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SAMMENDRAG 
 

Kulturhistorisk museum utførte i perioden 17/8-11/9 2015 arkeologisk undersøkelse av 

steinalderlokaliteten Langemyr i Larvik kommune i Vestfold fylke. Langemyr ble 

registrert av Vestfold fylkeskommune i 2011, i forbindelse med reguleringsplan for E18 

Bommestad-Sky og utvidelse av massedeponiet på Langemyr, og fikk Askeladden ID 

144308. Lokaliteten ble påvist ved to positive prøvestikk med til sammen 11 funn. I alt 

ble det gravd åtte prøvestikk innenfor lokalitetsavgrensningen, hvorav seks var negative. 

Lokaliteten ble topografisk avgrenset til136 m
2
(Sortland 2011:19-21). Lokalitetens 

beliggenhet på 65-70 moh. tilsa, hvis lokaliteten kan antas å være strandbundet, en 

bruksfase i mellommesolitikum og tidsrommet 8000-8200 f.Kr.  Det ble undersøkt 7,3 m
3
 

i alt med 53 m
2
 i lag 1 og 20,5 m

2 
i lag 2. Totalt ble det gjort 2572 littiske funn. 

Funnmaterialet med mikrolitter, regulære flekker og rester etter koniske kjerner vitner om 

en tilhørighet til den mellommesolittiske trykkteknikk tradisjonen og samtidig til en 

primærbearbeiding og trolig innledende forming av minimum to ulike flintknoller. Det 

ble gjort funn av et hasselnøttskall i funnførende lag sentralt på lokaliteten som ble datert 

8200-7800 f.kr (8853+- 43 BP (Ua-52063)), noe som samsvarer godt med 

strandlinjedateringen.  Dermed faller lokaliteten kronologisk og teknologisk godt inn 

blant de øvrige ni mellommesolittiske lokalitetene i nærområdet som ble undersøkt av E-

18 Bommestad-Sky prosjektet i 2011 og 2012. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

 

LANGEMYR, HOVLAND, 2005/6, LARVIK KOMMUNE, 
VESTFOLD FYLKE 

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 2

 

I forbindelse med Statens vegvesens bygging av en ny E18 strekning mellom 

Bommestad-Sky utførte Vestfold fylkeskommune i 2005/2006 registreringer i 

tiltaksområdet.  I 2011 og 2012 utførte Kulturhistorisk Museum med prosjektet E18 

Bommestad-Sky arkeologiske undersøkelser innenfor tiltaksområdet (Sortland 2011, 

Solheim & Damlien 2013).  

 

Den omtalte lokaliteten, ID 144308, ble registret i 2011 av Vestfold fylkeskommune 

forbindelse med tilleggs registreringer knyttet mot mulige utvidelser av massedeponi ved 

Langemyr og tilkomstveier i Vestmarka i Larvik kommune. Lokaliteten ble først regulert 

til vern med hensynssone. I en reguleringsendring datert den 17. februar 2015, legges 

forutsetninger for at massedeponiet ved Langemyr utvides. Endringen vil derfor berøre 

det automatisk fredete bosetnings- og aktivitetsområde fra steinalderen (id 144308) og 

innlemme området i deponiet og det ble gitt dispensasjon med vilkår for utgravning. 

Faglige, økonomiske og administrative rammer for det arkeologiske prosjektet er regulert 

av KHMs prosjektplan av 23.06. 2015 (Schülke 2015).   

 

I denne rapporten presenteres resultater fra utgravningen som ble gjennomført i 

september og oktober 2015 og etterarbeidet som er utført stykkevis i 2016 og 2017 og 

2018.  
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Figur 1 Lokaliteten lå på nordsiden av E18 i Larvik kommune innenfor et stort uberørt 

naturområde. Kartgrunnlag: Statenskartverk. Kart laget av Magne Samdal KHM.  
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 DELTAGERE, TIDSROM 3

Undersøkelsene på Langemyr foregikk innenfor tidsrommet 17.08.-11.09. 2015. Totalt 

var tre arkeologer ansatt hele eller deler av prosjekttiden. I tillegg var prosjektleder innom 

ved to anledninger for å følge opp prosjektet.  

 

Det ble til sammen benyttet 55 dagsverk, hvorav 2 dagsverk på maskinell avtorving, 40 

dagsverk på utgravning og 1 dagsverk på maskinell flateavdekking. 12 dagsverk gikk 

med diverse ulike oppgaver som innmåling, GIS, snitting, dokumentasjon, innkjøp og 

kraftig regnvær som forsinket gravningen. Det ble ikke benyttet GIS support i felt, da 

utgravingsleder ikke hadde behov for assistanse i denne delen av arbeidet. Utgravningen 

foregikk parallelt med byggearbeider i planområdet. Lokaliteten var innenfor Skanska sitt 

anleggsområdet, og derfor måtte samtlige feltpersonell på introduksjon og HMS kurs for 

å få lov til å arbeide i området. og ha gjennomgått en sikker jobb analyse (SJA), samt 

Skanskas sikkerhetskurs før de kunne entre anleggsområdet. 

 

 I tillegg var det satt av to dagsverk til formidling som utgravningsleder brukte for å 

forberede og holde et foredrag bestilt av tiltakshaver for Statens vegvesens ansatte i 

regionen, den 3 og 4. desember i 2015..  

 

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 
Lucia Uchermann 

Koxvold 

Feltleder 17/8-11/9 20 

Gjermund Christensen  Assisterende 

feltleder 

17/8-11/9 20 

Jonathan Sikveland Feltarkeolog 24/8-11/9 15 

Sum   55 

 GIS  0 

 Gravemaskinfører  2 

Formidling   2 

Totalt    59 

Tabell 1: Tabellen viser deltagere og dagsverk knyttet til utgravningen. 2 dagsverk ble også benyttet av 

gravemaskinføreren bekostet av Skanska.  

 BESØK OG FORMIDLING  4

Formidling er et viktig satsningsområde for KHM og det var satt av 15 timer til 

formidling i prosjektet.  Da lokaliteten var plassert midt i anleggsområdet til den nye E18 

traseen, og underlagt HMS reglementet til Skanska som var hovedentreprenør, måtte de 

som skulle jobbe på lokaliteten til enhver tid ha vernesko, hjelm, briller, hansker og 

vernetøy i klasse tre, samt byggekort. Dette påvirket mulighetene for besøk og 

formidling, ettersom området i praksis var stengt for allmenheten. Besøkende måtte 

hentes og følges inn i anleggsområdet og besto i hovedsak av folk som jobbet på 

anlegget, samt enkelte kollegaer fra KHM. Det ble laget flere Facebook oppdateringer på 

siden «Steinalder langs E-18» som opprinnelig var opprettet for E-18 Bommestad-Sky 

prosjektet og hadde de siste årene blitt brukt av E-18 prosjektet Rugtvedt-Dørdal.  

 

Utgravningsleder og prosjektleder fikk derimot en bestilling av tiltakshaver om å 

presentere resultatene fra utgravningen på Langemyr på et informasjonsmøte etter endt 
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feltsesong. Sammen med tidligere prosjektleder for E18 Bommestad-Sky, Steinar 

Solheim, presenterte utgravningsleder Lucia Koxvold resultater fra Langemyrboplassen i 

en større kulturhistorisk sammenheng, på et møte, som ble holdt fredag den 4. desember 

2015 på Farriseidet i Larvik. Tilstede var det i hovedsak representanter fra Statens 

vegvesens kontorer i Larviksområdet samt en journalist fra den lokale Østlands-Posten, 

som skrev en to sidersartikkel om funnene fra traseen med tyngdepunkt på Langemyr, 

publisert lørdag den 5. desember 2015 (se vedlegg 13.8).  

 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 5

REGIONALT  

Steinalderlokaliteten id 144 308 ligger i Larvik kommune i et friluftsområde som heter 

Vestmarka. Vestmarka består av kupert skoglandskap, og omfatter bartrær, løvtrær, 

bergknauser og myrlendte sletter i de lavere områdene. Vestmarka er en populær tur og 

rekreasjonssted og det foreligger stier og enkelte småveier i hele området. Geologisk 

tilhører Larvik-området Oslofeltet hvor berg grunnen er sammensatt av permiske 

bergarter, med en hovedvekt av larvikitt. I kvartærtiden ble det avsett 

morenemasser, bl.a. med den markante endemorenen Raet som løper gjennom Vestfold. 

Raet har i lang tid vært intensivt utnyttet til jordbruk, og utgjort en viktig ferdselsåre. 

Lågen, er et av vassdragene i området, som har utgjort et viktig ressursgrunnlag i tillegg 

til å tjene som kommunikasjonsåre (Schülke 2015:1).  

 

Landhevingen etter siste istid har endret geografien i området betraktelig, fra å være et 

kystlandskap med mange små øyer til et sammenhengende inlandslandskap (Schülke 

2015: 1) Ett godt eksempel på den landskapsmessige endringen fra mesolitikum til 

dagens landskap kan sees ved å sammenligne mellom figur 1 og figur 4.  

 

I de siste årene er det blitt gjennomført flere utgravningsprosjekter med fokus på 

steinalder i det søndre Vestfold og i Bamble i Telemark. Undersøkelsene er gjennomført i 

forbindelse med store samferdselsprosjekter slik som utbyggingen av motorveien E18 og 

ny jernbanetrasé for Vestfoldbanen (Jaksland 2012a, 2012b; Jaksland og Persson 2014; 

Melvold og Persson 2014; Reitan og Persson 2014; Solheim og Damlien 2013). 

Eksempelvis har E-18 Brunlanes-prosjektet utforsket syv lokaliteter fra tidligmesolitikum 

innenfor en strekning av ca. 500 meter ved Pauler (Jaksland 2014) og E18 Bommestad-

Sky-prosjektet har gjennomført utgravninger på ni lokaliteter som i all vesentlighet 

dateres til mellommesolitikum (Solheim 2013a:255). 

 

Utgravningene i E-18 Bommestad-Sky-prosjektet viser at lokalitetene er blitt brukt ulikt, 

som produksjonsplasser med korte opphold, som boplass med hyttetuft eller som sted 

hvor det ble deponert råstoff (Solheim og Damlien 2013).  

 

Langemyrlokaliteten ligger i samme landskapsområde som E-18 Bommestad-

Skylokalitetene og ville kunne gi en enestående mulighet for undersøke mere av dette 

verdifulle kulturlandskapet fra steinalderen. Under prosjekteringen ble det lagt til grunn 

at Langemyr lokaliteten lå mellom fem og ti meter høyere i terrenget enn de ni som ble 

undersøkt i Bommestad-Sky-prosjektet. Dette kunne derfor eventuelt tyde på at 
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lokaliteten, tilhørte en noe mindre undersøkt og eldre del av mellommesolitikum og 

ytterligere bidra til å komplimentere kunnskapen om perioden i området (Schülke 2015).  

Etter hvert viste det seg at lokalitetens høyde over havet var feil, den lå på 65-70 moh 

som er samme plassering som flere av Bommestadsprosjektets lokaliteter (Koxvold 

2013c, Mansrud 2013, Solheim 2013b ). Undersøkelsen av Langemyr er likevel svært 

interessant for å kunne diskutere en variasjon mellom samtidige lokaliteter og potensiell 

ulik landskapsutnyttelse som gir en mulighet til endringen av utnyttelsen av dette 

mikrolandskapet gjennom mellommesolitikum. 

 

 

 

 
 

Figur 2: Bildet er et sammensatt panoramabilde, som illustrerer arbeidssituasjonen og lokalitetens 

beliggenhet helt inntil det store massedeponiområdet på Langemyr. Lokalitetsflaten med 

såldestasjonen kan sees i midten av bildet (tatt mot nord).  Foto: Lucia Koxvold, KHM.  

 

LOKALTOPOGRAFI LANGEMYR:  

Lokaliteten lå på en smal sørvendt, hellende flate, godt avgrenset med berg mot øst og 

vest, mellom 65 og 70 meter over dagens havnivå. I bakkant av lokaliteten, mot nord, 

strakk flaten seg inn mellom to tette bergknauser og videre mot en langstrakt dalgang. I 

sør skrånet flaten noe brattere ned mot det som under registreringene fortsatt var 

Langemyr og en tursti og som det som ble, under utgravningen, det store 

Langemyrdepoet (se fig 2 og 3). Flaten var bevokst med løvskog og undervegetasjonen 

var kratt og skogbunn. Jordsmonnet var et 2-30 cm tykt torvlag over en podsolprofil med 

en god del større og mindre steiner. Det var en del røtter fra flere av stubbene på 

lokalitetsflaten, samt mye, til dels store, rasstein i kantene mot bergryggene. Da flaten var 

strandbundet lå den skjermet mellom to knauser i en bukt med godt utsyn. I forkant mot 

sør ville den muligens ha hatt noe skjerming av en mindre øy og mot øst av en liten odde. 

Den gang lokaliteten var brukt ville den ha vært i den ytre skjærgården av 

Bommestadsområdet, rett ved siden av sundet som førte til skjærgårdslandskapet bak raet 

(se figur 4).   
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Figur 3: Lokalitet sett mot nord/vest etter hogst og rydding og før avtorving. Det oransje alpingjerdet 

var satt opp av SVV og markerte lokaliteten med sikringssone. Foto: Lucia Koxvold, KHM.  
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Figur 4: Ved en strandlinje på 65 meter over dagens ville lokaliteten ligge i en bukt med godt utsyn. I 

forkant og på siden ville den muligens være noe skjermet av en mindre øy og en liten odde. Likevel er 

det viktig å påpeke at lokaliteten har en beliggenhet knyttet til den ytre skjærgården.  Kart: 

Gjermund Steinskog, KHM.  
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 PROBLEMSTILLINGER 6

 

Både E-18 Brunlanesprosjektet i søndre Vestfold og E-18 Bommestad-Sky-prosjektet har 

undersøkt tilnærmet samtidige arkeologiske lokaliteter. Undersøkelser av arkeologiske 

lokaliteter som tilhører én periode av steinalderen og som ligger innenfor et svært 

avgrenset område gjør det er mulig å foreta en romslig og kulturell kobling av 

lokalitetene. Samtidig landskapsbruk kan på denne måten synliggjøres og lokalitetene kan 

på en sjeldent god måte plassers inn i én geografisk, økonomisk og sosial kontekst. Et 

slikt empirisk materiale gjør det også mulig å formulere teorier om lokalitetsvariasjon og 

-bruk (Schülke 2015).  

 

Langemyr lokalitetens geografiske nærhet og periodemessige tilknytning til de 

veldokumenterte og undersøkte Bommestad-Sky lokalitetene gjorde at det var knyttet en 

del forventinger om resultatene fra utgravningene. Den store variasjonen av boplasstyper 

og spesielle funnsituasjoner samt tuften fra Hovland har vist at det kan være forekomme 

store variasjoner innenfor mellommesolittiske lokaliteter, både i funnmateriale og i 

strukturer eller beliggenhet. Et viktig aspekt var derfor ganske enkelt: hva finner vi denne 

gangen? Kan vi utlede aktiviteter gjennom analyser av det littiske materialer som kan 

belyse funksjonen eller bruken av lokaliteten og hvordan kan dette relateres oppimot den 

eksisterende kunnskapen om mellommesolitikum i området og mellommesolitikum 

generelt?  

 

Med bakgrunn i den tidligere skisserte forskningssituasjonen både i området og i 

perioden, og for å kunne sette undersøkelsen inn i et bredere overregionalt perspektiv ble 

følgende problemstillinger lagt frem i prosjektplanen i forkant av undersøkelsen av 

Langemyrlokaliteten (Schülke 2015: 3):   

 

- Hvordan ble lokaliteten brukt? Dokumentasjon av funnmateriale, undersøkelse av 

eventuelle strukturer og en vurdering av lokalitetens landskapsrom vil bidra til å forstå 

lokalitetens forhistoriske bruk, også sett i lyset av et overordnet spørsmål om menneskets 

aktive bruk, men også avhengighet av kystsonen i et økonomisk, sosialt og kosmologisk 

perspektiv. 

- Datere opphold(ene) som kan observeres på lokaliteten. Dette vil bidra til en bedre 

forståelse av lokalitetenes beliggenhet i forhold til skiftende forhistoriske strandlinjer. 

- Undersøke om lokaliteten er «typisk», dvs. om funnmateriale og deponeringsmåter 

fremviser et «mønster» som kan observeres på andre (mellom?)mesolittiske lokaliteter, 

eller om den har særtrekk som kan belyse kompleksiteten i landskapsbruk 

- Oppsporing av funntyper og/eller strukturer som ellers er uvanlig og som kan tilføye 

verdifull kunnskap om ressursutnyttelse og relasjonen mellom mennesker, dyr og planter: 

organisk materiale (f.eks. bein, gevir).  
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 UTGRAVNINGSMETODE, DOKUMENTASJON OG FORLØP 7

UTGRAVNINGSMETODE 

I prosjektplanen (Schülke 2015:3-5) var det lagt opp til avtorving av lokalitetsflaten med 

maskin i forkant av undersøkelsen. Deretter var det ønskelig med en undersøkelse i tre 

faser. Innenfor et etablert målesystem skulle det graves 1x1 meters prøveruter 

systematisk fordelt over flaten men et utgangspunkt i de to positive prøvestikkene. 

Deretter vil det åpnes ytterligere i flaten hvor funnkonsentrasjonen eller konsentrasjonene 

er identifisert i 1x1 meters ruter oppdelt i kvadranter i 10 cm mekaniske lag. Det var lagt 

opp til å kunne grave dypere i områder med tette funnkonsentrasjoner eller strukturer. De 

utgravde løsmassene skulle såldes i 4mm såld men ved funn av organisk materiale kunne 

også 2mm maskevidde benyttes. I den avsluttende fasen vil lokalitetsflaten bli avdekket 

med gravemaskin ned til sterile masser for å søke etter strukturer. Ved funn av strukturer 

vil disse dokumenteres i henhold til hva som er vanlig på flateavdekkinger.  

 

Det var budsjettert med å avtorve lokalitetens antatte areal på 137 m
2
, totalt grave 6,25 m

3 

og avslutte med å avdekke et noe større areal på 200 m
2
.  

 

DOKUMENTASJON  

 

Dokumentasjonen i felt ble i hovedsak utført digitalt ved hjelp av funnskjemaer, fotolister 

og dagboksnotater på Ipad, med unntak av ett foliert håndtegnet spredningskart for hvert 

lag som ble benyttet under utgravningene for å holde oversikt. Det ble satt ut et lokalt 1x1 

meters rutesystem, med x og y akse, stigende mot nord og øst (figur 8). Funnene ble 

plassert i poser i samsvar med sin kontekst, som på Langemyr var ruter, kvadranter og 

mekaniske lag.  

 

TPS: 

 

Trimble: 

Det ble brukt en Trimble S3 totalstasjon med fjernkontroll (robotic) ved innmåling på den 

enkelte lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til 

behandling og analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og 

publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet.  

 

Dataflyten fra TPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som 

Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-

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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 UTGRAVNINGENS FORLØP 8

Lokalitetsflaten ble innledningsvis avtorvet med en 13 tonns gravemaskin. Torvlaget 

varierte i tykkelse fra nærmest ikke-eksisterende til 30 cm i områdene helt i nord og rundt 

steiner.  De mange store steinblokkene og en del stubber og røtter gjorde avtorvingen 

tidvis krevende. Totalt ble det brukt 2 dagsverk og 213 m
2
 ble avtorvet. Det ble gjort 

enkelte funn under avdekkingen. Disse viste seg senere å følge den generelle 

funnspredningen på lokaliteten noe som også er observert andre steder (se eksempelvis 

Solheim 2013a). Etter avdekkingen ble det utført en innledende undersøkelse hvor åtte 

metersruter ble strategisk plassert på flaten med to-fire meters mellomrom innenfor det 

etablerte koordinatsystemet. Disse ble gravd i kvadranter på 50x50 cm og ett mekanisk 

lag på 10 cm for å undersøke den horisontale funnutbredelsen. Den sørvestre kvadranten 

ble gravd ytterligere i ett mekanisk lag for å undersøke den vertikale spredningen. Det 

framkom en funnkonsentrasjon sentralt på flaten.   

 

 

Figur 5: Avtorvingen av lokaliteten var tidvis utfordrende grunnet de mange flyttblokkene og 

steinene. På bildet overvåker Gjermund Christensen flytting av torvmasser. Foto: Lucia Koxvold, 

KHM.  
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Figur 6: Lokaliteten lå på en hellende flate mellom to bergrygger. Etter endt avtorving fremsto den 

sentrale flaten avgrenset av steinurer mot øst og vest. Såldestasjonen ble satt opp i nedkant av 

askeladdenavgrensingen i sør. Bildet er tatt mot sør og mot anleggsområdet. Foto: Lucia Koxvold, 

KHM.  

 

I tillegg ble det gravd fire prøvekvadranter i den nordlige delen av lokalitetsflaten utenfor 

det avtorvede område for å avklare hvorvidt det forelå funn under eller mellom de 

nedraste steinene. Ingen funn ble gjort og gravingen viste seg å være utfordrende grunnet 

den store tettheten av store og små steiner og den svært dype torven.  

 

Etter den innledende undersøkelsen ble den funnførende flaten håndgravd konvensjonelt i 

ruter og lag. Det ble lagt hovedvekt på å undersøke den horisontale funnspredningen, 

altså lag 1. Underveis i utgravningen kom det tydelig frem at det forelå et mulig utkast 

eller aktivitetsområde i den østlige delen av funnkonsentrasjonen. Den utviste større 

mengder primærbearbeidet flint materiale fra det som kunne virket å være innledende 

produksjon eller bearbeiding av flintknoller. De virket i hovedsak å tilhøre en eller to 

flinttyper og flere av gjenstandene kunne sammenføyes direkte. Funnene var konsentrert 

innenfor et område på ca. 2x2 meter, deriblant rundt, inni og under en større rot.  

Situasjonen ble ansett for å være interessant og en viktig oppdagelse og det ble prioritert å 

bruke tid på å grave rundt røttene for å samle inn materiale samt å undersøke lag 2. Før 

avdekkingen benyttet vi gravemaskinen til å flytte på røttene slik at vi kunne samle inn 

funnene som vi ikke hadde plukket opp gjennom den konvensjonelle gravingen.  
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Totalt ble det undersøkt 53 m
2
 i lag 1 og 20,5 m

2
 i lag 2, noe som utgjør 7,3 m

3
 utgravde 

masser i alt.  

 

 

 

Figur 7: Før den avsluttende avdekkingen ble enkelte av stubbene fra de mest funnrikeområdene 

flyttet med maskinen for å muliggjøre ytterligere innsamling. På bildet ser man utgravningsleder 

Lucia Koxvold. Foto: Gjermund Christensen, KHM.  
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Figur 8: Kartet viser undersøkelsesområdet med avtorvet og avdekket areal, feltavgrensning og 

topografisk elementer slik som stein, stubber og berg. Kart laget av Lucia Koxvold, KHM.  
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Lokalitetsflaten ble avslutningsvis avdekket med maskin, og denne gangen forsøkte vi å 

flytte enkelte store steinblokker samt å avdekke den smale dalsprekken nord på flaten. 

Dette viste seg å være en stor utfordring, da det ikke var plass til både maskin og 

arkeolog i den enden av flaten. Avdekkingen måtte derfor overvåkes fra toppen av den 

ene bergryggen. Det ble ikke identifisert hverken funn eller strukturer der. Totalt ble det 

avdekket et areal på 185 m
2 

og gjort syv funn av flint under avdekkingen av den sentrale 

delen av flaten men ikke der ble det funnet spor etter strukturer. 
 

 

 

Figur 9: Lokaliteten etter endt avdekking sett mot nord. Den smale dalsprekken ble også 

forsøksvisavdekket. Foto: Lucia Koxvold, KHM.  

 KILDEKRITISKE PROBLEMER 9

 

Lokalitetens beliggenhet i utmark i et område som inntil nylig stort sett har vært benyttet 

til rekreasjon og skogdrift har trolig beskyttet boplassmaterialet i stor grad og den 

horisontale utbredelsen av funnkonsentrasjonen kan antas å være forholdsvis intakt. Den 

vertikale spredningen av funnmaterialet er trolig mer et resultat av naturlige prosesser 

som frost, røtter og rotvelt enn horisontal stratigrafi skapt av menneskelige aktiviteter.  
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Figur 10: Den bratte hellinga og beliggenhet mellom to bergrygger skapte et naturlig bekkeleie midt 

gjennom lokalitetsflaten. På bildet Gjermund Christensen og Jonathan Sikveland. Bildet er tatt mot 

nord. Foto: Lucia Koxvold, KHM.  

 

Den tidvis store nedbørsmengden i prosjektperioden skapte enkelte problemer under 

utgravningen. Jordsmonnet på lokaliteten inneholdt en del leire og hadde enkelte steder 

svært dårlig drenering, noe som førte til at det tok tid før vannet forsvant. Hellingen på 

lokalitetsflaten ganske bratt og i utgravningsområdet oppstod derfor større og mindre 

bekker tvers gjennom flaten. Den store oppsamlingen av vann og dannelsen av bekker 

førte til mye ødeleggelse i flaten når man gikk på den, samt HMS utfordringer med glatte 

flater. Det forekom også både fremvasking og forflytting av funnmateriale.  

 

Det var bare lagt opp til en undersøkelse av rundt 40 % av flaten, så lokaliteten kan ikke 

anses a være totalgravd. Funnspredningen ble undersøkt horisontalt i enkelte deler av 

lokalitetsflaten mens det vertikale bare er delvis undersøkt. I hovedsak kan man si at en 

funntetthet ble avgrenset horisontalt men en fullstendig avgrensing var ikke målet og er 

heller ikke oppnådd.  
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Figur 11: Bildene illustrerer hvordan de til dels kraftige regnbygene påvirket lokalitetsflaten og 

utgravingsarbeidet. Det øverste bildet er tatt mot sørvest. På bildet: Gjermund Christensen. Foto: 

Lucia Koxvold, KHM.  

 

 UTGRAVNINGSRESULTATER 10

FUNNMATERIALE 

Totalt ble det gjort 2572 littiske funn (tabell 2). Med unntak av to knakkesteiner i bergart 

er det øvrige gjenstandsmaterialet i flint (99,9 %). Det primærbearbeidede materialet 

utgjør 97,4 % og det sekundærbearbeidede 2,6 %. I overkant av 20 % prosent har delvis 

spor etter cortex, og hele 34 % er varmepåvirket, det er nærmest ingen patinering i 

materialet og den patineringen som finnes virker å være knyttet mot det vannrullede 

materialet. 

 

Funnene er tilvekstført under C60049, og presentert i tabellen under.  

 

Type Variant Flint Bergart  Antall Prosent 

Avslag 

Ubearbeidet 308   308 12  

Skraper 2   2 0,1  

Bor 1   1 0,05  

Retusjert 5   5 0,19 

Fragment 

Ubearbeidet 470   470 18,3 

Skraper 2   2 0,1 

Retusjert 9   9 0,35 

Splint 
Ubearbeidet 1542   1542 60  

Retusjert 2   2 0,1 

Kjerne  
Bipolar 2   2 0,1 

Plattform- 2   2 0,1 

Kjernefragment 

Plattformavslag 12   12 0,5 

Ryggflekke 4   4 0,16 

Sidefragment 2   2 0,1 

Fragment 5   5 0,19 

Knoll/råstoff Bearbeidet 1   1 0,05 

Flekke 

Ubearbeidet 105   105 4 

Bor 1   1 0,05 

Retusjert 28   28 1,1 

Stikkel 2   2 0,1 

Mikroflekke 
Ubearbeidet 48   48 1,9 

Retusjert 6   6 0,23 

Pilspiss Tange/Bor? 1   1 0,05 

Mikrolitt 

Lansett 2   2 0,1 

Skjevtrekant 2   2 0,1 

Andre  6   6 0,23 

Knakkestein     2 2 0,1 
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Total   2570 2 2572 100 % 

Tabell 2: Funnmaterialet fra Langemyr.  

 

KATALOGISERINGSSTRATEGIER  

 

Kulturhistorisk museum har i gangsatt arbeidet med å revidere sine katalogiserings 

rutiner. Tanken bak revideringen er å forenkle katalogiseringen av steinartefakter og 

gjøre den museale katalogiseringen mer enhetlig. Som et aspekt av dette kommer også et 

ønske om å spisse problemstillingene rundt hvordan vi katalogiserer et materiale og 

hvordan særegenheter i et gitt funnmateriale kan fremheves. Dette fordrer en 

gjennomtenkt strategi i forkant av etterarbeidet. I forkant av bearbeidingen av 

funnmaterialet fra Langemyr ble det derfor utarbeidet en katalogiseringsstrategi.  

 

Et mål var å kunne knytte Id 144308 tett opp mot de tidligere undersøkelsene ved E18 

Bommestad-Sky prosjektet, derfor var det en rekke elementer som kunne være viktig å 

analysere for å skape en mulighet for sammenligninger mellom lokalitetene. Fra 

Bommestad foreligger det statistikker på flekkematerialets bredder og lengder. 

Avslagsmaterialet fra Langemyr vil bli inndelt i makro, primær og sekundæravslag men 

utover det, vil ikke størrelsesforholdene på avfallsmaterialet måles men heller 

kommenteres i rapportform.  

 

De siste årene har flinttypeinndeling vært utført i varierende form på mange 

mellommesolittiske boplasser (se Koxvold 2013, Koxvold & Fossum 2017). En slik 

inndeling gir viktig innsikt i hvilke deler av de teknologiske sekvensene som er kan anses 

å være tilstede. Spesielt er dette spennende på lokaliteter med en høy andel 

primærtilvirket materiale. Likevel, flinttypeinndeling er en tidkrevende prosess og den 

kan også være ganske subjektiv (se eksempelvis Koxvold 2013a eller Koxvold & Fossum 

2017 for utvidet diskusjon).  

 

På Langemyr er det gjort en rekke sammenføyninger, og flintsituasjonene på makro og 

primærmaterialet viser til reduksjon av minimum to ulike flinttyper. Jeg ønsker derfor å 

flinttypeinndele det sammenføyde materialet og makromaterialet knyttet til disse. I 

forbindelse med tildelte forskningsmidler for å delta på en konferanse i regi av 

forskergruppen til E18 Rugtvedt-Dørdal samt utføre en mulig installasjon til 

Kollapsutstillingen ble det gjennomført en mindre sammenføyningsanalyse av 

flintmaterialet fra lokaliteten. Sammenføyningstabellen ligger som vedlegg til rapporten.   

 

Lokaliteten har et samlet funnområde med en forøkning i den sentrale østlige delen. Her 

ble det funnet en rekke primæravslag, makroavfall og det som ble tolket som et knakke- 

eller utkastområde under utgravningen. Tiltross for at lokalitetene ved Bommestad 

prosjektet ble katalogisert i kvadranter (og i lag) vil dette ikke gjennomføres på 

Langemyr.  Lokaliteten ble ganske riktig gravd i kvadranter og i mekaniske lag men 

undersøkelsen gjort i felt viser at denne oppløsningen ikke er nødvendig for å kunne 

diskutere lokalitetens funnspredning da denne vil kunne fanges opp også i 1x1 meters 

ruter. Det er heller ikke noen grunn til å anta at den lagmessige oppdelingen representere 
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noe annet enn naturlige prosesser og lokaliteten vil derfor katalogiseres i «ett» lag. Det vil 

kommenteres i rapporten om de faktiske forholdene lokalitetene ble gravd i men dette vil 

altså ikke baseføres.  

 

Følgende elementer ligger til grunn for katalogiseringen av funnene fra Langemyr 

lokaliteten: 

 

 Kontext: Katalogisere i hele metersruter men ikke i lag.  

 Måle flekkebredder og dele inn i medial, distal og proksimal.  

 Flinttypeinndele makromateriale og kommentere det øvrige i rapporten. 

 Størrelsesdefinere makro, primær og sekundærmaterialet men kun å kommentere 

det øvrige avslagsmaterialet i rapporten.  

 

SAMMENFØYNINGSTUDIER 

En fordel med små og velavgrensede lokaliteter, slik som Langemyr lokaliteten, er 

mulighetene for å kunne gjøre sammenføyningsstudier. Slike studier kan bidra til økt 

kunnskap om teknologien og reduksjonsstrategiene på en gitt lokalitet, eller eksempelvis 

rommelig organisering.  På Langemyr var sammenføyning en tydelig mulighet grunnet 

det relativt gjenkjennelige og spesielle flinten, slik som type A (se figur 14). 

Sammenføyningsstudiene som ble gjort på lokaliteten ble utført innenfor 

rapportforfatterens tilmålte forskningstid og er derfor ikke gjennomført innenfor den 

vanlige etterarbeidstiden. Sammenføyningstabellen vil likevel legges ved i rapporten for 

dokumentasjonens skyld, se vedlegg 13.5.  

TYPOLOGI OG TEKNOLOGI 

10.1.1 MIKROLITTER OG TANGE 

Mikrolittmaterialet fra lokaliteten består av ti gjenstander, hvorav fire er tilsynelatende 

hele og de øvrige seks er fragmentert og utgjør kun rett i overkant av 0, 4 % av det totale 

funnmaterialet. To er tolket som skjevtrekantmikrolitter og to som mulige lansetter mens 

de øvrige ikke er ytterligere definert. En av dem har en mulig harpiksrest i 

proksimalenden som ikke er analysert. De er i hovedsak tildannet på mikroflekker men 

det foreligger enkelte med bredder over 0,8 cm. Breddemålene er mellom 0,5 og 0,9 cm 

og de hele måler mellom 2,4 og 2,6 cm lange.  Med to unntak har alle retusjer på kun den 

ene sidekanten, de to førstnevnte har en kraftig retusj på begge sidekantene og kan 

muligens representere brukne borspisser heller enn mikrolitter. Mikrolittene fremstår 

varierte, både i form, størrelser og opptrer i flere ulike flinttyper. De kan muligens 

representere ett bredt spekter av ett større prosjektilmateriale som har vært benyttet og 

forkastet.  

 

En mulig tange eller del av en borspiss er også identifisert i materialet. Den fremstår 

nærmest flatehogget eller total retusjert på ventralsiden, og er trekantet i tverssnitten. Den 

måler 0,6 cm på den tykkeste bredden og 1,3 cm i lengden og er ganske smal mot tuppen. 

Det kan tyde på at den har såkalt propellretusj (spor etter sirkulære bevegelser) i tuppen 
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men dette er ikke helt sikkert. I utgangspunktet er ikke ventral retusjerte tangespisser fra 

mellommesolittiske kontekster funnet i Norge, men finnes innenfor trykkteknikk 

konseptet fra eksempelvis Finland (eksempelvis Rankama & Kaankanpaa 2008 og 2011).  

10.1.2 BOR, SKRAPERE OG STIKLER 

Det ble funnet fire skrapere, to bor og to stikler på lokaliteten. Dette utgjør 0,45 % av 

funnmaterialet. Skraperne måler mellom 4 og 3,3 cm i største mål og er tildannet på 

avslag hvorav to er fragmenter. Begge avslagsskraperne har vært utsatt for varme og/eller 

kuldepåvirkning som fører til en del fragmentering, sprekker og potlids, og retusjen er 

konveks og følger formen avslagene rundt kantene. Begge virker å være godt brukt. På de 

to siste skraperne er retusjen plassert på en av kantene, noe som kan tyde på at de er 

tildannet på fragmenter og ikke er fragmenterte avslags eller flekkeskrapere.   

 

Det ene av de to borene virker å være tildannet i proksimalenden av et avslag som er 

formet/smalnet inn for å skape en spiss form men med en bredere og flat base. Den måler 

2 cm i lengde, 1 cm på det bredeste og 0,3 cm i spissen.   

 

Det andre boret er del av en stikkel, hvor et medialfragment av en makroflekke har en 

kantstikkel på den ene sidekanten, samt en midtstikkel som har skapt en lang tynn spiss 

som virker å være retusjert og benyttet som et bor på den motsatt siden. Slike 

kombinasjonsredskaper foreligger nokså ofte på boplasser fra flere ulike perioder i 

mesolitikum men faller gjerne utenfor grunnet sitt morfologiske mangfold som gjør dem 

vanskelig å katalogisere. De øvrige stiklene er i hovedsak kantstikler tildannet på 

medialfragmenter av flekker, men kun den ene virker å ha noe bruksspor på selve 

stikkeleggen.  

10.1.3 ØVRIG RETUSJERT MATERIALE 

Det foreligger 5 retusjerte avslag, hvorav to stikkelavslag med kantretusj, 9 retusjerte 

fragmenter, to splinter og 29 retusjerte flekker og 6 retusjerte mikroflekker i 

gjenstandsmaterialet.  Trolig representerer flere av disse og spesielt mikroflekkene 

fragmenterte redskaper, slik som mikrolitter, skrapere, kniver eller uformelle 

redskapstyper det er vanskelig å ta grep om. De to retusjerte splintene kan representere 

deler av flekker som ikke er gjenkjent eller fanget opp under katalogiseringen.  Det virker 

å være en stor variasjon i flinten innenfor det retusjerte gjenstandsmaterialet.  

 

Det retusjerte flekkematerialet er forholdsvis omfangsrikt med hele 29 stykker, hvorav en 

hel (bestående av to deler), ti proksimal, femten mediale og tre distalender. Et forsøk på å 

sammenføye flekkematerialet viser at de 29 faktisk representerer fragmenterte 

individuelle flekker. (se tabell 4). Den ene hele flekken er sammenføyd av to deler som 

påpekt over og har kraftig taggete retusj på begge sidekantene, en retusjtype som den 

deler med flere av de øvrige retusjerte flekkene.  Det foreligger seks retusjerte 

mikroflekker, hvorav en hel, to proksimale, 2 mediale og en distal. Heller ikke det 

fragmenterte mikroflekkematerialet kan sammenføyes til hverandre. Flere av de 

fragmenterte mikroflekkene kan trolig, i likhet med de retusjerte, også representere 

mikrolitter.  
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10.1.4 FLEKKER OG MIKROFLEKKER 

Det ubearbeidede flekkematerialet utgjør 6 % av funnmaterialet og er fordelt på 107 

flekker og 48 mikroflekker. Breddene varier fra 0,5 – 2,3 cm og lengden på de hele 

flekkene er mellom 3,2 cm og 5 cm. Flekkematerialet utviser stor variasjon i flinttyper. 

Flekkene utviser stor regularitet, små slagbulerester og plattformrester. Det er ikke 

gjennomført en teknologisk analyse av flekkematerialet slik som det Hege Damlien 

(2016) har gjort på utvalgte Bommestad lokaliteter, men de overnevnte attributtene tyder 

på at gjenstandsmaterialet på Langemyr er tilknyttet den mellommesolittiske teknologiske 

tradisjonen og at flekkematerialet derfor kan antas å være tildannet gjennom trykkteknikk 

konseptet.  

 

Under sammenfatningen av resultatene og trendene i det arkeologiske materialet fra E18 

prosjektet Bommestad-Sky sammenstiller Steinar Solheim (Solheim 2013a) 

flekkebreddene og flekkefragmenteringen fra åtte av de ni undersøkte lokalitetene 

(Solheim 2013a: 265-268). Resultatene viser at flekkenes bredde i hovedsak ligger i 

overgangen mellom mikroflekker (under 0,8 cm) og smalflekker (over 0,9 cm), med 

avtagende mengder makroflekker (over 1,2 cm). Dette er det samme mønsteret som 

utvises i flekkebreddene fra Langemyr (se figur 15). Videre har Solheim sammenlignet 

flekkebredder fra tidligmesolitikum (TM), mellommesolitikum (MM) og senmesolitikum 

(SM). Disse sammenstillingene tyder på at mens det i TM virker å være en jevnere 

fordeling av størrelsesforholdene på flekkebreddene er det i senmesolitikum en tydeligere 

spesialisering tilknyttet en mikroflekketeknologi. Mellommesolittiske flekkebredder 

virker derfor å være knyttet opp mot en mellomting med smalere flekker og en 

begynnende mikroflekkebruk.  Dette kan knyttes opp mot bruk av trykkteknikk på 

koniske kjerner.  

 

 

Figur 12: Breddefordelingen i det samlede flekkematerialet fra Langemyr viser mye av de samme 

tendensene som vises i Solheim 2013c: figur 17.17.  
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Hele 5 4,5 1 3,45 6 12,5 1 16,7 

Proksimal 27 25,4 10 34,5 10 20,8 2 33,3 

Midtfragment 67 62,6 15 51,7 24 50 2 33,3 

Distal 8 7,5 3 10,4 8 16,7 1 16,7 

Total 107 100 29 100 48 100 6 100 

Tabell 3: Oversikt over flekkematerialets fragmentering med antall og prosenter. Fordeling er 

ganske lik de øvrige mellommesolittiske lokalitetene i området med en overvekt av andel 

midtfragmenter.  

 

10.1.5 KJERNEMATERIALET 

Kjernematerialet fra Langemyr fremstår lite og fragmentert og utnyttelsesgraden virker å 

ha vært høy. Det foreligger fire kjerner, hvorav to plattformkjerner og to mulig bipolare 

kjerner. I tillegg er det skilt ut fem kjernefragmenter, to sidefragmenter og 12 

plattformavslag.  

 

De to plattformkjernene måler mellom 2,4 og 2,7 cm i sine største mål og er fragmenterte 

og noe uregelmessige i formen. Den ene er kraftig hvit brent med krakeleringer og spor 

etter potlids men den andre er av god kvalitet men virker å være godt utnyttet. Begge har 

tydelige plattformer og spor etter avspaltninger fra disse. Ingen av dem har en konisk 

form i nåværende form men de må trolig anses som oppbrukt og forkastet. Det er ingen 

grunn til å tro at det foreligger en avslagsteknologi på lokaliteten og de to kjernene 

representerer derfor trolig oppbrukte flekkekjerner.  Den ene av de to mulig bipolare 

kjernene har knusespor i begge endene og spor etter avspaltninger på kjernefrontene men 

er fragmentert og oppsprukket noe som gjør klassifiseringen usikker. Den siste er trolig 

heller et uformelt redskap slik flere bipolare kjerner har blitt foreslått å være på andre 

lokaliteter fra perioden (eksempelvis Koxvold 2013c og Solheim 2013a).  

 

De tolv plattformavslagene tyder på at det har forekommet regulære koniske kjerner på 

lokaliteten som trolig har blitt fraktet videre eller er totalt utnyttet og forkastet. Et 

kildekritisk aspekt er selvsagt at lokalitetene ikke er fullstendig undersøkt men det 

utgravde materialet viser i hvert fall til tendenser som tyder på dette. Åtte av 

plattformavslagene er ganske likeartet i størrelse og form og måler mellom 1,7 og 3 cm 

og opptrer i flere ulike flinttyper. Det foreligger et lite sirkulært plattformavslag (1,4 cm) 

som virker å være en såkalt coretablet, altså et avslag som har tatt med seg hele 

plattformen og utviser derfor trolig kjernens form og størrelse. I dette tilfelle blir kjernen 

en svært liten og rundt type, ikke ulik den såkalte bullet-shaped kjernen funnet på 

Hovland 5 (Mansrud & Koxvold 2013: 62-63). I den andre enden av størrelsesskalaen 

finnes sammenføyningsgruppe 1 som består av en stor og kraftig coretablet (5,5 cm i 

største mål og 2,2 cm i tykkelsen) som er sammenføyd med et plattformavslag. På 

kjernefronten er det spor etter flere avspaltninger av store flekker. Kjernen som 

sammenføyningen kommer fra har med andre ord vært ganske stor og er en sjeldenhet å 

finne spor etter. Unntaket er den store koniske kjernen funnet på den mellommesolittiske 

lokaliteten Hegna vest 1 i 2014 i Bamble kommune i Telemark (Fossum 2017). 

Sammenføyningsgruppe 1 tilhører flinttype A og tyder derfor på at primærproduksjonen 

som er funnet kan ha vært relatert til produksjon av en eller flere kjerner.  
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Figur 13: Bildet til venstre viser sammenføyningsgruppe 1. Foto: Lucia Uchermann 

Koxvold. Bildet til høyre viser den såkalte bullet-shaped kjernen fra Hovland 5. Foto: Ellen 

Holthe, KHM.  

 

 

10.1.6 AVSLAGSMATERIALET 

 

Det ubearbeidede avslagsmaterialet utgjør 12 % (308 avslag) av funnene fra lokaliteten.  

Sammenlignet med samtidige lokaliteter fra Bommestad prosjektet slik som Hovland 4 

(20 %) eller Nordby 2 (30 %) er dette forholdsvis beskjedent og det store 

avfallsmaterialet fra Langemyr er i hovedsak splintene (under 1 cm) som står for med 

hele 60 % av det totale funnmaterialet.  Splintene må både anses som tilknyttet 

fragmentering i materialet men kan likevel også peke mot når  i en teknologisk prosess 

formingen eller knakkingen er, mange små avslag eller splinter kan for eksempel tyde på 

retusjering, opp skjerping eller justeringen av plattformkanter på kjerner. Eksperimenter 

viser at det ved trykkteknikk forekommer hyppige korrigeringer av plattform og 

kjernefronten for å opprettholde riktige vinkler. Er dette en mulig forklaring på den store 

mengden splinter?  

 

45 prosent av avslagene (140 avslag) har spor etter cortex, men det er kun identifisert ett 

primæravslag og ett sekundæravslag, noe som kan tyde på at det er lite 

primærbearbeiding i avslagsmaterialet tiltross for den høye andelen av cortex. Fem avslag 

er skilt ut som stikkelavslag, og tre mulige økseavslag (se Koxvold 2017c: 166 for utvidet 

diskusjon om såkalte økseavslag ). Størrelsesmessig faller hele 82 avslag innenfor 

makroavslagskategorien, altså avslag som er større enn 4 cm. Sammenføyningsanalysene 

og avslagsmaterialets karakter kan tyde på at det har vært brakt inn knoller som har vært 

innledende formet et annet sted og som trolig har blitt benyttet til å lage kjerner eller 

økser på lokaliteten og deretter fraktet videre. Den totale mangelen på hele kjerner og det 

forholdsvis lite øvrige kjernematerialet er interessant med tanke på hvilke aktiviteter som 

har vært utført på lokaliteten.  
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RÅSTOFF 

I gjennomgangen av katalogiseringsstrategiene for lokaliteten ble flinttyper og inndeling 

av disse trukket frem som et viktig bidrag til å kunne diskutere funnmaterialet på 

lokaliteten og spesielt for å kunne undersøke situasjonen med en aktivitets- eller 

utkastsone i den østlige delen av funnkonsentrasjonen.  

 

Flinttypeinndeling som er benyttet i etterarbeidsfasen er utformet etter modell fra blant 

annet E18 Rugtvedt-Dørdal (Koxvold & Fossum 2017). Utviklingen av en 

flinttypestrategi og mal på E18 Rugtvedt-Dørdal bunnet i behovet for å skape ett minste 

felles multiplum for å kunne sammenligne på et overordnet plan potensielle endringer i 

bruken av ulik type flint fra tidlig til senmesolitikum (vedlegg 13.4, Koxvold & Fossum 

2017). Denne inndelingen er igjen basert på arbeidet til Lotte Eigeland, hvor hun skilte 

mellom ulike visuelt forskjellig flint (Eigeland 2015). Bare fordi funnmaterialet er det 

samme råstoffet, i dette tilfellet flint, betyr det ikke at det ikke kan opptre ulike varianter 

som kan ha ulike kvaliteter, slik som finere og grovere kornstørrelser, eller mer eller 

mindre elastiske kvaliteter. Dette er viktige aspekter å undersøke for å forstå både 

innsamlingspraksis (hvor kom flinten fra?) og bruk (hvilke typer og kvaliteter vil man 

foretrekke og finnes det ulik flint for ulik bruk?).  

 

Det er viktig å påpeke at kun 5,7 % av flintfunnene er inndelt, noe som dermed utgjør kun 

en liten andel av det totale funnmaterialet (tabell 3). Tre ulike flinttyper ble skilt ut under 

katalogiseringen av avfallsmaterialet. På Langemyr ble det benyttet et lokalt 

flinttypesystem hvor det inndelte materialet ble skilt i A, B og C. Det spesielt type A hvor 

det foreligger et materiale som kan tyde på at store deler av den innledende 

formingen/prepareringen av noe er tilstede på lokaliteten.  Det øvrige 

gjenstandsmaterialet av flint er ikke typeinndelt, men gjennomgangen av funnmaterialet 

viser en stor variasjon av typer, spesielt i flekke -og redskapsinventaret og det foreligger 

både mørk og blank senonlignende flint, finere lysere danienaktige typer, samt beige 

bryozolignende, ved siden av flere grovere typer enn de som er inndelt. Variasjonen av 

flinttyper faller godt inn med de øvrige lokalitetene i Bommestadområdet (Mansrud & 

Koxvold 2013: 65, figur 9.13, Koxvold 2013c: 122:figur 12.7).  
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Flinttype A (figur 14) er gulbeige fin matt danienlignende flint med varierende 

grovhetsskala. Den inneholder både sjatteringer i blågrå finere partier samt mørke 

brungrå nærmest bergartsgrove partier. Sammenføyningene viser store variasjoner, både i 

farge og tekstur og en tynn tidvis patinert, oppsprukket og krakelert cortex som virker 

vannrullet eller naturlig polert.  

 

 

Figur 14: Flinttype A. Foto: Lucia Koxvold, KHM.  
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 Flinttype B (Figur 15) er en gråmelert grovkornet matt flint med en del 

inklusjoner, huller og fossiler og kan karakteriseres som en bryozo lignende type. 

Cortexen er tykk, grov og knudrete og i motsetning til cortexen på A virker den 

mindre vannrullet/slitt.  

 

 

Figur 15: Flinttype B. Foto: Lucia Koxvold, KHM.  
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 Flinttype C (figur 16) består av svært få funn (her er det mulig at 

representativiteten kunne vært større ved inkludering av fragment og splint 

materialet) men er en mørkgrå matt fin danienlignende flint med en relativ 

homogen struktur og farge. Cortexen er i likhet med den på type A relativt glatt 

og tynn.  

 

 

Figur 16: Flinttype C. Foto: Lucia Koxvold, KHM.  
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Kategori Flinttype/overordnet Antall Prosent 

Matt, fin flint 
A 133 5,2 % 

C 3 0,1 % 

Matt grovkornet flint B 10 0,4 % 

Brent/patinert  861 34 % 

Ikke typeinndelt  1564 61 % 

Totalt  2570 100 % 

 

Tabell 4 Antall og prosentvisinndeling av flinttypene fra Langemyr. Tabellen viser at kun et fåtall 

gjenstander er typeinndelt.  

 

 FUNNSPREDNING OG AKTIVITETSOMRÅDER 11

 

Funnspredningen på en gitt lokalitet representerer og reflekterer alle de prosessene som 

har foregått på lokalitetsflaten fra mellommesolitikum og frem til i dag, både de naturlige 

og de menneskeskapte hendelsene. En lokalitets tafonomi er derfor et viktig aspekt ved 

en arkeologisk undersøkelse, men er ikke alltid like tilgjengelig. En fordel med mange av 

de mesolittiske lokalitetene i Oslofjordområdet inkludert Langemyr er at den konstante 

landhevningen har gjort at de ligger, til dels høyt over dagens havnivå og i mange tilfeller 

i utmark og skogsområder. Langemyrs beliggenhet i Vestmarka og på en flate hvor det 

ikke foreligger spor etter større inngrep av typen dyrkning eller masseuttak en fordel. 

Trolig er det naturlige postdeposisjonelle prosesser slik som vannsig, røtter, rotvelter, 

frost og lignende som har påvirket mest. Flere av disse kan muligens observeres i form av 

fragmenterte flintbiter, og enkelte vertikale variasjoner eller ansamlinger av funn dypere 

rundt store røtter. Under utgravningen ble det observert noe forflytning av funn under 

kraftig regnvær og dette kan også ha påvirket funnspredningen.   

 

Funnene fra Langemyr er spredt innenfor et område på 53 m
2 

(lag 1) som gir en 

gjennomsnittlig funntetthet på 48,5 funn per kvadratmeter. Lokaliteten består av en 

funnkonsentrasjon sentralt plassert på flaten.  I den østre delen av konsentrasjonen ble det 

observert en økt funntetthett, i hovedsak av avslag og fragmenter. Tankene gikk raskt mot 

at det kunne være et knakke- eller utkastområde, og funnsammensetningen virket å 

inneholde mulige hele teknologiske sekvenser eller deler av slike. Spredningsanalysene 

viser at det er stor variasjon av gjenstandstyper innenfor funnkonsentrasjonen, ikke bare 

avfallsmateriale. Sammenføyningsanalysene viser at det er sannsynlig at mye av 

materialet er knakket og/ eller deponert på samme sted og at funntettheten derfor virker å 

være resultat av knakkeaktiviteter på stedet.  

 

En rekke mellommesolittiske boplasser virker å bestå av flere funnkonsentrasjoner eller 

større sammenhengende funnområder med økt funntetthet flere steder (se eksempelvis, 

Koxvold 2013 b og c, Mansrud 2013, Olsen 2013, Solheim 2013c). Enkelte av disse har 

blitt tolket som steder hvor en gruppe har returnert ved flere anledninger andre som steder 

hvor flere knakkeaktiviteter har blitt utført samtidig på ulike plasser. Lokaliteter slik som 

Hovland 4 viser økt funntetthet i områdene rundt de mange ildstedene som er funnet. Det 

er ikke gjort funn av strukturerende elementer slik som ildsteder eller kulturlag på 
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lokaliteten som kunne gitt en tydelig innsikt i lokalitetens romlige organisering. Det er i 

en høy andel av funnmaterialet fra Langemyr som virker å være varmepåvirket, hele 34 

% av flinten. Distribusjonen av brent materiale gir dessverre ingen tydelig inntrykk av 

hvor ildsteder kunne ha ligget da de følger den generelle funnspredningen (se vedlegg 

13.6.3).  

 

 

Figur 17 Kartet viser den generelle spredningen av hele funnmaterialet innsamlet på lokaliteten. 

Nærmest hele det undersøkte området var funnførende men en tydelig økning i funntettheten kan 

skimtes sentralt mot øst. Kart laget av Lucia Koxvold, KHM. 
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Figur 18: Under utgravningen av det mulige knakkeområdet kunne såldet inneholde store mengder 

avfallsmateriale som i hovedsak fremsto å komme fra den samme flinttypen.   

 

 NATURVITENSKAP OG DATERINGER 12

STRANDLINJE 

Id 144308, Langemyr lå mellom 65 og 70 moh. En strandlinje på 65 meter over dagens 

nivå indikerer en bruksfase til rundt 8000-7500 f.kr og mellommesolitikum forutsatt at 

lokaliteten var strandbundet under sin brukstid.  

C14 

Det foreligger en C14-datering på et hasselnøttskall funnet i mekanisk lag 1 i en 

funnførende kvadrant sentralt på lokaliteten under utgravning. Hasselnøttskallet fikk en 

datering til 8200-7800 f.kr (8853+- 43 BP (Ua-52063) noe som støtter opp om 

strandlinjedateringen.  
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TYPOLOGI 

Det littiske funnmaterialet fra Langemyr består av flere diagnostiske og typologisk 

daterbare gjenstander slik som mikrolitter, borspisser og retusjerte midtfragmenter av 

flekker. Det er ingen gjenstander som tyder på et blandet kronologisk funnmateriale og 

alle funnene anses som tilhørende den samme teknologiske tradisjonen. Teknologiske 

trekk i det littiske materialet på Langemyr kan knyttes opp mot det mellommesolittiske 

trykkteknikk konseptet på koniske kjerner med regulære flekker med rette sider 

(Eksempelvis Solheim 2013a, Damlien 2016).  

 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 13

 

Bommestad området som Langemyrlokaliteten ligger i har spilt en særskilt viktig rolle 

for den mellommesolittiske kunnskapen på sørøstlandet. Inntil Bommestadprosjektet i 

perioden 2011-2013, var mellommesolitikum en relativt lite belyst periode i norsk 

steinalder forskning og kun et fåtall lokaliteter var undersøkt (Damlien 2013). I de senere 

årene har prosjekter slik som Vestfoldbanen, E18 Rugtvedt-Dørdal og E18 Arendal-

Tvedestrand samt flere enkelt lokaliteter økt tilfanget på kunnskap dramatisk. 

Kunnskapsøkningen har ført til et vell av forskning på perioden, både masteroppgaver og 

doktorgrader har involvert materiale fra forvaltningsgravningene fra blant annet 

Bommestad (eksempelvis Damlien 2016, Mansrud 2017, Roalkvam 2015, Røe 2015) 

samt ulike artikler og foredrag (eksempelvis Damlien & Solheim 2018, Eymundsson et 

al. 2018, Mansrud & Eymundsson 2017).  Undersøkelsene som har vært gjort viser en 

stor variasjon i funnsammensetninger, størrelser og attributter slik som ildsteder, depot 

eller hyttegulv. Det har derfor ved flere anledninger vært forslått at dette tyder på en økt 

regionalisering og at det kanskje allerede i mellommesolitikum forekommer en form for 

semi-sedentær bosetningsmønster. Damlien og Solheim (2018) argumenterer for et 

teknologisk og kulturelt territorium som strekker seg på begge sider av Oslofjorden og 

inkluderer deler av vest Sverige.  

 

Langemyr lokaliteten kan, basert på strandlinjedatering og C14 datering av 

hasselnøttskall, dateres til perioden mellom 8200 og 7500 f. kr og dermed første delen av 

mellommesolitikum.  Funnmaterialet er typisk mellommesolittisk med regulært 

flekkemateriale, plattformavslag, mikrolitter og spor etter tilstedeværelsen av koniske 

kjerner. Det er kun en funnkonsentrasjon som er undersøkt og denne virker å representere 

ett eller flere opphold innenfor et kortere tidsintervall. Sammenføyninger av 

primærbearbeidet flintmateriale kan tyde på at det har forekommet en eller flere 

innledende prosesser i knakkearbeidet, hvor det muligens har blitt formet emner til 

kjerner eller økser som har blitt fraktet ut fra lokaliteten. Sammenføyningene sammen 

med kjernematerialet og kanskje spesielt det store plattformavslaget kan tyde på at det i 

hovedsak er preparering av knoller for bruk som kjerner vi kan se spor etter i flinttype A. 

Hvor vidt knoller forberedt for kjerner eller for eksempel økser er ikke klart. På Hovland 

2, en noe yngre lokalitet på Bommestad, ble det gjort funn av et flintdepot med flere 

emner til det som kan være utgangspunkt for både økser og til koniske kjerner (Koxvold 

2013). At det har forekommet knakking og intensiv produksjon på Langemyr er det liten 

tvil om. Den store mengden med fragmenter og spesielt splinter tyder på en høy 

fragmentering i materialet, trolig gjennom postdeposisjonelle prosesser slik som 
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påvirkning av vann, frost og røtter men også på at det kan ha forekommet retusjering eller 

forming på senere stadier i produksjonssekvensene. Kombinasjonen av forekomsten av de 

innledende og de mer avsluttende delene av en knakkesekvens tydeliggjør tanken om høy 

mobilitet i materialet og bringer oss videre til lokalitetens funksjon og relasjon til de 

øvrige undersøkte boplassmaterialet i området.  

 

 

 Figur 19 Kartet viser lokalitetens beliggenhet med andre både yngre og eldre og potensielt samtidige lokaliteter 

ved en høyde over havet på 65 meter over dagens. Kart: Gjermund Steinskog, KHM.  

 

Ifølge prosjektplanens overordnede problemstillinger er lokalitetens funksjon og hvordan 

den har vært brukt i fortiden et viktig aspekt ved undersøkelsen. Undertegnede har 

tidligere argumentert for at mye tyder på at lokalitetene på Bommestad burde forstås i 

relasjon til hverandre (Koxvold 2013c). her til hører også den nå utgravde 

Langemyrlokaliteten. Med en beliggenhet på mellom 65-70 meter over dagens havnivå 

kan lokaliteten anses å være tilnærmet samtidig med Hovland 4 (Mansrud 2013), Nordby 

1 (Olsen 2013) og Nordby 2 (Koxvold 2013c) men også med flere av de registrerte 

lokalitetene som ligger til bevaring (se figuren under). Et slikt lokalitetskompleks kan 

kanskje forstås gjennom Binford sin modell av jeger-sankere hvor ulike aktiviteter utføres 

på ulike plasser i landskapet (Binford 1980). Bommestad og Langemyr gir ikke bare 

innsikt i tid men også i rom og har et stort potensiale for å belyse spørsmål knyttet til 

samtidighet og mobilitet.  
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 VEDLEGG 15

TILVEKSTTEKST, C60049 

 

C60049/1-18 

 

Boplassfunn fra mellommesolitikum fra LANGEMYR av HOVLAND (2005 /6), 

LARVIK K., VESTFOLD. 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum utførte i perioden 

17/8-11/9 2015 arkeologisk undersøkelse av steinalderlokaliteten Langemyr i Larvik 

kommune i Vestfold fylke. Langemyr ble registrert av Vestfold fylkeskommune i 2011, i 

forbindelse med reguleringsplan for E18 Bommestad-Sky og utvidelse av massedeponiet 

på Langemyr, og fikk Askeladden ID 144308. Lokaliteten ble påvist ved to positive 

prøvestikk med til sammen 11 funn. I alt ble det gravd åtte prøvestikk innenfor 

lokalitetsavgrensningen, hvorav seks var negative. Lokaliteten ble topografisk avgrenset 

til136 m
2
(Sortland 2011:19-21). Lokalitetens beliggenhet på 65-70 moh. tilsa, hvis 

lokaliteten kan antas å være strandbundet, en bruksfase i mellommesolitikum og 

tidsrommet 8000-8200 f.Kr.  Det ble undersøkt 7,3 m
3
 i alt med 53 m

2
 i lag 1 og 20,5 m

2 
i 

lag 2. Totalt ble det gjort 2572 littiske funn. Funnmaterialet med mikrolitter, regulære 

flekker og rester etter koniske kjerner vitner om en tilhørighet til den mellommesolittiske 

trykkteknikk tradisjonen og samtidig til en primærbearbeiding og trolig innledende 

forming av minimum to ulike flintknoller. Det ble gjort funn av et hasselnøttskall i 

funnførende lag sentralt på lokaliteten som ble datert 8200-7800 f.kr (8853+- 43 BP (Ua-

52063)), noe som samsvarer godt med strandlinjedateringen.  Dermed faller lokaliteten 

kronologisk og teknologisk godt inn blant de øvrige ni mellommesolittiske lokalitetene i 

nærområdet som ble undersøkt av E-18 Bommestad-Sky prosjektet i 2011 og 2012. 

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten lå på en smal sørvendt, hellende flate, godt avgrenset 

med berg mot øst og vest, mellom 65 og 70 meter over dagens havnivå. I nord smalnet 

flaten mellom to høyere bergrygger. I sør skrånet flaten noe brattere ned mot det som 

under registreringene fortsatt var Langemyr og en tursti men som under utgravningene 

var nordenden av massedeponiet.  
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Kartreferanser: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6549788,303, Ø: 560109,436. 

LokalitetsID: 144308. 

Katalogisert av: Lucia Koxvold. 

 

Litteratur:  

 
Sortland 2011: Rapport arkeologisk registrering E18 Bommestad-Sky, massedeponi, del I av II. Kulturarv 

Vestfold. 

 

Koxvold 2018: Boplassfunn fra mellommesolitikum fra Langemyr av Hovland (2005 /6), Larvik K., 

Vestfold. Top.ark rapport.  

 

 

1) 10 pilspisser, mikrolitter, hvorav 2 skjevtrekanter og 2 lansetter.  2 er varmepåvirket 

og en har cortex. Stm: 2,6-2,8 cm.  

2) 1 pilspiss, borspiss av flint. Mål: Stm: 1,4 cm. 

3) 29 flekker med retusj av flint hvorav én stikkel/bor. 3 er varmepåvirket og 2 med 

cortex.  

Mål: Stm: 2,2-5,4 cm. 

4) 4 flekker med rygg av flint, 3 med cortex.  

5) 107 flekker av flint hvorav to stikler.  29 er varmepåvirket og 23 har cortex.  

6) 6 mikroflekker med retusj av flint hvorav en med cortex. Mål: L: 2,3 cm. 

7) 48 mikroflekker av flint.  Hvorav 10 er varmepåvirket og 4 har cortex. Mål: L: 1,8-

4,1 cm. 

8) 8 avslag med retusj av flint hvorav ett bor, 2 skrapere og 2 stikkelavslag. En 

er varmepåvirket og 4 har cortex. Mål: Stm: 2,2 -4,1 cm. 

9) 308 avslag av flint hvorav 3 mulige økseavslag og 3 stikkelavslag. 24 er 

varmepåvirket og 137 kommer med cortex. Mål: Stm: 1,8-9,8 cm. 

10) 11 fragment med retusj av flint hvorav en skraper og ett bor. 4 er varmepåvirket og 

4 har cortex. Mål: Stm: 1,8-3,1 cm. 

11) 470 fragmenter av flint hvor 178 er varmepåvirket og 151 er med cortex. 

12) 2 splinter med retusj av flint. 

13) 1542 splint av flint hvorav 615 er varmepåvirket og 210 kommer med cortex 

14) 2 kjerner, plattformkjerner av flint. 1 er varmepåvirket og begge to har cortex. 

Mål: Stm: 2,5-2,5 cm. 

15) 2 kjerner, bipolare kjerner av flint.  Mål: Stm: 2,2-4 cm. 

16) 19 kjernefragmenter av flint, hvorav 2 sidefragmenter og 12 plattformavslag. 2 er 

varmepåvirket og 4 har cortex. Mål: Stm: 1,1-5,5 cm. 

17) 1 fragment av en slått flint knoll med cortex Mål: Stm: 2,7-2,7 cm. 

18) 2 knakkesteiner av bergart. Mål: Stm: 5,9-6 cm. Samlet Vekt: 195 g. 
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Fotograf Opptaksdato 

cf35195_001.jpg Panorama fra massedeponiområdet på Langemyr, med 
lokalitetsflaten. Befaring. 

NV 
LUK 11.08.2015 
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cf35195_002.JPG Oversiktsbilde Langemyr. V 
GC 18.08.2015 

cf35195_003.JPG Oversiktsbilde Langemyrlokaliteten. N 
GC 18.08.2015 

cf35195_004.JPG Oversiktsbilde Langemyrlokaliteten. NØ 
GC 18.08.2015 

cf35195_005.JPG Maskinell avtorving av lokalitetsflaten med Gjermund Christensen. N 
GC 18.08.2015 

cf35195_006.JPG Maskinell avtorving av lokalitetsflaten med Gjermund Christensen. V 
GC 18.08.2015 

cf35195_007.JPG Maskinell avtorving av lokalitetsflaten. S 
LUK 18.08.2015 

cf35195_008.JPG Lokaliteten etter avtorving og med nybygget såldestasjon. NØ 
LUK 19.08.2015 

cf35195_009.JPG Lokaliteten etter avtorving og med nybygget såldestasjon. NØ 
LUK 19.08.2015 

cf35195_010.JPG Lokaliteten etter avtorving og med nybygget såldestasjon. N 
LUK 19.08.2015 

cf35195_011.JPG Lokaliteten etter avtorving og med nybygget såldestasjon. N 
LUK 19.08.2015 

cf35195_012.JPG Lokaliteten etter avtorving og med nybygget såldestasjon, mot 
deponiområde. 

S 
LUK 19.08.2015 

cf35195_013.JPG Lokaliteten etter avtorving og med nybygget såldestasjon, mot 
deponiområde. 

S 
LUK 19.08.2015 

cf35195_014.JPG Oversiktsbilde av lokaliteten under utgravning av lag 1, med 
Gjermund Christensen og Jonathan Siqveland 

NØ 
LUK 25.08.2015 

cf35195_015.JPG Oversiktsbilde av lokaliteten under utgravning av lag 1., med 
Gjermund Christensen og Jonathan Siqveland. 

N 
LUK 25.08.2015 

cf35195_016.JPG Oversiktsbilde av l lokaliteten under utgravning av lag 1., med 
Gjermund Christensen og Jonathan Siqveland 

N 
LUK 25.08.2015 

cf35195_017.JPG Oversiktsbilde av  lokaliteten under utgravning av lag 1., med 
Gjermund Christensen og Jonathan Siqveland 

NV 
LUK 25.08.2015 

cf35195_018.JPG Oversiktsbilde av  lokaliteten under utgravning av lag 1., med 
Gjermund Christensen og Jonathan Siqveland 

NV 
LUK 25.08.2015 

cf35195_019.JPG Oversiktsbilde av  lokaliteten under utgravning av lag 1., med 
Gjermund Christensen og Jonathan Siqveland 

NV 
LUK 25.08.2015 

cf35195_020.JPG Det sentrale funnområdet under utgravning av lag 1. SV 
LUK 25.08.2015 

cf35195_021.JPG Det sentrale funnområdet under utgravning av lag 1. SSV 
LUK 25.08.2015 

cf35195_022.JPG Det sentrale funnområdet under utgravning etter regnskyll. S 
LUK 26.08.2015 

cf35195_023.JPG Panorama av lokalitetens beliggenhet i anleggsområdet. N 
LUK 27.08.2015 

cf35195_024.JPG Knakkestein og avslag av flint.   
LUK 27.08.2015 

cf35195_025.JPG Retusjert flekkefragment.   
LUK 27.08.2015 

cf35195_026.JPG Regntung dag på Langemyrlokaliteten. S 
LUK 01.09.2015 

cf35195_027.JPG Panorama av bekken som rant gjennom lokalitetsflaten. Ø 
LUK 01.09.2015 

cf35195_028.JPG Regntung dag på Langemyrlokaliteten med Gjermund Christensen 
og Jonathan Siqveland. 

S 
LUK 01.09.2015 

cf35195_029.JPG Regntung dag på Langemyrlokaliteten med Gjermund Christensen 
og Jonathan Siqveland. 

NØ 
LUK 01.09.2015 

cf35195_030.JPG Vannet skapte noen utfordringer under gravningen, med Gjermund 
Christensen. 

  
LUK 02.09.2015 

cf35195_031.JPG Vannet skapte noen utfordringer under gravningen med Gjermund 
Christensen og Jonathan Siqveland 

  
LUK 02.09.2015 

cf35195_032.JPG Stor variasjon og mengder av flint funnet i området rundt en større 
rot sentralt på flaten. 

  
LUK 02.09.2015 

cf35195_033.JPG Makroavslag av flint.   
LUK 02.09.2015 

cf35195_034.jpg Jonathan Siqveland forsøker å løse Gjermund Christensens umulige 
gåte. 

  
LUK 03.09.2015 

cf35195_035.jpg Mikrolitt.   
LUK 07.09.2015 

cf35195_036.JPG Utgravd område i lag 1 og 2. SØ 
LUK 09.09.2015 

cf35195_037.JPG Utgravd område i lag 1 og 2. S 
LUK 09.09.2015 

cf35195_038.JPG Utgravd område i lag 1 og 2. N 
LUK 09.09.2015 

cf35195_039.JPG Maskinell avdekking av lokalitetsflaten, hvor vi  først fjernet de store 
stubbene på jakt etter flere flintfunn  med Lucia Koxvold. 

N 
GC 09.09.2015 
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cf35195_040.JPG Og helt tilslutt, maskinell destruksjon av såldestasjonen med Lucia 
Koxvold. 

S 
GC 09.09.2015 

cf35195_041.JPG Ferdig maskinelt avdekket lokalitetsflate. Ø 
LUK 10.09.2015 

cf35195_042.JPG Ferdig maskinellt avdekket lokalitetsflate. NNØ 
LUK 10.09.2015 

cf35195_043.JPG Ferdig maskinellt avdekket lokalitetsflate. N 
LUK 10.09.2015 

cf35195_044.JPG Ferdig maskinellt avdekket lokalitetsflate. N 
LUK 10.09.2015 
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FLINTTYPEINNDELING FRA E18 RUGTVEDT-DØRDAL  

 

Kategori Flinttype/ overordnet Variant/ beskrivelse 

Fin flint 1 Senon (1S)    

Bryozo (1B)  

Danien (1D)  

  

  

Matt, fin flint 2 Bryozo (2B)  

Danien (2D)  

  

  

Matt grov flint 3 Bryozo (3B)  

Danien (3D)  

  

Ubestemt/ usikker 4 Brent rullgardin/ U  

Patinert (P)  

Usikker/ukjent (U)   
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Senon (S1)  

Er en fin, blank og delvis transparent flint. Fargemessig kan den finnes fra lys grå til 

mørk, nærmest svart. Typen inneholder en del urenheter og inklusjoner. Disse kan 

nærmest fremsto som chert-aktige og opptrer både som flekker, sjatteringer og fregner. 

Mye hvit cortex er også ofte synlig på deler av overflatene.  

Bryozo (B1-3) 

Er en flint med små fossiler som kan finnes både i fin blank, fin matt og grovere matte 

versjoner. Fargemessig er det stort sett lys brunlig til mellomgrå. Også denne kan framstå 

delvis transparent.  

Danien (D1-3) 

Sammenlignet med Senon er Danien en tettere og mattere flint. Likevel kan den finnes 

både som en finkornet og med grovere kornsammensetning. Den opptrer fra lys grå til 

mørkere melert grå med enkelte sjatteringer/ lysere mørkere partier.  

 

Koxvold & Fossum 2017.  

 

SAMMENFØYNINGSTABELL  

 

Gruppe X Y Art. ID Antall  Gjenstandstyper Fraktur Flinttype Intern 

nummer 

1 61 103 1250736 1 Plattformavslag  A 1 

 61 104 1250830 1 Plattformavslag  A 2 

         

2 62 103 1250373 1 Avslag  A 3 

 58 102 1251312 2 Avslag  A 4 

 57 103 1251416 1 Avslag  A 12 

         

3 61 104 1250768 4 Avslag  A 5 

 61 103 1250730 1 Plattformavslag  A 6 

         

4 61 103 1250726 1 Makroavslag  A 7 

 61 404 1250769 1 Avslag  A 8 

 57 102 1251392 1 Avslag  A 9 

         

5 60 101 1250808 2 Avslag Natur A 10 

 58 102 1251311 1 Avslag  A 11 

         

6 60 102 1250829 2 Avslag  A 13 

 60 101 1250810 1 Primæravslag  A 14 
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SPREDNINGSKART 

15.1.1 FLINTTYPE A 
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15.1.2 FLINTTYPE B 
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15.1.3 VARMEPÅVIRKET 
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15.1.4 FLEKKER OG MIKROFLEKKER 
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ANDRE KART 

15.1.5 BOMMESTADOMRÅDET MED ALLE LOKALITETER 
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15.1.6  LANGEMYRS BELIGGENHET PÅ 65 METER OVER DAGENS HAVNIVÅ.  
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15.1.7 ALLE LOKALITETER PÅ BOMMESTAD MED ASKELADDEN ID OG ET HAVNIVÅ PÅ 65 

METER OVER DAGENS.  
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15.1.8 ALLE LOKALITETER PÅ BOMMESTAD MED ET HAVNIVÅ PÅ 65 METER OVER 

DAGENS.  
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