter, 2 mulige 
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mikrolittfragmenter og en kjerneøks av flint. Av det primærbearbeidede materialet bestod 
1,4 % av flekker og mikroflekker. Flekkematerialet er dominert av smalflekker (56,9 %). 
Innenfor det primærbearbeidede materialet ble det også påvist en god del 
økseproduksjonsavfall av flint. Materialet omfatter også en ensidig topolet flekkekjerne, 
samt 6 plattformkjerner av udefinerte typer, 7 uregelmessige kjerner og to bipolare 
kjerner. Totalt var 12,5 % varmepåvirket og 21,7 % hadde rester av cortex.  
 
De typologiske elementene samt strandlinjen daterer hovedaktiviteten på lokaliteten til 
siste del av preboreal tid, dvs. mellom 8550 f.Kr. og 8250 f.Kr. Aktiviteten har dermed 
foregått relativt tett opp mot overgangen fra tidlig- til mellommesolitikum. Anvik-
materialet utpeker seg ved å omfatte en god del økseproduksjonsmaterialet av flint, dette 
gjør materialet svært godt egnet til å belyse en aktivitetstype som er lite kjent fra norsk 
mellommesolittisk fase.  
 
Det fremkom også et ildsted ved undersøkelsen. Fire C14-dateringer tidfester denne 
strukturen til den siste delen av mellommesolitikum (7030-6430 f.Kr.). Ildstedet 
representerer antagelig en svært kortvarig episode som i liten eller ingen grad har avsatt 
spor i det deponerte steinmaterialet. 
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11 VEDLEGG 

11.1 STRUKTURLISTE 
S.nr Strukturtype Bredde 

(cm) 
Lengde 
(cm) 

Dybde 
(cm) 

Form i 
plan 

Bunn i 
profil 

Sider i 
profil 

Fyllets farge Fyllmasse Beskrivelse 

10520 Ildsted 78 90 18 oval Avrundet Skråe Mørk 
brungrå. 

sand|silt|kull Ildstedet lå i rutene 63x 52y og 64x 52y.  
Plan: Utydelig avgrenset. 
Profil: Tydelig avgrenset mot undergrunn, 
rund og noe dypere i sør, skrår noe opp og 
blir mer utydelig i nord. Fyllmassene var 
kullspettet og uten noe utydelig kullag. Det 
ble registrert 3 liter skjørbrent stein fra den 
snittede halvdelen av strukturen. 

10535 Avskrevet 0 0 0       
10549 Avskrevet 0 0 0       
10560 Avskrevet 0 0 0       
10568 Avskrevet 0 0 0       
10576 Avskrevet 0 0 0       
10593 Avskrevet 0 0 0       
10604 Avskrevet 0 0 0       
10614 Avskrevet 0 0 0       
 



11.2 TILVEKSTTEKST, C58917 
C58917/1-40 
Boplassfunn fra tidligmesolitikum fra ANVIK ØSTRE (4067/9), LARVIK K., VESTFOLD.  
I forbindelse med reguleringsplan for E18 på strekningen Bommestad–Sky registrerte Vestfold 
fylkeskommune steinalderboplassen id119055 i 2009 (Lia 2010). Den arkeologiske utgravningen 
ble gjennomført i perioden 21.5.–10.6 2013, i forbindelse med gjennomføring av 
reguleringsplanen (Eymundsson 2014). Lokaliteten lå i utmark på Martineåsen, ca. 77 moh..  
 
Utgravningen foregikk i to faser med manuell graving av 1 m og 0,5x1 m ruter og 10 cm lag av 
avtorvet overflate. Fase 1 bestod av prøveruter spredt utover hele flaten, og fase to av utgravning 
av påviste funnkonsentrasjoner i tilsvarende ruter og lag. Alle utgravde løsmasser ble vannsåldet 
i såld med 4 mm maskevidde, løsmasser fra snittede strukturer ble såldet med 2 mm såld. 57,5 m2 
av lokaliteten ble gravd i lag 1, 10 m2 i lag 2, 1,25 m2 i lag 3, 1 m2 i lag 4 og 1 m2 i lag 5 (totalt 
ca. 7 m3). Det ble samlet inn 4751 funn. 4712 (99,2 %) er av flint, 21,7 % er varmepåvirket og 
12,5 % har cortex. Det framkom 82 redskaper/fragmenter av redskaper av flint (redskapsandel på 
1,7 %). Avslutningsvis ble lokaliteten flateavdekket og strukturer ble dokumentert og snittet. 
Lokaliteten ble på bakgrunn av strandlinjedatering og typologi datert til slutten av preboreal tid 
mellom 8500 og 8250 f.Kr. Et ildsted er tidfestet til 7030–6430 f.Kr. (7678±49–7875±52 BP) på 
bakgrunn av fire C14-dateringer. Ildstedet knyttes ikke til funnmaterialet, men viser at det også 
foregikk aktivitet på stedet i siste del av mellommesolitkum.  
 
Materialet er klassifisert etter Ballin (1996), Helskog et al. (1976) og Inizian et al. (1999) og er 
katalogisert i hht. Vestfoldbanens mal (2011/2012). Kullprøver er vedartsbestemt ved Moesgård 
Museum, Konserverings- og naturvideskabelig avdeling og C14-dateringer er foretatt ved 
Ångström Laboratory, Div. of Ion Physics, 14C-lab, Uppsala.  
 
Orienteringsoppgave: Lokaliteten befant seg på østsiden av Martineåsen, i et område der 
høydedraget som faller bratt mot Farrisvannet i Ø. Den lå videre på en SØ-hellende flate, 3 m 
bratt opp fra og V for den gruslagte delen av Nesjarveien og ca. 30 m V for E18. Lokaliteten 
befant seg videre 150 m NNV for Nesjarveien 29, 107 m V for Skiensveien 13 og 163 m ØNØ 
for Kleiverveien 54. Flaten ble avgrenset av et bratt fall ned mot Nesjarveien i Ø, en bergknaus i 
N, av svakt stigende terreng i V og av svakere fallende og våtere terreng i S.  
 
Kartreferanse: EU89-UTM; Sone 33, N: 6557116,79, Ø: 213617,83.  
LokalitetsID: 119055. 
 
Litteratur:  
Ballin, T. B. 1996: Klassifikationssystem for stenartefakter. Varia 36. Universitetets 
Oldsakssamling. Oslo. 
Eymundsson, C. 2014: Rapport Arkeologisk utgravning. Steinalderlokalitet. Anvik 4067/9, 
Larvik, Vestfold.  
Helskog, K., S. Indrelid, S. og E. Mikkelsen 1976: Morfologisk klassifisering av slåtte 
steinartefakter. I Universitetets Oldsakssamling, Årbok 1972-1975, s. 9-40. Oslo. 
Inizan M.-L., M. R. Ballinger, H. Roche og J. Tixier 1999: Technology and Terminology of 
Knapped Stone. I Préhistorie de la Pierre Taillée. Tome 5. Nanterre Cedex. 
Lia, V. 2010: Rapport. Arkeologisk registrering. E18 Bommestad–Sky. Vestfold 
fylkeskommune.   
 
Flint 
1) 1 pilspiss, enegget av flint. Mål: B: 0,6 cm. L: 1,7 cm.  
2) 3 pilspisser, lansettmikrolitter av flint. Mål: B: 0,4-06 cm. L: 1,4-2 cm.  
3) 1 kjerneøks av flint. Øksen er antagelig gjort på et stort avslag, der plattformresten er intakt i 
øksens nakke-ende. Øksen har huggsømmer på begge sider, et tilnærmet ovalt tverrsnitt og er 



4067/9, Anvik, Larvik, Vestfold  2013/5178  
 
  

 47 Kulturhistorisk museum 
Fornminneseksjonen 

 

tilformet med tosidig teknikk. Eggen er dannet med tilhugging fra øksens ene bredside/overside i 
bratt vinkel ned mot øksens underside. Øksen kan minne om en Sandarna-øks. Mål: Stb: 3,7 cm. 
Stt: 1,5 cm. L: 4,1 cm.  
4) 2 mikrostikler, med retusjert sidekant, av flint, 1 er varmepåvirket. Mål: B: 0,6-1,3 cm. L: 
1,2-1,9 cm.  
5) 1 skraper av flekker med retusj, av flint. Mål: B:1,4 cm. L: 3,8 cm.  
6) 1 bor av flekke med retusjert sidekant, av flint, 1 er varmepåvirket. Mål: B: 0,8 cm. L: 4,1 cm.  
7) 17 flekker med retusjert sidekant av flint, 2 er varmepåvirket. Mål: B: 0,8-3 cm. L: 0,8-1,9 
cm.  
8) 10 flekker med retusj av flint, 1 har cortex. Mål: B: 0,8-2 cm. L: 0,6-2,2 cm.  
9) 48 flekker av flint, 4 ryggflekker, 2 er varmepåvirket og 9 har cortex. Mål: B: 0,8-2,3 cm. L: 
0,5-5,1 cm.  
10) 2 mikroflekker med retusjert sidekant, mulig mikrolittfragment av flint, 1 er varmepåvirket 
og 1 har cortex. Mål: B: 0,4-0,7 cm. L: 1,4-1,6 cm.  
11) 7 mikroflekker med retusjert sidekant av flint, 1 er varmepåvirket. Mål: B: 0,5-0,7 cm. L: 
0,7-1,9 cm.  
12) 1 mikroflekke med retusj av flint. Mål: B: 0,5 cm. L: 1,7 cm.  
13) 17 mikroflekker av flint, 1 ryggflekke, 2 er varmepåvirket. Mål: B: 0,3-0,7 cm. L: 0,4-4,5 
cm.  
14) 6 avslag med retusjert sidekant av flint, 1 er varmepåvirket og 1 har cortex. Mål: B: 0,8-1,8 
cm. L: 1,1-3,5 cm.  
15) 1 skraper av avslag med retusj, av flint. Mål: Stm: 3,5 cm.  
16) 1 bor av avslag med retusj, av flint. Mål: B: 1,1 cm. L: 3,8 cm.  
17) 10 avslag med diverse retusj av flint, 6 har cortex. Mål: B: 1,4-2,7 cm. L: 1,7-5,7 cm.  
18) 2174 avslag av flint, 283 er økseproduksjonsavslag, 57 er flekkelignende, 18 er 
mikroflekkelignende, 93 er varmepåvirket og 619 har cortex.  
19) 2 fragmenter med retusjert sidekant, av flint. Mål: Stm: 1,8-2,8 cm.  
20) 15 fragmenter med diverse retusj av flint, 1 er varmepåvirket og 2 har cortex. Mål: Stm: 1,1-
2,1 cm. 
21) 1 fragment med hakk, mulig mikrostikkel av flint. Mål: Stm: 1cm.  
22) 1330 fragmenter av flint, 12 er flekkelignende, 1 er mikroflekkelignende, 344 er 
varmepåvirket og 305 har cortex. 
23) 1081 splinter, 483 er med slagbule av flint, 138 er varmepåvirket og 64 har cortex.  
24) 1 plattformkjerne, flekkekjerne av flint. Mål: Stb: 2,5 cm. Stt:1,9 cm. L: 4,2-4,2 cm.  
25) 6 kjerner, plattformkjerner av flint, 4 har cortex. Mål: Stm: 2-6,1 cm.  
26) 2 kjerner, bipolare kjerner av flint, 1 har cortex. Mål: Stm: 1,8-2,1 cm.  
27) 7 kjerner, uregelmessig kjerner av flint, 5 har cortex. Mål: Stm: 2,4-5,3 cm.  
28) 11 plattformavslag av kjerner av flint, 1 har cortex. Mål: Stm: 1,9-3,4 cm.  
29) 7  sidefragmenter av kjerner flint, 5 har cortex. Mål: Stm: 2,6-6,6 cm.  
30) 3 knoller, testet og forkastet av flint, 3 har cortex. Mål: Stm: 2,8-4,9 cm.  
 
Bergart 
31) 1 avslag av slipeplate av bergart. Mål: Stm: 4,2 cm.  
32) 17 avslag av bergart.  
33) 5 fragmenter av bergart.  
34) 1 splint med slagbule av bergart.  
35) 4 knakkesteiner av bergart. Mål: Stm: 7,8-7,9 cm.  
 
Sandstein 
36) 1 avslag av slipeplate av sandstein.  
37) 8 fragmenter av slipeplate av sandstein. Mål: Stm: 9,2-15,5 cm.  
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38) 1 fragment av sandstein. 
 
Pimpstein 
39) 1 slipestein av pimpstein. Mål: Stm: 7 cm.  
 
Prøve, kull 
40) 1 prøve, kull. Analysert. Vedartsbestemt til 1 bøk (fagus), 1 frukttre (pomoideae), 2 furu 
(pinus), 8 selje (salix), 7 hasselnøttskall, 7 bark. 4 kullbiter plukket ut til datering. Dateringene ga 
følgende resultater:  
KP2A, hasselnøttskall datert til 7818±49BP, calBC 6820-6500 (Ua-46950),  
KP2C, Selje (salix) 7875±52BP, calBC7030-6930 (Ua-46951), 
KP2D, Selje (salix) 7744±49BP, calBC6650-6470 (Ua-46952) 
KP2G, Furu (pinus) 7678±49BP, calBC6610-6430 (Ua-46953) 
Vekt (før analyse): 3,1 g. 
 

11.3 ILLUSTRASJONER 
1. Ildsted i plan og profil: 

  

11.4 FOTOLISTE 

Filnavn Motivbeskrivelse 
Retning sett 
mot 

Cf34690_01.JPG Oversiktsbilde: Før avtorving S 

Cf34690_02.JPG Oversiktsbilde: Før avtorving SSV 

Cf34690_03.JPG Oversiktsbilde: Før avtorving SV 

Cf34690_04.JPG Oversiktsbilde: Før avtorving SV 

Cf34690_06.JPG Oversiktsbilde: Før avtorving SSV 

Cf34690_07.JPG Utsikt fra knausen som avgrenser flaten i nord Ø 

Cf34690_08.JPG Bekk som renner ned fra sørlige del av feltet V 

Cf34690_10.JPG Bekk i sørlige del av felt NV 

Cf34690_11.JPG Bekk i sørlige del av felt. NV 

Cf34690_13.JPG Bekk i sørlige del av felt. NNØ 

Cf34690_14.JPG Bekk i sørlige del av felt. N 

Cf34690_15.JPG Vått felt S 

Cf34690_16.JPG Vått felt S 

Cf34690_17.JPG Oversiktsbilde: felt etter avtorving V 
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Cf34690_18.JPG Arbeidsbilde: Carine med totalstasjon V 

Cf34690_19.JPG Oversiktsbilde: felt etter avtorving N 

Cf34690_20.JPG Oversiktsbilde: felt etter avtorving V 

Cf34690_21.JPG Oversiktsbilde: felt etter avtorving SV 

Cf34690_22.JPG Oversiktsbilde: felt etter avtorving SSV 

Cf34690_23.JPG Oversiktsbilde: felt etter avtorving N 

Cf34690_24.JPG Oversiktsbilde: felt etter avtorving NØ 

Cf34690_25.JPG Oversiktsbilde: felt etter avtorving NV 

Cf34690_26.JPG Oversiktsbilde: felt etter avtorving NØ 

Cf34690_27.JPG Oversiktsbilde: felt etter avtorving Ø 

Cf34690_29.JPG Arbeidsbilde: Carine med totalstasjon V 

Cf34690_30.JPG Arbeidsbilde: Carine med totalstasjon og oversiktsbilde NØ 

Cf34690_31.JPG Oversiktsbilde felt ØNØ 

Cf34690_32.JPG Oversiktsbilde felt SV 

Cf34690_33.JPG Oversiktsbilde felt S 

Cf34690_34.JPG Oversiktsbilde felt SSØ 

Cf34690_36.JPG Oversiktsbilde felt SØ 

Cf34690_37.JPG Såldestasjonen vår SSØ 

Cf34690_38.JPG Arbeidsbilde: Carine med totalstasjon NV 

Cf34690_39.JPG Arbeidsbilde: Carine med totalstasjon SSØ 

Cf34690_40.JPG En bøtte med flint NV 

Cf34690_41.JPG En bøtte med flint NV 

Cf34690_42.JPG Arbeidsbilde: Iselin graver K1 N 

Cf34690_44.JPG Arbeidsbilde: Iselin graver K1 N 

Cf34690_45.JPG Arbeidsbilde: Iselin graver K1 N 

Cf34690_46.JPG Arbeidsbilde: Iselin graver K1 N 

Cf34690_48.JPG Arbeidsbilde: Carine sålder. Ø 

Cf34690_49.JPG Arbeidsbilde: Hilde og Iselin graver K1 S 

Cf34690_50.JPG  Oversiktsbilde felt. S 

Cf34690_52.JPG  Oversiktsbilde felt. SSV 

Cf34690_53.JPG  Oversiktsbilde felt. SSV 

Cf34690_54.JPG Arbeidsbilde: Hilde graver K1 S 

Cf34690_56.JPG Arbeidsbilde: Hilde og Iselin graver K1 S 

Cf34690_57.JPG Oversiktsbilde felt S 

Cf34690_58.JPG Oversiktsbilde felt SSV 

Cf34690_59.JPG Oversiktsbilde felt S 

Cf34690_61.JPG Oversiktsbilde felt SSØ 

Cf34690_62.JPG Oversiktsbilde felt NØ 

Cf34690_64.JPG Oversiktsbilde felt NØ 

Cf34690_65.JPG Arbeidsbilde: Hilde sålder Ø 

Cf34690_66.JPG Arbeidsbilde: Hilde sålder Ø 

Cf34690_67.JPG Arbeidsbilde: Hilde sålder Ø 
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Cf34690_69.JPG Arbeidsbilde: Hilde sålder V 

Cf34690_70.JPG Arbeidsbilde: Axel graver K1 S 

Cf34690_71.JPG Arbeidsbilde: Hilde og Axel graver K1 S 

Cf34690_72.JPG Arbeidsbilde: Hilde og Axel graver K1 ØSØ 

Cf34690_73.JPG Arbeidsbilde: Hilde og Axel graver K1 ØSØ 

Cf34690_74.JPG Arbeidsbilde: Hilde og Axel graver K1 S 

Cf34690_75.JPG Arbeidsbilde: Hilde og Axel graver K1 V 

Cf34690_78.JPG Arbeidsbilde: Axel graver K1 V 

Cf34690_80.JPG Arbeidsbilde: Hilde graver K1 NV 

Cf34690_82.JPG Arbeidsbilde: Hilde graver K1 Ø 

Cf34690_83.JPG Arbeidsbilde: Hilde graver K1 Ø 

Cf34690_84.JPG Arbeidsbilde: Hilde graver K1 ØNØ 

Cf34690_86.JPG Arbeidsbilde: Hilde og Axel graver K1 S 

Cf34690_87.JPG Arbeidsbilde: Iselin graver K2 SØ 

Cf34690_88.JPG Arbeidsbilde: Axel og Hilde graver S 

Cf34690_89.JPG Arbeidsbilde: Axel og Hilde graver S 

Cf34690_90.JPG Arbeidsbilde: Hilde graver S 

Cf34690_91.JPG Gjenstandsbilde: Øks - 

Cf34690_92.JPG Gjenstandsbilde: Øks - 

Cf34690_93.JPG Gjenstandsbilde: Øks - 

Cf34690_94.JPG Gjenstandsbilde: Øks - 

Cf34690_95.JPG Gjenstandsbilde: Øks - 

Cf34690_96.JPG Arbeidsbilde: Hilde, Axel og Iselin sålder i regnet. S 

Cf34690_97.JPG Arbeidsbilde: Hilde, Axel og Iselin sålder i regnet. V 

Cf34690_98.JPG Arbeidsbilde: Hilde, Axel og Iselin sålder i regnet. V 

Cf34690_99.JPG Oversiktsbilde: K1 ferdig gravd lag 1 S 

Cf34690_100.JPG Oversiktsbilde: K1 ferdig gravd lag 1 S 

Cf34690_101.JPG Oversiktsbilde: K1 ferdig gravd lag 1 S 

Cf34690_102.JPG Oversiktsbilde: ferdig gravd lag 1 S 

Cf34690_103.JPG Oversiktsbilde: ferdig gravd lag 1 S 

Cf34690_104.JPG Oversiktsbilde: K2 ferdig gravd lag 1 S 

Cf34690_105.JPG Oversiktsbilde: K2 ferdig gravd lag 1 S 

Cf34690_106.JPG Oversiktsbilde: K2 ferdig gravd lag 1 S 

Cf34690_107.JPG Oversiktsbilde: ferdig gravd lag 1 S 

Cf34690_109.JPG Oversiktsbilde: K1 ferdig gravd lag 1 S 

Cf34690_110.JPG Oversiktsbilde: K1 ferdig gravd lag 1 S 

Cf34690_111.JPG Oversiktsbilde: ferdig gravd lag 1 S 

Cf34690_112.JPG Oversiktsbilde: ferdig gravd lag 1 S 

Cf34690_113.JPG Arbeidsbilde: Solfrid graver K1 V 

Cf34690_114.JPG Arbeidsbilde: Solfrid graver K1 SØ 

Cf34690_116.JPG Arbeidsbilde: Solfrid graver K1 S 

Cf34690_118.JPG Oversikt felt S 
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Cf34690_119.JPG Arbeidsbilde: Hege og Steinar sålder S 

Cf34690_121.JPG Arbeidsbilde: Hege og Steinar sålder Ø 

Cf34690_122.JPG Arbeidsbilde: Hege og Steinar sålder Ø 

Cf34690_123.JPG Arbeidsbilde: Hege og Steinar sålder Ø 

Cf34690_124.JPG Arbeidsbilde: Solfrid og Iselin graver K1 og K2 N 

Cf34690_126.JPG Oversiktsbilde: ferdig gravd lag 2 samt utvidet lag 1 S 

Cf34690_127.JPG Oversiktsbilde: ferdig gravd lag 2 samt utvidet lag 1 S 

Cf34690_128.JPG Oversiktsbilde: ferdig gravd lag 2 samt utvidet lag 1 S 

Cf34690_129.JPG Oversiktsbilde: ferdig gravd lag 2 samt utvidet lag 1 S 

Cf34690_130.JPG Oversiktsbilde: ferdig gravd lag 2 samt utvidet lag 1 S 

Cf34690_131.JPG Oversiktsbilde: ferdig gravd lag 2 samt utvidet lag 1 S 

Cf34690_132.JPG Oversiktsbilde: ferdig gravd lag 2 samt utvidet lag 1 S 

Cf34690_134.JPG Oversiktsbilde: ferdig gravd lag 2 samt utvidet lag 1 S 

Cf34690_135.JPG Oversiktsbilde: ferdig gravd lag 2 samt utvidet lag 1 S 

Cf34690_136.JPG Oversiktsbilde: ferdig gravd lag 2 samt utvidet lag 1 NNØ 

Cf34690_137.JPG Oversiktsbilde: ferdig gravd lag 2 samt utvidet lag 1 NNØ 

Cf34690_138.JPG Oversiktsbilde: ferdig gravd lag 2 samt utvidet lag 1 NNØ 

Cf34690_140.JPG Oversiktsbilde: ferdig gravd lag 2 samt utvidet lag 1 NØ 

Cf34690_141.JPG Oversiktsbilde: ferdig gravd lag 2 samt utvidet lag 1 NØ 

Cf34690_142.JPG Oversiktsbilde: ferdig gravd lag 2 samt utvidet lag 1 NNØ 

Cf34690_144.JPG 
Arbeidsbilde: Flateavdekking mens Iseling og Solfrid graver den 
siste ruta sentralt på flata V 

Cf34690_146.JPG 
Arbeidsbilde: Flateavdekking mens Iseling og Solfrid graver den 
siste ruta sentralt på flata VNV 

Cf34690_147.JPG Arbeidsbilde: Carine med gravemaskinen NNV 

Cf34690_148.JPG Arbeidsbilde: Carine med gravemaskinen NNV 

Cf34690_149.JPG Arbeidsbilde: Carine med gravemaskinen V 

Cf34690_150.JPG Jordprofil i østre del av felt, K2, mot raskant. Ø 

Cf34690_151.JPG Jordprofil i østre del av felt, K2, mot raskant. Ø 

Cf34690_152.JPG Jordprofil i østre del av felt, K2, mot raskant. Ø 

Cf34690_153.JPG Jordprofil i østre del av felt, K2, mot raskant. Ø 

Cf34690_154.JPG Jordprofil i østre del av felt, K2, mot raskant. Ø 

Cf34690_155.JPG Jordprofil i østre del av felt, K2, mot raskant. Ø 

Cf34690_156.JPG Jordprofil i østre del av felt, K2, mot raskant. Ø 

Cf34690_157.JPG Jordprofil i østre del av felt, K2, mot raskant. Ø 

Cf34690_158.JPG Jordprofil i østre del av felt, K2, mot raskant. Ø 

Cf34690_159.JPG Jordprofil i østre del av felt, K2, mot raskant. Ø 

Cf34690_160.JPG Jordprofil i østre del av felt, K2, mot raskant. Ø 

Cf34690_161.JPG Jordprofil i østre del av felt, K2, mot raskant. Ø 

Cf34690_162.JPG Jordprofil i østre del av felt, K2, mot raskant. Ø 

Cf34690_163.JPG S10520, ildsted, plan NØ 

Cf34690_164.JPG S10520, ildsted, plan NØ 

Cf34690_165.JPG S10520, ildsted, plan NØ 
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Cf34690_166.JPG S10520, ildsted, plan NØ 

Cf34690_167.JPG Oversiktsbilde: etter flateavdekking S 

Cf34690_168.JPG Oversiktsbilde: etter flateavdekking S 

Cf34690_169.JPG Oversiktsbilde: etter flateavdekking S 

Cf34690_170.JPG Oversiktsbilde: etter flateavdekking S 

Cf34690_171.JPG Oversiktsbilde: etter flateavdekking S 

Cf34690_172.JPG Oversiktsbilde: etter flateavdekking S 

Cf34690_173.JPG Oversiktsbilde: etter flateavdekking S 

Cf34690_174.JPG Oversiktsbilde: etter flateavdekking S 

Cf34690_175.JPG Oversiktsbilde: etter flateavdekking S 

Cf34690_176.JPG Oversiktsbilde: etter flateavdekking Ø 

Cf34690_177.JPG Oversiktsbilde: etter flateavdekking Ø 

Cf34690_180.JPG Oversiktsbilde: etter flateavdekking NØ 

Cf34690_181.JPG Oversiktsbilde: etter flateavdekking NØ 

Cf34690_182.JPG Oversiktsbilde: etter flateavdekking NØ 

Cf34690_183.JPG S10549, plan - mulig staurhull N 

Cf34690_184.JPG S10549, plan - mulig staurhull N 

Cf34690_185.JPG S10549, plan - mulig staurhull med skoningsstein? Ø 

Cf34690_186.JPG S10549, plan - mulig staurhull med skoningsstein? Ø 

Cf34690_187.JPG S10520, profil - ildsted NV 

Cf34690_188.JPG S10520, profil - ildsted NV 

Cf34690_189.JPG S10520, profil - ildsted NV 

Cf34690_190.JPG S10549, profil - mulig staurhull N 

Cf34690_191.JPG S10549, profil - mulig staurhull N 

Cf34690_192.JPG S10593, plan - mulig stolpehull N 

Cf34690_193.JPG S10593, plan - mulig stolpehull N 

Cf34690_194.JPG S10593, plan - mulig stolpehull N 

Cf34690_195.JPG S10535, plan - avskrevet SSV 

Cf34690_196.JPG S10535, plan - avskrevet SSV 

Cf34690_197.JPG S10535, plan - avskrevet SSV 

Cf34690_198.JPG S10535, plan - avskrevet SSV 

Cf34690_199.JPG S10576, plan - avskrevet NV 

Cf34690_200.JPG S10576, plan - avskrevet NV 

Cf34690_201.JPG S10593, profil - mulig stolpehull N 

Cf34690_202.JPG S10593, profil - mulig stolpehull N 

Cf34690_203.JPG S10614, plan - mulig stolpehull N 

Cf34690_204.JPG S10614, plan - mulig stolpehull N 

Cf34690_205.JPG S10614, profil - mulig stolpehull N 

Cf34690_206.JPG S10614, profil - mulig stolpehull N 

Cf34690_207.JPG S10560, plan - avskrevet N 

Cf34690_208.JPG S10560, plan - avskrevet N 

Cf34690_209.JPG S10560, plan - avskrevet N 
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Cf34690_210.JPG S10604, plan - avskrevet S 

Cf34690_211.JPG S10604, plan - avskrevet S 

Cf34690_212.JPG S10604, plan - avskrevet S 

Cf34690_213.JPG S10604, plan - avskrevet S 

Cf34690_214.JPG Gjenstandsfoto: En liten neve flint på stubbe N 

Cf34690_215.JPG Funnposer med flint Ø 

Cf34690_216.JPG Arbeidsbilde: Iselin teller flint fra K1 - 
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11.5 ANALYSERESULTATER 
1. Vedartsanalyse: 
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2. Radiologisk datering av kullprøver 
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11.6 KART 
1. Strandlinjekart 44 moh. Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-

150408SAS. GIS-applikasjon C. Eymundsson. 
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2. Strandlinje 52 moh. Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 
GIS-applikasjon C. Eymundsson. 

 
 

3. Spredningskart av flinttypene F1 til F6 
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4. Spredning av flekker og mikroflekker. Ill. v/C. Eymundsson. 

 
 

5. Spredning av den totale mengden flekker (flekker og mikroflekker). Ill. v/C. 
Eymundsson. 
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6. Spredning av totale antallet kjerner. Ill. v/C. Eymundsson. 

 
 

11.7 FORMIDLING 
1. http://norark.no/undersokelse/flintbonanza-pa-idyllisk-steinalderboplass-i-larvik 
 
Flintbonanza på idyllisk steinalderboplass i Larvik  
av Carine S.R. Eymundsson den 1. juni 2013 

 

 
På en liten flate på Martineåsen i Larvik, er vi nå inne i den andre av tre uker med 
utgravning av en steinalderboplass. Boplassen ligger på en liten og godt avgrenset 
nord-sørorientert flate, som skrår svakt mot sørøst før den faller bratt ned mot E18 og 

http://norark.no/undersokelse/flintbonanza-pa-idyllisk-steinalderboplass-i-larvik
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Farrisvannet. De funnførende områdene ligger mellom 77–80 moh, og kan utfra dette 
dateres til overgangen tidlig- til mellommesolitikum (8500-8100 f.Kr.). 

Som hell i uhellet sørget det kraftige regnværet for å vaske fram flint flere steder på 
flaten, og i ett lite område dukket det opp uvanlig mye flint like under torven. Den 
første kvadratmeteren vi gravde ble derfor lagt til dette området, og der traff vi jackpot 
(og den foreløpige funnrekorden for utgravningen) med 500 flint innenfor én 
kvadratmeter! På nåværende tidspunkt har vi utvidet området noe og samlet inn rundt 
1500 flintfunn. 

Konsentrasjonen med flint ligger lunt til på den nordlige delen av flaten, inn mot foten 
av en bergknaus omgitt av enkelte større steinblokker. Flintavfallet ser ut til å 
representere rester av flere produksjonssekvenser for bl.a. jaktvåpen. Mens vi graver, 
og flinten stadig glimter i såldet, har vi sett for oss den lille gruppen mennesker, som 
for ca. 10 300 år siden, satt rundt om på steinene i den lune kroken av flaten og 
produsert jaktredskaper, mens de pratet om vær og vind, lo og fortalte gode historier. 

Nå krysser vi fingrene og håper at vi finner rester etter bålplasser, som også kan gi oss 
en mer nøyaktig datering av steinalderhverdagen på Martineåsen! 

 

 

 
 
2. http://norark.no/undersokelse/med-lommene-fulle-av-flint 
 
Med lommene fulle av flint  
av Carine S.R. Eymundsson den 17. juni 2013 

 

http://norark.no/undersokelse/med-lommene-fulle-av-flint
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Etter tre uker med hektisk graving forlater vi nå Martineåsen i Larvik med «lommene 
fulle av flint».  Det ble samlet inn like i underkant av 5 000 funn, hvilket må sies å 
være en god fangst for en boplass som antas å være ca. 10 500 år gammel, og som 
ble gravd ut av en liten gjeng på kort tid. Den siste uka dukket det til og med opp et 
ildsted mellom to funnrike områder.  Det var en god del kull i dette ildstedet, så nå 
krysser vi fingrene for at C14-dateringer vil gi oss ytterligere kunnskap om når det 
oppholdt seg folk på den idylliske flaten. 

Et hovedformål ved undersøkelsen var å kaste lys over overgangen mellom tidlig- 
og mellommesolitikum (ca. 8 250 f.Kr.), en «mørk boks» i forhistorien. Det knytter 
seg derfor stor spenning til hva materialet kan si om datidens impulser og 
tradisjoner. Det næres videre et stort håp om at gjenstandsmaterialet vil kunne gi et 
godt innblikk i aktivitetene som har foregått på plassen, og hvilke produksjons- og 
håndverkstradisjoner steinaldermenneskene på Martineåsen praktiserte. 

Det vil derfor i stor grad arbeides med disse temaene i forbindelse med 
etterarbeidet som igangsettes i løpet av høsten. 

Takk for nå Martineåsen! 
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11.8 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 
- Originaltegninger 
- Dagbok 
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