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SAMMENDRAG 
 

Arkeologisk undersøkelse av mulig boplassområde fra steinalder/bronsealder ved Åby i Bamble 

kommune i forbindelse med reguleringsplan for E 18. Det hersket i forkant tvil om det framkomne 

materialet etter registreringen skulle betraktes som slått/bearbeidet eller ikke. Under den påfølgende 

undersøkelsen ble det ikke påvist strukturer og bare ett sikkert slått flintstykke. Undersøkelsen ble 

avsluttet etter en uke i felt. I prosjektplanen var det planlagt å benytte motorisert såldegrabb. Dette 

lot seg ikke gjøre da massen for en stor del bestod av leire som ikke gikk i gjennom såldet. Det ble 

påvist en stor mengde yngre gjenstandsmateriale/forstyrrelser i det undersøkte dyrkingslaget (bl.a. 

metallkorker, porselen og krittpipestilker) noe som antyder redeponert og omrotet masse. Det kunne 

ikke observeres fyllskifter/lagskifter i de undersøkte massene, det kunne heller ikke påvises 

kullforekomster. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

ÅBY, 47/1,2,3, BAMBLE, TELEMARK  

LEIF INGE ÅSTVEIT 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

I perioden 10.09.08-18.09.08 foretok Kulturhistorisk Museum en arkeologisk 

undersøkelse av en mulig steinalderlokalitet i dyrket mark ved Åby i Bamble 

kommune. Undersøkelsen er et resultat av frigivning av automatisk fredet 

kulturminne i forbindelse med reguleringsplan for E 18. En lokalitet fra 

steinalder/bronsealder og et felt med bosetningsspor fra jernalder/bronsealder 

ble undersøkt. Denne rapporten omhandler førstnevnte undersøkelse (id 

110196).  

 

I forkant var det en viss diskusjon mellom KHM og Fylkeskommunen hvorvidt 

denne lokaliteten skulle frigis med eller uten vilkår. I brev datert 5. oktober 2007 

oversendte Telemark fylkeskommune saken til Riksantikvaren hvor det etter 

kulturminnelovens § 8,4. ledd ble anbefalt dispensasjon med vilkår om 

arkeologiske undersøkelser for steinalderboplassen og bosetningsområdet fra 

bronse-/jernalder. I brev datert 4. desember 2007 støttet KHM 

fylkeskommunens vurdering av å undersøke området med bosetningsspor, men 

uttaler i samme brev at steinalderlokaliteten (id 110196) bør kunne frigis uten 

vilkår om arkeologisk utgravning. Bakgrunnen for denne uttalelsen var at det 

framkomne materialet (flint/kvartsitt) ble vurdert som naturlige avsetninger og 

ikke som et resultat av menneskelig bearbeiding.  

 

Fylkeskommunen la imidlertid vekt på lokalitetens beliggenhet, og mente dette 

tilsa at lokaliteten hadde stort vitenskapelig potensial. På denne bakgrunn 

innhentet fylkeskommunen ekstern konsulenthjelp (flintsmed Morten Kutschera, 

Arkikon ans) for å vurdere det framkomne materialet. Kutschera mente at minst 

ni av de framkomne artefaktene var slått/bearbeidet, og utarbeidet en kort 

rapport på materialet. I rapporten presiserer han at teknikken ser ut til å 

representere sein steinbrukende tid, men at materialet er for mangelfullt for å 

trekke sikrere konklusjoner.  

 

Kutscheras rapport var en del av datagrunnlaget som medførte at Riksantikvaren 

i brev datert 17. desember 2007 gikk i mot KHM sitt ønske om frigivning uten 

vilkår, og satt vilkår om arkeologisk undersøkelse også på steinalderlokaliteten 

id 110196. KHM satt opp budsjett og prosjektplan for de to undersøkelsene hvor 

undersøkelsen av steinalderlokaliteten hadde en budsjettramme på NOK 

140 000.- Reguleringsplanen ble vedtatt i Bamble kommunestyre 3. april 2008. 
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2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsen ble gjennomført av Leif Inge Åstveit (feltleder) og Ingar 

Gundersen (assistent) i tidsrommet 10.09-18.09.08.  

 

3. FORMIDLING  

Bortsett fra et par skoleelever og tilfeldig forbipasserende ble det ikke drevet 

aktiv formidling på dette prosjektet.  

 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Landskapet er kupert og består av lange dalganger med større flater dyrket mark. 

En del framskutte bergknauser og topper er dominerende trekk. Vegetasjonen 

består løvblandingsskog med en del storvokst furu. Telemarkskysten er kjent 

som et rikt fornminneområde, og når det gjelder steinalder er det påvist særlig 

mange lokaliteter i Eidanger området (Mikkelsen 1989:58). Skjærgården ved 

Kragerø er et landskap som har favorisert en marin tilpasset befolkning 

igjennom hele forhistorien. Det er gjort relativt få arkeologiske undersøkelser i 

Bamble, men rundt Åbyfjorden er det påvist fem boplasser fra steinalderen (id 

53408, 43095, 81307, 65171 og 99754). Flere av disse må oppfattes som usikre i 

forhold til opplysninger som framkommer i Askeladden, og er løsfunn plukket 

opp av privatpersoner. Id 99754 framstår imidlertid som en urørt lokalitet hvor 

det ble påvist tangespisser og gjenstander både av flint, kvarts, kvartsitt og 

bergkrystall. Undertegnede har ikke sett dette materialet og ”tangspisser” kan 

selvsagt bety både TM-spisser, SM eneggede spisser og neolittiske spisser. 

Råstoffsammensetningen tyder imidlertid på at lokaliteten er fra sein SM eller 

neolitikum. Denne lokaliteten ligger 24-28 moh, altså om lag 20 m høyere enn 

den undersøkte lokaliteten på Åby.  
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Fig 1. Det undersøkte området. Geografisk beliggenhet. 

 
Fig 2. Planområdet sett mot V. I sjaktene vises tydelig det relativt skrinne jordsmonnet og den 

leireholdige undergrunnen (Cf 34020_01) 

 
Fig 3. Sjaktenes plassering på den undersøkte flaten. 
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5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

 

Fra KHM ble sin side det henvist til to punkt i faglig program (Glørstad 2006) 

som kunne være aktuell i forhold til denne lokaliteten, dette gjelder kronologiske 

studier og ekstern boplassorganisering. I forhold til første punkt ble det 

framhevet at boplassens sannsynlige beliggenhet ved eldre strandlinje ville 

kunne være med å belyse strandforskyvningsforløpet i regionen. I tillegg ville 

kanskje en del uklarheter i forhold til funnmaterialets beskaffenhet kunne 

belyses nærmere ved en mer omfattende undersøkelse. I forhold til det andre 

punktet ble materialet vurdert som viktig når det gjelder synkrone og diakrone 

studier fra andre lokaliteter i området. Det ble også framhevet at 

boplassmaterialet muligvis kunne frambringe nye viktige statistiske data for 

denne type boplasser når det gjelder størrelse og alder.  

 

Fra fylkeskommunens side ble det framhevet at det har vært undersøkt relativt få 

steinalderboplasser fra denne regionen. I tillegg til dette blir strandlinjen for 

dette området beskrevet som relativt usikker (pers.med. Sigrid Gundersen 

Telemark Fylkeskommune). I den sammenheng er det et interessant funn fra en 

lokalitet i nærområdet; Vinjestranda (Askeladden id 65171). Lokaliteten ligger i 

et sørvendt område med dyrket mark ca 5 moh (pers.med. Sigrid Gundersen 

Telemark Fylkeskommune). Her skal det blant annet være påvist tangespisser av 

B type (langstrakte m/tange, alle retusjert langs sidekantene) og annet flintavfall. 

Funnmaterialet oppbevares delvis hos finner Øystein Flåtten, og det 

framkommer ikke hvilke faglig kvalifiserte personer som har vurdert dette 

materialet. Det kan selvsagt tenkes at dette funnet er redeponert i forbindelse 

med opparbeiding av ny åker, men steinalderfunn på så lave høyder kan ha stor 

betydning i forhold til framtidige undersøkelser. Dette er hovedårsaken til at 

Telemark fylkeskommune ønsket undersøkelse av lokaliteten på Åby. 

 

KHM og Fylkeskommunen hadde derfor en felles interesse i å påvise 

diagnostisk materiale på dette høydeintervallet som kunne gi en indikasjon på 

bruksperiode og endringer i havnivået. Det ble ikke prioritert å sjakte etter 

bosetningsspor fra bronse-/jernalder, dette i første rekke fordi fylkeskommunen 

allerede hadde sjaktet relativt intensivt her under registreringen uten resultat. Vi 

gikk også ut fra at våre tallrike små sjakter på ca 4x2 m ville avdekke slike spor.   
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Fig 4. Det undersøkte området mot Ø (Cf 34020_03) 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

I utgangspunktet var intensjonen å benytte en motorisert såldegrabb for å få 

undersøkt mest mulig løsmasser. Dette viste seg imidlertid raskt å være umulig å 

gjennomføre pga. at den tunge leireholdige massen ikke lot seg presse igjennom 

såldet i grabben selv om dette var svært grovt (ca 2 cm). Denne metoden ble 

derfor skrinlagt. For å få den tunge, leirholdige dyrkingsjorden raskt og effektivt 

igjennom såldene ble det til slutt benyttet høytrykksspyler. Dette kan kanskje 

oppfattes som en noe drastisk, men for å skille ut hardmaterialer som flint og 

bergart viste metoden seg å fungere tilfredsstillende. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Det tok svært lang tid før tiltakshaver skaffet til veie velegnet utstyr i forhold til 

våtsålding. Dette påførte oss et tap av til sammen 3 dager (6 dagsverk). Da vi 

kom i gang ble det åpnet 23 mindre sjakter, og såldet minimum 60 liter masse 

fra hver sjakt. I de delene av flaten hvor det var gjort funn under registreringen 

(åkervandring) ble det såldet ekstra mye masse. Samlet ble det såldet ca 480 

bøtter, noe som skulle utgjøre i underkant av 6000 liter masse. Dette utgjør etter 

undertegnedes mening et representativt utsnitt av den funnførende massen. 

Mangel på funn og strukturer medførte at undersøkelsen ble avsluttet en uke 

tidligere enn planlagt. 
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Fig 5. Høytrykksspyler viste seg å være en rasjonell måte å gjennomsøke den tunge leireholdige 

massen på (Cf 34020_06) 

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Den såldete massen bestod av oppdyrket leirejord. Vi fjernet det øverste 

laget/torven med maskin, dette ble ikke såldet. Det vil alltid være en mulighet 

for å overse gjenstander om de fleste har lagt i dette toppsjiktet. Det ble 

imidlertid påvist så mye moderne gjenstander (metallkorker, krittpipestilker og 

teglstein) gjennom hele dyrkingshorisonten at det ikke virker trolig at alle 

stein/flintgjenstandene utelukkende skulle ligge i toppen. Den funntomme 

tendensen er derfor trolig representativ for denne flaten. 

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

5.5.1 FUNNMATERIALE 

Kun én utvetydig slått gjenstand ble påvist under vår undersøkelse. Dette er et 

retusjert avslag i rødlig flint. Foruten dette ble det samlet inn 4 flintgjenstander, 

samtlige av disse mangler tegn på å være slått og ble derfor forkastet under 

katalogiseringsarbeidet. I tillegg er et avslag i hvit kvartsitt funnet på 

registreringen tatt med. 

 

5.5.3 DATERING 

Det ble ikke tatt ut materiale til radiologisk datering. Det ble heller ikke påvist 

diagnostisk materiale som kan plassere lokaliteten innenfor tidsmessige rammer. 

Landhevingskurven for området er usikker, men en strandbundethet på ca 8-10 

moh antyder en alder til ca yngre bronsealder. 
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Fig 6. Lokalitetsflatens beliggenhet ca 8 m over dagens havnivå. 

 

 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Det er lite å si ut i fra det materialet som foreligger. Flaten ser ikke ut til å være 

benyttet til bosetning i noen deler av forhistorien. 

 

6. KONKLUSJON 

I forhold til den saksgangen som ble presisert innledningsvis er det i ettertid lett 

å se at lokaliteten kanskje ikke burde vært undersøkt. Det er imidlertid liten tvil 

om at selv slike mer eller mindre ”funntomme” undersøkelser gir en viktig 

tilvekst til vårt totalbilde av forhistorien. Ved et havnivå på +8m ligger Åby litt 

tilbaketrukket ved et stort innlandsbasseng, og over en lengre periode synes 

nærheten til sjøen og de topografiske forholdene optimale for en bosetning her. 

Videre nordvestover har en hatt muligheten til å benytte elver og vannveier for å 

komme seg fram. Beliggenhet ved slike ferdselsårer er velkjente fenomen både i 

steinalder og seinere perioder. Alt tyder imidlertid på at denne lokaliteten ligger 

for lavt i forhold til en bosetning i steinalder. Allerede ved +10 m ligger 

lokaliteten delvis under vann. 

 

Om en aksepterer at dette området i forhold til topografi sannsynligvis ville hatt 

spor etter steinalder/bronsealderbosetning om det hadde vært eksponert i dette 

tidsrommet, tyder mangelen på funn at det ikke har vært eksponert. En bør 
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derfor vurdere om de over omtalte funnene fra Vinjestranda som ligger på 5 

moh, kan være redeponert som resultat av påfylt åkerjord. Undertegnede har 

imidlertid ikke sett verken lokaliteten eller funnmaterialet og kan således bare 

uttale seg på generelt grunnlag. Utgravningen på Åby støtter imidlertid langt på 

vei opp om den strandlinjekurven som eksisterer for området. Det er også verd å 

merke seg at den tilsynelatende urørte lokaliteten (id 99754) som kan ha et 

seinmesolittisk eller neolittisk funninventar ligger 24-28 moh, noe som i 

henhold til strandlinjekurven for Larvik (Henningsmoen 1979) tilsvarer ca 4000 

BC, dvs slutten av SM.  Dette er også et bilde som er langt mer i tråd med den 

etablerte kurven for området. Det er således ingenting etter vår undersøkelse 

som kan være med på å endre det etablerte strandforskyvingsforløpet i dette 

området.  

 

7. LITTERATUR 

Glørstad, H. 2006: Steinalderundersøkelser. Faglig program bd 1. Varia 61, 

Kulturhistorisk Museum, Fornminneseksjonen UiO. 

 

Henningsmoen, K. 1979: En karbon-datert strandforskyvningskurve fra søndre 

Vestfold. I: Nydal, Reidar, Sverre Westin, Ulf Hafsten og Steinar Gulliksen 

(red). Fortiden i søkelyset. 14 C-dateringer gjennom 25 år, s. 239-247. 

Laboratoriet for radiologisk datering. Trondheim.   

 

 

8. VEDLEGG 

 

 

8.1 Funnliste C 56891/1-2 
 
C-nr. 
56891 

Funn-
nr. (felt) 

Kontekst/
struktur 

Gjenstand(er)  St. mål Antall Materiale 

C56891_1 F 1 Løsfunn Avslag 1,7 2 Flint 

C56891_2 F 2 Løsfunn Avslag 2,4 1 Hvit 
kvartsitt 
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8.2 Fotoliste, Negativnr. Cf. 34020 
 
Film 1 
Bildenr.  

Motiv Retning mot Fotograf Dato 

Cf. 34020_01 Det undersøkte 
området. 

V IG 11.09.08 

Cf. 34020_02 Det undersøkte 
området. 

V IG 11.09.08 

Cf. 34020_03 Det undersøkte 
området. 

Ø IG 15.09.08 

Cf. 34020_04 Pumpen som 
tiltakshaver stilte 
med, denne 
fungerte ikke. 

N LIÅ 12.09.08 

Cf. 34020_05 Arbeidsbilde S LIÅ 15.09.08 

Cf. 34020_06 Arbeidsbilde. 
Sålding med 
høytrykksspyler. 

S LIÅ 16.09.08 

Cf. 34020_07 Arbeidsbilde. 
Sålding med 
høytrykksspyler. 

S LIÅ 16.09.08 

Cf. 34020_08 Det undersøkte 
området siste dag. 

S LIÅ 18.09.08 

Cf. 34020_09 Sjaktene med 
bolighusene i 
bakgrunnen. 

NV LIÅ 18.09.08 

Cf. 34020_10 Oversikt over det 
undersøkte området 
siste dag. 

V IG 18.09.08 

Cf. 34020_11 Oversikt over det 
undersøkte området 
siste dag. 

V IG 18.09.08 
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8.3 Tilveksttekst 
 

C56891/1-2  

Løsfunn/Usikker kontekst fra senneolitikum/eldre bronsealder fra ÅBY (47/1), 

BAMBLE K., TELEMARK.  

Området ble registrert av Telemark fylkeskommune i 2007. Det ble funnet 14 biter 

flint (Meyer 2007). I forkant var det tvil om det framkomne materialet etter 

registreringen skulle betraktes som slått/bearbeidet eller ikke. KHM foretok en 

undersøkelse i september 2008 (Åstveit 2009). Under den påfølgende undersøkelsen 

ble det ikke påvist strukturer og bare ett sikkert slått flintstykke. Det ble påvist en stor 

mengde yngre gjenstandsmateriale/forstyrrelser i det undersøkte dyrkingslaget (bl.a. 

metallkorker, porselen og krittpipestilker) noe som antyder redeponert og omrotet 

masse. Det kunne ikke observeres fyllskifter/lagskifter i de undersøkte massene, det 

kunne heller ikke påvises kullforekomster. I tillegg til det ene funnet fra utgravningen 

er ytterligere to gjenstander fra registreringen (åkervandring) katalogisert under 

samme C nummer.  

   

1) 2 avslag av flint med retusj. Stm: 1,7 cm.  

2) 1 avslag av kvartsitt med kantretusj. Stm: 2,4 cm.  

Orienteringsoppgave:    

Lokaliteten ligger i dyrket mark like ved driftsbygningen på Åby og grenser mot 

Åbyvegen i nord. Åkeren heller svakt mot nordøst.  

Kartreferanse:  ØK, Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 33, N:  6551420.15, Ø: 

 192055.483.  

LokalitetsID: 110196  

Litteratur:    

Leif Inge Åstveit, 29.01.2009, Rapport frå arkeologisk utgraving, Åby 47/1, Bamble, 

Telemark. Innberetning i Top.Ark. Meyer, Åsne Dolve, 01.01.2007, Kulturhistorisk 

registrering, Bamble kommune, Telemark fylkeskommune. 

 


