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Forord
Dette  er den første  av i  alt fire planlagte utgivelser om de arkeologiske undersøkelsene på
Svinesund i forbindelse med byggingen av den nye euopavei 6. Utgivelsen inneholder bidrag
ffa fire forfattere, prosjektleder Håkon Glørstad, botaniker Helge lrgens Høeg, feltleder Lasse
Jaksland og feltleder Vanja Tørhaug. Prosjektmedarbeider Per Erik Gjesvold har lagt ned et
stort arbeid med å lage digitale kart og bilder til publikasjonen. Han har i tillegg levert viktige
bidrag under redigeringen av manuskriptet. Kapitler uten spesifisert forfatter ved innledningen
er skrevet av Håkon Glørstad,  som også har fimgert som redaktør.  Takk til styringsgruppen
for Svinesundprosjektet for verdifiille kommentarer og veiledning under arbeidet for å gjøre
denne Varia ferdig. Jeg vil også takke alle prosjektmedarbeidere som har stått på for å gjøre
publikasjonen ferdig, samt alle de som deltok i utgravningene sommeren 2001, for deres fine
feltimsats.

Kartgrunnlaget er gjengitt med tillatelse ffa Statens kartverk (MAD  12002-R10865 l, MAD
14011 -382) og Svenska Lantmåteriet (cd 0495pb).

Håkon Glørstad
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Innledning
Håkon Glørstad

Svinesundprosjektet     er     det     største     forvaltningsinitierte     utgravningsprosjektet     som
Universitetets kulturhistoriske museer (UKM), 0ldsaksamlingen, har organisert. Prosj ektet vil
gå  over  en  femårsperiode,  ffa  år  2000  til  2004.  Bakgrunnen  for  utgravningsprosjektet  er
etablering av ny europavei  6-tras6  ffa  Svingenskogen i nord til riksgrensen i  sør,  i  Halden
kommune, Østfold (figur  1).  Fomålet med prosjektet er, som Kulturmimeloven legger opp
til, å ivareta de automatisk fi-edete kultuminnene som blir berørt av den nye veien, og deres
infomasjonspotensiale på en best mulig måte.

Et utgravningsprosjekt av Svinesundprosjektets dimensjoner berører en hel rekke problemfelt
innen arkeologien: Først og ffemst har man de rent faglige forhold, men også problemer innen
kulturminneforvaltningen  i  forhold  til  samfimnsutbyggingen  aktualiseres.  Store  prosjekter
genererer  videre  mye  administrasjon  av  personale  og  økonomi,  noe  som  setter  krav  til
prosjektets  organisasjon.  I  tillegg  til  de  faglige  resultatene  ffa prosjektet,  høstes  det  derfor
også erfaringer av administrativ og forvaltningsmessig art, som kan ha interesse for ettertiden.
En del av disse momentene vil presenteres ved prosjektets avslutning og i de årsrapporter som
regelmessig gis ut om prosjektet (for eksempel Glørstad 2002).

Dette  bindet  av  UKMs  Varia  er  det  første  av  fire  planlagte  utgivelser  av  resultatene  fia
utgravningene   ved   Svinesund.   Dette   første   bindet  vil  presentere   utgravningene   fra   to
steinalderboplasser,  gravd  ut  sommeren  2001,  men  vil  også  ta  for  seg  bakgrunnen  for
prosjektet,  forundersøkelsene,  naturhistoriske  forhold,  samt  målsetningene  med  prosjektet.
Feltledeme  presenterer  de  enkelte  boplassene,  botaniker  Helge  lrgens  Høeg  presenterer
pollenanalysen, mens prosjektleder presenterer prosjektet generelt og står som redaktør.

De  to  neste  bindene  vil  i  all  hovedsak  ta  for  seg  resultatene  ffa  undersøkelsene  av  ulike
kultuminner.   På   grunn   av   kildematerialets   karakter   ved   Svinesund,   er   det   spesielt
steinalderboplasser  som  vil  presenteres.  De  ulike  feltledeme  og  prosjektmedarbeidere,  som
har ledet utgravningene i felt, vil stå som forfattere, mens prosjektleder er redaktør.

Siste  og  avsluttende  bind  vil  presentere  en  oppsummering  av  undersøkelsene.  Her  vil  det
gjøres  rede  for de  faglige  forhold  som har dannet grumlag  for utgravningene,  samt gis  et
forsøk på en helhetlig fortolkning av det fi.amgravde materialet. Bindet vil gi en presentasjon
og vurdering av de arkeologiske og naturvitenskapelige metodene som er benyttet. Videre vil
det   gis    en   evaluering   av   prosjektets    elektroniske   dokumentasjonstrategi.    Prosjektets
fomidlingsstrategi    og    resultatene    av    denne   vil    også   presenteres.    Prosjektleder   og
prosj ektmedarbeidere er forfattere. Prosj ektleder fimgerer igj en som redaktør.

Den  generelle  presentasjonen  av  prosjektet  i  dette  bindet  av  Varia  kan  tjene  som  en
skissemessig ramme som de ulike kultuminnene presenteres innenfor. Dessvene må leseren
vente til prosjektets avslutning før rammen far den planlagte fylde og helhet. Men jeg håper at
dette bindet presenterer nok stoff til at et bilde av Svinesundtraktene kan tegne seg for leseren
og at de faglige intensjonene med prosjektet kommer tilstrekkelig fram.
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Figur 1 : Svinesunds plassering i Øsfiold og Norge. Som det ftamgår av figuren, ligger Svinesund helt på grensen
til Sverige, på østsiden av Oslofiorden. GIS-applikasjon ved Per Erik Gjesvold.
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Prosjektet

PROSJEKTETS TIDSRAMMER

Svinesundprosjektet  startet  opp  1.  mai  2001  Log  er  planlagt  avsluttet  31.  desember  2004.  I
forkant av utgravningsporsjektets oppstart har det vært avviklet et forprosjekt som både har
stått   for   registreringer   i    området,    utarbeidelse   av   prosjektplan   og   planlegging   av
utgravningene. Forprosjektet startet opp i juni 2000.

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTET

Fra museets og prosjektleders side har det vært lagt stor vekt på å utarbeide retningslinjer for
drift av prosjektet. Det er utarbeidet følgende kontrakter, avtaler eller mandater:

Kontrakt   mellom   Statens   Vegvesen   Østfold   og   Universitetet   i   Oslo   for   arkeologiske
undersøkelser.
Retningslinjer for prosj ektstyring ved UKM, Fomminneseksjonen.
Mandat for styringsgruppen.
Kontrakt  som  regulerer  rettigheter  og  plikter,  samt  stillingsinstruksjoner  for prosjektleder,
prosj ektmedarbeidere og feltledere.
Prosjektplan som gir faglige, administrative og økonomiske rammer for prosjektet (Glørstad
2001).

Disse dokumentene gir rammer og retningslinjer for gjennomføring av prosjektet.

ADMINISTRATIVE FORIIOLD

Det  ansettes  et  stort  antall  studenter  og  arkeologer  i  sommerhalvåret,  i  forbindelse  med
feltarbeidet. Prosjektets faste stab består av syv personer. For å minimalisere belastningen på
UKMs  administrative  apparat  generelt  og  Fomminneseksjonen  spesielt,  har  seksjonsleder
Karl   Kallhovd   delegert   attestasjonsmyndigheten   for   regninger   til   prosjektleder   Håkon
Glørstad.   Videre  har  prosjektet  ansatt  egen  sekretær,  Anne  Dahl-01sen,  for  å  avhjelpe
prosjektet   med   administrative   og   økonomiske   oppgaver.   Disse   oppgavene   er   utført   i
samarbeid med styringsgruppens og Fomminneseksjonens ledelse.

Prosjektet fører eget regnskap og holder eget arkiv parallelt med regnskaps- og arkivførsel6n
ved  UKM.   Dette  er  gjort  for  å  minimalisere  eventuelle  problemer  ved  awiklingen  av
prosjektet.

PROSJEKTETS 0RGANISERING

Svinesundprosjektet er organisert på følgende måte og med følgende personer:

STYRINGSGRUPPE

Styringsgruppens sammensetning er delvis administrativt og delvis faglig begrunnet. Gruppen
er sammensatt av følgende personer:

Førsteamanuensis   Jan   Henning   Larsen,   UKM,   0ldsaksamlingen,   Fomminneseksjonen.
Universitetet i Oslo, leder.
Professor Tom G. Svensson, UKM, Etnografisk museum. Universitetet i Oslo
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Førsteamanuensis Ame Aleksej Perminow. UKM, Etnografisk museum. Universitetet i Oslo
(vara for Tom Svensson)
Professor Einar Østmo, UKM, Oldsaksamlingen og Myntkabinettet Universitetet i Oslo
Seksjonsleder Karl  Kallhovd,  UKM,  Oldsaksamlingen,  Fomminneseksjonen,  Universitetet i
Oslo
Førsteamanuensis Christopher Prescott, Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering.
Universitetet i Oslo.
Stipendiat Knut Andreas Bergsvik, Historisk museum, Universitetet i Bergen.
Prosj ektleder Eva Schaller Åhrberg, Riksantikvarieåmbetet, UV Våst

1 tillegg er ansvarlig saksbehandler for Østfold, seniorkonsulent Per Oscar Nybruget, UKM,
og arkeolog/konservator Gro Anita Bårdseth ved Østfold fylkeskommune observatører.

Museumsdirektør Egil Mikkelsen ved UKM oppnevnte styringsgruppen i mandat av  10. mai
2001.  Gruppen  fimgerer  både  som  styringsgruppe  og  referansegruppe  for  prosjektet,  der
gruppens  leder  Jan  Henning  Larsen  og  seksjonsleder  Karl  Kallhovd  primært  tar  seg  av
løpende administrative og økonomiske saker.

PROSJEKTSTAB

PROSJEKTLEDER

Håkon Glørstad er faglig og administrativ leder for prosjektet. Ansatt fi.a 13. juni 2000

PROSJEKTMEDARBEIDERE

Per Erik Gjesvold har ansvar for data og innmåling. Ansatt ffa 6. juni 2001.
01a Rønne har ansvar for fomminner yngre enn steinalder og flateavdekking.  Ansatt ffa  1.
mai 2001.

FELTLEDERE

Kristine Beate Johansen. Ansatt ffa 1. mai 2001.
Lasse Jaksland. Ansatt ffa 1. mai 2001.
Vanja Tørhaug. Ansatt fi.a 1. mai 2001.

SEKRETÆR

Anne Dahl-01sen. Ansatt ffa 14. juni 2001.

FELTASSISTENTER

1 tillegg til prosjektets faste stab på syv personer, ansettes en en stor mengde feltassistenter i
sommerhalvåret,  i  forbindelse med feltarbeidet.  Feltassistentene er i  hovedsak  studenter og
ferdig utdannete arkeologer fi.a Universitetet i Oslo, men også studenter og arkeologer ffa de
andre norske universitetene og utlandet deltar.
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Bakgrunnen for prosjektet
Europavei  6  gjennom  Østfold  er  sterkt trafikkert og  det er  stort behov  for opprustning  av
veien.  Ikke minst gjelder dette de sørligste fem kilometeme av tras6en, ffa Svingenskogen i
nord,  til  Ringdalsfjorden i  sør.  Miljøvemdepartementet vedtok den 20.  april  1999  tras6 for
europavei  6  over  Svinesund.   I  forkant  av  vedtaket  lå  det  en  lang  utredning  ffa  ulike
faginstitusjoner og en forholdsvis opphetet politisk debatt. Det var siden tidlig nittitall kjent at
det   i   området   som   tras6en   skulle   gå   gjennom,   fantes   mange   fomminner,   spesielt
steinalderboplasser. Forutsetningen for Miljøvemdepartementets vedtak var at konflikten med
kulturveminteressene  skulle  minimaliseres,  og  at  hensynet  til  de  arkeologiske  interessene
skulle ivaretas på en tilffedsstillende måte.

Det er planlagt at den nye europavei 6-parsellen skal stå ferdig allerede sommeren 2005  og
åpningen  av  veien  skal  være  en  viktig  markering  av  hundreårsjubileet  for  Norge  som
selvstendig stat. Av denne grunn er det forholdsvis knappe tidsrammer som de arkeologiske
utgravningene skal avvikles innenfor, nemlig tre feltsesonger fordelt på årene 2001, 2002 og
2003.

Som tiltak mot de knappe tidsrammene har UKM og Østfold firlkeskommune hatt et utstrakt
samarbeid. UKM har, på oppdrag ffa fylkeskommunen, utført registreringene i den planlagte
tras6en.  Registreringene  og  utgravningene  har  demed  hatt  samme  prosjektleder  og  vært
forankret i samme institusjon. Dette har har skapt kontinuitet i prosjektet og har bidratt til at
mest mulig tid kan avsettes til de arkeologiske undersøkelsene.

Som  styringsredskap  for  prosjektet  er  det  utformet  en  prosjektplan  som  gir  en  relativt
helhetlig faglig, administrativ og økonomisk ramme (Glørstad 2001 ). De viktigst økonomiske
og administrative forholdene ved prosjektet er også omtalt i årsrapporten for 2001  (Glørstad
2002).  De  faglige  rammene  vil  skissemessig  presenteres  i  dette  bindet  av  Varia,  og  mer
utførlig i forbindelse med oppsummeringen av prosjektet i Varia nummer 4.

Reguleringsplanen
For å forstå valget av de boplassene som er gravd ut under Svinesundprosjektet og for å få en
geografisk    ramme    for    presentasjonen    av    boplassene,    er    det    viktig    å    kjenne    til
reguleringsplanen som gir rainmene for hvilke boplasser som kunne undersøkes. Figur 2 viser
den  prosjekterte  veien  og  registrerte  automatisk  ffedete  kulturminner.  Figuren  viser  med
tydelighet at det kun er et utsnitt av landskapet og landskapsvariasjonen i området som fanges
inn  av  reguleringsplanen,  og  følgelig  er  det,  i  den  grad  det  er noen  sammenheng  mellom
landskap og fomminnetyper, et tilsvarende utsnitt av fomminnevariasjonen som er registrert.
Det lavestliggende området som er berørt ligger ca 14 meter over dagens havnivå. Dette er en
myr ved Svingenskogen, helt nord i tras6en. Det høyeste punktet på traseen ligger i nordenden
av Bjømdalen, ca 70 meter over havet. Fra nord til sør går tras6en først gjennom det nedlagte
bruket  Oredalen  (av  Fosby,   13/1).  Her  er  tidligere  dyrket  mark  beplantet  med  granskog.
Tras6en  går  så  gjennom  bruket  Bjømdalen  (av  Vestgård,  12/4).  Boligene  er  forlatt,  men
dyrket mark er ffemdeles i bruk. Åkrene er sterkt bakkeplanert. Sør for Bjømdalen går tras6en
forbi  Langkas  (av  Berger  nordre  9/9),  og  over bruket  Stensrøds  mark  (av  Berger  søndre,
10/3).  Demest  går  tras6en  over  markene  til  Berget  (av  Røssnes,  23/10)  og  Rørbekk  (16/1
m.fl.), for helt i sør gå over utmarken til Torpum (15/1). Mindre parseller av tras6en går over
andre eiendommer, men de viktigste, ffa et arkeologisk synspunkt, er nevnt. Ved Langkas er
all dyrket mark som ligger under bruket, lagt ut til offentlig kontrollområde (tollstasjon).
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Den    nye    europavei    6    er   dimensjonert   som    firefelts    motorvei.    I    tillegg   kommer
anleggsområder, offentlig kontrollområde og grøntarealer som erverves av hensyn til miljøet.
Kun fomminner som berøres direkte av anleggsvirksomheten,  skal undersøkes  arkeologisk.
Innenfor reguleringsplanen for E6 4-felt riksgrensen - Svingenskogen er følgende automatisk
fi-edete kultuminner kjent i, eller i direkte forbindelse med, tras6en:

66 steinalderboplasser
6 felt med 6n eller flere groper
1 bygdeborg (id 007554)
1  felt med røys og ildsted (id 014266)
1  steinsetning (id 007553)
1  felt med bosetningsspor i dyrket mark (Stensrød)

Av disse blir følgende antall kultuminner direkte berørt av veitras6en, kontrollområdet eller
anleggsarbeid (se også tabell 1):

42 steinalderboplasser
3 groper/gropfelt (X1, S50, S52)
1 felt med røys og ildsted (id 014266, R14)
1 felt med bosetningsspor i dyrket mark (Stensrød)

Steinalderboplassene ligger ffa 28 til 70 meter over havet. Den beregnede stønelsen varierer
ffa noen få kvadratmeter til  3,6 mål.  Ut ffa feltobservasjoner er det trolig at de aller fleste
lokalitetene er godt bevart i den forstand at de ligger i utmark der det har vært svært begrenset
aktivitet  i  modeme  tid  som  har  forstynet  grunnen.  Brua  over  Ringdalsfjorden  skal  ha  en
klaring  til  havflaten på  55  meter,  slik  at de  største  skip  kan passere  under.  Av  hensyn  til
trafikken  vil  derfor  store  deler  av  veibanen  ligge  i  denne  høyden  mot  Ringdalsfiorden.
Følgelig vil også boplasser som ligger i høydene mellom 60 og 40 meter være sterkere berørt
enn høyere- og lavereliggende boplasser. Dette er et viktig moment å ha i mente for å forstå
utvalget av boplasser som er undersøkt innen Svinesundprosjektet.

Neste  side  viser  tabell  1 :  Automatisk fi.edete  kulturminner  som  berøres  direkie  av  den  nye  europavei  6 fta
Svingenskfgen til riksgrensen, samt statlig kontrollområde ved Langkas. I tabellen er kulturminnenes navn og
nummer fi.a registreringen satt opp i fiørste kolonne. Kulturminnene var registrert som R-serier og S-serier, der S
er  en f;orkortelse f;or  Svinesund.  I  andre  kolonne  er  navnet kulturminnet f;år ved utgravning fiørt  opp.  Disse
nqynene erstatter navn- og nummerrekkene fta registreringen. Boplassene er gitt en antatt alder, fiørst og flemst
på grunnlag av høyden over havet.  Fasene henviser til Egil  Mikkelsens kronologiske system f;or mesolitikum i
Østfiold  (Mikkelsen  1975a), mens TN er f;orkortelse fior tidligneolitikum,  MNA f;or mellomneolitikum periode A,
SN er f ;orkortelse f ;or sermeolitikum og EBA er f ;orkortelse for eldre bronsealder. De f leste cN kulturminnene som
er li5tet opp i tabellen, ligger på grunn med podsolprofiil. Kun boplassporene på Stensrød, Fosby  1, Fosby 2 og
Fosby 5 ligger helt eller delvis på åkermark som er i, eller som har vært i bruk i moderne tid.

Følgende  side:   Figur   2,   dagens   landskap  ved  Svinesundområdet.   Den  prosjekterte  veien  og  registrerte
automatisk fi.edete kulturminner er tatt med,  samt de viktigste stedsnavnene i egnen.  GIS-applikasjon ved Per
Erik Gjesvold.

6



SvinesundDrosiektet bind  1 Varia 54

Lokalitetsnavn, Lokalitets- Funn- M2 Mo.h Antatt alder Antall Gård Bruk Gnr Bnr
registrering navn'ut£ravninE kate8Ori før utgravning funn fraprøvestikk

Rl Berget   1 BOplass 320 47 Nøstvet/fase 3 8 Røsnes Ber8et 23 10

Svinesund 45 Berget  2 BOplass 300 40 Fase 4 1 Røsnes Ber8et 23 10

Svinesund 44 Berget  3 Boplass 120 43 Fase 4 - Nøstvet/fase 3 1 Røsnes Ber8et 23 10

Svinesund  1 Fosby   1 BOplass 1300 50 Podsol/matjord 42 Fosby FOsby 13 1

Svinesund  15 Fosby  2 BOplass 1600 31 TN-"A 4 Fosby FOsby 13 1

Svinesund  18 Fosby  3 BOplass 90 40 Fase 4 4 Fosby Fosby 13 1

Svinesund 2 FOsby  4 BOplass 12 51 Nøstvet/fase 3 1 Fosby Fosby 13 1

Svinesund 30 Fosby  5 BOplass 75 60 Nøstvet/fase 3 2 FOsby FOsby 13 1

Svinesund 31 FOsby  6 BOplass 600 60 Nøstvet/fase 3 6 Fosby Fosby 13 1

Svinesund 41 Fosby  7 BOplass -usikker 10 70 Steinalder 1 Fosby Fosby 13 1

Svinesund 52 Fosby  8 Groper 63 ? 0 FOsby Fosby 13 1

Svinesund 56 Fosby  9 BOplass 195 53 Nøstvevfase 3 6 FOsby FOsby 13 1

R14 Langkas   1 Ildsted ogrøyser ? 70 Jemalder? 1 Svinesund Langkas 17 6

Svinesund 60 Langkas  2 Boplass 60 68 Fase 2Æoreal -Nøstvet/fase3 3 Bergernordre Langkas 9 9

R6 Rørbekk   1 Boplass 50 40 Fase 4 5 Rørbekk Rølbekk 16 1'6,8'9,11

R8 Rørbekk  2 BOplass 150 42 Fase 4 - Nøstvet/fase 3 10 Rørbekk Rørbekk 16 1,6'8,9,11

Stensrød Stensrød boplasspor ? 50-55 SN-EBA 6 Bergersøndre Stensrød 10 3

R3 Torpum   1 Boplass 120 65 NØstvevfase 3 38 Torpum Torpum 15 1

R4 Torpum  2 BOplass 400 45 Nøstvevfase 3 20 Torpum Torpum 15 1

R5 Torpum  3 Boplass 300 45 Nøstvet/fase 3 11 Torpum Torpum 15 1

R9 Torpum  4 BOplass 75 47 NØstvet/fase 3 11 Torpum Torpum 15 1

Rlo Torpum  5 Boplass 120 49 Nøstvevfase 3 2 Torpum Torpum 15 1

Rll Torpum  6 Boplass 1000 46 Nøstvet/fase 3 4 Torpum Torpum 15 1

R12 Torpum  7 Boplass 200 50 Nøstvet/fase 3 5 Torpum Torpum 15 1

R15 Torpum  8 BOplass 450 55 Nøstvet/fase 3 3 Torpum Torpum 15 1

Rl9 Torpum  9 Boplass 3600 50 Nøstvet/fase 3 32 Torpum Torpum 15 1

R26 Torpum  10 BOplass 150 33 TN-h4NA 6 Torpum Torpum 15 1

R27 Torpum  1 1 Boplass 200 37 Fase 4 16 Torpum Torpum 15 1

R28 Torpum  12 BOplass 60 41 Fase 4 - Nøstvet/fase 3 2 Torpum Torpum 15 1

R29 Torpum  13 BOplass 60 43 Fase 4 - Nøstvevfase 3 2 Torpum Torpum 15 1

R30 Torpum  14 Boplass 150 41 Fase 4 - Nøstvet/fase 3 9 Torpum Torpum 15 1

Svinesund 37 Torpum  1 5 BOplass 198 47 Nøstvet/fase 3 5 Torpum Torpum 15 1

Svinesund 38 Torpum  1 6 Boplass 240 45 Nøstvet/fase 3 6 Torpum Torpum 15 1

Svinesund 39 Torpum  1 7 BOplass 319 48 Nøstvet/fase 3 4 Torpum Torpum 15 1

Svinesund 43 Torpum  1 8 Boplass 112 50 Nøstvet/fase 3 2 Torpum Torpum 15 1

Svinesund 50 Torpum  19 Groper ? 49 ? 0 Torpum Torpum 15 1

Svinesund 57 Torpum 20 Boplass 800 54 NØstvet/fase 3 9 Torpum Torpum 15 1

Xl Torpum 2 1 Grop 2 51 Jemalder 0 Torpum Torpum 15 1

Svinesund 20 Vestgård   1 Boplass 10 31 TN-WA 3 Vestgård Vestgård 12 1

Svinesund 21 Vestgård  2 Boplass 260 35 "-WA 14 Vestgård Vestgård 12 1

Svinesund 22 Vestgård  3 Boplass 90 34 TN-mA 15 Vestgård Vestgård 12 1

Svinesund 3 Vestgård  4 Boplass 168 31 TN-mA 3 Vestgård Vestgård 12 1

Svinesund 4 Vestgård  5 Boplass 70 28 TN-"A 2 Vestgård Vestgård 12 1

Svinesund 48 Vestgård  6 Boplass 400 32 TN-MNA 8 Vestgård Vestgård 12 12

Svinesund 49 Vestgård  7 Boplass 300 35 TN-mA 11 Vestgård Vestgård 12 12

Svinesund 5 Vestgård  8 Boplass 400 37 Fase 4 27 Vestgård Vest£ård 12 1

Svinesund 6 Vestgård  9 BOplass 168 40 Fase 4 8 Vestgård Vestgård 12 1
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Dagens landskap
Fra et arkeologisk synspunkt kan landskapet som tras6en går gjennom, deles i tre (figu 3):

Den nordligste delen utgjør en åpen, nordøstvendt dal som ligger mellom 25 og 60 meter over
havet. Den er skjemet av Øell i alle retninger unntatt i nordøst. Bumen av dalen har silt- og
leirholdige masser som for en stor del har vært oppdyrket. Dalsidene derimot har avsetninger
av grovere masse som sand og grus, som ikke er oppdyrket eller som er lett overflatedyrket.
Dette løsmassedekket danner lommer og terrasser mellom bergknauser og rygger. Ved høyere
vannstand  har  landskapet  demed  vært  en  innbydende,  åpen  vik  med  større  og  mindre
strender,  skjemet av knauser, ikke ulikt det landskapet som i dag kan gjenfinnes på Hvaler
sørvest i dagens Østfold. Dagens vegetasjon består i hovedsak av granskog, mye plantet i felt.
Innimellom er det noe fiiru, osp og bjørk. Nedenfor den åpne dalen ligger i dag dyrket mark
og myr. Tidligere var en del av åkeren idrettsplass (Berg stadion). Myren og åkrene ligger ca
15 til 20 meter over havet og var havbunn i steinalderen.

Den  midtre  delen  dannes  av  en relativt høytliggende  (60-70  m  o.h.)  og  flat,  nordnordøst-
sørsørvestgående  dalgang,  Bjømdalen,   samt  oppdyrkede  myrpartier  ved  Langkas,  nord-
nordøst for Børsås. Grunnen i Bjømdalen er relativt fiiktig og løsmasseavsetningene består av
silt og leire. Enkelte steder er det rygger av sand og grus. Den største av disse ryggene er i dag
fiillstendig fjemet av et masseuttak. Deler av Bjømdalen er i dag oppdyrket og bakkeplanert,
deler er hogstmark, mens deler er bevokst med granskog av ulik alder. Langkasområdet er i
hovedsak  oppdyrket  myr  med  enkelte  høyere  partier  med  sand  og  mer  veldrenert  masse.
Gjennom  det  meste  av  tiden  det  bor  folk  på  Svinesund  i  steinalderen,  er  dette  området
imland.

Den søndre delen består av en lang, smal ravinedal som strekker seg fia Ringdalsfjorden i sør
til Sørskogen i nord. Både i sørvest og nordøst er dalen avgrenset av relativt høye bergrygger,
henholdsvis  Røssefiella  og  Børsås.  Bunnen  av  dalen  ligger  ca  30-50  meter  over  havet  og
består  av  silt  og  leire.   I  kantene  av  dalen,  spesielt  i  nordøst  og  sørvest,  er  det  avsatt
morenemateriale,  sand og grus på hyller og terrasser i  landskapet.  Enkelte av terrassene er
flere tusen kvadratmeter store, slik at det har vært god plass for bosetning. Bunnen av dalen er
oppdyrket, mens kantene er bevokst med granskog, mye av den plantet. Den østlige dalsiden,
mot Børsås har vært dyrket i nyere tid, men er nå beplantet. I vest ser det ikke ut til å ha vært
dyrkning i modeme tid. Her består grunnen av vekselsvis sand og morenemateriale. Ved en
vannstand  på  40-60  m  over  dagens  nivå,  har  området  vært  en  smal,  sørvendt  fjord,  der
fiordsidene  har rommet  flere  lune  strender,  samt  en  liten  skjærgård,  spesielt  i  sørvest,  mot
Røssefjella.

I hele området er det i hovedsak podsolprofil i grunnen, der det ikke er dyrket. Eneste unntak
er ved Langkas, der det også ser ut til å være lommer med brunjord. Berggrunnen består av
gneis som forvitrer relativt lett. Forvitringsmassen er næringsfattig og utvaskningen i området
virker sterk. Jordsmonnet i området gir derfor i utgangspunktet dårlige forhold for bevaring av
organisk materiale.  Bare unntaksvis,  under spesielt gode  forhold for bevaring, vil  organisk
materiale  som brente  bein  og trekull være bevart  i  grunnen.  Mindre  bestandige,  organiske
rester ffa bosetningen i steinalderen, som ubrente bein, treverk og hom, kan man ikke regne
med å fime.

Boplassene  fra  steinalderen  ligger  i  all  hovedsak  i  dalsidene  nord  og  sør  i  området,  i
forbindelse med de gamle strandlinjene. I den midterste delen av tras6en ble det gjort få fimn
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fra steinalderen.  Det er også en tydelig  sammenheng mellom grovere  løsmassedekke;  sand,
grus  og morene,  og  ftinn av oldsaker fta steinalderen.  Kun unntaksvis ble det gjort fimn på
silt- eller leirgrunn. Inntrykket av bosetningen i steinalderen i området er dermed, på grunnlag
av registreringene, at bosetningen har vært forholdsvis strandbundet og konsentrert til de mer
veldrenerte løsmasseområdene.

Neste  side:  Figur  3,  som viser f;oto fira de tre karakteristiske delene aw den planlagte  E6~tras6en.  Øverste fioto
viser området ved Ringdalsfjorden.  Bildet er tatt fta Sverige og nordover, inn mot den dalgangen som var en
fjordarm  i steinalderen.  Både på høyre og venstre side av dalgangen er det registrert boplasser, men de som
berøres av den nye veien ligger alle på verMtre side, mot Røssefiellet. Børsåsen danner horisont på høyre halvdel
ay bildet.

Midtre f;oto  viser  landskapet  ved  Bjørndalen.  Bildet  er  tatt  mot  sør  og  det fiorlatte  bruket  synes  i  midten  ay
fbtografiet.  Børsåsen danner horisont i venstre halvdel av f;oto.  Området er fiorholdsvis flatt og fiuktig.  Det ble
gjort få funn av kulturminner i denne delen cw tras6en.

Nederste fbto viser området ved Svingenskogen.  Bildet er tatt fta jyllingen der den nye E6 tras6en slutter, mot
sør. I åssiden, på høyre side av bildet, er det registrert en rekke boplasser. Dyrket mark på bildet ligger ca 14 til
25 meter over havet og var havbunn i steinalderen. (1 henhold til rekkefiølgen på fiotografiiene er Lasse Jaksland,
Håkon Glørstad og Per Erik Gjesvold fbtografier).

10
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Kulturhistorisk bakgrunn
Svinesundstraktene  er naturlig  nok  i  dag preget av  å være  et grenseområde.  Her finnes  det
forsvarsanlegg  helt  fi-a  eldre jemalder  (Børsåsen  id  007554)  og  fram  til  siste  verdenskrig
(f.eks. ved Sponvika og ved dagens tollstasjon). Verdt å nevne er også den gamle tollstasjonen
ved  Svinesund  og  dagens  bru  over Ringdalsfiorden  (Danielsson  og  Johanson  1996).  De  er
begge minner etter den omfattende grensetrafikken mellom Norge og Sverige etter 1658. Fra
jemalderen er det kjent forholdsvis få fommimer: På Røssefjella er det registrert en gravrøys
(id  U3527).  En  stor  røys  er  registrert  på  Alsrødkollen  (id  005626).  En  steinsetning  (id
007553) og et lite gravfelt (id 007552) er registrert i nærheten av Bjømdalen.  Steinsetningen
ligger i kanten av en kjenevei som er holdt for å være den gamle kirkeveien fta Sponvika til
Berg kirke (id U2285). Ved bygdeborgen på Børsås er det registrert et felt med røys, mulig
steinsetning og ildsted (id 014266, R14).

Under registrering sommeren 2000 ble det ftmet en heller med kulturlag (S40) på Revekas.
En  '4C-datering  av  kulturlaget  ga  390-190  før  Kristus  (2240  ±  70  BP,  Tua-2879),  eller
førromersk jemalder.  Et ildsted som ble fimnet under flateavdekking på Langkas sommeren
2001, ble også datert til førromersk jemalder, 365-70 før Kristus (2170 ± 75 BP, Tua-3235).

Bortsett   fra   disse   kulturminnene   fra   jemalder   er   fomminnebestanden   preget   av   et
overveldende  boplassmateriale  fl.a  steinbrukende  tid.  Fra  Sponvika  og  langs  Ringdals-  og
lddefjorden er det registrert rundt 200 boplasser, men antakelig finnes det enda flere, da det
kun i forbindelse med den nye europavei 6 er registrert  1301okaliteter (01stad  1992 og uten
årstall,  Glørstad  og  Boon  2000,  Glørstad  og  Johansen  2001).  Innenfor  det  området  som
reguleringsplanen omfatter er det i dag kjent hele 66 steinalderboplasser.

TIDLIGERE ARKEOLOGISKE UNDERSøKELSER I OMRÅDET

Den  første  som  gjorde  forholdsvis  systematiske undersøkelser i  området,  var lektor Henrik
Suleng  (1942).  Suleng  nevner  at  han,  mellom  Løverdalen  og  Stensrød,  har  fimnet  mange
ildsteder med diameter rundt to meter, bygget opp av rullestein.  Det ble ikke gjort fimn av
oldsaker  i  forbindelse  med  ildstedene  (Suleng  1942:  65),  men  Suleng  har  levert  inn  flere
oldsaker fra området, både fra eldre og yngre steinalder. Det er spesielt fia gården Rørbekk og
fra Løverdalen han har mange løsfimn, men også ffa Stensrød (Suleng  1942:  57 fD.  I denne
forbindelse skal C.31423 nevnes. Funnet består av en enkel skafthulløks av typen R29 og en
tykknakket  flintøks  av  typen  R20,  det  vil  si  med  utsvingt  egg.  Flintøksen  kan,  i  følge
hovedkatalogen, knyttes spesifikt til en bestemt del av jordene på bruket Stensrød, mens det er
mer uvisst hvor på bruket skafthulløksen kommer fl-a. I følge eieren av Stensrød stammer også
skafthulløksen fia dette stedet på jordet. Fumopplysningen er pålitelig, da det var eieren selv
som  fant øksen  og  leverte  den  inn til  Oldsaksamlingen,  via  Suleng.  Til  dette  C-nummeret
hører også en nøstvetøks, men utover at øksen er fimnet på bruket, er proveniensen ukjent.

REGISTRERINGER I OMRÅDET

Området  ble  første  gang  registrert  i  1991  og  1992  av  ProArk  AS,  på  oppdrag  av  Østfold
fylkeskommune og i forbindelse med utredning av ny Euopavei 6 (Olstad uten årstall). Det
ble   da  fimnet  30  boplasser  imenfor  tras6en.   Disse  boplassene  er  merket  med  "R"   og
fortløpende  nummerert.  Sommeren  2000  ble  det  foretatt  en  ny  registrering  og  det  ble  da
fimnet 47 nye boplasser i tilknytning til veitras6en (Glørstad og Boon 2000). Boplassene som
ble registrert i år 2000 er merket Svinesund (S) og fortløpende nummerert. I mai 2001 ble det
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foretatt ytterligere registreringer.  Det ble  da fimnet 3  nye boplasser (GIørstad og Johansen
2001 ). Navn-og nummersystemet ffa sommeren 2000 ble fortsatt brukt.

Målet med registreringene var å fime så mange boplasser som mulig innenfor det området
som   Vegvesenets   foreløpige   reguleringsplan   omfattet.   Boplassene   ble   registrert   ved
prøvestikking. Stedene som ble valgt ut for undersøkelse utmerket seg med gode topografiske
forhold     i     steinbrukende     tid,     da    havet     sto     høyere.     Erfaringsmessig    er    denne
registreringsmetoden den mest effektive for å finne boplasser ffa denne tiden.

I tillegg til boplassene ble det fimnet  17 groper. Disse gropene varierer en del i stønelse og
må   antakelig   tolkes   forskjellig.   En   av   gropene   tolkes   som   en   dyregrav   (S51).   Ved
registreringer sommeren 2001 ble det fimnet 2 groper som tolkes som tjæremiler (S58), mens
Gn grop som ble registrert i 1991 (X1 ) tolkes som kullgrop på bakgrunn av et kullag i bunnen.

I dyrket mark på Stensrød og på Langkas ble det prøvesjaktet i henholdsvis år 2000 og 2001.
På  Stensrød  ble  det  gjort  fimn  av  bosetningsspor  fi.a  senneolitikum/eldre  bronsealder.  På
Langkas ble det kun fimnet ett ildsted ffa fønomersk jemalder.

Tabell  2  gir  en  oversikt  over  de  fomminnene  som  er  blitt  registrert  i  forbindelse  med
veitras6en.

FORUNDERSøKELSER

Det ble  foretatt prøvegravninger på  lokalitetene  R13  og  R16  sommeren  2000  (Boon  2000,
Boon 2001). Det ble tilsammen åpnet ni kvadratmeter, der 4,75 m2 ble gravd på R13 og 4,25
på R16.  Målet med undersøkelsen på R13  var å få klarlagt om et  stratigrafisk lag  som var
registrert  i   1991,  var  et  kulturlag  i  den  forstand  at  store  mengder  organiske  rester  etter
menneskelig aktivitet var bevart.  Målet med undersøkelsene på R16 var å klarlegge om man
kunne forvente å finne distinkte spredningsmønstre på de store boplassene som var registrert.

R13 ble gravd som et lite felt, i kvartmetersruter og lag på 10 cm. R16 ble gravd med samme
teknikk, men her ble det lagt prøvemter spredt over hele lokaliteten.

På grunnlag av diagnostiske fiinn og høyde over havet ble R13 datert til mesolittisk fase fire,
mens R16 ble datert til nøstvetfasen.  Undersøkelsene viste på den ene siden at det ikke var
noe   kulturlag   på   R13,   men   det   ble   påvist   en   nedbrutt   avfallsdynge   med   rester   av
flintproduksjonsavfall,    kokstein    og    litt    brent    bein.    På    den    andre    siden    antydet
prøveundersøkelsen på R16 at fiinnene ikke er jevnt spredt over lokaliteten, men konsentrerer
seg til visse områder.  I denne forbindelse ble det gjort fimn som indikerer at det var etablert
avfallsdynger ned mot den gamle strandlinjen.
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Regnr Fornminnetype Jordprofil M2 m o.ll.

Rl Boplass Podsol 320 50

R2 Boplass Podsol 1300 53

R3 Boplass Podsol 120 65

R3.7 BOplass Podsol 300 30

R4 Boplass Podsol 400 50

R5 Boplass Podsol 300 50

R6 BOplass Podsol 50 40

R7 Boplass Podsol 1000 50

R8 Boplass Podsol 150 35

R9 Boplass Podsol 75 50

Rlo Boplass Podsol 120 65

Rll Boplass Podsol 1000 45

R12 Boplass Podsol 200 60

R13 BOplass Podsol 2000 40

R13.7 Boplass Podsol 150 45

R14 Ildsted og røyser Podsol ? 70

R14.7 Boplass Podsol 200 45

R15 BOplass Podsol 1200 55

R16 Boplass Podsol 1200 55

R17 Bop'ass Podsol 1500 60

Rl8 Boplass Podsol 100 65

Rl9 Boplass Drenert myr ogPodsol 3600 50

R20 Boplass Podsol 170 35

R2l BOplass Podsol 170 35

R22 Boplass Podsol 550 30

R23 BOplass Podsol 450 30

R24 Boplass Podsol 400 30

R25 BOplass Podsol 35 20

R26 Boplass Podsol 150 35

R27 BOplass Podsol 200 40

R28 Boplass Podsol 60 45

R29 Boplass Podsol 60 40

R30 BOplass Podsol 150 45

R3l Boplass Podsol 120 45

R32 BOplass Podsol 300 70

R33 BOplass Podsol 1000 65

R40.7 BOplass Podsol 300 35

R41.7 Boplass Podsol 600 35

Sl Boplass Podsol/matjord 1300 55

S2 Boplass Podsol 10 55

S3 Boplass Podsol 170 25

S4 Boplass Podsol 70 25

S5 Boplass Podsol 400 35

S6 Boplass Podsol 168 35

S7 Boplass Podsol 350 43

S8 BOplass Podsol 168 40

S9 Grop Podsol ? 40

Slo BOplass Podsol 429 40

Sl1 BOplass Podsol/matjord 800 43

S12 Boplass Podsol 1250 50

14

Regnr Fornminnetype Jordproril M2 m o.ll.

S13 Boplass Podsol 1656 60

S14 BOplass Podsol 60 32

S15 BOplass Dyrket mark 1600 37

S16 Boplass Podsol 285 50

S17 Boplass matjord 120 50

Sl8 BOplass Podsol 90 50

Sl9 Boplass Podsol 1320 55

S20 BOplass Podsol 10 32

S2l BOplass Podsol 260 40

S22 Boplass Podsol 90 40

S23 Boplass Podsol 250 33

S24 BOplass Podsol 200 45

S25 Boplass Podsol 15 28

S26 Boplass Podsol 65 28

S27 BOplass Podsol 10 52

S28 Groper Podsol ? 63

S29 Boplass Podsol 3600 65

S30 Boplass Podsol ogdyrketmark 75 60

S3l Boplass Podsol 600 60

S32 Boplass Podsol ogbrunjord 840 75

S33 BOplass Podsol 1600 75

S34 BOplass Podsol 450 65

S35 Boplass Podsol 154 40

S36 Boplass Podsol 250 35

S37 Boplass Podsol 198 50

S38 Boplass Podsol 240 50

S39 Boplass Podsol 319 50

S40 Heller Kulturla8 22 73

S4l Boplass - usikker Podsol 5 70

S42 Boplass Podsol 350 72

S43 Boplass Podsol 112 55

S44 Boplass Podsol 120 43

S45 Boplass Podsol 300 37

S46 Boplass Podsol 64 37

S47 BOplass Dyrket mark ? 58

S48 Boplass Podsol 400 39

S49 BOplass Podsol 300 38

S50 Groper Podsol ? 50

S5l Groper Podsol ? 57

S52 Groper Podsol ? 63

S54 Groper Podsol ? 75

S56 BOplass Podsol 195 55

S57 Boplass Podsol 800 54

S59 Boplass Podsol 5 32

S60 Boplass Podsol 60 68

Xl Grop Podsol ? 48

Stens-rød Bosetningsspor Dyrket mark ? 50

Tabell  2 :  Registrerte f;ornminner  i f;orbindelse med
den nye europaveiparsellen.
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Forskningshistorie og forskningsstatus

øSTFOLD I NYERE NORSK STEINALDERFORSKNING

Østfold er et fylke med mange fimn ffa steinalderen og har derfor tiltrukket seg forholdsvis
stor interesse i  steinalderforskningen.  For å gi en oppsummering av forskningsstatus  er det
fomålstjenlig å konsentrere seg om den nyeste forskningen om steinalderen i fylket.

På 1970|tallet ga Egil Mikkelsen ut den viktige artikkelen om den mesolittiske kronologien på
Sørøstlandet, basert på materiale ffa Østfold (Mikkelsen  1975a, jamfør også Mikkelsen med
flere  2001).  Mikkelsens  kronologiske  rammeverk  står ved  lag  den  dag  i  dag,  med  enkelte
mindre justeringer. Arbeidet omfattet også en modell for hvordan mennesket inngikk i ulike
tilpasningsmodeller g).ennom mesolitikum,  en tanke  som også ble utdypet i  et senere  arbeid
(Mikkelsen   1978).  Rammeverket  for  økologisk  tilpasning  i  mesolittisk  tid  i  Østfold  ble
videreutviklet av lnge Lindblom, og i  1984 publiserte han en oppsummering av hvordan han
tenker seg at mennesket inngikk i ulike økosystem.(Lindblom 1984). Mikkelsen og Lindblom
tok  utgangspunkt  i  at  menneskets  tilpasning  til  økologien  ga  rammene  for  deres  sosiale
organisasjon, etter modell fra Julian Steward (1955).  Deres arbeider må regnes som de mest
oppsummerende og helhetlige avhandlingene om mesolittisk tid i Østfold.

For   yngre   steinalders   vedkommende   er   det   doktoravhandlingen   til   Einar   Østmo   om
etableringen av jordbrukskultur i Østfold i steinalderen, som er mest fyllestgjørende (Østmo
1988a). Østmo tar for seg alle neolittiske fimn fia Østfold og setter dem inn i en økologisk og
økonomisk ramme,  med  sikte  på  å  forstå det tidligste jordbruket  i  Ølket.  Østmo  har  også
publisert flere andre arbeider om kronologiske forhold som har betydning for Østfold (1976,
1980 og  1988b).

Disse arbeidene står som de viktigste bidragene til å forstå Østfolds steinalder. Senere har det
kommet en del mindre avhandlinger som har videreproblematisert enkelte av temaene fra de
ovennevnte arbeidene. Det er også foretatt enkelte utgravninger som kan kaste nytt lys over
steinalderen i Østfold.  I  1990 foretok Oldsaksamlingen under ledelse av Lindblom en større
utgravning av fire boplasser i Halden by, det såkalte Haldenprosjektet (Lindblom med flere,
uten  årstall).   Boplassene  var  alle  fia  mesolittisk  tid,   fi.a  nøstvetfasen  og  fl.a  fase   fire.
Undersøkelsene er ikke bearbeidet eller publisert. En annen viktig utgravning ble foretatt av
Ove Olstad på Ystehede i Halden kommune (01stad  1993).  0lstad avdekket en boplass som
må være fi.a overgangen mellom mesolittisk og neolittisk tid. Undersøkelsen er ikke publisert,
men en fyldig rapport og analyse finnes i Oldsaksamlingens topografiske arkiv.  Det er også
foretatt en del mindre gravninger av steinalderboplasser i firlket (f.eks.  Berg  1996, Johansen
2001),  uten at resultatene  ffa disse undersøkelsene  så langt har blitt særlig innarbeidet eller
kommentert i steinalderforskningen.

Det skal også nevnes at Einar Østmo og Håkon Glørstad nokså nylig har publisert hver sin
artikkel  om  overgangen  fl.a  mesolitikum  til  neolitikum  i  Østfold,  Østmo  utfia  et  neolittisk
perspektiv, Glørstad utfra en mesolittisk (Østmo 1998, Glørstad 1998a, jfr Glørstad 1996).

Østmo  arbeider for tiden  også med å publisere det  senneolittiske hellekistematerialet på  en
helhetlig  måte,   og  i  den  forbindelse  har  han  foretatt  tre  utgravninger  av  denne  typen
kultuminner i  Østfold  (Østmo under trykking  og under bearbeidelse).  I  sammenheng med
dette må hans undersøkelse av en dysse på Skjeltorp i  Sarpsborg kommune nevnes (Østmo
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1982). Arbeidet med de eldste gravminnene fl.a regionen ¢amfør også Østmo  1986 og  1984)
er et av få bidrag til å belyse mer åndelige aspekter ved livet i yngre steinalder i Østfold.

Av andre publiserte arbeider som har direkte aktualitet for forhistorien i Østfold, er det flere
som kan nevnes. Først og fi.emst er det mesolittiske undersøkelser som har blitt publisert i den
seneste tiden, men fra nabofylket Vesfold har Østmo undersøkt den store kystboplassen Auve
i Sandefiord kommune, som er datert til tidlig-og mellomneolittisk tid (Østmo  1983,  1993 og
Østmo  med  flere  1997).  Boplassen  utmerker  seg  vedt  et  rikt  keramisk  materiale  og  gode
bevaringsforhold for bein, og det er nettopp kronologiske og typologiske problemer knyttet til
keramikken og det osteologiske materialet som så langt har vært viet mest oppmerksomhet.

Evy Berg har publisert en rekke mesolittiske fimn ffa nabofirlket Akershus (Berg 1995,1997). -
Berg  konsentrerer  seg  om  kronologiske  spørsmål  og råstoffiitnyttelse,  og hennes  resultater
utfyller og justerer Mikkelsens kronologiske modell.

Torben Ballin har publisert undersøkelser av boplasser ved Drøbaksundet som har relevans
for forståelsen av forholdene  i  Østfold (Ballin  1998).  Undersøkelsen omfatter hovedsakelig
boplasser fi.a de mesolittiske fasene to og tre i Mikkelsens kronologiske system og de inngår
som en del av et større arbeid ffa Ballin, som skal kartlegge Sør-Norges steinalderkronologi
(f.eks. Ballin 1999 med referanser).

Joel  Boaz  har  med  utgangspunkt  i  omfattende  forskning  på  steinalderen  i  det  østnorske
innlandet (Boaz 1997,1998), gitt en modell for forståelsen av mesolitikum som også omfatter
Østfold  (Boaz   1999).  Boaz  mener  at  gjennom  Atlantikum  utvikles  det  klare,  regionale
særtrekk  i  artefaktmaterialet,  i  sosial  organisasjon og i tilpasningsmåtene på Østlandet,  der
Østfold inngår i  en region med utpreget maritimt rettet økonomi.  Utviklingen av regionale
særtrekk er knyttet til en ideologisk opposisjon i sesongmessig bmk av kysten og innlandet.
Ved etablering av permanent bosetning i innlandet i løpet av nøstvetfasen, ser motsetningene
ut til å nedtones eller forsvinne, uten at kontakten mellom kyst og innland brytes (Boaz 1999).

Senest har Lasse Jaksland publisert resultater ffa undersøkelsene av tre mesolittiske lokaliteter
fi.a Vinterbro i Akershus  (Jaksland 2001a).  To av boplassene dateres til fase 2  i Mikkelsens
kronologiske system, mens den tredje dateres til fase tre eller nøstvetfasen. Kronologiske og
typologiske forhold diskuteres utførlig,  men Jaksland tar også for seg problemene om]ring
regionalisering  i  løpet  av  steinalderen,  boplassorganisering,  bmk  av  bergart  og utvikling  i
flintteknologi.  Jaksland har også undersøkt en avfallsdynge ffa nøstvetfasen på Skoklefald i
Akershus  (Jaksland  2001b).  Uvanlige  bevaringsforhold  hadde  ført  til  at  et  stort  skjell-  og
beinmateriale  var bevart,  herunder  også bearbeidede beinsaker.  Funnet  er unikt  i  østnorsk
sammenheng og gir et forholdsvis detaljert innsyn i dietten til menneskene ved Oslofjorden.

STEINALDEREN I VEST-SVERIGE

Svinesund ligger nær grensen til Sverige, og vestsvensk steinalderforskning er i høyeste grad
relevant for å forstå forholdene i Østfold. Det er publisert en hel rekke arbeider om vestsvensk
steinalder,  men  her  skal  bare  de  mest  omfattende  eller  nyeste  nevnes.  Jeg  har  i  denne
gjennomgangen lagt mest vekt på arbeider som konsentrerer seg om Båhuslen.

ELDRE STEINALDER I VEST-SVERIGE

Av eldre litteratur som omhandler eldre steinalder i Vest-Sverige må arbeidene til Johan Alin
nevnes  (Alin  1936,  1953,  1955).  Alin har også publisert sentrale arbeider i  samarbeid med
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andre  forskere  (Sarauw  og  Alin  1923,  Alin, Niklasson  og  Thomasson  1934).  Alin og  hans
kollegaer   presenterte   et   stort   boplassmateriale,   som   både   var   fiamskaffet   gjennom
utgravninger og ved overflateoppsamlinger.

Åke  Fredsj6  publiserte  i   1953  en  avhandling  der  han  skisserte  et  helhetlig  kronologisk
rammeverk for vestsvensk mesolitikum,  der mesolittisk tid deles opp i tre perioder,  nemlig
hensbacka,  sandama  og  lihult,  som  tilsvarte  de  tre  klimaperiodene  preboreal,  boreal  og
atlantisk  tid  (Fredsj6   1953).   På   1970-tallet  publiserte   Stig  Welinder  flere  arbeider  om
vestsvensk,  mesolittisk kronologi,  sett på bakgrunn av den kronologiske forskningen i  Sør-
Skandinavia (Welinder  1971,  1973,  1974).  Omtrent samtidig med Welinder publiserer Carl
Cullberg flere arbeider om samme emne, men i motsetning til Welinder, med primært fokus
på  situasjonen  på  vestkysten  (Cullberg  1972,  1974a,  b,  c,  1975,  1976a).  Diskusjonen  som
oppsto mellom Welinder og Cullberg var engasjert og deres synspunkter og arbeid fikk blant
annet stor betydning for Egil Mikkelsens og lnge Lindbloms arbeider om Østfold (Mikkelsen
1975a, Lindblom  1984). Cullbergs nyarkeologiske modeller for tilpasning og erverv var også
en viktig inspirasjonskilde for den mesolittiske forskningen i Norge (Cullberg 1976b).

I  1984  ga  Mats  Jonsåter  ut  en  oppsummering  av  Riksantikvarieåmbetets  utgravninger  av
mesolittiske boplasser og benyttet samtidig anledningen til å oppsummere den kronologiske
forskningen så langt (Jonsåter 1984). I dette arbeidet drøftet han blant annet muligheten av en
"tverrpilfase" ved overgangen til neolittisk tid i Vest-Sverige, på bakgrunn av nye boplassfimn

(Jonsåter 1984: 28-35).

På  1990-tallet er det igjen forskere som har prøvd å gi en oppsummering av og oversikt over
mesolittisk  forskning  (for  eksempel  Nordqvist  2000,  Kindgren  og  Åhrberg  1999,  Sj6gren
1991,   Larsson   og   Olsson   1997).   I   likhet   med  tidligere   forskning   er   det   kronologiske
problemer som har stått sentralt Ovordqvist 2000, Kindgren og Åhrberg  1999, Sj6gren  1991),
men   også  erverv   og  bosetning,   innenfor  en  økonomisk/økologisk  ramme   er  behandlet
(Nordqvist   2000).   Riksantikvarieåmbetet   i   Sverige   har   gitt   ut   en   oppsummering   av
steinalderundersøkelsene  i  Sør-  og  Mellom-Sverige,  der  også  den  svenske  vestkysten  er
behandlet (Larsson og Olsson  1997). Kronologi, erverv og råstoffiitnyttelse er viktige emner,
men  også boplassorganiseringmyttestrukturer og  forekomst av hellemalinger  i  Vest-Sverige
presenteres som nye momenter i forhold til eldre oversiktsverker (Larsson med flere  1997a-b,
Åkerlund og Nordqvist 1997, Biwall med flere  1997). Interessen for å påvise hytter og annen
boplassorganisering  fra  mesolitikum  kan  for  øvrig  spores  i  flere  artikler  og  rapporter  fi.a
Riksantikvarieåmbetet (for eksempel Johansson 1999, Bengtsson med flere 1998)

YNGRE STEINALDER I VEST-SVERIGE

Eldre   litteratur   om   yngre   steinalder   i   Vest-Sverige   konsentrerte   seg   i   hovedsak   om
undersøkelser  av  de  mange  megalitgravene  i  området  (for  eksempel  Bagge  1934,  Kaelas
1953,  1961).  Med  Grahame  Clark ble  megalitgravene  også  forsøkt  satt  i  en  økonomisk  og
sosial  kontekst  (Clark  1977),  tett etterfiilgt av  svenske  arkeologer med samme perspektiver
(Persson  1978,  Bertilsson  1978).  Boplassmaterialet,  spesielt  det  mellomneolittiske,  ble  viet
noe  oppmerksomhet  (for  eksempel  Alin  1955),  men  det  var  først  fi.a  1960-tallet  at  man
forsøkte  seg på større synteser og oppsummeringer (Kaelas  1973,  1976, Moberg  1963, ).  På
1980-tallet    ble    den    neolittiske    forskningen    oppsummert    av    Mats    Jonsåter    i    en
oversiktspublikasj on fra Riksantikvarieåmbetet (Jonsåter 1984).

Oppsummerende,     vestsvensk     forskning     på     neolittisk     tid     er     også     behandlet     i
Riksantikvarieåmbetets oversiktsverk (Larsson og Olsson  1997). Introduksjonen av jordbruk,
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forholdet mellom Traktbegerkultur og  Gropkeramisk kultur,  bebyggelse  samt utviklingen  i
semeolittisk tid, står i fokus (Kihlstedt med flere  1997, Edenmo med flere  1997, Holm med
flere   1997).  Nylig  har  Anders  Strinnholm  tatt  for  seg  den  vestsvenske  gropkeramiske
kulturen,  med  særlig  vekt på  å  gi  en  næmere  bestemmelse  av  dens  kronologiske  ramme,
innenfor et faghistorisk rammeverk (Strinnholm 2001 ). Vest-Sverige er også omtalt i arbeidet
til  Per  Persson   om   introduksjonen   av  jordbruk  (Persson   1999)   og   i   Lars   Blomqvists
gjemomgang av megalittgravene i Sverige (Blomqvist  1989). Persson har også i flere andre
arbeider  diskutert  overgangen  mellom  eldre  og  yngre  steinalder  og  de  ulike  neolittiske
kulturgruppene relasjoner (for eksempel  Persson  1991,1998).  Av kronologisk betydning er
også Bengt Nordqvists arbeid om flekker og flekkekjemer som kronologiske markører (1999).

I  nyere  tid  har  også  mer  totalhistoriske  arbeider  om  neolitikum  inkludert  Vest-Sverige.
Christopher Tilley  tar  i  sin E/ø#og7iøpÅy o//Æe jveo/z./øz.c  for  seg  hele  den  sørlige  delen  av
Skandinavia og inkluderer demed også den svenske vestkysten (Tilley  1996). Tilley søker å
gi en relativ helhetlig fortolkning av perioden og inkluderer Lihultkulturen i gjennomgangen,
for å sette perspektiv på neolitiseringsprosessen. Hans bok må regnes blant de mest helhetlige
postprosessuelle bidrag til svensk steinalderforskning og skiller seg demed fia de ovennevnte
refererte verkene ved å vektlegge det symbolske og kommunikative livet ffamfor ervervslivet,
økologiske forhold og kronologi. Det må imidlertid bemerkes at det er Sør-Skandinavia som
primært står i fokus i Tilleys bok. Det samme må sies om Stig Welinder, Ellen Anne Pedersen
og Mats Widgrens oversikt over det eldste jordbruket i  Sverige (Pedersen med flere  1998).
Også denne boken legger hovedvekten på sørsvensk materiale og den er skrevet på et såpass
generelt nivå at områdespesifikke trekk ved Vest-Sverige ikke er særlig uthevet.

opPSuMMEmNG    Av    FORSKNINGSHlsTORIEN`   I    FORHOLD    TIL    uNDERSøKELSENE    pÅ
SVINESUND

Dette er i korte trekk forskningsstatus for steinalderforskningen som har umiddelbar aktualitet
for  de  arkeologiske  undersøkelsene  ved  Svinesund.  Fokus  har  i  hovedsak  vært  rettet  mot
kronologiske, teknologiske og økologiske problemer, mens forsøk på å sette materialet inn i
en mer sosial sammenheng også har forekommet. Det er spesielt i nyere arbeider at man kan
spore en økt fokus på sosiale og symbolske forhold i den arkeologiske litteraturen.

De kronologiske,  teknologiske og økologiske problemfeltene byr ffemdeles på utfordringer,
og denne forskningen, både i innhold og perspektiver, bør videretematiseres. Men det må også
være  en  ambisjon  å overskride  de  tidligere perspektivene henimot en  fomyet forståelse  av
steinalderens søm/%##s/ormer i Østfold, i tråd med den forskningstradisjon som i dag har gjort
seg     mer     dominerende.     Svinesundprosjektet     har     derfor     som     fomål     å     bringe
steinalderforskningen et skritt videre på dette området.
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Forsøk på teoretiske og metodiske nyorienteringer innen
Svinesundprosjektet
Det er alltid både en ffistelse og en fare å forsøke å stake ut nye kurser gjennom løfter. På den
ene siden kan det i ettertid virke som om man lovet for mye - de bebudede nyvinningene var
ikke av en så original karakter som man lovet. Tvert i mot skled ambisjonene ned i de sporene
som tradisjonen alt hadde gått opp. På den andre siden kan ambisiøse lovnader om hva som
skal gjøres, øve vold på selve undersøkelsene av kultuminnene, fordi man tvinger materialet
inn  i  fastlåste  og  himmelstomende  problemstillinger  som  det  kanskje  ikke  er  egnet  til  å
belyse,  samtidig som det potensialet som kan ligge  i materialet £ktisk forblir unyttet.  Den
forsiktige  forfatter  holder  derfor planene  tett  til  brystet  og  brenner  ikke  av  alt  kruttet  før
seieren  er  innen  rekkevidde.  0g  det  er  nettopp  denne  holdningen  som  kjennetegner  de
vitenskapelig vellykkede prosjektene til forskere som i de siste årene har satt et visst preg på
postprosessuell  arkeologi.   Både  sosiologen  Piene  Boudieus  og  id6historikeren/filosofen
Michel  Foucaults  prosjekter  kjennetegnes  nettopp  av  valget  av  tilsynelatende  perifere  og
"kjedelige"    emner,    men   der   ambisjonsnivået   og   målsetningen   med   analysen   er   å

problematisere helt grunnleggende emner innen filosofi og samfiinnsvitenskap (Broady 1991 ).
På denne måten kan de operere forholdsvis flitt og uavhengig av de argusøyne som vemer om
vitenskapenes mest dyrebare dogmer, og de tankemessige barrierer som disse dogmene alltid
er beheftet med.  Alamklokkene bør derfor ringe når man tar mål av seg til å stake ut nye
kuser innenfor et så viktig og vanskelig arkeologisk felt som steinalderarkeologien, i forkant
av   at  reisen   er  gjort.   Likevel   skal  jeg  her  forsøke   å  skissere   visse   ambisjoner  med
Svinesundprosjektet, både som en ramme for å tolke de undersøkelsene som etter hvert blir
presentert, og som en forsiktig lovnad om hva prosjektet håper å kunne utrette, om alt går vår
vei.

Så  langt  i  østnorsk  og  vestsvensk  steinalderforskning  må  det  være  lov  å  si  at  det  er  de
kronologiske, teknologiske, økonomiske og økologiske problemene som har stått i fokus, selv
om  det  naturligvis,   som  den  faghistoriske  gjennomgangen  viste,   finnes  unntak  og  nye
bevegelser. Videre kan man også antyde at det er de arkeologiske gjenstandsfimnene som har
fanget forskemes oppmerksomhet. Flere av grunnene til dette er nok ganske åpenbare og de
skisserte fokus er på ingen måte forfeilet eller blindet. Men tar man for seg for eksempel de
metodiske rammene som i hvert fall norske undersøkelsene er utført innenfor, kan man øyne
at fokus er begrenset av visse svarte flekker.

METODISKE FORHOLD

Svinesundprosjektet ønsker å fange inn variasjonen i boplassmaterialet som er registrert i den
nye europaveiparsellen. Tabell 1 viste at både med henblikk på høyde over havet og stønelse
er det stor variasjon i boplassmaterialet. Det ser ut som om boplassene i hovedsak er lokalisert
til  de  gamle  strandlinjene  i  området,  og  variasjonen  i  stønelse  og  høyde  over  havet  kan
dermed  innledningsvis  tolkes  som en tilsvarende kronologisk og  aktivitetsmessig variasjon.
Prosjektet Ønsker å undersøke boplasser innenfor hele dette spekteret.

Enkelte boplasser ligger på velavgrensede flater med veldrenert masse i grunnen.  Likevel er
det registrert forholdsvis ffi fiinn ved prøvestikking. Nomalt blir ikke slike boplasser prioritert
ved utgravning.  Ønsket om å samle inn et stort artefaktmateriale og ikke minst lysten til å
grave ut flotte og mange fimn i felt er alltid en pådriver henimot de mer fimnrike lokalitetene.
Likeså  er  det  en  klar  tendens  til  at  utgravningene  stopper  opp  når  fimnmengden  på  en
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boplassflate  avtar.  Demed  legger  forskningstradisjonen  opp  til  at  kun  områder med  store
avsetninger av flint- og bergartsmateriale er representert ved utgravningens avslutning.

Fokus på artefaktmaterialet står også i et nokså uheldig vekselvirkningsforhold til mangelen
på dokumenterte strukturer på boplassene:  På den ene siden er det sjeldent man finner klare
og  definerbare  strukturer på  østnorske  steinalderboplasser.  På  den  andre  siden  åpner  ikke
graveteknikken som nomalt er benyttet,  det vil si oppdeling av grunnen i ruter og lag som
graves  for seg med tanke på å finne gjenstander,  opp  for at det skal være  lett å få øye på
strukturer.

Forsøkt   på   å   reproblematisere   disse   momentene   har   stått   i   fokus   ved  både   valg   av
utgravningsobjekter  og utgravningsmetode  i  prosjektet.  Boplassene  som presenteres  i  dette .
bindet om Svinesundprosjektet, Berget 1  og 2, er et godt eksempel på det. Begge boplassene
var ved prøvegravning så fimnfattige at de neppe ville vært prioritert eller totalgravd utfi.a mer
tradisjonell  prioritering.  Som  det  vil  fi.amgå  av  kommende  kapitler,  ga  likevel  omfattende
undersøkelser på boplassene spennende resultater.

En    helt    selvfølgelig    innsikt,    som    likevel    ikke    alltid    tas    helt    til    ettenetning    i
utgravningssammenhenger, er at memesket i steinalderen i stor grad utfoldet sin virksomhet i
forholdsvis horisontale plan og at denne virksomheten antakelig i størst grad har dreid seg om
andre  ting  enn  å  knakke  flint  og  bergart.  Spor  og  strukturer  etter  menneskelig  virke  på
boplassene   må   demed   først   og   fi-emst   søkes   i   planet   og   ved   å   benytte   seg   av
avdekningsteknikker som tillater utgraveren å få oversikt over store flater på en gang. Man må
videre åpne for at annen virksomhet enn knakkeaktivitet kan spores.

Østnorske natur- og bevaringsforhold er kanskje, både for den utenforstående arkeolog og for
den lokale utgraver, av en trøstesløs karakter. Det sure jordsmonnet i grunnen og den sterke
utvaskningen  fører  til  at  lite  organisk  materiale  ffa  forhistorien  er  bevart.  De  fiinnrike,
sørskandinaviske  boplassene,  der gunstige  bevaringsforhold  gir detaljert  innsyn  i  materiell
kultur   basert   på   bein,   hom,   gevir,   tre   og   bark,   virker   så   mye   mer   interessante   og
infomasjonsrike.   Likeså   kan   de   vestnorske   boplassenes   intrikate   stratigrafi   av   ulike,
velkonserverende kulurlag, kaste et goldt skjær over de østnorske podsolprofilene. Imidlertid
så gjelder det å se styrken og potensialet i disse forholdene. Den kontinuerlige landhevningen
i  Oslofjordsområdet  etter istiden har ført til  at mange  områder raskt har blitt uaktuelle  for
bosetning  og  annen  intensiv  bruk,  så  snart vannet har  sunket  og  laget havner og viker på
lavere nivåer i terrenget. Landskapet er videre, for en stor del og kanskje spesielt i områdene
på østsiden av fiorden,  relativt kupert med forholdsvis  små hyller og terrasser med skrinne
løsmasser i bergsidene.  Den næringsfattige grumen og de små landskapsrommene har gjort
jordbruk mindre aktuelt. Dyrkingen har i stedet konsentrert seg til moreneryggene og de store
leire- og siltslettene som i hovedsak ble tilgjengelig etter steinalderens slutt. Dermed har man
langs  bergsidene  bevart  bosetning  fi-a  hele   steinalderen,  der  høyden  over  havet  gir  en
pekepinn om alderen, og der boplassrestene for en stor del har fått ligge i ffed for omfattende
menneskelig aktivitet siden boplassene ble forlatt, slik W.C. Brøgger og A.W. Brøgger for så
vidt beskrev forholdene allerede rundt 1900 (W.C. Brøgger 1905 og A.W. Brøgger 1905).

Det  er  grunn  til  å  tro  at  denne  situasjonen  gir  gode  muligheter  til  å  studere  aktivitet  og
boplassorganisering,  fordi  relativt  kort  bosetning  og  lite  omroting  i  ettertid  åpner  for  at
spredningsmønsteret  av  flint-,  steinartefakter  og  ikkeorganiske,  menneskeskapte  strukturer
kan  være  bevart.   For  å  studere  dette,  prioriterer  Svinesundprosjektet  å  undersøke  hele
landskapsrom. Ved konvensjonell steinalderutgravning, der grunnen deles opp i ruter og lag,
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avdekkes   hele   eller   store   deler   av   den   topografisk   avgrensede   boplassflaten   som   e
sømme7tÆe#ge#c/e  om7iåc7e,  slik  at  det  skal  være  mulig  å  avdekke  og  skille  ut  strukturer
flaten, samtidig som infomasjonen om fimnspredningen bevares. Også områder som har lite
eller ingen fimn graves ut på denne måten.

Det fiamgår av tabell  1  at en hel rekke av de registrerte boplasser er så store at de ikke kan
graves  ut med konvensjonelle  metoder,  det vil  si  håndgraving  i  ruter og  lag,  der massene
såldes.  Dette  er en  svært ressurskrevende utgravningsteknikk og det er sjeldent at mer enn
150-200 kvadratmeter graves  ut med en  slik metode på en boplass.  Et annet problem med
denne  utgravningsmetoden  er  at  artefakttilfanget  blir  enormt  ved  utgravninger  av  store,
fimnrike boplasser. Mange opplever at de ikke greier å bearbeide så store datamengder, noe
som fører til at materialet blir liggende og fi.amstår som uaktuelt for fi.amtidig forskning. Nye
datateknikker for bearbeiding av massemateriale kan i høy grad bøte på dette, men i like stor
grad kan endrede metoder og perspektiver skape et mer attraktivt kildemateriale.

Av tabellen ffamgår det at minst  15 boplasser antakelig er over 300 kvadratmeter og de vil
neppe  kunne  totalgraves  med  de  tradisjonelle  utgravningsteknikkene  for  steinalder.  Nye
utgravningsteknikker kan gjøre disse boplassene til svært interessante undersøkelsesobjekter.
I  Sverige  har man  i  flere  år eksperimentert med å kombinere prøveruter i  koordinatsystem
med maskinell flateavdekking og fosfatkartering for å undersøke store steinalderboplasser; til
dels med oppsiktsvekkende resultater (f.eks. Hallgren med flere,  1997). Prøveruter på 50x50
cm systematisk spredt over hele boplassområdet gir en god indikasjon på fimnspredningen av
artefakter på boplassen.  Bearbeidet  i  et  enkelt  GIS-program,  som Arcyj.ew kan  den  totale
spredningen  av  artefakter  på  boplassen  simuleres  i  todimensjonale  plott.  Funn  av  ulike
råstoffer  og redskaper kan  også plottes ut på  samme  måte,  slik  at knakkeplasser  for ulike
råstoff, aktivitetsområder og avfallskonsentrasjoner kan gis en plassering i plan. Videre kan
resultater  fra  fosfatkartering  bearbeides  på  samme  måte.  Dette  gir  viktige  supplement  til
forståelsen av aktivitetsområder og avfallsdeponering. Disse analysene kan merke ut områder
innenfor boplassen som bør graves ut konvensjonelt i (kvart)ruter og lag.  Disse teknikkene
kan forøvrig også kombineres med z.# §j./af pollenanalyser og makrofossilprøver.

Som  et  supplement  til  de  ovenfor  nevnte  metodene,  men  også  som  en  helt  selvstendig
undersøkelsesmetode,  benyttes  også  flateavdekking  i  utmark  innen   Svinesundprosjektet.
Forholdene  for  denne  typen  undersøkelse  er  relativt  gode.  De  fleste  av  lokalitetene  på
Svinesund ligger på sandholdig masse.  Over sanden ligger en kappe av råhumus.  Videre er
gran  den  vanligste  tretypen.  Granens  rotsystem  trenger  ikke  ned  i  grunnen  men  ligger  i
hovedsak  på  toppen  av  minerogen  masse.  Jorden  rundt  stubbene  kan  blottlegges,  etter  at
skogen er sagd ned, ved at røttene kuttes fi.a stubben med gravemaskinen. Grunnen forstyrres
ikke nevneverdig av dette arbeidet.  Stubbene blir i  første omgang  stående  igjen, men store
arealer rundt er tilgjengelig for undersøkelse. Etter at råhumusen er fiemet med gravemaskin,
kan  lokaliteten  renses  opp  med  krafse  og  skje,  med  sikte  på  å  påvise  strukturer  som  har
avtegnet  seg  i  undergrunnen.   Ved  behov  kan  nye  sjikt  av  undergrunnen  fiemes  med
gavemaskin eller for hånd, helt til man har kommet ned i ønsket nivå.

Denne teknikken kan bidra til ny kumskap om boplassene fia steinalderen, fordi muligheten
for å finne andre strukturer enn spredning av knakkeavfall øker. Dette håper vi kan bidra til
mer sofistikert forståelse av steinalderens samfimnsliv. For eksempel øker sjansene for å finne
husl  eller  hyttestrukturer,  noe  som  igjen  kan  si  noe  om  pemanensen  og  årsstabiliteten  i
bosetningen.  Videre  kan  flateavdekningen  tillate  at  konvensjonelt  perifere  områder  kan
undersøkes. Som det er forsøkt vist i en annen sammenheng (Glørstad 1999), kan boplassens
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utkantområder  være  viktige  for  å  forstå  den  sosiale  strukturen,  fordi  prestisjeobjekter  kan
være deponert i slike kontekster.

Målet     med     prosjektets     metodologi     er     at     kombinasjonen     av     mer     tradisjonell
steinalderutgravning,  maskinell  flateavdekking  i  utmark,  naturvitenskapelige  prøver  som
fosfatkartering,    makrofossilanalyser   og   pollenanalyser   ffa   boplassene,    samt   valg   av
utgravningsobjekter og områder som vanligvis  ikke har vært prioritert ved utgravninger på
Østlandet, skal bidra til at ny kunnskap om livet i steinalderen i området kan genereres.

HOVEDPR0BLEMSTILLINGER INNEN PROSJEKTET

Den faghistoriske gjennomgangen og de  skisserte forsøkene på metodisk nyorientering,  har
antydet   hovedproblemstillingene   imen   Svinesundprosjektet.   Selv   om   prosjektet   er   et
forvaltningsprosjekt  og  demed  i  første  omgang  har  som  formål  å  bevare  et  arkeologisk
materiale for ettertiden, innenfor forsvarlige faglige og økonomiske rammer, er det likevel en
fordel å velge ut noen prioriterte problemstillinger. En åpenbar grum til at det forholder seg
slik,  er  at  praktiske  og  økonomiske  rammer  aldri  vil  tillate  en  fiillstendig  utgravning  og
dokumentasjon av alle fomminner, og fi.amfor å prerefleksivt skli ned i tradisjonens spor og
kopiere  det  som  alt  er  gjort  andre  steder,  er  det  en  ambisjon  innen  prosjektet  å  søke  ny
kumskap  i  kraft  av  nye  tanker  og  problemstillinger  i  faget.  På  denne  måten  kan  det
innsamlede materialet danne grunnlag for ny forskning og nye debatter.

Det  overordnede  målet  med  et  utgravningsprosjekt  ved  Svinesund  er:  Å  bringe  fram  ny
kunnskap om stabilitet og endring i samfimnenes sosiale organisasjon innenfor det tidsspennet
som boplassene representerer. I denne rammen ligger det et ønske og en ambisjon om å belyse
forhold i forhistorien utover de rent kronologiske og teknologiske, en ambisjon som prosjektet
i hvert fall deler med generell prosessuell- og postprosessuell arkeologi, og som de fleste nok
vil bifalle som et rimelig mål for arkeologisk virksomhet.

Utgangspunktet  for  å  belyse  en  slik  problemstilling  er  etter  min  mening  en  vurdering  av
restene  av  livet  i  steinalderen,  som  er  avsatt på  Svinesund,  som  rester  etter sc}m/%##s'/z.v.  I
motsetning  til  tendenser  i  mye  postprosessuell  arkeologi  som,  satt  på  spissen,  ftamstiller
fortidens  menneske  som  en  tegntyder og  tegnprodusent,  ikke  ulikt dagens  akademikere,  er
grunnholdningen  innen  Svinesundprosjektet  at  samfiimslivet  i  hovedsak  er  et  praktisk  liv
O.amfør   Bourdieu   1991),   uten   at   samfimnslivet  derined   er  redusert  til   liberalistiske   og
utilitaristiske nyttemodeller, med aksjemegleren eller forretningsmannen som forbilde.

Prosjektet forutsetter at praktiske gjøremål sto sentralt i steinaldersamfi]mene ved Svinesund.
I dette praktiske livet lå muligheten til og føringene for dannelsen av samftimsliv, som igjen
dannet rammene  for menneskenes praksis og forståelse av denne.  Vi velger derfor å delvis
beholde  fokus på økonomiske  forhold,  slik  steinalderarkeologien har hatt for vane  å gjøre,
men vil også utvide fokus. Bakgrumen for deme utvidelsen er et forsøk på å overskride den
tendensen  som  har vært  i  steinalderforskningen,  der det praktiske  livet  og  de  økonomiske
forholdene  reduseres  til  rent  teknologiske,  biologiske  og  økologiske  forhold.  For  man  kan
ikke slå seg til ro med et slikt teknisk perspektiv, ikke minst fordi mennesket ikke handler i en
direkte og ufomidlet (eventuelt teknologisk formidlet) relasjon til sine objektive betingelser
av  biologi  og  økologi  (hvis  slike  betingelser  overhodet  eksisterer  Oamfør  Sahlins  1976)).
Mennesket  er både  en  sosial  skapning,  som  aldri  verken  lever alene  eller erkjenner verden
uavhengig  av  den  sosiale  rammen  det  er  sosialisert  im  i;  og  en  historisk  struktur  som
organiserer verden med en materialisert tidsdybde, det vil på den ene  siden si ved å utstyre

22



SvinesundDrosiektet bind  1 Varia 54

naturen og det bearbeidede materiellet med historie, og på den andre siden si at historien blir
det bearbeidede materiellet.  Demed kan man gå ut ffa at selv  om mennesket oppsøkte og
levde  på  Svinesund  av  nødvendige  årsaker,  var  disse  objektive  (det  vil  si  vitenskapelig
konstruerte)   føringene   aldri   den  fiille  virkeligheten   som  utgjorde  horisonten   for  deres
handlinger. 'Prosjektet vil derfor prøve å undersøke de fortidige samfimnene på to, parallelle
og likeverdige plan, for å forstå hvordan det sosiale livet ble generert og regenerert:  På den
ene  siden  det vitenskapelig konstruerte handlingslivet,  på den andre  siden de  forestillinger
som  dette  handlingslivet ble  erkjent gjennom  og  som  dannet  den  subjektive  og  kollektive
motivasj onen for praksis.

Slik kan to delmål defineres under prosjektets hovedmål:

Forstå hva som integrerte samfimnene gjennom denne perioden, med vekt på å knytte sosial
integrasj onen til praktiske, romlige strukturer.

Forstå  historisiteten  og  uavhendeligheten  (familiæriteten)  i  et  kystlandskap  ffa  boreal-  til
subatlantisk tid.

En fiillstendig utdypelse av disse forholdene får selvfølgelig vente til slutten av prosjektet, når
utgravningene   skal   oppsummeres   og   konklusjonene   skal   trekkes.    Et   par   utdypende
bemerkninger skal 1ikevel gjøres.

En ambisjon i prosjektet blir å bestemme flest mulige re/czs/.oner i materialet fia Svinesund,
med sikte på å forstå hvordan menneskene organiserte seg og skapte samfimnsmessig endring
og  stabilitet.  Romlige  strukturer  som  for  eksempel  boliger,  aktivitetsområder,  ildsteder  og
avfallsplasser kan både betraktes som et produkt av og som et medium for strukturasjon av
sosial  handling,  som  igjen  har dannet utgangspunktet  for å gripe  og  ordne  verden  O.amfør
Bourdieu 1973). Det er derfor om å gjøre å utvikle metoder og perspektiver som i størst mulig
grad  kan  tematisere  disse  relasjonene.  Vi  ønsker  derfor  å  studere  steinaldematerialet  fra
Svinesund   som   en   strukturasjonsprosess   der  praktiske   forhold  og   materielle   strukturer
strukturerer den menneskelige forestillingsverden og praksis, som samtidig som de praktiske
forhold  og  de  materielle  strukturene  er  et produkt  av  og bearbeides  gjennom menneskelig
virke.    Strukturasjonsteorier   har   etter   hvert   blitt   et   innarbeidet   perspektiv    i    norsk
steinalderarkeologi (for eksempel Schanche 1994, Glørstad 1994) og perspektivet i seg selv er
demed ikke så originalt. Men det gjenstår ennå mye arbeid med å forsøke å omfomulere de
forholdsvis  abstrakte  og  teoretiske  ideene  om  vedlikeholdelse  og  endring  av  sosial  form
gjennom menneskelige virke, slik de for eksempel gir seg til uttrykk i arbeidene til soiologene
Anthony   Giddens   og   Boudieu   (Giddens    1984,   Borudieu    1990,    1991),   til   empirisk
undersøkbare problemer og metodiske grep på et forhistorisk materiale.  Ikke minst på dette
området håper prosjektet å kunne bidra med materiale og perspektiver som både har nyhetens
interesse og som kan være et verdifiillt forskningsmateriale for faget ffamover.
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Landskapet ved Svinesund i steinalderen
Dagens  landskap  rundt  Svinesund  er preget  av  koller  og  små  dalganger.  Dalbunnene  er  i
hovedsak oppdyrket, mens dalsidene og det kuperte, skrinne terrenget er bevokst med skog -
hovedsakelig granplanteskog med innslag av løvtrær og fiini.  Selv om Ringdalsfiorden aldri
er langt unna, er havet lite synlig i landskapet, både fordi skog og koller hindrer utsyn og fordi
fiorden har gravd seg dypt ned i terrenget. I steinalderen har dette bildet vært noe annerledes.
Dagens  veitras6  skjærer gjennom et  landskap  som den  gang  var en  stor øy (figur 4).  Ved
vannstand 50 meter over dagens, var øya 3,2 lm målt fi.a nord til sør og 3,8 km fi.a øst til vest.
Sør på øya gikk det inn en stor fiordam. Fjordamen var orientert nesten rett nord-sør. Øya
har vært en del av en større skjærgård, som i hovedsak har strakt seg sørover, inn i dagens .
Sverige. Midt på øya har det vært et stort, flatt og ganske fiiktig område, dagens Langkas og
Møllemosen.  Gjennom  deler  av  steinalderen  har Møllemosen  vært  et  åpent  tjem  (Høeg,
denne publikasjon).  Øya har hatt flere forholdsvis høye topper, der Børsås og Alsrødkollen
har pekt seg ut som de høyeste. I tillegg til den store fjorden sør på øya, har det vært flere lune
viker og bukter, som har egnet seg ypperlig for bosetning.

Ser man på de registrerte boplassenes plassering i landskapet, blir minst to forhold raskt klart.
For det første er det tydelig å se at de aller fleste boplassene er lokalisert i forbindelse med de
gamle strandlinjene. Boplassene ligger nord og sør i den korridoren som er registrert gjennom"Svinesundøya", der det har vært gunstige leir- og havneforhold ved høyere vannstand. I og

med   at   det   undersøkte   området   i   steinalderen   var   en   øy,   er   dette   ikke   spesielt
oppsiktsvekkende, da man nesten må ta det for gitt at båter og ferdsel på sjøen var en viktig
del av steinaldemenneskenes praktiske liv på Svinesundøya. For det andre er det ingen grunn
til  å tro  at veitras6en går gjennom et område på Svinesundøya som har bemerkelsesverdig
mange boplassfimn. Tvert i mot er det grunn til å anta at den samme boplasstettheten som er
påvist    i    den    registrerte    korridoren,    kan    gjenfinnes    langs    hele    Svinesundøya,    der
havneforholdene   var   noenlunde   gode.   Øya   må   sies   å   oppvise   en   bemerkelsesverdig
boplasstetthet.  Det ser dermed ut som om havet har vært den viktigste kommunikasjonsåren
og lokaliserende faktor for bosetningen, og at området, i et steinalderarkeologisk perspektiv,
har vært relativt intensivt brukt.

Landskapet omkring "Svinesundøya" har også særtrekk som har betydning for forståelsen av
bosetningen på øya.  I  dag  ligger boplassene i  sørenden av tras6en over Ringdalsfiorden,  en
smal,  strømsterk  fjordam  som  skjærer seg  forholdsvis rett øst-vest gjennom bergmassivet,
slik at fjorden er omgitt av, i østnorsk sammenheng, steile og høye koller. Da forfatteren Mary
Wollstonecraft krysset grensen mellom Sverige og Norge i 1795, skrev hun:

"Jeg har aldri reist i Sveits, men en av mine følgesvenner forsikret meg om at jeg ikke kunne

finne noe der som overgikk eller enda kunne sammenliknes med disse utsikters ville storhet"
(sitert fia Danielsson og Johanson 1996: 52, min oversettelse ffa svensk).

Dette  sitatet antyder,  med de  forbehold man må ta i  slike  ffie,  litterære  sammenhenger,  at
landskapet rundt Ringdalsfjorden har en forholdsvis dramatisk natur.  Bratte koller og dype,
smale fjorder og sund må også ha vært et karakteristisk trekk ved landskapet i steinalderen.

Lengre mot øst dreier fjorden mot sør, og den endrer navn til lddefiorden. Landskapet rundt
lddefjorden er mer åpent enn rundt Ringdalsfiorden og ved Halden by renner den relativt store
elva Tista ut, som også er med på å bryte opp og åpne landskapet.  I bunnen av lddefiorden
renner Enningdalselva ut, og Tista og Enningdalselva er viktige vassdrag for ferdsel sørover
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Figur 4:  "Svinesundøya" gjengitt med vannstand 40 meter over dagens. Den prosjekterte veien og de registrerte
fiornminnene  er  tegnet  inn.  Figuren  viser  at  en  korridor  gjennom  den f;orhistoriske  øya  er  registrert  og  at
boplassene i hovedsak ligger ut mot de gamle strandlinjene. GIS-applikasjon ved Per Erik Gjesvold.

og østover i landet. Vest for Ringdalsfjorden ligger Hvalerøyene og skjemer for havet, mens
sør for fjorden danner det svenske fastlandet en massiv halvøy, der Dynekilen og bukten foran
danner første markerte brudd i kystlinjen.

I  steinalderen,  ved  vannstand  ca  40  til  50  meter  over  dagens,  ser  dette  landskapet  helt
annerledes ut (figur 5).  Svinesundøya er da en av de nordligste øyene i et øylandskap preget
av flere meget store øyer. Dynekilen var en stor fjord som skar langt inn i en av øyene, og kun
et smalt eid skilte denne fiorden fl.a en fjordam som går ut ved dagens Sponvika og utløpet av
Ringdalsfjorden. Iddefiorden var ingen fiord, men et sund som skilte hele den nordligste delen
av  Båhuslen  ut  som  flere  store  øyer,  der havet  gikk  inn  så  langt  sør  som  ved  Lysekil,  og
Enningsdalen var et langt, smalt sund. Tistedalen var en fjordam, mens det var et relativt
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Forrige side:  Figur  5, modell av landskapet rundt Svinesund i eldre steinalder. Vanmtand 40 m over dagens.
GIS-applikasjon ved Per Erik Gjesvold.

stort parti med åpent hav nord for Svinesundøya. Dette topografiske bildet antyder også i noen
grad  hvordan  kommunikasjonen  i  området  kan  ha  foregått:  Svinesundøya  har  relativt  lett
kunne nåes med padling i skjemet skjærgård ffa sør og øst, mens ffa vest og nord har ferden
måttet gå over et parti med mer åpent vann.

STRANDLINJEFORSKYVNINGEN

Nylig har strandlinjeforskyvningen for søndre Østfold som Anders Danielsen har utarbeidet
(Danielsen  1970) blitt revidert (Sørensen  1999). I følge Rolf Sørensen ligger marin grense ca
190 meter over dagens vannstand.  I preboreal tid var landehevningen svært rask, mens den
avtar gradvis gjennom boreal og atlantisk tid. Sørensens arbeid bekrefter Danielsens kurve fi.a
1970 med henblikk på spørsmålet om det har vært transgresjoner i området: Begge forskeme
ser bort fra denne muligheten. Tidligere strandlinjeforskyvingskurver fia nordre Båhuslen har
operert  med  en  mindre  transgresjon  i  atlantisk  tid  (for  eksempel  Påsse  1988:  85).  Nyere
undersøkelser  foretatt  av  Tore  Påsse  ved  Sveriges  geologiska  unders6kning  konkluderer
imidlertid med at også nordre Båhuslen kun har hatt landehevning etter istiden (Eva Schaller
Åhrberg,  personlig  meddelelse),  slik  at  det  ser  ut  til  å  være  relativt  bred  enighet  om

:roå?ednfig#tfi:å;srti6a,?dlinjeforskyvningen.Sørensens'4c-dateftestiandlinjeforskyvingskun,e

Sørensens  kurve  kan  sammenliknes  med  dateringer  fia  arkeologiske  boplassundersøkelser
(Mikkelsen       med       flere       2001,       Lindblom       med       flere,       uten       årstall),       det
strandlinjeforskyvningsdiagrammet  som  Einar  Østmo  har  publisert  i  sin  doktoravhandling
(Østmo   1988a:  25)  og  nye  dateringer  av  isolasjonen  av  myrbasseng  på  "Svinesundøya"
(Høeg, denne publikasjon). Østmos diagram dekker tiden ffa yngre steinalders begynnelse og
fram til vår tid. I yngre steinalder er sammenfallet mellom Østmos og Sørensens kurver ikke
spesielt   påfallende.    I    den    eldste    delen    av    fasen    opererer    Østmo    med    en    større
landehevningsrate enn Sørensen, mens det er omvendt i den yngste delen av fasen. Sørensen
bemerker da også at hans kurve har en for høy landehevningsrate henimot vår tid (Sørensen
1999: 240). Østmo hadde to ]4C-dateringer for åjustere Danielsens kurve (Østmo 1988a: 25).
Disse   er   inkludert   i    Sørensens   kurve   og   dekker   slutten   av   mesolittisk-,    fi.am   til
mellomneolittisk tid, men Sørensen trekker kurven lavt i forhold til den eldste dateringen og
høyt i forhold til den yngste, innenfor prøvenes standardavvik. Østmo trekker kurven gjennom
middelverdien  av  et  standardavvik  for begge  dateringene.  Dette  er bakgrunnen  for  awiket
mellom de to kurvene i senmesolittisk og første del av neolittisk tid.

På den mellommesolittiske boplassen Tørkop i ldd, Halden kommune,  som i dag ligger 70
meter over havet, er det tatt ut tre  '4C-dateringer som ligger på henholdsvis 8180 ±  170 BP,
8590 ± 140 BP og 8790 ± 100 BP (Mikkelsen med flere 2001 : 41). I deme sammenhengen er
det de to eldste dateringene som har interesse, fordi havet nødvendigvis må ha stått lavere enn
boplassen  da  folk bodde  der,  og  de  eldste  dateringene  indikerer  demed  at  strandlinjen  lå
lavere enn 70 meter ved denne tiden. Ved ca 8700 BP, som er middelverdien for de to eldste
dateringene, sto havet, i følge Sørensens kurve ca 85 meter høyere enn i dag, hvilket vil si at

'   Av   hensyn   til   sammenliknbarhet   med   tidligere   resultater   er   ]4C-dateringene   ikke   kalibrert   i   dette

underkapittelet.
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i o ooo                      t4C-år BP                   5ooo

Figur 6: Strandlinjef iorskyvningskurve f ior Halden. Etter Sørensen 1999.

Tørkopboplassen lå under vann om man aksepterer ]4C-dateringene. Dette antyder at kurven
ligger for høyt i boreal tid Camfør Mikkelsen med flere 2001 : 44).

Fra  undersøkelsene  i  Halden  by  foreligger  det  21   '4C-dateringer,  tatt  fra  strukturer  på
boplassene  (Lindblom  med  flere,  uten  årstall).  Alle  lokalitetene  som  ble  gravd  ut,  må
betraktes som mer eller mindre strandbundet. Lokalitet  1  ligger rett over 52-meterskoten og
havet kan ikke ha stått høyere da boplassen var i bruk. Utgravningsfeltet ligger lavere enn 58
meter over havet. Det foreligger tre dateringer fia lokaliteten, som med ett sigmas awik har
en dateringsramme mellom 5365 og 7410 BP. Lokalitet 2 ligger rett over 54-meterskoten og
følgelig kan ikke havet ha stått høyere da boplassen var i bruk. Videre ligger utgravningsfeltet
lavere  enn  57  meter  over havet.  Fra  lokaliteten  foreligger  det  tre  dateringer  som  med  ett
sigmas awik har en dateringsramme mellom 6305 og 7070 BP. Lokalitet 3 ligger mellom 58-
meterskoten 61-meterskoten. Havet kan ikke ha stått høyere enn 58 meter under boplassens
brukstid.  Det  foreligger  tre  dateringer  fi.a  lokaliteten,  som  med  ett  sigmas  avvik  har  en
dateringsramme  mellom  6305  og  7070  BP.  Lokalitet  5  ligger  rett  over  39-meterskoten.
Utgravningsfeltet  ligger  lavere  enn  44  meter  over havet.  Det  foreligger  syv  dateringer  fi.a
lokaliteten,  som  med  ett  sigmas  avvik  har  en  dateringsramme  mellom  5405  og  6250  BP
(tabell 3).
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LokaHtet Yngste Eldste Minimums høyde Maksimums høyde
Lok 1 : 5365 7410 52 58
Lok 2: 6305 7070 54 57
Lok 3: 2230 7910 58 61

Lok 5: 5405 6250 .39 44

Varia 54

Tabell  3..  Dateringsrammene med ett sigmas avvik fior 4  boplasser som ble gravd ut i Halden by.  Laveste og
høyeste høyde over havet fior utgrcNningsfieltene er også tait med.

Sammenlikner man den eldste dateringsrammen ved ett sigmas avvik med laveste høyde over
havet (tabell 3) får man en røff pekepinn om landehevningen i Halden by i mesolittisk tid, da
strukturene må være dannet på tørt land, og følgelig må havet stått lavere. Havet bør demed
stått lavere em 39 meter over dagens vamstand ca 6250 BP, lavere em 52 meter ca 7410 BP
og lavere enn 58 meter ca 7910 BP. I henhold til Sørensens kurve sto vannet ca 40 meter høyt
rundt 6000 BP. Vannet sto 50 meter høyt ca 6800 BP og 58 meter høyt ca 7500 BP. Det ser ut
som det er relativt godt sammenfall mellom de yngste dateringene fi.a Halden og Sørensens
kurve,  mens  for de  eldste  dateringene blir kurven liggende  for høyt.  Dette  siste momentet
sammenfaller med resultatene fi.a Tørkop.

Fra myrbassengene  Møllermosen  og gamle Berg  stadion har Helge  lrgens  Høeg  tatt ut og
analysert pollensøyler (Høeg, denne publikasjon). Isolasjonsnivået for Møllermosen er målt til
å være 61,4 meter over dagens havnivå. Det er datert til 8095 ±  105 BP. Isolasjonsnivået for
myren gamle Berg stadion er anslått til å være 14 meter over dagens havnivå. Det er datert til
2500 ± 95 BP. Dateringen av isolasj®msrivået for myren ved Berg stadion sammenfaller godt
med  Sørensens  kurve,  mens  dateringen  fta  Møllemosen  blir  for  gammel  (Høeg,  deme
publikasjon).  Også  dette  resultatet  ser  ut  til  å  bekrefte  tendensen  fta  Tørkop  og  Halden,
nemlig at Sørensens strandlinjeforskyvningskurve ligger noe for hø)ft i boreal og begynnelsen
av atlantisk tid.

Det  er på  dette  grunnlaget  ffistende  å konkludere  med  at for mellommesolittisk  og  eldste
senmesolittisk tid er det trolig at strandlinjeforsky`mingskurven til Sørensen ligger for høyt,
eller gir for ung alder, om rnan ønsker å datere på strandlinjene.

VEGETASJONSHISTORIEN

Vegetasjonshistorien   på   "Svinesundøya"   er   forsøkt   klarlagt   gjennom   pollenanalyse   ffa
Møllemosen.   Den   følgende   oppsummeringen   av   vegetasjonshistorien   baserer   seg   på
botaniker Helge lrgens Høegs arbeid i denne Varia om pollenanalysen ffa Møllemosen. Myra
var på det meste ca 5,05 meter tykk. Bassenget ble isolert fia havet omkring 7065-6785  før
Kristus (8055 ± 85 BP) og pollenanalysen dekker demed vegetasjonshistorien i området ffa
begynnelsen av atlantisk tid og ffamover. Gjennom steinalderen kan man, i følge Høeg, øyne
følgende vegetasj onsutvikling rundt Møllemosen:

Vegetasjonen er først dominert av or ved tjemet som senere ble Møllermosen.  Skogen rundt
var tett og dominert av bjørk. Det har også vært mye hassel i området, noe fiiru og alm, og
enkelte  innslag  av  eik  og  osp.  Høeg  anslår denne  fasen til  å vare  fia  ca  7100  til  5550  før
Kristus (8300 til 6700 BP)

Neste fase avgrenser Høeg til perioden mellom 5550 og 3900 før Kristus (6700 og 5100 BP).
Fasen starter med lindeinnvandringen og avsluttes med at tjemet gror igjen og at almefallet
inntrer. Det er spesielt innvandring av lind og ask som skiller denne fasen fta den foregående,
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men også eik blir et mer vanlig treslag,  sammen med hassel.  Også i denne fasen er skogen
tett.

Neste fase settes til perioden 3900-2450 før Kristus (5100-4000 BP). Fasen karakteriseres ved
at bjørk og fiiru blir mer dominerende, mens or og alm går tilbake. Skogen er ffemdeles tett,
men det er mulig at de første tegn til jordbruk viser seg rundt 3367-3358 før Kristus (ca 4600
BP) i fom av litt kullstøv og pollen ffa melde og nesle. Jordbruksindikatorene må regnes som
usikre.

Tiden fi.a 2450 til  1200 før Kristus (4000 til 3000 BP) utgjør den neste fasen.  Den innledes
med en markert oppgang av røsslyng og avsluttes ved at or, alm og ask går markert tilbake.
Bjørk og or er ftemdeles dominerende tresorter, men det er også en del fiiru, forholdsvis mye
hassel, en del eik og lind, og noe osp, alm og ask. Det kan virke som om skogen også blir noe
mer åpen. I denne fasen kan forholdsvis sikre indikatorer for jordbruk påvises, ffa rundt 2280-
2200 før Kristus (ca 3800 BP) i fom av markert oppgang av kullstøv, pollen fia smalkjempe
og  mye  gress.  Som  senere  publikasjoner  om  Svinesundprosjektet  vil  vise,  sammenfaller
jordbruksidikatorene  i  pollendiagrammet godt med arkeologiske  fimn  fta  senneolitikum og
bronsealder  i  området;  ftnn  som  tradisjonelt  er  tolket  som  arkeologiske  indikasjoner  på
jordbruk (for eksempel Østmo 1988a).

Neste fase avgrenses til tiden ffa 1200 før Kristus til 450 etter (3000 til 1650 BP). Landskapet
blir mer åpent enn i foregående perioder. Bjørk er den dominerende tresorten, m6ns or, alm,
eik, lind og ask går tilbake. Fra rundt 402-397 før Kristus (2350 BP) og rundt Kristi fødsel (ca
2000  BP)  er det påvist  mye  kullstøv  i  diagrammet.  Beiteindikatorer kan påvises  ved  flere
nivåer og komdyrkning i form av pollen fi.a bygg kan påvises ffa rundt Kristi fødsel (ca 2000
BP).

Siste fase som er skilt ut, er fra tiden 450 etter Kristus ftam til i dag (1650 til 0 BP). Bjørk er
det dominerende treslaget fram til  1300-tallet (ca 600 BP). Da går bjørk, hassel og eik sterkt
tilbake   og   erstattes   av   fiiru,   einer   og   pors.   Furu   blir   den   dominerende   tresorten.
Graninnvandringen settes til ca 420-530 etter Kristus (1600 BP). I eldste del av fasen er det
registrert mye kullstøv. Høeg mener å kunne skille ut to dyrkningsfaser, ca 430 til  1000 etter
Kristus (1550 til  1050 BP) og ffa ca  1220 og ffam til i dag (ca 800 til 0 BP).  Det er dyrket
kom i begge perioder.

For mer utførlig infomiasjon om vegetasjonshistorien, samt de aktuelle pollendiagrammene,
henvises det til Høegs artikkel i dette nummer av Varia.
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Presentasjon av utgravningsobjektene
1 de to neste kapitlene av dette bindet av Varia vil resultatene ffa to boplassundersøkelser bli
presentert (figur 7). Valget av utgravningsobjekter for sesongen 2001  var begrenset av flere
forhold.   For  det   første   innbefattet  Vegvesenets  dispensasj.onssøknad  for  2001   bare  de
registrerte boplassene  sør for  Stensrød (Glørstad 2002).  For det andre ville  Riksantikvaren
bare fligi boplasser som lå i umiddelbar tilknytning til vegtras6en.  Innenfor disse rammene
var   åtte   boplasser   aktuelle.   Disse   var   i   prosjektplanen   (Glørstad   2001)   rangert   etter
vitenskapelig potensiale, utffa observasjoner i felt. To var vurdert å ha middels vitenskapelig
potensiale, mens resten var ansett for å ha stort vitenskapelig potensiale. Boplassene med stort
vitenskapelig potensiale ble valgt ut som undersøkelsesobjekter, nemlig Rl, R15, R19, R30,
S38 og S45.

Resultatene  ffa  undersøkelsene  på  R1   (Berget  1)  og  S45  (Berget  2)  presenteres  i  dette
nummer av Varia. Lokalitetene blir presentert av dem som hadde ansvar for utgravningene av
de enkelte objektene i felt. Av hensyn til fi.amtidig bmk av disse resultatene av andre forskere,
samt for å unngå det mest opplagte grunnlaget for å forveksle disse lokalitetene med andre, vil
alle lokalitetene som presenteres gis et nytt og noe mer karakteristisk navn enn de prosaiske
nummenekkene med R- eller S-registreringer. I den grad det foreligger spesielle egennavn på
stedet er disse benyttet. Hvis ikke, er navnet på bruket eller gården benyttet. I introduksjonen
om  den  enkelte  lokalitet  vil  det  ffamgå  hva  den  het  under  registrering  og  hva  den  for
fiamtiden skal kalles. Denne infomasj`Qnen kan-og§å hentes fi.a tabell 1.

I forbindelse med presentasjonen av Berget  1  og 2, samt de følgende boplassene i de neste
numrene av Varia, må et par klassifikatoriske og kronologiske forhold avklares:

MORFOLOGISKE AVGRENSNINGER AV SMÅREDSKAPER

Alle  museer,  personer  og  forskningstradisjoner  har  særegne  oppfatninger  av  hvordan  et
steinaldermateriale    skal    klassifiseres.    Svinesundprosjektet    har,    i    tråd    med    UKMs
museumspraksis, benyttet seg av følgende system:

For     slåtte     artefkter     av     flint     og     flintsupplerende     bergarter     er     i     hovedsak
klassifikasjonssystemet til Knut Helskog, Svein lndrelid og Egil Mikkelsen benyttet (Helskog,
med   flere    1976).   Det   er   imidlertid   gjort   følgende   justeringer:    Som   kategorier   for
primærtildanning er cri;§/c7g, /eÆÆe,  rjer#c og /øg7#e#/ benyttet. Et avslag er definert ved at
det har slagbule. En flekke er et avslag som minst er dobbelt så langt som det er bredt.  En
kjeme  må  ha  minst  tre  avspaltningsan  etter  avslag  eller  (mikro-)flekker,  der  minst  to  av
avspaltningene skal berøre hverandre. Mikroflekker er skilt ffa flekker ved at de har største
bredde lik eller under 0,8 cm. Fragmenter er rester fia knakkeaktiviteten som ikke oppftller
de ovennevnte kriteriene. Alle disse fire kategoriene kan ha sekundær bearbeiding. Denne er
beskrevet i henhold til systemet i den ovennevnte artikkelen, men av hensyn til lesbarheten og
som  et  forsøk  på  tolkning  av  fiinksjonen  til  de  ulike  artefåktene,  er  det  også  benyttet
innarbeidede redskapskategorier som for eksempel sÆ7icrper, Æ7cz.v og pj./spj.ss i tekst og tabeller.
Ved bruk av denne typen fimksjonskategorier er det ikke tatt hensyn til primærtildanningen.
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KRONOLOGI SK RAMMEVERK

Det er intet poeng i å etablere et svært fint kronologisk rammeverk i forkant av prosjektet, da
en del tidsrammer og periodeavgrensninger i østnorsk kronologi kan sies å være uavklarte.
Justeringer eller endringer av kronologiske perioder må kanskje også foretas  i  etterkant av
prosjektets  avslutning,  på  bakgrunn  av  nye  fimn  og  perspektiver.  Imidlertid  kan  følgende
kronologiske   skjema   danne   en   ramme   ved   gjennomgang   av   de   enkelte   fimnene   fta
steinalderen:

Hovedperiode Underperiode BP Før Kristus
Mellommesolitikum TørkopfasenÆase 2 9000-7500 8250-6350
Senmesolitikum NøstvetfasenÆase 3 7500-5800 63504650
Senmesolitikum KjeøyfasenÆase 4 5800-5000 4650-3800
Neolitikum Tidligneolitikum 5000-4500 3800-3300
Neolitikum Mellomneolitikum A 4500-4100 3300-2700
Neolitikum Mellomneolitikum 8 4100-3800 2700-2350
Neolitikum Semeolitikum 3800-3500 2350-1800
Tabell 4 : Kronologisk rammeverk.

:å'g,e;gd:efogFeMn:fieer,::lntsabse;'se,:##||eeY:::t:,ti75ma;.d'5:ri,o4te_:#å|isnegdeenep`e:.eå:åiefti:t
imidlertid justert noe i forhold til Mikkelsens arbeid. Avgrensingen av mellommesolitikum er
gjort på bakgrum av arbeidene til Balin, Jaksland og Nordqvist (Balin 1999, Jaksland 2001a,
Nordqvist 2000). Nøstvetfasens bakre grense er satt på bakgrLmn av samme arbeider Oamfør
også Olsen 1992:  124). Slutten på nøstvetfasen er satt til 5800 på bakgrunn av '4C-dateringene
fia  lokalitet  5  i  Halden  by  (Glørstad  1998a).  Overgangen  til  neolitikum  er  satt  noe  sent  i
forhold    til    vestnorsk    kronologi,    og    omtrent    samtidig    med    den    sørskandinaviske
periodeovergangen ¢amfør Olsen 1992:  125 og Persson 1999). Grunnen til dette er på den ene
siden   Østmos   undersøkelser   av  jordbrukets   introduksjon   i   Østfold,   i   samarbeid   med
pollenanalytikere   (Østmo    1988a:   233   ff,    1998).   På   bakgrum   av   en   ]4C-datering   av
overgangen mellom atlantisk og subboreal tid til 5010 ±  100 BP (3990-3630  f.Kr.), ble det
eldste jordbruket  også  indirekte  datert.  På  den  andre  siden  sammenfaller dette  forholdsvis
godt  med boplassfimn  fia  Østfold,  Vestfold  og  Akershus  som  er  '4C-datert  til  tidsrommet
5300  til  5000  BP,  der  det  ikke  er  på.vist  klare,  neolittiske  elementer  i  fom  av  slipt.flint,
syliridrisk flekketeknikk og keramikk (Østmo  1976, Berg  1995, Glørstad 1998a og b). For de
øvrige, neolittiske periodeskillene er sørskandinavisk kronologi benyttet.  Vi har her lagt oss
på samme oppdeling som Mats Larsson og Eva Olsson (1997). I tillegg har vi dristet oss til å
sette mer maleriske navn på Mikkelsens fase 2 og 4, enn de som så langt har vært benyttet.

Neste side viser figur 7 :  Detaljkart over landskapet mellom Stensrød og Ringdalsfi]orden. Boplassene Berget  1
og Berget 2 er merket ut. GIS-applikasjon ved Per Erik Gjesvold.
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Berget 1 -en senmesolittisk boplass med hyttetuft
Lasse Jaksland

Varia 54

INNLEDNING

Den undersøkte steinalderboplassen ligger på eiendommen Berget av Røsnes, 23/10, Halden
kommune, Østfold. Lokaliteten ble påvist ved prøvestikking av Ove Olstad i forbindelse med
registrering av ny Euopavei 6 i 1991. Boplassen fikk da betegnelsen R1 (01stad, uten årstall).
Frem til nå er dette navnet brukt i andre arbeider der lokaliteten er omtalt (Glørstad og Boon
2000, Glørstad 2001  og Glørstad 2002, Jaksland 2002). Fordi denne type betegnelser lett kan
blandes sammen med tilsvarende navn fl.a andre boplassområder, er det bestemt at lokaliteten
skal hete Berget 1, etter navnet på bruket.

Fvnåear,seønkåi:e=dpeårs3år:2t4;iofeagvi¥isis:iå::off¥vedtå,8.eåeari:1;`n3v.e:?,g.uns:||2eoålå,:do::,`tm3e4nos::
100 m2 ble  flateavdekket.  I alt  19 arkeologer og arkeologstudenter deltok i  løpet av den  10
uker lange utgravningsperioden. Samlet tidsforbruk var 370 dagsverk.

Figur:  8. Lokaliteten under utgravning, sett fla nordøst. Det ble åpnet et større areal mot øst etter at bildet ble
tatt. Foto Lasse Jaksland.

BELIGGENHET OG TOPOGRAFI

Berget  1  ligger på en ca 300 m2 stor flate 48 m o.h., helt nord i den delen av veitraseen som
ble undersøkt i 2001. Lokaliteten befinner seg på en av flere, østvendte terrasser, som vender
ut mot indre deler av en forhistorisk fiordarm (fig. 9 og 10). Flaten er avgrenset av gneisberg i
vest. Mot øst er nordre deler av flaten også avgrenset av gneisberg, mens helling i terrenget
begrenser søndre deler mot øst. I sør går flaten etter hvert over i helling og småkupert terreng.
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Den nordre delen av flaten er avgrenset av hellende terreng ned mot en bekk. Berget i vest
danner  et  fall  ned  fra  en  høyereliggende,  østvendt  terrasse  der  det  også  er  registrert  en
lokalitet (R2).  Denne vil  ikke bli undersøkt da den ikke kommer i konflikt med veitraseen.
Det flate svaberget som begrenser de nordlige delene av boplassen i øst, hever seg ikke mer
enn  vel  1  m  over  aktivitetsflaten.  Øst  for  svaberget  og  øst  for flaten  i  sør  heller terrenget
gradvis  mer,  og  terrassen  avsluttes  i  et  forholdsvis  bratt  fall  ned  mot  den  forhistoriske
fiordamen.

Vegetasjonen på flaten og i det omkringliggende området er i dag preget av plantet granskog
ispedd enkelte løv- og fiirutrær.

NATURSTRATIGRAFI

Løsmassene på flaten består av strandavsetninger og fin morene med relativt få større steiner.
Det meste ser ut til å stamme fra transporterte grunnfiellsbergarter, men særegne bergarter ffa
det geologiske Oslofeltet er også representert.  I de øvre lagene av løsmassen er innholdet av
gneis og gneismineraler (kvarts, feltspat og biotitt) påtagelig, noe som sannsynligvis skal sees
i  sammenheng med en  lokal,  postglasial  erosjon av det omkringliggende gneisberget.  Da vi
blottla svaberget i nordre del, på østsiden av utgravningsfeltet (se fig. 8), gikk det klart ffem at
gneisen  eroderte  kraftig.  At  det  har  vært  en  viss  tilvekst  av  minerogent  materiale  etter  at
boplassen gikk ut av bruk, støttes også av at det er svært lite fimn i de øverste delene av lag 1.

Den generelle jordprofilen i området er en typisk podsolprofil, med råhumus-, utvasknings-
og  anrikningslag.  Inne  på  boplassflaten  har  imidlertid  topografien  medvirket  til  spesielle
forhold.  Her  ligger  løsmassene  i  en  avlang,  nord-sør-orientert,  skålfomet  fordypning  med
åpning mot sør, der fjellet ligger grunt i nord og dypere i sør. Dette har ført til at utvaskningen
ikke  bare  har  virket  vertikalt,  men  også  langs  fiellgrunnen.  Resultatet  er  meget  tykke
utvaskningslag  som  noen  steder  går  helt  ned  til  fiellet  i  nord,  og  anrikningslag  som  er
mektigere  enn  forventet  i  sørlige  deler av feltet.  I  modeme  tid  er utvaskningen ytterligere
forsterket på grunn av forsuring som skyldes granbeplantning.

MÅLSETNING OG PR0BLEMSTILLING

Et viktig mål for Svinesundprosjektet er å oppnå ny kunnskap om kystsamfimn i steinalderen.
Vi har lagt vekt på å tematisere hva som kreves for å i større grad finne og erkjenne strukturer
på boplassene. Det er fimnet en rekke ildsteder på forskjellige kystlokaliteter i Sørøst-Norge,
mens  strukturer  som  for  eksempel  rester  av  mesolittiske  boliger,  tidligere  ikke  er  entydig
påvist. En sterkere fokusering på identifisering av strukturer betyr til en viss grad revurdering
av tradisjonelle utgravningsmetoder. Det må graves i store flater, og spredningsmønsteret for
flint og bergart kan ikke alene være bestemmende for hvor man utvider utgravningsfeltet. En
vurdering av den lokale topografien med tanke på hvor boligenheter og andre strukturer kan
ha ligget må trekkes sterkere inn i prioriteringen. Dette betyr i praksis at målet er å totalgrave
hele flater til tross for at deler ser ut til å være fimntomme.

Mindre fokusering på fimnmengde vil også ha betydning for hvilke lokaliteter man velger å
grave.  Under  registreringen  på  Berget  1   var  det  tatt  3  prøvestikk  sentralt,  langs  flatens
lengdeakse. Ett var negativt, mens to var positive og inneholdt til sammen to avslag og seks
fiagmenter av flint. Ut i ffa en mer tradisjonell prioritering ville man kanskje valgt å grave en
annen boplass med høyere fimntetthet.
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Figur:   9.   Kotekart   som  viser  boplassens   beliggenhet   på  vestsiden   av   den  f;orhistoriske  fjordarmen  på
''Svinesundøya".    Strandlinjen    ligger    46    m    o.h.,    slik    den    lå    ca    6.400    BP.    Ekvidistanse     1    m.
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Det  har  likevel  ikke  vært  meningen  at  mindre  fokusering  på  fimnmengde  skulle  gå  på
bekostning  av  mer  tradisjonelle  problemstillinger  omkring  råstoff,  teknologi,  typologi  og
kronologi. På dette området har vi stadig mye å lære og det bør derfor fortsatt ha høy prioritet.
Ut i ffa disse problemfeltene kan det kanskje virke som en motsetning å grave lokaliteter med
lav fimntetthet. Faktum er likevel at kronologiske forhold og ikke minst aktivitetsmønstre er
lettere å tolke på boplasser med lav fimntetthet, i motsetning til boplasser med høy fimntetthet
som er brukt over lang tid eller besøkt en rekke ganger.

Til  tross  for  at  også  forundersøkelsen  på  Berget  1   antydet  fimntomme  områder  og  lav
fimnhyppighet,   ble   det   innenfor  det   omtalte  perspektivet  bestemt  at   lokaliteten  skulle
totalgraves. Topografien tilsa at det var flere områder på flaten som hadde potensiale i forhold
til det å finne boenheter og andre strukturer. Ved graving i store flater, også der det eventuelt
var lite fimn, skulle det legges vekt på å forsøke å finne slike anlegg.

UTGRAVNINGSMETODE

Boplassen  er  i  hovedsak  undersøkt  med  konvensjonelle  metoder.  Innenfor  et  rettvinklet
koordinatsystem  er  den  undersøkte  flaten  oppdelt  i  enhetlige,  mekaniske  gravevolum  (dvs
graveenheter med samme grunnplan og tykkelse). For å ha en best mulig oversikt i plan, er
graveenhetene undersøkt lagvis, det vil si at alle graveenheter tilhørende et mekanisk, oppdelt
lag  er  gravd  ut  før  noen  av  graveenhetene  i  det  underliggende  laget.  Feltet  innenfor  det
oppsatte  koordinatsystemet  er  gravd  ut  med  graveskje  og  spade,   og  alle  løsmasser  er
vannsåldet. I tre områder utenfor flaten der det ble gravd konvensjonelt, ble til sammen ca 100
m2 flateavdekt med maskin for å se etter eventuelle strukturer eller avfallsdynger. Her ble det
ikke foretatt noen videre undersøkelser foruten mekanisk opprensning av flaten

KILDEKRITISKE FORIIOLD

Det har ikke fremkommet fimn som tilsier at løsmasseavsetningene på flaten er omrotet eller
forstyrret etter steinalderen.  Det ble riktignok fimnet to avlange bryneffagmenter av samme
type som har vært i bruk fl.a yngre jemalder og helt opp til vår tid, men disse skal etter alt å
dømme sees i sammenheng med skogbmk i området. Skogbruket ser ikke ut til å ha forstyrret
fimnførende lag eller forandret den lokale topografien på noen måte. Det er heller ingen spor i
jordprofilen på flaten som antyder at området har vært oppdyrket.

De  største  kildekritiske  innvenningene  i  forhold  til  tolkningen  av  lokaliteten,  er  dårlige
bevaringsforhold for organisk materiale. Med unntak av ett brent bein og enkelte trekullbiter,
er   det    ikke    fimnet   organisk   materiale.    Dette    skyldes   kraftig   utvaskning   og   sure
løsmasseavsetninger. De dårlige bevaringsforholdene medfører at det er vanskelig å diskutere
aktiviteter som har innbefattet organisk materiale.

UTGFLAVNINGEN

Under registreringen i  1991  (Olstad, uten årstall) var det kun tatt 3 prøvestikk på den relativt
store  flaten.  Aktivitetsområdet var med andre  ord på ingen måte  avgrenset.  Det var derfor
nødvendig å foreta en fomndersøkelse for å avgrense aktivitetsområdet samt for å få en ide
om fimnspredning og stratigrafi på stedet.  Før forundersøkelsen startet ble flaten ryddet for
skog.  Deretter ble det satt opp et koordinatsystem med en profilbenk gjennom 50y langs x-
aksen mot nord, og med to kortere profilbenker gjennom 31x og 50x parallelt med y-aksen
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Figur:  10. Kotekart som viser terrenget rundt boplassen. Strandlinjen ligger 46 m o.h., slik den lå ca 6.400 BP.
Ekvidistansel  m.
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Figur:   11.  Boplassen  med  lokal  topografii  og  stei"predning  inntegnet.  Pilene  viser  omtrentlig fiallretning  i
terrenget.
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mot øst (se  fig.  11).  Innenfor dette  systemet ble det satt ut  ]/4 m2 store prøveruter over hele
flaten. Disse ble gravd i 3-4 lag a  10 cm eller ned til fast fjell.  Resultat fra forundersøkelsen
dannet grunnlaget for hvor og hvordan det skulle graves under de videre undersøkelsene.

Etter forundersøkelsen ble flaten avtorvet manuelt samtidig som et større antall granstubber
med  grunne  rotsystemer  ble   fjemet.   Hovedundersøkelsen  foregikk  etter  konvensjonelle
metoder, med graving av 10 cm tykke, mekanisk oppdelte lag i kvarte ruter (]/4 m2). For å ikke
overse  eventuelle  strukturer  som  vanskelig  kan  erkjennes  uten  at  det  åpnes  store  flater
samtidig, ble boplassen flategravd lag for lag. I dybden ble det gravd ned til funntomt nivå.
Både grovere (spade) og finere (graveskje) gravemetoder ble anvendt, alt etter hva forholdene
tilsa. Alle utgravde masser ble vannsåldet i netting med maskevidde på 4 mm. Steinspredning,
strukturer og profiler ble dokumentert gjennom tegning og foto. Funn av skjørbrent stein ble
dokumentert  til  den  enkelte  graveenhet.  Fra  funnførende  lag  og  strukturer  ble  det  tatt  ut
kullprøver for [4C-datering.

I tillegg til konvensjonelle undersøkelser, ble det laget tre mindre sjakter omkring hovedfeltet
med maskin.  Dette ble gjort for å se etter rester av eventuelle  strukturer eller avfallsdynger
utenfor det påviste aktivitetsområdet. Til sammen ble ca 100 m2 flateavdekket.

Tvn:ae;å;:,komn2V::Sj:åej':gdå'e:2aavvTage;:øTk:::;,ng::ed:åtegerta#g%vodmv2.|auvm'apgål5;:,2i5.73T;

;;e:Fi:isn:i:s:dyob::?k:i3;4|'Cø?,:dtsbfil::::ålk:eåtå:|ri;åls:;S:;:'odååa:nvueer|Fga::eå|un:j,:å::nv:ju;:a|i:
flateavdekkingen  med  maskin,  opplegg  av  såldesystem  og  standard  dokumentasjon  som
gjøres  i  forbindelse med steinalderundersøkelser.  I  forhold til aktivitet som kan påvises,  må
lokaliteten regnes for å være tilnærmet totalgravd.
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FUNNMATERIALE

Pe::,is;mft|eåiemftåneTa,taenriae`eptåuat,ffl;øer,:%2a::e2fågte:2`.!a£i,:n.O;4%anvoeft=:nemeår::Så:n:o.?
1 105 er av bergart. I tillegg er det fimnet ett ubestembart fragment av brent bein.

FLINTMATERIALET

Hovedkate£ori Ant. Delkate2ori Ant.
Sekundærbearbeidet flint:
Pilespiss: 3 A-pil (skuddskader) 1

Tverrp il (skuddskader) 2
Bor: 20 Avslagsbor (9 fi.ag,  1 usikker) 19

Kjemebor 1

Skraper: 15 Konveks retusj (4 frag.) 9
Rett retusj (1  ftag.) 6

K.i.emeøks: 1 Nakkeftagment (usikker) 1

Stykke med hakk: 1 Hakk på avslag 1

Stykke med nebb: 1 Nebb på avslag 1

Mikroflekke med retusj : 2 Rett retusj 2
Avslag/ffagment med retusj : 29 Rett retusj 5

Diverse retusj 24
Sum sekundærbearbeidet flint: 72 72

Primærbearbeidet flint (avfall) :
Kieme: 69 Håndtakskieme 12

Bipolar kjeme 12

Uregelmessig kjeme 44
Knoll med 1. vindusavslag 1

Kjemeprepareringsavslag: 4 Plattfomavslag 1

Ryggflekke 3
Flekkemateriale (med fragmenter) : 462 Flekke (b > 8mm) 29

Mikroflekke (b<= 8mm) 433
Avslag: 2056 2056
Ubestemt fiagment: 2773 2753
Sum primærbearbeidet flint (avfall) : 5364 5364

Sum flint: 5436 5436
Tabell 5. Flintfiunn fta Berget 1.

I flintmaterialet (tab. 5) er 72 av 5436, eller bare ca 1,3%, sekundærbearbeidet, mens 5364 er
avfall. Av morfologiske redskaper, iberegnet fragmenter, er det 19 avslagsbor (fig.12.3-12.8),
1  kjemebor,15  skrapere (fig.12.2 ),1  stykke med hakk,1  stykke med nebb (fig.12.1),1  lite
nakkefragment   fra   en   kjemeøks   (fig.    14a),   2   tveripiler   og   1   A-pil   (fig.    12.9-12.11).
Gjennomgående trekk ved avslagsborene er at de er kraftige, har rester av cortex eller naturlig
overflate, og at de fleste har et tilnæmet trekantet tvensnitt. Forekomsten av cortexrester på
mange  av  borene  kan  tyde  på  at  man  har  ønsket  en  best  mulig  flintkvalitet  til  denne
redskapsgruppen. Ofte finner man nemlig den beste flintkvaliteten rett under cortexskorpen i
en   knoll.   De   fleste   av   emnene   til   borene   har   derfor   trolig   vært   egnede   avslag   fta
kjemetildanningen. Fem av borfragmentene lot seg sette sammen til to større, hele avslagsbor
(fig.12.7 og  12.8).
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Skrapeme er for det meste erkjent gjennom mindre fi.agmenter, men man kan allikevel si at
disse i all hovedsak er laget på avslag. Nakkeffagmentet av kjemeøksa er lite, noe som gjør at
det ligger en viss usikkerhet i bestemmelsen. Likevel er tverrsnittet tydelig trekantet, og måten
stykket   er   slått   på   har   bare   paralleller   i   et   kjemeøksmateriale   (fig.    14a).   Funn   av
senmesolittiske  flintøkser er sjeldne  i  Oslofiordområdet.  Dette  skyldes  trolig  at de bare har
utgjort en mindre andel av øksene, men også en relativt dårlig råstofftilgang. Flintøksene har
sannsynligvis blitt benyttet videre som råstoff når de ikke lenger har vært brukbare som økser.
Dette betyr trolig at kjemeøkser av flint er underrepresentert i forhold til den tilsvarende typen
av bergart.

De tre pilspissene som er fiinnet på lokaliteten skal etter alt å dømme ikke ses i sammenheng
med det ellers så kronologisk entydige fimnmaterialet. Dette skal diskuteres nærmere senere.
A-spissen er laget på en regulær flekke, og har kraftige skader i både odd og tange.  Skadene
er forenlige med treff i hardt materiale. Den fragmenterte spissen ble fimnet nær berget som
avgrenser lokaliteten vestover.  Det er sannsynlig at pilen har bommet på et tiltenkt bytte og
truffet bergveggen.  Av  de  to  små tvenspissene,  hvorav en  er typisk  i  fomen,  med største
bredde ved eggen, mens den andre har tilnærmede parallelle sider, er i alle fall den førstnevnte
laget  på  en  regulær  flekke.  Begge  har  små  avspaltninger/skader  i  eggpartiet,  noe  som
antakelig også skyldes skuddskader.

Avfallsmaterialet av flint består av 69 kjemer, tre ryggflekker,  1  plattfomavslag, 29 flekker,
433    mikroflekker    (fig.     12.12-12.15),    2056    avslag    og    2773    ubestemte    fi.agmenter.
Kjemematerialet utgjøres  av  12  håndtakskjemer (fig.12.16-12.18),12  bipolare kjemer (fig.
12.19), 44 uregelmessige kjemer og en knoll med ett vindusavslag. Håndtakskjemene gir i sin
helhet inntrykk av å være "oppbrukte", ved at de er små, lite regulære eller fragmenterte. Det
kan ikke være noen tvil om at det er på denne type kjeme den høye andelen av mikroflekker
er produsert. Den sterke krumningen i nedre del på mange av de hele mikroflekkene viser at
de er avspaltet fi.a en kjeme med "kjølfom" (se fig.12.14 og 12.15). En tilsvarende kruming
på en mikroflekke slått på en konisk kjeme, får man kun når mikroflekken "1øper over" og tar
med seg bunnen (apis) på kjemen.

Andelen  mikroflekker av  totalt  flintmateriale  er på hele  8%.  Kun  to  av mikroflekkene  har
regulær  retusj.  Av  det  totale  flekkematerialet  er  mikroflekkeandelen  så  høy  som  94%.
Makroflekkene  er  fåtallige  og  lite  regulære.  Få,  om  noen  av  de  29  som  er  fimnet,  er
intensjonelle.   Dette  antyder  at  mikroflekkeproduksjon  på  håndtakskjemer  har  vært  den
enerådende teknikken for flekkeproduksjonen på boplassen. På mange av mikroflekkene ser
distalenden  ut  til  å  være  brukket  av,  sannsynligvis  for  å  fieme  den  krummeste  delen  av
mikroflekka.  Flere av disse mikroflekkene har samtidig trekk som gjør at en kan anta at de
opprinnelig har inngått som egger i diverse flinteggredskaper: På flere er den ene eggen meget
slitt   og   hakkete,   mens   den   motstående   eggen   er   hel.   Den   store   andelen   uretusjerte
mikroflekker faller ikke innenfor kategorien sekundærbearbeidet materiale eller morfologiske
redskaper.  Brukssporene tyder allikevel på at de uretusjerte mikroflekkene har inngått som
deler av redskaper, noe som langt på vei forklarer den lave andelen av sekundærbearbeidet
flint (bare  1,3%).

Variasjonen i  flintkvalitet er så stor at en må kunne anta at kilden er strandflint.  I løpet av
undersøkelsen fant vi 561  stykker uslått flint, der alle med unntak av 4-5, er så små at de ikke
kan ha vært samlet inn som råstoff. Strandflinten utgjør ikke mer enn vel en halv liter i volum.
At  det  tross  alt  finnes  så  mye  strandflint  inne  i  den  gamle  fiordamen  på  Svinesundøya,
antyder  at  det  har  vært  relativt  bra  tilgang  på  flintknoller  langs  mer  åpne  og  eksponerte
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strandlinjer fi.a sør til vest på øya. Dette støttes foreløpig av de pågående undersøkelsene på
den  sørvendte  og  mer  eksponerte  Torpum   14  (R  30),  der  det  er  fimnet  betydelig  mer
strandflint pr.  arealenhet enn på Berget  1 .  Den naturlige råstofftilgangen på øya generelt ser
med  andre  ord  ut  til  å  ha  vært  brukbar,  i  alle  fall  med  indre  deler  av  Oslofjorden  som
målestokk.  Det er allikevel  flere trekk i  fimnmaterialet fia Berget  1  som antyder en relativt
høy  utnyttelsesgrad:  Fragmenteringen  er  stor  og  deler  av  råstoffet  er  i  siste  ledd  utnyttet
gjennom bipolar reduksjon.

BERGARTSMATERIALE

HovedkateÅori Ant. Delkategori Ant.
Sekundærb earbeidet bergart :
Øks: 22 Nøstvetøks (alle ffagmentert) 20

Nøstvetøks/trimøks 1

Trimøks (fia£mentert) 1

Oppskjerpningsavslag: 33 (med rester av sliping) 33

Økseerme: 2 2
slip6plate: 54 (alle ffagmenterte) 54
Sandsteinskniv: 2 Stor type (2 fiagmenterte) 2
Fragment med konkav flate og rissespor: 1 (fi.agmentert) 1

Knakkestein: 3 3

Sum sekundærbearbeidet bergart: 117 117

Primærbearbeidet bergart (avfall):
Kieme: 4 Håndtakski.eme 1

Uregelmessig kieme 3
Flekkemateriale (med fi.agmenter) : 1 Flekke (b > 8mm) 1

Avslag: 959 959
Ubestemt fi.agment: 24 24
Sum primærbearbeidet bergart (avfall) : 988 988

Sum Bergart: 1105 1105

Organisk materiale:
Brent bein: 1 Ubestemt, lite fragment 1

Trekull: div Fra diverse tresorter div
Tabell 6. Bergartsfiunn og organisk materiale fta Berget 1.

Det  er  til  sammen  fimnet  1105  artefakter  av  bergart  på  Berget  1  (tab.  6).  Funnmaterialet
utgjøres  av 22  økser (fig.13.1-13.5),  2  økseemner (fig.13.6),  33  oppskjerpningsavslag med
rester av sliping, 54 fragmenter av slipeplater (fig.  14c), 2 fragmenter av sandsteinskniver (fig.
14b),  4  kjemer,  3  knakkesteiner,  1  flekke  og  983  avslag  og  ubestemte  fragmenter.  20  av
øksene/øksefragmentene   faller   innenfor   den   vide   kategorien   "nøstvetøks",   det   vil   si
tverreggede,  tilslåtte  økser med  en varierende  grad  av sliping,  ofte begrenset til  eggpartiet.
Eggen  går  ut  i  en  konveks  bue  med  hvelvet  overside  og  relativt  flat  underside.  Det  mest
typiske tverrsnittet er trekantet, men variasjonen er stor og overgangene flytende. Det finnes
blant annet også halvovale,  flatovale og trapesformede tverrsnitt. Av de to øvrige øksene, er
den   ene   tverregget.   Formen  på  denne   er  nærmest  en  mellomting  mellom  trinnøks   og
nøstvetøks,   tvensnittet   er   ovalt   til   halvovalt   og   den   ser   ut   til   å   være   prikkhugget.
Tilvirkningsteknikken kan imidlertid ikke bestemmes sikkert da øksa er kraftig erodert.  Den
siste  øksa  er  også  sterkt  erodert,  men  bør  nok  henføres  til  trinnøksene.  Øksa  er  rettegget,
tvensnittet ovalt og eggen rund og hvelvet på begge sider.
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Øksematerialet ffa lokaliteten må i stor grad sies å passe inn i et typisk nøstvetmateriale. Et
uvanlig trekk er allikevel at en av økseeggene på en ellers typisk nøstvetøks, har en svakt
fasettslipt egg (fig.  13.5).  Samtlige økser/økseftgmenter som er fimnet, bærer preg av bruk.
Øksene er trolig kassert fordi de ikke lenger har vært brukbare. Enten har bruddvinkelen Æort
det teknisk vaskelig å tildanne ny egg, eller så har øksa vært oppskjeipet så mange ganger at
øksekroppen har blitt for liten. Det er fimnet 33  oppskjerpningsavslag med rester av sliping
som forteller om oppskjerpning. Enkelte av avslagene med sliperester skal eventuelt knyttes
til    øksebnik    som    har    medført    avskallinger.    En    stor    del    av    de    opprinnelige
oppskjerpningsavslagene  vil  ikke  uten videre  kunne  skilles  fra vanlige  avslag.  Enten  fordi
mye av bergarten er så erodert at det ikke er mulig å erkjenne slipte flater, eller fordi det et
stykke ut i oppskjerpningen også produseres oppskjerpningsavslag som ikke har sliperester.
Det  er  derfor grunn til  å tro  at  oppskjeipningsavslagene  er undenepresentert.  Man kunne
sannsynligvis  påvist  flere  oppskjerpningsavslag  Æennom  sammenpassing  (refitting),  men
også her ville den høye erosjonsgraden skapt problemer.  Den kraftige forvitringen noen av
øksene har vært utsatt for antyder at også vanlig tilvirkningsavfall fi.a enkelte råstoffgrupper
er undenepresentert.

Slipeplatene er fiagmenterte, men gjennom sammenpassing ser det ut til at de aller fleste av
ffagmentene har vært deler av større, konkave slipeplater (fig.  14c). De 54 fi.agmentene har
neppe utgjort mer enn 5-10 hele, større slipeplater som i hovedsak har vært ensidige. Kun et
fåtall av ffagmentene har tilhørt tosidige slipeplater. Fra den samme råstoffgruppen er det
også fimnet 2 ffagmenter av sandsteinskniver. Det ene er et mindre ffagment med egg, mens
det andre er et større fi.agment som utgjør omtrent halvparten av en stor sandsteinskniv (fig.
14b).

Avfallsmaterialet av bergart, som teller 988 stykker, er i all hovedsak økserelatert. Andelen av
flintsupplerende  eller  mer  finkomede  silikater  som  kvarts  og  bergkrystall  er  lav.  Kun  65
ariefkter er fi.a denne råstoffgruppen. Bare ett stykke er av bergkrystall, mens resten er av
kvarts. Ingen av stykkene er sekundærbearbeidet. Kvartsmaterialet består av 4 kjemer og 60
avslag/fi.agmenter.   Blant   kjemene   finnes   en   håndtakskjeme,   mens   de   tre   andre   er
uegelmessige  kjemer.  Det  må  tas  høyde  for  at  avslagsmaterialet  av  kvarts  kan  være  noe
undenepresentert. Kvarts har ofte lite distinkte spor etter å ha vært slått, og samtidig var det
store mengder uslått kvarts ffa oppsprukket og erodert gneis i løsmassene på lokaliteten.

Det    er    ikke    laget    tynnslip    for   bergartsbestemmelse    av    råstoffet    i    øksene    eller
produksjonsavfallet. Geologien er vurdert ut i fta makroskopiske kjennetegn og på grunnlag
av  erfaring  ffa  bestemmelse  av  et  stort,  tilsvarende  øksemateriale  der  det  også  er  gjort
tymslipbestemmelser (Jaksland, under bearbeiding). Erfaringen tilsier at det er vanskelig, selv
for  erfame   og   lokalkjente   geologer  på  bakgrunn  av  tynnslip,   å  gi   eksakte,   entydige
bestemmelser av den enkelte øks i et typisk nøstvetmateriale. I første omgang er det likevel
mest interessant å ff en fomening om hvorvidt råstoffet er homogent eller heterogent, noe
som  er  mulig  uten  å  konekt bestemme  hver  enkelt bergart.  Dersom  råstoffet  skulle  være
homogent vil det være av større viktighet å bestemme det i detalj, med tanke på proveniens og
eventuelle, mulige bruddsteder.

Mange  av bergartsartefaktene  har en forvitringshud som  skiller seg fi det friske bruddet.
Dette kan forvanske makroskopisk bergartsbestemmelse.  Allikevel  er det slik at det er den
opprinnelige bergartskjemien som bestemmer i hvilken grad et råstoff forvitrer, og hvordan en
eventuell forvitringshud vil se ut. På Berget 1 er undergrunnen sur fordi løsmassene i all
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Figur..12. Flintartefiakter.1 :  Redskap med nebb. 2:  Skraper. 3-8: Avslagsbor. 9 og 10: Tverrpiler.11: A-pil.12-
15:  Mikroflekker.   16-18:  Håndtakskjerner.   19:  Bipolar  kjerne.  7  og  s  er  sait  sammen  av flere ftagi'nenter.
Tegning Gry Wiker.
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Figur:  13. Bergartsartefiakter.1-5:  Nøstvetøkser. 6:  Økseemne.  5 er satt sammen av 2 ftagmenter. Tegning Gry
Wiker.
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Figur:  14. Flint-og bergartsartefiakter. a: Nakkeftagment av kjerneøks av flint. b:  Fragment av sandsteinskniv.
c: Sammensatte fi.agmenter cw stor, konkav slipeplate. Tegning Gry Wiker.
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hovedsak stammer fra alkaliske eller sure grunnfiellsbergarter. Granbeplantning i modeme tid
har  ført  til  ytterligere  forsuring.  Dette  betyr  for  eksempel  at basiske  lavaer  og  metamorfe
sedimenter  med  stort  kalkinnhold  kan  forvitre  kraftig,  mens  sure  bergarter  ikke  gjør  det.
Forskjeller i forvitringshud gjør det mulig differensiere bergartene,  i alle fall til et nivå som
problemstillingen  her  krever;  nemlig  det  å  vurdere  hvorvidt  råstoffet  er  homogent  eller
heterogent. Når råstoffet i den enkelte øksa har en heterogen struktur, det vil si at man kan
skille ut større mineralkom i den ellers tettere og homogene grunnmassen eller at råstoffet er
lagdelt, er en sammenlikning ut i fra makroskopisk kriterier fiilt mulig. Dette gjelder også for
en   forvitret   øks   fordi   forskjellige   mineraler   eller   forskjellige   lag   vil   fiemvise   lokale
forskjeller. For råstoff av mer homogen karakter, det vil si bergarter med en tett og ensfomig
grunnmasse,  uten  større  mineralkom,  lagdeling  eller  andre  makroskopiske  trekk,  er  det
vanskeligere. I disse tilfellene er man nesten avhengig av mikroskopiske bestemmelser utført
på ty-slip.

Råstoffet  i   øksene  og  produksjonsavfallet  fra  Berget   1   er  ikke  av   sistnevnte  karakter.
Materialet  kjennetegnes  heller  av  makroskopiske  erkjennbare  strukturer  som  blant  annet
lagdeling, større mineralkom og gassblærer. En del av råstoffet kommer fia kontaktmetamorfe
sedimenter  (homfels).  Dette  kan  sies  med  sikkerhet,  da det  finnes  tydelige  fossiler  i  en  av
øksene og i noe av avslagsmaterialet. Spor av opprinnelig lagdeling og tendenser til skifrighet
er også typisk for homfels. Litt avhengig av graden av metamorfosen, gjør det nomalt høye
kalkinnholdet i homfelsen at materialet er sterkt utsatt for kjemisk errosjon og omdanning i
sur undergrunn.  Dette gir ofte en brunlig til offivhite klebersteinsmyk overflate.  Alt dette er
kjennetegn ved deler av bergartsmaterialet fia Berget 1.

Lignende erosjonsoverflater kan man også finne på magmatiske bergarter når de er basiske.
Noen av øksene ffa Berget  1  må derfor plasseres i gruppen homfelserÆ)asiske bergarter.  Av
bergarter det er lettere å bestemme til hovedgruppe er det fiinnet en øks av en tung, sur lava
som er porfyrisk,  samt økser av diverse  gangbergarter.  Diabas  ser ut til  å være representert
blant  gangbergartene.  Selv  om  enkelte  av  øksene  kan  plasseres  i  samme  råstoffgruppe  er
materialet fra lokaliteten heterogent, også om en tar høyde for at samme råstofforekomst kan
oppvise en viss variasjon. Med unntak av to ffagmenter som passer sammen, ser det ut til at
øksene og øksefragmentene i hovedsak kommer ffa forskjellige råstoffkilder.

Biproduktet  etter  hver  øks  som  er  laget  på  boplassen  er  et  relativt  stort  antall  avslag.
Avslagsmaterialet er derfor naturlig nok noe mindre heterogent. Det kan skilles ut 4-5  større
råstoffgrupper, som sannsynligvis kommer ffa et tilsvarende stort antall råemner. Fra mange
av     øksene     er     det     ikke     påvist     tilhørende     avslagsmateriale     utover     eventuelle
oppskjerpningsavslag eller bruksavskalinger.  Dette bet)n- at flere av øksene som er brukt og
kassert  på  lokaliteten  neppe  er  produsert  der.  Tilsvarende  er  det  etter  all  sannsynlighet
produsert økser på lokaliteten som er tatt med videre til neste lokalitet.

Heterogeniteten  i  øksematerialet  tyder  på  at  råstoffet  stammer  ffa  tilfeldige,  transporterte
løsblokker som er samlet opp i  de vegetasjonsffie områdene rundt om på øya.  Det er ingen
ting  i  fimnmaterialet  som tyder på  at man har utdrevet råstoff fi.a  ganger  i  fast  fjell,  eller
utnyttet lokal, uterodert blokkstein. Ved den omfattende registreringsaktiviteten prosj ektet har
bedrevet   i    området,    er   det   heller   ikke    fimnet   mulige    lokale   råstoffkilder,    utover
transportblokker. Råstoffet i disse fordeler seg over et stort spekter, med blant annet typiske
bergarter    fia    det    geologiske    Oslo'fel`tet    som    rombeporf}/rer,    homfelser    og    diverse
gangbergarter.   Av   rød   ringerikssand.stein   er  det  hittil  bare   observert  noen   få  blokker.
Slipeplatene og sandsteinsknivene er alle, med mulig unntak for tre av fragmentene, laget av
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rød  ringerikssandstein.   I   motsetning  til  økseråstoffet  kan  det  derfor  tenkes   at  noe  av
sandsteinsmaterialet er anskaffet fta langt rikere forekomster lenger inn i Oslofiorden.

STRUKTURER

Det er fimnet fire sikre strukturer på boplassen som etter alt å dømme skal settes i forbindelse
med det utgravde fimnmaterialet. Anleggene tolkes som en hyttetuft, et tråkk eller en sti, et
ildsted og et tildannet platå.

HYTTETUFTA; FORM, AVGRENSNING OG AREAL

Helt nord på lokaliteten er det fimnet rester av en sirkulær eller rundoval striktur (fig.11,15
og  16).  Anlegget  er  erkjent  gjennom  et  kullholdig  lag  som  i  hovedsak  avgrenses  av  lave
voller.  Vollene  kunne påvises  i  ca 3/4 omkrets  av en stipulert sirkel.  Det kullblandede  laget
inne i strukturen dannet et tydelig fyllskifte mot de lysere vollmassene og massene utenfor (se
fig.  16 e og D. Laget kunne ikke påvises før i toppen av lag 3, og det var først etter en periode
med litt fiiktig vær og påfølgende opptørking at det trådte tydelig ffem. Kullet i laget var i
"pulverform". I sørøst var vollen brutt og kullaget fortsatte som en 1 -1,5 meter bred stripe mot

sørøst.

I vest er avgrensningen av strukturen litt problematisk, da vollene ikke er lukket og firllskiftet
mer  diffiist.  Om  man  likevel  tenker  seg  en  naturlig  fortsettelse  på  vollene  ffa nordøst  og
sørøst, har fomen vært rund til rundoval. To kampesteiner, hvorav den største har sitt høyeste
punkt ca 0,5 m over flaten, faller også inn i en fortsettelse av vollen. Dersom man ut i fi.a fom
godtar kampesteinene som en sannsynlig avgrensning, har strukturen hatt største indre mål på
ca 6 m ffa sørøst-nordvest, og ca 5 m fi.a sørvest-nordøst. Det innvendige arealet har da vært
Ca  16 m2.

Vollene er opptil 30 cm høye og fi.a ca  1-1,5 m brede. Massene i vollene er rent minerogene
uten  innslag av  organiske materiale.  Fyllmassens karakter er varierende,  ffa siltig med lite
stein til grusholdig med relativt mye  stein.  I den nordøstre delen av vollen er det betydelig
mer stein enn det er i den naturlige undergrunnen noe sted på feltet. Det var ikke mulig å angi
noe  entydig  skille  mellom  fyllmassen  i  vollene  og  undergrunnen.  Dersom  strukturen  er
samtidig med fimnmaterialet er ikke dette underlig, tatt i betraktning at da har jordprosessene
virket bortimot like lenge på vollfyllen som på den naturlige undergrunnen etter at havet trakk
seg tilbake og flaten ble tilgjengelig for bosetning. Elde har sannsynligvis også virket noe inn
på  vollens  fom.  Om  man  regner  med  en  viss  erosjon  eller  utglidning,  har  nok  vollene
opprinnelig vært jevnt over noe høyere og smalere.

Strukturens form og stønelse gjør det rimelig å anta at man har fiinnet rester av en hytte eller
boenhet. Topografiske forhold støtter denne tolkningen. Strukturen er anlagt på det stedet på
flaten som er minst eksponert for vær og vind. Samtidig er det kun på dette stedet man finner
et passe stort og plant areal.  For å illustrere poenget kan følgende sies:  Om man tilfeldigvis
hadde besøkt flaten  i  dag  og  skulle  sette  opp  et litt  større hustelt ville man utvilsomt valgt
akkurat det stedet der strukturen ble fimnet. Ut i ffa denne tolkningen vil bruddet i vollen i
sørøst tolkes som inngangspartiet til hytta. Inngangen ligger demed ut mot boplassflaten og
aktivitetsområdet som ble påvist.  I den påfølgende diskusjonen vil jeg gå ut i  ffa at det er
rester av en hytte eller boenhet som er fimnet.
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Figur:  15.  3D-modell crv tufta laget på grunnlag av ca 4.500 innmålte punkter. Bemerk at nordøstlige deler av
tuf ta er utgravd f iør innmålingen. GIS-applikasjon ved Per Erik Gjesvold.

Ovenfor er det antatt at  stmkturen eller boenheten har hatt en rund til rundoval  fom.  En
annen mulig tolkning er at veggene ikke har vært helt sluttet i vest. Det kullblandede laget
inne i tufta som ellers avgrenses av vollene, fortsetter ut av tufta i dette området. Massen blir
riktignok  gradvis  mindre  kullholdig  ettersom  man  beveger  seg  lenger  utenfor  den  tenkte
avgrensningen. Av fimksjonelle og lokaltopografiske årsaker er det lite trolig at en eventuell
åpning i boenheten på dette stedet skulle representere et utgangsparti` Bredden er så stor som
ca 4 m, og orienteringen er inn mot den forholdsvis bratte fiellveggen, og bort ffa potensielle
aktivitetsområder og  strandlinjen.  I tillegg er det en smalere åpning i vollen i den sørøstre
delen av tufta, som er et mer samsynlig utgangsparti ¢ff tråkket i senere diskusjon). En mulig
forklaring  er  da  at  'bruddet"  på  vestveggen  skyldes  at  det  har  ligget  et  tilbygg  eller  en
"alkove" i tilknytning til boenheten her. I forhold til fyllskiftene tyder det i såfall på at denne

kan ha hatt en rektangulær fom på ca 2x4 m. I prøveruten rett utenfor feltavgrensningen på
dette  stedet,  var  ikke  lenger  det  kullholdige  laget  synlig.  Om  en  går  videre  med  denne
tolkningen er det svært ffistende å tenke seg at en eventuell "alkove" har vært soveplassen i
boenheten. Funnspredningen som skal diskuteres i et senere kapittel, samt lavere kullinnhold i
"gulvlaget" her enn  ellers  gjør  en  slik tolkning  mulig.  De  to  kampesteinene  har  eventuelt

utgjort en del av den nordre kortveggen i "alkoven". Den høyeste steinen er relativt flat på
oversiden og har raget ca 0,5  m over antatt gulvnivå.  Denne kan eventuelt ha fimgert som
takbærende i "sovealkoven", da man ikke har hatt samme behov for takhøyde på soveplassen
som i den sirkulære delen av boligenheten. Der har det påviselig foregått aktiviteter som har
stilt  større  romlige  krav.  En  lavere  takhøyde  i  sovedelen  enn  i  resten  av  boenheten,  kan
eventuelt også skyldes at man har ønsket å holde bedre på vamen i denne delen av tufta.

VOLLENE OG DERES FUNKSJON

Tidligere påviste mesolittiske boenheter i Sørøst-Norge kommer ffa innlandet O.fi. Mikkelsen
1989, Fuglestvedt 1995, Boaz 1996). Alle har voller og er gravd ned i undergrumen eller lagt
i naturlige  forsenkninger.  På groptuftene er vollene  som regel distinkte  og jevnhøye.  Fordi
gulvet i denne typen tufter er nedsenket, kan vollen ha utgjort øvre del av veggen, der et tak
kunne legges rett over. Vollene rundt tufta på Berget  1  kan ikke ha hatt en helt tilsvarende
fimksjon. De omslutter langt ffa hele tufta, har forskjellig høyde og har neppe raget mye mer
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Figur:  16. Foto av strukturer fta Berget  1 ;  a:  Den siltholdige, kompakte delen av vollen, NV i tufta. De store
steinene øverst i bildet er etter alt å dømme en del av konstruksjonen. Tatt mot SV. b:  Det utvaskede ildstedet
som ble funnet sentralt på flaten. Steinen er kraftig varmepåvirket. c:  Samme del ay vollen som er vist i a, men
mot Ø. Observer det lyse, siltholdige laget i profilen der vollen går igjennom. d:  Større stein som lå i vollen i
NØ, etter at vollen var gravd bort. Tatt mot SV. e: Tuftområdet etter at profiler og deler av den nordøstre delen
av tufta er gravd bort. Det mørke laget er kullholdige masser ime i tufta. Vollene synes  som svakt opphøyde,
lysere  partier  som  aygrenser  tufta.  Videre,  ut  av  det  som  er  tolket  som  utgangen,  mot  SØ,  fiortsetter  det
kullblandede laget i et tråkk som har retning ned mot den tidligere strandlinjen. Tatt mot N. f: Den østlige delen
av  tufta,  etter  at  deler  er  grawd  bort  i  nordøst.  Bildet viser  den steinholdige,  lyse vollen  som  avgrenser  det
kullblandede laget inne i tufta. Boenheten er anlagt i forhold til den naturlige formen på svaberget. Tatt mot NV.
g:  Profil  mot  nord  av  vollen  som  vises  i f og  h.  h:  vollen  i  den  østre  delen  tatt  mot  NV.  Legg  merke  til
opphøyningen    og    de    lysere    partiene    det    vollen    går    igjemom    profilen.    Foto    Lasse    Jaksland.
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enn ca 30 cm over det plane gulvnivået på det høyeste.  Likevel  er det mye  som tyder på at
vollene er rester etter noe mer enn rydning av gulvflaten og eventuell planering. Det ser ikke
ut til at det opprinnelig har vært voller rundt hele tufta. Der det er påvist voller er det samtidig
påtagelige   forskjeller   i   vollens   høyde   og   masse.   Dette   antyder   en   sammenheng   med
byggetekniske forhold. I den nordøstre delen av tufta, det vil si fia østsiden av inngangspartiet
i  sørøst  til  og  med  nordvollen,  er  vollene  markante,  eller  av  en  viss  høydeÆ)redde.  En
fellesnevner  for dette  området  er  at tufta her har  ligget nært  inntil  høyereliggende  svaberg
eller grunn som har hatt helling ned mot tufta. Samtidig har det vært kort vei ned til fast fiell.
En hovedfimksjon for vollene i dette området kan ha vært å hindre innsig av vann i tufta.  I
vestre deler av tufta der det ikke er noen voller, og i sørvest der vollen er lav og lite markant,
har   man   ikke   hatt   samme   problem   med   vanninnsig.   Her   er   det   større   avstand   til
høyereliggende terreng og dreneringen er bedre fordi løsavsetningene er mektigere. Massen i
nordvollen  består  av  tettpakket,  hardstampet  silt  med  lite  stein,  mens  massen  i  den  østlige
delen består av mer grus med mye stein. Dette kan tyde på at problemet med vanninnsig har
vært størst i nord. Under feltarbeidet kunne det også fastslås at det høyereliggende området i
bakkant  av nordvollen var  forholdsvis  fiiktig,  noe  som skyltes  dårlig drenering  og naturlig
vannsig i området. Å bremse innsiget av vann i tufta kan demed ha vært vollenes fiinksjon.
Fordi  det opprinnelig ikke  har vært tykke  lag med løsmasser under de markante delene av
vollene,  skal  det heller ikke utelukkes  at vollene også kan ha fimgert som fimdament for et
tyngre  reisverk.  Det  er  etter min  mening  lite  trolig  at vollene  i  sin helhet  er et  resultat  av
sammenraste  torwegger,  da det er vanskelig  å se  at torvstykker skal ha  inneholdt  så store
mengder grovt, minerogent materiale som det for eksempel ligger i østvollen. Dersom vollene
var et resultat av sammenraste vegger ville det vel også vært naturlig om vollene hadde hatt
en noe mer homogen karakter.

Den kraftige utvaskingen massene i strukturen har vært utsatt for, gjorde det vanskelig å se
noe entydig skille mellom vollen og de underliggende løsmassene i profil Off. fig.17 a og b

der  stiplede  linjer markerer  antatt  avgrensning).  Det var for eksempel  ingen  spor etter den
opprinnelige markoverflaten. Da boplassen sannsynligvis ble tatt i bruk relativt kort tid etter
at  sjøen  hadde  trukket  seg  tilbake,  er  det  heller  ikke  trolig  at  torvlaget  var  særlig  tykt  da
boenheten ble anlagt. Det som skiller vollene klart ut i profil, er først og ffemst forhøyningene
og en betydelig større andel stein, spesielt i den østre delen (fig.16 c, g og h og 17 a og b).

Det kullholdige "gulvlaget", der kullet er i pulverform, kunne ikke påvises før i toppen av lag
3,  og har sannsynligvis blitt vasket ned gjennom grusen ffa et noe høyere nivå,  fia det som
opprinnelig  har  vært  bakkeplan  i  strukturen.  Den  vertikale  utbredelsen  av  kullet  og  den
vertikale fimnspredningen (se senere kapittel), tilsier at bakken innenfor vollene antakelig har
vært plan og at aktiviteten har foregått i nivå med det opprinnelige bakkeplanet på stedet. Noe
av massen i vollene, spesielt steinen, har trolig kommet fra denne flaten i forbindelse med at
det blivende gulvet ble ryddet, eventuelt planert. Det er likevel nærliggende å tenke seg at det
meste av massene i vollene er hentet  10-15 m nedenfor, ved den daværende strandlinjen. Da
vi  flateavdekte  deler  av  dette  området,  kunne  det  påvises  både  silt-  og  grusmasser  av
tilsvarende karakter som i vollene.

FORSØK PÅ Å REKONSTRUERE BYGNINGEN OVER BAKKEPLANET

Det er uvisst hvordan boenheten har sett ut over bakkeplan.  Det er ikke erkjent noen sikre
stolpehull  i  tufta.  Et  mulig  stolpehull  var  synlig  i  plan,  i  toppen  av  lag  2.  Dette  lå  rett på
innsiden av nordvollen i nærheten av kampesteinene i nordvest. I plan var ftllet i det
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44x,50y

Varia 54

Profilutsnitt mot vest, med vollen. 1 : torv, 2: gnått utvaskningslag, 3: grålig sand-/gruslag med noe
småstein (lite anriket) og 4: gulgrå silt/sand med svært lito stoin.

M1:20              =     N

49,5x,51y 49,5x,52y 49,5x,53y

Profilutsnitt mot nord, med vollen.  i : torv, 2: gråft utvaskningslag, 3: grålig gruslag med noe småstein
(lite anriket), 4: Iyst, grått gruslag med endel større stein og 5: som 3, men med noe humus.

M1:20              =     Ø

49,5x,46y 49,5x,47y 49,5x,48y

ES)         ©                       ©

3_ ,-------   _   --0-
Profilutsnitt mot nord, av naturprofil.  1 : torv, 2: grått utvaskningslag og 3: grålig sand/grus med noe
småstein (lite anriket).

M1:20              =     Ø

Figur:  17. Profiilutsnitt, a og b viser vollen i profil, mens c viser en naturprofil.

54



SvinesundDrosiektet bind  1 Varia 54

eventuelle stolpehullet svakt mørkere enn den omkringliggende massen og diameteren var ca
20 cm. Fyllskiftet kunne imidlertid ikke følges mer enn et par tre cm nedover i bakken, noe
som antyder at dersom det har stått en stolpe her, så har denne stått grunt. Andre spor etter

1`

eventuelle  stolper  eller  reisverk  er  sannsynligvis  visket  ut  i  forbindelse  med  den  kraftige
utvaskningen som har fimnet sted.  At utvaskningen har vært spesielt kraftig på lokaliteten,
kan illustreres med det veldefinerte ildstedet rett sør for tufta.  Med unntak av noen få,  små
kullbiter som ble fimnet i bunnen av ildstedet, under noen skjørbrente stein, kunne det ikke
påvises  noe  Sllskifte  eller  kullholdige  masser.  Når  man  tross  alt  ser  rester  etter  gulv-
Æculturlaget, i fom av det omtalte fyllskiftet inne i tufta, betyr dette trolig at laget opprinnelig
har inneholdt  store mengder kull  og organisk materiale.  En  annen mulighet er selvfølgelig
også at kullaget er dannet ved at hytta har brent ned. Distinkt fordeling av brent flint innenfor
tufta  og  påvisning  av  kullaget utenfor vollene ved det  antatte  inngangspartiet,  gjør  likevel
denne tolkningen mindre sannsynlig.

Foruten pulverisert kull og et fåtall små kullbiter, er det ikke fiinnet noe organisk materiale i
gulvlaget. Det er ikke en gang fimnet skall av forkullede hasselnøtter, som er en bestandig og
vanlig fimnkategori på denne type boplasser. Det eneste stedet på lokaliteten det er gjort fiinn
av brent bein er i et område med sterkere anrikning. Med tanke på den kraftige utvaskningen i
grunnen ved tufta,  er det således ikke ovenaskende at eventuelle stolpehull ikke lenger kan
erkjennes. Dersom reisverket hadde bestått av et mindre antall større og tykkere, takbærende
stolper, er det mulig at man hadde sett spor etter disse, i det minste i fom av skoning. Ut fra
det  rundovale   grunnplanet  er  det  mest   sannsynlig  at  det  har  stått   en   gammelignende
konstruksjon  på  stedet.   Denne  har  trolig  hatt  et  reisverk  av  for  eksempel  krumvokste
bjerkesperrer  som  var  spent  fra  gulvet  til  takåsen.  Disse  må  ikke  nødvendigvis  ha  vært
forankret dypt ned i undergrunnen, noe som ytterligere forvansker det å erkjenne spor av dem
i ettertid. Vegger og tak kan ha vært kledd med never, torv og/eller flettverk.

Å   spekulere   videre   i   hva   som  har  stått  over  bakken  har  lite   for  seg  med  tanke  på
kildematerialets  karakter.  En  får  foreløpig  nøye  seg  med  at  gulvplanet  er  relativt  tydelig.
Forhåpentligvis   blir   det   i    fremtiden   fimnet   boplasser   med   lignende   strukturer,   der
bevaringsforholdene er bedre og tolkningen kan strekkes lenger.

Det eksisterer en ]4C-datering fra tufta til 5.190 ± 75 BP (BC 4075-3950 kalibrert, Tua-3225).
Denne vil bli diskutert næmere i kapitlet som tar for seg brukstid og datering.

TRÅFmT

Det kullholdige  laget  inne  i  tufta kan  følges  videre ut  av utgangspartiet på  sørøstsiden  og
langs det lave svaberget på østsiden av lokaliteten, over en lengde på ca 5 m (fig.11  og  18).
Det  har  en  bredde  på  1-1,5  m,  og  retningen  er  fi.a  tufta  og  ned  mot  det  som  må  ha  vært
strandlinjen da boplassen var i bruk. Innenfor strukturen lå det betydelig mer stein enn ellers i
området.  En mulig tolkning er at strukturen er spor etter tråkk eller en sti.  Steinene kan ha
vært lagt i tråkket fordi området til tider har vært vått. Ut fi.a tufta heller terrenget en del der
stien  går,  og  vannsiget ut  fia  platået har hatt  samme  retning  som  tråkket.  Når  det  regnet,
kunne vi observere at akkurat dette området ble fiiktig og gjømete.  Stien var synlig over en
strekning på ca 5 m, fi.a tufta og ut mot feltavgrensningen i øst.  Kullinnholdet i massene ble
gradvis  lavere  ettersom  man  bevegde  seg  bort  fia tufta.  Da  vi  sjaktet med maskin  i  dette
området, kunne man bare følge fyllskiftet vel 1 m videre før det ble visket ut.
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Figur:  18. Fyllskiftet som viser tråkket mellom tufta og stranden. Foto Lasse Jaksland.

Det  eksisterer  ingen   [4C-datering  ffa  tråkket,  men  det  ser  ut  som  strukturen  har  klar
sammenheng med tufta og bør derfor gis samme datering.

ILDSTEDET

Det eneste sikre ildstedet som ble fimnet på lokaliteten, lå vel 3 m rett sør for tufta (fig.  16b
og  19).  Konsentrasjoner av brent flint og skjørbrent stein,  samt kullet i gulvlaget i tufta, er
sterke  indikasjoner på at  det  opprinnelig har vært  flere  ildsteder enn  dette  ene.  Dette  skal
diskuteres næmere i kapitlet som tar for seg fimnspredning og aktivitetsområder. Det sikre
ildstedet var rundt i fomen, hadde en diameter på litt over en halvmeter og var dannet av
skjørbrente stein.  Steinene som lå dypest dannet en sirkel uten stein i midten, og så ut til å
være  lagt  slik  intensjonelt.  Så  godt  som  all  stein  i  ildstedet var kraftig  vamepåvirket.  De
fleste var krakelert og/eller rødbrent.  Strukturen kom først til syne som en konsentrasjon av
skjørbrent stein i toppen av lag 2, ca 12-14 cm under markoverflaten. Det var da ingen spor av
kullholdige masser som avgrenset strukturen fi.a om]ringliggende masser. Selv om ildstedet, i
fom av de anlagte steinene, trådte tydeligere fi.em da det var gravd ned til et nivå tilsvarende
toppen av lag 3, var det fortsatt ingen spor av kullholdige masser. Det samme var tilfelle da
ildstedet  var  gravd  til  bunns  et  stykke  ned  i  lag  3.  Her  ble  det  kun  fimnet  noen  få,  små
kullbiter som lå i nivå med bunnen av steinpakningen.

To ]4C-dateringer fia ildstedet har gitt dateringer til 5.965 ± 75 BP (BC 4935-4780 kalibrert,
Tua-3276)  og  5.660 ± 70 BP  ( BC 4545-4400 kalibrert,  Tua-3275).  Disse vil bli diskutert i
kapitlet som omhandler brukstid og datering.
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DET KUNSTIG ANLAGTE PLATÅET

Sentralt  i  den  søndre  delen  av  utgravningsfeltet  ble  det  fimnet  et  platå  som  antas  å  være
kunstig  anlagt  (se  stiplede  linjer  i  fig.11).  Strukturen  er kalt  et  platå  fordi  masse  ffa  den
vestlige, plane delen av terrassen kan ha vært flyttet ut på østhellingen, der terrenget har hellet
ned mot strandlinjen. I dette området har således den plane delen av terrassen blitt ca 2-2,5 m
bredere mot øst. Den erkjennbare delen av strukturen måler ca 6 m fra øst til vest, og ca 6,5 m
fra nord til sør. Med unntak av i vest, der strukturen er åpen og går i flukt med det naturlige
bakkeplanet, er utbredelsen definert av svake forhøyninger i nord og sør og av en mer distinkt
kant i øst.  Da massen antakelig i hovedsak er flyttet ut mot øst, er strukturen mest markant
her. I senter av strukturen er det en svak forsenkning. Det ble først vurdert om ansamlingen av
masse  på  østsiden  av  terrassen  kunne  skyldes  et  rotvelt,  men  fiinnspredningen  i  området,
stønelsen og den helhetlige formen på strukturen talte mot dette. Som for resten av lokaliteten
er utvaskingen også kraftig i dette området, og det er ikke fimnet noen fyllskifter som kan sees
i  sammenheng  med  strukturen.  Det  er  heller  ikke  fimnet  daterbart  organisk  materiale  i
anlegget. I plan har strukturen visse fellestrekk med hustufta som ligger ca 3,5 m lenger nord.
Funnspredningen i området rundt strukturen, som skal diskuteres i neste kapittel, tyder likevel
ikke på at også dette anlegget kan være rester av en bolig.

`4C-DATERINGER

Det eksisterer i alt syv ]4C-dateringer ffa boplassen. Fire er tatt på prøver fra fimnførende lag,
uten tilknytning til de påviste strukturene. Tre av disse prøvene var brent hasselnøttskall og en
var trekull fla bjørk. Alle hasselnøttene ga datering til sen middelalder, til 430 ± 50 BP (AD
1435-1485 kalibrert, Tua-3222), 400 ± 50 BP (AD  1445-1625 kalibrert, Tua-3223) og 305 ±
50   BP   (AD    1515-1655   kalibrert,   Tua-3224).   Trekullbiten   av   bjørk   ga   datering   til
merovingertid, til  1365 ± 75 BP (AD 635-755 kalibrert, Tua-3277). De tre resterende prøvene
var ffa strukturer, og de ga alle dateringer til senmesolitikum. To av prøvene var av forkullet
bjørk, og kom fia det sikre ildstedet sentralt på lokaliteten. Dateringene herfia ble 5.660 ± 70
BP  (BC  4545-4400  kalibrert,  Tua-3275)  og  5.965  ±  75  BP  (BC  4935-4780  kalibrert,  Tua-
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3276). Den siste prøven var også av forkullet bjørk og kom fra tufta, ffa et nivå som omtrent
må ha tilsvart gulvnivået (toppen av det mekanisk gravde lag 2). Denne prøven ga dateringen
5.190 ± 75 BP (BC 4075-3950 kalibrert, Tua-3225).

ANDRE NATURVITENSKAPLIGE PRøVER

Før utgravningen startet ble det foretatt en fosfatkartering på boplassen. Det ble tatt ut prøver i
et rutenett med  2x2  m  store ruter over hele  flaten.  Prøvetakingen ble utført etter en såkalt
"spot  test-metode"  med  jordbor,   der  det  ble   skilt  mellom  massene  for  hver   10.   cm  i

vertikalplanet. Det er problematisk å tolke resultatene fra fosfatkarteringen på Berget 1. Fosfat
ble  påvist  øst  og  nord  for  utgravningsfeltet.  Det  ser  ikke  ut  til  å  være  noen  som  helst
sammenheng mellom påvist fosfat og fimn, aktivitetsområder eller strukturer-.  Hvorvidt dette
kan skyldes metodiske feil eller andre ting er usikkert. En mulig feilkilde er den svært ujevne
fiellgrunnen under løsmassene på flaten og løsmassenes forskjellige tykkelse.  Den skiftende
undergrunnstopografien kan ha ført til horisontale forflytninger,  eventuelt til opphopninger,
som ikke er i overenstemmelse med hvor fosfatkilden opprinnelig ble deponert. Dersom dette
er problemet er det klart at metoden ville egne seg bedre på større flater med en jevnere og
mer homogen undergrunn. En annen mulig feilkilde er at fosfaten som opprinnelig ble avsatt i
forbindelse   med   steinalderaktiviteten,   ikke   lenger   lar   seg   påvise   på   grunn   av   kraftig
utvaskning,  og at den fosfaten som faktisk er påvist skyldes naturlige forekomster i marine
avleiringer ¢ff. Bakkevik  1980). Mektige marine avleiringer (silt) ble påvist i områdene som
hadde  forhøyede  fosfatverdier.  Det er derfor mest trolig at de  forhøyede  fosfatverdiene  fra
spot-testen   ikke   skyldes   menneskelig  aktivitet.   Metoden  og  resultatene  vil   forøvrig  bli
diskutert næmere av Ola Rønne i en av prosjektets kommende publikasjoner.

FUNNSPREDNING 0G AKTIVITETSOMRÅDER

Det   er   ofte   vanskelig   å   utlede   aktivitetsområder  på   en   senmesolittisk  boplass   ut   fra
fimnspredning.  Samme  lokalitet kan være brukt over et lengre tidsrom og er ofte besøkt en
rekke   ganger,   noe   som   medfører   stor   fimntetthet   og   overlappende   aktivitetsområder.
Tilsvarende kompliserte  forhold er det ikke på Berget  1,  der det er en lav gjennomsnittelig

ge?n:eaftvhdetc:a2m4t;dig2:oflma,#eenneå:ånr:ktsenrieftssåi;bfiå:hpo|d2Szi:::15::ln,:fae,es#mmmr::.gldåitae;

gri:te::h5e.,43(%Dme2ft/:ogi:me,:S5eiavveÆft::;|oemsÆ`åefi`::deE=g:enfthå::::ti:a,?;4mfli.nj#nheE:
aktivitetsflaten. 6208 eller ca 95% av fimnene er gjort i lag 1 og 2, der det ble gravd like mye i
flaten.  Av det samlede fimnmateriale i lag  1  og 2, lå ca 63% i lag  1. Denne fimnfordelingen
bekrefter observasjonene i felt om at det meste av fimnene lå i bunnen av lag 1  og i toppen av
lag 2.  Den horisontale fimnspredningen illustreres i fig.  20 og 21. Avfall av flint og bergart
vises  kun  i  konsentrasjoner,  og  det  er  derfor på  sin  plass  å  nevne  at  det  ble  gjort  enkelte
flintfimn  i  prøverutene  sør  for  feltavgrensningen.  Dette  kan  antas  å  henge  sammen  med
forekomsten  av  en  avfallsmødding  helt  sør  i  utgravningsfeltet  (se  senere  diskusjon),  og  at
fimn  sør  for  feltavgrensningen  i  hovedsak  representerer  utkast.  I  vest,  nord  og  øst  tilsier
fimnspredning  og  topografi  at  aktiviteten  er  totalundersøkt.   Alt  i  alt  må  områder  med
erkjennbare spor etter aktivitet regnes for å være tilnæmet totalgravd.

AKTIVITET OG FUNNSPREDNING KNYTTET TIL TUFTOMRÅDET I NORD

En forholdsvis sikker aktivitet på lokaliteten er byggingen av hytta. Man har med andre ord en
byggefase.  Et viktig  spørsmål  er om boenheten er satt opp  fi.a starten av,  eller om det har
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foregått betydelig aktivitet på lokaliteten forut for byggefasen. Det tynne kullblandede laget i
tuftområdet kunne  ikke  sees  før i  toppen  av  lag  3,  og  det var vanskelig  å trekke  opp  noe
entydig skille mellom massene i de tildels lave vollene og massene utenfor. Dette medførte at
også  tuftområdet  ble  gravd  i  mekaniske  enheter  og  ikke  stratigrafisk.  Det  vil  si  at  en
graveenhet i prinsippet kan inneholde masse fi.a både vollen og fi.a bakken utenfor, eventuelt
ffa  gulvet.  Man  kan  allikevel  si  noe  om  fimnfordelingen  fordi  en  del  av  vollene  med
tilgrensende masser ble gravd med finere metoder. Dessuten er kvartruter en forholdsvis fin
graveteknikk i seg selv, med tanke på å vise fimnspredning. Observasjoner i felt viste at det
var lite fimn i vollene, og betydelig mindre enn både ute og inne. Dette styrker tolkningen om
at anlegget har hatt vegger,  og at eventuell aktivitet forut for byggefasen ikke kan ha vært
omfattende.

Noen av fimnene i tuftområdet kan muligens knyttes til selve byggefasen. Dette gjelder fire
avslagsbor,   tre   (eventuelt  to)   økser/øksefi.agmenter,   et  par   oppskjerpningsavslag   og   et
slipeplatefi.agment (fig. 20b og 21b). Alle er fiimet rundt tufta, og de lå rett på utsiden av det
som tolkes som vegglinjen. Det er ellers gjort få fimn rett utenfor tufta, med unntak for den
delen som vender ut mot aktivitetsflaten,  mot sør.  Dersom de omtalte øksene  og borene er
benyttet i byggefasen, er det mest sannsynlig at de har vært brukt i forbindelse med oppsetting
og sammenføyelse av et reisverk av tre.

Aktiviteten   inne   i   den   ferdigbygde   hytta   har   vært   omfattende   (fig.   20,   21   og   22).
Funnspredningen tyder på at det har vært slått, oppskjerpet og slipt bergartsøkserøkser inne.
En stor andel av kjemene og den største flintkonsentrasjonen på lokaliteten ligger også inne i
tufta,  noe  som tilsier at primærtilvirkning  av  flint har vært en  sentral  aktivitet i boenheten.
Funn av to skrapere, et bor og et redskap med hakk kan knyttes til annen aktivitet inne. Det
tynne,  kullholdige  gulvlaget i  tufta vitner også om  aktivitet.  Dette  var det  eneste  stedet på
lokaliteten hvor det ble fimnet et avgrenset lag som inneholdt kull. Om man tar den kraftige
utvaskningen i området med i betraktning, kan det ikke være tvil om at massene i og under
gulvnivået  opprinnelig  har  inneholdt  store  mengder  kull  og  annet  organisk  materiale,  og
således  vitner om  et høyt  aktivitetsnivå.  Kullet har sannsynligvis  kommet  fi.a ett eller flere
ildsteder i boenheten. Det ble ikke fimnet noen sikre ildsteder i tufta. Ingen strukturer i fom
av  fyllskifter  eller  anlagte  stein  kunne  skilles  ut  i  gulvplanet.  Det ble  imidlertid  fimnet  en
konsentrasjon av skjørbrent stein nord-nordøst i tufta (merket  1  på fig.  22a), men denne ble
ikke oppfattet som et ildsted under utgravningen. Det er likevel sannsynlig at akkurat denne
konsentrasjonen er rester av et ildsted, fordi den ene av to større konsentrasjoner av brent flint
som ble fimnet på boplassen, fl.emkom i dette området (fig. 22a).  En annen konsentrasjon av
skjørbrent stein (merket 2 på fig.  22) 1igger rett utenfor tufta, inntil veggen, på vestsiden av
det antatte utgangspartiet. Steinen herffa kan være utkast fta et ildsted inne i boenheten.

Som nevnt tidligere  ser gulvlaget i tufta ut til å fortsette vestover,  riktignok med et gradvis
lavere kullinnhold, og ut av det runde til rundovale grunnplanet som antydes av vollene. En av
tolkningene som ble fremført ved beskrivelsen av tufta, var at det kan ha ligget en alkove i
tilknytning  til  boenheten.  Lavere  kullinnhold,  og  svært  få fimn  av  artefakter og  skjørbrent
stein  i  dette  området,  indikerer  lavere  aktivitet.  Dersom  det  har  stått  et  tilbygg  her,  er
aktivitetsnivået forenlig med at denne delen av boenheten er brukt som soveplass.  Hvis det
derimot  ikke  har  eksistert  noe  tilbygg,  må  soveplassen  ha  ligget  innenfor  det  rundovale
grunnplanet,  der  det  ligger  en  del  grovt  avslagsmateriale.  Et  gulv  av  kvist  eller  bark  har
sannsynligvis maskert mye av det skarpe avslagsmaterialet som ikke fortløpende ble ryddet ut
av tufta.
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AKTIVITET KNYTTET TIL ILDSTEDENE

Det er allerede  omtalt et  sikkert ildsted utenfor tufta.  Dette  lå ca 3  m sør for tufta,  rett på
nordsiden  av  "platået"  (merket  3  i  fig.  22a).  To  større  konsentrasjoner  av  brent  flint  og
skjørbrent stein antyder at det også har vært et ildsted inne i tufta (merket 1 i fig. 22a), og nok
et ute på aktivitetsflaten (merket 4 i fig. 22a). Det kan kanskje virke som et paradoks å bruke
konsentrasjoner av brent flint (sammen med skjørbrent stein) som indisium på ildsteder, når
det faktisk ikke  er påvist noen markant ansamling av brent flint i  det eneste  sikre  ildstedet.
Dette er imidlertid ikke problematisk fordi fimnspredningen ved det sikre ildstedet (fig.  20a
og 21 a) viser at det ikke er slått flint der i særlig grad. I tilknytning til det sikre ildstedet er det
derimot fimnet en markant ansamling av bergartsavslag og en feilslått øks som er av samme
råstoff som det meste av avslagsmaterialet. Å lage øks(er) har med andre ord vært en del av
aktivitetsbildet rundt dette ildstedet. Ved begge de to antatte ildstedene, både det inne i tufta
og  det  sør  på  flaten,  er  det  fimnet  markante  avfallskonsentrasjoner  av  flint  ¢ff  fig.  20a).
Flintavfallskonsentrasjonene er de to største på boplassen, og kan med rimelighet tolkes som
knakkeplasser. Det er også fimnet et økseemne og en markant ansamling av bergartsavfall ved
begge  de  to  antatte  ildstedene  (fig.  21a).  Dette  gjør  det  sannsynlig  at  det  også  er  tilvirket
bergartsøkser  i   tilknytning  til  de   antatte   ildstedene.   Det  er  ikke   fimnet  noen  distinkte
ansamlinger  av  redskaper  rundt  noen  av  ildstedene.  Ut  fra  den  påviste  aktiviteten  rundt
ildstedene,  ser det  følgelig ut til  at tilslagning av bergartsøkser og produksjon  av  emner til
flintredskaper har vært blant de viktigste.

AKTIVITET VED PLATÅET

Ansamlingen av ødelagte økser, oppskjerpningsavslag og slipeplatefi.agmenter ved strukturen
kalt "platået" midt på boplassen, er påtakelig (fig. 21b). Funnspredningen tilsier at aktiviteten
ikke bare har foregått sentralt, innenfor strukturen, men også på de lave forhøyningene rundt,
og til  dels utover disse.  Dette tyder på at anlegget ikke har hatt vegger,  og  således  ikke  er
rester av en boenhet. Det virker også lite samsynlig at man eventuelt har brukt økser inne i et
lukket  rom  med  tak  og  vegger.  Mengden  økserelatert  materiale,  et  godt  stykke  utenfor
strukturen mot sør og sørøst, kan tyde på at aktiviteten foregikk langt utover platåets areal i
denne retningen. Disse fimnene kan imidlertid også ses i sammenheng med at det ligger rester
av  en  avfallsdynge  rett  sør-sørøst  for  platået  (se  senere  diskusjon).  Ansamlingen  i  dette
området  skyldes  etter alt  å dømme  utkast av ødelagte  redskaper og  avfall  fra platået.  Den
distinkte fimnspredningen på og rundt platået forteller først og ftemst om bruk og vedlikehold
av bergartsøkser. Konsentrasjoner av bergartsavslag rundt platået viser også at økser er laget i
området  (fig.  21a).  Under  den  generelle  tolkningsdelen  senere,  vil  det  bli  gitt  en  mulig
tolkning av hva øksene i dett området kan ha vært brukt til.

AKTIVITET KNYTTET TIL TRÅKKET

Tråkket,  eller  stien,  kan  følges  fi.a  utgangspartiet  på  tufta  og  ned  til  det  som  må  ha  vært
stranden da boplassen var i bruk. Tråkket er definert av kullholdige masser tilsvarende de som
er fimnet inne i tufta og av steiner som ser ut til å være lagt i stien på grunn av at området til
tider har vært fiiktig. Foruten en selvfølgelig aktivitet som kan knyttes til forflytning mellom
tufta  og   stranden,   har  ikke   strukturen  noen  direkte  utsagnskraft  for  fimnmaterialet
boplassflaten.   Det   var   ikke   mulig   å   påvise   et   tilsvarende   tråkk   ffa   tufta   og   ut
aktivitetsflaten.  Dette bet)m etter alt å dømme at den erkjennbare boplassaktiviteten som er
knyttet til  flint og bergart bare utgjør en liten del av det totale aktivitetsbildet.  Dette er noe
som i og for seg er selvfølgelig, men som vi lett glemmer når vi graver boplasser uten rester
av organisk materiale og strukturer.  I disse situasjonene er det fort gjort å legge alt for stor
vekt på aktiviteten som er erkjent på bakgrunn av avgrensede forekomster av flint og stein.
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Figur..  20.  Fumspredning  av flintartefiakter.  a..  flintcwf;all  (avslag og ftagmenter),  håndtakskjerner,  bipolare
kjerner og mikroflekker. b: bor, skrapere, nebbfiormet redskap, A-pil og tverrpiler.
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Figur:  21.  Funnspredning  av  bergartsartef;akter.  a:  bergartsayf;all  (avslag og ftagmenter)  og økseemner.  b:
sandsteinskniver, økser, oppskjerpingsavslag og slipeplatef iragmenter.
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Aktivitet som kan knyttes til tråkket
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Dette fører ofte til en noe entydig fokusering på aktiviteter som direkte er knyttet til stein og
flint. Hellingen ffa tufteåpningen og ned mot stranden, langs tråkket, har nok bidratt til at det i
ettertid er lettere å se spor etter denne stien enn tråkket som har gått ut mot aktivitetsflaten.
Det  er  imidlertid  lite  sannsynlig  at  dette  alene  forklarer  forskjellen.  Båten  har  etter  alt  å
dømme vært et viktig kommunikasjonsredskap for gruppen som har bodd på boplassen,  og
den har sannsynligvis også inngått som et sentralt redskap i ervervet. Dette betyr at aktivitet
med utgangspunkt i strandsonen har vært omfattende og dagligdags. Ved siden av båtbruk, er
vedlikehold av båt, fiske- og fangstredskaper, oppgjøring av fangst og innsamling av mat og
råstoff sannsynligvis bare noen av de mange aktivitetene som har foregått i strandsonen. Det
ble gravd enkelte prøveriiter og sjaktet i den antatte strandsonen, men det ble ikke fimnet noe
som kan belyse de aktivitetene man må tro har fimnet sted der. Dette henger etter alt å dømme
sammen   med   at   aktiviteten    i   hovedsak   har   innbefattet   organisk   materiale,    og   at
bevaringsforholdene som nevnt er dårlige.

AVFALLSD"GEN

Pveå:åsie¥åÆåå:tpåocean2råg:;æ:2TmdeddineåF.:å.:åi:::sååya::an`:%lnaåa:,i.åoapjassf;ønr.bFetn:e:å#
tilsier likevel at en avfallsdynge har eksistert (fig. 22 a og b). Avfallsplassen har ligget helt i
enden  av  boplassflaten,   rett  sør-sørøst  for  platået.   Ved  siden  av  ødelagte  og  kasserte
flintredskaper,    er    det    fimnet    en    rekke    økserelaterte    fimn    av    bergart    i    området.
Økseffagmentene  og  oppskjerpningsavslagene  stammer  trolig  fra  aktivitet  på  platået.  Det
samme gjelder bor- og slipeplateffagmentene. Det er fimnet både bor- og slipeplateffagmenter
i møddingområdet som passer sammen med ffagmenter ffa platået. De skjørbrente steinene i
avfallsdyngen stammer sannsynligvis fia rydding av det antatte ildstedet i tufta, fi.a ildstedet
rett nord for platået og fi.a det antatte ildstedet mellom platået og møddingen. Til tross for at
det  opprinnelig  må  ha  vært  avsatt  større  mengder  kull  og  amet  organisk  materiale   i
avfallsdynga, var massen i møddingområdet rent minerogen. Et lite ffagment av brent bein ble
fiimet  rett  sørøst  for  avfallsdyngen,  og  antyder  at  møddingen  har  hatt  en  noe  større
utstrekning enn det den skjørbrente steinen alene viser.

DATERING

Boplassflaten ligger i  dag ca 48  m o.h.  Det regressive strandlinjeforløpet i området viser at
flaten  ikke  kan  ha  vært  bebodd  noe  særlig  før  ca  6.500  BP  (Sørensen  1999).  Før  dette
tidspunktet lå lokaliteten under havnivå. Topografiske forhold tilsier at boplassen har hatt en
velegnet havn i en liten bukt da strandlinjen lå omkring 46 m o.h. (se fig. 9 og  10).  Stranden
var da ca  10-15  m unna boplassen.  Strandlinjekurven daterer dette  nivået  og  eventuelt den
påviste aktiviteten til omkring 6.400 BP (Sørensen 1999).

Det totale fimnmaterialet fra boplassen er, med unntak for tre enkeltfimn, helt typisk for fase 3
eller nøstvetfasen (ca 7.500-5.800 BP).  Karakteristiske trekk er nøstvetøkser,  ffagmenter av
store,   konkave   slipeplater,   fragmenter   av   sandsteinskniver,   avslagsbor   med   tilnæmet
trekantede tvensnitt og en flekketeknologi der mikroflekkeproduksjon på håndtakskjemer er
enerådende    Ofr   Mikkelsen    1975a,   Jaksland   2001b).    Stor   andel   nøstvetøkser   og   en
avslagsteknologi  der  mikroflekkeproduksjonen  næmest  er  enerådende,  sannsynliggjør  at
fimnene     er    avsatt    nærmere    midten    av    nøstvetfasen    enn    mot    overgangen    til
mellommesolitikum  eller  fase  4  ¢.ff Glørstad  l998a,  Jaksland  2001b)  Strandlinjedateringen
ser med andre ord ut til å være i god overenstemmelse med fimnmaterialet.
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De tre fimnene som ikke kan være deponert i  sammenheng med den påviste aktiviteten fi.a
nøstvetfasen,  er en A-pil og to tveripiler. Minst to av prosjektilene er laget på intensjonelle,
regulære flekker. A-piler og regulær flekkeproduksjon skal henføres til neolitikum (Nordqvist
1999:   115).  Det  er  ingen  ting  i  avfallsmaterialet  som  tyder  på  at  det  har  vært  produsert
regulære flekker på boplassen, verken i form av flekker eller sylindriske kjemer. Alle de tre
pilespissene  har  eggskader   som   er  forenlige  med  treffskader.   Avsluttede   og  pågående
undersøkelser viser at det har vært forholdsvis stor aktivitet på "Svinesundøya" i neolitikum.
Det er sannsynlig at man en eller annen gang i løpet av neolitikum har stoppet opp på den
gamle nøstvetboplassen under jakt, for å skifte ut prosjektilene med nye, eller at spissene ble
skutt  bort  under  jakt  i  boplassområdet,  og  at  de  demed  ikke  har  noe  med  de  øvrige
boplassfiimene å gjøre.

Funnene  som  har  fremkommet  på  Berget  1,  kan  altså  i  all  hovedsak  knyttes  til  aktivitet  i
nøstvetfasen.  Ut  i  fra  fimnspredningen på boplassen  har  det  vært  mulig  å  skille  ut  relativt
distinkte aktivitetsområder, som blant annet består av knakkeplasser for flint og bergart,  og
områder  der bergartsøkser er brukt  og vedlikeholdt.  De  forskjellige  aktivitetsområdene  ser
ikke ut til å overlappe hverandre. Da fimnmengden i forhold til utgravd areal samtidig er lav,
er det grunn til å anta at boplassen ikke er besøkt en rekke ganger ved flere uavhengige besøk.
Det er heller meningsfiillt å argumentere  for e// besøk av en  litt lengre varighet.  Ett lengre
besøk, fiemfor flere uavhengige, understøttes også av det omfattende arbeidet som er lagt ned
i å sette opp boenheten ¢ff vollene).

Av de syv omtalte  `4C-dateringene  ffa boplassen,  er det kun de tre  senmesolittiske  som har
noen  relevans  for  diskusjonen  av  boplassens  alder  (fig.  23).  Disse  dateringene  er  gjort  på
kullprøver fra strukturer. To av prøvene var av forkullet bjørk, og kom fi.a det sikre ildstedet
sentralt på lokaliteten.  Dateringene herfi.a ble 5.660 ± 70 BP (BC 4545-4400 kalibrert, Tua-
3275) og 5.965 ± 75  BP (BC 4935-4780 kalibrert, Tua-3276).  Den siste prøven var også av

::=te`:e:abu;å::rionggekno;|gå±m7ft5aBfiåa,:tcnivoå75S-o335:mk:|eiåtre::Thuaa_t;`;:;r,gå`_Vdnai,:::nt;e::Trå
boplassen støtter således ikke en så tidlig datering som strandlinjedateringen til 6.400 BP. De
støtter heller ikke fi]llt ut den typologiske dateringen, da de to yngste dateringene er knyttet til
kjeøyfasen  (fase  4)  i  siste  del  av  senmesolitikum  ¢fr  Mikkelsen   1975a,  Glørstad   1998a,
Østmo  1998).

De  tre  ]4C-dateringene  som har relevans  for diskusjonen  sprer  seg  således  over en  så  lang
periode som maksimum 985  eller minimum 705 kalenderår (innenfor en sannsynlighet på ett
sigma eller 65%),  og den eldste dateringen er ca 400-500 kalenderår yngre  enn  den antatte
strandlinjedateringen.  Det  er  vanskelig  å  se  at  disse  dateringene  er  representative  for  den
aktiviteten som er belyst. Dersom alle de tre dateringene hadde falt innenfor rammene av den
eldste, det vil si rundt 6.000 BP (ca BC 5.000) eller siste del av nøstvetfasen, hadde det tross
alt vært mer forståelig, selv om dette betyr at boplassen da har hatt en dårlig havn vel 45 m
unna.   Det  som  likevel   er  mest  problematisk,   er  den  store  tidsmessige   spredningen  på
dateringene,  spesielt  fordi  de  to  dateringene  fra ildstedet avviker med maksimum  535  eller
minimum   235   kalenderår   (innenfor   en   sannsynlighet   på   ett   sigma   eller   65%).   Begge
kullbitene er av bjørk og kommer ffa samme sted, under skjørbrente stein i lag 3, i bunnen av
ildstedet. Ut fia den distinkte og beskjedne aktiviteten som er dokumentert ved dette ildstedet,
er det lite trolig at begge kullbitene skulle ha havnet på samme sted i bunnen av strukturen
med   235-535   års   mellomrom.   Gjennom   den   tydelige   fimnspredningens   tilknytning   til
strukturene, er det nettopp argumentert for samtidighet og en relativt kort bruksfase. Prøven
fra gulvet, eller fia toppen av gulvlaget i tufta, har en noe dårligere kontekst. Men også her ble
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kullet fimnet under en konsentrasjon av skjørbrente stein, noe som antyder at det skal knyttes
til aktiviteten i tufta. Dette kunne eventuelt bety at tufta var yngre enn resten av den påviste
aktiviteten. Fordi fimnene av artefakter med en typologisk høyere alder klart forholder seg til
tufta,  er dette  imidlertid lite trolig.  Samtidig er det ikke gjort andre fimn på lokaliteten som
tyder på aktivitet av en høy nok intensitet fra en yngre tidsperiode.

Aqqpli€nc¢4e.fietpm.urttd.(l"}.Omalv..enD.m4.aøtr("XP.€ubri.d.ltør`aeu®|€mo.|
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Figur:  23. Dateringskurver f;or de tre dateringene som har relevans f;or den påviste steinalderaktiviteten.

Om man  ser på  de  mesolittiske  [4C-dateringene  ffa lokaliteten  (fig.  23),  så er disse  oppgitt
med ett sigmas  sannsynlighet.  Det vil  si at det er 65% sannsynlighet for at dateringen faller
innenfor  det  tidsintervallet  som  er  oppgitt.  Dersom  man  kalibrerer  dateringene  og
sannsynlighetsberegningene   for   alderen   ved   to   sigmas   avvik   (beregningene   er   gjort
programmet Oxcal), ser man at det er en liten mulighet for at dateringene ffa ildstedet kan
være samtidige. Ildstedet burde i så fall være fra rundt 4700 før Kristus (ca 5800 BP), eller fra
yngste  del  av  nøstvetkulturen,  eventuelt  fra  overgangen  mellom  nøstvetfasen  og  fase  fire.
Dateringen fi.a tufta vil likevel, ut fra samme beregningsprosedyre, være yngre enn dette. Ved
to  sigmas  avvik er det til  og med svært liten sannsynlighet for at den yngste  dateringen  fia

::fs:e;åtr:k:|`eepyi::e,:|aE:idsiegn:::.fiaj:sri:g?4ncFdaa,:å:;eDneet.efei|e::|odre:ftå:nmi:gFee:lnagg:#
stammer fra yngre, vanskeligere erkjennbare aktiviteter,  fra skogbranner eller at prøvene er
forurenset av små mengder betydelig yngre organisk materiale, og derfor faktisk ikke daterer
strukturene og den påviste aktiviteten.

For  å  oppsummere   diskusjonen  rundt  datering  kan  følgende   sies:   Typologiske   trekk   i
fimnmaterialet viser at aktiviteten i all hovedsak skal henføres til nøstvetfasen (ca 7.500-5.800
BP). Hvis man sammenholder topografiske forhold med den daterte strandlinjekurven er det
sannsynlig at aktiviteten foregikk omkring 6.400 BP. Dersom man i noen grad skal ta hensyn
til resultatene fra [4C-dateringene, er det mest trolig at den eldste prøven fi.a ildstedet som ble
datert til ca 6.000 BP, har noe med den påviste aktiviteten å gjøre.
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TOLKNING AV LOKALITETEN I LYS AV FUNN, STRUKTURER OG ANNEN FORSKNING

ERVERVSMESSIGE FORHOLD

Da det bare er fimnet ett, ubestembart beinfiagment på boplassen, kan man selvfølgelig ikke
si   noe   sikkert   om   ervervets   egenart.   Beliggenheten   på   en   øy   og   fiinn   fia   andre
nøstvetlokaliteter med relativt bra bevaringsforhold gjør allikevel at man kan antyde noe om
dette forholdet.  Pilespisser fiinnet på denne og andre lokaliteter på "Svinesundøya" gjør det
trolig  at  det  har  vært  godt  med  vilt,   for  eksempel  hjortedyr,   i  neolitikum.   Disse  har
sannsynligvis  innvandret  allerede  i  slutten  av  boreal  tid,  noe  før  7.500  BP,  da  klima  og
vegetasjon medførte gode nok beiteforhold.  Avstanden til fastlandet var da bare ca 250 m.
Dette bet)m trolig at det også var bmkbart med landvilt på øya i nøstvetfasen. Det er kun tre .
fiinn ffa nøstvetlokaliteter i Oslofiordsområdet som har et større beinmateriale bevart. Dette er
Frebergsvik    (Mikkelsen    1975b),    Skoklefald    (Jaksland    2001a)    og    Haldenlokalitetene
(Lindblom  m.  fl.  uten  årstall).  Beinmaterialet  fi.a  de  to  førstnevnte  peker  helt  klart  på  en
spesialisering mot det marine, mens det i fimnene fi.a Haldenlokalitetene ikke er indikasjoner
på en tilsvarende marin ervervsspesialisering.  Forskjellig lokalisering kan muligens forklare
forskjellene.  Haldenlokalitetene  har  helt  klart  en  marin  lokalisering,  men  i  motsetning  til
Frebergsvik  og  Skoklefald  er  Haldenlokalitetene  mer  tilbaketrukket,   til  en  sidefiord  til
Oslofjorden.  Berget  1  derimot,  ligger på  en øy og noe  lenger ut mot den åpne  fjorden  enn
Haldenlokalitetene.  Dette kan ha medført at det marine ressursgrunnlaget har spilt en større
rolle.  Sundstedet  som kalles  Svinesund  i  dag,  har med  gunstige  strømforhold trolig kunnet
tilby mange gode fiskeplasser i nøstvettid.  Konklusjonen må derfor bli at det har vært gode
ressurser på land og spesielt gode ressurser i sjøen. Det virker imidlertid som om det marine
har betydd mest i den forstand at man har valgt å bosette seg på en øy der landdyr tross alt
ikke kan ha vært en like uuttømmelig ressurs som på fastlandet. Det har vært mange boplasser
og høy aktivitet på Svinesundøya i nøstvettid, noe som forsterker dette bildet.

SESONG OG VARIGHET AV BESØKET

Det er tidligere  argumentert for at lokaliteten representerer e// besøk av  litt lengre varighet
med  bakgrunn  i  den  distinkte  fimnspredningen,   den  lave  fimnmengden  og  det  relativt
omfattende  arbeidet  som  en  må  anta ligger bak byggingen  av boenheten.  Et besøk  av  "1itt
lengre varighet" kan i denne sammenhengen bety en sesong. Sesongindikatorer eksisterer ikke
i  form av beinmateriale.  Det finnes  likevel andre indikatorer som kan si noe om når på året
boplassen  har  vært  i  bruk.   Så  mye  som  ca   1.500  kg  skjørbrent  stein  er  ffemgravd  fi.a
fimnførende lag på lokaliteten. Dette må anses for å være svært mye i forhold til den relativt
beskjedne  fimnmengden  ellers.  En  sannsynlig  slutning  er  at  all  den  skjørbrente  steinen
representerer et økt behov for vame og magasinering av vame. Dette betyr etter alt å dømme
at lokaliteten var bebodd i noen kalde vintemåneder. Den relativt kraftige konstruksjonen Cff
vollene),  som har gjort det  lettere  å erkjenne tufta i  ettertid,  kan  også  skyldes  ønsket om å
være bedre rustet mot en kald vinter.

I  forbindelse med ervervsmessige forhold er det antatt at fiske og  sjøfangst har vært viktig.
Dette skal sannsynligvis ikke ses i sammenheng med hvor på øya boplassen er lokalisert. Det
er lite  som tyder på  at valget  av boplass  først og  fremst henger sammen med ønske  om å
utnytte det umiddelbare nærområdet. Det er ingen tvil  om at fisket i  Svinesundet, under en
kilometer   sør   for   boplassen,   har   vært   betydelig   bedre.   En   mer   trolig   forklaring   på
lokaliseringen  er heller at det har vært vinter,  og at det å bo  inne  i fiordamen har betydd
mindre eksponering for vær og vind. Dersom en eventuelt skal spekulere i hvor gruppen på
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Berget  1  bodde på andre tider av året, er det ikke usannsynlig at de har bodd andre steder på
Svinesundøya.  Til tider kanskje på større boplasser sammen med andre grupper. Den relativt
store Svinesundøya og omkringliggende fiorder og sund, har trolig kunnet dekke behovet for
mat og råstoffer for ganske mange mennesker på helårsbasis.

HVOR MANGE KAN HA BODD PÅ BERGET 1  ?

Funnmengde kan være en indikasjon på hvor mange mennesker som har oppholdt seg på en
lokalitet og hvor lenge de har oppholdt seg der. Antallet fimn er imidleriid ikke bare et resultat
av hvor lenge et gitt antall mennesker har oppholdt seg på et sted. En annen faktor som vil
spille inn, er graden av intensitet på i ettertid erkjennbar aktivitet. Dette kan neppe oppfattes
som noen konstant i forhistorien.  Samtidig ligger det i sakens natur at enkelte typer aktivitet
har vært viktigere på noen boplasser enn på andre,  spesielt når en tenker på at mobiliteten
eller  behovet  for  å  flytte  på  seg  ofte  kan  ha  vært  motivert  ut  i  fra  ønske  om  å  utnytte
forskjellige ressurser. Dårlige bevaringsforhold medfører at aktiviteter som i mindre grad har
innbefattet redskaper av  stein  og flint er underrepresentert,  og at det på boplasser der disse
typene  aktivitet  har  vært  viktige,  er  lett  å  feiltolke  situasjonen.  Et  annet  og  mer  generelt
problem er i hvilken grad man kan avgjøre om den påviste aktiviteten er et resultat av ett eller
av en rekke besøk.

På Berget  1  er det mye som taler for at situasjonen er enfaset og at besøket begrenser seg til
noen vintemåneder. For mesolittiske kystlokaliteter er man samtidig i den unike situasjonen,
i sørøst-norsk sammenheng, at man har et grunnplan i boenhet å forholde seg til. Arealet og
den påviste aktiviteten i boenheten må kunne si noe om antall mennesker som har bodd der.
Det samlede arealet på hytta har vært ca 24 m2 om man medregner det postulerte tilbygget.
Dersom tilbygget har eksistert, og dette har vært soveplassen, er det sannsynlig at den ca 2x4
m store soveplassen har rommet 4-8 mennesker. Hvis hele boarealet derimot har befimnet seg
innen for det ca  16 m2 store, rundovale grunnplanet, er det lite trolig at hele arealet har vært
brukt  som  soveplass.  Funnene  i  tufta  kan  forbindes  med  relativ  tung  aktivitet,  som  for
eksempel tilslagning av bergartsøkser og produksjon av flintredskaper. Dette må sammen med
et  ildsted,  eventuelt  flere  ildsteder,  ha  lagt beslag på deler  av  arealet,  kanskje  så mye  som
halvparten   av   gulvarealet.   Den  gjenværende  plassen  kan   således   også  ha   fimgert   som
soveplass for 4-8 mennesker.  Med tilbygg eller ikke, virker det følgelig som om strukturene
og den påviste aktiviteten på Berget  1  er et resultat av 4-8 menneskers opphold i noen kalde
vintemåneder.

AKTIVITETEN VED PLATÅET - SPOR ETTER UTHULING AV STOKKEBÅT?

Ansamlingen av ødelagte økser, slipeplatefragmenter og oppskjerpningsavslag på/ved platået
er  så  distinkt  at  det  er  all  grunn  til  å  diskutere  hvilke  aktiviteter  øksene  har  inngått  i.
Nøstvetøksa  har  utvilsomt  hatt  flere  bruksområder  O.fi  eventuell  bruk  i  byggefasen  av
boenheten). Mange forskere har antatt at øksetypen skal knyttes til uthuling av stokkebåter (se
for  eksempel  Alsaker  1987:  75,  Mikkelsen  1975b:  69,  Østmo  1995).  Det  finnes  imidlertid
ingen  fimn  som  direkte  understøtter en  slik tolkning,  og  det er derfor på  sin plass  å  se  litt
næmere på forutsetningene for denne slutningen. Det finnes en rekke steinalderfimn fordelt
over hele den mesolittiske perioden som viser at boplasser ikke bare lå på fastlandet, men som
i  dette  tilfellet  også  på  øyer.  Dette  medfører  at  man  må  ha  vært  i  besittelse  av  båter.
Uavhengig   av   om   man   har   bodd   på   en   øy   eller   ikke,   må   båten   ha   betydd   store
kommunikasjonsmessige fordeler når man har reist langs kysten. I den grad maten har vært
hentet  i  fra  havet,  har båten  også  inngått  som  et  viktig  redskap  i  ervervet  Off  Mikkelsen
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1975b, Jaksland 2001 a). I første del av mesolitikum har vegetasjonen vært av en slik karakter
at  det  ikke   har  eksistert  velegnede   emner  til   stokkebåter.   Dette  må  bety  at   en  tidlig
båttradisjon enten har innbefattet bark- eller skinnbåter.

De eldste fimnene av stokkebåter i Norden er fta Danmark, og har dateringer fi.a og med ca
6.500  BP,  i  atlantisk  tid  (Christensen  1997).  Dette  representerer  sannsynligvis  et  skifte  i
båttradisjon, da stokkebåten tar over for, eller supplerer eventuelle never- og skinnbåter. Det
er fimnet padleårer med dateringer så langt tilbake som til ca 8.200 BP i Danmark (Rieck og
Crumlin-Pedersen   1988),  men  da  det  til  tross  for  gode  bevaringsforhold  ikke  er  fimnet
båtdeler fra stokkebåter på de samme boplassene, er det likevel mest sannsynlig at padleårene
har vært brukt sammen med never-eller skinnbåter. Av de 21  kjente stokkebåtene fra dansk
mesolitikum, er alle med unntak av en fra kystlokaliteter. 20 er laget av lindestammer og en
av poppel (Christensen  1997).

Hva er det som indikerer at båttradisjonen i Sørøst-Norge har hatt en noenlunde lik fom og
utvikling  som  den  i  Danmark?  Hva  kan  antyde  et  skifte  av  båttradisjon  i  Sørøst-Norge
omkring 6.500 BP i nøstvetfasen? Da det ikke er fimnet rester av båtene i Norge må man se
etter  forandringer  i  redskapsinventaret.  Bruk  av  stokkebåt  forutsetter  også  forekomst  av
egnede treslag. Det er to ting som passer godt med hypotesen om endring i båttradisjon i løpet
av  nøstvetfasen.  Det  ene  er  de  store,  oppsamlede  nøstvetfimnene,  først  og  fremst  de  store
mengdene nøstvetøkser, som alle kan dateres til denne perioden (Mikkelsen  1978a, Jaksland,
under bearbeidelse). Kildematerialet fra tidligere faser er betydelig mindre, men det er ingen
tegn  til  en  tilnæmelsesvis  like  høy økseandel  i  foregående  epoker.  Den andre  faktoren av
betydning er det naturhistoriske:  Det er et treslag som kommer inn og etter hvert får et stort
oppsving  i denne perioden,  og det er passende nok lind (Høeg denne publikasjon).  Det som
gjør linden spesielt egnet som emne for stokkebåter, er at den har tilstrekelig tykk, lang og rett
stamme  med  få greiner  i  nedre  del.  Samtidig  sprekker den  ikke  opp  i  noe  særlig  grad ved
tørke,  og  sammenlignet  med  for  eksempel  eik  er det  også  lett  å  hogge  ut  det  døde  virket
innvendig.

Hvis en skal se på de fimksjonelle sidene ved nøstvetøksa i forhold til uthuling av stokkebåter,
er eggpartiet det viktigste. Øksetypen er på ingen måte strengt homogen og øksene finnes i en
rekke  foriner  (Jaksland,  under  bearbeidelse).  Det  er  likevel  enkelte  generelle  trekk  ved
eggpartiet som stør dem spesielt velegnet til bruken som ffemholdes her.  Øksa har alltid en
rundet egglinje med en relativt butt egg.  Eggvinkelen er som regel ikke spissere enn 40-50°.
Oversiden er til dels kraftig hvelvet mens undersiden er relativt flat. Fomen tilsier at øksa har
vært skjeftet som en tverrøks. Med tilnærmet samme form som et stemjem må øksa ha vært
fimksjonell  til uthulingsarbeidet:  Når en hogger vil  den konvekse  oversiden vende ned mot
stammen. Den gradvis større konveksiteten, ffa eggen og oppover på økseryggen, fører til at
øksa  ikke  setter  seg  fast,  eller  går  for  dypt  i  virket  ved  hogging  med  en  relativt  lav
inngangsvinkel, langs med stammen. Dette gjør det enklere å fieme virke parallelt med treets
vekstlag. Øksene kan også ha vært brukt som kiler. Man har da kunnet ta ut større trestykker
av gangen. I denne sammenheng må det nevnes at øksetypen på slutten av  1800-tallet da den
først  ble   skilt  ut   som   gjenstandsgruppe,   nettopp   ble   kalt  nøstvetkile.   Øksas   skavende
egenskaper må ha vært spesielt viktige når man har begynt å næme seg grensen for ønsket
tykkelse i siden og bunnen av båten.

Økseandelen  på  Berget  1  er  relativt  høy.  Det  er rester  av  ca  20  forskjellige  økser  mot  et
flintmateriale som ikke teller mer enn ca 5.400 stykker. Brorparten av øksene på boplassen
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Figur: 24. Avtorving/flateavdekking med maskin i skog, på steinalderlokaliteter. Foto Per Erik Gjesvold.

Figur:  25 . Tidlig i utgravningsf;asen på Berget 1. Foto Per Erik Gjesvold.
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har inngått i aktivitet på/ved platået. Øksetypen som redskap kan også ha egnet seg til andre
fomer  for  trebearbeidning  enn  bygging  av  båter.  Tolkningen  om  at  tre,  eventuelt  to,  av
øksene  som lå rundt tufta var brukt i  en byggefase, er et eksempel på dette.  Det viktige er
imidlertid å se på mengden av økser som er konsentrert til et avgrenset aktivitetsområde. På
Berget  1  antyder de distinkte aktivitetsområdene og den lave fimnmengden at den generelle
fiinnspredningen ikke er et resultat av gjentatte besøk over en lang periode.  De øksene som
kan knyttes til platået har derfor sannsynligvis inngått i samme aktivitet under en avgrenset
tidsperiode. Den relativt store øksemengden tilsier tyngre aktivitet. Felling av flere, større trær
på boplassflaten kan godt tenkes  å ha forbrukt et tilsvarende  stort øksemateriale,  og kunne
vært en mulig tolkning.

Det er imidlertid flere ting som tyder på at dette ikke har vært tilfelle. For det første er det
trolig at man hovedsaklig har felt større trær med en annen øksetype,  og da kanskje særlig
med den retteggede trinnøksa, som ikke er noe uvanlig fimn på senmesolittiske lokaliteter. For
det andre, på grunn av at det sannsynligvis gikk kort tid fra havet hadde trukket seg tilbake ffa
terrassen til den ble tatt i bruk som boplassområde, var det mest trolig lett strandvegetasjon og
ikke noen  større trær på boplassflaten.  Dersom det eventuelt skulle ha vært en gruppe med
større trær på lokaliteten er det lite trolig at de har stått så tett som øksefimnene antyder.  Et
annet spørsmål er hvorfor man eventuelt skulle felle en hel gruppe med større trær? Det er
ikke noen antydninger til bruk av kraftige stolper i forbindelse med boenheten. Riktignok er
bevaringsforholdene   så   dårlige   at   det   er   vanskelig   å   påvise   stolpeavtrykk   eller   klare
nedskjæringer i tufta. Imidlertid er det bygningsteknisk sett, og grunnplanet tatt i betraktning,
ikke behov for kraftige stolper i hyttekonstruksjonen. Om man har hatt behov for å felle et tre
av noenlunde størrelse, har dette neppe skjedd på selve boplassområdet, og det har trolig vært
for å skaffe et emne til stokkebåt. Treet som eventuelt har vært en lind, har man trolig fimnet i
høyereliggende terreng i nærheten av boplassen. Emnet kan også ha vært fimnet lenger unna
og tauet inn til boplassen fra sjøsiden.

Hvis man antar at det har vært laget en eller flere stokkebåter på platået, og at nøstvetøksa har
vært  et  viktig  redskap  i  denne  prosessen,  er  det  også  en  annen  redskapsgruppe  som  må
omtales. Avslagsborene av flint er nemlig også godt representert i dette aktivitetsområdet (fig.
20b). På samme måte som for det økserelaterte materialet, er det fimnet borfragmenter et godt
stykke sør for platået. Men igjen vil jeg hevde at dette må skyldes utkast fra platået der borene
opprinnelig   var   i   bruk.   To   av   borfi.agmentene   i   møddingområdet   passer   med   et   av
borfragmentene    på    platået.     Det    samme    gjelder    for    øvrig    også    for    flere     av
slipeplateftagmentene som etter alt å dømme har vært brukt til å sette opp økseeggene.  Fra
Danmark  er det flere  eksempler på at det har vært boret hull  med koniske bor i båtsidene
(Christensen  1997).  Hullene  har  i  hovedsak  vært  tolket  som  reparasjonshuller  for  å  snøre
sammen revner, eller tette skader i båtsidene. Funksjonen synes imidlertid ikke alltid å være
klar,  da  båtdelene  med  hull  ofte  bare  er  mindre  fi.agmenter.  Det  er  flere  andre  mulige
tolkninger, spesielt i forhold til et 3,12 m langt fiagment som har 22 huller boret langs den ene
siden   (Christensen   1997).   Hullene   kan   for  eksempel   ha  inngått  i   festeanordninger  for
tvenstivere i det relativt tynne og myke skroget, eller som festeanordninger for en utrigger.
En annen mulighet er at hullene er boret som feste  for et fribord.  Dette har eventuelt øket
stokkebåtens  sjødyktighet betraktelig  og  kan ha  vært  første  skritt på  den  lange  veien  mot
senere tiders plankebåter.

På grunn av den omtalte fragmenteringen har det vært vanskelig å angi noen eksakt lengde på
stokkebåtene som er fimnet i Danmark. Det regnes likevel med at lengden har ligget mellom 6
og  10 meter (Christensen  1997).  De utvendige målene på platået på Berget  1  har vært noe
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over 6 meter. Det vil si at anlegget godt kan ha vært tilpasset et emne til en mindre stokkebåt.
De svake forhøyningene rundt deler av strukturen og den svake forsenkningen sentralt, har
sannsynligvis vært noe mer markante da anlegget var i bruk. Fomen må ha vært fimksjonell i
forhold til å komme til på de stedene på en stamme som man har ønsket å bearbeide. Hvorfor
man eventuelt har valgt å lage en stokkebåt oppe på boplassflaten fi.emfor nede i strandlinjen,
kan henge sammen med arbeidsforholdene. Det må ha tatt mange dager, kanskje et par uker,
for noen få personer å lage en stokkebåt.  Forholdene nede i strandkanten med flo og fiære,
fare for stomflo og så videre har ikke gitt så stabile arbeidsforhold som man har hatt oppe på
boplassflaten.

Det må til slutt understrekes at antagelsen om at aktiviteten på platået har hatt sammenheng
med produksjon av en stokkebåt kun er en hypotese. Allikevel må det legges vekt på at det,
med den kunnskapen vi har om senmesolittiske fimn i dag, er vanskelig å se andre typer av
aktivitet der det i løpet av en kortere, avgrenset tidsperiode har vært behov for et like tungt
imslag av økser.
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Berget 2 -En boplass fra senmesolitikum i tidligneolitikum med
traktbegerkeramikk
Vanja Tørhaug

INNLEDNING

Den   arkeologiske   undersøkelsen   av    steinalderboplassen   Berget   2    er   foretatt   under
Svinesundprosjektet    i    forbindelse    med    den    nye    E6-traseen    over    Svineseund,    ffa
Svingenskogen i nord til riksgrensen i sør i Halden kommune, Østfold. Boplassen ligger på
eiendommen Berget av gården Røsnes,  gnr.  23, bnr.  10,  lengst nord i den  søndre delen av
traseen (figur 26 og 27). Den ble fimnet ved prøvestikking av Håkon Glørstad i forbindelse
med registreringen av traseen i 2000, og fikk da navnet S45 i registreringsrapporten (Glørstad
og Boon 2000). Boplassen er også omtalt som S45  i andre arbeider (Glørstad 2001  og 2002,
Tørhaug 2002). Undersøkelsen foregikk i perioden 28. mai til  13. juli 2001  under ledelse av
Vanja Tørhaug som var feltleder. Det gikk med i alt 7 uker eller 215 dagsverk til utgravningen
av boplassen. Været var svært godt under hele feltarbeidet med mye sol og lite nedbør. Under
de syv ukene som feltarbeidet varte, regnet det kun fire dager.

BELIGGENHET OG TOPOGRAFI

Boplassen ligger på en veldrenert terrasse ca 40 m over havet. Boplassen er sørøstvendt og
har ligget innerst i den forhistoriske fiordamen, sør på Svinesundøya, med utsyn mot fiorden.
Flaten er ca 300 m2 stor, er avlang og er orientert nordnordvest-sørsørøst. Den er avgrenset av
en bratt fiellvegg i vest og av berg i dagen i øst. Flaten ligger på ca 42 m o.h. i vest og 40 m
o.h. i øst. Den skråner mot øst og blir avbrutt av berget som faller bratt ned ca 3 m mot en
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Figur 27 : Lokaltopografisk kart som viser boplass Berget 2 med en strandlinje på 30 meter over dagens.
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modeme kjerrevei. En bekk har sitt leie øst for kjerreveien. Dette området er fiJktig med silt i
grunnen og vegetasjonen består av løvtrær, busker og gress. I sør smalner flaten av og i nord
blir  terrenget  mer  ulendt  og  steinet.  Området  rundt  boplassflaten  er bevokst  med  tett,  ung
plantet   gran   med   innslag   av   løvtrær   og   fiiru.   Undervegetasjonen   er   åpen   og   består
hovedsakelig av mose, lyng og noe plantet gran.

sTmTIGRAFI

Jordlagene viste en utviklet podsolprofil som kunne gjenfinnes over hele flaten.  Stratigrafien
kan beskrives som følgende:

1.  Det øverste laget besto av torv og humusholdig skogbunn.  Det varierte i tykkelse fra 5 til
15  cm.
2. Under torven var det et 5 til  10 cm tykt utvaskningslag bestående av gråfarget sand.
3. I bunnen av jordprofilen var det et gult til rødgult, anriket sandlag.  Laget gikk ned til fast
fjell.

Hovedmengden   av    fimnene    framkom   i   bunnen    av   utvaskningslaget   (lag    1)    og    i
anrikningslaget  (lag  2  og  3).  I  øvre  del  av  utgravningslaget  i  lag  1  var det kun  noen  små,
frostsprengte flintstykker og noe strandflint.  Ingen modeme fimn fl.amkom i de fimnførende
lagene.

MÅLSETNING 0G PROBLEMSTILLING

En viktig målsetning i prosjektet er å undersøke overgangene mellom de ulike kronologiske
fasene (Glørstad 2001 :  10). Denne boplassen var på grunnlag av strandlinjedatering datert til
overgangen mellom mesolitikum og neolitikum. Om artefaktmaterialet på boplassen inneholdt
diagnostiske  typer  ville  det  kunne  gi  en  typologisk  datering  og  gi  svar  på  kronologiske
spørsmål i forbindelse med overgangen mellom mesolitikum og neolitikum. Det var viktig å
få  ut  daterende   organisk  materiale,   som  bevart  trekull  eller  forkullet  hasselnøttskall,   i
kontekster som kunne gi '4CJateringer av boplassen. Om boplassen har vært strandbundet vil
en beliggenhet på ca 40 m over havet gi en bakre datering til senmesolitikum, ca. 5800 -5500
BP  (ca.  4700  -  4400  f.  Kr.  i  kalibrerte  år)  på  grunnlag  av  strandforskyvningskurven  for
Halden  (Sørensen  1999:  238).  Steinalderboplasser på  tilsvarende  høyder  har  tidligere  vært
undersøkt  i  området  rundt  Halden,  som  Kjeøya  rett  utenfor  Sponvika  (Mikkelsen  1975a),
lokalitet 5  fra Saugbrugsforeningens tomt i Halden by (Lindblom med flere, uten årstall) og
Ystehede   (Olstad   1993).   Boplassene   er  datert  til   senmesolitikum  eller  Egil   Mikkelsens
(1975a) fase 4.

En    viktig    del    av   undersøkelsen   var   å    avdekke    mulige    strukturer    som    ildsteder,
boligkonstruksjoner, ryddede flater eller avfallsdynger med flintavfall og skjørbrente stein for
å belyse problemstillinger knyttet til boplassorganisasjon og aktivitetsmønster. Flaten utgjorde
300 m2, noe som gjorde det mulig å undersøke hele boplassflaten.

UTGRAVNINGSMETODE

Hele flaten ble ryddet for skog.  Det ble opprettet et koordinatsystem med x- og y- akse etter
Norsk Geografisk Oppmålings system. X-aksen ble orientert nord-sør med stigende x-verdier
mot nord, og y-aksen ble lagt øst-vest med stigende y-verdier mot øst. Den enkelte rutes
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Figur 28: Utgravning cw lag 2 på Berget 2. Foto.. Vanja Tørhaug.
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koordinatverdi ble angitt etter sørvestre hjøme i hver metersrute.  En 50 cm bred profilbenk
ble lagt øst-vest gjennom utgravningsfeltet i 50 x / 50 y.

Undersøkelsen foregikk ved bmk av konvensjonelle gravemetoder med utgravning i ruter og
lag, men også gravemaskin ble benyttet for å avdekke utkantområdet av boplassen (Glørstad
2001 :  10-15).  Avtorvingen  av  feltet  foregikk  manuelt  med krafse  og  spade.  Det ble  gravd
innenfor  kvadratmetersruter,  hvor  den  minste  graveenheten  var  kvadranter  betegnet  som
sørøst, sørvest, nordvest og nordøst. Det fantes ikke noen kulturbetinget stratigrafi og det ble
derfor  gravd  i  10  cm  mekanisk  oppdelte  lag.  For  å  kunne  holde  best  mulig  kontroll  med
mulige firllskifter og strukturer ble hvert lag gravd ferdig før neste lag ble påbegynt.  Tre  10
cm lag ble åpnet over et større område av feltet, betegnet som lag 1, 2 og 3. Noen få rutedeler
er også gravd ned til lag 4 og 5. Lag  1  er målt fia under torven og  10 cm ned. Lag 2 og 3 er .
begge gravd til  10 cm dybde. Grunnfjellet ble påtruffet flere steder i lag 2 og 3 og da særlig i
øst. All jordmasse ble gravd ut og vannsåldet i såld med 4 millimeters maskevidde. I tillegg til
den  konvensjonelle  gravningen  anvendte  vi  en  gravemaskin  til  å  flateavdekke  et  ca  35  m2
areal sørvest for hovedfeltet etter at utgravningen var avsluttet. Dette ble gjort for å avdekke
eventuelle   ildsteder   eller   andre   typer   strukturer   som   kunne   være   oversett   ved   den
konvensj onelle utgravningen og forundersøkelsen.

Artefaktmaterialet  fra  hver  graveenhet  ble  tatt  inn   i   egne   fimnposer.   En  liten  del   av
fimnmaterialet  ble  samlet  inn  som  løsfimn  ved  flateavdekking.  Skjørbrent  stein  ffa  hver
rutedel  og  hvert  lag  ble  samlet  opp  og  veid.  Dokumentasjonen  er  utført  ved  tegning  og
fotografering. Alle utgravningslagene er tegnet og fotografert i plan for hvert utgravde 10 cm
lag i målestokk  1 :20.  Et utsnitt av profilen er tegnet i målestokk  1 :20. Utgravningsfeltet er i
tillegg målt inn med totalstasjon.

KILDEKRITISKE FORIIOLD

Boplassens  stratigrafiske  forhold  var  ukomplisert.  Det  var  ingen  spor  etter  kulturlag  eller
dyrking på flaten og jordmassen besto av en sandet moreneavleiring som var dekket av torv.
Bevaringsforholdene  for organisk materiale  er dårlige,  noe  som har sammenheng med  den
sterke utvaskingen i området. Ingen ildsteder med bevart trekull ble observert og det ble ikke
fimnet noe brent bein på boplassen.

I vestre del av utgravningsfeltet inn mot fiellet Var det mye stein i grunnen.  Steinen varierte i
stønelse  fra ca  15  til  30  cm og  lå  i  et sammenhengende belte  langs  fjellveggen.  De  største
steinkonsentrasjonene  lå i  området hvor fjellveggen var minst bratt og hvor muligheten for
naturlig jordsig  fia  fjellplatået har vært  størst.  Massene  inneholdt  lite  stein  i  øst.  Under og
innimellom torven ble det fimnet enkelte skår av modeme glass  og porselen.  I utkanten av
flaten i nord var dette særlig påfallende. Det lå blant annet en del sprengtråd og sprengt stein
her som må ha vært dumpet på stedet.  Samme observasjon ble gjort oppe på fiellplatået vest
for  boplassen,  hvor  en  stor  haug  med  sprengt  stein  lå  samlet.  Ingen  spor  etter  modeme
dyrking kunne  påvises  og det modeme  innslaget kan  forklares  med dumping  av  søppel på
1960-70-tallet.

UTGRAVNINGEN

Under registreringen i 2000 var det tatt ett prøvestikk og dette befant seg i østre del av feltet.
Prøvestikket var positivt med fimn av ett flintavslag. Utgravningen ble innledet med graying
av prøveruter (kvadranter) i tre 10 cm lag, for å fastslå utstrekningen av boplassflaten i fom
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Figur 29:  Plantegning cN utgravningsfieltet på Berget 2 med høydekoter. Tegningen viser det utgrcrvde fieltet og
lag 2 og 3 er uthevet. Området som er undersøkt med gravemaskin er skravert med horisontale linjer.
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Figur 30: Plantegning av utgravningsf;eltet Berget 2. Stein ogfiell er tegnet i toppen av lag 2.
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av fimnspredning og for å påvise fiinnkonsentrasjoner. Rutene ble spredt innenfor et område
på  170 m2. Til sammen elleve prøveruterble åpnet, hvorav to var fimntomme. De fimntomme
rutene lå i søndre og nordre del av flaten. I vest var det mye stein og svært lite fimn.

Prøveundersøkelsen viste at fimnmengden var størst omkring midten av flaten mens den avtok
mot nord,  sør og vest.  På bakgrunn av disse resultatene ble det anlagt et sammenhengende
hovedfelt midt på flaten med utstrekning mot øst og sør,  samt et lite deltfelt inn mot fiellet
lengst  nordvest.   Alle  rutene  er  gravd  i  kvartruter  for  å  få  en  best  mulig  kontroll  på
ftinnspredningen.  Totalt ble det gravd ut  131,5 m2 i |ag  1, 92 m2 i lag 2, 26 m2 i |ag 3, 4 m2 i
lag 4 og 2 m2 i lag 5. Totalt utgjør dette 25,5 m3 utgravde masser.

Hovedfeltet ble underveis utvidet mot øst og sørøst slik at det totale feltarealet for lag  1  var
125    m2    (figur   29    og    30).    Lag    1    dekket   hovedutbredelsen   av   flintartefaktene    fra
forundersøkelsen.  I  lag 2  er det gravd til  sammen  90  m2,  noe  som  omfatter størstedelen  av
hovedfeltet med unntak av området i vest som var tilnæmet fimntomt. I lag 3 er det gravd et
sammenhengende 26 m2 stort areal i det sørøstre området av hovedfeltet hvor fimnffekvensen
var størst.  I det nordre området,  i lag 2, avtok fimnmengden markant og det ble derfor ikke
gravd ned til lag 3.

Delfeltet  nordvest  på  flaten  utgjorde  5  m2  i  lag  1   og  1  m2  i  lag  2.  Undersøkelsen  skulle
avdekke mulige flintkonsentrasjoner, basert på en prøvemte med fimn i dette området.  Svært
få fimn  framkom  og  feltet ble  derfor ikke utvidet.  Det var mye  stein i  massene  i  delfeltet.
Steinen  varierte  i  størrelse  og  omfattet  morenemasser  som  grus,  småstein  og  middels  store
stein.

I området midt på flaten var det lite stein i undergrunnen. Ut mot berget i sørøst lå det enkelte
store stein og en stor konsentrasjon med skjørbrent stein.  De store steinene lå i fimnførende
lag og kan være ryddet. Inn mot fjellet i vest var tettheten av stein svært stor, men det ble ikke
påvist skjørbrent stein og bare noen få flintartefakter ble fimnet i dette området. Totalt ble det
samlet inn og dokumentert 116 kg skjørbrente stein på boplassen.

FUNNMATERIALE

1  alt  ffamkom  det  4109  artefakter  under  gravningen  (tabell  7  og  8).  Funnene  som  helhet
fordeler seg på råstoffgruppene flint, bergart og keramikk. Materialet domineres av flint med
4041  stykker.  Fragmenteringsgraden er stor hvor totalt  16,6°/o av flintmaterialet er brent. Av
bergart finnes kun  19 artefakter. Dette besto av to øksefragmenter, en plattformkjeme og tre
knakkesteiner.   Keramikkmaterialet  utgjør  i   alt  49   skår,   der   13   er  dekorerte   og   36   er
udekorerte.

Redskapsandelen  er liten.  48  stykker eller  1,2  °/o  av flintmaterialet er sekundært bearbeidet.
Redskapene  omfatter  hovedsakelig  pilspisser  og  skrapere.   Det  framkom   13   tveneggede
pilespisser,11   avslagsskrapere,  tre  avslagskniver,  en  flekkekniv,  ett  øksefragment  av  en
tynnakket øks og en knakkestein av flint. Den resterende delen av det sekundært bearbeidede
materialet omfatter diverse retusjerte avslag og fragmenter.

Flintkvaliteten er variabel med mest grov, gråfarget flint og noe finere, gråsvart senonflint. En
stor   del   av   materialet   har   cortex   bevart.   Variasjonen   i   flintkvaliteten   tyder   på   at
råstoffiitnyttelsen har vært basert på innsamling av lokal strandflint.
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AVFALLSMATERIALE

3993   av   flintartefaktene   (98,8   %)   er  primærtilvirket   og   48   flintartefakter   (1,2   %)   er
sekundærtilvirket (tabell 7). Avslag, avslagsffagmenter og knakkefi.agmenter utgjør 3888.
Det  øvrige  avfallsmaterialet  omfatter  kjemer  (27),  kjemeavslag  (3),  mikroflekker  (59)  og
flekker ( 18).

KJERNER

Totalt  ble   det   samlet   inn   27   kjemer   og  kjemefiagmenter  av   flint.   Den  dominerende
kjemetypen er uregelmessige avslagskjemer med en eller flere plattfomer (figur 31 :  1). I alt
12  hele  og åtte fragmenter av uregelmessige kjemer er skilt ut.  Kjemeffagmentene er små,
delvis brent og har cortex bevart. Det fiamkom fire bipolare kjemer (figur 31 : 2). Den ene av
disse er omarbeidet til en skraper med konveks retusj. Hvorvidt alle har vært bipolært redusert
fra begynnelsen av er usikkert. Det ene stykket har ihvertfall opprinnelig vært en skraper på et
tidligere  stadium  før  den  ble  redusert bipolart.  Ingen  kjemer  er  av typen  håndtakskjemer,
koniske eller sylindriske kjemer. Kjemene er generelt små og har cortex bevart, noe som

Hovedkategori Ant. De]kategori Ant.

Sekundærbearbeidet flint:
Pilspisser: 13 Tverrpiler: (8 rett tverregget, 2 svakt skjevt 13

tvenegget)

Skrapere 11 Avslag med konveks retusi 9
Avsla£ med rett retusi 1

Avslag med konkav retusi 1

Kniver 5 Avslag med konveks retusi og skarp sidekant 3

Fragment med kantretusi 1

Flekke med kantretusj (fiagm.) 1

Stykke med hakk: 1 Hakk på fragment 1

Mikroflekke med retusj : 1 Diverse retusj 1

Avslag/fi.agmenter med retusi : 12 Rett retusi 2
Diverse retusj 10

Tynnakket fl intøks 1 Fra£m. av tynnakket slipt flintøks 1

Slipt flint 1 Fragment av slipt flint 1

makkestein 1 Flintknoll med knakkespor 1

Sum sekundærbearbeidet flint: 46 46

Primærtilvirket flint (avfall):
Kiemer 27 BiT)olare kjemer 4

Uregelmessi£e kj emer (8 fi.agm.) 20
Knoll med ett vindusavslag 3

Kjemepret]areringsavslag: 3 Plattfomavslag 3

Flekkemateriale med fragmenter: 77 Flekker og flekkelignende avslag 18

(b > 8 mm)
Mikroflekker (b <= 8 mm) 59

Avsla£: 648 648
Ubestemte fl.agmenter : 3240 3240
Sum primærtilvirket flint (avfall): 3995 3995

Sum flint: 4041 4041

Tabell 7 : Flint fiunnet på boplassen Berget 2.
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Hovedkate£ori Ant. Delkate£ori Ant.
Sekundærbearbeidet bergart:
Økser: 2 Tvenegget, eggfia£ment 1

Nakkefragment? 1

Fhakkesteiner: 3 3
Brynestein 1 1

Sum sekundærbearbeidet bergart: 6 6

Primærtilvirket bergart (avfall) :
Kiemer 1 Plattformkieme 1

Avslag: 2 2
Ubestemte fragmenter: 10 10

Sum primærtilvirket bergart (avfall) : 13 13

Sum bergart: 19 19

Keramikk:
Halsskår 9 Uten dekor 9
Bukskår 18 Med dekor 13

5 Uten dekor 5
Bunnskår 2 Uskikre 2
Ubestemte skår 20 Uten dekor 20
Sum keramikk 49 49

Organisk materiale:
Forkullet hasselnøttskall 13

Trekull: div Fra diverse tresorter div
Tabell 8: Bergart, keramikk og organisk materiale fiunnet på boplassen Berget 2.

tyder  på  at  flinten  er  utnyttet  maksimalt  og  at  mindre  flintknoller  har  vært  anvendt  som
råstoff.  Det ble  fimnet tre  flintknoller som har vært slått.  To av disse er små og har cortex.
Den siste er større enn de andre og er av svært dårlig kvalitet. Flintknollene er antagelig testet
og senere kassert.

MIKROFLEFfflR

Mikroflekker og  fragmenter av mikroflekker utgjør tilsammen  59  stykker (figur 31:  4  -9).
Mikroflekkene  er  skilt  fra  flekker ved  at  største bredde  er mindre  eller lik  s  mm.  Bredden
varierer fia 5 til 7 mm.  Materialet varierer noe i fom.  Det finnes noen mikroflekkelignende
avslag som kan være tilfeldige resultat av tilhuggingen, men materialet består for det meste av
regulære   mikroflekker   med   parallelle   rygger.   En   stor   andel   av   mikroflekkene   utgjør
fragmenter, både midt- og proximalffagmenter. Ett proximalffagment har spor etter svært fin
retusj  i  basis.  Ingen håndtakskjemer,  koniske eller sylindriske mikroflekkekjemer fiamkom,
men  flere  av  kjemene  og  kjemeffagmentene  er  så  små  og  fragmentert  at  det  ikke  kan
utelukkes  at det har vært slått mikroflekker ffa regulære kjemer.  Det kan ikke utelukkes at
flere  av  mikroflekkene kan ha vært produsert intensjonelt og med mikroflekketeknikk.  Det
lave antallet mikroflekker tyder imidlertid på at det bare i beskjedent omfang har forekommet
tildanning av regulære mikroflekker på boplassen.
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Figur  31 :  Kjerner  og  mikroflekker fi.a  Berget  2.  Flint..  Uregelmessig  kjerne  med  to  platflormer  (1),  bipolar
kjerne (2), uregelmessig kjerne med en platffbrm (3) og mikroflekker (4-9). Målestokk 1 : 1. Tegning Bjørn-Håkon
Eketuft Rygh.

83



SvinesundDrosiektet bind 1 Varia 54

Figur 32 : Tverreggede pilspisser fta Berget 2. Målestokk 1 : I . Tegning Bjørn-Håkon Eketufit Rygh.

FLEKKER

Totalt er 1 s artefakter klassifisert som flekker eller flekkelignende avslag. Disse har en største
bredde på større enn s mm og er skilt fi.a avslag ved at de er dobbelt så lange som de er brede.
Materialet varierer i fom og de fleste flekkene er uregelmessige, flekkelignende avslag. Bare
en av flekkene er regelmessig med parallelle rygger. Den er et midtfiagment med svak retusj
langs  den  ene  sidekanten.  Flekken er tolket som en mulig flekkekniv.  Hvorvidt flekken er
intensjonelt produsert er uvisst,  da den er brutt av i både basis og i  endeparti.  Fraværet av
regulære flekker og koniske eller sylindriske kjemer kan tyde på at det ikke har vært noen
intensjonell tildanning av flekker på boplassen.
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TVERREGGEDE PILSPISSER

Til sammen  13 tveneggede pilspisser ble fiinnet på boplassen (figu 32). De varierer i lengde
mellom  11  og  19  mm.  Gruppen  omfatter  åtte  rett  tveneggede  spisser  og  to  svakt  skjevt
tveneggede,  mens  de resterende er skadet i eggen.  Flere av tverrpilene er skadet og brent.
Fem  av  spissene  har bruddskader.  Tre  av disse er skadet i  eggen,  hvorav den ene  også er
brent. To har bmddskader i basis, hvorav den ene av disse også er brent.  Skadene kan være
bruksskader  i  fom  av  skuddskader  i  odd  og  skader  i  basis  som  følge  av  utskifting  av
pilspisser. Totalt er fire av spissene brent. Spissene er hovedsakelig tilvirket av avslag, mens
to av dem kan være laget av flekker. Fire spisser har rester av cortex i basis. Pilspissenes fom
er  noe  variabel,  noe  som  antagelig  har  sammenheng  med  flintkvaliteten  og  avslagenes
egenskaper.

En  av  spissene  er  bare  retusjert  langs  den  ene  langsiden  (figur  32:   11).  Det  kan  være  et
forarbeid til en tvenspiss, men sannsynligvis har man nøyd seg med å retusjere bare den ene
kanten  da  den  andre   siden  har  en  bruddflate  som  gir  spissen  korrekt  fom.   I  denne
sammenhengen kan det også nevnes et rektangulært avslagsfi.agment som er retusjert langs 6n
side. Den kan muligens også tolkes som et forarbeid til en tverrpil. De fleste av disse er fimnet
innenfor fimnkonsentrasjonene i sørøst, tolket som avfallsdynge. Fire av spissene er skadet i
henholdsvis egg og basis. Fire spisser er brent, hvorav to av disse også er skadet.

SKRAPERE OG KNIVER

Av andre redskaper av flint er det avslagsskrapere som utgjør den største gruppen. Det finnes
11  skrapere  tilvirket  av  avslag  og  avslagsfiagmenter.  Skraper  med  konveks  retusj  er  den
vanligste typen med ni stykker (figur 33). To av disse er brent.  Skraper med rett og konkav
retusj er representert med til sammen to stykker.

Det  ble  fimnet  tre  avslagskniver,  hvorav  to  med  konveks  retusj  og  skap  sidekant  og  ett
flekkelignende avslag med kantretusj (figur 33). Foruten disse er det en flekke med svak
kantretusj, som kan tolkes som en flekkekniv, jamfør avsnittet om flekker. Den har en lengde
på 2,3 cm og er 1  cm bred med parallelle sidekanter og to rygger.

I materialet er det et relativt stort flintstykke, 3,4 cm, med tre innretusjerte hakk i endepartiet
(figur 33: 4). Innretusjeringen er bølget eller halvsirkelfomet og har største diameter på  1,4
cm. En foreslått tolkning av stykker med hakk er at de kan ha vært brukt til å glatte og runde
pilskaft (GIørstad 1998b: 69).

Det resterende av det sekundærbearbeidede materialet omfatter trolig fragmenter av ødelagte
redskaper og kan ikke gis noen næmere fimksjonsbestemmelse på morfologisk grunnlag. Det
omfatter i alt 12 retusjerte avslag og fi.agmenter.

TYNNAKKET FLINTØKS

Midt på feltet ble det fimnet ett flekkelignende avslag slått av en tynnakket flintøks (figur 34:
1).  Avslaget  er  slått  ffa  nakkepartiet  av  øksa.  Øksefragmentet  har  slagbule  og  er  kraftig
omhugget.  Avslaget har små knusespor eller bruksretusj  langs den ene sidekanten som kan
vitne om at avslaget har vært brukt som kniv. økseffagmentet er 4,6 cm langt, og har bevart
den ene smalsiden og bredsidene. Begge bredsidene er med, men den ene bredsiden har kun
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Figur 33:  Skrapere og kniver fi'a Berget 2. Flint:  avslagsskraper med konveks retusj  (1-3). stykke med tanning
(4), avslagsskraper med konveks retusj  (5), avslagskniv (6-7) avslagsskraper med konkav retusj  (8).  Målestokk
1 : 1. Tegning Bjørn-Håkon Eketufit Rygh.
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en  liten  bit  synlig.  Smalsiden  og  bredsidene  er  fint  slipt,  der  smalsiden  er  flatslipt,  mens
bredsidene er hvelvede.

Løsfimn  av  tymakkede  økser  ble  tidlig  ansett  som  indikator  for  tidligneolittisk  kultur  i
Sørøst-Norge (Becker 1948:  197-200, Bjøm 1924, Brøgger 1906, Mikkelsen 1984). Fra denne
perioden  finnes  det  kun  to  typer  av  slipte  flintøkser  i  Sør-Skandinavia,  spissnakkede  og
tynnakkede.  Det  er  gjort  løsfimn  av  omkring  45  tynnakkede  flintøkser  i  Østfold  (Østmo
l988a:   41-43).   Disse   omfatter  både  ffagmenter  og  hele  økser.   Fra  Sør-Skandinavia  er
ftgmenter av økser for det meste fimnet på boplasser, og hele, ferdig tildannede i graver eller
offerfimn   (Mikkelsen   1984:   104).   Det   har  vært   vanlig   å   bruke   slipte   flintøkser   som
råmateriale for småredskaper som blant annet tverrpiler (Østmo 1988a:  129).

Øksefi.agmentet ffa boplassen Berget 2 er antatt å være av typen tynnakket øks. Fragmentet
har slipt smalside noe som kjennetegner de eldre typene. Øksen med slipning på alle fire sider
tilhører TNB,  TNC  og MN 1.  P.  0.  Nielsen  (1977)  har en typeinndeling av de tynnakkede
flintøksene med syv typer, type I - VII. Det er ikke mulig å gi noen næmere bestemmelse av
økseffagmentet  enn  at  det  kan  være  av  typene  I-Vl  i  Nielsens   system.   Disse  dateres
hovedsakelig til TN 8 og TN C. Den yngste typen, type VII (Blandbjergøkser), er datert til
MN  1  og  11  og kan  utelukkes  som  øksefi.agmentets  opphav da denne har uslipte  smalsider.
Øksefi.agmentet antas demed å være fia siste halvdel av tidligneolitikum.

Utover  dette  ffagmentet  av  den  tynnakkede  øksen,  ble  det  fiinnet  et  slipt  flintfiagment.
Fragmentet har den samme flintkvaliteten og fargen som øksefi.agmentet, noe som kan tyde
på at det er slått av samme øks (figur 33:2). Det har også svake spor etter bruksretusj  langs
den  ene  siden.  Det  slipte  fi.agmentet  ffamkom  lengst  sørøst  i  feltet,  ca  10  m  fia  det  større
flintøksfragmentet.

GJENSTANDER AV BERGART

To   fragmenter   av   bergartsøkser   ble   fimnet,   hvorav   ett   antatt   nakkefragment   og   ett
eggfragment. De er tildannet av en grønn, eruptiv bergart. Eggfragmentet har en hvelvet og en
flat side og er tilvirket i avslagsteknologi (figur 35:  1). Det er 5 cm bred og 2,8 cm tykt slik at
øksa må ha hatt en forholdsvis flat fom. Eggpartiet er fint slipt på begge sider og eggen går ut
i en konveks bue. Øksa er tverregget og har antydning til slipte smalsider. Øksa er brent og i
dårlig forfatning. Den ble fimnet i utkanten av avfallsdynga i vest, like ved en stor blokkstein.
Det andre økseffagmentet kan se ut til å være ffa en del av nakkepartiet (figur:  35: 2).  Sidene
løper sammen i  forholdsvis spiss vinkel, men vinkelen virker for butt til at det kan være en
egg.  Fragmentet kan være fra en tilslipt nakke med deler av bredsiden, nakken og den ene
smalsiden bevart. Lengden er 5,5 cm. Hele nakkepartiet er slipt og er fasettert med antydning
til smalsider.  Økseffagmentet framkom som løsfimn sør på feltet under flateavdekking.  Fint
tilslipte nakker er ikke spesielt vanlig på bergartsøkser i området. De næmeste parallellene er
muligens å finne i midt-og nordnorsk materiale (Gjessing  1942: 25, figur 5). Om fragmentet
likevel skulle være fia en egg, er en rimlig tolkning at det er et eggfiagment på en stor, enkel
skafthulløks. En enkel skafthulløks er fimnet på Stensrød bare noen hundre meter lenger nord

:rkasebmo#shs:åst`:j3,:4m2i);rpåLeård:#åe=::Fi:X:|f.a:eiåehbarr.nfsoer:|gdåe:.f4kåivj:::risnog:nfao;
stmktur  1  til  3035  +/-  40  BP  (1380  -  1215  f.  Kr.  i  kalibrerte  år)  kan  understøtte  denne
tolkningen.
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Figur  34:  Funn fra  Berget  2.  Flint:  Fragi'nent  av  tynnakket flintøks,  den  antatte  nakkedelen peker  ned  (1),
firagment av slipt flint (2), knakkestein (3). Målestokk 1 : 1. Tegning Bjørn-Håkon Eketuft Rygh.

88



SvinesundDrosiektet bind  1 Varia 54

Figur  35:  Bergart fta Berget  2:  Eggftagment av tverrøks, eggen peker ned.  (1), antatt nakkefi.agment av øks,
nakken peker ned  (2), kjeme med platfiorm  (3).  Målestokk  1 : 1  (1-2)  og  1 :2  (3). Tegning Bjørn-Håkon Eketufit
Rygh.
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Figur  36:  Skår av traktbegerkeramikk fta Berget  2.  Bukskår med vertikal snorstempel  (1-12)  og halsskår  (13-
14). Målestokk 1 : 1. Tegning Bjørn-Håkon Eketuft Rygh.
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Av øvrig bergart finnes en plattformkjeme, tre knakkesteiner av granitt, to kvartsavslag, samt
noen kvartsfragmenter. Kjemen er av grønn, eruptiv bergart og er en flersidig kjeme med en
plattform (figur 35:  3).  Den har en største diameter på  10 cm.  Den ble fimnet i utkanten av
avfallsdynga i vest,  like ved fimnstedet til bergartsøksa og den store steinen. Et håndbryne i
sandstein ffamkom under avtorvingen, men dette er av yngre alder.

KERAMIKK

Totalt ble det samlet inn 49 keramikkskår, sammenlagt 80,2 gram.  Disse fiamkom innenfor
den  store  flintkonsentrasjonen  lengst  sørøst  på  feltet  (figur  36).  Hovedparten  av  skårene
(73%)  ble  fimnet  innenfor  samme  kvadratmetersrute  mens  de  resterende  lå  i  nabomtene.
Materialet har en stor fragmenteringsgrad og hovedparten av skårene er mindre enn 2 cm, det
største er 3,3 cm. Over halvparten av skårene var tilstrekkelig intakte til å bestemme hvilken
del  av  karet  de  tilhørte.  18  er  tolket  som  bukskår  og  fem  som  halsskår.  To  av  skårene  er
grovere, tykkere og i dårligere forfatning enn de andre, og kan muligens være fra karets bunn.
Halsskårene er tydelig utsvunget og indikerer at karet har hatt traktfom (figur 36:  13 og  14).
Det  finnes  ingen  skår  med  markert  skulder,  men  enkelte  av  bukskårene  har  antydning  til
skulderknekk.  Godset er fint,  godt brent og er granittmagret med innehold av små kom av
glimmer,  feltspat og kvarts.  Godstykkelsen er 0,5  til 0,7 cm.  Skårene antas å tilhøre samme
kar ut fra typen gods,  fom og  dekor.  At skårene ble  fimnet samlet støtter også opp under
denne tolkningen. Tretten av skårene har dekor (fig). Samtlige av disse er bukskår og dekoren
er den samme på alle skårene: En sone med vertikale innstemplede linjer av snorstempler.

Keramikken har likhetstrekk med traktbegerkeramikk både i fom og dekor og den bør trolig
oppfattes  som  keramikk  av  denne  typen.  Et  traktbeger  kan  defineres  som  et  leirkar  av
begergruppen, bestående av traktfomet hals med overgang til en avrundet buk (Ebbesen og
Mahler  1979:  31).  For  å  gi  en  næmere  bestemmelse  av  keramikken  fra  Berget  2  er  det
nødvendig  å  se  på  typologien  som  er  utarbeidet  på  traktbegerkeramikk  i  Sør-Skandinavia.
Traktbegre forekommer under hele tidligneolitikum og et stykke inn i mellomneolitikum. Den
tidligneolittiske  Traktbegerkulturen ble  av  Becker (1948)  inndelt  i  tre  grupper:  A,  8  og  C.
Oppdelingen bygget på studier av traktbegerkeramikken og gruppene A - C ble oppfattet som
en kronologisk sekvens.  Et karakteristisk trekk for type  C  er mønstring på buken  enten av
sammenhengende avstripning eller loddrette streker. Keramikk av denne typen er den yngste
av   den  tidligneolittiske   traktbegerkulturens   kar  og   dateres   til   periode   TN   C.   Gruppen
kjennetegnes  av  stor  variasjon  både  i  utfoming  og  omamentikk  og  omfatter  flere  lokale
grupper.  Beckers  system  er avløst av andre  systemer med flere parallelle  lokalgrupper som
igjen  er ordnet  i  kronologiske  sekvenser (Østmo  1998a:  88).  Torsten  Madsen  og  Jens  Erik
Petersen   (1984:   93-102)   viste   blant  annet  til   at   `4C   dateringer   ikke   støttet   opp   under
typeinndelingen  A  -  C  som  en  kronologisk  sekvens  og  argumenterte  for  flere  samtidige
grupper  i  tidligneolitikum.  I  slutten  av  tidligneolitikum,  i  TN  C,  finnes  det  flere  lokale
keramikkgrupper   som   Volling   i   Nordjylland,   Fuchsberg   i   Sørøstdanmark   og   Virum   i
Østdanmark. Eva Koch inndeler traktbegerkeramikken fi.a Sjælland, Lolland og Falster i type
I -VIII (1998: 81-113). Keramikken ffa boplassen Berget 2 vil i følge denne inndelingen høre
inn  under  de  yngste  typene,   og  ha  størst  likhetstrekk  med  type  IV,  hvor  dekoren  er
karakterisert    av   vertikal    avstripning   på   buken.    Typen   opptrer   i    siste   halvdel    av
tidligneolitikum,  i  TN  C,  og  har  fått  betegnelsen  Virumstilen.  Virumstilen  har  en  stor
variasjonsbredde   og   kjennetegnes   blant   annet   av   omamenter   bestående   av   loddrette
linjegrupper  eller  flatedekkende  mønstre  i  ekte  snor  og  forskjellige  andre  vannrette  og
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loddrette mønstre i ekte snor (Ebbesen og Mahler  1979). Keramikken fi.a Berget 2 har størst
likhetstrekk med denne stilen.

På en rekke boplasser i  Sør-  og Øst-Norge er det påvist dekor på keramikk som kan være
traktbegerkeramikk  (Mikkelsen  1984:   106-111).  En  del  av  keramikken  ffa  fangstboplassen
Narestø  11  i  Aust-Agder  har  tidlige  elementer  i  både  fom  og  dekor,  som  tettstilt  vertikal
avstripning  på  buken,  og  er  antatt  å  være  fta  TN  C  eller  MN  1.  Boplassen  lok.  526  ved
Nordmannslogen på Hardangervidda er ]4C datert til 4860 +/-170 BP og her ble det fimnet 9
dekorerte og 22 udekorerte grove skår av traktbegerkeramikk (Indrelid og Moe 1983: 41-42).
Dekoren  er  utført  med  ekte  snor  med  korte,  vertikale  avtrykk  under  mumingsranden  og
horisontale linjer på buken. Denne dekonypen er vanlig i tidligneolitikum innenfor TN C og
keramikken  fra  lok.  526  antas  å  falle  innenfor  tidsrommet  5000  til  4700  BP.  Det  er  også
fimnet avslag av slipte flintøkser på boplassen, blant annet av en sikker tynnakket øks. Einar
Østmo (1998a: 95-99) har gjennomgått boplassfimn ffa Østfold med innslag av keramikk som
kan være fra tidligneolittisk tid. Boplassfimn fia Ystehede i Halden, Skjeltorp, Gunnarstop 2
og  Komperød  i   Skjeberg  har  alle  fimn  av  udekorerte  keramikkskår  som  kan  være  fi.a
tidligneolitkum.  Materialet  er  imidlertid begrenset  og  er vanskelig  å  datere.  På  Lundvoll  i
Tune  ble  det  under  veiarbeid  fimnet  noen  dekorerte  skår  av  traktbegerkeramikk  og  noen
flintstykker.  Skårene er dekorert med vertikale linjer og kan dateres til TN C - MN I (Østmo
1986:   193).   Funnene  stammer  antagelig  fra  en  boplass.   I  megalittgraven  på  Skjeltorp  i
Skjeberg ble det fimnet deler av en fotskål datert til MN lb-II (Østmo 1982: 20-23).

Det  er  naturlig  å  se  boplassen  Berget  2  i  sammenheng  med  boplassfimn  ffa  Båhuslen  og
nordvestkysten av Sverige.  Keramikken er nært beslektet med fimn som er gjort på en rekke
boplasser   i   Vest-Sverige.   På   boplasser   hvor   det   finnes   traktbegerkeramikk   er   disse
hovedsakelig  fimnet  sammen  med tverrpiler.  I  Båhuslen  savnes  den  eldste,  tidligneolittiske
keramikkgruppen  og hoveddelen av materialet plasseres  i  TN C  (Kihlstedt med flere  1997:
90).    På    Boplassen    367    i    Morlanda    sogn   på   Orust   ble    det    fimnet   678    skår   av
traktbegerkeramikk.   Det  dekorerte  materialet  er  dominert  av  vertikale   linjer  på  buken.
Keramikken  er  antatt  å  tilhøre  TN  C  (Munkenberg  1997).  Den  vanligste  dekortypen  på
vestsvensk traktbegerkeramikk er bukstrek, og typen forekommer blant annet på boplassene
R6rby, Glimsås, Ångås, Henrietteberg, Diseflat, Båtsberg og Håsthagen (Kihlstedt med flere
1997:    103).   Boplassen   Slottsm61lan   like   nord   for   Halmstad   har   et   rikt   materiale   av
tidligneolittisk keramikk fra TN 8  (Westergaard  1998).  Over 50 kilo keramikk ffamkom på
denne boplassen. Keramikken er dekorert ved munning og hals og dekoriypene omfatter først
og fremst snordekor, men også groper, pinner og neglinntrykk. På boplassen Letsegården sør
for   G6teborg   ble   det   fimnet   ca   syv   kilo   keramikk   (Peterson   1991:   40-45).   Dekoren
forekommer  hovedsakelig  på  buken,  hvor  vertikale  linjer  er  dominerende.  Keramikken  er
også dekorert ved munning og hals med snorstempler og inntrykk av ulike slag. Boplassen er
antatt å være fra TN C.

STRUKTURER

Det  ble  ikke  påvist  spor  etter  markerte  ildsteder  på  feltet  bortsett  ffa  ansamlinger  med
skjørbrente stein. En struktur kom til syne i toppen av lag 4, ca 30 cm under torven, vest for
og  i  utkanten  av  avfallsdyngen.  Den  avtegnet  seg  som  et  ovalt  og  uregelmessig  grått,
kullspettet Sllskifte i den sandige undergrunnen. Fyllskiftet målte 1,2 x 0,5 m og var orientert
nordvest-østsørøst.   Strukturen  var  bredest  i  øst  og  smalnet  av  mot  vest.   Strukturen  ble
observert ca 20 cm under torvlaget, men hadde en svært uklar avgrensning. Den ble da tolket
som  en  mulig  rotvelt,  men  ved  utgravning  av  lag  3  skilte  strukturen  seg  markant  ut  fi.a
området rundt med mye flint og noe skjørbrent stein. Strukturen ble senere skilt ut som to
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Figur 37: Profil av struktur  1. Østre halvdel er gravd ut. Mot sørvest. Foto: Vanja Tørhaug.

struktuer, struktur 1  og 2 og snittet i tre snitt, snitt 1, 2 og 3. Snittene ble gravd ned til steril
grunn, til ca 40-50 cm under torven i toppen av lag 5 og 6.

Stnktur  1  ble  snittet i  sørøst-nordvestlig retning,  snitt  1.  Fyllmassen i  strukturen  inneholdt
sand,   trekull   og   skjørbrente   stein.   Massen   var   vanskelig   å   skille   fra   den   naturlige
undergrunnen, men den hadde en noe fetere konsistens og en gråsvart spettet farge. Strukturen
framkom i toppen av lag 4 og gikk ned til  18  cm dybde.  Den hadde fom av en svak rund
nedskjæring og er tolket som et mulig ildsted (figu 37). Det ble fimnet til sammen 59 flint og
ca.  to  liter skjørbrente  stein i  struktur  1.  Det ble tatt ut en prøve  av  snittet til  flottering for
makrofossiler.  Prøven inneholdt trekull,  et forkullet hasselnøttskall og et bringebærffø  som
kan  tyde  på  at  gropen  er  rester  av  et  ildsted.  Disse  artene  er  vanlig  å  finne  i  mange
arkeobotaniske kontekster og  de tolkes  gjeme  som å representere boplassaktivitet (Soltvedt
2000:  59).  Struktur  2  1å  lengst  vest  og  gikk  fra  toppen  av  lag  4  ned  til  30  cm  dybde.
Fyllmassen  besto  av  noe  kullblandet  sandjord  med  innhold  av  noen  få  flintartefakter  og
skjørbrente stein. Det ble også gjort fimn av en plattfomkjeme av bergart. Nedskjæringen var
noe uklar og gikk inn mot en ca 1 m3 stor jordfast, steinblokk. Tolkningen av struktur 2 er mer
usikker, og det er mest nærliggende å tolke den som nedvasking av organisk materiale langs
steinblokken  som  har  gitt  gode  forhold  for  rotsystemer.  Fyllskiftet  kan  ha  oppstått  ved
nedvasking og oppråtning av røtter som har søkt seg etter vannet langs steinblokken.

[4C DATERINGER

Det   ble   samlet   inn   14   forkullede   hasselnøttskall   under  utgravningen.   Disse   framkom
hovedsakelig under vannsålding fi.a fimnførende lag. To av hasselnøttskallene ble sendt inn
som prøvemateriale til  ]4C  datering.  Dateringene var yngre enn forventet og ga henholdsvis
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datering til  1175  +/-65  BP  (  780 -965  e.  kr.  i kalibrerte  år,  Tua-3232)  og  695  +/-65  BP
(1280-1385  e.  kr i kalibrerte år, Tua-3231) det vil si til periodene vikingtid og middelalder.
Det ble samlet inn trekull fra fimnførende lag 2 sørøst på feltet fra den antatte avfallsdyngen,
der   hvor   den   største   konsentrasjonen   med   skjørbrent   stein   ble   påvist.   Trekullet   er
vedartsbestemt av Helge lrgens Høeg til bjørk og hassel. Prøven er datert til  1574 +/-70 BP
(415  -  590  e.  kr.  i  kalibrerte  år,  Tua-3281),  det  vil  si  fra  perioden  folkevandringstid  til
merovingertid.   Det  ble   samlet   inn   trekull   ffa   struktur   1   i   plan   og   tatt  ut  trekull   fta
makroprøven  i  snitt  1.  Trekullet  er vedartsbestemt av Høeg  til  fiiru,  eik  og bjørk,  hvor de
fleste bitene er av bjørk. En trekullprøve av bjørk fia snitt 1  ga en datering til 3035 +/-40 BP
(1380 -1215  f. kr.  i kalibrerte år, Tua-3580), det vil si til eldre bronsealder. Det ble i tillegg
forsøkt tatt ut en prøve fra innsiden av et keramikkskår.  Det var et tynt lag på innsiden av
skåret som muligens kunne være forkullet og det ble skrapt av i et forsøk på en datering av
keramikken. Prøven viste seg å ikke inneholde noe kull.

Ingen  av  ]4C-prøvene  anses  å  daterte  aktivitetene  på  boplassen  som  kan  knyttes  til  det
fiamgravde oldsaksmaterialet.

NATURVITENSKAPELIGE PRøVER (FOSFAT, MAKROFOSSILER ETC)

Før utgravningen startet ble det foretatt en fosfatkartering på boplassen. Det ble tatt ut prøver i
et rutenett med 2 x 2 m store ruter over hele flaten.  Prøvetakingen ble utført etter en såkalt
"spot test-metode" (Bakkevik  1980) med jordbor, der det ble tatt ut prøver for hver  10 cm i

vertikalplanet.  En  fiill  presentasjon  av  metoden  vil  bli  gitt  av  Ola  Rønne  i  Varia  nr.  4.
Metoden er upresis og har mange feilkilder og må derfor brukes med forsiktighet. Resultatene
av  analysene  fra  boplassen  viste  at  fosfaten  lå  konsentrert  i  vest  og  sørvest  på  flaten.
Fosfatverdier  ble  påvist  i  dybdenivåene  40  -  80  cm,  noe  som  viser  at  fosfaten  er  vasket
vertikalt ned i undergrunnen. Funnkonsentrasjonene var størst i østre del av flaten mot berget,
men fosfatinnholdet var her fraværende. Fosfatspredningen er noe vanskelig å tolke sett i lys
av  fimnspredningen.  En  forklaring kan være  at  det høye  fosfatinnholdet vest på flaten har
sammenheng med avfallsaktivitet på boplassen fra for eksempel slakting. En annen forklaring
kan være  at fosfaten har samlet  seg  i  området mellom  fjellveggen  i  vest og berget i  øst på
grunn av sterk utvasking.

Det  ble  tatt  ut  en jordprøve  ffa  struktur  1  til  flottering  for  makrofossiler  fta  snitt  1  i  øst.
Prøven hadde et volum på tre liter og ble tatt ut i profilen etter at anlegget var snittet, for å
sikre    best   mulig    kontekst.    Prøven   ble    analysert    av    Milj6arkeologiska   laboratoriet,
Institutionen   fbr   arkeologi,   Umeå   Universitet.   Makrofossilprøven   inneholdt   trekull,   et
forkullet hasselnøttskall og et bringebærfrø.

FUNNSPREDNING

Antallet  artefakter  varierte  mye  mellom  de  enkelte  graveenhetene,  og  fimnfrekvensen  var
høyest  i  det  sørøstre  området  av  hovedfeltet.  Området  i  vest  og  nordvest  var  tilnæmet
fimntomt.  Tre flintkonsentrasjoner er påvist i hovedfeltet, to små konsentrasjoner nordøst og
sørvest på feltet, og en stor konsentrasjon i sørøst (figur 38). Funnkonsentrasjonen i nordøst lå
innenfor et ca. 3 m2 stort område. Hovedmengden av flinten herfi.a er grovkomet og av dårlig
kvalitet.   Flintavfallet   teller   omkring   250   stykker.   Ingen   kjemer   ble   fimnet,   men   en
knakkestein av flint lå et par meter vest for konsentrasjonen. Av redskaper fantes to tverrpiler,
en avslagskniv,  ett stykke med hakk og to ftagmenter med diverse retusj.  En liten andel av
flinten  er brent  (10°/o).  Mengden  med  skjørbrent  stein  er  svært  sparsommelig  i  det  nordre
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området og det er kun påvist spredte forekomster i nær tilknytning til flintkonsentrasjonen.
Det er ingen sikre indikasjoner på at det har vært et ildsted her, men den brente  flinten og
ansamlingen av skjørbrente steiner kan tyde på ildstedaktivitet.

Det sentrale området på flaten hvor hovedmengden av fimnene framkom, lå i sørøstre del av
feltet. Flintkonsentrasjonen lå innenfor et område på s x 6 m i nord-sørlig retning, i viftefom
mot berget.  Hovedmengden  av  artefaktene  fta boplassen,  medregnet redskapene,  kjemene,
mikroflekkene   og   keramikken   er   fimnet   innenfor   dette   området.   De   mest   fiinnrike
kvadrantene inneholdt mellom 42 og 74 flintartefakter. En stor andel av flinten i dette området

:ij::å::no,%:,teinørfahno,::i:=åå:?.::gbsr,e::åi.n,tbpeårgbeo,pi`:S:ei:n`:`ngfi:rr::';reHa%eå?:n2:dTeiTtim.es§
for at konsentrasjonen med brent flint og skjørbrente stein sammenfaller, er .det lite trolig at
dette er rester etter ildsteder. Konsentrasjonen av flintavfall, ødelagte redskaper, brent flint og
skjørbrente  stein tyder snarere på at området har vært anvendt som utkastområde og derfor
bør tolkes som en avfallsdynge. Lengre inn på flaten var det langt mindre skjørbrent stein, noe
som tyder på at boplassområdet er ryddet og at avfallet er deponert i utkanten mot berget som
naturlig avgrenser boplassflaten.

Flintkonsentrasjonen   lengst   sørvest  på   feltet   omfatter   omlag   200   flintartefakter.   Blant
materialet finnes mikroflekker, men ingen redskaper eller kjemer. En liten andel av flinten er
brent og en konsentrasjon med skjørbrente stein lå like nord for flintkonsentrasjonen, noe som
kan  tyde   på  rester   etter  ildstedaktivitet.   Funnkonsentrasjonen   er  tolket   som   en   mulig
knakkeplass.

Kjemene   ligger   hovedsakelig   spredt   i   den   sørøstre   del   av   feltet   innenfor   den   store
flintkonsentrasjonen  (figur  38).  Forøvrig  ble  det  fimnet  en  bipolar  kjeme  i  den  nordøstre
flintkonsentrasjonen   samt  en  uregelmessig  kjeme   og   et  kjemefiagment  midt  på  flaten
nordvest for den store flintkonsentrasjonen.

Hovedmengden av mikroflekkene er fimnet innenfor flintkonsentrasjonen i sørøst, tolket som
avfallsdynge (figur 38). De øvrige lå innenfor eller nært ved flintkonsentrasjonene i nord og
sørvest samt området midt på feltet.

Tverrpilene  lå  spredt  over  hele  flaten  i  hovedfeltet  (figur  39).  Ingen  tverrpiler  framkom  i
delfeltet  nordvest  på  flaten   eller  i  prøverutene.   I  alt  ni   tveripiler  ble   fimnet  innenfor
avfallsdyngen i sørøst. To tveripiler ftamkom midt på feltet nordvest for avfallsdyngen og to
ble fimnet ved flintkonsentrasjonen i nordøst.

Spredningen  av  retusjerte  flekker,  avslag  og  ftagmenter  fordeler  seg  hovedsakelig  til  tre
områder, i nord, på midten og i sørøstre del av feltet (figur 39). I flintkonsentrasjonen i nord
fiamkom en skraper, en avslagskniv, ett brent fiagment med retusj og ett stykke med tanning.
I  området midt på  feltet  like  nordvest  for den  store  fimnkonsentrasjonen ble  det  fimnet to
avslagskniver,  en  skraper  og  to  mindre  fiagmenter  med  retusj,  hvorav  den  ene  var brent.
Hovedparten    av    de    retusjerte    avslagene    og    ftagmentene    ffamkom    i    den    store
fiinnkonsentrasjonen i sørøst, totalt 17 stykker og blant disse, seks skrapere og en flekkekniv.

De  49  keramikkskårene  som  ble  fimnet,  fiamkom  innenfor  den  store  flintkonsentrasjonen
lengst sørøst på feltet (figur 40). Hovedparten av skårene (73%) ble fimnet innenfor samme
kvadratmetersrute mens de resterende lå i naborutene.
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Figur 38 : Spredningskart over flint, kjerner, mikroflekker og lmakkestein på Berget 2.

96



SvinesundDrosiektet bind 1 Varia 54

55 x48y

Q®1
Q

0

D

a)0
aa0

50x 50v      S®o

Tverrpiler

.æ     ®o            o                      gf        o

_C)

2
•   Skraper
®   Stykke med retusjerte hakk
®   Kniver
•    Fragmenter med retusj

Ea§tåFibenk

0c'0

o  aoog  o    5  o8  o

EE
.       ¢ooooo

40 x 57 y

A
o             1             2m              N

1 : 120

Figur 39: Spredningskart over tverrpiler, skraper, kniver ogftagmenter med retusj fta Berget 2.
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Figur 40: Spredningskart over keramikk, ftagment aw tynnakket flintøks og slipt flint fta Bergei 2.
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Figur 41 : Spredningskart over brent flint og skjørbrent stein fi.a Berget 2.
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De  øvrige  gjenstandsgruppene  er fimnet  i  så  lite  antall  at  deres  spredning  er omtalt under
presentasj onen av fimnmaterialet.

DATEFHNG PÅ GRUNNLAG AV TYPOLOGI 0G STRANDLINJE

Funnene fta boplassen hører inn under en senmesolittisk-tidligneolittisk kontekst. I Øst-Norge
er det skilt ut to faser i senmesolitikum (ca 7500 - 5000 BP), fase 3/nøstvetfasen og fase 4/sen
flintspissbrukende  fase  (Mikkelsen   1975a).  Typologisk  er  nøstvetfasen  karakterisert  ved
ledetyper  som  nøstvetøkser,  håndtakskjemer,  sandsteinskniver,  slipeplater  i  sandstein  og
produksjon av mikroflekker. Råmaterialet er preget av stor variasjon med en omfattende bruk
av  bergarter  som  råstoff til  økser,  men  bergart  brukes  også  som  et  supplement  til  flint  i
områder hvor flinttilgangen har vært dårligere.  Fase 4 er skilt ut som en egen fase mellom
nøstvetfasen og tidligneolitikum på grunnlag av endringen i redskapsinventaret i store deler
av Øst-Norge,  med en overgang ffa bruk av mikroflekker som prosjektiler til enkle  spisser
som tverrpiler,  skjev-og eneggede spisser og tangespisser. Egil Mikkelsen (1975a) plasserer
fase 4 innenfor tidsrommet 6300/5600 til 5000 BP, men presiserer at fasegrensen mellom fase
3   og   4   er   usikker.   Nøstvetøksene   forsvinner   og   flintborene   blir   sjeldnere   i   fase   4.
Flintteknikken  i   fase  4   er  dominert  av  avslag  produsert  på  uregelmessige  kjemer,   og
råstoffbruken  er hovedsakelig basert på flint.  Det er en  sterk kontinuitet i  flintteknologi  og
redskapsinventar gjemom fase 4 og inn i tidligneolitikum (Berg  1995, GIørstad  1998a og b,
Lindblom 1984, Mikkelsen 1984, Østmo  1988a).

Av boplasser som er datert til fase 4 i Østfold må nevnes boplassen på Kjeøy ved Sponvika i
Halden og lokalitet 5 fi.a Saugbrugsforeningens tomt i Halden by som ligger på samme høyde
som boplassen Berget 2, ca 40 meter over havet (Lindblom med flere, uten årstall; Mikkelsen
1975a).  På  Kjeøy  er  det  samlet  inn  løsfimn  av  fem  eneggede  spisser,  to  tangepiler,  fire
tverrpiler, tre avslagskrapere med konveks retusj, en flekkeskraper med konveks retusj,  fire
uregelmessige  kjemer,  to  bipolare  kjemer,  en  mikroflekkekjeme,  en  konisk  kjeme,  fire

:.nåi,difiå:ei:':g::rfl:reed,Etatå::e¥n:gre#abi:åi:eftdseørk:;:rada',oe:å:itbe:p5|agsaens:=g:n¥rs::åå:jnåne:
6250-5405 BP. Det er fimnet 34 tveripiler, 69 skrapere,  14 bor, 96 uregelmessige kjemer, 57
bipolare  kjemer,  18  plattformkjemer,  en kjølfomet kjeme,  5  håndtakskjemer,  433  flekker,
1656 mikroflekker og noen atypiske bergartsøkser (Glørstad 1998a: 72).

En  annen  sentral  boplass  er  Ystehede,  Idd  i  Halden,  som  ligger  noe  lavere  enn  de  andre
boplassene, ca 33  meter over havet (Olstad  1993).  Det er fimnet ca.  16000 flintartefakter på
lokaliteten. Pilspissene omfatter 172 stykker, hvorav 84 tveripiler, 58 eneggede spisser og  11
tangespisser.  Flintteknologien  er  dominert  av  avslagsteknikk  tilvirket  på  uregelmessige  og
bipolare kjemer. Noen få mikroflekker finnes, men disse er usikre i fomen.  Det ble fimnet
noen neolittiske artefakter,  som en tveripil laget av slipt flint, ett avslag av slipt flint, en hel
tynnbladet,  tynnakket  flintøks  og  noen  ubestemmelige  udekorerte  keramikkskår.  En  ]4C
datering  fi.a et ildsted ga en datering til  overgangen mellomneolitikum-senneolitikum.  Både
Ove  Olstad og  Håkon  Glørstad antar i  sin vurdering at øksen  og  ildstedet representerer et
senere innslag på boplassen (Glørstad 1998a: 78, 0lstad 1993). 0lstad konkluderer med at det
ikke kan foretas en entydig datering av boplassen på grunnlag av fimnmaterialet, og foreslår at
boplassen kan ha vært brukt i fase 4 og sporadisk i neolitikum. En annen mulighet er at den
har vært brukt i  siste del  av senmesolitikum og inn i første halvdel av neolitikum.  Som en
tredje mulig tolkning er det foreslått at den i sin helhet er ffa tidligneolitikum (Olstad  1993:
53-54).    Det   finnes   demed   ingen   sikker   datering   av   boplassen   på   Ystehede,   men
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fimnmaterialet  inneholder  både  et  typisk  fase  4  inventar  og  har  innslag  av  slipt  flint  og
keramikk som åpner for en mulig datering til tidligneolitikum.

Det er fimnet flere boplasser i Vest-Sverige ffa perioden senmesolitikum og tidligneolitikum.
Et titalls boplasser med fimn av tverrpiler er undersøkt i G6teborg og Båhuslen og disse er
hovedsakelig  datert  til  slutten  av  senmesolitikum  og  tidligneolitikum  (Jonsåter  1984:  28,
Larsson med flere  1997). Det er noe mer problematisk å datere de vestsvenske boplassene, da
disse oftest omfatter fimn fra flere faser. Mats Jonsåter (1984: 39,42) har argumentert for at de
tidlige    tverrpilboplassene    uten    keramikk    skulle    dateres    til    den    tidligste    delen    av

:iadfåneeno`åiekdu=.a:,ebreåeerrf:Tår(eln:9å:en7å)#3:daqtv:,e¥i:smp;s,så::fi::sdt:,pøpft:e:i,4teåt:,SeT:nr;ge:
datert de tidligste tverrpilboplassene til den siste fasen av senmesolitikum (Larsson med flere
1997:  46,  2000:  221-224).  Boplasser ffa denne perioden er Breared i Halland (5200 BP eller
ca.  4100  f.  kr.  i  kalibrerte  år),  Kungsbacka  (5200  BP  eller ca.  4100  f.  Kr.  i  kalibrerte  år),
Asige (5000 BP eller ca. 3900 f. kr. i kalibrerte år), Lyse i Båhuslen (5500 BP eller ca. 4400 f.
kr. i kalibrerte år) og Evensås i Båhuslen (5000 BP eller ca. 3900 f. Kr. i kalibrerte år).

Tverrpiler  forekommer på  de  tidligneolittiske  boplassene  sammen  med  traktbegerkeramikk
(Kihlstedt  med  flere   1997:   100-104).  Det  er  stor  variasjon  i  boplassenes  størrelse,  men
flertallet av de undersøkte lokalitetene har vært små, med fimn innenfor 100-200 m2. De store
boplassene    er    opp    til    600    m2    med    et    stort    antall    tverrpilspisser,    skrapere    og
traktbegerkeramikk.  På boplassen Fåglevik på Hisingen fiamkom det over 300 tvenpiler og
seks  kilo keramikkskår (Wigforss  1992).  Av andre  store boplasser kan nevnes  Halleh6g på
Onsalahalv6n (Sarauw og Alin  1923), Ångås 23:S  187 i Våstra Fr6lunda og Lilleby  12:S  160
på  Hisingen  (Andersson   1973).  Boplassen  på  Berget  2  kan  sammenlignes  med  de  små
kystnære boplassene fia Vest-Sverige som er karakterisert av et lite antall tverrpiler, skrapere
og med innslag av traktbegerkeramikk og slipt flint.

Flinten   som   er   fimnet   på   Berget   2   lå   innenfor   et   150   m2   stort   område   hvor   tre
fimnkonsentrasjoner  kunne  skilles  ut.   Funnene  fi.a  de  ulike  konsentrasjonene  var  svært
homogent  sammensatt både  når  det  gjelder  flintteknologi  og  type  redskaper,  noe  som kan
indikere  at  boplassen  har  vært  anvendt  innenfor  samme  tidsrom.  Materialet  fia  boplassen
omfatter  typologiske  trekk  som  er  bestemmende  for  dateringen.  Flintredskapene  omfatter
hovedsakelig  tverrpiler,  skrapere  og  kniver,  noe  som  er  vanlige  redskapstyper  i  fase  4  i
senmesolittikum og i tidligneolitikum. Flintteknologien er rettet mot tilvirkning av redskaper
på  avslag  fra uregelmessige  kjemer med en  eller flere  plattfomer.  Tverrpiler,  skrapere  og
kniver  har  i  99,9  %  av  tilfellene  vært  bearbeidet på  avslag.  Noen  fa  artefakter  skiller  seg
imidlertid  ut  fra  dette  bildet  og  viser en  tilstedeværelse  av  en  annen  teknologi.  Flekker  er
sparsomt representert i materialet, men finnes i fom av en flekkekniv. Regulære mikroflekker
er  fimnet  spredt  over  hele  boplassflaten  og  disse  omfatter  i  alt  60  stykker,  hvorav  en  har
kantretusj.  Mikroflekker  og  flekker  viser  at  det  har  forekommet  tildanning  av  regulære
flekkekjemer med tildannet rygg. Forekomsten av mikroflekker er trekk som peker tilbake til
senmesolitikum,   men   de   typiske   nøstvetelementene   slik   som   håndtakskjemer,   bor   og
nøstvetøkser   mangler.   Fragmentet   av   den   tynnakkede   flintøksa,   den   slipte   flinten   og
traktbegerkeramikken lå spredt over hele det utgravde boplassområdet, noe som kan indikere
samtidighet  med  resten  av  fiinnmaterialet.  Det  er  imidlertid  også  en  mulighet  for  at  disse
stammer ffa et senere opphold på boplassen i siste del av neolitikum. Småflintredskapene som
er fimnet på boplassen kan ikke brukes til en mer nøyaktig datering da disse opptrer både i
fase 4 og i tidligneolitikum. Unntaket er ffagmentet av den slipte flintøksa som er av typen
tynnakket   øks   av   den   eldre   typen,   type   I-Vl   i   Nielsens   (1977)   system,   som   dateres
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hovedsakelig til TN 8 og TN C. Keramikken har likhetstrekk med Virumstilen eller type IV i
Kochs  (1998)  system  som begge forekommer i  slutten av tidligneolitikum i  TN C.  Når det
gjelder mikroflekkene  finnes  disse  vanligvis  i  senmesolitikum,  noe  som  antyder en  høyere
alder enn de tidligneolittiske  oldsakene.  Det finnes demed elementer i materialet som kan
sies  å gi  en  sprikende  dateringsramme,  slik  som den  slipte  flintøksa,  det  slipte  fiagmentet,
mikroflekkene, de få flekkeredskapene og keramikken. Disse artefaktene finnes integrert i det
øvrige  materialets  distribusjon,  men  viser  til  en  teknologi  som  er  forskjellig  fi.a  den  enkle
avslagsbaserte teknologien som preger det øvrige artefaktmaterialet.  En entydig datering av
boplassen er derfor problematisk fordi det i materialet finnes trekk som både peker mot en
datering til fase 4 og tidligneolitikum.

Sammenlignet med boplassene fra Halden, Kjeøy, lokalitet 5 ffa Saugbrugsforeningens tomt
og Ystehede, har materialet fra Berget 2  flere typiske tidligneolittiske elementer som skiller
den fra disse. Likheten med disse boplassene viser seg primært ved forekomsten av tveripiler
og  utstrakt  bruk  av  avslagsteknologi.   På  lokalitet  5  ble  det  også  fimnet  et  stort  antall
mikroflekker og  noen  håndtakskjemer.  Den  store  likheten  i  materialet mellom  disse  fase 4
boplassene og boplassen Berget 2 indikerer en samtidighet.

De næmeste parallellene til keramikkmaterialet ffa Berget 2 finnes i Båhuslen og i Sør- og
Øst-Norge.  I  Mikkelsens  (1984:   106-111)  diskusjon  om  den  tidligste  neolitiseringen  i  Øst-
Norge blir boplassen Narestø 11 i Aust-Agder knyttet til traktbegerkulturens fangstboplasser.
Erik Hinsch (1955: 93-94) mente at keramikken var beslektet med traktbegerkulturens kar fi.a
TN 8 og C. Flere av elementene fra Narestø 11 finnes på en del av de vestsvenske boplassene
som kan  dateres  til  TN  C  og  MN  1  og  støtter opp under dateringen av den eldste delen av
Narestø  11  til  denne  perioden  (Mikkelsen  1984).  Fra boplassen  lok.  526 på Hardangervidda
finnes også keramikk som er antatt å være fra TN C (Indrelid og Moe 1982). I Båhuslen er det
som nevnt  flere  boplasser med  traktbegerkeramikk datert til  siste  del  av tidligneolitikum.  I
Båhuslen savnes den eldste keramikkgruppen ffa TN A -8 (3950-3650 f. Kr.) og hoveddelen
av  materialet  plasseres  i  TN  C  (3650-3399  f.  Kr.)  på  bakgrum  av  keramikken  og   ]4C
dateringene  (Kihlstedt  med  flere   1997:   90).  Materialet  ffa  Narestø  11,  lok.  526  og  flere
boplasser fia Båhuslen støtter opp under en datering av keramikken og den slipte flintøksa fta
Berget 2 til TN C. Demed er det en mulighet for at boplassen har vært benyttet mer enn en
gang, både i fase 4 og i slutten av tidligneolitikum.

Det  er  vanskelig  å  fastslå  med  sikkerhet  hvor  høyt  strandlinjen  har  ligget  på  den  tiden
boplassen var bebodd. Boplassflaten ligger på 42 - 40 meter over dagens havnivå, og i følge
strandforskyvningen for Haldenområdet betyr det at flaten ble tørrlagt omkring ca 6000 BP
(Sørensen  1999:  238).  Det  innebærer at flaten var tilgjengelig for bosetning omkring denne
tiden.  Det laveste punktet på boplassen  ligger på rundt 40 meter over dagens vaimstand og
stranden må da ha ligget noe under denne høyden da boplassen var i bruk. Boplassen vil da ha
vært strandbundet i slutten av senmesolitikum. De topografiske forholdene på stedet indikerer
at det var gunstig å komme til boplassen fra sjøen ved en strandlinje på noe under 40 meter. I
slutten  av  tidligneolitikum   lå  strandlinjehøyden  på  ca  30  meter  over  havet  (figur  26).
Avstanden ffa boplassen til sjøen var på denne tiden omkring 150 meter fordi dalbunnen flater
ut under 40 meter.  Aksepterer man de typologiske dateringene av boplassen til  fase 4 betyr
dette at boplassen var strandbundet engang etter 6000 BP og at hovedaktiviteten på boplassen
stammer ffa denne perioden. Den slipte flintøksa, det slipte flintffagmentet og traktbegeret er
fra  en  senere  aktivitet  i  TN  C  da  flaten  lå  godt  tilbaketrukket  fra  stranden.  En  altemativ
tolkning er at boplassen i sin helhet er ffa tidligneolitikum.  Forekomsten av mikroflekker er
beskjeden og det må tas forbehold om at disse ikke nødvendigvis utelukker en tidligneolittisk
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datering. Det ser ut til at mikroflekker fortsetter å opptre på boplasser også i tidligneolitikum i
Vest-Sverige,   noe   som   dermed   kan   tale   for   en   slik   tolkning   (Nordqvist   2000:    165).
Spredningen av flintavfall, mikroflekker, tvenpiler, slipt flint og keramikk taler for at disse
har forbindelse med hverandre og er ffa samme tidsrom. Keramikken ble fimnet i utkanten av
avfallsdyngen sammen med flintavfall, skjørbrent stein, to tverrpiler og et slipt flintfragment i
et område der det også var mikroflekker. Det lave antallet artefakter på boplassen kan tale for
kun en bosetningsfase. Jeg heller derfor mest til at boplassen som helhet skriver seg fia TN C,
men med forbehold om at materialet kan være fia to eller flere atskilte besøk i fase 4 og i TN
C.

AKTIVITETER OG AKTIVITETSOMRÅDER

Den  største  andelen  av  funnmaterialet  og  redskapene  ble  fimnet  innenfor  et  150  m2  stort
område midt på flaten og mot berget i øst.  I dette området var det lite  stein og bakken var
forholdsvis plan med svak helling mot øst. I vest og nord avtok fimnmengden kraftig og det
var stedvis svært mye stein.  På grunnlag av den horisontale fimnspredningen ble det skilt ut
distinkte fiinnkonsentrasjoner på boplassen som gjør det mulig å skille ut aktivitetsområder.
Det  er  lite  trolig  at  de  ulike  fimnkonsentrasjonene  med  flintavfall,  redskaper  og  annet
sekundært bearbeidet materiale skal oppfattes isolert. Konsentrasjonene ligger nær hverandre
og gjenstandstypene og den øvrige artefaktsammensetningen er så lik at de heller må forstås
som et sammenhengende aktivitetsområde. Det ser ut som flere typer aktiviteter har foregått
innenfor området.  Det ble ikke påvist noen strukturer på boplassen som umiddelbart kunne
tolkes  som  ildsteder,  men  spredningen  av  brent  flint  og  skjørbrent  stein  kan  indikere  flere
ildsteder.  Ingen  rester  etter  hytter  eller  hus  ble  påvist.  Struktur  1   er  ]4  C  datert  til  eldre
bronsealder og er tolket som et mulig ildsted som representerer en senere aktivitet i området.

Spredningsmønsteret for flint og skjørbrent stein antyder at forskjellige aktiviteter har foregått
innenfor    området    (figur   42).    Dette    viser   seg    gjennom    flintavfallskonsentrasjonene,
konsentrasjonen med skjørbrente stein og brent flint og spredningen av tverrpiler, skrapere og
kniver.   De   forskjellige   redskapene   er   påvist   både   i   aktivitetsområdet   i   nordøst   og   i
hovedaktivitetsområdet i sør. Med utgangspunkt i flintavfallskonsentrasjonene er det grunn til
å anta at tre av disse representerer knakkeplasser. Det meste av fimnmaterialet består av avfall
etter redskapstilvirkning og kasserte flintredskaper.  Spredningen av brent flint og skjørbrent
stein indikerer at det kan ha vært to ildsteder på boplassen. To konsentrasjoner av brent flint
og skjørbrent stein lå like ved flintkonsentrasjonene (knakkeplassene) i nordøst og sørvest og
peker  seg  ut  som  sannsynlige  områder  for  ildsteder.  Konsentrasjonen  av  brent  flint  og
skjørbrent  stein  var  størst  innenfor  den  store  fimnkonsentrasjonen  i  området  sørøst  på
boplassen,  men  sammensetningen  og  spredningen  av  ødelagte  redskaper,  avfallsmateriale,
kjemer, brent flint og skjørbrente stein tyder på at dette er utkastområdet eller avfallsplassen
på boplassen.

Flintkonsentrasjonen i nordøst var klart atskilt ffa det fimnfattige området rundt og omfattet
flintavfall,  en knakkestein av flint og redskapstypene tverrpil,  skraper, kniv og stykke med
hakk.  I  tilknytning  til  konsentrasjonen  fantes  også brent  flint  og  skjørbrent  stein  som  kan
indikere at aktiviteten i dette området har vært relatert til et ildsted. Flintavfallet representerer
trolig  en mindre knakkeplass hvor aktiviteter som oppskjerping av redskaper,  utskifting av
pilspisser, skraping og skjæring har foregått.

Den  største  fimnkonsentrasjonen  lå  i  sørøst.  Denne  omfattet  hovedmengden  av  flintavfall,
kjemer og redskaper på boplassen. Den største andelen av brent flint og skjørbrent stein fantes
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Figur 42 .. Tolkning av aktivitetsområder på boplass Berget 2.
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også i dette området.  Den store konsentrasjonen av skjørbrente stein, flintavfall og kasserte
redskaper  støtter  opp  under  en  tolkning  av  fimnkonsentrasjonen  som  en   avfallsdynge.
Avfallsdyngen har viftefom og ligger i utkanten av boplassflaten. Denne tolkningen støttes
av resultatene fi.a forundersøkelsen på Svinesund i 2000 hvor to boplasser fra nøstvetfasen og
fase 4 ble prøvegravd. Begge boplassene hadde varierende mengder med skjørbrent stein og
brent flintavfall i utkanten av boplassen og er tolket som et restultat av at boplassområdet er
ryddet og at avfallet er deponert i strandkanten (Boon 2000, Glørstad 2001 :  13-14).

Midt på flaten nordvest for avfallsdyngen lå det tverrpiler, kniver, skrapere og et fiagment av
en slipt flintøks. Antall flintredskaper i forhold til flintavfall var større her enn på den øvrige
delen  av  boplassen.  Det  fantes  også  noen  avslagskjemer  og  noe  skjørbrent  stein  i  dette
området.  Funnsammensetningen tyder på at skjæring,  skraping, utskifting  og tilvirkning  av
tverrpiler har foregått på denne delen av boplassflaten. Funnkonsentrasjonen i sørvest kan ha
vært en knakkeplass. Her ble det fimnet flintavfall og noen mikroflekker som kan representere
en  knakkesituasjon.   Flere  kjemer  ligger  like  nordvest  og  vest  for   flintkonsentrasjonen
innenfor     avfallsdyngen.     Det     er     sannsynlig     at     et     ildsted     har     ligget     innenfor
hovedaktivitetsområdet. Den store mengden med skjørbrente stein og brent flint i utkanten av
boplassen  indikerer  at  ildstedaktivitet  har  foregått  på  boplassen.   En  konsentrasjon  med
skjørbrente  stein og brent flint ble påvist like nord for den antatte  knakkeplassen i  sørvest.
Dette  området peker  seg  ut  som  et  sannsynlig  område  for  et  ildsted.  Boplassflaten  kan  ha
strukket seg noe lenger mot sør, men har trolig sluttet innenfor det området som ble avdekket
med  maskin.  Det  ffamkom  42  artefakter,  deriblant  et  fragment  av  en  bergartsøks  og  noe
skjørbrent stein, under flateavdekkingen, men ingen ildsteder eller andre strukturer ble påvist.
Funnene  fra prøverutene  i  dette  området utgjorde  totalt  11  flintartefakter.  Det lave  antallet
artefakter tyder på at dette området er utkanten av boplassflaten.

TOLKNING AV LOKALITETEN I LYS AV FUNN, STRUKTURER OG ANNEN FORSKNING

Hvis man antar at boplassen Berget 2 er fl.a TN C vil den ha ligget ca.  150 m fra stranden ved
en  mindre  elv,  innerst  i  fjordarinen  på  "Svinesundøya",  godt  beskyttet  av  fjell  (figur  43).
Boplassen er kystbundet og ligger i et miljø med gode kommunikasjonsmuligheter.  Den har
imidlertid hatt en noe tilbaketrukken beliggenhet i forhold til stranden.  Øst for boplassen går
det en dalgang hvor det i dag er en frukthage.  Området sørøst for boplassen der frukthagen
ligger er flatt. Undergrunnen her er siltig og fiiktig, og det er sannsynlig at dette kan ha vært et
våtmarksområde  i  tidligneolitikum.  Elven har trolig hatt sitt utløp  i  fjorden i dette området.
Flaten kan dermed være valgt ut både fordi den har ligget ut mot elven og våtmarksområdet.
Hvis man antar at de som brukte boplassen kom inn fiorden med båt, har plassen trolig vært
den  første  tørre,  store  flaten  ffa  stranden.  Det  kan  kanskje  ha  vært  mulig  å  padle  im  til
boplassen opp elven på et tidspunkt da elven har hatt stor vannføring. Boplassen har antagelig
ikke vært lokalisert kun med tanke på utnyttelse av de marine ressursene  i havet.  I området
omkring boplassen har tilgangen på  forskjellige ressurser vært  stor,  både  med mulighet  for
fangst i skogen og ved sjøen. I skogsområdet innover på øya har det vært mulig å jakte både
på  stor-  og  småvilt.  Området  i  sørøst  kan  ha  utpekt  seg  som  spesielt  godt  for  jakt  på
vadefiigler som trives ved vegetasjonsrike våtmarker og mindre elver,  samt sjøfi]gl som for
eksempel   ender   og   hegre.   Boplassen   ligger   i   et   skrint   område   og   ikke   i   et   typisk
jordbrukslandskap.  Det  lave  antallet  fiim  taler heller  ikke  for  at boplassen  har vært brukt
under et langvarig opphold. Det ensartede flintmaterialet viser at plassen har vært besøkt for
bestemte fomål som knytter seg til jakt. Redskapstilvirkningen har vært rettet mot pilspisser,
skrapere og kniver. Forekomsten av pilspisser tyder på at det har vært drevet jakt. Redskaper
som  skrapere  og  kniver  kan  knyttes  til  arbeid  med  kjøtt  og  skinn.  Menneskene  som  har
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oppholdt seg på boplassen kan ha tilvirket og reparert utstyr og gjort opp byttet. Utskifting av
spisser i eksisterende pilskaft kan ha inngått som en del av aktiviteten på boplassen, noe de
fiagmenterte og ødelagte spissene tyder på. Eggfragmentet av den brente bergartsøksa tyder
på at denne er brukt ved boplassen, kanskje til å hugge v6d til oppvaming og matlaging. Det
er kjent fra Vest-Sverige at et flertall av de tidligneolittiske boplassene er små slik som Berget
2,  men  at  det  parallellt  finnes  enkelte  store  boplasser  (Kilhlstedt  med  flere  1997:103).  Per
Persson  (1991)  har  foreslått  en  modell  for bosetningsmønsteret  for denne  perioden  med  et
system av både kystbundne boplasser og imlandsboplasser. Jordbruket og husdyrholdet i et
slikt system har hatt en begrenset betydning. Persson argumenterer for at Traktbegerkulturens
bosetningsmønster   etableres   i   tidligneolitikum   og   fortsetter   inn   i   mellomneolitikum.
Christopher  Tilley  (1996: 173)  argumenterer  for  at  Båhuslen,  under  Traktbegerkulturen,  er
befolket av jakt-fisker-samlergrupper som i hovedsak utnyttet marine ressurser langs kysten.
Mat ffa domestiserte planter og dyr spilte trolig en rolle som en symbolsk ressurs som har hatt
høy prestisje og verdi. Med bakgrunn i en slik oppfatning kan boplassen Berget 2 forstås som
en boplass til en gruppe som utnyttet ressurser både ved kysten og i innlandet. Gjenstander fi-a
jordbrukskulturen  slik  som  keramikken  og  de  slipte  flintøksene  kan  her  ha  imgått  som
statussymboler.

Gavebyttet  øker  i  betydning  gjemom  tidligneolitikum  og  har  spilt  en  viktig  rolll   for
etableringen  av  sosiale  bånd  mellom  individer og  grupper (Bjerck  1988,  Tilley  1996:  101).
Gjenstander  som  har  inngått  i  gavebyttet  har  vært  slipte  flintøkser,  kopperøkser,  rav  og
keramikk.  Studier av tynnakkede økser i  Sørvest- og Nordøst-Skåne har antydet et samfiim
der ritualer har hatt stor betydning og der økt sosial stratifisering vokser fram (Larsson  1984:
239-246).  Øksene  har  inngått  både  i  fimksjonelle  og  serinonielle  aktiviteter.  Tynnakkede
økser  som  er  fimnet  som  depoter  blir  tolket  som  offerfimn.  Forekomsten  av  et  tymakket
øksefragement  på  boplassen  Berget  2  viser  at  memeskene  her  har  hatt  tilgang  til  slike
flintøkser.  Avslaget  av  den  tynnakkede  flintøksa har små knusespor langs  en  side  som kan
indikere at avslaget er brukt som kniv. Det er ikke noe ved dette fimnet som antyder at det har
inngått  som  depotfimn.  Økseffagmentet  lå  midt  på  boplassflaten  i  hovedaktivitetsområdet
sammen med andre redskaper som tverrpil, skraper og kniv. Det andre slipte flintffagmentet
er   antagelig   slått   fra   samme   øksa   og   ble   fimnet   i   avfallsdyngen.   Dette   indikerer   at
øksefragmentet   og   det   slipte   fiagmentet  har   imgått   i   boplassaktiviten,   antagelig   som
råmateriale  til   småredskaper  som  tverrpiler  og  kniver,  noe  som  er  svært  vanlig  på  de
tidligneolittiske boplassene.

Traktbegerkeramikken er antatt å tilhøre  ett kar, ut fi.a fimnkontekst,  godskvalitet,  form og
dekor.  Skårene  ble  fiinnet  samlet  i  utkanten  av  avfallsdyngen  sørøst  på  boplassen.  Det  er
rimelig,  ut  fia  fimnkontekst,  å  relatere  keramikken  til  boplassen.  Traktbegeret  kan  ha  hatt
fiJnksjon som kar for matlaging eller lagring, men det er mer samsynlig å forstå det som noe
annet enn et nytteobjekt da det bare er fimnet cJe/er av ett kar på boplassen. Utbredelsen av
traktbegerkeramikk i  Båhuslen viser at den eldste, tidligneolittiske keramikkgruppen savnes
og   at   hoveddelen   av   materialet   er   fra   slutten   av   tidligneolitikum.   Sett   i   lys   av   at
"Svinesundøya"  ligger i utkanten av området hvor traktbegerkeramikk er vanlig å fime,  er

keramikken fra boplassen Berget 2 å betrakte som et eksotisk innslag.  Boplassen ser ut til å
være en fangstboplass med et redskapsinventar bestående av pilspisser, kniver og skrapere, og
skiller seg således lite fia boplasser som er datert til seninesolitikum fase 4, med umtak av de
to neolittiske elementene. Det er flere mulige forklaringer på hvorfor traktbegerkeramikk og
deler av en slipt flintøks forekommer på boplassen. Gjenstandene fra Berget 2 kan ha imgått i
bytterelasjoner i kontaktnett og allianser med andre grupper. Noen av de store boplassene ffa
nordvestkysten av Sverige, slik som for eksempel Slottsm6llan like nord for Halmstad og
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Figur 43:  3D modell a:v området ved boplassen Berget 2 med en strandlinje på 30 meter over dagens. Utsikt fta
fjorden mot boplassen. Havbunnen grunnere enn  1  m har en lysere grømfiarge. Boplassen er uthevet med hvit
f irkant. GIS-applikasjon Per Erik Gjesvold.
Fotografiet viser utsikten fta boplassen Berget 2 mot frukthagen og den "gamle" Jjordarmen. Mot sørøst. Foto:
Vanja Tørhaug.
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Letsegården    sør    for    G6teborg,    har    som    tidligere    nevnt    et    rikt    materiale    med
traktbegerkeramikk.  Kanskje  er  de  neolittiske  fimnene  på  Berget  2  spor  etter  kontakt  med
lokale grupper i dette området. Man kan tenke seg at kom eller tamdyr også har inngått som
byttevarer i slike relasjoner og på lignende måte som keramikken hatt en symbolsk verdi. Et
bytteforhold  kan  ha  vært  motivert  av  flere  forhold  og  hatt  en  viktig  rolle  i  å  skape  gode
relasjoner med andre grupper og styrke lokal status (Jennbert 1984:  141  ff).

Det er kjent at traktbegre og økser er offet på boplasser i groper i tidlig-og mellomneolitikum
i  Skåne  og  Danmark,  men  vanligvis  forekommer  ofringer  ikke  på  boplasser  (Tilley  1996:
291).  En mulig tolkning av traktbegerfimnet på boplassen Berget 2 er at det er et depotfimn,
enten på eller utenfor en boplass. Kanskje har det inneholdt luksusvarer i fom av kom eller
husdyrkjøtt. Begeret er deponert i utkanten av boplassen ved et berg med beliggenhet ut mot
et våtmarksområde som det kan ha vært knyttet spesielle religiøse eller rituelle forestillinger
til. Rituelle depoter finnes ofte på spesielle plasser i våtmarksområder. Van Baaren (1964) har
analysert  offer  som  sosial  handling  og  mener  at  visse  elementer  har  vært  sentrale  for
offerhandlingen.   Offeret   gis   alltid  til   guddommer  og   ikke   til   mennesker.   Offingen   til
guddommene skjer for enten å oppnå kontakt med guddommen, å opprettholde orden i natur
og  verdensbildet,  eller  for  å  bli  tilgodesett.  Helle  Vankilde  (1996)  og  Per  Karsten  (1994)
argumenterer begge  for at majoriteten av depoter er rituelle ofringer.  Offingene kan forstås
som private  eller kollektive  handlinger.  Karsten oppfatter enkeltfimn  og  isolerte  depot  som
individuelle ofiinger, mens Vankilde mener at oftingene alltid er kollektive og at motivet bak
handlingene er å øke prestisjen eller ffemme en felles sak for lokaltsamfimnet.  Traktbegeret
kan ha vært byttet fra en jordbruksbefolkning og hatt betydning som en prestisjegjenstand. I
tråd med dette kan traktbegeret forstås som restene av en offerhandling for å øke prestisjen til
en lokalgruppe i forhold til andre lokalgrupper i området.

Boplassen  Berget  2  har  et  materiale  som  åpner  for  flere  mulige  tolkninger,  både  når  det
gjelder   dateringsproblematikk   omkring   overgangen   ffa   mesolitikum   til   neolitikum   og
spørsmål  knyttet  til  boplassaktivitet  i  forbindelse  med jaktopphold,  sosiale  handlinger med
andre   grupper   og   rituelle   ofringer.   Funnspredningen   er   hovedsakelig   knyttet   til   et
sammenhengende    aktivitetsområde   med   påvisning   av   et   hovedaktivitetsområde    med
avfallsdynge  i  utkanten  av  boplassen  mot  den  gamle  strandsonen.  I  tillegg  er det påvist  et
mindre   aktivitetsområde   nordøst   for   hovedaktivitetsområdet.   Boplassflaten   er   liten   og
artefaktene relativt få, noe som gjør det vanskelig skille ut forskjellige bosetningsfaser. Med
unntak av traktbegeret og den slipte flinten er fimnsammensetningen homogen, noe som taler
for  at  boplassen  har  vært  besøkt  av  mennesker  med  samme  redskapstradisjon.  Som  en
foreløpig konklusjon  er boplassen tolket  som en jaktboplass  fta TN C.  Traktbegeret er her
tolket som en prestisjegjenstand av symbolsk verdi som kan ha inngått i sosiale strategier og
rituelle handlinger.
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Pollenanalytiske undersøkelser av Møllermosen og myr ved Berg
stadjon i Halden kommune, Østfold
Botaniker Helge lrgens Høeg

INNLEDNING

På  oppdrag  fia  Svinesundprosjektet  har jeg  utført  en  pollenanalytisk  undersøkelse  av  en
prøveserie fra MØ11emosen av Berger nordre (gnrÆnr.  9/7), UTM-koordinater PL298547 og
en fra Berg stadion av Vestgård (gnrÆ)nr.12/1), UTM PL302567, i Halden (figur 2).

Hensikten   med  undersøkelsene   var  ved  hjelp   av  naturvitenskapelige   metoder  å  belyse
bosetnings-   og  jordbrukshistorien   i   området.   Samtidig   ville   man   få   en   oversikt   over
vegetasjonsutviklingen i denne delen av Østfold, fra stedet kom opp av havet og frem til i dag
og  forhåpentligvis  to  punkter  på  en  strandforskyvningskurve  for  søndre  Østfold.  Vi  var  i
området og prøveboret 27/9-00. Selve feltarbeidet ble utført 30/5-2001.

Allerede på  1950-tallet ble det utført pollenanalytiske undersøkelser i Østfold (Larssen  1950,
Danielsen  1970, Griffin & al.  1980). De pollenanalytiske undersøkelsene har høy kvalitet og
er fiillt brukbare den dag i dag når man ser bort fra dateringene særlig i den øverste delen av
prøveseriene.    Undersøkelsene    ble    utført    før    `4C-metoden    kom    i    alminnelig    bruk.
Diagrammene er blant annet datert ut ffa en antatt graninnvandring 2500 BP, noe som er ca.
1000 år for tidlig. Prøveseriene ble også innsamlet med hillerbor, et bor som ikke tar helt rene
prøver.  Små mengder forurensning følger med boret nedover. Man må derfor ikke legge for
stor vekt på små mengder pollen fra de store pollenprodusentene og enkeltkom av de små.

FELTARBEID

Møllemosen
Første feltarbeid ble utført 27. september 2000. Det ble prøveboret flere steder på myren.
M o.h. er 61,4 m (figur 44). Det dypeste stedet lå like syd for en vei som går sørøst/nordvest
(Riksvei 934). Overgang til blåleire var ved 5,05 m. Overgangen var gradvis. Det var blåleire
videre ned til minst 7,50 m. Ca 50 m lenger SØ var overgangen på 4,55 m. Ca. 20 m nord for
veien var overgangen skarpere og på 4,32 m.

En prøveserie ble innsamlet med russerbor ned til 5,50 m fra det dypeste stedet i myren 30.
mai 2001  (figur 44). Stedet ble valgt efter prøveboring med hillerbor. På borestedet vokste det
fiiruskog med noe bjerk. Undervegetasjonen bestod av blokkebær, tranebær, tyttebær, blåbær,
røsslyng,  krekling,  multer,  myrull  og torvmose.  Prøveserien bestod av torv ned til  3,40 m,
gytje videre ned til 3,75 m og sand/leire nederst.

Berg stadion
Første feltarbeid ble utført 27. september 2000. Det ble prøveboret flere steder på myren.
H.o.h. er  14 m o.h. (figur 45). På det beste stedet var det en pen og gradvis overgang til leire
ved 1,75 m.

En  prøveserie  ble  innsamlet  med  russerbor  ned  til  2,20  m  30.  mai  2001.  Det  var  leire  i
bunnen. Myren var grøftet i kanten av den bevarte delen. Resten var dyrket opp. Skogen rundt
myren bestod av fiiru og gran. På myren vokste det fiiru og bjerk. Undervegetasjonen bestod
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Figur 44:  Fotografi ay og detaljkart over  Møllermosen.  Foto ved Håkon Glørstad.  Bildet er tatt mot sørvest.
Hvit pil markerer prøvestedet. GIS-applikasjon ved Per Erik Gjesvold.
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Figur  45:  Fotografi cw  og kart over myr ved Berg stadion.  Foto  og GIS-applikasjon ved Per  Erik Gjesvold.
Bildet er tatt mot nord. Hvit pil markerer prøvestedet.
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av myrull, røsslyng, bjømemose, tyttebær, vier og en myrtistel. Det var  10 m til åpen bekk
med litt av hvert av vegetasjon og byggåker på den andre siden.

DEN POLLENANALYTISKE METODEN

Den pollenanalytiske metoden ble første gang beskrevet av den svenske geolog og myrforsker
Lennart von  Post  i  1916.  Metoden  er basert på at plantene produserer pollenkom  i  enome
mengder.  Disse har mer eller mindre  forskjellig utseende og kan kjennes  igjen (Beug  1961,
Erdtman, et. al.1961, Fægri & Iversen  1966,1975, Reille  1992,1995). De kan bestemmes til
art,  slekt  eller  familie  avhengig  av  hvor  nært  artene  er beslektet.  Man  kan  skille  de  fleste
treslagene  fia hverandre,  likeså groblad og smalkjempe  og hvete,  bygg,  havre  og  rug,  men
man  kan  ikke  skille  de  forskjellige  artene  korsblomster  fia  hverandre  og  heller  ikke  alle
villgressene.

Pollenkomene  blandes  i  luften  og  faller  ned  på  blant  annet  myrer  og  tjem  hvor  de  blir
liggende lagvis.  Innholdet råtner, men pollenveggen oppbevares.  Man kan bore ned i torven
eller sedimentet og ta opp en sammenhengende prøveserie ffa topp til bunn. Fra denne serien
kan man ta ut prøver som kan prepareres og analyseres.

Det finnes en del undersøkelser over pollenproduksjonen i  forskjellige vegetasjonstyper.  De

å:'i#:.#i2gå,rFaernd=a:.::,n#`puådesr,:d:,:dD::#srv::eflnudxe::..å#.krofiv:rsg%r..43å
værharde steder mot havet kan også en lavere influx bety skog eller iallfall trær. Et eksempel

:rå.å:t::ee:nenn.u.n.d;r.s|?:ås.e£å.åJ;aå:::';:r:T:,hvv.o:sienrflbi:rakvdbejre:kå,%ånanno,:g::i`gehdi:g;a.::::
i mer enn 9000 år (Høeg manuskr.).

Det  er  stor forskjell  i  pollenproduksjon  og pollenspredning  fra  de  forskjellige  planteartene.
Furu har en  enorm pollenproduksjon  (f.eks.  Koski  1970),  og pollenkomene kan  sveve  over
store avstander. Bjerk har også en stor pollenproduksjon, men pollenkomene svever ikke fiillt
så lett. Urter som f.eks. kjemper (Bassett & Crompton  1967) og melder produserer også meget
pollen,   men   da   det   er   lave   planter,   kommer   ikke   pollenkomene   i   særlig   grad   opp   i
luftstrømmene.   De   faller   vanligvis   ned   i   nærheten   av   plantene   hvor   de   er   produsert.
Undersøkelser  over  hvor  langt  pollen  og  sporer  spres  fra  produksjonsplantene  er  utført  av
blant annet Gregory (1962),  Salmi (1962), Vonen (1983) og Prøsch-Danielsen (1984). Noen

planter produserer lite pollen i tillegg til at det spres dårlig. Pollen fra disse plantene finner vi
sjelden i myrene og pollendiagrammene.

Slike forhold gjør at det kan være vanskelig å avgjøre om en plante har vokst i et område selv
om  kanskje  20%  av  pollenkomene  kommer fra  denne  planten.  Dette  gjelder særlig  fiiru.  På
den  annen  side  kan vi  ikke  alltid utelukke at en plante har vokst der,  selv om vi  ikke  finner
pollen  fra den.  Dette gjelder mange av de insektbestøvede urtene, men også bygg,  havre og
hvete  som for en  stor del  er selvbestøvere.  Man kan heller ikke  si  at en bestemt art har vært
tilstede hvis det f.eks.  er 5°/o pollen av vedkommende type  i  en prøve.  Dette tallet er også et
resultat  av  den  andre  vegetasjonen  i  området  og  av  hvor  åpent  området  har  ligget  til  for
fjemtransport.  I  pollendiagram  fia  Svalbard  kan  det  være  90°/o pollen` fra  fi]ru  selv  om  det
aldri har vokst trær på øygruppen (Srodon  1960). Alt sammen har kommet fta Norge, Sverige
og  Finland,  og  fordi  den  lokale  pollenproduksjonen  er  så  liten,  gir  det  seg  slike  merkelige
resultater. Det kan av årsaker som dette ofte være vanskelig fia prosentdiagrammet å si når en
plante er innvandret eller om den i det hele tatt er innvandret.
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Man kan f.eks.  merke  seg at dagens tilsynelatende rene  granskog rundt myren ved Kittilbu
ved Dokkfløyvatn i Gausdal, Oppland, har forårsaket 43% pollen fra bjerk, 38% fra furu, 5°/o
or og bare 12% gran basert på nedfalt trepollen (AP) (Høeg 1990a). Influxverdiene gir her noe
sikrere tall. Pollenkom spres bare i liten grad mer enn 50 -100 m. Under spesielle forhold kan
imidlertid mindre mengder pollen fraktes over svært lange avstander som fra Syd-Finland til
Tromsø (Høeg  1985).

LAB0RATORIEARBEID

Fra prøveseriene er det tatt ut 1  cm3 store prøver med vanligvis 2 - 1 0 cm vertikal avstand. Til
hver  prøve  ble  det  satt  to  £};copoc7i.#m  (kråkefot)-tabletter  (Stockman   1972)   som  hver
inneholdt   12542±3,3%   sporer  av  myk  kråkefot,  dvs.  tilsatt  antall  sporer  er  25084±293.
Prøvene  er  preparert  efter  standardmetodene  (Fægri  &  Iversen  1950,   1975,  Høeg  1979a).
Dette innebærer at de er kokt i kalilut for å løse opp humussyrer, silt gjennom nylonduk med
maskevidde  1/4 mm for å fjerne grove partikler, kokt i svovelsyre og eddiksyreanhydrid for å
løse  opp  cellulose,  kokt  om  igjen  i  kalilut  for  å  fieme  mer  humussyrer,  tilsatt glyserol  og
farvet med basisk fuchsin. Litt av prøvene er lagt under mikroskop med vanligvis 300 ganger
forstørrelse,   men  det  er  brukt  opp  til   1250  ganger  forstørrelse   for  å  skille  pollen  fra
komslagene fra hverandre.

Under    analysearbeidet    ble    alle    typer    pollen,     kullstøvpartikler,     sporer    og    andre
mikroorganismer fra prøvene, samt £ycopodz.2{m-sporer fia de tilsatte tablettene identifisert og
talt  opp.   Det  er  videre   angitt  med   1,   2   eller  3   om  det  var  spor  av,   noe  eller  meget
mineralpartikler  (silt)  i  prøvene.  Dette  er  subjektive  opplysninger  som  likevel  kan  være
nyttige.

Det er talt opp minst 600 pollenkom fra trær og busker i de fleste prøvene fra Møllermosen og
noe   færre   i   prøvene   fra   Berg    stadion.    Resultatene   av   analysene   er   oppstilt   i   et
prosentpollendiagram  for hver av prøveseriene.  Disse  er delt i to  (Figur 46,  47,  49  og  50).
Summen  av  pollenkom,  ZP,  fra  terrestriske  planter  utgjør  100%  ved  prosentberegningen.
Pollen  fra vannplanter,  sporer,  andre  mikroorganismer  og  kullstøvpartikler er også regnet  i
prosent  av  ZP.  Dette  kan  føre  til  at  det  i  diagrammet  kan  bli  mer  enn  100%  av  f.eks.
torvmose.  100% SpÆczg7zcm betyr at det er opptalt like mange eksemplarer av torvmosesporer
som pollenkorn. Mengden av silt er vist som en kurve med skala fra 0 til 3. Diagrammene er
inndelt   i   lokale   soner   som   ikke   stemmer   overens   med   de   tradisjonelle   sonene   (f.eks.
Mangerud & al.1974).

:::ti::r:o:g:#::3:t:;Ir;;#:giFLe,;o:r::;a,#::,tåy:r::v::ft:åy::::D`:::s::åe,i:,r;.#e'eiae:rsl:bga:s:e¥:e:
enkelte nivåer er sikkert datert. Mellom de daterte nivåene regner vi med konstant tilvekst av
sedimentet. Dette har ikke vært tilfelle.

En forandring i influx skal egentlig gjenspeile en forandring i vegetasjonen. Hvis skog ryddes
eller går naturlig tilbake, vil området bli mer lysåpent (lavere influx for trær), og urter og/eller
busker øker raskt (høyere influx for urter og busker). Når træme vokser opp igjen, blir urtene
fortrengt. Influx av trepollen øker mens polleninflux av urter og busker avtar. Om ett treslag
øker sin dominans (øket influx), vil naturlig nok andre bli trengt tilbake og influxen av disse
avtar hvis ikke tidligere vegetasjonsløse områder kan koloniseres. Det er lite sannsynlig at alle
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åoa``#|:=.bsåedn::rrædre:ga:::;niairgøaieetnineT.::å::.tiadjq.4g-ådrafee:ne:eti'efes`ieu,||Seo:æiftdji:geaftm=::
den  ene  eller andre  siden  av  oppgitt tidsintervall,  eller at tilveksten  av  sedimentet har vært
variabel  mellom  dateringene.  Hvis  tilveksten  av  sedimentet  har  variert  mellom  to  daterte
nivåer,  vil  en  rask  tilvekst  av  sedimentet  gjennom  et  tidsrom  vise  seg  som  et  minimum  i
influxdiagrammet for alle typene som er med,  en langsom tilvekst som et maksimum.  Slike
svingninger bør vi  overse når vi  snakker om vegetasjonen, men de kan være viktige når vi
snakker om klimaet.

Maksimum i influx for alle pollentypene i ett eller flere nivåer viser høy pollenkonsentrasjon i
prøvene.  Dette  viser  langsom  tilvekst  av  sedimentet.  Årsaken  til  dette  kan  være  tørrere
og/eller vamere klima. Rask tilvekst kan bety kjøligere og fiiktigere klima.

MENNESKELIG AKTIVITET

Kullpartikler i prøvene tyder på bram,  som oftest forårsaket av memesker.  Hvis kullstøvet
forekommer som et enkelt lag, skyldes det gjeme en brann. Denne kan være forårsaket av et
lynnedslag,  og behøver ikke ha med menneskelig aktivitet  å gjøre.  Forekommer kullstøvet
som mikroskopisk støv gjemom flere cm av sedimentet, er sannsynligheten størst for at det
har vært mange branner eller bål  i  området,  og over et lengre tidsrom.  Mest sannsynlig er
dette menneskeverk.  Det kan være vanskelig å avgjøre om kullstøv kommer ffa en naturlig
brann  eller fi.a menneskelig  aktivitet  i  området.  Naturlig  skogbrann  forekommer imidlertid
sjelden  i  løvskog  mens  det  er  mer  vanlig  i  barskog.  En  forutsetning  for  skogbram  er
selvfølgelig at det er skog i området.

Kullstøvpartikler i prøver fia tidsrom hvor området har vært skogløst eller dekket med busker
eller løvtreskog, kommer derfor efter all samsynlighet fta menneskelig aktivitet.

Selv små kullpartikler spres tydeligvis bare over korte avstander. Ved Gardemoen i Akershus
er det  gjort undersøkelser  i  to  vann  som  ligger 300  m  ffa hverandre.  Prøvene  fia  det  ene
vamet imeholdt svært meget kullstøv. I det andre var det nesten ikke kullstøv (Høeg 1997b).

Jordbruk i betydningen husdyrhold og/eller komdyrking sees primært ved at vi fimer pollen
fra  kom  og  beiteindikatorene  smalkjempe  og  groblad  (Iversen  1941).  Disse  pollentypene
omtales  som  "primære jordbruksindikatorer"  (Høeg & Mikkelsen  1979,  Mikkelsen  &  Høeg
1979, Høeg 1989,1999). Pollen fra melde, burot/malurt, nesle, syre, soleie og kurvplanter kan
indikere jordbruk (blant annet Moe  1973 og Vonen  1979, Høeg  1997a). En økning for gress
kan også indikere jordbruk. En økning for einer, geiterams/melke og einstape tyder på at det
er blitt mer  lysåpent  (Florin  1957),  ofte  forårsaket av jordbruk.  En økning  i  urter generelt,
særlig de  insektbestøvede,  tyder på det samme, mens en økning for marimjelle tyder på at
området kan ha vært brent,  ofte p.g.a.  menneskelig aktivitet (Iversen  1949, Berglund  1966).
Da  disse  plantene  har  vokst  naturlig  i  området  før jordbruket  begynte,  omtales  de  som
"sekundære jordbruksindikatorer", og det er først når det blir en markert økning i mengden at

det kan indikere jordbruk.

Kombinasjonen kullstøv (mennesker), groblad (tråkk), smalkjempe (beite) og kom (dyrking)
kan neppe forklares på annen måte enn jordbruksbosetning i området.

En siste mulig jordbruksindikator er mengden av halve Pz.#øÅs. Pollenkom av fiiru (Pz.#eÅ§) har
to  luftsekker  som  kan  brekke  av.  Løse  luftsekker  eller  pollen  som  mangler  en  luftsekk
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registreres som et halvt pollenkom. De som mangler begge luftsekkene registreres ikke. Høy
pH   i   sedimentet  (alkaliske   sedimenter)   fører  til  mange  løse   luftsekker.   Lav  pH   (sure
sedimenter) fører til vesentlig hele pollenkom av fi]ru. Brenning av et område fører til meget
aske i jordsmonnet.  Dette forårsaker dannelse av tynn lut som renner ned på myrer og tjem
nedenfor. Overbeiting og jordbearbeiding har samme effekt. Husdyrhold og andre former for
jordbruk fører til høyere pH i myrer og tjem i området. Dette fører igjen til mer halve Pz.792fs
(Dimbleby  1957, Fægri  1971, Havinga  1963, Manum & Throndsen  1986, Rosenqvist & Seip
1986, Rosenqvist 1977,1983,1984,19871990, Høeg  1980,1987,1990b).

DATERINGER

Det foreligger s dateringer fra Møllemosen og 1 fra Berg stadion fra Nasjonallaboratoriet for
]4C-dateringer i Trondheim. Det ble sendt 5

og under oppgitt nivå. Dateringsresultatene ecrmopa;g::øåeesde:åns:;`nå::åad=t:kririåc2-,åcBmpo(åepr
=  Before  Present  =   før  nå,   egentlig   før  AD   1950).   Disse   aldrene   er  brukt  i   teksten.

:n:n::j:o:o:o:nå:r,åe:revfi::eert:,s:::::n:,:e:ft:l:eåf:o:pr::::;:lrfåa,,';i;e::enkå:::a:xo:?eBB?4e4:c::r:o:V,e%?åør:l:r::9n:gsi
1000 kalenderår. Denne feilen øker med økende alder BP. For prøver som er 9000 ]4C-år BP,
er riktig alder mer enn 10000 år BP.

Kalibrerte  år  BP  er  brukt  i  influxdiagrammene.  Kalibrerte  år  BC/AD  står  også  oppgitt
altemativt for sonegrensene i teksten.

Forskjellen  mellom  2   ]4C-dateringer  uten  standardavvik  er  f.eks.  9775  -  8905  =  870  år.
Forskjellen mellom de kalibrerte aldrene uten standardavvik er  11160 -9900 =  1260 år eller
390  år  mer.  Forskjellen  er  på  45%.  Dette  ville  ført  til  en  polleninflux  i  denne  delen  av
diagrammene   som   også   var   45%   for   høy   hvis   ikke   kalibrerte   år   var   blitt   brukt   i
influxdiagrammet.

Dybdeim       AlderBP
Møllemosen
T-15762              0,675
T-15761                1,225
T-15760               1,925
T-15759              2,325
T-15758               3,10
T-15757              4,375
T-15756              4,825
T-15755               5,175
Berg stadion

845±45
1610±55
2705±40
2965±70
3760±85
4765±90
6665±95
8055±85

T-15763              2,005                  2485±75

Kalibrert BP     Kalibrert BC/AD

2560

AD  1175 -1250
AD 395 -530
875 - 820 BC
1280 -1045 BC
2295 -2030 BC
3660 -3395 BC
5615 -5465 BC
7065 - 6785 BC

785 -430 BC

T-15755 daterer isolasjonskontakten i bassenget.
T-15756 daterer innvandringen av lind.
T-15757   daterer   gjengroingen   av   bassenget   og   overgang   fia   oredominans   til

bj erkedominans i diagrammet.
T-15758 daterer første sikre spor efter husdyrhold.
T-15759 daterer slutten på første fase med husdyrhold.
T-15760 daterer starten på en ny fase med husdyrhold.
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T-15761 daterer innvandringen av gran og første spor efter dyrking av rug og havre.
T-15762 daterer starten på en ødegårdsfase. Det var forventet en alder på ca. AD 600 -

svartedauden.
T-15763 daterer isolasjonskontakten i bassenget.

TILVEKSTHASTIGHET

Ved at det i diagrammene er brukt en kronologisk skala som primærskala, er alle nivåer ved
interpolasjon  eller ekstrapolasjon  gitt en  alder.  Man må huske  på at  ]4C-dateringene  har  et
standardavvik på  fra 45  -  95  år og  de  kalibrerte  et  interval  på  fra  55  -  355  år.  Alderen på
analyserte nivåer mellom de  daterte nivåene kan avvike fi.a de  oppgitte med mer enn dette,.
hvilket  skyldes  at det mest  sannsynlig ikke har vært en konstant tilvekst mellom de daterte
nivåene.

ANALYSERESULTATER

MØLLERMOSEN

Det er analysert  77  prøver,  dvs.  at prøveserien er analysert for hver  10.  eller hver 5.  cm.  I
bunnen   er  det  bare   2   cm  mellom  de   analyserte  prøvene.   Resultatene   er  oppstilt   i   et
prosentdiagram (figur 46 og 47) og et influxdiagram (figur 48) som jeg har valgt å inndele i 6
Soner.

Mo  l,    5,22-4,825m,
Mo2,    4,825-4,45m,
Mo3,    4,45-3,375m,
Mo4,    3,375-2,325m,
Mo5,    2,325-1,26m,
Mo6,    l,26-0,00m,

Mol,    5,22-4,825m,

8300 -6700 BP,           7100 -5500 BC(kal)
6700 -5100 BP,           5500 -3900 BC(kal)
5100 -4000 BP,           3900 -2450 BC(kal)
4000 -3000 BP,           2450 -1200 BC(kal)
3000 -1650 BP,            1200 -AD 450 (kal)
1650 -O BP, AD          450 -AD 2001(kal)

8300 -6700 BP,           7100 -5500 BC(kal)

Det  er  analysert  s  nivåer  i  denne  sonen.  Øvre  sonegrense  er  satt  ved  lindeinnvandringen.
Sonen begynner kort tid efter oreinnvandringen. De eldste ferskvannssedimentene, ved 5,175
m,  er  datert  til  8055±85  BP.  En  oreinnvandring  ca.  8400  BP  virker  rimelig  ut  fra  andre
dateringer av oreinnvandringen i SØ-Norge.

Or blir raskt  det dominerende  treslaget.  Dette  gjelder sikkert vesentlig  rundt tjemet som er
blitt  dannet,  mens  bjerk  har vært  det  dominerende  treslaget  i  skogen rundt.  Videre  har det
vokst meget hassel,  noe  ftiru og alm og en og annen eik og osp.  Muligens innvandret ask i
løpet  av  sonen,  men  det  er  bare  fimnet  noen  få  pollenkom.  Rundt  tjemet  har  det  vokst
minkende mengder starr og gress. Skogen har vært tett.

Prøveserien viste en gradvis overgang fia leire til gytje. Dette tyder på at sedimentasjonen har
vært kontinuerlig og at det ikke er noe brudd.  Under prepareringen ble prøvene fta 5,22  og
5,20 m grønne med eddik. Dette tyder på at det dreier seg om brakkvannssedimenter. Prøven
fra  5,22  m  inneholdt  algen  rrj.cercz/z.#m  som  er  en  marin  indikator,  og  prøven  fia  5,20  m
pollen   av   havgress   som   er   en   brakkvannsindikator.   Videre   oppover   er   det  pollen   av
dunkjevle/piggknopp og vannlilje, algen Bo/ryococc#s og hår fra homblad. Dette viser
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ferskvannssedimenter. Man kan derfor gå ut fia at dateringen av sedimentet fra 5,15 -5,20 m
daterer isolasjonen fra havet. Myrflaten er nå målt til 62 m o.h., men det er sannsynlig at en
riktigere  høyde  er  61,4  m.  Det  virker  ikke  som  om  det  er noen  tydelig  og  god terskel  for
bassenget, så noe næmere enn 8055±85 BP på nivå 61,4 m kommer vi ikke. Dette kan virke
noe gammelt ut fi.a Sørensens strandforskyvningskurve for søndre Østfold (Sørensen 1999).

Det er ubetydelig med kullstøv i prøvene. Det virker ikke som om det har vært mennesker i
området. I bunnprøven er det meget halve Pz.#z{s. Det tyder på høy pH. Det stemmer overens
med at sedimentet er marint. Her er det alltid høy pH. Videre opp gjennom sonen er det lave
verdier for halve Pz.##s.

Mo 2,    4,825 -4,45 m,             6700 -5100BP,           5500 -3900 BC(kal)

Det er analysert 5  nivåer i  denne  sonen.  Det burde vært analysert flere nivåer både i denne
sonen og i den øverste halvdelen av foregående sone. Dateringene viser at sedimenttilveksten
har vært liten. Det er derfor opp til 500 år mellom de analyserte prøvene. Øvre sonegrense er
satt  i  nærheten  av  gjengroingen av bassenget og ved det tydeligste  almefallet.  Det kommer
efter  oppskriften   ca.   5000   BP.   Her  går  or  tilbake.   Gjennom  denne   sonen  er  det   `€må
forandringer   fia   den   foregående   med  untagelse   av   at   lind   og   ask   er   innvandret.   En
lindeinnvandring 6665±95 BP er omtrent samtidig som i Skogtjem i Bamble (6830±100 BP)
og i Sandefiord (6690±80 BP, Henningsmoen 1980), men tidligere enn i Spydeberg (6390±90
BP, Høeg  1982b).  Lind innvandret imidlertid tidligere til Norge. Allerede 7790±110 BP var
den innvandret på Augland ved Kristiansand i Vest-Agder (Høeg  1982a,  1995).  Bjerk og or
var fortsatt de viktigste treslagene. Det har vokst meget hassel og eik i området, og noe alm og
lind og litt fiiru, osp og ask. Skogen har vært tett.

Mot  slutten  av  sonen  øker  starr  og  bred  dunkjevle.  Det  har  vært  et  belte  av  høyvokste
starrarter,  f.eks.  flaskestarr,  og  dunkjevle  i  vannkanten.  Ved  sonegrensen  er  det  slutt  på
vannlilje,  homblad og med untagelse  av ett nivå også på Bo/jyococc#s.  Bukkeblad,  snelle,
torvmose, r4sse//j.#cz og 4mpÆj./remø overtar. Vi har fått en myr i stedenfor et tjem på stedet. I
nivåene under og over sonegrensen er det ekstremt lav influx for alle pollentypene untagen
stam  Sedimentet må ha vokst svært fort like før og efter gjengroingen, samtidig som det må
ha vokst meget starr ved borepunktet.

Det er heller ikke  i denne  sonen spor efter mennesker.  Mengden kullstøv og halve Pi.#c/s er
som i foregående sone.

Mo 3,    4,45 -3,375 m,             5100 -4000 BP,           3900 -2450BC(kal)

Det er analysert 1 1  nivåer i denne sonen. Øvre sonegrense er satt ved en markert oppgang for
røsslyng.  I denne sonen har sedimentet (torven) vokst raskt. Det er derfor bare 75 år mellom
de analyserte prøvene.

I  denne  sonen  har bjerk og  fiiru gått  ffem og or og  alm tilbake.  Det er store  svingninger  i
skogssammensetningen   gjennom   sonen   med   flere   maksima   og   minima   for   alle   de
dominerende treslagene. Skogen har likevel gjennom hele sonen vært tett. Når kurven for trær
i nedre del av sonen viser meget urter, skyldes det stan som har vokst på de våteste delene av
myren.  Ved  4,30  m  er  det  pollen  av  eføy,  en  vamekrevende  plante  som  sikkert  vokser  i
området fremdeles.
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Ved 4,10 m var det litt silt i prøven.  Samtidig var det den høyeste verdien for Bo/wococcø/s
gjennom hele diagrammet. Dette kan dreie seg om en forurensning, altemativt må det ha vært
så  fi]ktig på  stedet at  algen  har kunnet trives.  Det  siste  er mest sannsynlig da forurensning
nedenffa er umulig, og da det er torv videre opp.

Heller ikke i denne sonen er det meget kullstøv. Det er lite halve Pz.#zis med untagelse av ved
4,20 m, 4600 BP. Her er det også pollen av melde. Lenger oppe i sonen er det pollen av nesle.
Det er begynnende kurve for skjemplanter og marimjelle i denne sonen. Det er ikke mulig å
si sikkert at det har vært jordbruk på stedet, men det er ikke umulig at det har vært et forsiktig
jordbruk  i  området  fra  4600  BP.  Dette  er  i  såfall  omtrent  samtidig  med  mange  steder på
Østlandet (Høeg  1982b,1988,1989). Det tidligste jordbruket sees imidlertid på Lista allerede
5310±125 BP (Høeg  1995).

Mo4,    3,375 -2,325 m,           4000 -3000 BP,           2450 -1200 BC(kal)

Det er analysert l s nivåer i denne sonen. Øvre sonegrense er satt ved en markert tilbakegang
for or, alm og ask. Or har fortsatt dominert på fiiktige steder, og bjerk andre steder, selv om
det er mindre bjerk i denne sonen enn i den foregående. Det er blitt mer fi]ru enn i sone  1  og
2. Det er fortsatt ganske meget hassel, en del eik og lind og noe osp, alm og ask. Skogen ser ut
til  å ha blitt mer åpen.  Dette  skyldes vesentlig røsslyng,  men det er også noe mer av andre
lyngarter og gress. Meget av denne tilsynelatende åpningen av skogen skyldes nok at myren
er  blitt  så  tørr  at  lyngen  har  kunnet  vokse  ut  på  flaten  hvor  det  tidligere  vesentlig  var
torvmose.

I  to  nivåer,  ved  2,90  m  og  2,35  m,  3550  og  3000  BP,  var  det  pollen  av  misteltein,  en
varmekrevende busk som i dag bare vokser i Horten, på Hurum og på Jeløya. Den er spesielt
kravstor når det gjelder sommertemperatur. Det har vært noe vamere somre.

Fra sonens begynnelse er det en økning for halve Pj.#%s. Det et maksima for kullstøv ved 3,30
m, 3900 BP, og 3,10 til 3,00 m, 3800 -3650 BP, begge på ca.15%. Ved 2,65 -2,50 m, 3300 -
3150  BP,  er  det  et  nytt  maksimum.  Deme  gangen  på  244%.  Ved  3,15  m  var  det  silt.
Smalkjempe forekommer fra 3,15 m, ca. 3800 BP. Videre er det smalkjempe ved 3,00 m, 2,70
m,  2,50  m,  2,40  m  og  2,35  m,  3000  BP.  Det  er maksimum  for  gress  i  øverste  halvdel  av
sonen. Det virker som om det har vært en eller flere jordbruksfaser i tidsrommet (4000) 3900 -
3000 BP.

Mo 5,    2,325 -1,26 m,              3000 -1650 BP,            1200BC -AD450 (kal)

Det er analysert 17 nivåer i denne sonen. Øvre sonegrense er satt der grankurven passerer 1%.
I  denne  sonen  er  det  mer bjerk  og  mindre  or,  alm,  eik,  lind  og  ask  enn  i  den  foregående.
Skogen er enda noe mer åpen enn i foregående sone. Det er enkeltkom av gran ved  1,65 m,
2300 BP, og noe mer fra  1,50 m, 2050 BP. Man kan ikke utelukke enkelttrær av gran fra ca.
2000 BP.  Dette er tidlig til å være så langt mot sydvest i Østfold, tatt i betraktning tidligere
dateringer  av  innvandringen  på  ca.   1400  BP  i  Østfold  (Høeg  1978,  1979b,  Østmo  1988,
Hafsten 1985,1986,1992).

Det  er  høye  verdier  for  halve  Pj.##s  gjennom  hele  sonen,  men  det  er  lite  kullstøv  i  den
nederste  delen.  Ved  1,70  m,  2350  BP,  og  ffa  1,55  til   1,45  m,  2100  -   1950  BP  var  det
imidlertid meget. Det er silt ved  1,55 m,1,45 m og  1,37 m.  Smalkjempe er det ved  1,90 m,
2700 BP,1,75  m,1,60  -1,45  m og ved  1,37 m. Ved  1,55  og  1,45  m var det også pollen av
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bygg. Det har vært spredt jordbruk i området fia  1,90 m, 2700 BP, men fta 1,60 m til  1,45 m
var det mer intensivt, med komdyrking 2100 og 1950 BP.

Mo6,1,26-0,00m,1650-OBP,    AD450-AD2001(kal)

Det er analysert  18 nivåer i denne sonen. Bjerk er det dominerende treslaget opp til 0,50 m,
600 BP. Ved dette nivået er det en brå nedgang både for bjerk, hassel og eik mens fiiru, ener
og pors øker. Fra da av er fiiru dominerende. Gran innvandret ved sonens begynnelse, datert
til  1610±55 BP. Ved 0,70 m,  850 BP, er det en granoppgang.  Samtidig er det et forbigående
minimum for bjerk, så en nedgang for først eik, så lind. I toppnivået er det igjen et maksimum
for  bjerk.  Denne  gangen  på  bekostning  av  hassel,  or og  røsslyng.  Dette  har  sannsynligvis
forbindelse med drenering av myren i relativt ny tid.

Det er meget røsslyng gjennom hele  sonen.  Det er også mer starr enn i  Mo  5.  Gress,  syre,
burot, mjødurt og soleie har alle maksimum i den nederste delen av sonen, og tildels også i
den øverste, fi.a 0,45 m, 550 BP. Det er meget halve Pj.##s gjennom hele sonen med untagelse
av ved 0,80 m. Det er også meget kullstøv, særlig i den nederste delen av sonen, ffa 1,20 m til
0,85 m,1550 -1100 BP, og ffa (0,65 m, 800 BP) 0,40 m, 500 BP, og opp. Det virker som om
det dreier seg om to faser, fi-a sonens begynnelse,1650 BP til  1100 BP, fi]llstendig bmdd ved
0,80 m,  1000 BP, og en gradvis økning fi.a 800 BP og opp. Det er pollen av smalkjempe fia
1,20 m til 0,90 m,1550 -1150 BP, ved 0,80 m,1000 BP, og ved 0,45 m, 0,30 m og 0,10 m,
550 BP,  350 BP og  100 BP.  Kom er det fia  1,20 m til 0,85 m,1550 -1100 BP, ved 0,70 m,

::50.Bmp,,;gofi-agb4.5Bmp:gT.Pdpså,n::voeps:n:ge:eb:.:iiiåaegd.Båt-å:,eetri:å:fevfteåT:2d5:a|%5=:i:
1610±55  BP og ved 0,70 -0,65  m på 845±45 BP. Begge dateringene burde vært noe yngre,
den siste ca. 200 år yngre.  Det må være snakk om en ødegårdsfase som muligens begynte så
tidlig som ved 0,80 m, men i allfall ved 0,65 m. Dette burde dreie seg om svartedauden.

BERG STADION

Fra denne serien er det analysert 17 prøver ffa 2,10 m til 0,60 m, dvs. hver 10. cm. I tillegg er
det analysert en prøve ved 2,05 m. Prøveserien ble imsamlet fordi det var få myrer i området,
og  deme  var  en  av  dem.  De  prøvene  som  er  analysert,  er primært  analysert  for  å  datere
isolasjonen  ffa  havet.  Det  ble  likevel  analysert  prøver  videre  oppover  for  å  efterspore
jordbruksaktiviteten, men det er opptalt færre pollenkom/prøve enn vanlig.

Det foreligger bare en ]4C-datering fi.a prøveserien. Det er derfor inteipolert mellom denne og
toppen av prøveserien.
Resultatene  er oppstilt  i  et prosentdiagram (figur 49  og  50)  og et influxdiagram (figur 51)
som jeg har valgt å inndele i 6 soner.
Diagrammet kan inndeles i 2 soner.

Be  l,     2,10-1,05 m, 2600-1300BP,           700BC-AD650(kal)
Be2,1,05-0,60m,1300-750BP,              AD650-1250(kal)

Bel,     2,10-1,05m,2600-1300BP,          700BC-AD650(kal)

Også  i  denne  prøveserien  var  det  en  gradvis  overgang  ffa  leire  til  gytje.  De  to  nederste
prøvene ble også grønne under prepareringen. Det tyder på brakkvann. Ved 2,05 m ble det i
tillegg fimnet en Æ};§/r;.x som er en marin indikator. De nederste organiske sedimentene, 2,03 -
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1,98  m,  er datert til 2485±75  BP.  Dette daterer isolasjonen ffa havet.  Heller ikke her er det
noen god terskel. Myroverflaten ligger på 14 m o.h. Dette nivået ble isolert fra havet 2500 BP,
en  datering  som passer  godt  inn på  Sørensens  strandforskyvningskurve  for  søndre  Østfold
(Sørensen  1999).

Det som opprinnelig var en fjordam ved 2,10 m, ble et tjem. Det er pollen av bred dunkjevle,
tjønnaks og vannlilje opp til  1,60 m,  og Pedz.øs/r#m og Botryococcus opp til 2,00 m.  Det er
vamliljehår opp til  1,90 m, og hår av homblad ved 2,00 m og  1,60 m. På den annen side var
det torvmose, j4sszj/z.7m og 4mpÆz./remø ffa  1,90 m, j4rce//c7 fra 2,00 m og bregner og myrtelg
fra  1,80 m.  Gjengroingen av bassenget må ha skjedd gradvis fia kort efter isolasjonen, ved
2,00  m,  til  1,60  m.  Den  vesentlige  delen  av  gjengroingen  ved  borepunktet  må  ha  skjedd
mellom  1,90 og  1,80 m, ved 2300 BP. Rundt  1,80 m har sedimenttilveksten vært stor som et
resultat av gjengroingen.

Det er analysert 12 prøver i denne sonen. Bjerk og or har vært de viktigste treslagene, men det
har også vokst noe fiiru, hassel og eik og en og amen lind og ask. Også her har or vokst på de
fiiktigste  stedene.  Det  er  store  svingninger  i  mengden  av  bjerk.  Det  er  periodevis  en  del
selje/vier og ener, særlig midt i sonen. Ved 1,50 og 1,40 m,1850 og  1750 BP, er det pollen av
eføy, en slyngplante som krever milde vintre.

Før gjengroingen vokste det vannliljer, både hvite og gule, tjømaks og homblad i tjemet. Ved
gjengroingen var det meget gress, antagelig takrør, og bred dunkjevle som dominerte, men det
var også en del snelle, kanskje vesentlig elvesnelle.

Or vokste efterhvert ut på myren, med myrtelg og andre bregner som undervegetasjon.

Det er et lite maksimum for kullstøv på  15  -20% fra 2,10 til 2,00 m, 2600 -2500 BP. Ved
2,00   m  var  det   i   tillegg   smalkjempe.   Det  er  en  tilbakegang   for  bjerk,   også   synlig   i
influxdiagrammet. Det har bodd memesker i nærheten som har ryddet bjerkeskog til dels med
brann, og de har hatt husdyr.

Neste bosetningsfase er fi.a 1,50 til  1,40 m,1900 ~  1700 BP. Her er det opp i 200% kullstøv, et
markert minimum for bjerk som er tydelig også i influxdiagrammet, pollen av smalkjempe og
bygg, maksimum for gress, syre, høymol, rosefamilien, mjødurt, soleie, skjemplante, maure,
prestekrave,  blåknapp, kløver,  svinerot og tiriltunge.  Her har det vært jordbruk ganske nær
med rydding av bjerkeskog ved hjelp av brann.

Den tredje bosetningsfasen begynner med dyrking av bygg og rug ved 1,20 m,  1500 BP. Dette
er samme tidspunkt som begymende rugdyrking ved Møllemosen. Ved 1,10 m er det pollen
av både bygg, hvete, havre og rug, og øket mengde kullstøv. Samtidig går bjerk nok en gang
kraftig tilbake. Det er ryddet bjerkeskog.

Be2,1,05-0,60m,1300-750BP,              AD650-1250(kal)

I denne  sonen er det analysert 5  prøver.  Forandringene  som skjer ved overgangen til  denne
sonen ser ut til å ha forbindelse med den jordbruksfasen som begynte i foregående sone. Ved
1,00 m,1250 BP,  er det 400% kullstøv.  Brannen har gått sterkt ut over oreskogen.  Influxen
synker til  ca.  500 pollenkom pr.  cm2 år,  dvs.  at det har vært oretrær i  området,  men neppe
skog. Samtidig er det en kraftig økning for røsslyng og andre lyngarter. Ved 1,00 m,1250 BP,
har det vært en skogbrann, mest sannsynlig forårsaket av mennesker, som effektivt har fjemet
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orekrattet  på  myren.  Når  træme  blir  borte,  minker  fordampningen.  Det  blir  våtere,  og
torvmose og lyng har vokst opp i stedenfor nytt orekratt.

Det har vært drevet jordbruk gjennom hele sonen. Det er pollen ffa havre i alle nivåene, bygg
ved  1,00 m, rug ved 0,90 m og hvete ved 0,80 m. Smalkjempe er det ved  1,00 m og 0,80 m.
Det er også maksimum for syre ved 1,00 m. Det har vært sammenhengende jordbruk fi.a 1,20
m til 0,60 m,1500 -750 BP.  Serien burde vært analysert til topps for blant annet å spore en
ødegårdsfase efter svartedauden.

KONKLUSJON

Det er analysert en hel og deler av en annen prøveserie i forbindelse med anleggelse av ny E 6
gjennom Østfold. Av viktige resultater kan først nevnes datering av isolasjonskontakter. 61,4
m i Møllemosen er datert til 8055±85 BP og 14 m i myren ved Berg stadion til 2485±75 BP.
Den   siste   virker   helt   grei,   den   første   kan   virke   noe   gammel   ut   ft   foreliggende
strandforskyvningskurve for søndre Østfold.

Innvandringen av or er noe eldre enn 8055±85 BP, f.eks 8400 BP. Innvandringen av lind og
muligens ask er datert til 6665±95 BP. Ask kan ha innvandret noe tidligere. Innvandring av or
og lind er som forventet. Graninnvandringen er som vanlig noe vanskelig da man tydeligvis
har  hatt  forekomst  av  enkelttrær  lenge  før  den  egentlige  innvandringen.  Den  egentlige
innvandringen er datert til  1610±55 BP, mens det kan ha vært enkelttrær i området tilbake til
2000 BP. Grandateringen er 200 - 300 år eldre em forventet.

Skogen har bestått av bjerk, hassel,  or og alm,  og fia 6700 BP også eik og lind,  opp til  ca.
5000 BP. I tillegg har det vært små mengder andre treslag som fiiru, osp og ask. Fra 5000 til
1600 BP har det vært mindre hassel, or og alm og mer fiiru og noe mer bjerk. Fra 1600 BP har
granen utgjort en stadig større del av vegetasjonen sammen med først bjerk, senere fiiru som
de dominerende treslagene.

Det forekommer pollen av de gode klimaindikatorene eføy og misteltein. Den interessante her
er misteltein. Møllerinosen er utenfor dagens utbredelsesområde for denne snylteplanten. Det
må  ha  vært  varmere  somre  3400  og  3000  BP,  antagelig  gjennom  hele  tidsrommet  som  er
representert i diagrammet opp til over 3000 BP. Når vi ikke har fimnet pollen fta denne arten
tidligere, skyldes det at misteltein er en ekstremt dårlig pollenprodusent.

Forandringene   i   urtesammensetningen   skyldes   vesentlig   to   forhold,   på   den   ene   siden
isolasjonen fra havet, gjengroing og myrdannelse og på den annen jordbruket. Vi har fått et
skifte  fra  havgress  til  tjønnaks,  vannlilje  og  homblad  til  dunkjevle  og  starr  til  torvmose,
røsslyng og andre lyngarter som følge av gjengroingen.

Jordbruket gir urtene bedre forhold.  Det blir flere arter og mer av dem.  Det er mulig at et
jordbruk startet allerede ca. 4600 BP. Sikre spor i fom av pollen fra smalkjempe er det først
fra 3800 BP. Det virker som om det har vært flere jordbruksfaser, den første opp til 3000 BP.
Nytt husdyrhold begynte igjen først 2700 BP. Det er ikke spor efter komdyrking før 2100 BP
ved Møllermosen og  1900 BP ved Berg stadion. Bygg er det første komslaget begge steder.
Mer intensiv komdyrking begymer først  1600 BP ved Møllermosen og  1500 BP ved Berg
stadion. Fra nå av er det dyrking av alle komslagene i større eller mindre grad, i myren ved
Berg stadion opp til Øverste analyserte nivå 750 BP, ved Møllemosen opp til  1050 BP eller
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helt til 850 BP. Efter en ødegårdsfase begynner husdyrhold og komdyrking igjen 550 BP og
varer fi-em til i dag.
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Lister og tabeller

DELTAKERE PÅ UTGRAVNINGEN AV BERGET 1 0G 2, SOMMEREN 2001

Feltstab Stillin£ LokaLitet
Birkelund, 0le lvar Feltleder 11 Ber£et  1
Boon, Christine Feltleder 11 Berget  1
Bukkemoen, Grethe Bjørkan Feltassistent Berget  1
Dahle, Øystein Feltassistent Berget  1
Eggen, Inger Margrete Feltassistent Berget  1
Fari, Camilla Helene Feltassistent Berget  1
Johansen, Jamie S. Feltassistent Berget  1
Leasure, Mike D. Feltassistent Berget 1
Magnussen, Anja R. S. Feltassistent Berget  1
Melheim, Anne Lene Feltassistent Ber£et 1
Melvold, Stine Anette Feltassistent Ber£et 1
Moen, John Emst Feltassistent Berget  1
Reitan, Gaute Feltassistent Berget 1
Sletmo, Herdis Johanne Feltassistent Berget  1
Thommesen, Toini Feltassistent Berget  1
Veshnjakova, Kristina V. Feltassistent Berget  1
Årskog, Hame Feltassistent Berget  1
Christensen, Pia Skipper Feltassistent Berget 2
Kisuule, Ann Kristin Engh Feltleder 11 Berget 2
Fhutsen, Stig Feltleder 11 Ber8et 2
Rødsrud, Christian Feltassistent Berget 2
Skullerud, Ame E. Feltassistent Berget 2
Stene, Christine Feltassistent Berget 2

LlsTE ovER ]4C-DATERINGER Fm BERGET 1 oG 2

Lokalitet Kontekst Materiale Lab. ref. BP BC/AD
Berget  1 43x5ly SV, lag  1 Hasselnøtt Tua-3222 430 ± 50 AD  1435 -1485
Berget  1 45x47y SØ, lag 2 Hasselnøtt Tua-3223 400 ± 50 AD  1445 -1625
Berget  1 5 lx5 ly NV, lag  1 Hasselnøtt Tua-3224 305 ± 55 AD  1515  -1655

Berget  1 47x5 ly SV, lag 2 Bjørk Tua-3225 5190 ± 75 BC 4075 -3950
Berget  1 Ildsted Biørk Tua-3275 5660 ± 70 BC 4545 - 4400
Berget  1 Ildsted Bjørk Tua-3276 5965 ± 75 BC 4935 -4780
Berget  1 4lx53y NV, lag 2 Bjørk Tua-3277 1365 ± 75 AD 635 - 755
Berget 2 43x53y SV, lag 2 Hasselnøtt Tua-3231 695 ± 65 AD  1280 -1385
Ber8et 2 44x54y NØ, lag 2 Hasselnøtt Tua-3232 1175 ± 65 AD 780 - 965
Berget 2 45x55y SV, lag 2 B_iørk og Hassel Tua-3281 1575 ± 70 AD 415 -590
Berget 2 Struktur 1 Bjørk Tua-3580 3035 ± 40 BC  1380 -1215
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Aust-Agder.
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