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SAMMENDRAG 
Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført i perioden 2. til 16. mai 2013, i 
forbindelse med realisering av reguleringsplan for boligfelt på Lågerødåsen, Stokke, 
Vestfold. Lokaliteten lå 64–68 moh., på en > 9000 m2 stor flate, beskyttet av langsgående 
høydedrag i vest og øst. Området ligger ca. 1,5 km nord-nordøst for Stokke sentrum, 450 
m vest for sydspissen av Akersvannet og 2,5 km øst for E18 ved Søndre Borge. Den 
registrerte lokaliteten lå dels i et tidligere hogstfelt, dels i et nåværende anleggsområde 
for boligutbygging. Majoriteten av funnene ble gjort ved en kombinasjon av 
konvensjonell graving av 1 m ruter og 10 cm lag av et sammenhengende areal på ca. 13 
m2, samt spredte samplingsruter av samme format innenfor et avtorvet areal på ca. 800 
m2. I tillegg ble det gjort enkelte prøvestikk utenfor det avtorvede området, samt 
innhenting av løsfunn. Det framkom funn innenfor et areal på ca. 9000 m2. 
 
Til sammen ble det gjort funn av 493 steinartefakter, hvorav majoriteten var av flint (93,3 
%). Materialet omfattet bl.a. en mulig konisk mikroflekkekjerne, retusjerte 
flekkefragmenter, en flekkemateriale dominert av smalflekker, et økseemne av 
metarhyolitt og fragmenter av slipeplate av sandstein. Det framkom også skår av tre ulike 
typer keramikk, samt en kokegrop og en nedgravning. Begge strukturene har helt eller 
delvis blitt C14-datert til yngre bronsealder, innenfor tidsrommet 800-410 f.Kr. 
Strukturene ble snittet og dokumentert ved innmåling, tegning og foto. 
 
Strandlinje og typologi antyder at hovedtyngden av aktivitet på flaten har foregått i 
tidsrommet 7400-7000 f.Kr. i mellommesolitikum. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING  
LÅGERØD, 18/1, STOKKE, VESTFOLD  
 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Saken strekker seg tilbake til 1998 da Vestfold fylkeskommune (VFK), i forbindelse med 
reguleringsplan for boligfelt på Lågerødåsen, foretok en arkeologisk registrering ved 
maskinell sjakting og prøvestikking av en hogstflate (Sønsterud 1998). Det ble registrert 
automatisk fredede kulturminner i form av en steinalderboplass (id. 169715) og to 
rydningsrøyser. Ved møte i Fornminneutvalget 17. august 1998 (sak F 131.5/98) ble 
kulturminnene frigitt med vilkår om arkeologisk utgravning. Tiltaket har siden den gang 
blitt utsatt ved flere anledninger, samt at det har vært et skifte av tiltakshaver. 2. april 
2013 forelå signert avtale mellom nåværende tiltakshaver, Lågerødåsen AS, og 
Kulturhistorisk museum (KHM) om gjennomføring av den arkeologiske undersøkelsen 
med hjemmel i Kulturminneloven.  
 
Siden det opprinnelige vedtaket ble gjort i 1998 er prosjektets omfang og fokus, i tråd 
med nåværende prioriteringer og praksis, nedjustert til kun å omfatte steinalderboplassen 
(id. 169715). Gjeldende rapport omhandler derfor undersøkelsen av denne. 
 

2 DELTAGERE, TIDSROM 
Kulturhistorisk museum foretok utgravning av lokalitet id. 169715 i perioden 2. til 16. 
mai 2013.  Carine S. R. Eymundsson var utgravningsleder, med arkeolog Iselin 
Byggstøyl som assistent. All innmåling og kartbearbeiding ble utført av Magne Samdal 
og Carine S. R. Eymundsson ved KHM.  Prosjektleder ved KHM var Axel Mjærum. 
Prosjektleder var på befaring og deltok i gravearbeidet én halv dag i løpet av 
utgravningsperioden. Gravemaskinsjåfør Jan Erik Vassbotten og Kristian Strand fra 
Bjørn og Øyvind Tveter AS gjennomførte all avtorving, samt den avslutningsvise 
flateavdekkingen.  
 

Tabell 1: Deltagere ved feltarbeid Lågerød. 
Navn Stilling Periode Dagsverk 
Carine S.R. Eymundsson Utgravningsleder 2.5-16.5 10 
Axel J. Mjærum Prosjektleder 3.5. 0,5 
Iselin Byggstøyl Assistent 2.5-16.5 10 
Jan Erik Vassbotten Gravemaskinsjåfør 3.5 1 
Kristian Strand Gravemaskinsjåfør 13.5 1 
Magne Samdal GIS 2.5 og 20.5 1 
Sum 23,5 
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3 BESØK OG FORMIDLING  
Det ble ikke lagt opp til noe organisert formidling. Utgravningen ble imidlertid besøkt av 
Trude Aga Brun fra Vestfold fylkeskommune.   

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 
Området ligger på en høyde fra 64- til 68 moh, på en stor flate 1,5 km nord-nordøst for 
Stokke sentrum, ca. 450 m vest for den sørlige enden av Akersvannet og ca. 2,5 km øst 
for E18 ved Søndre Borge. Utfra strandlinjekurver kan man anta at flaten har vært bebodd 
i løpet av det syvende årtusen før Kristus (Persson 2008:163-189) (se også pkt. 8.1.2). I 
stort kjennetegnes det nåværende landskapet av store lavtliggende sletter som i dag i 
hovedsak benyttes til jordbruk. Innimellom disse er det flere nord-sør gående høydedrag 
og langsmale koller.  
 
Det er undersøkt relativt få steinalderboplasser i Stokke kommune. I forbindelse med 
utbyggingen av E18 og jernbanens dobbeltspor gjennom Vestfold og Telemark, har det 
fra fylket som sådan blitt undersøkt en rekke steinalderlokaliteter de senere år. Disse 
dekker hele den steinbrukende perioden av forhistorien (Jaksland 2007; 2008, Persson 
2011; 2012; 2013, Damlien 2012; 2013, Mjærum 2012a). Rundt Oslofjorden har 29 
mellommesolittiske lokaliteter blitt undersøkt (Mansrud 2013). Den gjeldende lokalitet 
føyer seg dermed inn i rekken av disse.  
 
Fra Lågerød gård er det kjente flere automatisk fredede kulturminner, i tillegg til den 
aktuelle steinalderlokaliteten dreier det seg om flere gravfelt/gravminner (id. 12338, id. 
42060 og id. 61816) og to hulveier (id. 72439 og id. 170646). Det er ikke innkommet 
løsfunn fra den aktuelle gården, men fra nabogården Grimstad (gnr. 21) har det 
framkommet to bronsespenner fra et vikingtids gravfunn (C13920) og et skattefunn av 
sølv fra vikingtid (C26387). Det eneste funnet gjort i nærområdet fra steinbrukende tid er 
fra på Haslestad gård (gnr. 19), og består av en tynn- eller tykknakket øks fra 
mellomneolitikum (C22398). Den er dermed betydelig yngre enn hoveddelen av funnene 
fra den undersøkte lokaliteten.  
 
Den utgravde flaten lå på et ca. 20 år gammelt hogstfelt, og var før utgravningen bevokst 
med svært tett løvkratt dominert av bjørk, omkranset av noe større skog dominert av gran. 
På flatens høyeste punkt var det to relativt store ansamlinger med vann. Av 
dokumentasjon fra en befaring og nyregistrering gjennomført av Inger Marie Berg-
Hansen ved KHM i 2004, framkommer det at også på det tidspunktet var det mye vann på 
flaten (Berg-Hansen 2004). Hvorvidt flaten ved registreringen i 1998 også har vært preget 
av vannansamlinger omtales ikke i fylkeskommunens rapport (Sønsterud 1998).   
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Figur 1: Oversiktskart over lokalitetens geografiske plassering. Statens kartverk. Tillatelsesnummer 
NE12000-150408SAS. GIS-applikasjon ved M. Samdal 2013. 
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Massene på den avtorvede flaten bestod jevnt over av grusholdig sand, iblandet stein med 
en diameter på mellom 15-25 cm. Innimellom lå det også enkelte større steinblokker. 
Massenes farge og konsistens varierte noe. På den sørlige delen var undergrunnen blek, 
lysgrå og svært utvasket. På den vestlige delen var massene preget av podsoldannelse, 
med et relativt tykt, lysgrått utvaskningslag og et orangegult anrikningslag (se Figur 2). 
På den nordlige delen av flaten var massene svært våte og mer grusholdige. Sentralt på 
flaten var massene stedvis mørkebrune og iblandet råttent trevirke fra røtter og stubber. 
Mot øst var undergrunnen preget av jernutfelling, og bestod av mørk orangebrun sand, i 
dette området ble massene svært harde og kompakte i lag 2 (10-20 cm under torv).  
 

 
Figur 2: Illustrasjon av jordprofiler fra det avtorvede området. Ill. C. Eymundsson 2013. 

 

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Opprinnelig ble lokaliteten anslått til å være mellom 50-100 m2. Området var, ved både 
registreringstidspunkt i 1998 og ved en befaring og nyregistreringen gjennomført av 
KHM i 2004, svært tettbevokst. Det har derfor antagelig vært vanskelig å få oversikt over 
flatens topografiske utstrekning/avgrensning. Ved utgravningstidspunktet var all skog og 
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løvkratt fjernet, og det ble fort klart at lokaliteten, utfra topografiske forutsetninger, 
kunne være mye større enn registrert. Avklaring av lokalitetens avgrensning ble derfor en 
viktig prioritering ved undersøkelsen (se kap. 6.).  
 
Prosjektet ble opprinnelig utformet i 2001 (Stene 2001), men siden den gang har KHM 
utviklet et faglig program for steinalderundersøkelser (Glørstad 2006). I dette 
programmet er det definert flere sentrale problemområder. Det er i dag praksis at 
problemstillinger for den enkelte undersøkelsen tar utgangspunkt i én eller flere av disse. 
Et utvalg av disse dannet dermed også et grunnlag for gjeldende undersøkelse. I tillegg til 
avgrensning av aktivitetsområdet, ble det derfor lagt vekt på følgende problemfelt: 
 

• Datering. Avklare om lokalitetene kan dateres til mellommesolittisk fase, eller om 
det er spor fra ulike perioder på lokalitetene. 

• Avklaring av om det finnes bevarte strukturer i undergrunnen og eventuelt datere 
og funksjonsbestemme disse. 

• Innsamling av et representativt materiale fra lokalitetene, som et bidrag til den 
typologiske/kronologiske diskusjonene av fase 2/mellommesolitikum. 
Representativitet i gjenstandsmaterialet i forhold til faseinndelingen har også blitt 
vektlagt i etterarbeidet. 
 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE 
For å adressere ovennevnte problemstillinger ble ulike feltmetodiske grep benyttet. 
Området med positive prøvestikk fra både registreringen i 1998 og KHMs befaring i 2004 
ble maskinelt avtorvet. Innenfor dette området ble det lagt opp til en 
samplingsundersøkelse, med graving av 1 m ruter i 10 cm lag samt graving av tilsvarende 
ruter sammenhengende i ett av de mange påviste funnområdene. Dette blir gjort for å 
samle inn et representativt materiale. I tråd med det faglige programmet (Glørstad 2006: 
96), ble det søkt etter strukturer i undergrunnen ved maskinell flateavdekking mot slutten 
av utgravningsperioden. Dette ble gjort ved at man gradvis gravde vekk de øvre 10-30 cm 
av undergrunn med gravemaskin. Mulige strukturer ble suksessivt markert og innmålt, 
samt undersøkt nærmere ved dokumentasjon i plan og profil og ved prøveuttak. 
 
For å forsøke å avgrense aktivitetsområdet både på og utover den avtorvede flaten, ble det 
benyttet en to-delt strategi med prøvestikk satt med stor avstand innenfor den 
omkringliggende delen av tiltaksområdet som p.t. ikke var totalutbygget. I tillegg ble det 
gjort systematiske søk etter løsfunn, spesielt på dager med regn (ettersom flint blir mer 
synlig når den er fuktig). Alle løsfunn som ble bedømt til å være in situ ble markert og 
innmålt.  
 
For innmåling ble det benyttet en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet. Dataflyten 
fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som Trimble RAW-
filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis RAW-format før 
eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via kabel fra 
målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis og ESRIs 
ArcMap 10.  
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For utsetting av koordinatsystemet på lokaliteten 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. 
 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Utgravningen bød på flere utfordringer. Ettersom undersøkelsen var berammet til to uker 
med to personer, ble som nevnt et mangfold av utgravningsmetodiske grep benyttet for å 
maksimere utbyttet av den korte undersøkelsesperioden (se pkt. 5.2). Undersøkelsen 
fordret en fleksibilitet og kontinuerlig vurdering av så vel faglige problemstillinger som 
utgravningsmetodiske løsninger.  

Det avtorvede området utgjorde 797 m2 (se Figur 3). Alle løsfunn og prøvestikk fra 
tidligere registreringer som lot seg identifisere ved avtorving ble markert og innmålt 
digitalt. Det var på forhånd bestemt at man skulle manuelt åpne et noe større og 
sammenhengende område rundt de positive prøvestikkene fra registreringen og KHMs 
befaring/registrering i 2004. Dette området utgjorde ved undersøkelsens slutt ca. 13 m2. 
For å optimalisere innsamlingen av funn fra dette området, ble det holdt utenfor den 
avsluttende flateavdekking.  

I utgangspunktet var det lagt opp til å grave prøveruter med relativt stort mellomrom over 
hele den avtorvede flaten. Men for å spare tid, og fordi det regnet kraftig det meste av 
undersøkelsesperioden, ble det isteden prioritert å gjøre systematiske søk og innsamling 
av fremvaskede løsfunn. For å adressere problemstillinger rundt «lokal» avgrensning av 
både de fremvaskede og tidligere påviste funnkonsentrasjoner, ble prøverutegraving 
benyttet (se Figur 3, Figur 4).  

 

Tabell 2: Oversikt totalt utgravd areal. 
Lag Kvadratmeter (m2) 
1 25 
2 4 
Totalt: 29 
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Figur 3: Topografisk fordeling av positive prøvestikk (alle unntatt PS3, markert med noe svakere 
farge i kartet), avtorvet funnområde samt in situ løsfunn. K1 benevner det noe større arealet som ble 
åpnet manuelt (se også neste figur).  Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. GIS 
applikasjon v/C. Eymundsson 2014. 
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Figur 4: Gravde ruter innenfor det avtorvede området. Kart v/C. Eymundsson 2014. 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 
Som det fremkommer av punktene over var det flere store utfordringer ved gjeldende 
undersøkelse. Den største utfordringen berører utgravningens forutsetninger og 
prosjektering. Ettersom lokaliteten ikke var avgrenset godt nok, og den viste seg å være 
svært mye større enn antatt ved registrering (Sønsterud 1998) og befaring (Berg-Hansen 
2004), har prosjektets forutsetninger ikke vært berammet til å møte de faktiske forhold 
ved lokaliteten. Dette medførte at vi i realiteten fikk undersøkt <0,3 % av 
lokalitetsarealet. Det kan derfor settes spørsmål ved hvor representative de funn som ble 
innsamlet er, og med hvor stor sikkerhet det lar seg gjøre å rekonstruere hva og ikke 
minst når den forhistoriske aktiviteten på boplassen har foregått. 
 
Ved undersøkelsestidspunktet ble det, i likhet med under befaringen i 2004, observert to 
mindre vanndammer på flatens høyeste punkt. Den ene lå kun noen meter sør for de 
positive prøvestikkene (fra befaringen i 2004). Ved nærmere undersøkelse viste det seg at 
dammene lå i tilknytning til de opprinnelige registreringssjaktene fra 1998. Disse har 
øyensynlig ikke vært gjenfylt i etterkant av registreringen, og den dårlige dreneringen i 
undergrunn og omkringliggende masser har ført til en oppdemming av vannet. Av frykt 
for at vannet skulle renne utover de påviste funnområdene ble det ikke avtorvet inn mot 
vanndammene.  
 
Det regnet også svært mye gjennom hele utgravningsperioden. Dette hadde både negative 
og positive konsekvenser. I negativ favør ble strukturer vanskeligere å se i det avtorvede 
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og suksessivt flateavdekkede området. Mange av fyllskiftene som vi faktisk lyktes med å 
påvise viste seg imidlertid å være av naturlig eller moderne art (se Figur 5, Figur 8). I 
positiv favør ble løsfunn vasket frem, og disse bidro til å belyse problemstillingen rundt 
lokalitetsavgrensning, utover prøvestikkene fra registrering, befaring og utgravning (se 
Figur 3).  
 

 
Figur 5: Moderne forstyrrelser. Kart v/C. Eymundsson 2014. 

 

6 UTGRAVNINGSRESULTATER 
Det funnførende området utgjorde en minst 9000 m2 stor flate, mellom to langsmale 
bergrabber i øst og en større langsmal kolle i vest (se Figur 6). Terrenget falt svakt mot 
nord, og noe brattere mot sør. På det laveste nivået ble det registrert funn på 64 moh og 
på det høyeste på 68 moh.  
 
Mot nord skrånet terrenget svakt ned mot anleggs- og utbyggingsområdet. På 
utgravningstidspunktet gikk det en anleggsvei gjennom den nordlige delen av flaten. Den 
nordlige delen av det avtorvede området/kulturminneavgrensingen gikk helt inntil denne 
anleggsveien. Løsfunn gjort på andre siden av anleggsveien og nordover langs denne, 
gjorde det allikevel tydelig at det funnførende området også har omfattet denne delen av 
flaten. Ettersom dette området lå godt utenfor kulturminneavgrensningen og var (og ble) 
ødelagt av pågående anleggsvirksomhet, var det ved undersøkelsestidspunktet ikke mulig 
å avgrense funnområdet i de lavereliggende områdene mot nord. Derimot ble det gjort 
forsøk på å avgrense lokaliteten sørover ved å legge flere prøvestikk innenfor 
tiltaksområdet, sør for det avtorvede området og mellom de knapt synlige 
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registreringssjaktene fra 1998. Like i utkanten av tiltaksområdet skjærer en hulvei (id. 
72439) gjennom flaten. Denne følger en naturlig brink i terrenget før dette faller relativt 
bratt ned mot et nybygd boligområde (se Figur 6). Det viste seg å være funn helt ut i 
tiltaksområdets sørlige grense og ned mot den automatisk fredede hulveien, og det var 
dermed heller ikke mulig å avgrense lokaliteten mot sør. Man kan allikevel anta at det til 
dels bratte terrenget har utgjort en naturlig/topografisk avgrensing som omtrent tilsvarer 
tiltakets sørlige grense.   
 

 
Figur 6: Hulvei og gravfelt sør for avtorvet område. Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-
150408SAS.  GIS-applikasjon v/C. Eymundsson 2014.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 7: Oversiktsbilde av funnområdet. Foto C. Eymundsson 2013. 
 



6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 
Det ble observert 15 fyllskifter i undergrunn ved den avslutningsvise flateavdekkingen 
(se Figur 8).  Strukturene ble gitt nummer ved innmåling innenfor en 2000-nummerserie 
(S2001, S2002, S2003 osv.). 14 strukturer ble snittet hvorav 2 ble identifisert til type 
(hhv. kokegrop og nedgravning), mens resten ble avskrevet. Ingen av strukturene var 
påvist ved de tidligere registreringene.  
 

Tabell 3: Oversikt over strukturer på Lågerødåsen. 
S.nr Strukturtype Naturvitenskaplige prøver Datering (2 sigma) 
S2001 Kokegrop Kullprøve 2516±31BP,  

calBC800-530 
S2003 Avskrevet -  
S2004 Avskrevet -  
S2005 Avskrevet -  
S2006 Nedgravning Kullprøve 2465±32BP,  

calBC760-680 eller 
calBC680-430 

S2007 Avskrevet -  
S2008 Ikke undersøkt -  
S2009 Avskrevet -  
S2011 Avskrevet -  
S2013 Avskrevet -  
S2014 Avskrevet -  
S2016 Avskrevet -  
S2017 Avskrevet -  
S2018 Avskrevet -  
S2021 Avskrevet -  

 

  
Figur 8: Strukturer og fyllskifter. Kart v/C. Eymundsson 2014. 
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6.1.1 KOKEGROP, S2001 
Kokegropen (se Figur 9) lå i feltets sør-østlige kant og var relativt utydelig i plan. Deler 
av den gikk utenfor det avtorvede området og formen var derfor ikke mulig å identifisere 
med sikkerhet. Den delen av strukturen som var synlig i plan, antydet en oval form og 
hadde en maksimal (synlig) utstrekning på 130 cm. Under flateavdekking ble strukturen 
snittet med gravemaskin. Kokegropen var svært tydelig i profil, med gråsorte silt- og 
sandholdige fyllmasser og en dybde på 32 cm. Strukturen hadde også en tydelig kullrand 
i bunn. Det var en god del skjørbrent stein i gropens fyllmasser, men pga. av den 
maskinelle snitting ble disse ikke veid (se Figur 9). En kullprøve ble datert på hassel 
(Corylus) til yngre bronsealder, 800-530 f.Kr. (2516±31BP).  
 

 
Figur 9: Illustrasjon av kokegrop (S2001). Ill. C. Eymundsson 2013. 

 

6.1.2 NEDGRAVNING, S2006 
Nedgravningen (se Figur 10) lå i feltets nord-østlige kant og var tydelig avgrenset i både 
plan og profil, med mørke orangegule kullspettede sand og siltblandede masser. Den var 
oval i plan og målte 58 x 39 cm, i profil hadde den skrånende sider, avrundet bunn og en 
maksimal dybde på 19 cm. Det ble ikke observert skjørbrent stein i strukturen. En 
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kullprøve ble vedartsbestemt til eik (Quercus) og datert på unge kvistbiter til yngre 
bronsealder med høy sannsynlighet (2 sigma) innenfor tidsrommet 760-410 f.Kr. 
(2465±32BP). Det ble gjort funn av både keramikk og noe flint like i nærheten av denne 
strukturen.  
 

 
Figur 10: Illustrasjon av nedgravning (S2006). Ill. C. Eymundsson 2013. 

 

6.2 FUNNMATERIALE 
Som nevnt over ble det gjort funn over så godt som hele den undersøkte delen av 
tiltaksområdet. Funnene ble gjort ved både prøvestikking, prøverutegraving, 
konvensjonell graving/sampling i 1 meters ruter og 10 cm lag samt innsamling av 
løsfunn. Funnene var dominert av flint, men det dukket også opp noe bergartsmateriale 
samt noe keramikk. Nedenfor vil de ulike funnkategoriene bli presentert. 
   

6.2.1 KERAMIKK 
Det ble gjort funn av 22 skår (31,5 g) keramikk. Fragmentene omfattet tre forskjellige 
keramikktyper og stammer fra minst tre kar. Samtlige skår er små (1-2,5 g) og 
udekorerte. Ettersom det ikke har fremkommet skår der form eller dekor lar seg 
identifisere, kan alderen deres heller ikke påvises. Men ettersom både kokegropen og 
nedgravningen ble datert til yngre bronsealder, og det ligger både et gravfelt og en hulvei 
som antas å være fra jernalder like i nærheten, skal keramikken antagelig forstås som en 
del av aktiveten i yngre bronsealder eller senere tidsrom. 
 
De tre typene keramikk har fått benevningen KT1, KT2 og KT3 (se Figur 11). KT1 består 
av en porøs keramikk, magret med rødlige granittkorn. Godset er av en lys gråbrun farge 
med mørk brun kjerne. Skårene varierer i tykkelse fra 8,8 mm til 3,6 mm. Ett skår er et 
randskår med avrundet rand og med en lav (ca. 15 mm høy) svakt innsvinget hals. Ett 
skår har også rester av matskorpe på innsiden. KT2 er en hardt brent, finmagret keramikk, 
med enkelte grove magringskorn. Godset er av en rødlig farge med lys grønngrå kjerne. 
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Skårene varierer i tykkelse fra 6-7 mm. Skårene er svært avrundede og slitte, ett av dem 
er et mulig randskår. KT3 omfatter ett skår av finmagret keramikk. Godset har lys beige 
utside og mørk brun mot sort/sotet innside og kjerne. Skåret er magret med enkelte 
grovere kvartskorn og har en tykkelse på 5,5 mm. 
 

 
Figur 11: Eksempler på keramikkskår fra KT1 (t.v.), KT2 (midten) og KT3 (t.h.). Foto C. 
Eymundsson 2013. 

 

 
Figur 12: Funnspredning keramikk. Kart v/C. Eymundsson 2014. 

6.2.2 FUNNMATERIALE - LITTISK MATERIALE 
Steingjenstandene er klassifisert etter Ballin (1996), Helskog et al. (1976) og Inizian et 
al. (1999). På bildene i avsnittene nedenfor er redskaper og gjenstander orientert i 
avslagsretning, med distalenden opp, dersom ikke annet er notert.  
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Det framkom totalt 491 gjenstander av stein på boplassen, hvorav 458 (93,3 %) er av flint 
(se Figur 13). 33 artefakter av bergart hvorav 3 av metarhyolitt, 4 av sandstein og en av 
pimpstein. Det framkom totalt 22 redskaper/fragmenter av redskaper av flint, hvilket 
tilsvarer en redskapsandel på 4,8 %. Utover dette er 14,4 % av materialet varmepåvirket, 
22,9 % har rester av cortex/utside hvorav alle kom fra opprinnelig vannrullede 
flintknoller.  
 
Som beskrevet over (se pkt. 5.3.) ble materialet fra én funnkonsentrasjon undersøkt mer 
inngående, ved at et areal på 13 m2 ble gravd i sammenhengende ruter. Dette materialet er 
katalogisert som K1 i fanen «funnkontekst» KHMs gjenstandsdatabase.  
 

 
Figur 13: Funnspredning, total funnmengde littiske artefakter. Kart v/C. Eymundsson 2014. 

 
Underveis i katalogiseringen har det blitt gjennomført en grovinndeling av flinttyper. 
Inndelingen er basert på visuelle likheter i flintråstoffet, slik som farge, 
gjennomskinnelighet/matthet og finkornethet. Dette ble gjort både for å få en indikasjon 
på råstoffutnyttelse og maksimere mulighetene for å oppdage sammenhenger mellom det 
noe større arealet og de resterende funnene.  
 
Det ble totalt identifisert syv flinttyper, det er mulig at enkelte av typene representerer 
variasjoner innenfor samme kjerneemne/knoll og dermed egentlig er én flinttype (f.eks. 
F2 og F3). Sammenføyningsanalyser av flintmateriale har tidligere vist at flint med svært 
ulike visuelle kvaliteter kan komme fra samme knoll/kjerneemne (se f.eks. Koxvold 
2011). Ettersom en del av materialet er samlet inn fra et stort område, som ikke er 
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undersøkt mer inngående, har det ikke vært mulig å skaffe noen god oversikt over f.eks. 
ulike aktivitetsområder og ulike produksjons- og eller brukssekvenser på flaten. Det er 
allikevel prioritert å holde fast ved den opprinnelige inndelingen i de syv flinttypene, 
ettersom dette kan maksimere utbytte ved undersøkelser av denne art. Flinttypene er lagt 
inn i gjenstandsbasen under fanen «spesifisert råmateriale».  
 

Tabell 4: Inndeling av flinttyper.  

Flintkategori Kvalitet Farge 
F1 Fin, gjennomskinnelig Sort/mørk brun med små hvite 

prikker/fossiler 
F2 Fin, matt Lys grå med marmorering 
F3 Fin, gjennomskinnelig Lys grå med marmorering 
F4 Fin, gjennomskinnelig Lys beige med små hvite fossiler  
F5 Medium kornet, matt Lys grå (chert) 
F6 Fin, matt Mørk grå 
F7 Fin, gjennomskinnelig Lys brun 
 
 

Tabell 5: Detaljert oversikt over littiske artefakter. 
U.nr. Hovedkat

egori 
Antall Delkategori/merknad Kommentar Antall 

Sekundærbearbeidet flint 
1 Flekke 11 Med retusjert sidekant  8 
2   Med retusj Mikrostikkel  1 
3   Med retusj  2 
5 Mikroflekke 3 Med retusjert sidekant  3 
6 Mikroflekke 1 Med retusj  1 
8 Avslag 3 Med retusj Flekkelignende 2 
8   Med retusj  1 
11 Fragment 4 Med retusj Flekkelignende 1 
12   Med retusj  3 
Sum 
sekundærbearbeidet 
flint 

22   22 

 
Primærbearbeidet flint 
4 Flekke 26 Hel Ryggflekke 1 
4   Distal  2 
4   Medial  9 
4   Proksimal  14 
7 Mikroflekke 23 Hele  5 
7   Distal  7 
7   Medial  8 
7   Proksimal  3 
10 Avslag 158 Flekkelignende  4 
10   Mikroflekkelignende  2 
10   Mulig 

plattformpreparerings-
avslag 

 1 
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10   Primær  5 
10   Sekundær  1 
10   Resterende avslag  145 
14 Fragment 152 Flekkelignende  4 
14   Mikroflekkelignende  3 
14   Resterende fragmenter  145 
15 Splint 62 Med slagbule  25 
15   Resterende splinter  37 
16 Kjerne 6 Plattformkjerne Mulig rest av konisk 

mikroflekkekjerne 
1 

16   Plattformkjerne  1 
18   Uregelmessig kjerne  4 
19 Kjernefragm

ent 
5 Plattformavslag  1 

20   Sidefragment  4 
13 Fragment 3 Av kjerne  3 
21 Knoll 1 Testet og forkastet  1 
Sum 
primærbearbeidet 
flint 

436   436 

 
Sekundærbearbeidet bergart 
22 Øks 1 Økseemne Av metarhyolitt 1 
24 Fragment 1 Med retusj  1 
29 Slipeplate 9 Fragment av slipeplate Av sandstein 4 
29   Fragment av slipeplate Av annen bergart 5 
Sum 
primærbearbeidet 
bergart 

11   11 

 
Primærbearbeidet bergart 
23 Avslag 8  Av metarhyolitt 1 
23    Av annen bergart 7 
25 Fragment 9  Mulig slipt 1 
25    Av metarhyolitt 1 
30    Av pimpstein 1 
25    Av annen bergart 6 
26 Splint 1  Med slagbule 1 
27 Kjerner 2 Plattformkjerne Håndtakslignende 1 
27   Plattformkjerne  1 
28 Knakkestein 2   2 
Sum 
primærbearbeidet 
bergart 

22   22 

SUM LITTISK 
MATERIALE 

491   491 

 

Råmaterial og gjenstander 
Flinten er for det meste skarp og i relativt god stand, men enkelte redskaper har noe slitte 
rygger og herjede/sløvede egger. En god del av flinten er også patinert, men de 
artefaktene som ikke er patinert eller for små (63,2 %) kunne deles inn i 7 typer. På tvers 
av flinttypene har materialet en relativt høy andel cortex/utside (ca. 22,9 %), og av disse 
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er 5 primæravslag og ett er sekundæravslag fra små strandknoller. Samtlige avslag er 
relativt små, ingen er større enn 3,2 cm.  
 
Den relativt høye cortexandelen skyldes antagelig at man har benyttet relativt små 
medbragte flintknoller (av strandflint) til produksjon av redskaper og flekker. 
Tilstedeværelsen av både noe primæravslag, samt noen knoller med ubearbeidet 
strandflint (ca. 50 g), og en strandflintknoll som har vært testet og forkastet, viser at man 
har hatt tilgjengelig- og muligens testet noe av den lokale strandflinten. Den lave andelen 
primær- og sekundæravslag taler mest for at man hatt med seg en del delvis preparerte 
kjernemner som så er preparert ferdig på plassen..  
 

Redskaper 
Totalt framkom det som nevnt 22 (4,8 %) retusjerte gjenstander (se Figur 15). De 
retusjerte gjenstandene er dominert av redskap gjort på flekker og mikroflekker (til 
sammen 14 stykker), med unntak av én er alle disse ubestemte redskapstyper/fragmenter 
av redskaper.  
 
Ettersom K1 ble gravd i mer eller mindre sammenhengende ruter, kan materialet herfra 
brukes til en noe mer detaljert oversikt over forholdet mellom redskaper og 
primærbearbeidet materiale, Redskapsandelen varierer en god del innenfor den enkelte 
flinttypen. Fire av de syv representerte flinttypene inneholder redskaper. Mellom disse er 
det stor variasjon i forholdet mellom sekundær- og primærbearbeidet materiale (se Tabell 
6). Det er rimelig å anta at K1 representerer et aktivitetsområde innenfor en større 
boplass. Man kan muligens også anta at variasjonen innenfor den enkelte flinttype er 
representativ for hvordan de ulike råstofftypene har blitt utnyttet innenfor denne 
funnkonsentrasjonen. Man ser dermed at flinttypene med mest markant forhold mellom 
primær- og sekundærbearbeidet materiale indikerer en noe differensiert anvendelse av 
ulike råstofftyper/flinttyper. Kontrasten mellom f.eks. F7 som omfatter en håndfull 
primærbearbeidet materiale men også ett redskap, og F5 som omfatter den største 
flintmengden innenfor K1 men ingen redskaper eksemplifiserer dette. 
 

Tabell 6: Forholdet, innenfor den enkelte flinttype, mellom sekundær og 
primærbearbeidede artefakter i K1. 

F1 
(sekundær:primær) 

F2 F3 F4 F5 F6 F7 

4:29 2:21 0:20 0:12 0:75 2:23 1:7 
 
 

Diverse retusjerte flekker og mikroflekker 
Denne gruppen omfattet 15 gjenstander, der én kan defineres som en proksimal 
mikrostikkel, mens de andre ikke kunne identifiseres til spesifikke typer (se Figur 14)   
 
Mikrostikkelen er gjort på proksimalenden av en flekke. Mikrostikkelen er 12 mm lang 
og 9 mm bred, med et tydelig retusjert hakk på høyre sidekant og mikrostikkelfasett. 
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Åtte av flekkene har retusjert sidekant, tre av disse består av proksimalfragmenter og fire 
er medialfragmenter og ett er et distalfragment. De er mellom 16-22 mm lange og 8-14 
mm der majoriteten er mer enn 10 mm brede. Tre av flekkefragmentene har fin til svært 
fin, invers, skrå retusj langs den ene sidekanten, to av disse har også svært fin direkte 
retusj langs motsatte sidekant. To har invers, steil retusj langs den ene sidekanten. De 
resterende har fin til svært fin skrå direkte retusj langs en eller begge sidekanter. 
 
Tre av mikroflekkene har retusjert sidekant hvorav to har fin, invers retusj langs hhv. den 
ene og begge sidekantene, den siste har direkte fin retusj langs en sidekant. I tillegg 
framkom en mikroflekke med retusj steil invers retusj langs den ene sidekanten og fin, 
steil direkte retusj langs den motsatte sidekanten. 
 

 
Figur 14: Bilde t.v., fra venstre: Mikrostikkel, proksimalfragment av flekke med invers retusj, 
medialfragment av flekke med retusjert sidekant og retusjert fragment. Bilde t.h., fra øverst t.v.: 
flekke med retusjert sidekant, mikroflekke med invers retusj, avslag med retusj og flekke med 
retusjert sidekant. Foto: C. Eymundsson 2013. 
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Figur 15: Funnspredning av retusjerte redskaper. Kart v/C. Eymundsson 2014. 

Diverse retusjerte avslag og fragmenter 
I tillegg til de retusjerte flekkene- og mikroflekkene framkom det tre avslag og fire 
fragmenter med (se Figur 14). Det ene avslaget har retusj langs (deler av) begge 
sidekanter, hhv. direkte fin og invers fin. Det andre avslaget har et hakk av direkte, fin 
steil retusj på høyre sidekant, og muligens et tilsvarende hakk proksimalt for dette 
produsert med invers retusj. På venstre sidekant er det et lite strekk med svært fin, direkte 
retusj opp mot den mediale bruddkanten. 
 
Tre av de fire fragmentene med retusj har fin, direkte retusj langs den ene sidekanten, den 
siste har steil mot skrå, direkte, konkav enderetusj. Utover de retusjerte fragmentene av 
flint, framkom det også et retusjert fragment av finkornet og patinert bergart. Fragmentet 
har et lite strekk med fin skrå retusj langs den ene sidekanten. 
 

Flekker og mikroflekker 
49 eller 10,7 % av flintmaterialet består samlet sett av flekker og mikroflekker (se Figur 
16). Dersom man også inkluderer de flekke- og mikroflekkelignende avslagene og 
fragmentene, stiger andelen til 15,3 %. 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) fordelte materialet seg på følgende vis:  

- 2 makroflekker (4,1 % av flekkematerialet),  
- 24 smalflekker (48,9 %)  
- 23 mikroflekker (46,9 %).   
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Majoriteten av flekkene og mikroflekkene fremkom som fragmenter. Ingen av flekkene 
ble funnet i hel stand, med unntak av en ryggflekke, ellers domineres flekkematerialet av 
proksimalfragmenter. Blant mikroflekkene ble det funnet én i tilnærmet hel stand, ellers 
dominerer medial- og distalfragmentene.  
 

  
Figur 16: Begge bilder: flekker (øverste linje) og mikroflekker (nederste linje). Foto C. Eymundsson 
2013. 

Kjerner og kjernefragmenter 
Det framkom 6 kjerner og 5 kjernefragment av flint samt en strandknoll som har vært 
testet og forkastet. Flintkjernene har største mål fra 3,1 til 4,6 cm, hvorav to er 
plattformkjerner. Begge har vært mikroflekkekjerner der den ene muligens har hatt en 
konisk form. De resterende kjernene er uregelmessige (se Figur 17). 
  
Det framkom i tillegg 2 kjerner av bergart. Bergartskjernene har største mål fra 5,3 til 7,5 
cm, hvorav den ene har en håndtakslignende form (se Figur 19).  
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Figur 17: K1, kjerner. Plattformkjerne (mulig semikonisk t.v.), plattformkjerne (t.h.) Foto C. 
Eymundsson 2014. 

 

 
Figur 18: Mikroflekkekjerne. Foto C. Eymundsson 2014. 
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Figur 19: K1, Håndtakslignende kjerne av bergart. Foto C. Eymundsson 2014. 

 

Øks og slipeplate 
I tillegg til flintmaterialet framkom det også enkelte større gjenstander av bergart. Det ble 
gjort et løsfunn av en øks eller økseemne i metarhyolitt (se Figur 20). Emnet har et 
trekantet tverrsnitt, der avslag er gjort både fra økseryggen ned mot sidekantene samt fra 
de to sidekantene og opp mot ryggen. Undersiden av emnet består av en naturlig 
spalteflate og er ubearbeidet. Emnet er 11,2 cm langt og 5 x 3,3 cm på det 
tykkeste/bredeste. Emnet smaler til en spiss mot eggen, samt smalner ned til en 1,4 x 1,4 
cm bred nakke som også ser ut til å bestå av en naturlig spalteflate. Redskapet mangler 
spor etter prikkhugging og sliping. Det framkom også 9 fragmenter av slipeplater, hvorav 
4 er av sandstein mens de resterende er av andre bergartstyper. To av de slipte 
fragmentene av sandstein var relativt store, med største mål på hhv. 23,5 og 9,1 cm (se 
Figur 21). 
 
 

 
Figur 20: Økseemne av metarhyolitt. Foto C. Eymundsson 2014. 
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Figur 21: Fragmenter av slipeplate i sandstein. Foto C. Eymundsson 2014. 

 

7 NATURVITENSKAPLIGE PRØVER OG ANALYSER 
Det ble analysert to kullprøver fra de to strukturene resultatene er oppsummert i tabellene 
nedenfor. 

7.1 VEDARTSANALYSE 
S.nr/ (KP-nr.) Type C-nr. Vekt, 

innsendt 
Vedartsbestemmelse 

S2001/KP3001 Kokegrop C58916/31 10,3 g 4 Lønn (Acer), 3 Bjørk 
(Betula), 3 Hassel 
(Corylus) 

S2006/KP3002 Nedgravning C58916/31 6,3 g 10 Eik (Quercus). 

 

7.2 DATERING 
Prøvenr
. 

S.nr Type C-nr. Ua- 
Lab.nr. 

Vekt Vedart 14C-dat. 

KP3001 S2001 
 

Kokegrop C58916/31 Ua-46830 <1 g Hassel 
(Corylus) 

2516±31BP,  
calBC800-530 

KP3002 S2006 Nedgravning C58416/31 Ua-46831 <1g Eik (Quercus) 2465±32BP,  
calBC760-680 
calBC670-410 

 

8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 
Når det gjelder å identifisere funnmaterialets kronologiske tilhørighet, var det enkelte 
tendenser i materialet som typologisk knytter hovedaktiviteten på boplassen til 
fase2/mellommesolitikum (ca. 8250-6300 f.Kr.). Disse elementene omfatter en ensidig, 
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mulig konisk mikroflekkekjerner fra K1, og en flekkepopulasjon med en svak overvekt 
av smalflekker. Med forbehold om at det innsamlede materialet er lite, kan den lave 
andelen bipolare kjerner, samt den noe høyere andelen smalflekker i forhold til 
mikroflekker, antyde en typologisk tilhørighet til første halvdel av fasen (Jaksland 
2001a:35). Emnet av en bergartsøks i flintlignende råstoff (metarhyolitt) med tilnærmet 
trekantet tverrsnitt og fragmenter av slipeplater av både sandstein og annen bergart, 
samsvarer også godt med en datering til mellommesolittisk tid (Vang Pedersen 2008:98-
100). 

 
Majoriteten av boplassene i steinalderen antas å ha vært strandbundne. Etter 
isavsmeltingen reduserte trykket på landmassene, og landet steg. I de eldste delene av 
eldre steinalder har landhevingen vært svært ulik lengst ut og lengst inn i Oslofjorden. 
Ettersom den funnførende flaten ligger på en høyde fra 64- til 68 moh, vil boplassen i 
følge strandlinjekurven gjort for Nauen, Tønsberg, Vestfold og justert i forhold til 
landhevingsgradienten, ha vært strandbundet i perioden ca. 7400-7000 (Persson 2008: 
186). I dette tidsrommet har hoveddelen av flaten ligget sørvendt, på en relativt stor øy. 
En mindre del av flaten har imidlertid også vendt seg mot nord, og det har vært mulighet 
til å trekke båten opp båten både fra nord- og sørsiden (se Figur 22, Figur 24). 
Topografisk sett kan lokaliteten betraktes som en klassisk eidelokalitet. Øya har ligget i et 
vidstrakt skjærgårdslandskap uten for Raet i datidens Vestfold. Flaten har vært godt 
skjermet mot øst og vest av de to langsgående høydedragene (se Figur 23, Figur 25). Øya 
i seg selv derimot har ligget relativt eksponert og et godt stykke ut i havgapet (se Figur 
22, Figur 24).  På bakgrunn av bedre undersøkte boplasser i andre deler av 
Oslofjordsområdet, kan man anta at det var tilgangen på bl.a. marine ressurser som har 
gjort området attraktivt (f. eks. Ballin 1998, Berg 1995; 1996, Jaksland 2001a og 2001b). 
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Figur 22: Topografisk oversiktskart med vannstand på 64 moh. Statens kartverk. Tillatelsesnummer 
NE12000-150408SAS. GIS-applikasjon v/C. Eymundsson 2014. 

 
Figur 23: Løsfunn, positive prøvestikk og avtorvet område ved vannstand på 64 moh. Statens 
kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. GIS-applikasjon v/C. Eymundsson 2014. 
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Figur 24: Topografisk oversiktskart ved vannstand 68 moh. Statens kartverk. Tillatelsesnummer 
NE12000-150408SAS. GIS-applikasjon v/C. Eymundsson 2014. 

 
Figur 25: Avtorvet område og positive prøvestikk ved vannstand på 68 moh.  Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. GIS-applikasjon v/C. Eymundsson 2014. 
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Intensiteten i bruk av- og typen aktivitet som har foregått på boplassen lar seg i begrenset 
grad vurdere. Det ble som nevnt gjort noe funn nær sagt over alt på den 9000 m2 store 
flaten, dette antyder at det kan være snakk om en stor basisboplass. Høydeforskjellen på 
ca. 4 meter mellom enkelte av funnene, antyder på sin side at det snarere er et område 
som har vært besøkt og benyttet til opphold av ulik varighet over flere generasjoner.  

 
I tilknytning til vurderingen av når flaten har vært i bruk, skal det også nevnes at 
kokegropen og nedgravningen vitner om bruk i langt yngre perioder enn steinalderen. 
Begge disse strukturene ble datert til yngre bronsealder. Det ligger som nevnt et gravfelt, 
samt en hulvei, noen hundre meter sør for boplassen. Disse er ikke utgravd, men de antas 
å være fra jernalderen. Det er ikke umulig at kokegropen og nedgravningen har noe med 
aktivitet tilknyttet gravfeltets og hulveiens bruksperiode å gjøre. Det ble også gjort funn 
av keramikkskår på lokaliteten. Majoriteten av disse ble gjort innenfor K1, dvs. sammen 
med flintgjenstander. Normalt sett fremkommer det få flintfunn ved utgravning av 
lokaliteter fra yngre bronsealder rundt Oslofjorden (Mjærum 2012b:131), og det fremkom 
heller ingen gjenstander i stein som typologisk sett kan knyttes til aktivitet i denne 
perioden. Det kan imidlertid ikke helt utelukkes at enkelte av flintfunnene skriver seg fra 
aktivitet i bronsealder.  Trekkene ved steinmaterialet taler imidlertid, som nevnt, for at 
littiske materialet i hovedsak kan knyttes til aktivitet i fase 2/mellommesolitikum.    

 

9 KONKLUSJON 
Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført i perioden 2. til 16. mai 2013, i 
forbindelse med realisering av reguleringsplan for boligfelt på Lågerødåsen, Stokke, 
Vestfold. Lokaliteten lå 64–68 moh., på en > 9000 m2 stor flate, beskyttet av langsgående 
høydedrag i vest og øst. Området ligger ca. 1,5 km nord-nordøst for Stokke sentrum, 450 
m vest for sydspissen av Akersvannet og 2,5 km øst for E18 ved Søndre Borge. Den 
registrerte lokaliteten lå dels i et tidligere hogstfelt, dels i et nåværende anleggsområde 
for boligutbygging. Majoriteten av funnene ble gjort ved en kombinasjon av 
konvensjonell graving av 1 m ruter og 10 cm lag av et sammenhengende areal på ca. 13 
m2, samt spredte samplingsruter av samme format innenfor et avtorvet areal på ca. 800 
m2. I tillegg ble det gjort enkelte prøvestikk utenfor det avtorvede området, samt 
innhenting av løsfunn. Det framkom funn innenfor et areal på ca. 9000 m2. 
 
Til sammen ble det gjort funn av 493 steinartefakter, hvorav majoriteten var av flint (93,3 
%). Materialet omfattet bl.a. en mulig konisk mikroflekkekjerne, retusjerte 
flekkefragmenter, en flekkemateriale dominert av smalflekker, et økseemne av 
metarhyolitt og fragmenter av slipeplate av sandstein. Det framkom også skår av tre ulike 
typer keramikk, samt en kokegrop og en nedgravning. Begge strukturene har helt eller 
delvis blitt C14-datert til yngre bronsealder, innenfor tidsrommet 800-410 f.Kr. 
Strukturene ble snittet og dokumentert ved innmåling, tegning og foto. 
 
Strandlinje og typologi antyder at hovedtyngden av aktivitet på flaten har foregått i 
tidsrommet 7400-7000 f.Kr. i mellommesolitikum. 
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11 VEDLEGG 

11.1 STRUKTURLISTE 
 

 
 S-nr. Struktur-

type 
Form i 
flate 

Bunn i 
profil 

Sider i 
profil 

Bredde 
(cm) 

Lengde 
(cm) 

Dybde 
(cm) 

Diam. 
(cm) 

Fyllmateriale Fyllets farge Anleggets 
tydelighet 

Snittet Skjørbrentstein 
(liter) 

S2001 Kokegrop - Ujevn Skrå 130 ? 32  Sand|Silt Gråsort Tydelig X - 

S2006 Nedgravning Oval Avrundet Skrå 58 39 19  Silt|Sand Orangegul Tydelig X 0 



11.2 LØSFUNN 
Funnummer Materiale Antall 

F2 flint 1 

F3 flint 1 

F4 flint 1 

F6 flint 1 

F7 flint 1 

F8 flint 1 

F9 flint 1 

F10 bergart 1 

F11 flint 1 

F12 flint 1 

F13 flint 2 

F14 flint 1 

F16 flint 2 

F17 flint 1 

F18 flint 1 

F19 flint 1 

F20 flint 1 

F21 flint 1 

F22 flint 2 

F23 flint 1 

F24 flint 2 

F25 flint 1 

F26 – ikke in situ flint 1 

F28 flint 1 

F29 flint 1 

F30 flint 1 

F31 flint 1 

F32 flint 1 

F33 flint 1 

F34 flint 1 

F35  – ikke in situ flint 1 

F36 sandstein 2 

F37 – ikke in situ bergart 1 

F38 flint 1 

F39 flint 1 

F40 – ikke in situ flint 2 

F41, fra S2006 flint 1 

F42 – ikke in situ flint 1 

F43 – ikke in situ flint 1 

F44 – ikke in situ flint 1 

F45 – ikke in situ bergart 1 

F46 – ikke in situ bergart 1 

F46, – ikke in situ bergart 2 

F46, – ikke in situ flint 13 

F46, – ikke in situ flint 2 
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F46, – ikke in situ flint 1 

F47, fra avskrevet struktur (S2021). bergart 1 

F47, fra avskrevet struktur (S2021). flint 6 

F47, fra struktur (S2021). flint 4 

Sum, løsfunn  77 
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11.3 TILVEKSTTEKST, C58916/1-33 
C58916/1-33  
Boplassfunn fra mellommesolitikum fra LAAGERØD (18/1), STOKKE K., 
VESTFOLD.  
 
Arkeologisk utgravning av steinalderboplass. I forbindelse med reguleringsplan for 
utbygging av boligfelt på Lågerødåsen registrerte Vestfold fylkeskommune 
steinalderboplassen i 1998. Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført av KHM i 
perioden 2.–16. mai 2013. Lokaliteten lå i et tidligere hogstområde, i utkanten og delvis 
inne på anleggsområdet for den vedtatte boligbyggingen. Landskapet kjennetegnes av en 
S-N-hellende høydedrag med langsgående bergrabber som avgrenser flaten mot Ø og V. 
Boplassen lå fra 64 til 68 moh. 
 
Det funnførende området lot seg ikke avgrense og omfatter et areal på minimum 9 mål. 
Lokaliteten ble undersøkt ved sampling, der 1 m ruter i 10 cm lag ble fordelt utover et ca. 
800 m2 stort avtorvet område. Ett areal på 13 m2 ble det gravd i flere sammenhengende 1 
m ruter, for å dokumentere én av funnkonsentrasjonene på flaten. 
Samplingsundersøkelsene i det avtorvede området ble supplert med prøvestikk (a 50 x 50 
cm, og 10 cm lag), samt innsamling av løsfunn. Alle utgravde løsmasser ble vannsåldet i 
såld med 4 mm maskevidde. 25 m2 ble gravd i lag 1 og 4 m2 i lag 2. Det ble totalt 
innsamlet 493 funn hvorav 459 (93,1 %) var av flint, 34 av bergart (6,9 %), 14,4 % var 
varmepåvirket og 22,9 % hadde cortex. Det framkom 23 redskaper/fragmenter av 
redskaper av flint (redskapsandel på 5,1 %). Hovedaktiviteten på lokaliteten ble på 
bakgrunn av høyden over nåværende havnivå og typologi datert til den midtre delen av 
mellommesolitikum, dvs. ca.7400–7000 f.Kr.  
 
Det framkom også 22 skår keramikk fra minst 3 kar. I tillegg ble det funnet én kokegrop 
og én nedgravning, begge datert til yngre bronsealder. Keramikken tilhører sannsynligvis 
aktivitet i disse periodene, og det kan heller ikke utelukkes at enkelte av flintfunnene 
representerer aktivitet i den yngste delen av steinbrukende tid.  
 
Materialet er klassifisert etter Ballin (1996), Helskog et al. (1976) og Inizian et al. (1999) 
og katalogisert i hht. Vestfoldbanens mal (2011/2012). Vedartsbestemmelser er utført ved 
Konservering- og Naturvitenskapsavdelingen ved Moesgård Museum. Radiologisk 
datering er utført av Ångströmlaboratoriet ved Universitetet i Uppsala.  
 
Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger på en stor S-N orientert flate, som faller i både 
N og S. Området ligger ca. 500 m V for Akersvannet, 2,5 km Ø for E18, 1,5 km N for 
Stokke sentrum og ca. 6,5 km S for Sem sentrum. Den funnførende flaten er naturlig 
avgrenset av bergknauser i Ø og V. Gravfelt ID 42060 ligger 45 m VSV for funnførende 
flate og hulvei id.72439 utgjør tiltaksområdets S-lige grense.  
 
Kartreferanse: EU89-UTM; Sone 33, N: 6575640.71, Ø: 232543.37.  
LokalitetsID: 169715. 
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Flint 
1) 8 flekker med retusjert sidekant av flint, 1 varmepåvirket, 1 med cortex. Mål: B: 0,8-
1,4 cm L: 0,7-2,2 cm.  
2) 1 flekke med retusj, mikrostikkel av flint. Mål: B: 0,9 cm, L: 1,2 cm.  
3) 2 flekker med retusj av flint, begge med cortex. Mål: B: 1-1,2 cm, L: 1-2,5 cm.  
4) 26 flekker av flint, 1 varmepåvirket, 1 ryggflekke, 5 med cortex. Mål: B:1,5 cm, L: 
0,4-3,5 cm.  
5) 3 mikroflekker med retusjert sidekant av flint. Mål: B: 0,5-0,7 cm, L: 1-1,5 cm.  
6) 1 mikroflekke med retusj av flint. Mål: B: 0,6 cm, L: 2,2 cm.  
7) 23 mikroflekker av flint, 2 med cortex. Mål: B: 0,4-0,7 cm, L: 0,7-2,9 cm.  
8) 2 avslag med retusj, flekkelignende av flint. Mål: B: 1,1-1,4 cm, L: 1,5 cm.  
9) 1 avslag med retusj av flint, 1 med cortex. Mål: L: 2 cm.  
10) 158 avslag av flint, 10 varmepåvirket, 39 med cortex. Mål: L: 0,6-2,3 cm.  
11) 1 fragment med retusj, flekkelignende, av flint, 1 med cortex. Mål: B: 1 cm, L: 1,1 
cm.  
12) 3 fragmenter med retusj av flint. Mål: Stm: 1,5-2 cm.  
13) 3 fragmenter av kjerne av flint, 3 med cortex. Mål: Stm: 3,2-4,1 cm.  
14) 149 fragmenter av flint, 44 varmepåvirket, 41 med cortex. Mål: Stm: 0,9-1,6 cm.  
15) 62 splinter av flint, 9 varmepåvirket, 5 med cortex.  
16) 1 kjerne, plattformkjerne, mulig konisk av flint med cortex. Mål: L: 3,1 cm.  
17) 1 kjerne, plattformkjerne, ensidig av flint. Mål: Stm: 4,1 cm.  
18) 4 kjerner, uregelmessige, av flint, 1 varmepåvirket, 1 med cortex. Mål: Stm: 2,7-5,3 
cm.  
19) 1 kjernefragment, plattformavslag av flint. Mål: Stm: 1,7 cm.  
20) 4 kjernefragment, sidefragment av flint. Mål: Stm: 2,4-4,1 cm.  
21) 1 kjerne, flintknoll testet og forkastet, av flint, 1 med cortex. Mål: Stm: 8,5 cm.  
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Bergart 
22) 1 øks, emne av metarhyolitt. Emnet har et trekantet tverrsnitt der majoriteten av 
avslagene er gjort fra sidekantene opp mot ryggen, og enkelte avslag er gjort fra ryggen 
ned mot sidekantene. Øksa smalner mot eggen og er nærmest spiss. Undersiden består av 
en naturlig spalteflate og er ubearbeidet. Det er ikke spor av prikkhogging eller sliping. 
Mål: Stb: 5 cm, Stt: 3,3 cm, L: 11,2 cm, Nakkens b: 1,4 cm, Nakkens h: 1,4 cm.  
23) 8 avslag av bergart, 1 av metarhyolitt.  
24) 1 fragment med retusj av bergart. Mål: Stm: 1,1 cm.  
25) 8 fragmenter av bergart, 1 mulig slipt, 1 av metarhyolitt. Mål: Stm: 2,5-7 cm.  
26) 1 splint av bergart.  
27) 2 kjerner, plattformkjerner, 1 håndtakslignende av bergart. Mål: Stm: 5,3-7,5 cm.  
28) 2 knakkesteiner, 1 mulig malestein av bergart. Mål: Stm: 8,3-12 cm.  
29) 9 slipeplater, fragment av, 4 av sandstein, 5 av annen bergart. Mål: Stm: 3,4-23,5 
cm.  
 
Pimpstein 
30) 1 fragment av pimpstein. Mål: Stm: 2,4 cm.  
 
Keramikk 
31) 1 randskår av leirkar, av KT1 (se unr. 32). Randskår med avrundet rand og med en 
lav (ca. 1,5 cm høy) svakt innsvinget hals. Mål: Stm: 2,3 cm, Stt: 0,6 cm. Vekt: 2,6 g. 
32) 21 skår av leirkar. Skår av tre typer keramikk med benevnelsen KT1-KT3. KT1 er en 
porøs keramikk, magret med rødlige granittkorn. Godset er av en lys gråbrun farge med 
mørk brun kjerne. Ett skår har også rester av matskorpe på innsiden. KT2 er en hardt 
brent, finmagret keramikk, med enkelte grove magringskorn. Godset er av en rødlig farge 
med lys grønngrå kjerne. Skårene er svært avrundede og slitte, ett av dem er et mulig 
randskår. KT3 omfatter ett skår av finmagret keramikk. Godset har lys beige utside og 
mørk brun mot sort/sotet innside og kjerne. Skåret er magret med enkelte grovere 
kvartskorn. 
Mål: Stm: 1,3-2,9 cm. Stt: 0,3-0,8 cm Vekt: 28,9 g. 
 
Prøve, kull 
33) 1 prøver, kull. Analysert. Vedartsbestemt til 4 lønn (Acer), 3 bjørk (Betula), 3 hassel 
(Corylus). Datert på ett stykke hassel til 2516±31BP, cal BC 800-530 (Ua-46831). Det 
resterende materialet er magasinert. 
34) 1 prøver, kull. Analysert. Vedartsbestemt til 10 eik (Quercus). Datert på ung kvist av 
eik til 2465±32BP, cal BC 760-410 (Ua-46830). Det resterende materialet er magasinert. 
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11.4 PRØVER 

11.4.1 VEDART 
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11.4.2 C14 DATERING 
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11.5 FOTOLISTE 

Filnavn Motivbeskrivelse Navn 

Retning  
sett 
mot 

Cf34689_02.JPG Oversikt felt før avtorving Carine S. R. Eymundsson V 

Cf34689_03.JPG Oversikt felt før avtorving Carine S. R. Eymundsson V 

Cf34689_05.JPG Oversikt felt før avtorving Carine S. R. Eymundsson V 

Cf34689_06.JPG Oversikt felt før avtorving Carine S. R. Eymundsson V 

Cf34689_07.JPG Arbeidsbilde: Carine med gravemaskin Carine S. R. Eymundsson VSV 

Cf34689_08.JPG Arbeidsbilde: Carine med gravemaskin Carine S. R. Eymundsson VSV 

Cf34689_09.JPG Arbeidsbilde: Carine med gravemaskin Carine S. R. Eymundsson SV 

Cf34689_10.JPG Arbeidsbilde: Carine med gravemaskin Carine S. R. Eymundsson VSV 

Cf34689_12.JPG Arbeidsbilde: Carine med gravemaskin Carine S. R. Eymundsson S 

Cf34689_13.JPG Arbeidsbilde: Carine med gravemaskin Carine S. R. Eymundsson S 

Cf34689_14.JPG Arbeidsbilde: Carine med gravemaskin Carine S. R. Eymundsson Ø 

Cf34689_15.JPG Arbeidsbilde: Carine med gravemaskin Carine S. R. Eymundsson SØ 

Cf34689_16.JPG S1, Plan – avskrevet Carine S. R. Eymundsson Ø 

Cf34689_17.JPG S1, Plan – avskrevet Carine S. R. Eymundsson Ø 

Cf34689_18.JPG S1, Plan – avskrevet Carine S. R. Eymundsson Ø 

Cf34689_19.JPG 
Arbeidsbilde: Iselin graver flintkonsentrasjon. Oversikt felt 
etter avtorving. Carine S. R. Eymundsson V 

Cf34689_20.JPG 
Arbeidsbilde: Iselin graver flintkonsentrasjon. Oversikt felt 
etter avtorving. Carine S. R. Eymundsson V 

Cf34689_23.JPG 
Arbeidsbilde: Iselin graver flintkonsentrasjon. Oversikt felt 
etter avtorving. Carine S. R. Eymundsson NV 

Cf34689_24.JPG Oversiktsbilde etter avtorving Carine S. R. Eymundsson Ø 

Cf34689_25.JPG Oversiktsbilde etter avtorving Carine S. R. Eymundsson S 

Cf34689_26.JPG Oversiktsbilde etter avtorving Carine S. R. Eymundsson SSV 

Cf34689_27.JPG Oversiktsbilde etter avtorving Carine S. R. Eymundsson SV 

Cf34689_28.JPG  Oversiktsbilde etter avtorving Carine S. R. Eymundsson V 

Cf34689_29.JPG Oversiktsbilde etter avtorving Carine S. R. Eymundsson V 

Cf34689_30.JPG Oversiktsbilde etter avtorving Carine S. R. Eymundsson VNV 

Cf34689_31.JPG Oversiktsbilde over sørlige del av funnførende område Carine S. R. Eymundsson S 

Cf34689_32.JPG Oversiktsbilde over sørlige del av funnførende område Carine S. R. Eymundsson SSV 

Cf34689_33.JPG Oversiktsbilde over sørlige del av funnførende område Carine S. R. Eymundsson SV 

Cf34689_34.JPG Oversiktsbilde over sørlige del av funnførende område Carine S. R. Eymundsson V 

Cf34689_35.JPG Oversiktsbilde over sørlige del av funnførende område Carine S. R. Eymundsson NV 

Cf34689_36.JPG Oversiktsbilde over sørlige del av funnførende område Carine S. R. Eymundsson SV 

Cf34689_37.JPG Oversiktsbilde over sørlige del av funnførende område Carine S. R. Eymundsson SV 

Cf34689_38.JPG Oversiktsbilde over sørlige del av funnførende område Carine S. R. Eymundsson V 

Cf34689_39.JPG Oversiktsbilde over sørlige del av funnførende område Carine S. R. Eymundsson V 

Cf34689_40.JPG Oversiktsbilde over sørlige del av funnførende område Carine S. R. Eymundsson VNV 

Cf34689_41.JPG Oversiktsbilde over sørlige del av funnførende område Carine S. R. Eymundsson NV 

Cf34689_42.JPG Oversiktsbilde over sørlige del av funnførende område Carine S. R. Eymundsson NV 

Cf34689_44.JPG Gjenstandsfoto. Et lite utvalg flekker og kjerner Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_45.JPG Gjenstandsfoto. Et lite utvalg flekker og kjerner Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_46.JPG Gjenstandsfoto: Retusjerte flekker. Invers retusj Carine S. R. Eymundsson - 
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Cf34689_48.JPG Gjenstandsfoto: Retusjerte flekker Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_49.JPG Gjenstandsfoto: Retusjerte flekker Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_50.JPG 
Gjenstandsfoto: Flekkefragment og retusjert 
flekkefragment på høykant. Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_51.JPG Gjenstandsfoto: Et lite utvalg flekker og kjerner Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_52.JPG Gjenstandsfoto: Et lite utvalg flekker og kjerner Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_53.JPG Gjenstandsfoto: Et lite utvalg flekker og kjerner Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_54.JPG Gjenstandsfoto: Et lite utvalg flekker og kjerner Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_55.JPG Gjenstandsfoto: Et lite utvalg flekker og kjerner Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_56.JPG Gjenstandsfoto: Et lite utvalg flekker og kjerner Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_58.JPG Gjenstandsfoto: Flekker Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_59.JPG Gjenstandsfoto: Et lite utvalg flekker og kjerner Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_60.JPG Gjenstandsfoto: Et lite utvalg flekker og kjerner Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_62.JPG 
Gjenstandsfoto: Ryggflekke og 
plattformprepareringsavslag Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_63.JPG 
 

Carine S. R. Eymundsson 
 Cf34689_64.JPG Gjenstandsfoto: Flekkefragmenter Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_65.JPG Gjenstandsfoto: Flekkefragment Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_66.JPG 
 

Carine S. R. Eymundsson 
 Cf34689_67.JPG Gjenstandsfoto: Kjerner Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_68.JPG Gjenstandsfoto: Kjerner Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_69.JPG Gjenstandsfoto: Kjerner Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_70.JPG Gjenstandsfoto: Kjerner Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_71.JPG Gjenstandsfoto: Håndtakskjerne av bergart. Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_79.JPG Gjenstandsfoto: Rødlig rand- og bukskår Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_80.JPG Gjenstandsfoto: Rødlig rand- og bukskår Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_81.JPG Gjenstandsfoto: Lysbrunt bukskår med mulig matskorpe Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_82.JPG Gjenstandsfoto: Lysbrunt bukskår med mulig matskorpe Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_84.JPG 
Gjenstandsfoto: grovmagret keramikk (rand og 
buk/halsskår) Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_85.JPG 
Gjenstandsfoto: grovmagret keramikk (rand og 
buk/halsskår) Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_86.JPG 
Gjenstandsfoto: grovmagret keramikk (rand og 
buk/halsskår) Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_87.JPG 
Gjenstandsfoto: grovmagret keramikk (rand og 
buk/halsskår) Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_88.JPG 
Gjenstandsfoto: grovmagret keramikk (rand og 
buk/halsskår) Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_89.JPG 
Gjenstandsfoto: grovmagret keramikk (rand og 
buk/halsskår) Carine S. R. Eymundsson - 

Cf34689_90.JPG Oversiktsbilde etter flateavdekking. Carine S. R. Eymundsson V 

Cf34689_91.JPG Oversiktsbilde etter flateavdekking. Carine S. R. Eymundsson VNV 

Cf34689_93.JPG Oversiktsbilde etter flateavdekking. Carine S. R. Eymundsson VNV 

Cf34689_94.JPG Oversiktsbilde etter flateavdekking. Carine S. R. Eymundsson VNV 

Cf34689_95.JPG S2001, kokegrop, profil i sjaktkant. Carine S. R. Eymundsson S 

Cf34689_96.JPG S2001, kokegrop, profil i sjaktkant. Carine S. R. Eymundsson S 

Cf34689_99.JPG S2001, kokegrop, profil i sjaktkant. Carine S. R. Eymundsson S 

Cf34689_101.JPG Arbeidsbilde: Carine tar ut kullprøve fra kokegrop. Carine S. R. Eymundsson SV 

Cf34689_102.JPG Arbeidsbilde: Carine tar ut kullprøve fra kokegrop. Carine S. R. Eymundsson SV 

Cf34689_103.JPG Arbeidsbilde: Carine tar ut kullprøve fra kokegrop. Carine S. R. Eymundsson SSV 

Cf34689_105.JPG S2013, plan - avskrevet Carine S. R. Eymundsson S 
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Cf34689_106.JPG S2013, profil - avskrevet Carine S. R. Eymundsson S 

Cf34689_107.JPG S2013, profil - avskrevet Carine S. R. Eymundsson S 

Cf34689_109.JPG S2008, plan - avskrevet Carine S. R. Eymundsson S 

Cf34689_111.JPG S2008, plan - avskrevet Carine S. R. Eymundsson S 

Cf34689_112.JPG S2008, plan - avskrevet Carine S. R. Eymundsson S 

Cf34689_115.JPG S2011, plan - avskrevet Carine S. R. Eymundsson SV 

Cf34689_116.JPG S2013, plan - avskrevet Carine S. R. Eymundsson N 

Cf34689_117.JPG S2013, plan - avskrevet Carine S. R. Eymundsson N 

Cf34689_118.JPG S2013, plan - avskrevet Carine S. R. Eymundsson N 

Cf34689_119.JPG S2016, profil - avskrevet Carine S. R. Eymundsson N 

Cf34689_120.JPG S2016, profil - avskrevet Carine S. R. Eymundsson N 

Cf34689_122.JPG S2016, profil - avskrevet Carine S. R. Eymundsson N 

Cf34689_124.JPG S2006, plan - nedgravning Carine S. R. Eymundsson SV 

Cf34689_125.JPG S2006, profil - nedgravning Carine S. R. Eymundsson SV 

Cf34689_126.JPG S2006, plan - nedgravning Carine S. R. Eymundsson SV 

Cf34689_128.JPG S2012, plan - avskrevet Carine S. R. Eymundsson S 

Cf34689_132.JPG Arbeidsbilde: Iselin sålder Carine S. R. Eymundsson Ø 

Cf34689_133.JPG Arbeidsbilde: Iselin sålder Carine S. R. Eymundsson Ø 

Cf34689_134.JPG Arbeidsbilde: Iselin sålder Carine S. R. Eymundsson Ø 

Cf34689_135.JPG Arbeidsbilde: Iselin sålder Carine S. R. Eymundsson Ø 

Cf34689_136.JPG Jordprofil i vestre del av felt. Carine S. R. Eymundsson V 

Cf34689_138.JPG Jordprofil i vestre del av felt. Carine S. R. Eymundsson V 

Cf34689_140.JPG Oversiktsbilde: funnførende flate, siste dag i felt Carine S. R. Eymundsson S 

Cf34689_141.JPG Oversiktsbilde: funnførende flate, siste dag i felt Carine S. R. Eymundsson Ø 

Cf34689_142.JPG Oversiktsbilde: funnførende flate, siste dag i felt Carine S. R. Eymundsson Ø 

Cf34689_143.JPG Oversiktsbilde: funnførende flate, siste dag i felt Carine S. R. Eymundsson Ø 

Cf34689_144.JPG Oversiktsbilde: funnførende flate, siste dag i felt Carine S. R. Eymundsson ØNØ 

Cf34689_145.JPG Oversiktsbilde: funnførende flate, siste dag i felt Carine S. R. Eymundsson N 

Cf34689_146.JPG Oversiktsbilde: funnførende flate, siste dag i felt Carine S. R. Eymundsson N 

Cf34689_147.JPG Oversiktsbilde: funnførende flate, siste dag i felt Carine S. R. Eymundsson Ø 

Cf34689_148.JPG Arbeidsbilde: Iselin sålder de siste bøttene. Carine S. R. Eymundsson S 

Cf34689_149.JPG 
Oversiktsbilde: "Flate" og anleggsvei mellom de to østlige 
knausene. Carine S. R. Eymundsson SØ 

Cf34689_150.JPG 
Oversiktsbilde: "Flate" og anleggsvei mellom de to østlige 
knausene. Carine S. R. Eymundsson SØ 

Cf34689_151.JPG Arbeidsbilde: Iselin sålder de siste bøttene. Carine S. R. Eymundsson S 

Cf34689_152.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 2 Carine S. R. Eymundsson NNØ 

Cf34689_153.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 2 Carine S. R. Eymundsson Ø 

Cf34689_154.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 2 Carine S. R. Eymundsson Ø 

Cf34689_155.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 2 og anleggsvei Carine S. R. Eymundsson ØSØ 

Cf34689_156.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 2 og 1 Carine S. R. Eymundsson SØ 

Cf34689_157.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 1 Carine S. R. Eymundsson S 

Cf34689_158.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 1 Carine S. R. Eymundsson S 

Cf34689_159.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 1 Carine S. R. Eymundsson SSV 

Cf34689_160.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 1 Carine S. R. Eymundsson VSV 

Cf34689_161.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 1 Carine S. R. Eymundsson V 

Cf34689_162.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 1 Carine S. R. Eymundsson NV 
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Cf34689_163.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 1 Carine S. R. Eymundsson NV 

Cf34689_164.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 1 og anleggsvei Carine S. R. Eymundsson N 

Cf34689_165.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 1 og 2 Carine S. R. Eymundsson N 

Cf34689_166.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 1 og 2 Carine S. R. Eymundsson NNØ 

Cf34689_167.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 2 Carine S. R. Eymundsson NØ 

Cf34689_168.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 1 og 2 Carine S. R. Eymundsson ØSØ 

Cf34689_169.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 1 Carine S. R. Eymundsson SØ 

Cf34689_170.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 1 Carine S. R. Eymundsson S 

Cf34689_171.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 1 Carine S. R. Eymundsson S 

Cf34689_172.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 1 Carine S. R. Eymundsson SSV 

Cf34689_173.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 1 Carine S. R. Eymundsson SV 

Cf34689_174.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 1 Carine S. R. Eymundsson V 

Cf34689_175.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 1 Carine S. R. Eymundsson NV 

Cf34689_176.JPG Oversiktsbilde: Panorama: Flate 1 Carine S. R. Eymundsson NV 

Cf34689_178.JPG Oversiktsbilde: Manuelt gravd konsentrasjon. Carine S. R. Eymundsson V 

Cf34689_179.JPG Oversiktsbilde: Manuelt gravd konsentrasjon. Carine S. R. Eymundsson V 

Cf34689_180.JPG Oversiktsbilde: Manuelt gravd konsentrasjon. Carine S. R. Eymundsson V 

Cf34689_182.JPG Arbeidsbilde: Carine og Iselin bygger såldestasjon Carine S. R. Eymundsson ØSØ 

Cf34689_184.JPG Oversiktsbilde: før avtorving. Carine S. R. Eymundsson NV 

Cf34689_185.JPG Oversiktsbilde: før avtorving. Carine S. R. Eymundsson NV 

 
 

11.6 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 
- Dagbok 
- Original tegninger 

 


	1 Bakgrunn for undersøkelsen
	2 Deltagere, tidsrom
	3 Besøk og formidling
	4 Landskapet, funn og fornminner
	5 Praktisk gjennomføring av utgravningsprosjektet
	5.1 Problemstillinger – prioriteringer
	5.2 Utgravningsmetode
	5.3 Utgravningens forløp
	5.4 Kildekritiske problemer

	6 Utgravningsresultater
	6.1 Strukturer og kontekster
	6.1.1 Kokegrop, S2001
	6.1.2 Nedgravning, S2006

	6.2 Funnmateriale
	6.2.1 Keramikk
	6.2.2 Funnmateriale - Littisk materiale
	Råmaterial og gjenstander
	Redskaper
	Diverse retusjerte flekker og mikroflekker
	Diverse retusjerte avslag og fragmenter
	Flekker og mikroflekker
	Kjerner og kjernefragmenter
	Øks og slipeplate



	7 Naturvitenskaplige prøver og analyser
	7.1 Vedartsanalyse
	7.2 Datering

	8 Vurdering av utgravningsresultatene, tolkning og diskusjon
	9 Konklusjon
	10  Litteratur
	11 Vedlegg
	11.1 Strukturliste
	11.2 Løsfunn
	11.3  Tilveksttekst, C58916/1-33
	11.4 Prøver
	11.4.1 Vedart
	11.4.2  C14 Datering

	11.5  Fotoliste
	11.6 Arkivert originaldokumentasjon


