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SAMMENDRAG 
 

Arkeologisk utgravning av steinalderboplass på Breivik Nordre (133/1) Vestby, Akershus. 

Lokaliteten ble først registrert av Akershus fylkeskommune i 2005 (Eriksen 2005). Under 

registreringen ble det påvist 74 funn i til sammen 8 positive prøvestikk. Boplassflaten ble undersøkt 

i enheter på 50x50cm og 10 cm tykkelse. All masse ble vannsåldet med 4 mm maskevidde. På det 

meste ble det undersøkt fire mekaniske lag på lokaliteten. Totalt ble et areal på 27 m2 undersøkt i 

mekanisk lag 1. Foruten dette ble seks prøveruter på 1x1m åpnet opp i feltets nærområde for å 

avgrense aktivitetsområdet. I lag 2 ble 15m
2
 undersøkt, i lag 3 12 m

2
. Samlet ble om lag 6m

3
 masse 

vannsåldet. Den samlede funnmengden består av 2181 enkeltfunn og samtlige er tilvekstført under 

C56892. Av råstoff er flint klart best representert med 1896 enkeltfunn, bergkrystall 190, kvarts 57 

og kvartsitt 27 enkeltfunn. Det øvrige materialet bestod av bergart. Redskapene på boplassen er 

relativt fåtallige.  

 

Funnfrekvensen gjør en relativt markant nedgang fra lag 1 til lag 2, og en total avslutning fra lag 2 

til lag 3. Spredningskartene gir ingen umiddelbare mønstre på boplassen. En struktur ble påvist 

under utgravningen. Dette var et ovalt ildsted/kokegrop på 75x45 cm bestående av skjørbrent stein. 

Det ble ikke påvist fyllskifter eller kull/sot i relasjon til strukturen, og alderen er uviss. Det er lite i 

funnmaterialet (brent flint) som tyder på at denne er samtidig med aktiviteten i steinalder, men at 

strukturen er så totalt utvasket og relativt grunn kan likevel bety at dette er et ildsted fra 

mesolitikum. En høyde over havet på 58-60 m plasserer lokaliteten i Nøstvedt fase 3. Forekomst av 

slipt flint (3 avslag) tyder på opphold her i neolitikum. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

BREIVIK NORDRE, 133/1, VESTBY, AKERSHUS  

LEIF INGE ÅSTVEIT 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

I forbindelse med reguleringsplan for Grevlingen/Breivikmyra gang- og sykkelvei 

foretok Kulturhistorisk museum (KHM) en arkeologisk utgravning på boplassen R 

93971, lokalitet 1. Lokaliteten var registrert i 2005 av Akershus Fylkeskommune i 

forbindelse med reguleringsplan på Grevlingen, Vestby kommune (Eriksen 2005).  

 

I brev datert 12.08.08 ble det på vegne av Vestby kommune oversendt bestilling fra 

Akershus fylkeskommune til Riksantikvaren på arkeologiske undersøkelser i henhold 

til klm.§10 på Breivika gang- og sykkelsti i Vestby. I brev datert 21.08.08 uttalte 

KHM seg i forhold til omfang og kostnader i forbindelse med undersøkelsen av en 

steinalderlokalitet (id 93971), samt prosjektplan. Utgravningen ble her stipulert til tre 

personer i felt i tre uker, og en kostnadsramme på kr 410 000.-  

 

Vedtak fra Riksantikvaren forelå i brev datert 22.8.08. Vedtaksrammene var i tråd 

med KHM sitt budsjett og prosjektplan. Her ble det bl.a. fastslått at tiltakshaver 

(Vestby kommune) skulle stille med gravemaskin, sette ut koordinatpunkter, felle 

trær/rydde skog, føre fram vann og strøm, samt sørge for brakker til feltpersonell og 

utstyr (i henhold til arbeidsmiljøloven).  

 

Aksept fra Vestby kommune for disse vilkårene ble oversendt KHM i brev datert 

24.09.08. Da undersøkelsen skulle starte 6.10.08 var ingen av disse vilkårene innfridd. 
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Fig. 1: Kartreferanse og lokalitetens topografiske beliggenhet (grafikk: M. Samdal). 
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Fig. 2: Flyfoto over området 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Fast feltmannskap var Sara Langvik Berge (feltleder), John L. Sharpe, Monica 

Serafinska. I perioder deltok prosjektleder Leif Inge Åstveit, dette i første rekke for å 

dekke inn den tapte arbeidstiden. Undersøkelsen fant sted i tidsrommet 6.10.08 til 

28.10.08 

 

3. FORMIDLING  

Undersøkelsesområdet lå like ved en trafikkert gang og sykkelsti. Vi hadde derfor i 

perioder svært mange interesserte barn og voksne på feltet. I tillegg lå 

rekonvalesenshjemmet ”Catosenteret” like ved så vi hadde mange tilfeldig 

forbipasserende (men like fullt interesserte) personer innom. 27.10 hadde vi en 3. 

klasse fra Grevlingen skole på besøk som fikk en omvisning på feltet.  

 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Lokaliteten er avgrenset av berg i sør, øst og vest. Den har således en topografisk 

beliggenhet som har gitt brukbart ly for vind fra disse retningene. Lokaliteten ligger i 

blandingsskog, men med hovedvekt av gran og furu. Eksponert berg stikker fram flere 

steder og torvtilveksten er relativt liten i området. Ved et havnivå på +60m har 

lokaliteten lagt på en mindre øy på ca 500x300m like ved en trang fjordarm i øst. På 

dette havnivået har lokaliteten lagt ute i det ytre skjærgårdspartiet av indre oslofjord. 

Området er relativt eksponert og skiller seg i beliggenhet fra andre større gravninger 

som har funnet sted i Vestby, for eksempel Dobbeltspor/E6 prosjektet (Berg 1995). 

Lokalitetene som ble undersøkt på dette prosjektet lå 42-63 moh, og danner således et 

viktig referansemateriale for undersøkelsen på Grevlingen, dette gjelder spesielt 

Lokalitet R 72, Rød nedre, som ligger på samme høyde som Grevlingen (63 moh). 

Men i motsetning til Grevlingen ligger denne lokaliteten i det indre fjordbassenget og 
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således en helt annen topografisk beliggenhet, også i et slik perspektiv er relasjonen 

mellom disse lokalitetene interessant. I 2002 ble det undersøkt en lokalitet (Labu 

søndre 135/1) ca 400m nord for id 93971 (Amundsen 2003). Lokaliteten på Labu lå 

imidlertid noe lavere (ca 50moh), og bidrar således med viktig informasjon i forhold 

til geografisk nærhet men ulik høydeplassering. Således viser også 

gjenstandsmaterialet interessante forskjeller, noe som skal diskuteres mer inngående 

under. 

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

 

I prosjektplanen ble det lagt vekt på å få samlet inn et mest mulig representativt 

materiale i forhold til kronologiske spørsmål. Det ble framsatt at et materiale fra 

denne utgravningen ville være viktig i forståelsen en har av den mesolittiske 

bosetningen i dette området både lokalt og regionalt. I tillegg ble det vektlagt å 

forsøke å påvise strukturer i undergrunnen (ildsteder og boligkonstruksjoner) slik en 

har gjort ved flere undersøkelser de siste årene.  

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

For å oppfylle de faglige problemstillingene ble det lagt opp til en konvensjonell 

graving i ruter og lag. Det ble vurdert at minst 25m
2
 av boplassflaten burde 

undersøkes for å få ut et representativt artefaktmateriale. Det ble åpnet opp for å bruke 

maskin til avdekking om dette skulle vise seg hensiktsmessig, dette ble ikke aktuelt ut 

i fra de rådende forholdene på lokaliteten med tynt torvdekke. Boplassflaten ble 

undersøkt i enheter på 50x50cm og 10 cm tykkelse. All masse ble vannsåldet med 

4mm maskevidde. På det meste ble det undersøkt fire mekaniske lag på lokaliteten.  

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Som nevnt innledningsvis hadde ikke tiltakshaver (Vestby kommune) innfridd noen 

av de kravene som ble stilt i vedtaket fra RA. Da vi ankom lokaliteten 6.10.08 

sammen med kommunens representant var ingenting forberedt. Det var ikke brakker, 

strøm eller vann ført fram til lokaliteten. Dette medførte dødtid for feltmannskapet 

som allerede var leid inn for dette oppdraget. Samlet tapte vi 12 dagsverk på 

dårlig/mangelfull planlegging fra tiltakshaver sin side. Dette ble stort sett kompensert 

med at prosjektleder Leif Inge Åstveit deltok mer i felt enn det som var planlagt. 

Dette har også naturlig nok ført til økte kostnader for tiltakshaver. KHM klarte likevel 

å gjennomføre utgravningen på den tilmålte tiden for prosjektet. 

Når utgravningen først kom i gang foregikk denne uten større problemer. All masse 

ble såldet på 4mm maskevidde. Innimellom var det noe dårlig trykk i spyleslangene, 

dette fordi strømmen (hentet fra en privat bolig) til den ekstra trykkpumpen til 

stadighet ble brutt pga svake sikringer. Ved ett tilfelle frøs vannet i slangen i løpet av 

natten. 
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Det ble utelukkende gravd i ruter på 1x1m inndelt i kvadranter på 50x50cm og i lag 

på 10cm. Koordinatsystemet hadde X stigende mot nord og Y mot øst. Funn ble 

samlet inn i forhold til lag og koordinat.  

 

 
Fig. 3: Gridet og koordinatene for det utgravde området (grafikk: M. Samdal). 

 

Totalt ble et areal på 27 m
2
 undersøkt i mekanisk lag 1. Foruten dette ble seks 

prøveruter på 1x1m åpnet opp i feltets nærområde for å avgrense aktivitetsområdet. I 

lag 2 ble 15m
2 

undersøkt, og i lag 3 ble 12 m
2
.undersøkt. Samlet ble om lag 6m

3
 

masse vannsåldet.  



Gnr.133/1, Vestby  Saksnr 2008/14761 

 7 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 
 

Fig. 4: Oversiktsbilde mot NØ etter fjerning av lag 1 og åpning av prøveruter på 1x1 m. (cf 34021_10). 

 

 
 

Fig. 5: Oversiktsbilde mot SV etter fjerning av lag 1 og åpning av prøveruter på 1x1 m. I bakkant 

skimtes den lave bergryggen som omkranset deler av lokaliteten. (cf 34021_13). 

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Det var lenge uklart om gang- og sykkelstien som gikk over deler av lokaliteten hadde 

ført til forstyrrelse, dette kom heller ikke klart fram i registreringsrapporten. I forhold 

til våre undersøkelser ser denne forstyrrelsen ut til å være minimal, og selve 

sykkelstien ser ut til å være anlagt på en ”matte” av grov sagflis uten at det er foretatt 

inngrep ned i undergrunnen. Det kunne ikke spores noen tegn på moderne 

forstyrrelser (korker, glass, porselen etc) i de funnførende lagene på lokaliteten. Dette 
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antyder en relativt uforstyrret kontekst. Langt mer alvorlig er selvsagt de tallrike 

rotveltene som ble påvist på stedet. På lokalitetsflaten var vegetasjonsdekket så tynt at 

en må forvente at all masse (inkludert de funnførende lagene) vil bli påvirket av et 

rotvelt av en viss dimensjon. Dette så vi også klare tegn på inne på boplassflaten hvor 

minst to strukturer/ansamlinger av stein ble avskrevet som rotvelt.  

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

5.5.1 FUNNMATERIALE 

Det littiske materialet fra Grevlingen er tilvekstført under C56892. Den samlede 

mengden består av 2181 funn. Av råstoff er flint klart best representert med 1896 

enkeltfunn, bergkrystall 190, kvarts 57 og kvartsitt 27 enkeltfunn. Det øvrige 

materialet bestod av bergart. Redskapene på boplassen er relativt fåtallige. Av 

interesse er en mikrolitt i flint (unr 1), et funn som er relativt uvanlig på så 

lavtliggende boplasser. Det er ganske få produksjonsredskaper på lokaliteten: to 

(fragmenterte) skrapere, fem bor/borspisser, en kniv av flint og 2 stikler. 35 avslag av 

flint har retusj eller bruksspor som tyder på sekundær bruk.  

 

37 fragmenter kan kategoriseres som kjerner eller ulike former for kjernefragmenter, 

av disse er ikke uventet bipolare kjerner i klart overtall (24). Av de bipolare kjernene 

er 15 av flint mens de resterende er av kvarts og bergkrystall. Det ble påvist tre 

koniske kjerner, alle i flint. Flekkematerialet består av 40 enkeltfragmenter (proksimal 

og distal og midtfragmenter). Av vanlige flekker, ≥8 mm ble det funnet 22 stk, av 

disse har halvparten (11) spor etter retusj eller bruksskader. Det ble funnet 31 

mikroflekker, og av disse hadde ni retusj eller bruksspor.  

 

 
 
Fig. 6: Et utvalg av artefakter fra Breivik Nordre. Øverste rekke: Flekker (midtfragmenter og 

proksimalfragmenter). 1-4 nederste rekke: mikroflekker, 5: stikkel, 6-7: bor og fragment med borretusj, 

8: Skraper, 9: Mikrolitt. Alle av flint unntatt 8 som er i lys grå/hvit kvartsitt. 
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5.5.2 SPREDNINGSMØNSTER 

Funnkategoriene antyder klart en relativ lav boplassrelatert aktivitet, med dette menes 

få skrapere, borspisser, og skjæreredskaper/artefakter med slitespor eller retusj. Dette 

bildet blir på mange måter støttet opp av spredningskartene fra lokaliteten. 

 

 

 
 

Fig. 7: Spredningskart av samtlige gjenstander fra lokaliteten. Det totale funnbildet (til venstre) antyder 

en relativt jevn spredning, mens funnene i lag 1 antyder størst aktivitet lengst nord og sør på feltet 

(grafikk: M. Samdal og Leif Inge Åstveit). 



Gnr.133/1, Vestby  Saksnr 2008/14761 

 10 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 
 
Fig. 8: Råstoffdistribusjonen på lokaliteten. Kvarts, kvartsitt og bergart opptrer relativt sparsommelig. 

Flinten er jevnt spredt på boplassflaten og viser naturlig nok samme tendens som det totale funnbildet. 

Bergkrystallen samler seg sør på feltet, mens kvarts i størst grad finnes i nord (grafikk: M. Samdal og 

Leif Inge Åstveit).  
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Fig. 9: Fordeling av brent flint og avslag med retusj. Som det framkommer tydelig er det ingen tegn til 

fortetting av brent flint i relasjon til ildstedet (grafikk: M. Samdal og Leif Inge Åstveit). 

 

 

5.5.3 STRUKTURER 

En struktur ble påvist under utgravningen. Dette var et ildsted/kokegrop som lå 

innenfor koordinatene 53x/100y. Strukturen hadde oval form, var 75x45 cm i tverrmål 

og 12-15 cm dyp. Steinen i strukturen var knyttenevestore og var sterkt skjørbrent og 

erodert. Det ble ikke påvist klare fyllskifter i relasjon til strukturen, det ble heller ikke 

påvist kull eller sot i eller under denne. Strukturen lar seg dermed ikke tidfeste vha 
14

C. Det er imidlertid forhold som taler for at dette er et ildsted fra mesolitikum. For 

det første er den noe grunn for å være en kokegrop, og steinen ligger stort sett i ett, 

delvis to lag. For det andre er strukturen så utvasket at det sannsynligvis har gått lang 

tid siden den var i bruk. En kokegrop fra jernalder ville sannsynligvis gitt noen 

kullfragmenter. Det som taler mot at dette er et ildsted brukt i mesolitikum er den 

totale mangelen på brent flint, og at det ikke kan spores et mønster i 

funndistribusjonen som antyder en fortetting i eller ved ildstedet. 
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Fig. 10: Strukturen S1. Det er usikkert om dette var en kokegrop eller et ildsted. Strukturen var relativt 

grunn, og var fullstendig utvasket, det lot seg ikke gjøre å finne kull til 
14

C datering. (cf 34021_32,  

cf 34021_38). 

5.5.4 DATERING 

Som nevnt var det ikke mulig å finne organisk materiale til 
14

C datering av boplassen. 

Det er derfor kun det littiske materialet og boplassens plassering i landskapet i forhold 

til landhevingen som gir antydning om alder. 

 

Blant de ulike funnkategoriene er det først og fremst de regulære intensjonelle 

mikroflekkene som plasserer lokaliteten i SM. Bortsett fra mikrolitten og de tre 

fragmentene med slipt flint (som hhv peker mot en eldre og en yngre datering) er det 

ikke noe i det øvrige materialet som taler mot en datering til denne perioden.  

 

Strandlinjeforskyvningen er relativt godt kartlagt i dette området (Sørensen 1979). Og 

arkeologiske situasjoner som er 
14

C datert i gode kontekster ser for en stor del ut til å 

stemme med kurven (Berg 1995, Jaksland 2001). En høyde over havet på 58-60 m 

plasserer lokaliteten i Nøstvedt fase 3 (Berg 1995:34).  

 
Fig. 11: Lokaliteten og nærmiljøet ved et havnivå 55 over dagens. Lokaliteten ligger på en gruppe 

bestående av fire mindre øyer. Området har vært åpent og eksponert (grafikk: M. Samdal). 
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Fig. 12: Lokalitetens beliggenhet ved en strandlinje på 55m over dagens. Ved dette havnivået har 

lokaliteten ligget strategisk plassert ved en liten vik og en relativt trang kanal. Dette har gitt mulighet 

for å ankomme lokaliteten fra to kanter ved ulike vind og strømforhold. Samtidig har de trange sundene 

sannsynligvis vært næringsrike biotoper i form av skjell, fisk, sel og sjøfugl (grafikk: M. Samdal).   

 
Fig. 13: Ved et havnivå på 60m over dagens har lokaliteten ligget helt i vannkanten. I denne 

situasjonen er øyen lokaliteten ligger på redusert til en relativt liten holme, og den har vært eksponert 

for vind og bølger fra nord. En kan likevel ikke utelukke bosetning i denne fasen. Funnmaterialet tyder 

på ett eller flere korte opphold og i slike tilfeller har topografien spilt mindre rolle (grafikk: M. 

Samdal). 
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5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Om en vurderer en datering til Nøstvedt fase 3 og en strandbundet beliggenhet med et 

havnivå på +58-60 har lokaliteten lagt på en øy som var ca 500x300 m stor. Dette er 

ikke en plassering en forventer å finne store boplasser på, noe den undersøkte 

lokaliteten heller ikke kan sies å være. Det er liten tvil om at dette først og fremst skal 

vurderes som en fangsstasjon eller overnattingsplass hvor en har hatt ett eller flere 

kortere opphold. Denne lokaliteten skiller seg klart ut fra de som ble undersøkt i det 

mer skjermede skjærgårdslandskapet under dobbeltspor E6-prosjektet. Lokaliteter på 

samme nivå var her mer å regne som basisboplasser med et langt større repertoar av 

redskaper og en større funnmengde, bl.a. bergartsøkser som er svært vanlig innenfor 

denne delen av nøstvedtkultur (Berg 1996:36). På samme måte er det interessant å 

vurdere den tilliggende lokaliteten som ble gravd i Labu, ca 400 m nord for 

Lokaliteten ved Breivik (Amundsen 2003). Også her ble det påvist et rikere materiale 

med blant annet flere bergartsøkser. Denne lokaliteten lå imidlertid noe lavere (ca 50 

moh) og er sannsynligvis noe yngre. At den ligger lavere har også ført til at 

landarealet knyttet til lokaliteten har blitt langt større. Dette har i sin tur ført til at en 

har hatt et større ”oppland” til selve boplassen, muligvis med jaktbart vilt og 

ferskvann, noe som kan ha vært en forutsetning for lengre opphold i dette slikt 

miljøet.  

 

 

6. KONKLUSJON 

Den undersøkte lokaliteten fremstår som relativt uforstyrret av moderne aktivitet. Det 

er mulig at ildstedet som ble påvist på selve boplassflaten skal relateres til 

bosetningen i seinmesolititkum. Viktigst blir utvilsomt denne lokaliteten vurdert i 

relasjon til de tidligere undersøkte boplassene i området. Spesielt gjelder dette 

boplassene fra Dobbeltspo/E6-prosjektet. Mens flere av disse lokalitetene sikkert har 

vært basisboplasser og benyttet over noe lengre tidsrom, er de små lokalitetene som 

gjerne betegnet ”satellittboplasser” eller ”fangststasjoner”, en viktig brikke i dette 

bildet. For fremtidige studier som skal ta for seg helhetlige analyser fra dette området 

vil undersøkelser av mindre boplasser som Lokalitet 1 Breivik være av stor betydning.  
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8. VEDLEGG 

8.1 TILVEKSTTEKST 

 

C56892/1-39  

Aks.nr. 2008/327 

Boplassfunn fra eldre steinalder/yngre steinalder fra BREVIK NORDRE (133 /1), 

VESTBY K., AKERSHUS. 

Lokaliteten ble først registrert av Akershus fylkeskommune i 2005 (Eriksen 2005). 

Under registreringen ble det påvist 74 funn i til sammen 8 positive prøvestikk. KHM 

foretok arkeologisk utgravning i perioden 6.10.08 til 28.10.08 (Åstveit 2009). 

Boplassflaten ble undersøkt i enheter på 50x50cm og 10 cm tykkelse. 

Koordinatsystemet hadde X stigende mot nord og Y mot øst. Funn ble samlet inn i 

forhold til lag og koordinat. All masse ble vannsåldet med 4 mm maskevidde. På det 

meste ble det undersøkt fire mekaniske lag på lokaliteten. Alle funn befant seg som 

forventet i de to øverste lagene. Totalt ble et areal på 27 m2 undersøkt i mekanisk lag 

1. Foruten dette ble seks prøveruter på 1x1m åpnet opp i feltets nærområde for å 

avgrense aktivitetsområdet. I lag 2 ble 15m2 undersøkt, i lag 3 12 m2. Samlet ble om 

lag 6m3 masse vannsåldet. Funnfrekvensen gjør en relativt markant nedgang fra lag 1 

til lag 2, og en total avslutning fra lag 2 til lag 3. En struktur ble påvist under 

utgravningen. Dette var et ildsted/kokegrop som lå innenfor koordinatene 53x/100y. 

Strukturen var 75x45 cm og hadde en oval form. Steinen i strukturen var opp til 

12x10 cm og var sterkt skjørbrent og erodert. Det ble ikke påvist klare fyllskifter i 

relasjon til strukturen, det ble heller ikke påvist kull eller sot i eller under denne. 

Strukturen lar seg dermed ikke tidfeste vha 14C. At strukturen er så totalt utvasket og 

relativt grunn kan antyde at dette er et ildsted fra mesolitikum. En høyde over havet 

på 58-60 m plasserer lokaliteten i Nøstvedt fase 3. Alle funn er katalogisert under 

samme C-nummer. 

 

1) 1 pilspiss mikrolitt av flint. Mål: L: 3,2-3,2 cm.  

2) 3 bor av flint, 1 varmepåvirket, 1 med cortex. Stm: 2,5-2,7 cm. 

3) 2 borspisser av mikroflekker av flint. Stm: 1,6-1,6 cm. 

4) 2 skrapere av flint, 1 med cortex. Stm: 1,2-1,5 cm. 

5) 2 stikler av flint. Stm: 1,5-3,2 cm. 

6) 1 kniv, flekkekniv av flint. Stm: 3,5-3,5 cm. 

7) 11 flekker med retusj av flint. Stm: 3,1-4,4 cm. 

8) 9 mikroflekker med kantretusj av flint. Stm: 2-2 cm. 

9) 11 flekker uten retusj av flint. Stm: 1,1-3,2 cm.  

10) 24 mikroflekker uten retusj av flint. Stm: 1-2,4 cm. 

11) 34 avslag med kantretusj av flint 1 med cortex. Stm: 1,7-5 cm. 

12) 1222 avslag uten retusj av flint 44 varmepåvirket, 62 med cortex. Stm: 7-5,2 cm. 

13) 3 fragment med retusj av flint. Stm: 1,5-3,1 cm. 
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14) 76 fragment av flint. Stm1,7-3,1 cm. 

15) 518 splint av flint, 12 varmepåvirket, 1 med cortex. Stm: 0,6-0,9 cm. 

16) 14 kjerner av flint 1 med cortex. Stm: 1,1-5,1 cm. 

17) 1 mikroflekke med retusj av bergkrystall. Stm: 1,5-1,5 cm. 

18) 1 avslag med kantretusj av bergkrystall. Stm: 1,1-1,1 cm. 

19) 2 flekker uten retusj av bergkrystall. Stm: 1,5-1,5 cm. 

20) 1 mikroflekke uten retusj av bergkrystall. Stm: 1,8-1,8 cm. 

21) 113 avslag av bergkrystall. Stm: 1,2-2,2 cm. 

22) 5 fragment av bergkrystall. Stm: 2,3-3,8 cm. 

23) 60 splint av bergkrystall. Stm: 0,5-0,9 cm. 

24) 4 kjerner av bergkrystall. Stm: 1,6-2,2 cm. 

25) 28 avslag av kvarts.  Stm: 2-3,2 cm. 

26) 10 fragment av kvarts. Stm: 1,5-3,4 cm. 

27) 13 splint av kvarts. Stm: 0,7-0,9 cm. 

28) 6 kjerner av kvarts. Stm: 1,7-3 cm. 

29) 1 skraper av kvartsitt. Stm: 2,8-2,8 cm. 

30) 21 avslag uten retusj av kvartsitt. Stm:0,9-3,3 cm. 

31) 4 fragment av kjerne av kvartsitt. Stm: 3-3 cm. 

32) 4 splint av kvartsitt. Stm: 0,6-0,9 cm. 

33) 1 kjerne av kvartsitt. Stm: 1,8-1,8 cm. 

34) 2 kniver av bergart, sandstein. Stm: 4,2-4,2 cm. 

35) 2 slipeplater av bergart, sandstein. Stm: 3-6 cm. 

36) 1 avslag uten retusj av bergart. Stm: 7,1-7,1 cm. 

37) 1 fragment av bergart. Stm: 7,5-7,5 cm. 

38) 1 kjerne av bergart. Stm: 5-5 cm. 

39) 3 knakkestein av bergart. Stm: 6,2-7 cm.  

   

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger ca 65 moh og er avgrenset av berg i sør, øst 

og vest. Ligger ved/i eksiterende gangsti ca 150 m nordøst for boligfelt på Grevlingen. 

Lokaliteten ligger i blandingsskog, men med hovedvekt av gran og furu. Eksponert 

berg stikker fram flere steder og torvtilveksten er liten i området. 

Kartreferanse: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6598433.346, Ø: 596142.932. 

LokalitetsID: 93971 

Litteratur:    

Elisabeth Eriksen, 28.09.2005: Rapport fra registrering av auktomatisk fredete 

kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på gbnr. 133/1 mfl, Grevlingen, 

Vestby kommune, Akershus fylke. 

Leif Inge Åstveit, 04.02.2009: Rapport fra arkeologisk utgravning, Breivik nordre, 

133/1, Vestby, Akershus. 

 

8.2  FOTOLISTE.  NEGATIVNR. CF. 34021 

 

Filmnr Motivbeskrivelse Retning Utf. Info 

Cf34021_01 
Oversikt over lokaliteten før 
oppstart Ø 

Foto: Sara 
Langvik Berge 

Cf34021_02 Oversikt lokaliteten før oppstart Ø Foto: SLB 

Cf34021_03 Oversikt lokaliteten før oppstart V Foto: SLB 
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Cf34021_04 Oversikt lokaliteten før oppstart SV Foto: SLB 

Cf34021_05 Oversikt lokaliteten før oppstart N Foto: SLB 

Cf34021_06 Oversikt lokaliteten før oppstart N Foto: SLB 

Cf34021_07 Oversikt lokaliteten før oppstart N Foto: SLB 

Cf34021_08 

Oversikt over lokaliteten etter 
utgraving av mekanisk lag 1, samt 
en del prøveruter N Foto: SLB 

Cf34021_09 

Oversikt over lokaliteten etter 
utgraving av mekanisk lag 1, samt 
en del prøveruter N Foto: SLB 

Cf34021_10 

Oversikt over lokaliteten etter 
utgraving av mekanisk lag 1, samt 
en del prøveruter   Foto: SLB 

Cf34021_11 

Oversikt over lokaliteten etter 
utgraving av mekanisk lag 1, samt 
en del prøveruter S Foto: SLB 

Cf34021_12 

Oversikt over lokaliteten etter 
utgraving av mekanisk lag 1, samt 
en del prøveruter S Foto: SLB 

Cf34021_13 

Oversikt over lokaliteten etter 
utgraving av mekanisk lag 1, samt 
en del prøveruter   Foto: SLB 

Cf34021_14 

Nærmere oversiktsbilde over 
lokaliteten etter utgraving av 
mekanisk lag 1, samt en del 
prøveruter S Foto: SLB 

Cf34021_15 

Nærmere oversiktsbilde over 
lokaliteten etter utgraving av 
mekanisk lag 1, samt en del 
prøveruter S Foto: SLB 

Cf34021_16 Kokegrop eller ildsted i plan N Foto: SLB 

Cf34021_17 Kokegrop eller ildsted i plan S Foto: SLB 

Cf34021_18 

Arbeidsbilde, feltet mot nord. 
Monika Serafinska til venstre og 
Sara L. Berge til høyre N 

Foto: Leif Inge 
Åstveit 

Cf34021_19 

Arbeidsbilde, feltet mot nord. 
Monika Serafinska til venstre og 
Sara L. Berge til høyre N Foto: LIÅ 

Cf34021_20 

Arbeidsbilde, feltet mot sør. Sara L. 
Berge til venstre og Monika 
Serafinska til høyre S Foto: LIÅ 

Cf34021_21 
Arbeidsbilde, John C. Sharpe i 
såldestasjonen Ø Foto. LIÅ 

Cf34021_22 Oversiktsbilde, feltet mot n N Foto: LIÅ 

Cf34021_23 Oversiktsbilde, feltet mot n N Foto: LIÅ 
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Cf34021_24 Oversikt, feltet mot sør S Foto: LIÅ 

Cf34021_25 Oversikt, feltet mot sør S Foto: LIÅ 

Cf34021_26 

Arbeidsbilde: John Sharpe i 
såldestasjonen, Sara L. Berge og 
Monika Serafinska nærmest kamera SSØ Foto: LIÅ 

Cf34021_27 Oversikt mot sør S Foto: LIÅ 

Cf34021_28 Oversikt nordre del av feltet V Foto: LIÅ 

Cf34021_29 Oversikt, midtre del av feltet V Foto: LIÅ 

Cf34021_30 Oversikt nordre del av feltet V Foto: LIÅ 

Cf34021_31 Oversikt nordre del av feltet V Foto: LIÅ 

Cf34021_32 Kokegrop eller ildsted i plan Ø Foto: LIÅ 

Cf34021_33 Kokegrop eller ildsted i plan V Foto: LIÅ 

Cf34021_34 Kokegrop eller ildsted i plan V Foto: LIÅ 

Cf34021_35 
Skoleklasse (4 klasse på Grevlingen 
skole) på besøk på feltet SSØ Foto: LIÅ 

Cf34021_36 
Strukturen, kokegrop eller ildsted 
under framrensing V Foto: LIÅ 

Cf34021_37 Snitt gjennom ildsted/kokegrop Ø Foto: LIÅ 

Cf34021_38 Snitt gjennom ildsted/kokegrop Ø Foto: LIÅ 

Cf34021_39 Snitt gjennom ildsted/kokegrop Ø Foto: LIÅ 

Cf34021_40 Snitt gjennom ildsted/kokegrop Ø Foto: LIÅ 

Cf34021_41 

Steinen som opprinnelig lå i 
strukturen etter at den var vasket i 
såldet. En stor del var skjørbrent V Foto: LIÅ 

 




