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SAMMENDRAG 
I forbindelse med utvidelse av E18 til firefelts motorvei mellom Bommestad og Sky 

utførte Kulturhistorisk museum i perioden 17.06.2011-02.09.2011 arkeologisk 

undersøkelser av flere steinalderlokaliteter i Larvik kommune, Vestfold. Lokaliteten 

Nordby 3 (2008/291) ble påvist av Vestfold Fylkeskommune høsten 2008 som ID 

119398 (Lia 2010). Til sammen var det gravd ti prøvestikk på flaten, og lokaliteten 

var definert på bakgrunn av to positive prøvestikk som hver inneholdt ett 

flintfragment samt et mulig av slag i kvartsitt. Høyden over havet er 49 meter, og 

dersom lokaliteten var strandbundet tilsa dette en datering til tidsrommet mellom 6800 

og 6300 f.Kr., altså i slutten av mellommesolitikum. Det ble påvist enkelte littiske 

funn, men disse var ikke diagnostiske, og det var ikke mulig å knytte dem til noen 

bestemt forhistorisk periode. Det ble funnet en kokegrop som ble datert til romertid 

(140-245 e.Kr./1825 +/- 34 BP, TRa-3214). Det er dermed vanskelig å tolke hva slags 

aktivitet eller bosetningstype funnene vitner om. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

NORDBY LOK. 3, 2008/291, LARVIK, VESTFOLD  

ANJA MANSRUD 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

 

I forbindelse med utvidelse av E18 til firefelts motorvei mellom Bommestad og Sky 

utførte Kulturhistorisk museum i perioden 17.06.-02.09.11 arkeologisk undersøkelser 

av flere steinalderlokaliteter i Larvik kommune, Vestfold. Lokaliteten Nordby 3 

(2008/291) ble påvist av Vestfold Fylkeskommune høsten 2008 som ID 119398 (Lia 

2010). Til sammen var det gravd ti prøvestikk på flaten, og lokaliteten var definert på 

bakgrunn av to positive prøvestikk som hver inneholdt ett flintfragment samt et mulig 

av slag i kvartsitt. Høyden over havet er 49 meter, og dersom lokaliteten var 

strandbundet tilsa dette en datering til tidsrommet mellom 6800 og 6300 f.Kr., altså i 

slutten av mellommesolitikum,
 

2. DELTAKERE, TIDSROM 

 

Undersøkelsen foregikk i tidsrommet 09.05-15.06.11. Det ble brukt en halv dag på 

avtorving med maskin 10. mai. Anja Mansrud, Dag Erik Færø Olsen og Fredrikke 

Danielsen deltok på avtorvingen.  

 

Ansvarlig for GIS og innmåling i felt var Gjermund Steinskog. Gjermund Steinskog 

har også bearbeidet innmålingsdata og utarbeidet kart i etterkant av undersøkelsene. 

Anja Mansrud utførte katalogisering og etterarbeid i vinterhalvåret 2011/2012.  

 

Navn  Stilling Tidsrom 

Anja Mansrud  Utgravningsleder 09.05.2011-15.06.2011 

Toini Thommesen Assisterende feltleder 09.05.2011-15.06.2011 

Øystein Dahle Feltassistent 09.05.2011-15.06.2011 

Per Mandrup Christensen Feltassistent 09.05.2011-15.06.2011 

Ingvild Tinglum Feltassistent 09.05.2011-10.06.2011 

Marie Amundsen Feltassistent 06.06.2011-15.06.2011 

Tabell 1. Deltagere og dagsverk på Nordby 3. 

 

Publikumsformidling er et viktig satsningsområde for KHM, og for begge 

feltsesonger var det satt av egne budsjettmidler til formidling (Damlien (red.) 2012, 

Damlien (red.) 2013). For sesongen 2011 var det lagt opp til følgende 

formidlingstiltak: 

 

- Opprettelse av internettside 

- Formidling til media som aviser, radio og TV 

- 1-2 åpne dager i felt 

- Foredrag for historielag og skoler i nærmiljøet i etterkant av undersøkelsene 
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Anja Mansrud har vært formidlingsansvarlig, og hadde, sammen med Steinar 

Solheim, ansvaret for å opprette og vedlikeholde prosjektets nettside. Fra og med 18. 

juli var prosjektets nettside (http://www.khm.uio.no/utgravninger/e18farris/) operativ. 

I 2011 ble det avholdt et Åpen Dag-arrangement, hvor om lag 60 besøkende fant 

veien inn i Breimyr for å få omvisning på lokalitetene Torstvet og Hovland 1. 

Arrangementet innbefattet i tillegg funnfremvisning, plakatutstilling samt muligheter 

for å prøve flintknakking. Representanter fra Statens vegvesen besøkte utgravningene 

flere ganger, og i september organiserte studentforeningen ved IAKH en omvisning 

for 20 bachelorstudenter.  

 

Erfaringene fra 2011 viste at det var få treff på nettsiden, og administreringen av 

nettsidene var tidkrevende og komplisert. Ved feltoppstart i 2012 ble det i tillegg til 

nettsiden opprettet en Facebook-side 

(https://www.facebook.com/home.php#!/pages/Steinalder-langs-

E18/287715921269879). En fordel ved dette, er at interessante hendelser på en 

utgravning kan oppdateres fortløpende, i ‘real time’, noe som gjør det mer spennende 

å følge prosjektet. Siden følges per i dag av 283 personer, men den totale rekkevidden, 

det vil si personer som har sett sideinnlegg på Facebook, er betraktelig høyere.  

 

I 2012 inngikk KHM en avtale med Forskning i felleskap om et prøveprosjekt der 

informasjon og bilder fra prosjektet ble formidlet via deres blogg Norark.no. Det ble 

raskt klart at Facebooksiden og Norark-bloggen var adskillig mer effektive 

formidlingskanaler enn nettsiden. I motsetning til en nettside, der kommunikasjonen 

bare går en vei, åpner Facebook og Norark-bloggen opp for direkte dialog med 

publikum gjennom muligheten til å legge inn kommentarer. Vårt inntrykk er at korte 

og hyppige statusoppdateringer med bilder og tekst på Facebook og blogg, har større 

potensial for formidling av prosjektets virksomhet enn nettsiden.  

 

Lokalitetene som skulle undersøkes i 2012 var lokalisert langt inne i Breimyr, og var 

vanskelig tilgjengelige for besøkende. På grunn av beliggenheten var det få som 

besøkte utgravningene i 2012. Beliggenheten nært E18 skapte utfordringer i forhold 

til publikumssikkerheten. Formidlingsstrategiene ble derfor endret. Da prosjektet ble 

invitert til å delta på et publikumsarrangement avholdt i regi av SVV i forbindelse 

med åpningen av E18 mellom Sky og Langangen, ble dette valgt som alternativ til 

Åpen Dag med omvisninger på lokalitetene. I overkant av 1500 personer var innom 

arrangementet, og vi nådde dermed ut til langt flere mennesker enn vi ville gjort ved 

en publikumsdag i Breimyr. Prosjektet fikk profilert arkeologifaget og KHMs 

prosjekter langs E18 med egen stand med funn, replikas, flintknakking og plakater på 

en flott måte. Den 6. juni 2012 skar statsminister Jens Stoltenberg og 

samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa over snora med en kopi av en 9000 år 

gammel flintkniv skaffet til veie av prosjektet.  

 

Publikumsformidlingen har også blitt fulgt aktivt opp utenom feltsesongene (se tabell 

2). Mansrud har holdt flere foredrag om utgravningene, blant annet for historie- og 

arkeologiinteresserte i Kaupangprosjektet i Vestfold, samt på to Fredagsseminarer ved 

IAKH der studenter og ansatte deltok. Staben deltok med poster på Det Norske 

Arkeologimøtet (NAM) 2011. Hege Damlien presenterte årets resultater på 

”Resultatbørsen”, og Solheim holdt foredrag om prosjektet for arkeologer ved 

Bohusläns Museum. Både i 2012 og 2013 har prosjektet hatt en artikkel i Nicolays 
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feltnummer Våren 2012 inngikk Mansrud og Tone Wang ved Utstilling- og 

publikumsseksjonen på KHM, et samarbeid om å utvikle et utstillingsprosjekt basert 

på prosjektets resultater. Tanken var å legge til rette for å lage en mindre utstilling i 

etterkant av prosjektet. Det ble utarbeidet en prosjektskisse for dette, som ble lagt 

frem på NFR-konferansen Museale og arkivale praksiser i november. Tittelen var 

«Hvordan fant vi det ut? Forskningsbasert formidling av eldre steinalder ved 

Kulturhistorisk museum». Samarbeidet ble etter hvert utvidet med flere aktører 

(Kathy Elliott fra UPS samt Gaute Reitan fra Vestfoldbaneprosjektet), og 

utstillingskonseptet ble endret. Fokus er nå er rettet mot å vise de lange 

kulturhistoriske linjene i utviklingen av steinladersamfunnene i Vestfold og Telemark. 

Utstillingsprosjektet ‘Steinalderen på Tvers’ har foreløpig mottatt 100 000 kr i støtte 

internt ved KHM. Det er også utarbeidet et formidlingsprosjekt for barn, som etter 

planen skal gjennomføres i 2014. Søknaden fikk 55 000 kr. fra Den kulturelle 

skolesekken, Oslo kommune. 

 
Tidspunkt Arrangement/omvisninger 

2011  

21.7.2011 Omvisning i felt med informasjonsmedarbeider Torbjørn Tungesvik fra SVV 

21.8.2011 Åpen Dag i Breimyr 

22.8.2012 Omvisning i felt for ansatte ved SVVs prosjektkontor  

8.9.2011 Omvisning i felt for bachelorstudenter fra Institutt for arkeologi, konservering og 

historie (IAKH) 

2012  

6.5.2012 Deltagelse på arrangementet ”Arkeolog for en dag” /Barnesøndag ved KHM 

4.6.2012 Stand på Åpen dag ved åpningen av E18 Sky-Langangen, arrangement i regi av SVV 

21.6.2012 Omvisning i felt med museumsdirektør Rane Willerslev og seksjonsleder Karl Kallhovd 

4.7.2012 Omvisning i felt med Vestfoldbaneprosjektets ansatte 

7.8.2012 Omvisning i felt med Jostein Gundersen fra RA og Astrid Nyland, IAKH 

 Omvisning i felt for ansatte ved Utstillings- og publikumsseksjonen v/KHM  

 Omvisning i felt for ansatte fra SVVs prosjektkontor 

2013  

  

  

 
Tidspunkt Foredrag 

2011  

 NAM/Hege Damlien  

  

2012 ”Fra jeger til bonde” ved Anja Mansrud og Gaute Reitan (Vestfoldbaneprosjektet), 

Fredagsseminar ved IAKH, UiO 

2013 ”Sensasjonelle funn fra mellommesolitikum i Vestfold” ved Anja Mansrud, 

Fredagsseminar ved IAKH, UiO 

2013 ”Hvordan fant vi det ut? Forskningsbasert formidling av eldre steinalder ved 

Kulturhistorisk museum” ved Anja Mansrud. Innlegg på konferansen ”Museale og 

arkivale praksiser” ved IKOS, UiO.  

 

2013 Innlegg på KHMs interne resultatbørs ved Anja Mansrud 

 E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av boplasser og hytte fra mellommesolitikum. 

Foredrag Bohuslän museum ved Steinar Solheim 

  

 Artikler 

2012 Mansrud, A., Solheim, S., Færø-Olsen, D.E., Vivås, A., Koxvold, L. & Damlien, H. E18 

Bommestad-Sky. Undersøkelser av mellommesolittiske boplasser i Vestfold.  

Nicolay Arkeologisk Tidsskrift 117:5-13  
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2013 Mansrud, A. Flintdepot, hustuft, ildsteder og andre nyheter fra mellommesolitikum i 

Larvik. Nicolay Arkeologisk Tidsskrift  

 

 
Dato Avisoppslag 

28.07.2011 Fra stokkebåt til gummidekk. Østlands-Posten 

22.08.2011 Oppslag om Åpen Dag. Østlands-Posten 

23.05.2012 Graver for 25 millioner. Østlands-Posten 

09.10.2012 Sensasjonelt ved E18. Området her var et eldorado for steinaldermennesket. Østlands-

Posten 

Tabell 2.  Formidling ved E18 Bommestad-Sky. 

 

3. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

Vestfold fylke er svært rikt på fornminner.  I KHMs kataloger foreligger det i 

underkant av 104 000 tilvekstnummer fra Vestfold, hvilket illustrerer den høye 

arkeologiske aktiviteten og omfanget av kjente kulturminner. I kulturminnedatabasen 

Askeladden er det registrert 853 automatisk fredete kulturminner (pr. februar 2012) 

bare i Larvik kommune. Av disse er 194 boplassområder eller funnsteder fra 

steinalder. I løpet av tidsrommet 1971-2002 ble det gjennomført 37 arkeologiske 

utgravninger av boplasser fra steinalder i Vestfold, og 15 av disse er publisert 

(Glørstad 2006:75). Ti av undersøkelsene er knyttet til den neolittiske boplassen Auve 

i Sandefjord (Østmo 2008). Med unntak av Auve tilhører majoriteten av de utgravde 

lokalitetene den senmesolittiske perioden (Glørstad 2006:75–76). I Vestfold var den 

eldste delen av mesolitikum frem til 2007 kun representert ved fire boplassfunn, 

Austein og Melau i Brunlanes datert til tidligmesolitikum (Matsumoto 2004), og 

Søndre Vardal lok. 3 og 4 i Sande
 
datert til yngste del av mellommesolitikum 

(Klubbenes 1992). Siden 2002 har registrerings- og utgravningsaktiviteten i fylke vært 

omfattende, særlig i forbindelse med etableringen av ny firefelts E18 gjennom 

Vestfold. Eksempelvis ble det ved registreringene tilknyttet ny E18 Sky-Langangen 

funnet 35 steinalderlokaliteter som ligger mellom 130 og 50 moh. (Iversen 2007). 

Videre er det på strekningen Bommestad-Sky påvist 39 steinalderlokaliteter med 

beliggenhet mellom 105 og 40 moh. (Lia 2010, Møystad 2012, Sortland 2011). Også i 

forbindelsene med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn har det blitt registrert til 

sammen ni lokaliteter i Larvik beliggende mellom 100 og 66 moh. (Lia 2008). Selv 

om det i løpet av det siste tiåret i hovedsak har blitt undersøkt kulturminner fra 

jernalder og middelalder omfatter utgravningene også boplassområder fra eldre og 

yngre steinalder (Gjerpe 2005, 2008a, 2008b, Jaksland 2008, Mjærum 2012). I tillegg 

har det vært en stor tilvekst av gjenstander som har fremkommet i forbindelse med 

jordbruk og andre aktiviteter. I Larvik kommune er det registrert en mengde løsfunn 

som stammer fra antatt strandbundet aktivitet i steinalderen, men også fra neolittisk 

jordbruksbosetning (Persson 2003).  

 

4.  PRAKTISK GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 

Utgravningsområdet ligger på en sørvendt terrasse i et myrlendt turområde som starter 

i enden av Kverken, rett nord for nåværende E18 ved Bommestad. Lokaliteten ligger 

på en terrasse som heller svakt fra nord mot sør. Terrassen avgrenses naturlig av berg 

og morenemasser i nord. Sør for lokaliteten går dagens E18, og mellom E18 og 

utgravningsområdet renner en bekk som forbinder lokaliteten med et større 
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våtmarksområde mot vest (fig. 1). Grevskapskartene fra begynnelsen av 1800-tallet 

viser at på denne tiden var våtmarksområdet som i dag et åpent tjern, Nordbytjern. 

Lokaliteten er i dag bevokst med unge grantrær, løvskog og hyll. Jordsmonnet bestod 

av et tynt, gressbevokst torvlag og et humusholdig brunjordslag med en dybde på ca. 

10 cm, som var fullstendig fritt for stein og grus. Undergrunnen bestod av minerogen 

sand og grus, med innslag av større og mindre stein. 

 

 
Figur 1. Nordby 3 under avtorving. Turveien som krysset lokaliteten ses til venstre i 

bildet, og i bakgrunnen skimtes E18 (foto: Fredrikke Danielsen) 

 

 4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

I registreringsrapporten (Lia 2010) ble det antatt at en eventuell strandbundet 

mesolittisk bosetning kan ha ligget i tilknytning til en østvendt bukt, og vært orientert 

mot en fjord øst for lokalitetene i landskapet som Lågen i dag renner gjennom (Lia 

2010:199). Den funnførende flaten på Nordby 3 er registrert på 49 moh., noe som 

ifølge strandlinjekurven for søndre Vestfold (Henningsmoen 1979, Persson 2003, 

2011) kan innebære en datering til tidsrommet mellom 6800 og 6300 BC kal, altså til 

overgangen mellom mellommesolittisk- og seinmesolittisk tid. Inntil nylig er det påvist 

få lokaliteter fra denne overgangsperioden (Berg 1997, Ballin 1998, Jaksland 2001). 

Nordby 3 kunne dermed tenkes å representere en kulturhistorisk fase med stor 

forskningsmessig interesse. Undersøkelsens primære målsetning var derfor å få frem 

et representativt gjenstandsmateriale som kunne belyse typologiske, teknologiske og 

kronologiske trekk og trender i overgangen fra mellom- til seinmesolitikum (Glørstad 

2011). Vestfoldbaneprosjektet har nylig undersøkt lokaliteten Langangen Vestgård 1, 

som ligger på 47-49 moh. i Langangen i Porsgrunn kommune (Melvold 2011, 2012). 

Her er det funnet en rekke strukturer, samt et omfattende littisk materiale av flint og 
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bergart. Gjenstandsmaterialet utmerker seg med en høy andel av trinnøkser i ulike 

stadier av produksjonsprosessen, mens det mangler karakteristiske 

mellommesolittiske spisstyper som mikrolitter (Melvold 2011:33, Melvold 2012:41). 

En rekke løsfunn av bergartsøkser, både trinn- og nøstvetøkser samt en kølle av typen 

R46 er også funnet i forbindelse med utgravning på Rødbøl 19 (Gjerpe 2008b:179). 

Rødbøl 19 er lokalisert på 47-51 moh., og ligger ca. en kilometer vest for Nordby 3.  

 

I utgangspunktet var det antatt at de eldre mellommesolittiske lokalitetene i prosjektet 

representerer kortvarige bosetningsperioder med begrensede funninventarer, slik det 

kunne observeres for eksempel på Rødbøl 54 (Mansrud 2008), som i likhet med 

Rødbøl 19 ligger ca. en kilometer vest for Nordby 3. Utgravningen av den noe yngre 

bosetningen på Langangen Vestgård 1 synes derimot å vitne om opphold over lengre 

tid (Melvold 2012:41). Undersøkelse av bosetningens karakter, både i et 

mikroperspektiv (intern boplassorganisering og aktivitetsområder) og i et større 

regionalt perspektiv var også aktuelle problemstillinger for Nordby 3. 

 

Endelig måtte det også tas høyde for at eventuell forhistorisk aktivitet ikke var 

strandbundet og mesolittisk, men kunne tilhøre en senere periode og være lokalisert i 

tilknytning til et forhenværende tjern eller innsjø – dagens Nordbytjern. I lokalitetens 

nærområde er det påvist et to-skipet seinneolittisk langhus (Gjerpe & Bukkemoen 

2008b), en heller med aktivitetsspor fra Nøstvet-fasen og keramikk fra mellom- og 

seinneolitikum (Gjerpe & Bukkemoen 2008a), en seinneolittisk fangstplass (Bugge-

Kræmer upublisert rapport), og andre seinneolittiske bosetnings/aktivitetsspor (Gjerpe 

& Østmo 2008). Pollenanalyser fra Nordbytjern viser ikke spor av jordbruk før i 

bronsealder. 

 

4.2 UTGRAVNINGSMETODE   

 

I henhold til prosjektplanen er det lagt opp til undersøkelser av steinalderlokalitetene i 

fire trinn. 

1. Maskinell avtorving 

2. Innledende undersøkelse med systematisk graving av prøvekvadranter for 

videre prioriteringer av horisontal og vertikal graving 

3. Hovedundersøkelse med graving av meterruter og lag («konvensjonell 

steinalderutgravning») 

4. Maskinell flateavdekking 

Etter maskinell avtorving og forut for prøveundersøkelsen ble det etablert et lokalt 

koordinatsystem og rutenett på hver lokalitet ved bruk av totalstasjon. Innenfor 

koordinatsystemet anga sørvestre hjørne i hver meterrute graveenhetenes betegnelser. 

Videre ble hver meterrute inndelt i fire 50x50 cm kvadranter. Funnmaterialet er 

innsamlet og dokumentert i henhold til kvadranter innenfor meterruter i 10 cm dype 

mekaniske utgravningslag (lag 1, lag 2, osv.). Det ble gravd vekselvis med graveskje 

og spade. Alle masser er våtsåldet gjennom netting med 4x4 mm maskevidde.  

For å ivareta problemstillingene ble det lagt opp til å grave konvensjonelt i ruter og 

lag med tanke på funnspredningen, samt flateavdekke maskinelt for å kunne påvise 

eventuelle strukturer eller yngre bosetningsspor. Den potensielle boplassflaten var 

beregnet til 589 m
2
 (Lia 2010:198).  
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 4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Under den innledende undersøkelsen fremkom det enkelte flintfragmenter, og det ble 

åpnet et større felt rundt enkelte av de funnførende kvadrantene (se figur 2). Her ble 

det i tillegg påtruffet en større konsentrasjon av skjørbrent stein, som kunne tenkes å 

representere et ildsted. Lag 1 (humuslaget) viste seg å være helt fritt for stein og grus, 

og også for arkeologiske funn. Etter å ha gravd og såldet 5m
2
 av det laget ble det 

derfor besluttet å fjerne laget uten sålding. Vi konsentrerte deretter innsatsen om å 

grave det lag 2 (10-20 cm). I alt ble det åpnet et felt på 38 m
2
. Det fremkom imidlertid 

svært få littiske funn i massene. Området med skjørbrent stein viste seg å ligge spredt 

ut over et område på ca. 6 m
2
, og tolkningen som ildsted er usikker. Området ble 

fotografert og tegnet i plan i målestokk 1:20. Det ble forsøkt tatt ut en kullprøve 

sentralt i steinkonsentrasjonen. Ettersom tolkningen og konteksten er vurdert som 

usikker er det ikke prioritert å sende inn kullprøven til datering.  

 

 
Figur 2. Undersøkelse av felt og prøvekvadranter på Nordby 3 (foto: Toini 

Thommesen). 

 

Parallelt med gravingen av feltet fortsatte den systematiske samplingen med 

prøvekvadranter. Utvalgsundersøkelsen ble fortettet ved å grave hver 2. meter over 

hele den avtorvede flaten. Til sammen ble det gravd 87 prøvekvadranter på 50x50 cm 

(fig. 2). Enkelte funnførende prøvekvadranter ble utvidet til meterruter. Til sammen er 

det undersøkt 13 m
3
 masse. Det ble ikke påtruffet noen større konsentrasjoner av funn. 

Til sammen ble det gjort 38 littiske funn, samtlige i lag 2 (tab. 1). Dette gir en 

funntetthet på 0,03 pr m
2
.  Avslutningsvis ble et område på 159 m

2 
flateavdekket med 

maskin. Resultatet av denne undersøkelsen ble et funn av én kokegrop øst på feltet.  
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 4.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Området ved Nordby 3 er preget av moderne landskapsinngrep. Mellommesolittiske 

lokaliteter ligger ofte i sadelformede dalganger som har hatt gode havneinnløp fra en 

eller to sider (Jaksland 2001, Mansrud 2008). Lokaliseringen av dagens E18 gjennom 

området gjør det vanskelig å få inntrykk av lokalitetens opprinnelige topografiske 

utforming. Videre var deler av flaten mot øst fjernet av en anleggsvei, og tvers over 

lokaliteten gikk en mye brukt turvei. Området har dessuten blitt brukt som 

dumpingplass for skrot. Moderne avfall dukket opp i torv- og brunjordslaget (lag 1). 

Utover en kokegrop kunne det ikke observeres sikre nyere tids nedgravninger i 

undergrunnen. Enkelt steder fremkom det enkelte svake fyllskifter som ble snittet. 

Disse ble imidlertid avskrevet som rotbranner og steinopptrekk. Det var heller ikke 

mulig å avgjøre hvorvidt det kan ha vært dyrket på stedet i førhistorisk eller nyere tid. 

Området har neppe vært velegnet for dyrkning, da undergrunnen var svært fuktig med 

dårlig drenering.  

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Det ble funnet én sikker struktur på Nordby 3, en kokegrop. Kokegropen var 

tilnærmet sirkulær i plan og målte 110 cm i diameter.  

 

Figur 3. Snitt av kokegropen på Nordby 3. Den er datert til romertid (foto: Anja 

Mansrud).   

 

Nedgravningen var buet, ca. 30 cm dyp, og hadde et lag med neve- til hodestor 

skjørbrent stein og et kompakt kullag i bunnen (se figur 3). Strukturen ble fotografert 

og tegnet i plan og profil i 1:20. I toppen lå det flere moderne jerngjenstander og det 
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ble antatt at kokegropen tilhørte en yngre aktivitetsfase. 
14

C-prøven ga som forventet 

datering til eldre jernalder: 1825 +/- 34 BP (140-245 e.Kr.), altså romertid. 

 

5.2 FUNNMATERIALE 

 Det ble til sammen gjort 38 funn på Nordby 3, samtlige i lag 2 (se tabell 3).  

 
HOVEDKATEGORI ANTALL DELKATEGORI ANTALL 

Primærbearbeidet flint    

Flekke 1   

Mikroflekke 1   

Avslag 7   

Fragment 17   

Splint 10   

Sum primærbearbeidet flint 36   

    

Primærbearbeidet  bergart    

Avslag 1   

Fragment 1   

Sum primærbearbeidet bergart 2   

    

Sum alle funn 38   

Tabell 3. Oversikt over funnmaterialet på Nordby 3.  

 

5.2.1 FUNNMATERIALE AV FLINT 

Det er katalogisert 36 funn av flint, fordelt på én hel mikroflekke, en smalflekke, sju 

avslag, ti splinter og 17 fragmenter. Det finnes ingen morfologiske redskaper. Flekker 

og mikroflekker forekommer gjennom hele steinalder, men størrelse, regularitet og 

framstillingsteknikk varierer gjennom ulike perioder og faser. Det er tidligere 

fremholdt at flekkebredden avtar og regulariteten øker gjennom mesolitikum (Bjerck 

1983, 1986, Ballin 1999, Jaksland 2001). Funnmaterialet fra mellommesolitikum 

kjennetegnes av et større innslag av flekker og smalflekker i forhold til mikroflekker. 

Flekkematerialet er produsert på koniske og semikoniske flekke- og 

mikroflekkekjerner. I seinmesolitikum produseres det nesten utelukkende 

mikroflekker på spesialiserte koniske mikroflekke- og håndtakskjerner, mens det 

neolittiske flekkematerialet er fremstilt på sylindriske flekkekjerner. Fra Nordby 3 

finnes det ingen kjerner som kan belyse framstillingsteknikk. Det er funnet et 

smalflekkefragmet med en bredde på 1,1 cm, samt en mikroflekke. Verken 

flekkefragmentet eller mikroflekken gir mulighet for å plassere funnene kronologisk 

eller si noe spesifikt om typologi eller teknologi. I mellommesolitikum forekommer 

det også prepareringsavfall (plattformavslag og ryggflekker) fra produksjon på 

koniske og semi-koniske kjerner (Ballin 1995,1999, Mikkelsen et. al. 1999, Jaksland 

2001, Mansrud 2008, Knutsson & Knutsson 2012, Mjærum 2012). Ikke noe av dette 

er representert på Nordby 3. Gjenstandsmaterialet fra lokaliteten er dermed lite 

diagnostisk. 

 

Som det fremgår av tabellen er mange av de littiske funnene fragmenter eller splinter 

uten slagbule, som ikke kan sikkert defineres som slåtte artefakter. Både flint som er 

utsatt for vannrulling og/eller har vært utsatt for mekanisk knusing i morenen kan få 

avspaltninger som gjør at det ligner menneskeslått flint (Vang Petersen 1999:41-42). 
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32 av 36 flintfunn er vurdert som vannrullet, i tillegg er åtte stykker hvitpatinert. Det 

meste av det littiske materialet synes derfor å ha vært i kontakt med sjøvann. Dette 

kan tenkes å representere naturlig forekommende strandflint, eventuelt aktivitet helt 

nede i strandsonen. Det finnes også en liten samling avslag hvorav sju har tydelig 

slagbule. Avslagsmaterialet er utseendemessig heterogent.  

 

5.2.2 ANNET RÅSTOFF 

Foruten flintmaterialet ble det funnet et avslag og et fragment i bergart. Trolig dreier 

det seg om metaryolitt, det vil si, en omdannet (metamorfisert) ryolitt. Bergarten er 

kjent fra lokale geologiske forekomster i Vestfold (muntlig opplysning geolog Sven 

Dahlgren) og den forekommer også på andre mesolittiske lokaliteter i nærområdet 

(Jaksland 2001, Persson 2003, Mansrud 2008, Mjærum 2012) 

 

5.3 FUNNDISTRIBUSJON 

Det undersøkte arealet er gravd ut med en kombinasjon av sammenhengende felt og 

prøvekvadranter, og dekker et område på ca. 500 m
2
.  

 

Figur 4. Funnfordeling innenfor det avtorvede arealet på Nordby 3. Kart: KHM. 

 

Figur 4 viser fordelingen av littiske funn innenfor det avtorvede arealet, fordelt på 

kategoriene avslag, fragment og splint, samt flekke og mikroflekke i flint og bergart. 

Som det fremgår av spredningskartet er det enkelte steder åpnet opp til hele m
2
-ruter 

rundt funnførende kvadranter. Kokegropen som ble påvist under flateavdekningen 

ligger øst i feltet.  
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Figur 5. Funnfordeling, vannrullet flint.  

 

 

Figur 6. Funnfordeling, varmepåvirket flint.  
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Funnfordelingen gir ingen holdepunkter for å diskutere aktivitetene på lokaliteten. 

Funnene ligger spredd over flaten, og det kan ikke observeres noen klare 

konsentrasjoner som kunnes tenkes å være knakkeplasser. Spredningskartene figur 5 

og 6 viser fordelingen av henholdsvis varmepåvirket og vannrullet flint. Den 

vannrullede flinten ligger spredd over hele flaten, mens de to brente fragmentene er 

påtruffet i én meterrute øst i feltet.  

 

6. NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

14C-DATERING 

Det foreligger én datering fra lokaliteten som tilhører en yngre aktivitetsfase. Prøven 

er tatt fra en kokegrop og er datert til romertid: 1825 +/- 35 BP (140-245 e.Kr.) (TRa-

3414). 

 STRANDLINJEDATERING 

Nordby 3 ligger på 49 moh, og som nevnt innledningsvis tilsier strandlinjen en sein 

mellommesolittisk datering til tidsrommet ca. 6700 og 6300 f.Kr., dersom lokaliteten 

var mesolittisk og strandbundet (Henningsmoen 1979, Persson 2003, 2011). 

Lokaliteten Langangen Vestgård 1, som er undersøkt av Vestfoldbaneprosjektet, 

ligger på 47-48 moh., og er 
14

C-datert til ca. 6500 f.Kr. (Melvold 2012:40). 
14

C-

dateringene fra Langangen Vestgård viste et tett sammenfall med 

strandlinjedateringen, noe som støtter understøtter antagelsen om strandbundethet i 

perioden. Dessverre fremkom det ingen gjenstandsfunn som kunne bekrefte at 

tilstedeværelsen av en mellommesolittisk bosetning på Nordby 3. Det littiske 

funnmaterialet verken underbygger eller motsier strandlinjedateringen. 

 

7.  VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG 

DISKUSJON.  

7.1 TOLKNING AV LOKALITETEN SETT I LYS AV FUNN, STRUKTURER OG 

AKTIVITETSOMRÅDER 

Enkelte littiske funn fra Nordby 3, som flekkene og det store avslaget i bergart, kan 

tenkes å være spor etter forhistoriske aktiviteter. Funnene var imidlertid få og lite 

diagnostiske, og det er ikke mulig å knytte dem til noen bestemt forhistorisk periode. 

Funnspredningen viser at de littiske funnene ligger spredd over flaten. Det ble ikke 

påvist noen klare funnkonsentrasjoner eller aktivitetsområder. Det er dermed 

vanskelig å tolke hva slags aktivitet eller bosetningstype funnene vitner om. En 

mulighet er at Nordby 3 representerer en mesolittisk lokalitetstype som ellers har 

etterlatt få spor i form av littisk materiale. En stor andel av funnene var imidlertid 

vannrullet og patinert, noe som innebærer at det kan dreie seg om naturlig strandflint.  

 

Det ble også påvist en konsentrasjon med skjørbrent stein, samt en kokegrop. 

Kokegropen ble datert til romertid. En eventuell bosetning i eldre jernalder kan ha 

vært tilknyttet et tjern eller en innsjø. Det er lite trolig at det littiske funnmaterialet 

kan knyttes til aktiviteten i eldre jernalder. 

 

 



Nordby lok. 3, 2008/291,  

Larvik k., Vestfold  Saksnr. 2008/11082 

 17 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

8. LITTERATUR 

Ballin, T. 1995. Beskrivelse og analyse av af skævtrekanterne fra Farsund  

(Lundevågen R17 og R21). Universitetets Oldsaksamlingens Årbok 1994, s. 

79-90. Oslo. 

Ballin, T. 1998. Oslofjordforbindelsen. Arkæologiske undersøgelser ved 

Drøbaksundet. Varia 48. Universitetets Oldsaksamling, Universitetet i Oslo, 

Fornminneseksjonen. Oslo. 

Ballin, T.1999. The Middle Mesolithic in Southern Norway. I: J. Boaz (red.) The  

Mesolithic of Central Scandinavia. Universitetets Oldsaksamlings skrifter. 

Ny rekke nr. 22. s. 203-216.Berg, E. 1997. Mesolittiske boplasser ved 

Årungen i Ås og Frogn, Akershus. Dobbelstspor/E6-prosjektet 1996. Varia 

44. Universitetets Oldsakssamling. Oslo. 

Berg, E. 1997. Mesolittiske boplasser ved Årungen i Ås og Frogn, Akershus. 

Dobbeltspor/E6-prosjektet. Varia 44. Universitetets Oldsaksamling. Oslo. 

Bjerck, H. B 1983. Kronologisk og geografisk fordeling av mesolittiske element i Vest  

– og Midt- Norge. Upublisert magistergradsavhandling. Universitetet i 

Bergen. 

Bjerck, H.B. 1986. The Fosna-Nøstvet Problem. A consideration of Archaeological   

Units  and Cronozones in the South Norwegian Mesolitich Period. 

Norwegian Archaeological Review Vol. 19 (2) Oslo, s. 103-121. 

Bugge-Kræmer. M. u.å. Rapport fra arkeologisk utgravning, Nøklegård 21/1, 

Porsgrunn kommune, Telemark.  

Damlien, H. (2011). E18-prosjektet Bommestad-Sky. Arkeologiske undersøkelser i 

Larvik kommune, Vestfold. Årsrapport 2011. Kulturhistorisk museum,  

Fornminneseksjonen. Oslo. 

Damlien, H. (red.) (2013). E18-prosjektet Bommestad-Sky. Arkeologiske 

undersøkelser i Larvik kommune, Vestfold. Årsrapport 2012. Kulturhistorisk 

museum, Fornminneseksjonen. Oslo. 

Gjerpe, L. E. 2008a. Radiokarbondateringer – kulturhistoriske og kildekritiske 

erfaringer. I L. E. Gjerpe (red.) E18-prosjektet Vestfold. Bind 4. Varia 74. 

Kulturhistorisk museum. Universitetet i Oslo. Oslo. s. 85-94. 

Gjerpe, L. E. 2008b. Gulli 5 og 15 – Bosetningsspor, dyrkningsspor, smie og graver 

fra bronsealder, jernalder og middelalder. I Gjerpe, L. E. (red.) 2008b. E18-

prosjektet. Hus, boplass og dyrkningsspor. E18-prosjektet Vestfold. Bind 3. 

Varia 73. Fornminneseksjonen. 

Gjerpe, L.E. & Bukkemoen, G. 2008. Nordby 52 – heller med boplasspor fra 

nøstvettid, neolitikum, bronsealder og jernalder og smieaktivitet fra 

midelalder. I: Gjerpe, L.E. (Red.) E18-prosjektet Vestfold Bind 2. 

Steinalderboplasser, boplasspor, graver og dyrkningsspor. Varia 72. 

Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. 

Gjerpe, L.E. & Bukkemoen, G. 2008. Nordby 1 – toskipede hus fra neolitikum- 

bronsealder og boplasspor fra jernalder. I: Gjerpe, L.E. (Red.) E18-prosjektet 

Vestfold Bind 3. Hus, boplass og dyrkningsspor. Varia 73. Kulturhistorisk 

Museum, Universitetet i Oslo. 

Gjerpe, L.E. & Østmo, M. 2008. Seierstad 6 – gravhauger fra yngre romertid og 

aktivitetsspor fra neolitikum, jernalder og middelalder. I: Gjerpe, L.E. (Red.) 

E18-prosjektet Vestfold Bind 2. Steinalderboplasser, boplasspor, graver og 

dyrkningsspor. Varia 72. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. 



Nordby lok. 3, 2008/291,  

Larvik k., Vestfold  Saksnr. 2008/11082 

 18 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Glørstad, H. 2006. Steinalderundersøkelser.  Faglig program Bind 1. Varia 61. 

Universitetets kulturhistoriske museer. Oldsaksamlingen. Oslo. 

Glørstad, H. 2011. Prosjektplan. Undersøkelse av automatisk fredete kulturminner 

(ID 124577, 119398, 119401, 119404, 119410, 119409, 118594, 

steinalderboplasser og anlegg fra vikingtid). Reguleringsplan for E18 

Bommestad-Sky 3Z. Fritzøe, 3012/13, Anvik, 4067/9, Torstvet, 2009/2, 

Nordby, 2008/1, 291, Hovland, 2005/6, Larvik kommune, Vestfold. 

Fornminneseksjonen. Kulturhistorisk museum. Universitetet i Oslo. 

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

Vestfold. Fortiden i søkelyset. 
14

C datering gjennom 25 år. Laboratoriet for 

radiologisk datering, Trondheim, s. 239-247. Trondheim.  

Iversen, F. 2007. Veien gjennom Vestfold - E18 : arkeologiske registreringer 

2005/2006 : Gulli-Langåker, Sky-Nøklegård, Nøklegård-Langangen. Rapport 

fra arkeologisk registrering. Vestfold fylkeskommune. 

Jaksland, L. 2001. Vinterbrolokalitetene – en kronologisk sekvens fra mellom- og  

seinmesolitikum i Ås, Akershus. Varia 52. Oldsaksamlingen. Universitetets 

kulturhistoriske museer. Oslo. 

Jaksland, L. 2008. E18 Brunlanesprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i Larvik og  

Porsgrunn kommuner, Vestfold og Telemark fylker. Årsrapport 2008. 

Fornminneseksjonen. Kulturhistorisk museum. Universitetet i Oslo. 

Klubbenes, E. 1992. Rapport for utgravning av steinalderlokaliteter på Vardal s. 

28/1, Sande kommune, Vestfold. Rapport arkeologisk utgravning. 

Topografisk arkiv. Kulturhistorisk museum. Universitetet i Oslo. 

Lia, V. 2008. Opp fra havet. Arkeologiske registreringer langs ny jernbanetrasé 

Farriseidet-Telemark grense. Tønsberg: Vestfold fylkeskommune. Upubl. 

rapport. 

Lia, V. 2010. Rapport arkeologisk registrering. E18 Bommestad-Sky. Vestfold 

fylkeskommune. 

Mansrud, A. 2008. Kapittel 14. Rødbøl 54 – boplasspor fra mellommesolitikum og 

kokegropfelt fra eldre jernalder. I: Gjerpe, L.E. (Red.) E18-prosjektet 

Vestfold Bind 2. Steinalderboplasser, boplasspor, graver og dyrkningsspor. 

Varia 72. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo.  

Matsumoto, M. 2004. Austein og Melau. Tidligmesolittiske boplasser i Vestfold. 

Viking LXVII. s. 49-68. 

Melvold, S. 2012. Langangen Vestgård 1. En boplass fra slutten av mellommesolittisk 

periode. I Persson, P. (red). 2012. Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske 

undersøkelser i Porsgrunn kommune, Telemark fylke. Årsrapport 2011. 

Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. Fornminneseksjonen februar 

2012.  

Mikkelsen, E., Ballin, T. B & Hufthammer, A. K. 1999. Tørkop. A boreal settlement  

in South-Eastern Norway. Acta Archaeologica 70. s. 25-57. 

Mjærum, A. 2012. Bosetningsspor fra mellommesolitikum og bosetnings- og 

dyrkningsspor fra eldre jernalder. Unnerstvedt og Ragnhildrød (lokalitet 35). 

E18-prosjektet Gulli-Langåker. Kommende Varia-publikasjon. 

Kulturhistorisk Museum, Oslo.  

Møystad, I. M. 2012. Rapport arkeologisk registrering. E18 Bommestad-Sky, 

massedeponi del II av II. Vestfold fylkeskommune. 

Persson, P. 2003. Rapport från stenålderundersökninger i samband med planerad 

motorväg (E18) på sträckan Langåker – Bommestad, Sandefjord och Larviks 

kommuner, Vestfold. UKM. Oslo 



Nordby lok. 3, 2008/291,  

Larvik k., Vestfold  Saksnr. 2008/11082 

 19 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Persson, P. (red). 2011. Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i 

Porsgrunn kommune, Telemark fylke. Årsrapport 2010. Kulturhistorisk 

Museum, Universitetet i Oslo. Fornminneseksjonen februar 2011.  

Sortland, S. 2011. Rapport arkeologisk registrering. E18 Bommestad-Sky, 

massedeponi del I av II. Vestfold fylkeskommune. 

Vang Petersen, P. 1993. Flint fra Danmarks oldtid. Høst og Søns Forlag. København 

Knutsson, H. & K. Knutsson 2011. The postglacial colonization of humans, fauna and 

plants in northern Sweden. Arkeologi i Norr 13. s. 1-28.  

Østmo, E. 2008. Auve. En fangstboplass fra yngre steinalder på Vesterøya i 

Sandefjord. I. Den arkeologiske del. Norske Oldfunn XXVIII. 

Kulturhistorisk museum. Universitetet i Oslo. Oslo. 

 

 

9. VEDLEGG 

 

9.1 STRUKTURLISTE  

 

 

9.2 TILVEKSTTEKST 

C57994/1-8 

Usikker kontekst fra steinalder fra NORDBY (2008/291), LARVIK K., 

VESTFOLD.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk Museum utførte i 

perioden 09.05-15.06.2011  arkeologiske undersøkelse av lokaliteten Nordby 3 i 

Larvik kommune, Vestfold. Lokaliteten ble registrert av Vestfold fylkeskommune i 

2009 som ID 119398. Til sammen var det gravd ti prøvestikk på flaten, og lokaliteten 

var definert på bakgrunn av to positive prøvestikk som hver inneholdt ett 

flintfragment samt et mulig avslag i kvartsitt (Lia 2010). Høyden over havet er 49 

meter, og dersom lokaliteten var strandbundet kunne dette tilsi en datering til 

tidsrommet mellom 6800 og 6300 f. Kr. (8000-7500 BP), eller overgangen fra 

mellom- til seinmesolittisk tid. Det ble påtruffet enkelte littiske funn fra Nordby 3, 

som kan tenkes å være spor etter forhistoriske aktiviteter. Funnene var imidlertid få og 

lite diagnostiske, og flere var vannrullet. Det var ikke mulig å knytte dem til noen 

bestemt forhistorisk periode. Det ble også funnet en kokegrop med datering til 

romertid 140-232 e. Kr. (1825±25 BP, TRa-3214)  

 

Orienteringsoppgave: Utgravningsområdet ligger på en sørvendt terrasse i et myrlendt 

turområde som starter i enden av Kverken, rett nord for nåværende E18 ved 

Bommestad. Sør for lokaliteten går dagens E18, og mellom E18 og 

utgravningsområdet renner en bekk som forbinder lokaliteten med et større 

våtmarksområde mot vest.  

Str.

nr. 

 

Type 

 

 

Form 

 

Dimen-

sjon 

(cm) 

 

Dybde 

(m) 

 

Tolkning 

 

Element/ 

fyll 

 

Funn 

 

Prø-

ver 
14C 

Foto 

 

Teg-

nin-

ger 

 

Kommentar 

Datering:  

1 Kokegrop Sirkulær 110 30 Kokegrop Skjørbrent 

stein 

-  X X  
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Kartreferanse/-KOORDINATER: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6559179.4, 

Ø: 216052.964.  

 

Funnår: 2009.  

Katalogisert av: Anja Mansrud. 

 

Litteratur: 

Lia, V. 2010. Rapport arkeologisk registrering. E18 Bommested-Sky. Vestfold 

Fylkeskommune 

Mansrud, A. 2013 Rapport fra arkeologisk utgravning, Nordby (32008/291), Larvik 

kommune, Vestfold 

 

1) 1 flekke av flint  med cortex.  

2) 1 mikroflekke av flint  med cortex.  

3) 7 avslag av flint, 2 med cortex.  

4) 17 fragment av flint, 1 varmepåvirket, 4 med cortex.  

5) 10 splint av flint.  

6) 1 avslag av bergart.  

7) 1 fragment av bergart. 

8) 1 kullprøve vedartsbestemt til bjørk, hassel og datert til 140-232 e. Kr. (1825±25 

BP, TRa-3214). 

 

9.3 PRØVER 

 
Kullprøver 

 
Prøvenr. Kontekst C-nr. NTNU 

Lab.nr. 

Type Gram Treslag Kommentar C14-dat. 

KP1 Kokegrop C-

57994 

TrA 3414  2,1g Betula  1825 +/- 34 BP (140-

245 e.Kr.), 

 

9.4 VEDARSANALYSE 

Analysen er utført av Helge I. Høeg 
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9.5 RAPPORT 
14C-DATERING 
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9.6 FOTOLISTE.  

 
Cf34444 
 
Filnavn: Motivbeskrivelse: Fotografert 

mot: 

Fotograf: Dato: 

Cf34444_01.JP
G 

Oversikt over lokaliteten før flateavdekking. Vest Anja Mansrud 09.05.201
1 

Cf34444_02.JP

G 

Arbeidsbilde, flateavdekking.  Fredrikke 

Danielsen 

09.05.201

1 

Cf34444_03.JP
G 

Arbeidsbilde, flateavdekking.  Fredrikke 
Danielsen 

09.05.201
1 

Cf34444_04.JP

G 

Arbeidsbilde, flateavdekking. Øst Anja Mansrud 09.05.201

1 

Cf34444_05.JP
G 

Arbeidsbilde, flateavdekking.  Anja Mansrud 09.05.201
1 

Cf34444_06.JP

G 

Oversikt, flateavdekket. Vest Fredrikke 

Danielsen 

10.05.201

1 

Cf34444_07.JP
G 

Oversikt, flateavdekket. Øst Fredrikke 
Danielsen 

10.05.201
1 

Cf34444_08.JP

G 

Arbeidsbilde, "svenskesåld" før vanntilførsel.  Toini 

Thommessen 

19.05.201

1 

Cf34444_09.JP
G 

Oversikt, graving av prøveruter. Vest Anja Mansrud 20.05.201
1 

Cf34444_10.JP

G 

Oversikt, graving av prøveruter.  Anja Mansrud 25.05.201

1 

Cf34444_11.JP

G 

Oversikt, vestdel av felt, graving av lag 1. Sør-Vest Toini 

Thommessen 

26.05.201

1 

Cf34444_12.JP

G 

Oversikt, østdel av felt. Sør-Øst Toini 

Thommessen 

26.05.201

1 

Cf34444_13.JP

G 

Arbeidsbilde, oversikt over lokaliteten. Sør-Øst Toini 

Thommessen 

26.05.201

1 

Cf34444_14.JP

G 

Arbeidsbilde, oversikt over lokaliteten. Øst Toini 

Thommessen 

26.05.201

1 

Cf34444_15.JP

G 

Arbeidsbilde, graving av lag 1.  Toini 

Thommessen 

26.05.201

1 

Cf34444_16.JP

G 

Arbeidsbilde, gravd lag 1. Sør-Øst Toini 

Thommessen 

26.05.201

1 

Cf34444_17.JP

G 

Arbeidsbilde, gravd lag 1. Nord Toini 

Thommessen 

26.05.201

1 

Cf34444_18.JP

G 

Oversvømmelse etter mye nedbør.  Toini 

Thommessen 

01.06.201

1 

Cf34444_19.JP

G 

Oversvømmelse etter mye nedbør.  Toini 

Thommessen 

01.06.201

1 
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Cf34444_20.JP

G 

S1, område med skjørbrent stein. Gravd 5 cm. Nord Toini 

Thommessen 

01.06.201

1 

Cf34444_21.JP
G 

Arbeidsbilde, oversikt over progresjon. Sør-Vest Anja Mansrud 08.06.201
1 

Cf34444_22.JP

G 

Arbeidsbilde, oversikt over progresjon. Sør Anja Mansrud 08.06.201

1 

Cf34444_23.JP
G 

Arbeidsbilde, oversikt over progresjon. Sør-Øst Anja Mansrud 08.06.201
1 

Cf34444_24.JP

G 

Arbeidsbilde, oversikt over progresjon. Øst Anja Mansrud 08.06.201

1 

Cf34444_25.JP
G 

S1, skjørbrent stein - mulig ildsted. 5 cm av lag 2 gravd. Nord Toini 
Thommessen 

08.06.201
1 

Cf34444_26.JP

G 

S1, skjørbrent stein - mulig ildsted. 5 cm av lag 2 gravd. Sør Toini 

Thommessen 

08.06.201

1 

Cf34444_27.JP
G 

S1, skjørbrent stein - mulig ildsted. 5 cm av lag 2 gravd.  Toini 
Thommessen 

08.06.201
1 

Cf34444_28.JP

G 

S1, skjørbrent stein - mulig ildsted, detalj. 5 cm av lag 2 

gravd. 

Vest Toini 

Thommessen 

08.06.201

1 

Cf34444_29.JP
G 

S1, skjørbrent stein - mulig ildsted, detalj. 5 cm av lag 2 
gravd. 

Vest Toini 
Thommessen 

08.06.201
1 

Cf34444_30.JP

G 

Arbeidsbilde, oversikt feltet. Sør-Vest Toini 

Thommessen 

08.06.201

1 

Cf34444_31.JP
G 

Oversvømmelse etter mye nedbør. Sør-Vest Toini 
Thommessen 

09.06.201
1 

Cf34444_32.JP

G 

Oversvømmelse etter mye nedbør.  Toini 

Thommessen 

09.06.201

1 

Cf34444_33.JP

G 

Oversikt gravde lag avslutningsvis. Vest, Sør-Vest Toini 

Thommessen 

09.06.201

1 

Cf34444_34.JP

G 

S2, mulig stolpehull, plan.  Toini 

Thommessen 

16.06.201

1 

Cf34444_35.JP

G 

S2, mulig stolpehull, profil.  Toini 

Thommessen 

16.06.201

1 

Cf34444_36.JP

G 

S3, kokegrop, plan.  Anja Mansrud 27.06.201

1 

Cf34444_37.JP

G 

S3, kokegrop, profil. Vest Anja Mansrud 27.06.201

1 

Cf34444_38.JP

G 

S3, beliggenhet i felt. Vest Anja Mansrud 27.06.201

1 

Cf34444_39.JP

G 

Arbeidsbilde, dokumentering av S3. Vest Anja Mansrud 27.06.201

1 

Cf34444_40.JP

G 

Oversikt felt, avslutningsvis. Sør Anja Mansrud 27.06.201

1 

 

 

9.7 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

 1 Dagbok 

 1 Notatbok ass. Feltleder 

 1 Fotobok 

 1 Fotoliste 

 4 spredningskart brukt i felt 

 2 lagtegninger/topografiske tegninger 

 1 strukturtegning (kokegrop S1) 

 

 

 

 

 

   

 


