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SAMMENDRAG 
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning av steinalderlokalitet. Lokaliteten ligger på en nordøst-
sydvest orientert flate, med utsikt mot syd og øst, ca. 40 - 42 mo.h. I nord avgrenses flata av en lav, 
langsgående bergrygg, og slake skråninger videre oppover i åsen. I vest og sørvest er flata avgrenset av 
knauser. Kanten på tidligere masseuttak (1960-tallet) skjærer inn mellom disse knausene. I forkant av 
flata i sør er det en skarp kant ned, i sørøst og øst skråner terrenget noe slakere nedover.Lokaliteten på 
Finstad ble registrert i 1990 og i 2003. Ved begge tilfeller foregikk registreringen ved å ta prøvestikk med 
spade på antatt strategiske steder i terrenget. Prøvestikkene ble gravd ned til steril grunn eller berg, uten 
inndeling i lag, og massene ble tørrsoldet. Flere positive prøvestikk ble registrert. Utgravningen av 
steinalderlokaliteten foregikk i perioden 16.08.2004 - 22.09.2004 ved Stine Melvold for Kulturhistorisk 
museum Universitetet i Oslo, Fornminneseksjonen, i forbindelse med igangsetting av reguleringsplanen 
for masseuttak på Finstad. Etter graving av prøveruter på hver 4. meter på hele boplassflaten (anslått 
utstrekning er min. 150 m² og max. 250 m²), ble det foretatt en konvensjonell steinalderutgravning for 
hånd i mekaniske ruter og lag (10 cm.). All masse ble vannsoldet gjennom 4 mm maskevidde. Ca. 41 m² 
ble gravd i 3 og delvis i 4 lag, dette utgjorde 13,825 m³ masse. Totalt antall funn er 3063, hvorav hele 
3046 funn (99,4 %) er av flint, en del er med cortex og/eller brent. Det ble også målt inn noe skjørbrent 
stein, beregnet i ca liter pr. graveenhet. Funnene kan hovedsakelig dateres til senmesolitikum, med 
enkelte neolittiske innslag.  
Orienteringsoppgave: Lokalitet 1 Finstad ligger 735 m rett vest for Ågårdselva, 260 m rett nord for E6 
anno 2004 og ca 800 m nordøst for gården Finstad, Råde kommune Østfold fylke (mål i luftlinje).  
FornminneID: 7020 (ID i Askeladden: 22473). Både i fornminneregisteret og i Askeladden er lokaliteten 
registrert på feil gårds- og bruksnummer, riktig nr. er, som benyttet her, Finstad 78/1.  
Innberetning/litteratur: Boaz, J., 1991, Naturgass til Østlandet. Rapport i UKMs topografiske arkiv. / 
Noreide, L., 15.08.2003, Kulturhistorisk registrering. Masseuttak på Finstad i Råde kommune. Østfold 
fylkeskommune, Regionalavdelingen, Sarpsborg. / Melvold, S., 2004, Rapport, arkeologisk utgravning av 
boplassfunn fra eldre steinalder, Finstad 78/1, Råde, Østfold.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

FINSTAD, 78/1, RÅDE KOMMUNE, ØSTFOLD.  

STINE ANNETTE MELVOLD, 2004. 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
I perioden 16.08.2004 – 22.09.2004 foretok Kulturhistorisk museum, Universitetet i 
Oslo, Fornminneseksjonen, en arkeologisk utgravning av den registrerte 
steinalderboplassen på Finstad 78/1 syd i Råde kommune, Østfold fylke. 
Undersøkelsen ble foretatt på bakgrunn av et dispensasjonsvedtak i forbindelse med 
igangsetting av en reguleringsplan for masseuttak i området, noe som igjen må sees 
i sammenheng med behovet for egnet masse til utvidelsen av E6 gjennom Østfold. 
 
Landskapsarkitekt Per André Hansen fremmet i brev av 19. oktober 2002 privat 
forslag til reguleringsplan, på vegne av Brødrene Høydahl A/S og grunneier Aksel 
Bylterud, i samsvar med Råde kommunes arealplan. Det er tidligere registrert 
automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. På bakgrunn av dette varslet 
fylkeskonservatoren i brev av 04. desember 2002 om behov for mer omfattende 
registrering av de tidligere påviste kulturminnene. Tidligere registreringer i området 
ble foretatt i 1990 (Boaz 1991), som følge av en urealisert plan om å legge 
naturgassledning gjennom det aktuelle området. Registreringene den gang resulterte 
i flere påviste boplasser fra steinalder, hvorav to av disse, ID 007015 og ID 007020, 
lå innenfor reguleringsplanen for masseuttak på Finstad. Linda Nordeide utførte i 
august 2003 nyregistrering for Østfold fylkeskommune (Nordeide 2003). Trass i 
flere søk, ble ikke ID 007015 gjenfunnet. Det ble påvist én lokalitet som ville bli 
berørt av reguleringsplanen. Denne tilsvarer antagelig den tidligere registrerte ID 
007020, heretter lokalitet 1, Finstad. 

 
Fylkeskonservatoren og Østfold fylkeskommune anbefalte i brev av 11. september 
2003 at det berørte automatisk freda kulturminnet kan frigis, dette må skje på vilkår 
av en arkeologisk undersøkelse av den berørte steinalderlokaliteten, jfr. lov om 
kulturminner av 9. juni 1972, § 8, 4. ledd. Kulturhistorisk museum Universitetet i 
Oslo, Fornminneseksjonen slutter seg til denne vurderingen i brev av 20. oktober 
2003 med et foreløpig budsjett og prosjektplan. Reguleringsplanen og tillatelse til 
inngrep ble på bakgrunn av dette godkjent av Riksantikvaren i brev av 03. desember 
2003. I brev av 15. januar 2004 til Østfold fylkeskommune godkjente tiltakshaver 
vilkårene, og ba om at en arkeologisk undersøkelse ble foretatt. Budsjett og omfang 
ble godkjent av Riksantikvaren i brev av 13. april 2004. Undersøkelsen ble 
finansiert av tiltakshaver, jfr. kulturminnelovens § 10. Omfanget av undersøkelsene 
ble fastsatt til kroner 868 000 (2003-kr.), tiltakshaver for undersøkelsen var 
Brødrene Høydahl A/S.  



Gnr. 78/1, Råde, Østfold  Saksnr. 03/574 
 

 6 
Kulturhistorisk museum, Universitetet 
i Oslo, Fornminneseksjonen 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 
Utgravningen foregikk i perioden 16.08.2004 – 22.09.2004, og følgende mannskap 
deltok: 
 

Navn Stilling Tidsrom Uker 
Stine Annette Melvold Feltleder 16.08-22.09.2004 5 uker, 3 dager 

Inger M. Eggen Feltassistent 16.08-22.09.2004 5 uker, 3 dager 
Synnøve Thingnæs Feltassistent 16.08-22.09.2004 5 uker, 3 dager 

Kristina Steen Feltassistent 16.08-22.09.2004 5 uker, 3 dager 
Antall ukeverk i felt totalt: 22 uker og 2 dager 

 
I tillegg deltok Åge Olsen med metallsøking i planområdet i 2 dager.  
 
Brødrene Høydahl A/S stilte med gravemaskinsjåfør i 1 dag og var behjelpelige 
med hugging av trær og kratt før utgravningen startet. Daglig leder i Brødrene 
Høydahl A/S, Egil Kristiansen, var innom utgravningen jevnlig, og dette 
samarbeidet fungerte meget tilfredsstillende. 
 
Mens undersøkelsen pågikk, var saksbehandler Per Oscar Nybruget på befaring i 
felt ved 3 anledninger, en av dagene i følge med Ingrid Ystgård og Karl Kallhovd. 
Ingrid Ystgård var også på et kort besøk i følge med Lise B. Johansen. Linda 
Nordeide fra Østfold fylkeskommune var på befaring i felt 16.09.2004. 

3. FORMIDLING  
På grunn av boplassens noe utilgjengelige beliggenhet uten direkte nærhet til 
bebygde områder, var det få besøkende under utgravningen. Enkelte lokalkjente 
fant likevel veien opp i åsen. 
 
Østfold fylkeskommune ved Nina Johansen var på besøk sammen med to barn fra 
området, og det ble laget en liten reportasje fra utgravningen på fylkeskommunens 
nettsider/nyhetsarkivet (publisert 06.09.2004, se vedlegg).  
 
Sarpsborg Arbeiderblad ble også varslet om de arkeologiske undersøkelsene, men 
valgte ikke å lage noen sak av det. 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 
Sør i Råde i Østfold preges landskapet av moreneavsetninger og kupert 
jordbruksland, avbrutt av høydedrag med skog og vassdrag som står i forbindelse 
med Glomma. Lokalitet 1 på Finstad ligger ved avslutningen av en åsrygg, ikke 
langt fra grensen til Sarpsborg kommune, nordvest for Sollikrysset og 260 meter 
rett nord for E6 og Rv 118 (anno 2004). 735 meter mot øst renner den lakseførende 
Ågårdselva, og mot sydvest Skinnerflo, disse vassdragene møtes ved Sollikroa og 
fortsetter under navnet Visterflo, som møter Glomma ved Sarpsborg. Åsryggen i 
planområdet har bratte skråninger mot øst og vest. Vegetasjonen bestod 
hovedsakelig av granskog med innslag av furu og løvtrær, undervegetasjonen var 
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relativt tett med kratt, gress og lyng. På toppen og langs den vestre siden av 
åsryggen er det spor etter en mengde eldre steinbrudd, og tilhuggede steiner ligger 
spredt i store områder. I følge lokale folk var det blant annet på begynnelsen av 
1900-tallet stor steinbruddsaktivitet på stedet, og steinen ble skipet ut på Ågårdselva 
og videre ut på Glomma. På boplassflaten i sør skjærer et moderne steinbrudd fra 
1960-tallet inn i fjellet. Lokalitet 1 ligger helt på kanten av bruddet, det planlagte 
masseuttaket blir en forlengelse av dette uttaket.  
 
Som en følge av reguleringsplanen for masseuttak på Finstad, utførte Østfold 
fylkeskommune også registreringer i et område lenger vest for lokalitet 1 (Nordeide 
2003). Dette vestre planområdet ble karakterisert som en restkolle. Dette var en 
kolle i landskapet bestående av bergknauser og løvtrær, der vestre og sørvestre del 
tidligere var fjernet som følge av forrige utvidelse av E6 og omlegging av Rv. 118. 
Kollen var ellers omkranset av dyrket mark. Som en følge av de nevnte 
veiprosjektene, ble det i 1992 gjennomført arkeologiske søk som resulterte i funn av 
store mengder skjørbrent stein i åkeren like nordvest for restkollen. Dette funnet 
indikerte en forhistorisk bosetning i området (Nordenborg Myhre 1992). I 1994/95 
ble det gjennomført ytterligere arkeologiske søk i området, noe som resulterte i funn 
av 17 mulige stolpehull og 2 mulige ildsteder/kokegroper. Bosetningssporene 
inngikk ikke i et mønster som sikkert kunne tolkes som rester av husstrukturer, og 
de er heller ikke daterte. Den største konsentrasjonen av forhistoriske 
bosetningsspor ligger omtrent 50 meter nordvest for restkollen., men det finnes 
spredte spor nærmere inn mot denne (Berg 1996). Etter reguleringsplanen for 
masseuttak på Finstad, skal det ikke skje inngrep i områdene nord og øst for 
restkollen. I sør og sørøst var det planlagt å planere ut området noe. Her ble det 
derfor utført registrering av fylkeskommunen i form av sjakting, men ingen spor 
etter menneskelig aktivitet ble påvist (Nordeide 2003). 
 
I 1901-02 ble det i følge tradisjonen gjort funn av et våpensett, ID 006153, i en kløft 
i berget nordøst for restkollen. Funnet bestod av et sverd, en skjoldbule, flere 
spydspisser, en hjelm og deler av pilspisser, men det var ikke rapportert om noen 
haug over disse gjenstandene (Nordeide 2003). 
 
For øvrig kan det nevnes at langs Ågårdselva ligger i dag ruinene etter Nord-
Europas største sagbruk, Soli brug, som var i drift fra 1600-tallet til 1925. Det 
finnes omfattende steinruiner etter 22 oppgangssager langs elva og en velholdt 
hovedbygning. Det er ikke unaturlig å tenke seg at man har hentet store mengder 
stein fra det gamle bruddet oppe ved lokalitet 1 på Finstad for å kunne oppføre 
sagbruket. I følge lokale folk, var dette bruddet særlig i bruk rundt 1900, hvor man 
skipet store mengder stein ut ved Sollikroa og ned på Glomma. Området ved 
vassdragene rundt dagens Solli kro, har for øvrig ved flere tilfeller i 
etterreformatorisk tid vært utsatt for trefninger. Dette dreier seg hovedsakelig om 
krigføring mellom svenske og dansk-norske hærstyrker på 1800-tallet, og spor etter 
aktivitet under 2. verdenskrig. Omtrent midt på restkollen i planområdet fantes 
rester etter en bunkers fra 2. verdenskrig, og gamle tyske patronhylser ble funnet i 
torva på lokalitet 1, antagelig var det en skytestilling her oppe.  
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På et høydedrag ca 200 meter nordvest for låven på gården Finstad (78/1) ligger en 
langhaug fra bronsealder, (ID 006154), noe dårlig markert og bevart. I vest ligger 
den nesten på kanten av stupet og går omtrent i ett med fjellet, på de øvrige kanter 
er den noe bedre markert. To relativt store groper finnes i toppen. Haugen utgjør 
høyeste punkt og er orientert NNØ-SSV på en bergrygg som stuper bratt nedmot 
dyrket mark på alle kanter. Fjellet ligger i dagen mellom gressdekte fordypninger. 
Det er i dag utsikt mot vest, forøvrig er haugen skjermet av blandingsskog og frodig 
bunnvegetasjon (Askeladden). Før tilvekst av skog, har man fra bergryggen hatt god 
utsikt over et stort område og elva Visterflo. 
 
Det er for øvrig registrert flere boplassfunn fra steinalder i nærområdet der lokalitet 
1 ble gravd ut, alle disse ble registrert i 1990 (se kart under 8.7, vedlegg 2). Lenger 
opp i åsen nord og nordvest for lokalitet 1 er det registrert 3 steinalderboplasser (ID 
007017. 007016 og 007015). ID 007015 ble ikke gjenfunnet ved nyregistreringen i 
2003 (Nordeide 2003), og har antagelig vært feil avmerket på kartet. I følge 
lokalbefolkningen er det moderne masseuttaket fra 1960-tallet, og tilvekst av skog 
tyder på at det ikke har vært steinbruddsaktivitet i området siden den gang. Det er 
dermed neppe tilfelle at lok ID 007015 har forsvunnet i masseuttaket, siden den ble 
registrert i 1990. Det er for øvrig også registrert bosetnings/aktivitets-områder 
sydøst for boplassen (ID 007018 og 007019). Det er funnet flint på begge disse 
boplassene, blant annet 3 store flekker samt en usikker gravhaug på ID 007018. 
Alle disse registreringene er gjort på gården Jersø lille 79/1, i følge fornminne-id fra 
fornminnregisteret og også i følge Askeladden. I følge mine undersøkelser, ligger 
imidlertid ID 007020 under gården Finstad 78/1. Ingen av de andre boplassene i 
området er videre undersøkt. De berøres heller ikke av reguleringsplanen for 
masseuttak på Finstad, og området vil i fremtiden ha status som spesialområde 
bevaring. 
 
Det har i de senere år vært foretatt en rekke viktige forvaltningsundersøkelser i 
Østfold. Disse undersøkelsene er essensielle for forskningen omkring steinalder i 
sørøst-Norge fordi det også har vært rom for publisering. Det må i første rekke her 
fremheves Svinesundprosjektet (Glørstad et al. 2002, 2003 og 2004), dobbeltspor/ 
E6-prosjektet (Berg 1995 x 2) og Vinterbrolokalitetene (Jaksland 2001). Dessuten 
ble det gravd 5 mesolittiske lokaliteter i Halden i 1989 som ikke er publisert 
(Lindblom et al. uten årstall). Alle disse undersøkelsene har vært med på å bygge 
opp under og videreutvikle det viktige arbeidet som i første rekke Egil Mikkelsen 
utførte på 1970-tallet på begge sider av Oslofjorden (Mikkelsen 1974 og spesielt 
Mikkelsen 1975), da den kronologien vi benytter for mesolittisk periode i området i 
dag ble utviklet. Fortsatt er forskningen på denne forhistoriske perioden bare i 
startgropa, og undersøkelser av den typen som ble utført på Finstad kan være med 
på å nyansere bildet. De små lokalitetene er viktige for forskningen, fordi de med 
mindre ressurser kan analyseres videre. 
 
Lokalitet 1 fremstod som en klassisk strandbundet jegersteinalderlokalitet med 
karakteristisk topografi. Boplassen lå på en nordøst-sydvest orientert flate, med 
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meget god utsikt mot syd og øst, over landskapet og vannveiene i området. Høyde 
over havet var anslagsvis 40 - 42 i følge GPS og kart. I nord ble flaten avgrenset av 
en lav, langsgående bergrygg. I vest og sørvest ble flaten avgrenset av knauser. 
Kanten på tidligere masseuttak (fra 1960-tallet) skjærer inn mellom disse knausene, 
som i følge gamle kart tidligere utgjorde mer eller mindre én sammenhengende 
bergknaus. I forkant av flaten i sør var det en skarp kant ned, i sørøst og øst skrånte 
terrenget noe slakere nedover. Boplassflaten dekker et areal på anslagsvis 
minimum150 – maksimum 250 m2, og ligger relativt godt beskyttet fra vær og vind. 
Bergknausen i forkant (sør-sørøst) var derimot meget utsatt for vind, noe som ikke 
var til å unngå å legge merke til siden såldestasjonen ble bygget her. Denne lave 
bergknausen beskyttet imidlertid området rett bak godt. Generell jordprofil i 
området bestod av en middels godt utviklet podsollprofil, med varierende tykkelse 
på torvlaget. Funn og antatt aktivitetsområde var avgrenset til det veldrenerende 
sand- og gruslaget, som dekket anslagsvis 150 m2, i følge fylkeskommunens 
registrering (Nordeide 2003). Boplassen er registrert i fornminneregisteret under ID 
007020 og i Askeladden under ID 22473. 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Lokalitet 1 Finstad ligger mellom 40 og 42 meter over havet. Dette antyder at 
boplassen etter Sørensens (1999) strandlinjekurve burde høre inn under den 
senmesolittiske periode, antatt fase 4 (5800 – 5000 BP, 4650 – 3800 f.Kr, jf. 
Glørstad 2002:32), noe som også er antydet i fylkeskommunens rapport (Nordeide 
2003), og i Kulturhistorisk museum Universitetet i Oslo, Fornminneseksjonens 
prosjektplan, datert 13. oktober 2003 (Nybruget 2003). Opprinnelig var det en del 
av prosjektplanen å avslutte utgravningen på Finstad med flateavdekking i håp om å 
eventuelt finne spor etter strukturer i undergrunnen. Om aktiviteten på stedet viste 
seg å være av for eksempel neolittisk karakter, ville en slik flateavdekking kunne 
avdekke spor etter huskonstruksjoner. Det ble imidlertid fort klart at lokal topografi 
på lokalitet 1 gjorde det uaktuelt å flateavdekke. Den mulige aktivitetsflaten var 
liten og undergrunnen bestod av mye stein. Stedet fremstod allerede ved befaring 
første dag i felt som en klassisk eldre steinalderlokalitet, og muligheten for senere 
bosetningsspor var åpenbart liten. En konvensjonell steinalderutgravning er som 
regel ingen totalgraving, på Finstad dekket det utgravde feltet ca 20 % av mulig 
boplassflate. Slik sett ville det, ved å avslutte utgravningen med en flateavdekking, 
kunne avdekkes flere strukturer. I dette tilfellet var flateavdekking uaktuelt, men 
denne metoden bør alltid overveies der forholdene ligger til rette for det, også på 
eldre steinalders boplasser, med håp om å øke andelen undersøkte boplasser med 
strukturer. 
 
Det var altså mye som tydet på at lokalitet 1 på Finstad var en liten boplass, den 
hadde begrenset utstrekning topografisk, og det er sannsynlig at den kan 
representere ett eller noen få kortere besøk i overgangen mellom eldre og yngre 
steinalder. Det virket ikke som om boplassen var forstyrret av senere tids aktivitet i 
området. En slik ”ren” boplass vil kunne gi et viktig bidrag til kunnskapen om 
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denne perioden i Østfold, og spesifikt diskusjonen omkring de kronologiske og 
typologiske rammer ved overgangen mellom eldre og yngre steinalder. Slik 
grunnforskning er essensiell for den videre forståelsen av de arkeologiske 
gjenlevningene. 
 
Det er ikke foretatt mange undersøkelser av boplasser fra eldre steinalder i Råde. 
Dobbeltsporprosjektet undersøkte i 1994 to boplasser (Børstadbakken R52/53 og en 
i Ågårdskrysset), men begge disse boplassene var sterkt omrotet. Lenger syd i 
fylket har det i regi av Svinesundprosjektet blitt registrert flere lokaliteter fra 
overgangen mellom eldre og yngre steinalder (Glørstad et al. 2002, 2003, 2004) 
Lenger nord, i Vestby, ble det også undersøkt boplasser fra denne perioden i 
forbindelse med Dobbeltspor/E6-prosjektet (Berg 1995), og dessuten må også den 
upubliserte lokalitet 5 fra Haldenprosjektet i 1989 nevnes (Lindblom m.fl. uten 
årstall). Det finnes dog fortsatt relativt få sikre 14C-dateringer, og et viktig mål for 
undersøkelsene på Finstad var å kunne få flere dateringer, slik at fase 4 får flere ben 
å stå på, kronologisk men også typologisk sett. Flere undersøkelser av varierte 
boplasser, vil kunne gi viktige bidrag til den pågående forskningen omkring 
steinalderen i Østlandsområdet, som er et satsningsområde ved Kulturhistorisk 
museum Universitetet i Oslo, fornminneseksjonen, jf. langtidsplanen 2001 – 2010. 
Mye grunnforskning gjenstår fortsatt med hensyn til mesolittisk periode i Østfold. 
Forvaltningsgravinger og ikke minst nye publiseringer av slik grunnforskning er 
essensielt for den videre forståelsen av perioden på et annet nivå enn den 
typologisk/kronologiske, med særlig tanke på sosial organisering og forståelse av 
senmesolittisk periode også på et annet plan enn den rent teknologiske og 
ressursorienterte. Særlig de mindre og spesialiserte boplassene er godt egnet for 
studier av boplassorganisering. Når en boplass kun er resultat av ett eller noen få 
besøk, vil slik struktur være lettere å spore enn på de mer komplekse 
basisboplassene. Her vil opphold over en lengre periode og kanskje ved gjentatte 
anledninger gjøre spredningsmønster og organisering komplisert å gjenfinne. Desto 
mer interessant – men også mer ressurskrevende enn det de fleste 
forvaltningsundersøkelser gir rom for.  
 
Ved undersøkelsen av lokalitet 1 på Finstad var det et sentralt punkt å forsøke å få 
en viss forståelse av boplassens funksjon, om aktiviteten på stedet har preg av én 
knakkesituasjon, om det er snakk om en ”jaktstasjon” eller om stedet bærer mer 
preg av opphold over noe tid. I forlengelsen av dette har det vært prioritert å 
undersøke eventuelle strukturer på stedet, av typen ildsteder, hyttetufter, møddinger 
osv. Slike faktorer vil være sentrale i en videre analyse av boplassorganisering, og 
dessuten et velegnet utgangspunkt for sikre 14C-dateringer i kontekst. Dessuten er 
det sentralt å vurdere de typologiske trekk i materialet fra Finstad, for om mulig å 
kunne bidra til å nyansere bildet av fase 4 i regionen. 
 
Det er som nevnt likevel begrenset hvor store ressurser som er tilgjengelig ved 
etterarbeid fra forvaltningsgravinger. Hovedmålet ved undersøkelsen blir dermed å 
legge dokumentasjon og rapport til rette for videre bearbeidelse og analyse, med 



Gnr. 78/1, Råde, Østfold  Saksnr. 03/574 
 

 11 
Kulturhistorisk museum, Universitetet 
i Oslo, Fornminneseksjonen 

 

håp om at lokalitet 1 på Finstad kan gi et bidrag til en bredere forståelse av den 
avsluttende mesolittiske perioden i Østfold. 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

På lokalitet 1 på Finstad ble det foretatt en konvensjonell steinalderutgravning. Etter 
avtorving med maskin, ble det lagt ut et målesystem med kikkert, dvs. et rettvinklet 
koordinatsystem inndelt i meterruter. X-og y-aksen blir slik de sikre linjene som 
resten av rutenettet legges ut i fra ved hjelp av målebånd og phytagoras. X-aksen 
hadde stigende verdier mot nord og y-aksen hadde stigende verdier mot øst. 
Målesystemet lå horisontalt i vater over markoverflaten, og alle meterpunkter ble 
loddet ned og markert med spiker. Sydvestre hjørne i hver meterrute markerte rute-
id i koordinatsystemet, og hver m2 ble delt inn i 4 kvadranter; NV, NØ, SV og SØ. 
Rutene ble så gravd i 10 cm. mekaniske lag, og deretter ble all masse såldet 
gjennom 4 mm. maskevidde, og artefaktene ble samlet inn. Gravingen foregikk for 
hånd med graveskje og spade når det var mulig. 
 
Hvert lag ble dokumentert i plan før det neste ble gravd. Det vil si at etter at de 
første 10 cm under torva var gravd, ble hele feltet tegnet i plan i målestokk 1:50 og 
fotografert. I dokumentasjonen refereres det da til ”topp lag 2”. Etter graving av lag 
2 ble ”topp lag 3” dokumentert osv. Strukturer er i tillegg tegnet i plan i målestokk 
1:20 før snitting (snitt tegnet i 1:20), og fotografert i plan og profil. Profiler er 
tegnet i målestokk 1:20, og disse er også fotografert. 
 

 
Figur 2: Konvensjonell utgravning i ruter og lag, sålding av massen i bakgrunnen. 
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Hele boplassflaten ble nivellert langs x-og y-aksen, på hver 4. meter ved alle 
prøverutene på hele boplassflaten og på enkelte andre strategiske punkter. Selve det 
utgravde feltet ble nivellert på hver meter langs feltavgrensningen og langs 
profilbenken. All nivellering foregikk etter maskinell avtorving, se for øvrig 
vedlagte nivelleringsliste. 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Første arbeidsdag ble brukt til befaring i området i følge med saksbehandler Per 
Oscar Nybruget og daglig leder for Brødrene Høydahl A/S, Egil Kristiansen. 
Prøvestikkene etter fylkeskommunens nyregistrering lot seg enkelt gjenfinne. I 
samarbeid med Brødrene Høydahl A/S, ble busker og kratt fjernet samme 
ettermiddag, etter instrukser fra undertegnede. Vannledning med meget kraftig 
trykk var lagt opp til boplassflaten ankomstdagen. 2. arbeidsdag ble brukt til 
bygging av gapahuk og såldestasjon, mens en person avtorvet flata sammen med 
gravemaskinføreren og 12 tonns gravemaskin med planeringsskuffe. 

 
17 prøveruter på 50 x 50 cm ble gravd med 4 meters mellomrom innenfor et 
koordinatsystem med 100x 100y som sentrum, som dekket hele den mulige 
boplassflaten. Aktivitetsområdet hadde en maksimumsutstrekning på anslagsvis 250 
m2. Oversikt over gravde prøveruter, alle funn i flint: 
 

Koordinat Kommentar 
92x 92y SV Funntom i 3 lag. 
92x 96y SV Funntom i 3 lag. 
96x 92y SV Lag 1: 0 funn Lag 2: 0 funn. Lag 3: 4 funn. Lag 4: 0 funn. 
96x 96y SV Lag 1: 0 funn. Lag 2: 1 funn. Lag 3: 2 funn. Lag 3: 1 funn. 
100x 92y SV Lag 1: 1 funn. Lag 2: 0 funn. Lag 3: 1 funn Lag 4: 0 funn. 
94x 100y SV Gravd ved en feil, i stedet for 96x 100y SV. 

Lag 1: 0 funn. Lag 2: 3 funn. Lag 3: 1 funn. Lag 4: 2 funn. 
100x 96y SV Lag 1: 0 funn. Lag 2: 1 funn. Lag 3: 1 funn. Lag 4: 0 funn. 
100x 100y SV Lag 1: 0 funn. Lag 2: 1 funn. Lag 3: 0 funn. 
96x 100y SV Ble ved en feil ikke gravd. 
98x 102y SV Ekstra prøverute; dette området falt utenfor 4-meters-systemet. 

Lag 1: 3 funn. Lag 2: 2 funn. Lag 3: 0 funn. 
100x 104y SV Lag 1: 0 funn. Lag 2: 7 funn, hvorav 1 mikroflekke. Lag 3: 6, 

hvorav 1 mikroflekke. Lag 4: 0 funn. 
104x 104y SV Lag 1: 1 funn. Lag 2: 3 funn. Lag 3: 3 funn. Lag 4: 0 funn. 
104x 100y SV Lag 1: 0 funn. Lag 2:  funn. Lag 3: 1 funn. Lag 4: 0 funn. 
104x 96y SV Lag 1: 0 funn. Lag 2: 0 funn. Lag 3:1 funn. Lag 4: 0 funn. 
104x 108y SV Stor stein i ruta, ikke gravd. 
108x 104y SV Lag 1: 0 funn. Lag 2: 3 funn. Lag 3:4 funn. Lag 4: 3 funn. 
108x 108y SV Funn av avslagsskraper i lag 2, noe strandrullet og fragmentert. 

Lag 1: 2 funn. Lag 2: 4 funn. Lag 3: 1 funn. Lag 4: 0 funn. 
112x 108y SV Funntom i 3 lag. 
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Origo befant seg i nærheten av det mest funnrike prøvestikket fra fylkeskommunens 
registrering. Prøverutene ble gravd lagvis i 10 cm lag, i minst 3 lag (30 cm under 
torva) eller i 4 lag hvis lag 3 var funnførende. 
 
Ut fra denne prøveundersøkelsen, samt vurdering av fylkeskommunens prøvestikk 
og lokal topografi, ble det til å begynne med lagt ut et 37 m2 stort utgravningsfelt. 
Origo ble liggende 2 meter vest for feltet, og en profilbenk ble lagt langs103,5x – 
104x og 102y – 107y. Det området som ble valgt, ble antatt å være det mest 
funnrike og dessuten det mest plane stedet på flaten. Den siste utgravningsuken ble 
det åpnet 4 m2 ruter ekstra møt sydøst, da funnene så ut til å konsentrere seg inn 
mot fjellet i forkant av boplassen. Dette området refereres til som ”ekstraruter” i 
dokumentasjonen. 
 
Fylkeskommunens mest funnrike prøvestikk ble liggende helt i kanten av feltet, 
omtrent ved 100x 101y SØ (GPS-innmålt til N59º19,627 og E010º56,911), 
antagelig dreier dette seg om prøvestikk nr 1. Funnene her omfatter 19 
flintartefakter hvorav 2 mikroflekker, samt en del bergart og kvarts som 
undertegnede har avskrevet. Et annet gammelt prøvestikk ble gjenfunnet ca i rute 
96x 99y NØ, prøvestikk 11, dette var funntomt. Muligens lå prøvestikk nr 10 i 
utgravningsfeltet i rute 99x 105y NØ/NV – 100x 105y SØ/SV (GPS-innmålt til 
N59º19,622 og E010º56,903), her var det en humusfylt grop av ubestemt karakter. 
Prøvestikk nr 10 var det nest mest funnrike prøvestikket, og inneholdt 6 
flintartefakter hvorav en flekke med retusjert kant. Dette kan også være et eldre 
prøvestikk fra registreringen i 1990 (Boaz 1991). 
 
Det ble ikke ansett som hensiktsmessig å dokumentere feltet i plan før gravingen av 
lag 1 startet. 
 
Lag 1 (0 – 10 cm under torva) bestod i hovedsak av et gråbrunt utvaskingslag med 
meget fin pulveraktig sand. Alle torvrester ble fjernet for hånd før graving av lag 1. 
Gjennomgående var det ikke mye funn i lag 1, og mange av funnene var 
mikroavslag og splinter. Den til dels ekstremt fine sanden i lag 1 og de små 
mengdene funn, kan nok delvis sees som en følge av moderne steinbruddsaktivitet 
like i nærheten. Steinbruddet fra 1960-tallet skjærer inn i åsen kun ca. 20 meter fra 
det utgravde området. Dette moderne bruddet har antageligvis produsert mengder 
av steinstøv som ved utgravning av lokaliteten var påtagelig ved avtorving og 
graving av lag 1. Det ble gravd 41,25 m2 i lag 1. 
 
Lag 2 (10 – 20 cm under torva), kan karakteriseres som et sand-og grusholdig 
anrikningslag med brunrød over mot gul farge. Dette var klart det mest funnrike 
sjiktet i hele det utgravde området. Under graving av dette laget, var de store 
mengdene naturlig stein av varierende størrelse i undergrunnen ikke til å unngå å 
legge merke til. Det ble gravd 41 m2 i lag 2.  
 
Lag 3 (20 – 30 cm under torva) var også en del av anrikningslaget i den naturlige 
podsol-undergrunnen i området. Funnene avtok i lag 3, men fortsatt var enkelte 



Gnr. 78/1, Råde, Østfold  Saksnr. 03/574 
 

 14 
Kulturhistorisk museum, Universitetet 
i Oslo, Fornminneseksjonen 

 

konsentrasjoner av funn påtakelig. Det var mye stein også i dette laget. Etter 
graving av lag 3 var det tydelig at det i enkelte områder var kommet frem en steril 
undergrunn bestående av gulgrå silt og leireblandet sand som drenerte dårlig (se 
avgrensning på plantegning av topp lag 4 og topp lag 5). Denne undergrunnen var 
så godt som fri for stein, og det virket dermed som om den naturlige steinen i 
undergrunnen fulgte anrikningslaget – og det samme gjelder funnene. Det ble gravd 
40,75 m2 i lag 3. Fast fjell (rute 99x 108y SØ) var så vidt synlig etter graving av 
dette laget. Lag 3 antas å representere opprinnelig markoverflate, dvs. et sted 
mellom 20 og 30 cm under torva. Dette baseres på funnmengde og vurdering av 
undergrunnen. For en eventuell funnspredningsanalyse, virker det mest fornuftig å 
benytte plantegningen av topp lag 4 som underlag. Da vil nivået antagelig tilsvare 
opprinnelig flate eller en anelse dypere. Dette nivået vil være vanskelig å anslå 
nøyaktig, da utgravningen foregår mekanisk, og ikke strategrafisk, og det er også 
bare natur-strategrafi på stedet. 
 
 

 
Figur 3. Foto av utgravningsfeltet i plan topp lag 4 sett mot SØ. 
 
Lag 4 (30 – 40 cm under torva) ble besluttet gravd i de områdene av feltet der det 
forekom en del funn i lag 3 – dvs. i sydøstre del av feltet. I dette område hadde 
undergrunnen fortsatt preg av anrikningslag i lag 4, og enkelte funn forekom også 
under graving av dette laget. Det var ikke før lag 4 var ferdig gravd, at ildsted S.1 
med sikkerhet kunne påvises. I topp lag 5 var det imidlertid meget tydelig. Det ble 
gravd 15,25 m2 i lag 4, og det er grunn til å anta at i det åpnede utgravningsfeltet ble 
alle funnførende lag gravd. I topp lag 5 begynte anrikningslaget å gå over i hard 
anriket aurheller, og det var som nevnt lite funn i lag 4. 
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Figur 4. Tegning av utgravningsfeltet i plan topp lag 4. Ildsted S. 1 (3) ble ved 
graving av lag 4 tydelig. 
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Figur 5. Antall funn fordelt på lag. 
 
Utgravd areal minker noe dess dypere lag; dette kommer av at det under graving 
forsvant noen kvadranter da en stor flyttblokk (rute 103x 107y) kom til syne, og fast 
fjell dukket opp i sydøstre hjørne. Utgravd areal er, som beskrevet over, omtrent det 
samme i lag 1, 2 og 3. I lag 4 er det kun gravd 15,25 m2, og det ene funnet i lag 5 
dreier seg om kullprøven (K. 2) tatt i S. 1. 
 
Det var som nevnt mye stein av varierende størrelse i de funnførende lagene, og det 
virker ikke som om boplassen er forsøkt ryddet. 

 
Søk med metalldetektor foregikk i hele planområdet, dvs. både på selve 
boplassflaten og også noe i terrenget rundt. Det ble ikke gjort metallfunn av 
betydning. 

 
Mandag 30.08 ble hovedvannledningen til bøndenes vanningssystem i området 
overkjørt og ødelagt. Dette var den samme vannledningen som forsynte 
utgravningen med såldevann, og vi var dermed uten såldemulighet så lenge vannet 
ikke var i orden. Massene var fuktige pga. en del regn, og med mye røtter i tillegg 
var tørrsålding dermed utelukket. Vannledningen ble reparert av Brødrene Høydahl 
A/S i løpet av mandagen – men sprakk på nytt på 3 – 4 steder dagen etter pga. luft i 
systemet. Dette tok sin tid å reparere, og til tross for at Brødrene Høydahl A/S 
gjorde sitt ytterste, var ikke vannet tilbake før fredags morgen. Dermed mistet vi i 
praksis minst 3 arbeidsdager, som ble brukt til rekognosering i nærområdet på leting 
etter fornminner. Slik ble hulveien og en husmannsplass oppdaget, samt noe av 
flinten langs traktorsporet opp til lokaliteten. Husmannsplassen var tydeligvis 
etterreformatorisk, med piperøys. Det kom senere for en dag at den var bebodd helt 
til 1920-tallet. Hulveien var derimot ikke registrert, og Østfold fylkeskommune ble 
gjort oppmerksomme på den. Hulveien lå omtrent på grensen til planområdet i øst, 
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øst for traktorsporet. Prosjektet ble utvidet med 3 dager som en følge av denne 
forsinkelsen, da det ble klart at det ble tidsnød mot slutten av de opprinnelige 5 
ukene. 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Postdeposisjonelle forstyrrelser er viktig å vurdere ved utgravning av 
steinalderlokaliteter. Utgravningsflaten på Finstad var relativt plan, og antageligvis 
har ikke problemet med utglidning og erosjon av masser vært særlig stort. 
Boplassflaten lå også relativt godt beskyttet mellom bergknausene. Fjellet lå som en 
barriere i sydøst og øst. Masseutglidning ovenfra, fra nord, kunne vært et problem, 
men også her bestod knausen for det meste av massivt fjell og kampestein, noe av 
denne steinen kan ha rast ned på flaten der det utgravde området lå, i nordlig 
felthalvdel. Podsol-profilen virket for øvrig uforstyrret på hele boplassflaten og 
middels godt utviklet. Dette indikerer at flaten har vært uforstyrret i lengre tid. 
Dette er også betryggende i forhold til det faktum at det har vært mye 
steinbruddsaktivitet i området gjennom flere hundreår. Enkelte gjenstander i jern 
ble funnet i torva, men ikke dypere enn det.  
 
Funnene i lag 1 var typisk små mikroavslag og splinter. Artefakter i de øvre jordlag 
vil naturlig være mest utsatt for mekanisk påvirkning i form av overflatefrost og 
også tråkk. Dette kan være med på å fragmentere artefaktene. Enkelte hevder at et 
tegn på frostforstyrrelse, vil være at mange store artefakter finnes nær overflaten 
(Wood og Johnson 1978:333-346; Schiffer 1996:213-215). Det er kjent at frost kan 
presse ting oppover i jorda. Dette er imidlertid helt avhengig av gjenstandens 
overflate, hvor stort areal som utsettes for trykk oppover, gjenstandens orientering i 
utgangspunktet og en rekke andre fysiske faktorer. I tillegg kommer andre 
postdeposisjonelle forhold, som påvirkning fra røtter osv. Sentralt i denne 
sammenheng, er å peke på at slik vertikal bevegelse i undergrunnen er et mye 
mindre problem enn horisontal bevegelse av typen masseutglidninger og erosjon. 
Rennende vann vil kunne skape slike problemer. Selv om det i vårløsningen kan ha 
rent vann ned fra åsen, vil dette neppe ha påvirket utgravningsfeltet i nevneverdig 
grad. På grunn av den lokale topografien, vil vannet ha blitt ledet bort fra selve 
utgravningsfeltet og eventuelt ned på det laveste punktet på flaten, ned mot det 
moderne steinbruddet. Med hensyn til senere analyser bør det påpekes at det, som 
tidligere nevnt, ikke ser ut til at slik horisontal masseforflytning har vært et stort 
problem på lokalitet 1. Da funnmengden på stedet heller ikke var overveldende stor, 
bør materialet være velegnet som utgangspunkt for spredningsanalyser og videre 
tolkninger av boplassen. Ved slike spredningsanalyser er det også vanlig å se alle 
lag under ett, og eventuelle vertikale bevegelser av funn er slik sett ikke noe 
problem. 
 
Bevaringsforholdene for organisk materiale på lokalitet 1 på Finstad var relativt 
dårlige, som forventet i sørøstnorsk blandingsskog. Undergrunnen var sur, i følge 
grunneier med en pH på rundt 4. Funnene konsentrerte seg til anrikningslaget, som 
bestod av godt drenerende sand, grus og stein som har sitt opphav i de sure 
grunnfjellsbergartene som dominerer regionen. I tillegg vil vekst av gran de siste 
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par tusen år ha hatt en forsurende effekt på undergrunnen. Alt dette er faktorer som 
gjør forholdene lite gunstige for bevaring av organisk materiale. Dette var meget 
tydelig i forhold til ildstedet som ble påvist ( S. 1), hvor det var vanskelig å se 
fyllskifter i det hele tatt. 

 
Under utgravningen av lokalitet 1 fremkom ikke materiale som tyder på 
sammenblanding av materiale fra yngre perioder enn steinalder. Om det kan være 
snakk om flere aktivitetsfaser i steinalder, er noe jeg vil komme tilbake til i kapittel 
5.6.2. og 6. Uansett vil strandlinjekurven for området (Sørensen 1999) gi en bakre 
datering i forhold til hvor gammel boplassen kan være, se for øvrig kapittel 5.6.1. 
 
Været var noe varierende under utgravningsperioden, med til dels store mengder 
regn i perioder mot slutten av gravingen. Dette gjør at podsoll-profilen ikke 
kommer helt til sin rett på fotografiene, undergrunnen var på dette tidspunktet 
konstant fuktig, det samme gjelder profilfoto av S. 1. Periodevis godt vær tidligere, 
gjør at fotografiene i plan av de forskjellige nivåene samt S. 1 er brukbare. Bortsett 
fra dette, var ikke regnværet til direkte hinder for utgravningen. Til tross for 
mengder av stor stein i feltet, var gravingen effektiv; det ble gravd til sammen 
13,825 m3 masse, og all masse ble vannsoldet. 

 
Katalogiseringen er i sin helhet utført av undertegnede. 

5.5 UTGRAVNINGEN 

5.5.1 FUNNMATERIALE 

Funnmaterialet fra Finstad er tilvekstført under C 53668. Den samlede 
funnmengden var på til sammen 3063 funn, dette inkluderer også funn fra 
fylkeskommunens prøvestikk i 2003, samt noen løsfunn. Flint utgjør hele 99,4% av 
funnmaterialet.  
 

Alle funn fordelt på materiale: 
Materiale Sum av Antall 

flint 3046 
kvarts 3 
bergart 1 

hasselnøtt 11 

trekull, prøve 2 
Totalt antall funn:                           3063 

Tabell 1. Antall funn fordelt på materialekategori. 

5.5.1.1 FLINT 

Flintmaterialet er av varierende kvalitet, og omfatter alt fra meget grov chert-
lignende grå flint til mørk senon-flint. Det er en viss overvekt i materialet av flint av 
homogen og god kvalitet. Et generelt inntrykk er at flinten heller ikke er maksimalt 
nedarbeidet, relativt store avslag, fragmenter og kjerner er observert. Bipolar 
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teknikk forekommer, men er ikke utbredt i dette materialet. Det ble observert lite 
vannrullet eller patinert flint og lite ubearbeidet naturlig strandflint. Antageligvis 
har slike mindre knoller av lokal strandflint vært den viktigste materialekilden for 
redskapstilvirkning, og en relativt stor andel av materialet har rester av cortex. For 
øvrig er det også en del flint som er brent. 
  

Flint, oversikt over alle funn: 
Materiale U.nr. Gjenstandstype Form Variant Teknikk Sum av Antall 
Sekundærbearbeidet flint: 
flint 1 Pilspiss Tverregget   1 

flint 2 Pilspiss Enegget   2 

flint 3 Pilspiss A-spiss   1 

flint 4 Flekke Med skrå enderetusj   1 

flint 7 Avslag Med rett retusj Skraper  1 

flint 8 Avslag Med konveks retusj Skraper  1 

flint 9 Avslag Med konkav retusj Skraper  1 

flint 10 Avslag Diverse retusj   4 

flint 12 Fragment   Slipt 1 

flint 13 Fragment Rett retusj   1 

flint 13 Fragment Rett retusj Skraper  1 

flint 14 Fragment Konveks retusj Skraper  1 

flint 15 Fragment Konkav retusj   1 

flint 16 Fragment Diverse retusj   19 

Sum sekundærbearbeidet flint:                                                                                                  36 
 
Primærtilvirket flint (avfall): 
flint 5 Flekke    21 

flint 6 Mikroflekke    200 

flint 11 Avslag    917 

flint 17 Fragment    1846 

flint 18 Kjerne Plattformkjerne   6 

flint 19 Kjerne Bipolar kjerne   3 

flint 20 Kjerne Uregelmessig kjerne   7 

flint 21 Kjerne Kjernefragment   9 

flint 22 Knoll    1 

Sum primærtilvirket flint:                                                                                                         3010 
 
Sum alle funn av flint:                                                                                                              3046 

Tabell 2. Flint, oversikt over alle funn. 
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Andelen sekundærbearbeidet flint er lav og utgjør 36 funn eller 0,99 % av det totale 
flintinnventaret på boplassen.   
 
Flekker og mikroflekker brukes som betegnelse slik det er definert av Knut 
Helskog, Svein Indrelid og Egil Mikkelsen (1976), dvs. avslag med minst en rygg 
og minst to relativt jevne og parallelle sider over en lengde av minst 2/3. 
Lengde/bredde-forholdet er => 2:1. Kategorien ”flekkelignende avslag” er ikke 
benyttet. Allerede under utgravning var det åpenbart at andelen meget regulært 
produserte mikroflekker av høy kvalitet var relativt stor. Se for øvrig kap. 5.6.2. om 
katalogiseringen av materialet. 

 
Mikroflekker: 
Mikroflekker er flekker der største bredde =< 8 mm. 
Mikroflekketeknikken ser ut til å være basert på håndtakskjerne-teknologi, og 
meget forfinet sådan. Funn av fragmenter av håndtakskjerner antyder dette, samt 
funn av mange og meget regulære mikroflekker. Disse er ofte noe avrundet og bøyd 
i distalenden, noe som også antyder bruk av håndtakskjerne. I forhold til antagelsen 
om at Finstad representerer en fase 4 lokalitet, er dette et klart arkaisk trekk som 
peker bakover i tid. Bipolar teknikk forekommer, men flertallet av mikroflekkene er 
så regulære at de neppe er produsert på bipolare kjerner. En stor del av 
mikroflekkene mangler distalpartiet. Distalpartiet vil være det svakeste punktet når 
flekkene er slått på håndtakskjerner og følgelig ofte er bøyd i denne enden, 
mikroflekkene knekker dermed lett i distalpartiet. Distalpartiet kan eventuelt også 
være knekt av med hensikt, slik at mikroflekkene egner seg bedre til sammensatte 
flinteggredskap (jf. Mikkelsen 1974). Dette ville i så fall forklare det faktum at en 
del av mikroflekkene ser ut til å ha bruksretusj og skader langs kantene. De fleste 
mikroflekkene har så lite fremtredende slagbule, at det er naturlig å anta at de er 
tilvirket ved trykkteknikk. Denne metoden gir god kontroll på hvor avspaltningene 
skjer, og det er mulig å produsere meget små og meget regulære mikroflekker. Ved 
å studere slagbulene nærmere, bør det kunne fastslåes om regulariteten er 
gjennomgående. Alternativt kan mikroflekkene også ha fremkommet ved indirekte 
teknikk ved bruk av en punch/et mellomstykke, men dette vil antageligvis 
produsere bredere og kortere flekker. Når slagbulen er liten, vil det ikke være 
nødvendig å knekke den av før mikroflekken settes inn i et flinteggredskap.  

  
Flekker: 
Det forekommer en del flekker i materialet som bare så vidt oppfyller 
størrelseskravet til flekker, med en bredde på 0,9 og 1 cm. Flekke-teknologien er 
generelt ikke så forfinet som for mikroflekkene, og det kan nok også tenkes at 
enkelte flekkelignende avslag er katalogisert som flekker. Flekkene er ikke regulært 
produsert på f.eks. sylindrisk flekkekjerne. 
 
Avslag: 
Artefakter er katalogisert som avslag når minst 50 % eller mer av slagbulen er 
intakt, med slagpunktet til stede. Allerede ved utgravningen var inntrykket at 
andelen avslag var høy i forhold til andelen fragmenter. Dette antyder at materialet 
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ikke er nedarbeidet maksimalt, og at materialet ikke har blitt utsatt for knusing som 
et resultat av langvarig eller senere bosettingsaktivitet. Denne påpekte andelen 
avslag vs. fragmenter er en noe subjektiv observasjon. Dette er likevel et faktum 
som undertegnede finner det verdt å bemerke på grunnlag av tidligere 
katalogiserings- og utgravningserfaring. 
 
Fragmenter: 
Slåtte artefakter som ikke oppfyller kriteriene for avslag, faller under kategorien 
fragmenter. 
 
Kjerner: 
Plattformkjerner med én plattform dominerer, av og til med avspaltningsarr hele 
veien rundt, men ikke regulære av type koniske eller sylindriske. Enkelte av 
plattformkjernene ser ut til å være slått noe bipolart i sluttfasen (f.eks. 104x 106y 
SØ lag 2), men er ikke nedarbeidet maksimalt ved bipolar teknikk. 
Mikroflekkekjerner ser ut til å være av type håndtakskjerner (Helskog, Indrelid og 
Mikkelsen 1976:18, fig. 9:e), og av og til meget forfinede sådanne (f.eks. 
kjernefragmentene funnet i 104x 106y NØ lag 2, og 102x 107y SØ lag 2). Slike 
ekstremt regulære avspaltningsarr fremkommer kun ved bruk av indirekte teknikk 
eller trykkteknikk. 
Uregelmessige kjerner er den dominerende kategorien av egentlige kjerner. 
Bipolare kjerner: få bipolare kjerner er observert i materialet. Enkelte artefakter ser 
ut til å være slått bipolart i siste bruksfase (se under), og er katalogisert som dette. 
Ingen flintknoller ser ut til å være utelukkende bipolart redusert.  
Skjellhuggede skiver (Petersen 1999:60) forekommer ikke i regulær form, men 
enkelte av de eneggede pilspissene ser ut til å kunne være produsert på slike 
kjerneavslag. Noen større avslag har mindre avspaltningsarr på slagbulesiden, uten 
at de kan katalogiseres som skjellhuggede skiver. Det kan være at dette har vært 
intensjonelt for å få bikonvekse avslag til produksjon av tverrpiler eller eneggede 
pilspisser. 

 
Kjernefragment: 
Kategorien er forsøkt unngått, da dette er en samlebetegnelse med lite egentlig 
informasjon; alt kan klassifiseres som fragmenter av kjerner. Kategorien er likevel 
benyttet i de tilfeller der det er snakk om tydelige sidefragmenter av kjerner eller 
udiskutable deler av for eksempel håndtakskjerner. 
 
Økser:  
1 mulig eggfragment av kjerneøks i flint som er slått bipolart i siste bruksfase ble 
funnet i 107x 106y SØ, lag 2. Kjerneøkser i flint er kjent fra tidligere undersøkte 
fase 4-lokaliteter (for eksempel Jaksland 2003), men forekommer relativt sjeldent. 
Dette må nok sees i sammenheng med videre bruk av flintmaterialet til annen 
redskapsproduksjon etter at øksene er avhendet, som en økonomisering av 
flintmaterialet. 
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Pilspisser: 
En del fragmenter med ubestemmelig retusj ble påvist under katalogiseringen, 
fragmenter med ”diverse retusj”. Det er ikke utenkelig at en del av disse, før de ble 
fragmentert, har vært pilspissemner eller de har blitt skadet ved bruk. 
Tverrpiler: Til sammen ble det funnet kun 1 tverrpil. Dette er en veldefinert, smal 
og relativt stor rett tverregget pilspiss, funnet i 103x 104y NØ, lag 1. Etter 
avspaltningsarrene på tverrpilens overside å dømme, er den laget på et større ikke-
regulært avslag, og ryggene løper på tvers av pilens lengderetning. Hadde tverrpil-
produksjonen foregått på regulære flekker, ville det vært mulig å påvise dette ved å 
studere bølgeringer og avspaltningsarr på tverrpilenes overside. Dette er altså ikke 
tilfelle. 
Eneggede: Det er funnet 2 eneggede spisser, og det finnes flere under kategorien 
”diverse retusj”. De ser ut til å være produsert på skjellformede bikonvekse avslag, 
en teknikk som er typisk for fase 4. 
A-spiss: Én veldefinert tangepil, type A-spiss, med bruddskadet frontalparti/odd ble 
funnet i 107x 106y SV, lag 2. Tydelig retusjert tange med A1-retusj slått fra 
underside/bakside og A3-retusj slått fra overside/forside langs én sidekant. Den er 
laget på en relativt tykk regulær flekke med tange i proximalende og odd i 
distalende. På overside/forside er det synlige avspaltningsarr fra to motstående sider 
etter tidligere avspaltede flekker, noe som er et typisk kjennetegn for neolittiske 
sylindriske kjerner; flekken er dog uvanlig buet i distalende. Antatt neolittisk 
innslag på boplassen som stammer fra senere aktivitet i området. Under 
utgravningene på Finstad ble det gjort noen løsfunn av flint langs 
kjerreveien/traktorsporet på platået under boplassen, langs hulveien. Disse funnene 
bestod blant annet av biter av større flekker av mer neolittisk karakter. Det er ikke 
tvil om at det har vært aktivitet i området både før og etter lokalitet 1 på Finstad var 
i bruk, og A-spissen kan tolkes som en bortskutt pil fra senere aktivitet som ikke har 
noe å gjøre med hovedaktiviteten på boplassen å gjøre. Det er vanskelig å avgjøre 
om bruddskaden kommer av en treffskade. 
 
Skrapere: 
Flere skrapere ble påvist. En noe patinert og vannrullet avslagsskraper ble funnet i 
prøverute 108x 108y SV, lag 2. Bruddskadet i deler av distalpartiet slik at noe av 
den konvekse retusjkanten er borte - formen var likevel tydelig. Et avslag med rett 
og meget fin retusj langs en sidekant på intakt avslag, ble funnet i106x 106y SV, lag 
2. Flere avslag og fragmenter med konkav retusj ble påvist - mulige "skaftglattere”. 
Dessuten finnes flere fragmenter med retusj, men som morfologisk sett ikke kan 
katalogiseres som skrapere. 
 
Kniver: 
En mulig flekkekniv i 101x 106y NØ lag 2; meget fin enderetusj over en lengde av 
1,1 cm - for lite fremtredende til å kunne klassifiseres som kniv. Enkelte avslag og 
fragmenter har en form og bruksretusj som kan tyde på at de har hatt funksjon som 
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kniv, men de har ikke de rette morfologiske karakteristika for å kunne bli 
klassifisert som dette.  
 
Slipt flint: 
Et flintfragment med tydelige slipespor ble funnet i 100x 105y NV, lag 2. Trolig fra 
bredside på øks som er svakt hvelvet - tidligneolittisk? Fragmentet er for lite til at 
man kan si noe sikkert om hva slags øks den stammer fra. Dette kan godt være et 
fragment som er slått av ved bruk av flintøks til hugging av for eksempel trær 

5.5.1.2 KVARTS OG BERGART 

Av andre steinartefakter enn flint, ble det kun funnet 3 artefakter i kvarts og 1 
bergartsøks. Det er noe usikkert om kvartsmaterialet er bearbeidet av 
menneskehånd, det var svært vanskelig å skille ut eventuelle slåtte artefakter i 
kvarts fra den naturlige kvartsen på stedet. Det ble ikke påvist bestemte områder på 
lokaliteten som kan karakteriseres som knakkeplass fra bearbeidelse av kvarts, bare 
sporadisk forekommende kvarts som kan være slått. Det ble ikke funnet noen 
artefakter av bergart, heller ingen tvilstilfeller, og det kan fastslås med relativt stor 
sikkerhet at dette representerer den faktiske situasjonen på stedet. Flere store, 
naturlig forekommende sandsteinsheller ble funnet, men ingen av disse hadde 
antydning til bearbeidelse. Rullestein forekom naturlig i anrikningslaget, ingen av 
disse hadde knusespor som kunne antyde at de var brukt som knakkestein.   
 

Kvarts og bergart, oversikt over alle funn: 
Materiale U.nr. Gjenstandstype Form Variant Teknikk Sum av Antall 
Primærtilvirket kvarts og bergart (avfall): 
kvarts 23 Avslag    2 

kvarts 24 Kjerne Kjernefragment   1 

bergart 25 Øks Nøstvetøks   1 

Totalt antall funn:                                                                                                             4 

Tabell 3. Kvarts og bergart, oversikt over alle funn. 
 
Øks i bergart:  
Kun én sikker øks ble funnet under utgravningen, dette var en erodert bergartsøks 
som ble funnet ved avtorving med masikn. Øksen er en grovt tilhugd bergartøks, og 
har karakter av en nøstvetøks, men er relativt stor og flat, og nesten rombisk i 
tverrsnittet. Bruddet som har delt øksen i to er gammelt og kan være en bruksskade, 
bruddets karakter indikerer for øvrig at øksen kan ha vært skjevt skjeftet. 
Bergartsøksen er et løsfunn fra boplassflaten, anslagsvis i området 102x 94y, altså 
ca. 9 meter fra det utgravde feltet. Det ble imidlertid funnet noe flint i flertallet av 
prøverutene på flaten, og det er ikke urimelig å anta at det har vært aktivitet på hele 
flaten i boplasstiden. Slik sett kan øksen sees i sammenheng med materialet fra det 
utgravde området. Den kan for så vidt også stamme fra aktivitet knyttet til de 
registrerte boplassene noe høyere opp i åsen (Boaz 1991).   
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5.5.1.3 ORGANISK MATERIALE 

Hasselnøttskall funnet i lagene 2 – 4 ble tatt inn. Hasselnøttskall fra lag 1 ble 
forkastet da alderen på disse er meget usikker, det samme kan til en viss grad 
hevdes om hasselnøttskall fra lag 2. De som er funnet i lag 3 må ansees som best 
egnet for 14C-datering. Det ble funnet noen hasselnøttskall i nærheten av ildsted S. 
1, i lag 2 og 3. 
 
For øvrig er det tatt inn 2 kullprøver i forbindelse med ildstedet S. 1, se også 
beskrivelse av struktur S. 1, kap. 5.5.2, og kullprøveliste, kap. 8.2. 
 

Organisk materiale, oversikt over alle funn: 
Materiale Unr_Tall Gjenstandstype Rute og_rutedel Lag Antall_tall Vekt 
hasselnøtt 26 Hasselnøttskall 100x 104y NØ 2 1  
hasselnøtt 26 Hasselnøttskall 101x 103y NØ 2 1  
hasselnøtt 26 Hasselnøttskall 101x 103y SV 2 5  
hasselnøtt 26 Hasselnøttskall 101x 104y NØ 3 2  
hasselnøtt 26 Hasselnøttskall 101x 104y SØ 3 2  
trekull 27 Prøve, kull 98x 104y NØ 3 og 4 1 0,5 gram 
trekull 27 Prøve, kull 99x 104y SØ 5 1 0,05 ca 
Totalt antall funn:                                                                                     13  

Tabell 4. Organisk materiale, oversikt over alle funn. 

5.5.1.4 SKJØRBRENT STEIN 

Skjørbrent stein (se vedlegg) ble registrert anslagsvis i liter pr. rutekoordinat, 
kvadrant og lag. Skjørbrent stein er en usikker kategori, men kan være til god hjelp 
for å forstå organisering på en østnorsk mesolittisk boplass, der det aller meste av 
organisk materiale er nedbrutt. Sammen med brent flint kan det slik likevel påvises 
ildsteder, i de tilfellene der alt kull har forsvunnet. 
 
Det ble ikke registrert sikker skjørbrent stein i lag 1, men i dypere lag ble det 
registrert enkelte konsentrasjoner. Under utgravningen av lokalitet 1 Finstad, var 
denne funnkategorien gjenstand for stadig diskusjon. En del bergarter kan virke 
brent når de er frostsprengte. For å minimere feilkildene, ble all skjørbrent stein 
vurdert og målt inn av samme person.  

5.5.2 STRUKTURER 

Et ildsted, S. 1, ble påvist først etter graving av lag 4, i rute 99x 104y (hele ruta) og 
99x 105 y SV og NV – med andre ord helt i sydlig kant av feltet. S. 1 lå altså i den 
sydøstre delen av feltet, hvor det var flest funn og der undergrunnen hadde karakter 
av anrikningslag med grus og sand helt ned i lag 5. En del skjørbrent stein ble 
observert i lag 2 og 3 før det kunne fastslås at det var snakk om et ildsted. Ildsted S. 
1 ligger så dypt at det ikke kan være snakk om levninger av en mer moderne 
rasteplass. Ikke før lag 4 var gravd, kunne ildstedet med sikkerhet påvises. 
Opprinnelig aktivitetsoverflate er antatt å ligge mellom 20 og 30 cm dypt. Ut fra 
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funnfordelingen og undergrunnen, er det urimelig å anta noe dypere nivå enn 
maksimalt topp lag 4. Ved en dybde på 30 cm. under torva begynte den leirholdige 
og meget dårlig drenerende undergrunnen å bli dominerende, bortsett fra i sydøstre 
hjørne, der også lag 4 ble gravd. Funnene avtok dessuten merkbart i lag 3, i lag 4 
var det svært lite funn. Disse forholdene tatt i betraktning, virker det som om 
ildstedet kan ha vært gravd noe ned med hensikt, siden det som nærmest kan 
karakteriseres som en steinpakningen først ble tydelig ved graving av lag 4. 
 
S. 1 gikk som nevnt delvis inn i søndre profilvegg. Diameter Ø – V langs denne 
profilveggen var ca 140 cm. Diameter N – S var ca 85 cm, men noe av ildstedet 
fortsatte antageligvis utenfor utgravningsfeltet, slik at formen nok har vært 
tilnærmet sirkelrund. Det var en markert ansamling av stein, både ildspåvirket og 
ikke ildspåvirket, som markerte avgrensningen relativt tydelig i topp lag 5. Et visst 
fyllskifte kunne anes i tilknytning til denne ansamlingen av stein, i form av mulig 
brent og oppløst stein og kraftigere anriket sand/grus, i forhold til massene omkring. 
Denne massen var brunrød på farge og uten synlig kull. Brent grus og skjørbrent 
stein kunne anes i området etter graving av lag 3, men ingen fyllskifter eller 
fargeforandring av massen. 
 
Ildstedet ble snittet fra topp lag 5, Ø – V ca 50 cm fra søndre feltkant. Et visst 
fyllskifte kunne anes i tilknytning til steinansamlingen, i form av det ovenfor 
beskrevne anrikede sand/gruslaget. Ca. 10 cm ned gikk massen over til meget hard 
aurheller blandet med leire, spettet gulgrå og blågrå på farge. Massen fra snittingen 
ble soldet i 2 mm. maskevidde, men det ble ikke funnet kull i felt. Det ble tatt inn to 
store makroprøver som ble ferskvannsflottert i etterkant, det var dermed mulig å 
finne noe kull i begge disse prøvene, se liste over kullprøver, kapittel 8.2. K.1 
stammer fra makroprøve tatt i søndre profilvegg der den snitter ildstedet i lag 3 og 
4, og i denne makroprøven ble det tatt ut flere kullbiter. K. 2 ble tatt fra makroprøve 
i lag 5 i ildstedet, her ble det ved flottering kun funnet en svært liten kullbit. 
 
En nærliggende tolkning av strukturen, slik den fremstod etter graving av lag 4, er 
at det dreide seg om bunnen av et meget utvasket ildsted. Det aller meste av kullet 
var nedbrutt, men det var antageligvis en kullkonsentrasjon som var opphavet til 
den kraftig anrikede massen. 
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Figur 6. Foto av ildsted S.1. 
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Figur 7. Tegning av ildsted S. 1. 

5.5.3 DATERING 

Se kapittel 5.6. om vurdering av strandlinjekurve og typologiske-kronologiske trekk 
i materialet. Resultater av 14C-dateringer legges ved rapporten når de foreligger. 

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Det ble tatt inn to store makroprøver i forbindelse med ildsted S.1, i håp om å kunne 
få noen kullprøver av dette til 14C-datering. Disse makroprøvene ble flottert, og 
kullprøvene ble vedartsbestemt før 14C-datering, se liste over kullprøver, kapittel 
8.2. Det ble ikke tatt ut noe makrofossilmateriale fra de to makroprøvene, det ble 
ikke ansett som hensiktsmessig. 3 forskjellige 14C-dateringer har blitt bestilt, 2 er 
tatt fra kullprøve K.1 og én på brent hasselnøttskall funnet i lag 3 i nærheten av 
ildstedet. 
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5.5.5 ANALYSER 

Det har dessverre ikke vært ressurser til å utføre noen analyser i forbindelse med 
denne rapportskrivingen. 

5.5.6 KATALOGISERING 

Katalogiseringen er utført av undertegnede, og bygger som nevnt på Helskog, 
Indrelid og Mikkelsen 1976. 
 
Katalogiseringen foregikk ved å skille ut de forskjellige artefaktkategoriene fra hver 
graveenhet, dvs. rute, kvadrant og lag. I de graveenhetene der det ikke var funn, er 
det ikke gjort noen oppføringer i databasen. 
 
Katalogiseringen av materialet foregikk ved å benytte Oldsaksamlingens 
gjenstandsdatabase, UKM/ Universitetets samlingsdatabaser versjon 1.0.0.93, en 
Oracle-database. Denne gjenstandsdatabasen er under utarbeidelse, og 
gjenstandsskjemaet er dessverre på skrivende tidspunkt noe uegnet for 
katalogisering av materiale fra en steinalderboplass. Til en eventuell senere 
benyttelse av databasen, er det verdt å merke seg følgende punkter: 

•  Det finnes intet felt hvor antall brent flint kan legges inn, ei heller felt for 
antall artefakter med cortex. Antallet brent og med cortex er som et dårlig 
alternativ avmerket i ”beskrivelse”-feltet. Her vil det kunne være mulig å 
søke opp ”brent” og ”cortex”, dessverre er dette et tekstfelt. 

•  Alt som er skrevet inn i ”beskrivelse”-feltet er som en hovedregel alltid 
skrevet med liten bokstav, og uten noe punktum, enhetlig søkbarhet har vært 
viktig for alt som er skrevet inn i dette feltet.  

•  Tverrpiler, skrapere, kniver osv registreres i ”variant”-feltet. Mulige deler av 
tverrpiler, skrapere osv. legges inn i ”beskrivelse”-feltet, og kan søkes opp 
for å eventuelt supplere spredningskart for forskjellige artefakt-kategorier. 

•  Antall vannrullet flint er registrert i ”beskrivelse”-feltet, det samme er antall 
patinert flint. 

•  Antall frostsprengt flint er lagt inn under ”beskrivelse”-feltet. Det kan være 
problematisk å skille frostsprengt og brent flint, og samlebetegnelsen 
”termopåvirket” kunne vært benyttet. Da tapes imidlertid muligheten til å 
utarbeide spredningskart over brent flint, og jeg har derfor valgt å forsøke å 
skille brent og frostsprengt fra hverandre. 

•  Artefakter med bruksretusj: dette nevnes i så fall i ”beskrivelse”-feltet. 
•  ”Diverse retusj” er innført og brukt om avslag og fragmenter som er 

retusjert, uten at noe mer kan beskrives om artefaktet. 
•  Gjenstandsbasen har kun ett felt for rute og rutedel, ikke egne felt for x-

koordinat, y-koordinat og kvadrant. Her er det streng konsekvent 
katalogisering på denne måten: 100x 100y SV    

•  Splinter under 1 cm er ikke skilt ut av tidsmessige årsaker. Om materialet er 
fragmentert eller ikke, vil man uansett få et inntrykk av ved visuell 
gjennomgang av materialet. Se for øvrig kap. 5.5.1 Funnmateriale. 
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•  Minste/største mål i hver gjenstandskategori er av tidsmessige årsaker ikke 
målt. 

•  Mål er lagt inn kun som største (cm-)mål av sekundærbearbeidet flint og 
kjerner. Dessuten er pilspisser, flekker og mikroflekker lagt inn med mål av 
største lengde x største bredde (alltid i denne rekkefølgen). Dette fordi 
flekkene uansett ofte må måles for å avgjøre om de faller inn under 
betegnelsen mikroflekke (største bredde =< 8 mm) – og omvendt.  

•  Prøvestikk fra fylkeskommunens registrering, løsfunn, prøveruter og 
strukturer er markert i ”Strukturtype/ Funnkontekst/ Primærrelasjon”. 

•  Flekker og mikroflekker brukes som betegnelse slik det er definert i 
Helskog, Indrelid og Mikkelsen 1976, dvs. avslag med minst en rygg og 
minst to relativt jevne og parallelle sider over en lengde av minst 2/3. 
Lengde/bredde-forholdet er => 2:1. Allerede under utgravning var det 
åpenbart at andelen meget regulært produserte flekker og mikroflekker av 
høy kvalitet var relativt stor. Det har derfor vært et poeng under 
katalogiseringen å skille mellom slike regulært produserte (mikro)-flekker, 
og rene avslag som tilfeldigvis er dobbelt så lange som de er brede. 
Hovedkriteriet under katalogiseringen har altså vært regulariteten, og ikke 
lengde/bredde-forholdet. Kategorien ”flekkelignende avslag” er ikke 
benyttet, da det av tidsmessige årsaker var viktig å begrense antallet 
kategorier, og rene avslag som er dobbelt så lange som de er brede, men 
ikke er (mikro)-flekker, er katalogisert som avslag. Flekker og mikroflekker 
som er fragmentert/knekt, men som likevel fremstår meget tydelig som en 
del av en (mikro)-flekke, er katalogisert som dette. De har da fått en 
anmerkning i ”beskrivelse”-feltet, om at det dreier seg om et proximal-
/midt-/distal-fragment, og største lengde x største bredde er målt. Når det er 
flere mikroflekker pr. ruteenhet, er rekkefølgen på mål samsvarende med 
rekkefølgen i ”beskrivelse”-feltet. 

•  Poser er skrevet med lysbestandig penn. 
 

En katalogiseringsprosess er aldri helt objektiv, og det er essensielt i forhold til en 
senere benyttelse av materialet å benytte morfologiske karakteristika i størst mulig 
grad, slik Helskog, Indrelid og Mikkelsens klassifiseringsskjema (1976) legger opp 
til. På den annen side bør også katalogiseringen utgjøre et grunnlag for videre 
analyser. Når tidspresset ikke gjør det mulig å skille ut så mange kategorier som 
Helskog, Indrelid og Mikkelsen (1976) anbefaler, må andre løsninger søkes, 
løsninger som både er objektive, anvendbare og tidsbesparende. På bakgrunn av 
dette er kategoriene ”splint” (alle artefakter under 1 cm) og ”(mikro)flekkelignende 
avslag” utelatt. Splinter fordeler seg på avslag og fragmenter, og 
(mikro)flekkelignende avslag katalogiseres som avslag. En mikroflekke som for 
eksempel er knekt av i distalfragmentet, er som nevnt fortsatt en mikroflekke, selv 
om den mangler 1 mm for å tilfredsstille lengde/bredde-forholdet, men har meget 
tydelige regulære rygger. Erfaring tilsier at slike rygger ikke oppstår tilfeldig. 
Avslag som er dobbelt så lange som de er brede, men som ikke har regulære rygger, 
er fortsatt avslag. Når avslag slås fra en plattform, vil i utgangspunktet svært mange 
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av disse være lengre enn de er brede, uten at dette har noe med 
(mikro)flekkeproduksjon å gjøre.  
 
Skjørbrent stein er lagt inn i en Access-database. Denne overleveres 
databaseansvarlig ved KHM, Espen Uleberg.  

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

I prosjektplanen (Nybruget 2003) for utgravningen på Finstad ble det lagt vekt på at 
boplassen hadde potensiale til å representere en ”ren” boplass fra et kortere 
opphold, med få funn og således viktig informasjon med hensyn på overgangen 
mellom eldre og yngre periode i Østfold, en periode med store teknologiske og 
økonomiske endringer.  

 
Lokalitet 1 Finstad ligger mellom 40 og 42 meter over havet. Dette antyder at 
boplassen etter Sørensens (1999) strandlinjekurve burde høre inn under den 
senmesolittiske periode, antatt tidlig fase 4 (5800 – 5000 BP, 4650 – 3800 F.Kr, jf. 
Glørstad et al. 2002), noe som også er antydet i fylkeskommunens rapport 
(Nordeide 2003), og i KHM Fornminneseksjonens prosjektplan, datert 20.10.2003. 
Hvordan passer dette bildet med det utgravde materialet? Var det virkelig slik at 
steinaldermennesket alltid oppholdt seg i vannkanten? I hvor stor grad man kan 
stole på en strandlinjedatering, er en diskusjon som går ut over rammene for denne 
rapporten.  
 
Under følger noen kommentarer om hva slags informasjon lokalitet 1 på Finstad 
kan gi. Hvordan kan boplassen tolkes i forhold til etablerte typologiske og 
kronologiske rammer, eventuelt, hvordan skiller lokaliteten seg ut? Dessuten vil jeg 
forsøke å skissere noen forslag til hvordan boplassens funksjon kan forstås. 

5.6.1. STRANDLINJEDATERING VS. LOKALITET 1 PÅ FINSTAD. 

Sørensens 14C-daterte strandlinjekurve for Haldenområdet (Sørensen 1999), må sies 
å være den mest oppdaterte kurven for søndre Østfold. I følge denne kurven, vil 
havnivået i fase 4 ligge mellom ca. 40 og 33 mo.h. (se også Mikkelsen 1975:31 og 
Glørstad 2004:5). Det er tidligere utarbeidet en landhevingskurve for områdene 
omkring Ski-morenen (Sørensen 1979). Denne kurven antyder at fase 4 i dette 
området, vil ligge mellom ca. 43 – 38 mo.h. Finstad i Råde ligger imidlertid kun ca 
35 km i luftlinje fra Halden by, og jeg vil i det følgende basere meg på 
strandlinjekurven for Haldenområdet, da denne må ansees for å være den best 
egnede for det aktuelle området. 
 
Selve boplassflaten på lokalitet 1 ligger mellom 40 og 42 mo.h. 40 mo.h. ble 
innmålt med GPS både av fylkeskommunen (Nordeide 2003) og også av 
metallsøker Åge Olsens private GPS. Disse målingene har imidlertid noe 
feilmargin. I følge kart ligger boplassflaten noe høyere, og en høyde mellom ca 40 
og 42 mo.h. må sies å være det mest nøyaktige anslaget. Hvis boplassen har vært 
strengt strandbundet, kan vannet neppe ha stått særlig høyere enn ca 38 moh. 
Fordelen ved strandlinjedatering i søndre Østfold, er at det som nevnt finnes en god 
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oppdatert kurve, og ikke minst, at det i området ikke finnes noen mellomliggende 
transgresjoner. Landet har kun hevet seg siden isen forsvant, om enn i ujevnt tempo. 
Slik blir sjansene for å finne ”rene” boplasser større, og de ”beste” lokalitetene er 
ikke alltid gjenbrukt fordi topografien har vært i stadig forandring. Dette siste 
punktet avhenger selvsagt også av lokal topografi. Strandlinjedatering gir uansett en 
bakre grense for når bosetning har vært mulig. Med hensyn til lokalitet 1 på Finstad 
kan ikke aktiviteten være mye eldre enn helt i slutten av fase 3 eller mer sannsynlig 
overgangen til eller begynnelsen av fase 4, og i så fall har vannet stått helt opp til 
boplassflaten. Ved en såpass høy vannstand, vil man på øst-sørøstlig del av 
boplassflaten ha hatt en god landingsplass for båt. Siden funnmengden og 
aktiviteten på stedet virker noe begrenset, er det absolutt en mulighet at sjøen har 
stått så høyt. Det vil antagelig være mindre aktuelt med bosetting over noe tid så 
nær sjøen. Bakre grense for bosetting vil kunne ligge på anslagsvis omkring 5800 – 
5900 BP, vannet vil i følge Sørensens kurve vil ha stått på ca 40 meter rundt 6000 
BP (Sørensen 1999; Glørstad 2002:29). Ved en vannstand 40 meter høyere enn i 
dag, vil forøvrig lokalitet 1 ha ligget omtrent ved datidens utløp av Glomma (se 
Lindblom 1984:72), noe som kan ha betydning i de videre betraktningene omkring 
boplassens funksjon. 
 
Til sammenligning kan det fra Svinesundprosjektet nevnes at boplassflaten på 
lokaliteten Vestgård 8 lå mellom 38 – 40 mo.h, noe som bør kunne være 
sammenlignbart med lokalitet 1 på Finstad (Johansen 2004). Torpum 10 lå mellom 
31 og 37 moh (Glørstad 2003), Vestgård 3 lå 35 moh, der havnivå på 32 moh var 
sannsynlig (Johansen 2004). Boplassflaten på Vestgård 6 lå mellom 33 og 37 moh. 
(Jaksland og Tørhaug 2004). Alle disse lokalitetene har fått tidligneolittiske 14C-
dateringer, og har flere neolittiske innslag i materialet. Lokaliteten Gjølstad R 33 
(Vestby, Akershus) er 14C-datert til 5330 +- 70 BP og 5390 +- 75 BP. Boplassflaten 
ligger her mellom 41 og 42 mo.h, og det kan ha vært aktuelt med bosetning her ved 
en vannstand på 40 moh (Berg 1995). Nå er denne strandlinjedateringen etter Ski-
kurven (Sørensen 1979), og ikke direkte sammenlignbar med dateringer i følge 
Halden-kurven (Sørensen 1999. Her må også lokalitet 5 fra Haldenprosjektet 
nevnes. Denne boplassen ligger mellom 40 og 37 moh (antatt aktivitetstid er ved 37 
moh), og har en rekke 14C-dateringer, de fleste i første del av fase 4 mellom 5800 
og 5500 BP (Lindblom et al. uten årstall; Glørstad 1998:76).  

 
Til tross for relativt bratte kanter og stedvis stup rett ned, er det ingenting i veien for 
at det også kan ha vært aktivitet i terrenget ved lokalitet 1 på Finstad i senere 
perioder. Løsfunn og registreringer lavere i terrenget viser at platået rett nedenfor 
lokalitet 1 også har vært stedet for en eller annen form for aktivitet i en senere 
periode enn mesolitikum.  

 
Strandlinjen gir altså en øvre datering i tid for lokalitet 1. Kan typologiske trekk ved 
materialet gi en nedre datering, og antyde i hvilken periode hovedaktivitetsfasen på 
lokaliteten har funnet sted?      
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5.6.2. TYPOLOGISKE OG KRONOLOGISKE TREKK VED MATERIALET FRA LOKALITET 

1, FINSTAD. 

I materialet fra utgravningen på Finstad dominerer flint som nærmest det eneste 
materialet benyttet til redskapsproduksjon. Dette er et av flere forhold som gjør det 
vanskelig å trekke aktiviteten noe særlig bakover i tid enn tidlig fase 4. I fase 3 
nøstvetfasen, er utstrakt bruk av bergart er helt typisk. Andelen bearbeidet flint på 
lokalitet 1 er for øvrig relativt lav, kun 0,99 % av all flint er bearbeidet. I regi av 
Svinesundprosjektet ble det gravd flere lokaliteter med dateringer helt i 
begynnelsen av neolitikum; Torpum 10 (Glørstad 2003), Vestgård 3 (Johansen 
2004) og Vestgård 6 (Jaksland og Tørhaug 2004). Felles for disse er en høyere 
redskapsprosent, opp til 5 %, men også her er flint den dominerende 
materialekategori .På Gjølstad R 33 er redskapsprosenten på ca 2,3 % (Berg 
1995:85). Lav prosentandel bearbeidet flint er mer karakteristisk for tidligere 
perioder, spesifikt fase 3 nøstvetfasen. Her er det ikke uvanlig med en andel på 
rundt 1 % elle mindre, flintmaterialet er ofte hardt nedarbeidet og fragmentert (for 
eksempel Tørhaug 2003 og også lok.3 Haldenprosjektet; Lindblom et al. uten 
årstall). Den lave andelen sekundærbearbeidet flint på lokalitet 1 kan også ha 
sammenheng med boplassens funksjon, og at oppholdet her har vært av kort 
varighet, der de redskaper som ble produsert er ødelagt ved bruk eller tatt med 
videre. 
 
Når det gjelder flekkematerialet, er det en klar dominans av 200 til dels svært 
regulære mikroflekker produsert på håndtakskjerner, mot kun 21 lite regulære 
flekker. En slik dominans av mikroflekker på håndtakskjerneteknologi peker 
bakover i tid, til fase 3 (Mikkelsen 1975). Likevel er det kjent at en slik dominans 
av mikroflekker også forekommer i begynnelsen av fase 4, som på Lokalitet 5 fra 
Haldenprosjektet (Lindblom et al. uten årstall). Også på Vestgård 8 var andelen 
regulære mikroflekker i forhold til flekker relativt høy (Johansen 2004) En vanlig 
oppfatning, er at mikroflekkene forsvinner når spissene igjen introduseres i fase 4 
med tverrpiler og noe senere eneggede piler og A-spisser mot slutten av fasen 
(Jaksland 2001:37). Nå finnes alle disse typene spisser også i materialet fra Finstad, 
dog ikke mange, men i kategorien ”diverse retusj” finnes flere fragmenterte 
eneggede og tverreggede spisser. Bortsett fra et løsfunn av én meget erodert 
bergartsøks, er det ikke noe i resten av funninventaret som antyder nøstvetdatering, 
og i forhold til strandlinje er dette heller ikke sannsynlig. Materialet fra Finstad er 
ikke nedarbeidet på samme måte, bipolar teknikk forekommer, men er ikke utstrakt. 
Dessuten finnes en rekke andre trekk som peker frem i tid, særlig spissene, men 
også dominansen av uregelmessige kjerner og avslagsskrapere. Typisk for fase 3 
nøstvet er, foruten utstrakt benyttelse av bergart både til økser og andre redskaper 
som sandsteinskniver, også bor med trekantet tverrsnitt og total mangel på andre 
spisser av noe slag og dessuten meget nedarbeidede bipolare kjerner.  

 
Det er et faktum at overgangen mellom fase 3 og 4 ser ut til å skje gradvis, det er 
heller kontinuitet enn brudd som preger overgangen mellom disse fasene. Håkon 
Glørstad har gjort en forsøksvis inndeling av fase 4 i 3 perioder, der den første 
delen av fasen, 5800 – 5500 BP har flere trekk fra nøstvetfasen, som høyt antall 
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mikroflekker og fortsatt tilstedeværelse av bergartsøkser, men noe atypiske og flate 
(Glørstad 1998:80). Denne beskrivelsen av de sene bergartsøksene stemmer med 
den som ble funnet på boplassflaten på Finstad. De eneste spissene i denne 
innledende perioden er tverrpiler, mens eneggende ser ut til å komme til etter ca 
5500 BP, og mikroflekketeknologien er fortsatt tilstede (Op. cit.). På bakgrunn av 
dette, vil det være naturlig å antyde en relativt tidlig datering i fase 4 for lokalitet 1, 
Finstad. Det bør her påpekes at de eneggede pilspissene dominerer over de 
tverreggede. Likevel er det samlede pilspissmaterialet lite, noe som også er ansett 
for å være et tidlig trekk i fase 4.  
 
Glørstad karakteriserer den avsluttende perioden av fase 4 (fra 5300 BP) ved at alle 
nøstvetelementer er forsvunnet, både tverreggede, eneggede og A-spisser (laget på 
ikke-regulære flekker) forekommer samt enkelte avslag av slipte flintøkser ned mot 
5000 BP (Glørstad 1998:80-81). 
    
I materialet fra Finstad finnes også én A-spiss og et fragment av en slipt flintøks. 
Dette er to ”fremmedelementer” som skiller seg ut. A-spisser forekommer for så 
vidt sent i fase 4, men denne A-spissen er laget på en stor flekke fra en sylindrisk 
kjerne med to motstående plattformer, slike flekkeblokker regnes vanligvis til 
neolitikum i Oslofjordsområdet (Østmo 1988:130). For øvrig ble det ikke funnet 
noen andre neolittiske innslag, gravemannskapet var hele tiden klar over muligheten 
for at det kunne være keramikk på stedet. A-spissen kan være bortskutt fra jakt i 
terrenget i en senere periode.  

6. KONKLUSJON 
Etter å ha overveid strandlinje og typologiske trekk i materialet fra utgravningen på 
Finstad, er det enkelte kjensgjerninger som skiller seg ut. 
 
Det ser ut til at materialet hovedsakelig kan karakteriseres som mesolittisk fra fase 
4, men det finnes en del arkaiske elementer og også noen få trekk som peker frem i 
tid. Det dominerende er likevel den forfinede mikroflekketeknikken. Det er 
nærliggende å tenke seg at stedet har vært besøkt ved to tilfeller i steinbrukende tid, 
ett opphold like etter at vannet trakk seg tilbake og ett senere meget kort opphold i 
neolittisk tid, muligens i tidligneolitikum, noe som kan forklare den neolittiske A-
spissen og fragmentet fra en slipt flintøks. Det er som nevnt registrert funn av mer 
neolittisk karakter lavere i terrenget nedenfor lokalitet 1 på Finstad. Det er heller 
ikke noe ukjent fenomen at neolittiske innslag ofte forekommer på det som ellers 
karakteriseres som mesolittiske boplasser. Ett eksempel er Vinterbro lok. 3, der 
funnmaterialet og beliggenhet åpenbart taler for en nøstvetdatering, men der 14C-
datering viste fase 4 og i tillegg ble det funnet 8 fragmenter fra en slipt flintøks 
(Jaksland 2001:86 – 104). Også boplassen Vestgård 8 hadde neolittiske innslag i 
form av keramikk, materialet for øvrig på denne lokaliteten er relativt godt 
sammenlignbart med lokalitet 1 Finstad, dessverre foreligger ingen 14C-dateringer 
herfra (Johansen 2004). Det kan godt tenkes at den neolittiske befolkningen har søkt 
seg opp i terrenget på Finstad for å felle trær eller også kutte løv til husdyrfor, fordi 
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det på de gamle mesolittiske boplassene har vært gode vekstforhold pga. nedbrutt 
organisk materiale.  
 
Det virker for øvrig som om det eldste oppholdet må kunne karakteriseres som 
hovedaktivitetsfasen, fordi det aller meste av materialet typologisk sett gir inntrykk 
av å være fra begynnelsen av fase 4. Boplassen har ikke på noe tidspunkt hatt 
karakter av en basisboplass. Funnmengden er relativt begrenset, og det er ikke 
ryddet på aktivitetsflaten. Av strukturer ble det kun funnet ett ildsted. Boplassen ser 
ut til å ha ligget ved Glommas utløp på det tidspunktet den har vært i bruk. Det er 
dermed naturlig å tenke seg at det er snakk om en slags jaktstasjon i forbindelse 
med matauk i det som sikkert har vært et miljø rikt på ressurser ved elvens utløp. 
Man kan forestille seg at Glomma og skjærgården i søndre Østfold i slutten av den 
mesolittiske fasen har vært viktig for kommunikasjonen mellom forskjellige 
grupper og mellom forskjellige typer lokaliteter.  
 

 
Figur 8. Utgravningsfeltet ferdig utgravd sett mot SØ, topp lag 4 og topp lag 5 
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE 

Str. 
nr. 

Form Dimen-
sjon (m) 

Dybde 
(m) 

Tolkning Element/ 
fyll 

S. 1 Tilnærmet 
sirkelrundt 

Diameter 
Ø – V: 
140 cm. 
Diameter 
N – S: 85 
cm. (Her 
fortsetter 
ildstedet 
noe 
utenfor 
feltet). 

Ved 
snitting 
fra topp 
lag 5: 
ca. 10 
cm. 
dybde. 

Bunn av 
utvasket 
ildsted. 

Ansamling av stein, skjørbrent 
stein og anriket sand/ brent grus. 
Ikke synlig kull.   

8.2. FUNN OG PRØVER 

TILVEKSTTEKST FOR C53668/1 – 27. 

C53668/1-27  
Boplassfunn fra eldre steinalder fra FINSTAD (78/1), RÅDE K., ØSTFOLD.  
   
1) 1 rett tverregget pilspiss av flint.  
2) 2 eneggede pilspisser av flint.  
3) 1 pilspiss av type A1 av flint; veldefinert tangepil laget på en relativt tykk regulær 
flekke med tange i proximalende. På overside/forside er det synlige avspaltningsarr fra to 
motstående sider etter tidligere avspaltede flekker, noe som er et typisk kjennetegn for 
neolittiske sylindriske kjerner; flekken er dog uvanlig buet i distalende.  
4) 1 flekke med skrå, meget fin enderetusj over en lengde av 1,1 cm - for lite 
fremtredende til å kunne klassifiseres som kniv.  
5) 21 flekker av flint, mange bare så vidt over 0,8 cm i bredde, og lite regulære.  
6) 200 mikroflekker av flint, mange av disse er meget regulære og veldefinerte. 
Proximalende har oftest lite fremtredende slagbule, og distalenden er som regel noe bøyd 
og knekt av. Sannsynligvis produsert på meget regulære håndtakskjerner ved hjelp av 
trykkteknikk.  
7) 1 avslag av flint med rett retusj, skraper med rett egg.  
8) 1 avslag av flint med konveks retusj, avslagsskraper, noe vannrullet/patinert.  
9) 1 avslag av flint med konkav retusj, skraper/"skaftglatter".  
10) 4 avslag av flint med diverse retusj.  
11) 917 avslag av flint.  
12) 1 fragment av slipt øks av flint, trolig fra bredside, fragmentet er svakt hvelvet. Med 
tydelige sliping.  
13) 2 fragmenter av flint med rett retusj, hvorav 1 skraper med rett egg med meget 
fremtredende retusj langs en kant, 1 brent mulig skraper med rett egg.  
14) 1 fragment av flint med konveks retusj, endeskraper.  
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15) 1 fragment av flint med konkav retusj, skraper/"skaftglatter".  
16) 19 fragmenter av flint med diverse retusj.  
17) 1846 fragmenter av flint.  
18) 6 kjerner av flint, plattformkjerner.  
19) 3 bipolare kjerner av flint, hvorav 1 mulig eggfragment av kjerneøks som er slått 
bipolart i siste bruksfase.  
20) 7 uregelmessige kjerner av flint.  
21) 9 kjerner av flint, kjernefragmenter, hvorav 2 avslåtte fronter av svært regulære 
håndtakskjerner og 1 distinkt del av brent håndtakskjerne som er delt på langs.  
22)1 knoll av flint, naturlig strandknoll - usikkert om den er bearbeidet eller natur.  
23) 2 avslag av kvarts.  
24) 1 kjernefragment av kvarts.  
25) 1 øks av bergart, mulig hornfels. Øksen har karakter av en nøstvetøks, altså en grovt 
tilhugget bergartsøks, ganske stor og flat. Det er ikke mulig å si om øksen har vært slipt i 
eggpartiet, da denne halvdelen er knekt av. Erodert.  
26) 11 fragmenter av brent hasselnøttskall, hvorav 1 er sendt til datering.  
27) 2 prøver, kull av trekull.  
   
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning av steinalderlokalitet. Lokaliteten ligger på 
en nordøst-sydvest orientert flate, med utsikt mot syd og øst, ca. 40 - 42 m.o.h. I nord 
avgrenses flata av en lav, langsgående bergrygg, og slake skråninger videre oppover i 
åsen. I vest og sørvest er flata avgrenset av knauser. Kanten på tidligere masseuttak 
(1960-tallet) skjærer inn mellom disse knausene. I forkant av flata i sør er det en skarp 
kant ned, i sørøst og øst skråner terrenget noe slakere nedover.Lokaliteten på Finstad ble 
registrert i 1990 og i 2003. Ved begge tilfeller foregikk registreringen ved å ta prøvestikk 
med spade på antatt strategiske steder i terrenget. Prøvestikkene ble gravd ned til steril 
grunn eller berg, uten inndeling i lag, og massene ble tørrsoldet. Flere positive prøvestikk 
ble registrert. Utgravningen av steinalderlokaliteten foregikk i perioden 16.08.2004 - 
22.09.2004 ved Stine Melvold for UKM Fornminneseksjonen, i forbindelse med 
igangsetting av reguleringsplanen for masseuttak på Finstad. Etter graving av prøveruter 
på hver 4. meter på hele boplassflaten (anslått utstrekning er min. 150 m² og max. 250 
m²), ble det foretatt en konvensjonell steinalderutgravning for hånd i mekaniske ruter og 
lag (10 cm.). All masse ble vannsoldet gjennom 4 mm maskevidde. Ca. 41 m² ble gravd i 
3 og delvis i 4 lag, dette utgjorde 13,825 m3 masse. Totalt antall funn er 3063, hvorav 
hele 3046 funn (99,4 %) er av flint, endel er med cortex og/eller brent. 3 funner av kvarts, 
1 av bergart og 13 funn er av organisk materiale; hasselnøttskall og trekullprøver fra 
ildsted. Det ble dessuten målt inn noe skjørbrent stein, beregnet i ca liter pr. graveenhet. 
Funnene kan hovedsakelig dateres til senmesolitikum, med enkelte neolittiske innslag.  
Orienteringsoppgave: Lokalitet 1 Finstad ligger 735 m rett vest for Åsgårdselva, 260 m 
rett nord for E6 anno 2004 og ca 800 m nordøst for gården Finstad, Råde kommune 
Østfold fylke (mål i luftlinje).  
Kartreferanse/-Koordinater: ØK, CQ 031-5-1 Projeksjon: NGO1948 Gauss-K; Akse 3 N: 
147740.206 Ø: 13121.640  
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FornminneID: 7020 (ID i Askeladden: 22473). Både i fornminneregisteret og i 
Askeladden er lokaliteten registrert på feil gårds- og bruksnummer, riktig nr. er, som 
benyttet her, Finstad 78/1.  
Innberetning/litteratur: Boaz, J., 1991, Naturgass til Østlandet. Rapport i UKMs 
topografiske arkiv. / Noreide, L., 15.08.2003, Kulturhistorisk registrering. Masseuttak på 
Finstad i Råde kommune. Østfold fylkeskommune, Regionalavdelingen, Sarpsborg. / 
Melvold, S., 2004, Rapport, arkeologisk utgravning av boplassfunn fra eldre steinalder, 
Finstad 78/1, Råde, Østfold.  
Funnet av: Stine Melvold, 2004. 

 LISTE OVER KULLPRØVER 

Det ble tatt to store makroprøver i tilknytning til ildstedet S.1, og følgende 
kullprøver ble tatt ut, vasket og tørket: 

 
Prøve-
nr. 

C-nr. Type Gram Treslag Kommentar C14-
dat. 

K1 C-53668 Trekull 0,5 Betula 
(Bjerk), 
Hassel 
(Corylus) 
og Eik 
(Querkus) 

Tatt i lag 3 
og 4 i 
sydlig 
feltkant/pr
ofilvegg 
ved siden 
av ildsted 
S.1 

Ja, 2 
stk. 

K2 C-53668 Trekull Ca. 
0,05 

Antagelig 
Furu 
(Pinus) 

Tatt i S.1, i 
lag 5. 
Forkastet. 

Nei. 

 

8.3. TEGNINGER 

Tegning nr.: Motiv: Tegnet av: 
1 Plantegning topp lag 2 (10 cm avdekket).  

Hele feltet. M = 1:50 
Stine Melvold. 

2 Plantegning topp lag 3 (10 cm avdekket).  
Hele feltet. M = 1:50 

Stine Melvold. 

3 Plantegning topp lag 4 (10 cm avdekket).  
Hele feltet. M = 1:50 

Stine Melvold. 

4 Plantegning topp lag 5 (10 cm avdekket).  
Hele feltet. M = 1:50 

Stine Melvold. 

5 Plantegning og profiltegning, S. 1. M = 1:20 Stine Melvold. 
6 Profiltegning, Ø – V profilbenk sett mot nord, 

langs 103,5x, 102y – 107y. M = 1:20. 
Stine Melvold. 

7 Profiltegning, søndre feltkant sett mot syd, 
langs 99x, 102 – 107y. M = 1:20. 

Stine Melvold. 
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8.4. FOTOLISTE.   

Søndre delfelt og nordre delfelt henviser til felthalvdel, hhv. syd for og nord for 
profilbenken (øst-vest langs 103,5x – 104x, 102y – 107y). 
Forkortelser: SAM= Stine Annette Melvold. IME= Inger Margrethe Eggen og  
KS= Kristina Steen. 

FOTOLISTE, NEGATIVNR. CF29226. 

Film 1 
Bildenr.  

Motiv Retning mot Fotograf 

1 Arb. bilde. Ø 10.09. SAM 
2 Arb. bilde. S 10.09. SAM 
3 Arb. bilde: solding med utsikt! Fra høyre: 

Inger, Synnøve og Kristina. 
SØ 10.09. SAM 

4 Arb. bilde: solding med utsikt! Fra høyre: 
Inger, Synnøve og Kristina. 

SØ 10.09. SAM 

5 Arb. bilde: graving av lag 3. Ø 10.09. SAM 
6 Nordre delfelt, planfoto topp lag 4. S 10.09. SAM 
7 Søndre delfelt, planfoto topp lag 3. S 10.09. SAM 
8 Søndre delfelt, planfoto topp lag 3. S 09.09. KS 
9 Nordre delfelt, planfoto topp lag 3. Ø 08.09. KS 
10 Søndre delfelt, planfoto topp lag 3. Ø 08.09. KS 
11 Oversikt, hele feltet, planfoto topp lag 3. Ø 08.09. KS 
12 Søndre delfelt, planfoto topp lag 3. V 08.09. SAM 
13 Søndre delfelt, planfoto topp lag 3. S 08.09. SAM 
14 Oversikt, hele feltet, planfoto topp lag 3. S 08.09. SAM 
15 Oversikt, hele feltet, planfoto topp lag 3. S 08.09. SAM 
16 Nordre delfelt, planfoto topp lag 3. S 07.09. SAM 
17 Nordre delfelt, planfoto topp lag 3. S 07.09. SAM 
18 Arb. bilde: solding. SØ 06.09. IME 
19 Nordre delfelt, planfoto topp lag 2. S 31.08. SAM 
20 Oversikt, hele feltet, planfoto topp lag 2. SØ 31.08. SAM 
21 Oversikt, hele feltet, planfoto topp lag 2. S 31.08. SAM 
22 Oversikt, hele feltet, planfoto topp lag 2. S 31.08. SAM 
23 Nordre delfelt, planfoto topp lag 2. S 31.08. SAM 
24 Nordre delfelt, planfoto topp lag 2. S 31.08. SAM 
25 Søndre delfelt, planfoto topp lag 2. S 27.08. SAM 
26 Søndre delfelt, planfoto topp lag 2. S 27.08. SAM 
27 Søndre delfelt, planfoto topp lag 2. S 27.08. SAM 
28 Arb. bilde: graving av lag 1. N 27.08. SAM 
29 Arb. bilde: graving av lag 1. SV 27.08. SAM 
30 Utsikt fra soldestasjonen ca. mot øst. Ø 27.08. SAM 
31 Utsikt fra soldestasjonen ca. mot syd. S 27.08. SAM 
32 Arb. bilde: feltet under avtorving, 

soldestasjonbygging i bakgrunnen. 
Ca. S 17.08. SAM 

33 Arb. bilde: feltet under avtorving, 
soldestasjonbygging i bakgrunnen. 

Ca. S 17.08. SAM 

34 Utgravningsfeltet før avtorving. Ca. S 17.08. SAM 
35 Utgravningsfeltet før avtorving. Ca. S 17.08. SAM 
36 Utgravningsfeltet før avtorving. Ca. S 17.08. SAM 
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FOTOLISTE, NEGATIVNR. CF29227.  

Film 2 
Bildenr.  

Motiv Retning mot Fotograf 

1 Arb. bilde: Synnøve tegner. S 21.09. SAM 
2 Profil- nærbilde - ved ildsted S. 1. S 21.09. SAM 
3 S 21.09. SAM 
4 S 21.09. SAM 
5 

Profil – sydlig feltkant – langs 99x: 
Profilfoto fra øst (nr 5) mot vest (nr 3) 
/fra høyre mot venstre, med S. 1. S 21.09. SAM 

6 ”Ekstraruter”, planfoto topp lag 3. S 20.09. SAM 
7 ”Ekstraruter”, planfoto topp lag 3. N 20.09. SAM 
8 ”Ekstraruter”, planfoto topp lag 2. S 17.09. SAM 
9 ”Ekstraruter”, planfoto topp lag 2. N 17.09. SAM 
10 Ildsted S. 1, planfoto topp lag 5. N 17.09. SAM 
11 Ildsted S. 1, planfoto topp lag 5, uten 

markør. 
S 16.09. SAM 

12 Ildsted S. 1, planfoto topp lag 5. N 16.09. SAM 
13 Ildsted S. 1, planfoto topp lag 5 med 

søndre feltvegg/profil i bakgrunnen. 
S 16.09. SAM 

14 Søndre delfelt, planfoto topp lag 5. Ø-SØ 16.09. SAM 
15 Søndre delfelt, planfoto topp lag 5. Ø-SØ 16.09. SAM 
16 Søndre delfelt, planfoto topp lag 5. Ø-SØ 16.09. SAM 
17 Søndre delfelt, planfoto topp lag 5. Ø-SØ 16.09. SAM 
18 Arb. bilde: graving av lag 4. N 15.09. SAM 
19 Ø-V-profilbenk (langs 103,5 x): Profilfoto. N 15.09. SAM 
20 N 15.09. SAM 
21 N 15.09. SAM 
22 

Ø-V-profilbenk (langs 103,5 x): Profilfoto 
fra vest (nr 22) mot øst (nr 20)  
/fra venstre mot høyre. 
(3 lag - 3 lag - 3 og 4 lag gravd). 

N 15.09. SAM 

23 Oversikt - med utsikt, hele feltet, planfoto 
topp lag 4. Undereksponert. 

SØ 14.09. KS 

24 Oversikt - med utsikt, hele feltet, planfoto 
topp lag 4. 

SØ 14.09. KS 

25 Oversikt - med utsikt, hele feltet, planfoto 
topp lag 4. 

Ø 14.09. KS 

26 Oversikt - med utsikt, hele feltet, planfoto 
topp lag 4. 

SØ 14.09. KS 

27 Søndre delfelt, planfoto topp lag 4. SØ 14.09. KS 
28 Oversikt, hele feltet, planfoto topp lag 4. SØ 14.09. KS 
29 Søndre delfelt, planfoto topp lag 4. S 14.09. SAM 
30 Søndre delfelt, planfoto topp lag 4. SØ 14.09. SAM 
31 Oversikt, hele feltet, planfoto topp lag 4. SØ 14.09. SAM 
32 Oversikt, hele feltet, planfoto topp lag 4. SØ 14.09. SAM 
33 Oversikt, hele feltet, planfoto topp lag 4. S 14.09. SAM 
34 Nordre delfelt, planfoto topp lag 4. S 14.09. SAM 
35 Arb. bilde. Undereksponert. SØ 14.09. SAM 
36 Arb. bilde. SØ 14.09. SAM 

FOTOLISTE, NEGATIVNR. CF29228.  

Film 3 
Bildenr.  

Motiv Retning mot Fotograf 

(resten av filmen ble ikke benyttet) 
15 Oversiktsbilde – ferdig gravd, nå drar vi! SØ 22.09. SAM 
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Plan – hele utgravningsfeltet. 
16 Oversiktsbilde – ferdig gravd, nå drar vi! 

Plan – ”ekstraruter” topp lag 5. 
SØ 22.09. SAM 

17 Ø 22.09. SAM 
18 Ø 22.09. SAM 
19 Ø 22.09. SAM 
20 Ø 22.09. SAM 
21 

Profilfoto – østlig feltkant etter graving av 
”ekstraruter” langs 108y (nr 21 og 20) og 
resten av feltet langs 107y (nr 19 – 17):  
Profilfoto fra syd (nr 21) mot nord (nr 17) 
/fra høyre mot venstre. Ø 22.09. SAM 

22 Arb. bilde. S 22.09. KS 
23 Oversiktsbilde – utgravningsfeltet. V 22.09. KS 
24 Oversiktsbilde – utgravningsfeltet. V 22.09. KS 
25 Oversiktsbilde – utgravningsfeltet. Ø 22.09. KS 
26 Arb. bilde. S 22.09. KS 
27 Arb. bilde. Gapahuken! NV 22.09. KS 
28 ”Ekstraruter”, planfoto topp lag 5. N 21.09. KS 
29 ”Ekstraruter”, planfoto topp lag 5. N 21.09. KS 
30 ”Ekstraruter”, planfoto topp lag 5. S 21.09. KS 
31 ”Ekstraruter”, planfoto topp lag 5. S 21.09. KS 
32 S. 1 uten markør – snittet ca. ned i lag 6. S 21.09. SAM 
33 S. 1 – snittet ca. ned i lag 6. S 21.09. SAM 
34 S. 1 – snittet ca. ned i lag 6. S 21.09. SAM 
35 ”Ekstraruter”, planfoto topp lag 4. N 21.09. KS 
36 ”Ekstraruter”, planfoto topp lag 4. S 21.09. KS 

8.5. LISTE OVER NIVELLEMENTER 

Nivellert flate: Hele boplassflaten (etter avtorving).  
Fix: 131,5 cm. 
Koordinat: Innmålt nivellement (cm.): 
100x 92y 204,5 
100x 94y 187 
100x 96y 191,5 
100x 98y 175,5 
100x 100y 159 
100x 102y 144 
100x 108y 125,5 
102x 100y 153 
104x 100y 143,5 
106x 100y 133,5 
107x 100y (her startet knausen i nord) 125 
104x 96y 145 
98x 100y 163 
96x 100y 163 
94x 100y 172,5 
96x 96y 207 
96x 92y 248 
92x 92y 260 
92x 96y 216,5 
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Nivellert flate: Utgravningsfeltet (kanter etter avtorving). 
Fix: 131,5 cm. 
Koordinat: Innmålt nivellement (cm.): 
99x 102y 144,5 
100x 102y 144 
101x 102y 142 
102x 102y 143 
103x 102y 143 
104x 102y 145 
103,5x 103y 145 
103,5x 104y 136,5 
103,5x 105y 132,5 
103,5x 106y 130 
104x 103y 143,5 
104x 104y 131,5 
104x 105y 133,5 
104x 106y 131 
105x 104y 135,5 
106x 104y 128 
107x 104y 141 
108x 104y 136 
108x 105y 140,5 
108x 106y 141,5 
108x 107y 145 
107x 107y 142,5 
106x 107y 137 
105x 107y 128,5 
104x 107y 128,5 
103x 107y 132 
102x 107y 127,5 
101x 107y 125 
100x 107y 125 
99x 107y 128 
99x 106y 128,5 
99x 105y 132 
99x 104y 134 
99x 103y 140 

 

 

8.6. REPORTASJE FRA WWW.OSTFOLD-F.KOMMUNE.NO 

Vedlegg 1: Kopi av reportasjen fra Østfold fylkeskommunes nettsider. 
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8.7. KART 

Vedlagte kart: 
Vedlegg 2: Utsnitt av kart ØK, CQ 031-5-1 over området med fornminneregisterets 
registreringer avmerket. ID 007020 er her antagelig noe feil avmerket, kryss 
markerer det utgravde feltet, lokalitet 1, Finstad. 
Vedlegg 3: Kopi av reguleringsplanen for masseuttak på Finstad, med lokalitet ID 
007020 markert der den ble gjenfunnet ved registreringene utført av Østfold 
fylkeskommune i 2003 (Nordeide 2003). 
 


