
NIVERSITETETS KULTURHISTORISKE MUSEER 
FORNMINNESEKSJONEN 





SVINESUND PROSJEKTET 

Bind2 

Utgravninger avsluttet i 2002 

Håkon Glørstad (red.) 

Varia 55 
Universitetets kulturhistoriske museer 

Fornminneseksjonen 
Oslo 2003 



Utgitt av Universitetets kulturhistoriske museer, Fornminneseksjonen, 
Universitetet i Oslo 

ISSN 1503-0806 
ISBN 82-8084-011-7 

Forsidebilde: Bearbeidet fossil fra Torpum 9b. Foto: Eirik Irgens Johnsen, UKM 



Svinesundprosjektet bind 2 Varia 55 

Forord 
Dette er den andre av i alt fire planlagte utgivelser om de arkeologiske undersøkelsene på 
Svinesund i forbindelse med byggingen av den nye Europavei 6. Utgivelsen inneholder bidrag 
fra syv forfattere, prosjektleder Håkon Glørstad, botaniker Helge Irgens Høeg, feltleder Lasse 
Jaksland, feltleder Kristine Beate Johansen, geolog Hans Arne Nakrem, prosjektmedarbeider 
Ola Rønne og feltleder Vanja Tørhaug. Prosjektmedarbeider Per Erik Gjesvold har lagt ned et 
stort arbeid i digitale kart og bilder til publikasjonen og har drevet utstrakt samarbeid med 
redaktøren i forbindelse med utgivelsen av denne Varia. Kapitler uten spesifisert forfatter ved 
innledningen, er skrevet av Håkon Glørstad, som også har fungert som redaktør. Takk til 
styringsgruppen for Svinesundprosjektet for verdifulle kommentarer og veiledning i arbeidet 
med å gjøre denne Varia ferdig. Jeg vil også takke alle prosjektmedarbeidere som har stått på 
for å fullføre publikasjonen samt alle dem som deltok i utgravningene sommeren 2001 og 
2002, for deres fine feltinnsats. 

Kartgrunnlaget er gjengitt med tillatelse fra Statens kartverk (MAD 12002-R108651, MAD 
14011-382) og Svenska Lantmateriet (cd 0495pb). Ekvidistansen på alle kart er 1 m med mindre 
annet er oppgitt. 

Håkon Glørstad, november 2003 
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Innledning 
Håkon Glørstad 

Varia 55 

Svinesundprosjektet er et forvaltningsinitsiert utgravningsprosjekt organisert og administrert 
av Universitetets kulturhistoriske museer (UKM). Prosjektet vil gå over en femårsperiode, fra 
år 2000 til 2004. Bakgrunnen for prosjektet er etablering av ny Europavei 6-trase fra 
Svingenskogen i nord til riksgrensen i sør, i Halden kommune, Østfold (figur 1). Formålet 
med prosjektet er, som Kulturminneloven legger opp til , å ivareta de automatisk fredete 
kulturminnene som blir berørt av den nye veien, og deres informasjonspotensiale på en best 
mulig måte. For nærmere opplysninger vises det til bind 1, Varia 54, om Svinesundprosjektet 
(Glørstad 2002a). 

Østfold 

Svines nd 

Figur 1: Svinesunds plassering i Østfold og Norge. Som det framgår av figuren, ligger Svinesund helt på grensen 
til Sverige, på østsiden av Oslofjorden. GIS-applikasjon: Per Erik Gjesvold. 

Svinesundprosjektet må regnes som et stort og relativt komplekst utgravningsprosjekt som 
berører en hel rekke problemfelt innen arkeologien. Først og fremst har man de rent faglige 
forhold, men også kulturminneforvaltningens forhold til samfunnsutbyggingen aktualiseres. 
Store prosjekter genererer videre mye administrasjon av personale og økonomi, noe som 
setter krav til prosjektets organisasjon. I tillegg til de faglige resultatene fra prosjektet, høstes 
det derfor også erfaringer av administrativ og forvaltningsmessig art, som kan ha interesse for 
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ettertiden. En del av disse momentene vil presenteres ved prosjektets avslutning, men er også 
gjort rede for i de årsrapporter som regelmessig gis ut om prosjektet (for eksempel Glørstad 
2002b, 2003). 

Dette bindet av UK.Ms Varia er den andre av fire planlagte utgivelser av resultatene fra 
utgravningene ved Svinesund. Det vil presentere utgravningene fra 12 steinalderboplasser, 
gravd ut sommeren 2001 og 2002. Alle boplassene som presenteres, ligger i den sørlige enden 
av den prosjekterte veiparsellen, fra Langkas til Ringdalsfj m:den (figur 2 og 3). De undersøkte 
boplassene er et utvalg av fornminnene på sørsiden av det som i steinalderen var en stor øy 
(jamfør Glørstad 2002a: 25). De framgravde sporene etter menneskelig aktivitet dekker 
tidsrommet fra ca 6300 før Kristus, til folkevandringstid, ca 500 etter Kristus, med hovedvekt 
på steinalder. 

Feltlederne samt prosjektmedarbeideren presenterer de enkelte boplassene, botaniker Helge 
Irgens Høeg skriver om pollenanalysene fra Torpum 9 og Stensrød, geolog Hans Ame 
Nakrem presenterer en geologisk vurdering av et bearbeidet fossil fra boplassen Torpum 9, 
mens prosjektleder står som redaktør og forfatter av kapitlene om Torpum 10. 

Valg av utgravningsobjekter 

I de neste kapitlene av dette bindet av Varia vil resultatene fra 12 boplassundersøkelser bli 
presentert (figur 2 og 3). Valget av utgravningsobjekter for sesongen 2001 var styrt av flere 
forhold. For det første innbefattet Vegvesenets dispensasjonssøknad for 2001 bare de 
registrerte boplassene sør for Stensrød. For det andre ville Riksantikvaren bare frigi boplasser 
som lå i umiddelbar tilknytning til vegtraseen (Glørstad 2002b: 15, 2002a: 31). Innenfor disse 
rammene var åtte boplasser aktuelle. Disse var i Svinesundprosjektets prosjektplan (Glørstad 
2001) rangert etter vitenskapelig potensiale, ut fra observasjoner i felt. To var vurdert som 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 Berget 1 (RI), Torpum 8 (R15), Torpum 9 (R19), Torpum 14 
(R30), Torpum 16 (S38) og Berget 2 (S45). 

Ved slutten av feltsesongen 2001 var undersøkelsene på Berget 1 og Berget 2 avsluttet 
(Glørstad 2002a: 31ft). På de øvrige boplassene gjensto det en varierende mengde feltarbeid. 
På Torpum 9 var undersøkelsene delt opp i to selvstendige undersøkelser, der den vestre og 
største delen av boplassen var undersøkt ved flateavdekking (Torpum 9a), mens den minste 
og østligste delen var gravd ut i mekaniske oppdelte ruter og lag (Torpum 9b). I 2002 var det 
utgravning på Torpum 9b gjennom hele feltsesongen, mens undersøkelsene på Torpum 9a ble 
avsluttet ved Sankthans. Samtidig med at undersøkelsene ble avsluttet på Torpum 9a, ble også 
undersøkelsene på den nærliggende Torpum 16 ferdigstilt. 

Det gjensto forholdsvis lite arbeid for å sluttføre Torpum 8. Etter en ukes feltarbeid i 2002 ble 
undersøkelsene avsluttet. Undersøkelsene på Torpum 14 ble avsluttet etter 4 ukers graving i 
2002. 

I tillegg til disse boplassene, ble åtte nye lokaliteter undersøkt. To lå i umiddelbar nærhet til 
tidligere undersøkte boplasser: Torpum 13 var atskilt fra Torpum 14 kun med en liten 
bergrygg, og de kunne sies å tilhøre det samme landskapsrommet. Med henblikk på en 
fullstendig forståelse av stedets romlige organisering i steinalderen, da boplassene var i bruk, 
ble derfor Torpum 13 prioritert som undersøkelsesobjekt. Samme situasjon var tilstede ved 
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Figur 2: Landskapet 
mellom Stensrød og 
Ringdalsfjorden. 
Områdene der 
undersøkelsene ble 
avsluttet i 2002, er 
merket med blått. 
GIS-applikasjon: 
Per Erik Gjesvold. 
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Figur 3: Landskapet ved Langkas, nord for Børsåsen. Området som ble undersøkt i 2002, er merket med blått. 
GIS-applikasjon: Per Erik Gjesvold. 

Torpum 8. Her lå Torpum 1 rett i nærheten og representerte en del av samme landskapsrom. 
Også denne boplassen ble prioritert som undersøkelsesobjekt. 

Mellom Torpum 8 og Torpum 9 lå et område med tre boplasser (Torpum 2, Torpum 3 og 
Rørbekk 1 ). Disse lå på tre veldefinerte terrasser i terrenget, der Torpum 2 lå høyest og 
Rørbekk 1 lavest. De tre boplassene ville, ut fra høyden over havet, dekke tidsrommet fra 
midten av nøstvetfasen til begynnelsen av kjeøyfasen, og var dermed viktige for å etablere en 
kronologisk sekvens. Boplassene var i tillegg topografisk velavgrensede, slik at de egnet seg 
for totalgravning, med tanke på å studere boplassorganisering og aktivitetsmønster. Den 
lavestliggende boplassen i den søndre delen av veitraseen, var Torpum 10. For å fange inn den 
kronologiske variasjonen i boplassmaterialet, var denne boplassen interessant, og den ble 
derfor undersøkt. Likeså ble Langkas 2, den høyestliggende boplassen i den søndre delen av 
traseen, valgt ut for arkeologisk undersøkelse i 2002. På bruket Stensrøds innmark var det 
sommeren 2000 registrert bosetningsspor fra senneolitikum og eldre bronsealder (Glørstad og 
Boon 2000). Disse bosetningssporene var prioriterte undersøkelsesobjekter og ble gjenstand 
for utgravning sommeren 2002. 

Med undersøkelsene i 2001 og 2002 er fornminnene i den søndre delen av den prosjekterte 
veitraseen, det vil si fra Stensrød i nord til Ringdalsfjorden i sør, ferdig undersøkt. 
Lokalitetene blir i det følgende presentert av dem som hadde ansvar for utgravningene i felt. 

4 
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Torpum 1 - en boplass fra første del av nøstvetfasen 

Kristine Beate Johansen 

INNLEDNING 

Varia 55 

Steinalderboplassene R3 og RI 5 ble registrert som to separate lokaliteter etter prøvestikking i 
1991 av Ove O Istad ( 0 Istad u.å.). Prøvestikkingen ble gjort i forbindelse med registrering for 
ny E6. Begge boplassene ligger på eiendommen Torpum, 15/1, Halden kommune, Østfold. I 
Varia 54 har boplassene R15 og R3 fått henholdsvis navnene Torpum 8 og Torpum 1 
(Glørstad 2002a: 7). Etter undersøkelsen av boplassene i 2001 og 2002 bør de snarere sees på 
som en boplass. I denne gjennomgangen vil det derfor bare henvises til boplass Torpum 1, 
som da er de opprinnelig registrerte boplassene R15 og R3 . Gjenstandsmaterialet er likevel 
katalogisert hver for seg under Torpum 8 og Torpum 1. 

Utgravningen av Torpum 1 har foregått i to feltsesonger: I 2001 ble det gravd i perioden 4. 
juli til 31. august og i 2002 fra 7. mai til 4. juni. Til sammen gikk det med 13 uker eller 336 
dagsverk. De undersøkte flatene var på 23 7 m2 og ble utgravd mekanisk, oppdelt i ruter og 
lag. 

BELIGGENHET OG TOPOGRAFI 

Torpum 1 ligger på to ovale, klart avgrensede terrasser på henholdsvis 55 og 59 m o.h. (figur 
4 og 9). Fra den største flaten (tidligere RI 5) faller terrenget bratt både i sør og øst, mens 
hellingen er noe svakere i nord. Flatens utstrekning er på 630 m2

• I vest løper en 1-1 ½ m høy 
kant fra sør mot nord. Over kanten ligger den minste terrassen (tidligere R3). Den største 
flaten er orientert nord-sør. Den nordre delen av flaten heller svakt mot sør-sørøst. I øst 
danner en knaus avgrensning av flaten mot et sterkt hellende terreng ned mot 
Svinesundhagen. Fall i terrenget mot nord og sør gir naturlig avgrensing i disse 
himmelretningene. Løsmassene på flaten var grovsortert morene med tildels mye stor stein. 

Den minste terrassen, som ligger i vest, har en utstrekning på 221 m2
• Flaten avgrenses i vest 

av en bratt, oppsprukket bergvegg, som er en del av Røssefjellet. Noe av steinen på terrassen 
stammer fra utrasning fra denne bergveggen. I nordvest ligger det et område med flyttblokker 
og stor stein. En halvsirkel av flyttblokker og stein omkranser boplassflaten i øst, sørøst og 
nordøst. I sør avgrenses lokaliteten av en bergkolle. Mellom bergkollen og bergveggen i vest 
går en mindre passasje mot høyereliggende områder i sør og sørvest. I nord avgrenses 
boplassen av en utstikker av bergveggen, der også terrenget i nordvest heller ned mot den 
største terrassen. Det ligger større steiner og flyttblokker inn mot den bratte bergveggen i vest. 
På den største terrassen var det betraktelig færre stein i den nordvestlige delen i forhold til 
resten av flaten. 

Torpum 1 lå i nøstvetfasen på sørsiden av "Svinesundøya". Terrassene ville ha ligget på 
vestsiden av den forhistoriske fjordarmen, som i dag er Svinesundhagen, da havnivået sto ca 
53-54 m over dagens. Berget og bergknausen i vest og sørvest gjorde at lokaliteten var godt 
skjermet for vind fra disse retningene. Det ville ha vært gode havneforhold både i sør og nord, 
der det var mulig å trekke båtene opp på strender av sand og stein. 

Området var bevokst med ung, tett blandingsskog av gran, furu, einer, bjørk og mindre 
rognebærtrær. Undervegetasjonen besto av gress, blåbærlyng, mose, lav og bregner. 

5 
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f'v~ Strandlinje 53 m o.h. 

0 10 20 30 40 50 Meter ,--....-~ 

Boplass Torpum 1 

Figur 4: Loka/topografisk kart som viser boplass Torpum I med en standlirye på 53 m o.h. GIS
applikasjon: Per Erik Gjesvold. 
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Figur 5: Den minste terrassen på Torpum 1. Den største terrassen i bakgrunnen. Foto tatt mot nordøst av 
Kristine B. Johansen. 

Figur 6: Den største terrassen på boplassen Torpum 1. Lag 1 er ferdiggravd. Foto tatt mot sørøst av Kristine B. 
Johansen. 

7 
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Figur 7: Utgravning av lag 1 på boplassen Torpum 1. Foto : Kristine B. Johansen. 

Figur 8: Utgravning av lag 1 på boplassen Torpum 1. Foto: Kristine B. Johansen. 
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STRATIGRAFI 

Begge terrassene på boplassen hadde en utviklet podsolprofil. På den største terrassen kan 
jordlagene beskrives som følgende: 

Naturlag 1: Skogbunnen, som inneholdt torv og råhumus, hadde en tykkelse fra 5 til 10 cm. 
Naturlag 2: Laget besto av et lysgrått sandlag (utvaskingslag) med humus, småstein og grus. 
Lagets tykkelse varierte fra 2 til 20 cm. 
Naturlag 3: Laget besto av et rødbrunt sandlag (anrikningslag) med noe stein og grus. I 
bunnen av anrikningslaget var det mindre områder med mer grågul siltig sandjord. 
Tykkelsen på laget varierte mellom 10 og 30 cm. 

På den minste terrassen kunne følgende naturstratigrafi observeres: 

Naturlag 1: Den torv- og råhumusholdige skogbunnen hadde en tykkelse som varierte mellom 
5 og 13 cm. 
Naturlag 2: Laget besto av et lysgrått sandlag (utvaskingslag) med humus småstein og grus. 
Lagets tykkelse varierte 3 til 12 cm. 
Naturlag 3: Laget besto av et rødbrunt sandlag (anrikningslag) med grus og stein. Mot bunnen 
av anrikningslaget var det mindre stein og grus, og enkelte steder lå det lommer med lysbrun, 
siltholdig sandjord. Tykkelsen på laget varierte mellom 4 og 26 cm. 

MÅLSETNING OG PROBLEMSTILLING 

For Svinesundprosjektet har det vært en viktig målsetning å få bedre kunnskap om 
steinalderperioden i Østfold gjennom undersøkelsen av en rekke boplasser knyttet til den 
forhistoriske kystlinjen. En del av strategien til prosjektet har gått ut på å totalgrave de 
undersøkte lokalitetene, for på denne måten å påtreffe mulige strukturer etter for eksempel 
hytter, ildsteder og avfallsdynger som kan bidra til ny forståelse av boplassorganisering og 
bruk av landskapet. 

Torpum 1 er den høyestliggende, undersøkte boplassen i den søndre delen av E6-traseen. Ut 
fra strandlinjedatering bør den dermed være blant de eldste som undersøkes av 
Svinesundprosjektet. Dette gjør den viktig for etableringen av et kronologisk rammeverk for 
den tidligste delen av senmesolitikum. Gjennom undersøkelsen av boplassen er det også 
viktig å forstå hva slags aktiviteter som kan ha foregått der, og dermed hva slags type boplass 
det kan være tale om. 

Det var også viktig å se om funnmaterialet kunne belyse om de to terrassene var brukt til 
forskjellig tid, eller om de skulle anses som en boplass fordelt på to flater. 

UTGRAVNINGSMETODE 

Begge terrassene ble gravd på konvensjonell måte i kvadratmetersruter, som igjen var delt 
opp i kvartruter. Undergrunnen ble delt opp i lag på 10 cm. Massene ble vannsåldet i såld med 
en maskevidde på 4 mm. Gravingene skjedde både med spade og graveskje. 

På den største terrassen ble det først lagt ut et rettvinklet koordinatsystem, der x-aksen var 
orientert nord-sør, med stigende verdier mot nord. Y-aksen ble orientert øst-vest, med 
stigende verdier mot øst. Det ble lagt ut en profilbenk som gikk fra 50x,46y, til 50x,56y. For å 
få en indikasjon på hvor de sentrale funnområdene av lokaliteten lå, ble det lagt ut prøveruter 
på 50x50 cm med jevne mellomrom langs x- og y-aksen. 
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På den minste og høyestliggende terrassen ble det også opprettet et rettvinklet 
koordinatsystem, der x-aksen var orientert nord-sør, med stigende verdier mot nord. Y-aksen 
ble orientert øst-vest, med stigende verdier mot øst. Profilbenken gikk fra vest mot øst, og 
utgjorde de sørlige kvartrutene på 5 lx, fra 46y til 53y. 

På begge terrassene er overflaten av topplag 1 nivellert. Toppen av alle lag som er gravd ut, er 
fotografert og tegnet i plan i målestokk 1 :50. Profiltegningene foreligger i målestokk 1 :20. På 
den største flaten er det gjennomført en fosfatkartering i et nettverk der prøvene ble tatt med 
to meters mellomrom over hele flaten. Skjørbrent stein ble veid for hvert lag og kvartrute. 
Alle de utgravde feltene på de to terrassene er målt inn med totalstasjon. 

KILDEKRITISKE FORHOLD 

Det ble ikke påvist kulturlag på Torpum 1, fordi undergrunnen besto av en podsolprofil med 
et godt utviklet utvaskingslag. I det aktuelle området har det vært skogsdrift gjennom hele 
1900-tallet. De små og vanskelig tilgjengelige flatene og den steinholdige undergrunnen, har 
nok ført til at området ikke har vært egnet til moderne jordbruk. Den velutviklede 
podsolprofilen tyder også på at jordbruk ikke har vært drevet i moderne tid. Omroting fra 
røtter og rotbranner som følge av skogbrann, kan ha ført til noe forstyrrelse av undergrunnen. 
På den største flaten ble det funnet rester av en kanonkule. Kula stammer fra en trepunder, og 
har antakelig havnet der under trefningene mellom svensker og nordmenn på 1700- og 1800-
tallet. 

Det skal i denne sammenheng også nevnes at på den største terrassen, ved berget i øst, ble det 
funnet en tverregget, tykknakket øks. Øksa kan dateres til mellomneolitikum periode B. 
Funnet bør trolig tolkes som et offerfunn, der ofringen fant sted etter at hovedaktiviteten på de 
to terrassene var over. Øksa er det eneste gjenstandsfunnet som gir en indikasjon på at det har 
foregått aktiviteter i området i yngre tid enn senmesolitikum. Dette betyr antakelig at de 
sandholdige moreneavsetningene ikke har vært utsatt for større omrotninger og forstyrrelser. 

UTGRAVNINGEN 

Under registreringen i 1991 (Olstad u.å.) ble det tatt to prøvestikk på den minste terrassen og 
fire på den største terrassen. Prøvestikkene på den største flaten inneholdt to avslag og ett 
fragment, mens prøvestikkene på den minste flaten inneholdt en mikroflekke, 10 avslag og 27 
fragmenter. For å avgrense aktivitetsområdene og få et bedre inntrykk av blant annet 
funnspredningen, foretok vi en forundersøkelse på begge terrassene. Forundersøkelsen besto 
av å grave kvartruter på flatene. A vtorvingen av flatene ble gjort med hjelp av gravemaskin. 
Tilnærmet hele flaten ble avtorvet, slik at det skulle være lett å utvide et utgravningsfelt i 
ønsket retning og for å få best mulig oversikt over flatens detaljtopografi. 

Rutene ble gravd i to til tre lag på 10 cm. Ut fra resultatene av forundersøkelsen åpnet vi først 
et område i den nordlige delen av lokaliteten (felt 1). Etterhvert som undersøkelsen skred 
fram, valgte vi å åpne et mindre felt like sør for profilbenken (felt 2), et felt vest på lokaliteten 
(felt 3) og et felt i det sørøstre området (felt 4) (figur 9). Utvidelsene ble gjort på bakgrunn av 
forundersøkelsen og funnspredningen i felt 1. Etter en vurdering av den største terrassen ble 
det besluttet å ikke totalgrave området. Valg av hvilke områder som skulle undersøkes ble 
gjort på bakgrunn av en totalvurdering av funn, undergrunn og terreng. For det første var det 
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Figur 9: De to terrassene på Torpum 1. 
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lite funn i den sørlige delen av den største terrassen. For det andre viste den maskinelle 
avtorvingen at det sørlige området inneholdt ekstremt mye stein. Dette ville gjort en 
flateavdekking vanskelig, i tillegg til at mulige strukturer hadde vært vanskelig å påvise i 
undergrunnen. Undersøkelsen i den nordlige, funnrike delen av terrassen, viste at dette 
området inneholdt lite stein. Mulighetene for å påvise strukturer var dermed bedre her. For det 
tredje hadde det nordlige området, med en helling mot sørøst, en mye bedre drenering enn det 
sørlige området, som var flatere. Den sørlige delen var fuktigere og massene var mer leirete i 
forhold til sandjorden i nord. Under perioder med regn kunne vi tydelig observere forskjellen i 
drenering mellom det nordlige og det sørlige området. Store deler av området mellom felt 3 
og felt 4 ble derfor ikke åpnet. Det ble derimot lagt ut en prøverute på 1 x 1 m i tillegg til fem 
kvartruter. Det var meget lite funn i disse rutene og grunnen var vanskelig tolkbar på grunn av 
sterk utvasking og stein. Vi konkluderte derfor med at området mellom de åpnede feltene 
inneholdt minimalt med funn og informasjon, og valgte å ikke åpne større felt for videre 
undersøkelse. Området nord for felt 4 og vest for felt 1, ble også bare undersøkt med hjelp av 
kvartruter. Kvartrutene var funntomme og området ble ikke videre undersøkt. Utgravningen 
av den største flaten skjedde over to feltsesonger. I 200 I ble 165 m2 av boplassen undersøkt, 
mens det i 2002 ble gravd 12 m2

• 

A vtorvingen av den største terrassen viste at det nordlige området inneholdt mindre stein enn 
resten av flaten. Dette kom tydeligere fram etter hvert som lag 1 og 2 ble undersøkt. Som 
tidligere nevnt er dette området også den best drenerte delen av flaten, der undergrunnen 
består av fin sandjord. Den minimale mengden med stein i det nordlige området kan vanskelig 
forklares ut fra prosesser i naturen og er sannsynligvis et resultat av menneskelig aktivitet. 
Området må derfor være intensjonelt ryddet, og ryddingen må settes i forbindelse med 
funnmaterialet på lokaliteten. 

De fleste av funnene lå i de øverste 10 cm av grunnen over hele flaten. Lag 2 ble ikke 
undersøkt i felt 2, siden lag 1 inneholdt minimalt med funn. Forøvrig ble lag 2 gravd over 
resten av de åpnede feltene. I felt 3 var det i et område mye funn i lag 2, og her ble også lag 3 
og 4 undersøkt. Totalt ble det gravd 177 m2 i lag 1, 168 m2 i lag 2, 12 m2 i lag 3 og 1 m2 i lag 
4. Til sammen utgjør dette 35,8 m3

. 

Under utgravningen i felt 4, ble det funnet en tykknakket tverregget øks inn mot berget i øst. 
Øksa sto loddrett ned i undergrunnen med eggen opp. Under framgravingen av øksa ble 
området dokumentert ved hjelp av tegning og fotografier. Undersøkelsen av området avdekket 
ikke andre funn eller strukturer som kunne settes i sammenheng med øksa. 

Også på den minste terrassen ble det utført en forundersøkelse, for å få en avgrensing av 
boplassflaten. Vi la ut to linjer, en nord-sør og en øst-vest. Langs disse linjene ble det åpnet i 
alt fem kvartruter, som alle var funnførende. Alle kvartrutene ble gravd i to mekanisk 
oppdelte lag på 10 cm, bortsett fra en kvartrute, fordi den inneholdt stor stein som gjorde det 
umulig å grave dypere. Forundersøkelsen av den minste terrassen indikerte at det var en 
funnkonsentrasjon på flaten. Det undersøkte området var ca 60 m2 stort. Funnene lå for det 
meste i de øverste 10 cm av grunnen. På grunn av dette, valgte vi bare å grave lag 2 der det 
hadde vært funn i lag 1. Lag 2 inneholdt lite funn, og derfor ble det bare undersøkt et mindre 
område av lag 3 (de nordlige kvartrutene av 5 lx fra 46y til 53y). I tillegg ble lag 3 i ruten 
48x,48y gravd, fordi i denne ruten inneholdt lag 2 noe mer funn enn vanlig. 

Etter avtorvingen av flaten viste det seg at terrassen egentlig bare besto av et mindre, 
"beboelig" område: Langs østsiden av terrassen strakk det seg et bredt belte med større stein 
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og flyttblokker. Beltet lå som en halvsirkel rundt den sand- og grusholdige flaten ved berget i 
vest. Undersøkelsesområdet ble derfor konsentrert til flaten innenfor beltet av større stein. 
Totalt ble det gravd 62 m2 i lag 1, 46 m2 i lag 2 og 6,5 m2 i lag 3. Til sammen utgjør dette 11 ,5 
m3

• Funnfrekvensen avtok langs alle ytterkantene av feltet, bortsett fra et mindre område i 
vest der det ikke var mulig å utvide mer på grunn av utrast kampestein fra bergveggen i vest. 
Funnene fortsatte trolig under steinene. 

A vtorvingen på terrassene viste altså at begge flatene bare hadde ett beboelig område hver. 
Det nordlige, ryddete området, med god drenering i undergrunnen, pekte seg ut som det best 
egnede oppholdsstedet på den store terrassen. Den minste terrassen hadde en liten flate omgitt 
av blokksteiner. 

FUNNMATERIALE 

Det samlede funnmaterialet på de to terrassene utgjør 6701 artefakter. Den største flaten 
inneholdt 5621 artefakter, mens den minste inneholdt 1080 funn. Dette er et relativt lite 
materiale med tanke på at det er gravd til sammen 237 m2

• 6659 av funnene er av flint, og 42 
er av bergart. 

Flintkvaliteten på boplassen er varierende. De eneste gjenstandene som har en 
gjennomgående god flintkvalitet, er de regulære makroflekkene, som alle er slått fra kjerner 
av senonflint. Mesteparten av flintmaterialet kommer fra en grov, gråfarget flint. Mest 
sannsynlig stammer en del av flintmaterialet fra strandflint plukket opp i området rundt 
boplassen. Siden store deler av området rundt den største terrassen er bratt, renskurt fjell, har 
ikke tilgangen på strandflint i det aller nærmeste området vært særlig god. På grunn av 
innlandsisens transport av flintknoller, fantes det likevel god tilgang på lokal strandflint i 
boplassens nærområde. 

fLINTMATERIALET 

Hovedkategori Ant. Delkategori Ant. 

Sekundærbearbeidet flint: 
Bor: 4 2 Avslagsbor (1 fragment) 2 

2 Mikroflekkebor 2 
Skrapere: 21 Avslag med konveks retusj 3 

Avslag med konkav retusj 1 
Fragment med konveks retusj 10 
Fragment med rett retusj 1 
Fragment med bølgeretusj 1 
Fragment med totalretusjerte kanter 1 
Fragment med konkav retusj 2 
Flekke med konveks enderetusj 2 

Kniver: 5 Flekke med skråbuet enderetusi 1 
Flekke med kantretusj 4 

Øks: 1 Tykknakket, tverre1rn.et 1 
Mikroflekker med retusj: 3 Mikroflekke med kantretusj 2 

Mikroflekke med skrå enderetusj 1 
Avslag/fra!!Illenter med retusj : 10 Rett retusj 5 

Konveks retusj 4 
Konkav retusj 1 

Knakkestein: 1 1 

Sum sekundærbearbeidet flint: 45 45 
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Hovedkategori Ant. Delkategori Ant. 

Primærtilvirket flint ( avfall): 
Kjerner: 55 Bipolar kjerne 1 

Plattfonnkierner 23 
Mikroflekkekjerner 6 
Håndtakskjerne 1 
Uregelmessige kierner (16 fragm.) 24 

1 Knoll med knusespor 1 
K i erneprepareringsavslag: 1 Plattformavslag 1 
Flekkemateriale med fragmenter: 165 Flekker og flekkelignende avslag 33 

(b > 8 mm) 
Mikroflekker (b <= 8 mm) 132 

Avslag: 1344 1345 
Ubestemte fragmenter: 5048 5048 
Sum primærtilvirket flint (avfall): 6614 6614 

Sum flint: 6659 6659 

Tabell 1: Flint fimnet på boplassen Torpum 1. 

Bare 46 av artefaktene, eller 0,68%, er sekundærbearbeidet. De morfologiske redskapene 
består av to avslagsbor, to mikroflekkebor, 20 skrapere fra avslag og fragmenter, to 
flekkeskrapere, syv kniver og en flintøks. 

SEKUNDÆRTILDANNEDE ARTEF AKTER 

BOR 

A vslagsborene består av tynne, flate avslag, som ikke har trekantet tverrsnitt slik de vanligvis 
har i nøstvetfasen. De har retusj langs to sidekanter, som løper ut i en spiss. Retusjen går langs 
det meste av avslagskantene. Siden spissen ligger i stykkenes lengderetning, skal de betraktes 
som rette bor. Et av borene foreligger bare i form av spissdelen. Borfragmentet er flatt, uten 
antydning til trekantet tverrsnitt, og er et fragment av et avslags- eller flekkebor. En rygg som 
går ut til spissen av boret, kan tyde på at det dreier seg om et flekkebor. Begge 
mikroflekkeborene har retusj langs deler av de to sidekantene, der kantene går ut i en spiss. 

SKRAPERE 

De fleste skraperne er retusjerte fragmenter, som mest sannsynlig er ødelagte avslagsskrapere. 
To av skraperne er flekker med konveks enderetusj. 

KNlvER 

Alle de fem knivene er flekker med kantretusj. Flekkene er regulære makroflekker, slått fra 
plattformkjerner med en plattform. I proksimalpartiet er det rester av plattform og 
trimmingsretusj. En av knivene har en grov, taggete retusj langs den ene sidekanten, som 
trolig er spor etter hard bruk. Alle de regulære flekkene fra Torpum 1 er av flint med høy 
kvalitet (senonflint). Få av de katalogiserte flekkene uten retusj, er intensjonelle flekker. De er 
bare katalogisert ut fra kriteriet at de er minst dobbelt så lange som de er brede, og må ses på 
som rester fra avslagsproduksjon. 
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Figur JO: Flint- og bergartsartefakter fra Torpum 1. 1 trinnøks, 2 nøstvetøks, 3 tykknakket, tverreggetflintøks, 4 
-10 mikroflekker, 11 malestein, 12 mikroflekkekjerne, 13 håndtakskjerne og 14-17 bor. 1-3 tegnet i målestokk 
1 :2; 4-17 i målestokk 1:1. Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh. 
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Figur 11 .· Flintartefakter fra Torpum 1. 1-2 og 4 og 6 kniver. 3 og 5 skrapere/kniver, 7-8 skrapere. Målestokk 
1:1. Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh. 
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TYKKNAKKETTVERREGGETØKS 

Den tykknakkede, tverreggede flintøksen kan ikke settes i sammenheng med resten av 
funnene fra boplassen. Denne typen økser dateres til mellomneolitikum periode B, 
stridsøkskulturen, 2800-2400 f.Kr. Økseformen har en sørskandinavisk opprinnelse, men er 
som funngruppe forholdsvis vanlig i Østfold (Østmo 1988). 

PRIMÆRTILDANNEDE ARTEFAKTER 

Det primærtildannede materialet består av 55 kjerner, 1 plattformavslag, 33 flekker, 132 
mikroflekker, 1344 avslag og 5048 fragmenter. 

KJERNER 

Kjernematerialet utgjøres av 1 bipolar kjerne, 1 håndtakskjerne, 6 mikroflekkekjerner av 
annen type, 23 plattformkjerner, 24 uregelmessige kjerner og 1 knoll med avspaltninger. De 
uregelmessige kjernene er slått fra flere retninger og har mye cortex inntakt på overflaten. 
Enkelte av de seks mikroflekkekjernene har trolig opprinnelig vært håndtakskjerner, men er 
blitt så kraftig redusert at de bare kan defineres som mikroflekkekjerner. Noen av 
mikroflekkekjernene har en plattform, mens andre derimot mangler plattform. En del har også 
rester av cortex på sidene. Håndtakskjernen har cortex langs begge langsidene, mens 
kortendene har avspaltningsarr etter mikroflekker. Den bipolare kjernen er ikke mer enn 1,7 
cm lang og er sterkt redusert. Det er knusespor i begge endene, og det er avspaltninger etter 
mikroflekker. De fleste av plattformkjernene er flersidige med en plattform. Det ser også ut 
som om enkelte av plattformkjernene opprinnelig har fungert som håndtakskjerner eller andre 
mikroflekkekjerner. De siste avspaltningene som er tatt fra de sterkt reduserte 
plattformkjernene, skjuler trolig avspaltningsarrene etter mikroflekker. Enkelte av flekkene 
har flere rygger på forsiden eller avspaltninger etter mikroflekker. Disse flekkene er 
forholdsvis korte, og ikke regulære flekker. De er trolig de siste avspaltningene gjort fra 
nesten oppbrukte plattformkjerner. De ser ut som mikroflekker, men de er en anelse for brede, 
sett i forhold til kriteriet for mikroflekker. De uregelmessige kjernene har avspaltninger etter 
avslag av ulik størrelse. Det betyr at kjernene har inngått i avslagsproduksjon til for eksempel 
bor og skrapere. 

Kjernematerialet gir i helhet inntrykk av å være utnyttet fullt ut, slik at kjernetypene er 
vanskelig å definere. Det indikeres av den høye andelen av uregelmessige kjerner. 
Mikroflekkene ser ut til å være i hovedsak slått av håndtakskjerner og mikroflekkekjerner, 
siden de fleste ikke har knusespor i proksimalpartiet, og siden de har skarpe sidekanter. 
Bortsett fra noen mikroflekkekjerner og håndtakskjernen, er kjernene ofte av grov 
flintkvalitet. 

MlKR.OFLEKKER 

Mikroflekkene utgjør 2,1 % av det totale flintmaterialet. Hovedandelen av mikroflekkene er 
tynne, regulære og slått fra håndtakskjerner eller andre regulære mikroflekkekjerner. Et 
karakteristisk trekk ved disse mikroflekkene er at sidekantene er tynne, og at det er rester etter 
plattformen i proksimalpartiet. Mikroflekker slått fra bipolare kjerner har buttere sidekanter 
enn mikroflekker slått fra mikroflekkekjerner. I tillegg har mikroflekker slått fra bipolare 
kjerner knusespor i toppen av proksimalpartiet. De fleste mikroflekkene mangler deler av 
distal- og/eller proksimalpartiet. Dette er trolig en intensjonell sekundærbearbeiding, da 
mikroflekkene dermed blitt rettere og mer egnet til å inngå som egger i diverse flintredskaper. 
Langs sidekanten på enkelte av mikroflekkene kan man observere bruksretusj, noe som viser 
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at de har vært brukt som redskaper uten at de har sekundær retusjering. Noen få mikroflekker 
har intensjonell retusj , slik som de to borene. 

FLEKKER 

De fleste flekkene fra boplassen kan ikke sies å være regulære, intensjonelle flekker. Det 
eneste kriteriet de oppfyller for å være flekker, er at de er minst dobbelt så lange som de er 
brede. Ni av flekkene er derimot regulære flekker. Flesteparten av disse har også en sekundær 
bearbeiding, slik som knivene og flekkeskrapeme. Disse makroflekkene er slått fra 
plattformkjerner med en plattform. Man kan altså konkludere med at man har praktisert en 
regulær flekketeknologi på Torpum 1. De spisse distalpartiene på en del av flekkene tyder på 
at plattformkjernene har vært spisse i motsatt ende av plattformen. Bare en av de regulære 
flekkene har en bred, utbuet ende i distalpartiet. Tre av de korte flekkene skiller seg noe ut. 
De er trolig slått fra samme kjerne, og alle tre har cortex i distalpartiet. To av de intensjonelle 
flekkene har bruksretusj langs sidekantene. 

BERGARTSMA TERIALE 

Hovedkategori Ant. Delkategori Ant. 

Sekundærbearbeidet bergart: 
Økser: 2 Atvoisk nøstvetøks (i to deler) 1 

Trinnøks (prikkhugd) 1 
Økseemne: 1 1 
Knakkestein: 5 5 
Males tein: 1 1 
Slipeplate: 1 1 
Sandsteinskniv: 1 1 
Sum sekundærbearbeidet bergart: 11 11 

Primærbearbeidet bergart (avfall): 
Avslag: 2 2 
Ubestemt fra1m1ent: 29 29 
Sum primærbearbeidet bergart (avfall): 31 31 

Sum bergart: 42 42 

Organisk materiale: 
Trekull : 1 Fra diverse tresorter 1 

Tabell 2: Bergartsartefakter fonnet på Torpum 1. 

Bergartsmaterialet fra Torpum 1 består av ikke mer enn 42 artefakter. Funnmaterialet 
inneholder 1 atypisk nøstvetøks, 1 trinnøks, 1 økseemne, 5 knakkesteiner, 1 malestein, 1 
fragment fra en slipeplate, 1 sandsteinskniv, 2 avslag og 29 ubestemte fragmenter. 

BERGARTSØKSER 

Den atypiske nøstvetøksen er av diabas og har slipt egg, som går ut i en konveks bue. Øksa 
har ikke den karakteristiske hvelvede oversiden med en relativt flat underside, som er typisk 
for nøstvetøksene. Nakkepartiet har et rektangulært tverrsnitt der nakken er butt. Sidene er 
flate og forholdsvis parallelle, men smalner av mot nakken. Den ene smalsiden er avrundet, 
mens den andre delvis er rett. I sidesnittet ligger største tykkelse på midten. I frontsnittet 
ligger største bredde fra midten mot eggen. Øksa er delt i to. Bruddflaten er skrått på øksas 
lengderetning og ligger mellom midten og eggen. På deler av øksa er den naturlige overflaten 
synlig, mens resten av flaten er tildannet ved avslagsteknikk. 
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Figur 12: Tykknakket tverreggetjlintøks in situpå boplassen Torpum 1. Foto: Kristine B. Johansen. 

Figur 13: Okerjlekk på boplassen Torpum 1. Foto: Kristine B. Johansen. 

19 



Svinesundprosjektet bind 2 Varia 55 

Figur 14: Utgravning av lag I på boplassen Torpum I . Foto: Kristine B. Johansen. 
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Den andre øksa fra boplassen er en prikkhugd trinnøks i god stand. Øksen har sirkelformet 
nakkesnitt. I sidesnittet har øksa to hvelvede sider, der den ene siden er mer hvelvet enn den 
andre. Største tykkelse ligger mellom midten og eggen. I frontsnittet ligger største bredde på 
midten. Sidene er ganske parallelle, men smalner noe av mot eggen og noe mer mot nakken. 
Eggen går ut i en konveks bue. Eggen er slipt på den minst hvelvede siden. Nakken er butt og 
har to mindre fordypninger. 

Økseemnet kan se ut som forarbeidet til en nøstvetøks. Det tynne, avlange emnet er 18 cm 
langt og har største bredde på 4,8 cm. Emnets tykkelse er 3,7 cm. To av emnets sider har den 
naturlige overflaten inntakt, mens en side er tilhugget hele veien i avspaltningsteknikk. Det 
som trolig er emnets overside, har en buet og en rett side. Den buede siden er den som er 
bearbeidet. Emnet er rett avbrutt i den ene enden, mens den motsatte enden er uregelmessig 
rundet. Den avbrutte enden kan tyde på at råemnet ble kassert under tilvirkning. Med en 
videre bearbeiding av det smale emnet, ville sluttproduktet snarere vært en meisel enn en øks. 

SLIPEPLATE OG SANDSTEINSKNIV 

På boplassen foreligger det bare ett fragment av en slipeplate av sandstein. Det lille 
øksematerialet tyder jo også på at behovet for slipeplater til sliping av økseegger har vært lite. 
En sandsteinskniv foreligger fra boplassen. Kniven har en slipt, konveks egg og sliping 
oppover deler av knivens to sider. 

MALESTEIN 

Malesteinen som ble funnet på den største flaten, har en slipt flate på den ene siden. Den 
måler ikke mer enn 4,lx6,4 cm, men har trolig vært brukt til å male for eksempel nøtter og 
røtter mot en underligger (Mikkelsen 1975b: 75). 

AVSLAGSMATERIALE 

A vslagsmaterialet av bergart består av kun 31 funn. Dette viser at det ikke i noen særlig grad 
foregikk produksjon av økser på boplassen. Bergartstypen er vanskelig å bestemme da en del 
av materialet er forvitret i det sure jordsmonnet på boplassen. Fra den største terrassen 
foreligger det imidlertid noen ytterst få fragmenter av diabas og en eruptiv bergart. Den 
minste terrassen inneholdt bare ett avslag av diabas. 

STRUKTURER 

Det ble ikke påvist noen strukturer som ildsteder, stolpehull eller voller, på de to terrassene. 
Dette skyldes mest sannsynlig den sterke utvaskingen av grunnen i området, og at den svært 
steinete grunnen gjorde observasjoner av strukturer vanskelig. 

OKER 

På felt 1, nord på den største terrassen, ble det påvist to mindre flekker med okerholdig jord. 
Den klareste okerflekken, som lå lengst vest i felt 1, hadde en ubestemmelig form og målte ca 
0,6x0,7 m i flaten (figur 13). Okeren lå mellom flere større steiner i bunnen av lag 2. 
Okerflekken inneholdt også trekull, men det skyldtes vegetasjonsbranner der røtter i 
undergrunnen hadde brent. Den andre flekken lå helt sørøst i felt 1, og var mindre tydelig enn 
området med oker i vest. Okerflekken i øst hadde en oval form og målte 0,18x0,24 mi flaten. 
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14
C-DATERINGER 

Det ble ikke gjort funn av organisk materiale som egnet seg for datering på den minste 
terrassen. Fra den største terrassen foreligger det en datering av trekull fra eik. Prøven ble tatt 
fra rute 50x 56y NØ lag 3, og lå i tilknytning til området med okerfarget jord i øst. Prøven ga 
en datering til 2655±65 BP, eller BC 835-795 (TUa-3273, DF-3432). Det er mulig at prøven 
stammer fra en brent rot. Dateringsresultatet kan i hvert fall ikke settes i sammenheng med 
steinalderaktivitetene på Torpum 1. 

NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Kvartærgeolog Rolf Sørensen ved Norges landbrukshøyskole har gjort en analyse av okeren 
som ble funnet vest på feltet. Vi ønsket å undersøke om okeren var menneskeverk, noe som 
for eksempel ville indikeres ved funn av dyrefett som bindemiddel for jernoksyder. Det ble 
foretatt en sedimentundersøkelse ved hjelp av røntgendiffraksjon, en kjemisk analyse, og en 
analyse av jerninnholdet av okerprøven. Resultatet av undersøkelsene ga ikke noe entydig 
svar. Kornfordelingen og mineralogien i prøven viser at det er en helt vanlig jordart. Sørensen 
mener derfor at okeren ikke har vært et bearbeidet produkt i den forstand at det røde 
materialet har vært slemmet ut eller anriket. Sørensen fant heller ikke rester etter noe organisk 
karbon i prøven. Men som han påpeker, vil fett og proteiner raskt brytes ned av 
mikroorganismer i jorda, slik at det ikke vil være mulig å påvise slike rester. Sørensen fant 
indikasjoner på at området med den okerholdige jorda hadde vært utsatt for ildpåvirkning. 
Dette mener han kan ha skjedd ved bålbrenning da plassen ble ryddet i steinalderen, eller 
senere. En annen mulighet er at oppvarmingen kan skyldes en skogbrann der en rot har ulmet 
og brent i lengre tid. 

FUNNSPREDNING 

Det var stor variasjon i antall funn innenfor de enkelte graveenhetene. På de to terrassene var 
det områder som utmerket seg som mer funnrike enn områdene rundt. Det fantes to 
funnkonsentrasjoner på den største flaten, mens den mindre flaten inneholdt en liten 
konsentrasjon. 

Kartet over produksjonsavfall viser at vestre del av felt 3 mest sannsynlig er en knakkeplass 
(figur 16). Funnene av knakkeavfall begrenser seg til et relativt lite område, og det har en klar 
avgrensing. I midten av konsentrasjonen fortsetter funnene dypere ned i grunnen enn i resten 
av feltet. Selv i lag 3 inneholdt enkelte kvartruter en god del flint. Dybden på det funnførende 
laget i avfallskonsentrasjonen er en indikasjon på at det dreier seg om en nedgraving. Det var 
ikke mulig å oppdage noe fyllskifte i det aktuelle området, men dette kan ha sammenheng 
med den kraftige nedbrytingen og utvaskingen av grunnen som har foregått på stedet. En 
mulighet er at funnkonsentrasjonen kan være en kombinasjon av avfallsgrop og knakkeplass. 
Selve flintkonsentrasjonen inneholder ca 1100 funn, noe som kan tyde på at det har foregått 
flere runder med flintknakking på plassen. For å rydde området for skarpe fragmenter og 
avslag kan det ha vært en løsning å grave en mindre grop like foran knakkeren der avfallet 
bare kunne feies ned. På den måten kunne stedet brukes ved flere anledninger uten at 
knakkeavfallet ble sjenerende. I den sørøstre kvartruten av rute 42x 43y lå en stein som kan ha 
vært sitteplass for flintknakkeren. Konsentrasjonen inneholder for det meste avfall i form av 
fragmenter og avslag. To retusjerte fragmenter er de eneste redskapene som er funnet i 
forbindelse med konsentrasjonen. Fire kjerner og to kjernefragment lå i og rundt 
konsentrasjonen. Disse kjernene er tre plattformkjerner og en uregelmessig kjerne. 
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Figur 21: Spredningen av kjerner og knakkes teiner på den største terrassen. 
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Flintkonsentrasjonen i felt 1 ligger øst på feltet og er ikke like avgrenset og funnrik som 
konsentrasjonen i felt 3 (figur 16). Utbredelsen av flintavfallet omfatter også et større område 
enn det som var tilfellet i felt 3. Et annet trekk som skiller konsentrasjonen i felt 1 fra den i 
felt 3, er at felt 1 inneholder en høyere andel av redskaper, noe som vil bli nøyere diskutert 
nedenfor. Denne flintkonsentrasjonen er lokalisert til det som oppfattes som et ryddet område 
på den ellers så steinrike terrassen. 

På den minste terrassen var det en mindre flintkonsentrasjon (figur 15). Konsentrasjonen 
ligger innenfor et ca 9 m2 stort område og inneholdt lite redskaper. Funnkonsentrasjonen 
inneholder ikke mer enn omtrent 500 funn, noe som kan bety at det er snakk om en episode av 
flintknakking. Flintkonsentrasjonen lå i et område som inneholdt lite stein. Sør, nord, øst og 
vest for fl intkonsentrasjonen var det derimot mye stein. Fra den vestre feltgrensen og inn mot 
bergveggen, lå det utraste steinblokker, slik at funnene trolig fortsatte mot vest. Den søndre og 
østre delen av det undersøkte feltet var bortimot funntomme. 

Mikroflekkene på den største terrassen finnes spredt på alle de utgravde feltene, men i felt 1 er 
det en mindre konsentrasjon (figur 20). Denne lå i det som er tolket som den ryddete delen av 
feltet, i nordvest. Muligens har man hatt mikroflekkeproduksjon her. Hovedmengden av 
flekker fantes stort sett i felt 1, med en viss opphopning i den østre delen. 

På den minste terrassen er det funnet få flekker og mikroflekker, og det er ikke noen 
konsentrasjoner av de to funngruppene. Spredningskartet viser at de få funnene av flekker og 
mikroflekker har samme utbredelse som den eneste flintkonsentrasjonen på terrassen (figur 
19). 

Kjernene på den største terrassen fordeler seg over det meste av det utgravde området med en 
høyere andel i felt 1 (figur 21). De to knakkesteinene er begge funnet i felt 1. 
Mikroflekkekjernene er bare funnet i den nordlige delen av Torpum 1. Håndtakskjernen og 
noen av de øvrige mikroflekkekjernene er funnet i samme område som 
mikroflekkekonsentrasjonen. Det ser derfor ut som om den nordvestlige delen av Torpum 1 
har vært et produksjonssted for mikroflekker. Knakkeplassen i felt 3 inneholdt tre 
plattformkjerner, en uregelmessig kjerne og to kjernefragmenter. I felt 4, som inneholdt lite 
funn, ble det funnet to uregelmessige kjerner og to plattformkjerner. Ser man kjernene, 
knakkesteinene og flintkonsentrasjonene i sammenheng med hverandre, er det i hovedsak 
snakk om to produksjonssteder; ett i felt 1 og ett i felt 3. På felt 3 var det lite mikroflekker 
men derimot mye avslag og fragmenter. De få kjernene på knakkeplassen tyder også på en 
produksjon av avslag for mer ubestemte avslagsredskaper. En mer spesialisert 
redskapsproduksjon var ikke å finne på felt 3. 

Knakkesteinene og kjernene på den minste terrassen lå også i tilknytning til 
flintkonsentrasjonen (figur 17). Kjernene, som utgjøres av seks plattformkjerner og en 
mikroflekkekjerne, lå i en uregelmessig sirkel sentralt på feltet. Den eneste knakkesteinen lå i 
midten av denne sirkelen. Det ser ut som om knakkesteinen ble etterlatt akkurat der den ble 
brukt, mens de oppbrukte kjernene ble kastet vekk etter hvert som de ble brukt opp. 

På den største terrassen fantes borene, skraperne og knivene utelukkende i felt 1 (figur 18). 
Knivene og skraperne er konsentrert til den østre delen av feltet, mens de fleste borene er 
lokalisert i vest. Felt 1 ser derfor ut til å være området der de fleste aktiviteter knyttet til 
redskapsbruk foregikk, som for eksempel partering av jaktbytte, mattilberedning, produksjon 
av sammensatte redskaper og skinnarbeid. I det østlige området ble det utført aktiviteter 
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knyttet til bruken av kniver og skrapere. I den vestre delen av felt 1 var det et eget 
aktivitetsområde for bruk av bor. 

Andelen skrapere var høyere på den minste terrassen enn på den største. I forhold til 
flintkonsentrasjonen lå skraperne forholdsvis spredt (figur 17). Ingen kniver eller bor ble 
funnet på terrassen. 

I felt 3 var konsentrasjonene av flintavfall og brent flint sammenfallende (figur 16 og 23). 
Spredningen av skjørbrent stein var derimot ikke sammenfallende med brent flint. Dette gjør 
en tolkning av konsentrasjonen med brent flint som et ildsted, tvilsom. Man ville forventet en 
sterkere opphopning av skjørbrent stein i tilknytning til ildstedet. Utbredelsen av skjørbrent 
stein virker derfor tilfeldig i dette området. Øst i felt 1 var det en mindre konsentrasjon av 
skjørbrent stein like vest for den østligste okerflekken. Man skal derfor ikke se bort i fra at 
okerflekken er siste rest av et ildsted. Den vestligste okerflekken har derimot verken 
tilknytning til konsentrasjoner av brent flint eller skjørbrent stein. Dette kan kanskje skyldes 
at den er restene etter en rotbrann, mens den østligste er et ildsted. 

På den minste terrassen var det bortimot tomt for skjørbrent stein. Helt vest og midt i feltet 
var det 6-7 skjørbrente steiner. Fordelingen av brent flint viser ingen sammenheng med de få 
skjørbrente steinene, og andelen er så liten at det er umulig å sette dette i sammenheng med 
ildsteder (figur 22). Det kan like godt være et resultat av skogbranner. 

Begge terrassene inneholdt lite bergartsmateriale, og bergartsavfallet dannet heller ingen 
konsentrasjoner. Den atypiske bergartsøksen, som foreligger i to deler, ble funnet i felt 4 på 
den største terrassen (figur 18). Økseemnet lå derimot sentralt i felt 1. Malesteinen og 
sandsteinskniven lå også i felt 1. Det eneste fragmentet av en slipeplate ble funnet i felt 3. 
Malesteinen og sandsteinskniven lå sammen med ulike redskaper av flint, noe som tyder på at 
det har foregått flere typer aktiviteter på felt 1. 

Bortsett fra et par fragmenter, ble det bare funnet en trinnøks av bergart på den minste 
terrassen. Trinnøksa lå et stykke sør for flintkonsentrasjonen (figur 17). 

DATERING PÅ GRUNNLAGA V TYPOLOGI OG STRANDLINJE 

Typologisk kan funnene fra Torpum 1 dateres til tidlig nøstvetfase eller fase 3 (7500-5800 
BP, 6400-4500 BC). Karakteristiske artefakter innenfor denne fasen er nøstvetøkser, 
håndtakskjerner, sandsteinskniver, konkave slipeplater av sandstein, en større mengde 
mikroflekker slått fra håndtakskjerner, små, bipolare kjerner og bor med tilnærmet trekantet 
tverrsnitt. Perioden preges også av en omfattende bruk av bergart hovedsakelig som råstoff til 
økser. Trinnøkser hører med til gjenstandsmaterialet i nøstvetfasen, men de er i mindretall i 
forhold til det ofte store antallet nøstvetøkser man finner på boplassene (Jaksland 2001a: 37). 

Gjenstandsmaterialet fra Torpum 1 har en del trekk som ikke stemmer overens med de 
typologiske ledetypene i nøstvetfasen. Boplassmaterialet på Torpum 1 har derimot flere trekk 
som peker bakover i tid, til den mellommesolittiske perioden. For det første er det ikke funnet 
en eneste typisk nøstvetøks på boplassen. På Torpum 1 ble det i stedet funnet en trinnøks og 
en atypisk nøstvetøks. Sistnevnte har ikke det typiske trekantede tverrsnittet som er vanlig for 
nøstvetøksene. Økseemnet, som ble funnet på den største terrassen, har mer det karakteristiske 
trekantede tverrsnittet, men ville i ferdig tilstand snarere vært klassifisert som en meisel. For 
det andre foreligger det bare en sandsteinskniv og ett slipeplatefragment. På andre 
nøstvetboplasser finnes slike gjeme i et stort antall. For det tredje foreligger det heller ingen 
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bor med tilnærmet trekantet tverrsnitt. På nøstvetboplassene er en større andel av borene 
trekantede i forhold til formen på de andre avslagsborene. For det fjerde var andelen av 
håndtakskjerner og bipolare kjerner liten, i forhold til hva som er vanlig på boplasser fra 
nøstvetfasen. For det femte ble det funnet regulære makroflekker på boplassen. Regulære 
makroflekker er et trekk som peker bakover i tid til den mellommesolittiske perioden. 
Makroflekker er et kronologisk trekk som finnes i tidligmesolitikum og mellommesolitikum. I 
tillegg opptrer makroflekkene også i tidligneolitikum, men de skiller seg fra de mesolittiske 
ved at makroflekkene fra tidligneolitikum har brede ender, plattformrestene er større og de er 
slått fra sylindriske og bipolare kjerner (Nordqvist 2000: 95,96). Flekkene fra 
mellommesolitikum er forholdsvis store, regulære og med rester av plattformen kun i 
proksimalpartiet (Mikkelsen m.fl. 2001: 41). De intensjonelle makroflekkene fra Torpum 1 er 
slått fra plattformkjerner med en spiss i motsatt ende og har rester av plattformen i 
proksimalpartiet. Flekkene peker dermed bakover i tid til mellommesolittisk flekketeknologi. 

Mikrostikkelteknologi og mikrolitter, som er typisk for den mellommesolittiske fasen, fantes 
ikke på Torpum 1, noe som antakelig betyr at boplassen er yngre enn mellommesolitikum 
eller T ørkopfasen. En datering til tidlig nøstvetfase blir derfor mest sannsynlig på grunnlag av 
de typologiske trekkene som fins i materialet. 

Andre tidlige nøstvetboplasser har også regulære flekker i sitt gjenstandsmateriale. Lok. I 
Trosterud i Ås kommune, inneholdt en høy andel av flekker, noe som ble tolket som et 
arkaisk element i forhold til det øvrige materialet (Berg 1997a: 34). To 14C-dateringer ga 
resultatene 7745±75 BP og 7435±75 BP, som setter lokaliteten innenfor den senere delen av 
fase 2 og starten på fase 3. Det betyr at lokaliteten kan anses som delvis samtidig med 
Torpum 1. Noen av øksene på Lok. 1 Trosterud har flere likhetstrekk med den atypiske 
nøstvetøksa på Torpum 1 ved at de har en uregelmessig form og er ganske smale. I likhet med 
Lok. I Trosterud kan Torpum 1 oppfattes som en overgangslokalitet, der aktivitetene har 
foregått i den tidligste delen av nøstvetfasen. 

En annen boplass med likhetstrekk med Torpum 1, er Vinterbro lok. 3 i Akershus. Også 
denne lokaliteten inneholdt makroflekker med sideretusj . Det var ikke andre trekk i 
materialet, som for eksempel mikrolitter, som kunne tyde på en datering til 
mellommesolitikum. Gjenstandsinventaret på boplassen tyder snarere på en datering til 
omkring 7500 BP (Jaksland 2001a: 103). En forskjell i gjenstandsmaterialet mellom Torpum 
1 og de to lokalitetene fra Akershus er at Torpum 1 har en lav andel bergart i motsetning til de 
to andre lokalitetene. Dette kan skyldes at Torpum 1 er en spesialisert boplass der det har 
foregått andre typer aktiviteter enn på de to boplassene fra Akershus. I Vest-Sverige er 
perioden 7500-7000 BP sett på som et arkeologisk problem fordi det ikke foreligger spesielt 
mange 14C-dateringer fra denne overgangsperioden (Nordqvist 2000: 213). Noe av det samme 
problemet eksisterer også på norsk side, og overgangen mellom mellommesolitikum og 
senrnesolitikum er derfor fortsatt ganske uklar. 

Torpum 1 består av to terrasser som ligger henholdsvis 55 og 58 m o.h. Topografien peker 
mot at boplassen var mest tilgjengelig og brukbar med en vannstand på ca 53 mover dagens 
havnivå (figur 4). Boplassen lå da nær datidens strand, og det var lett å komme seg dit med 
båt. Sør og nord på boplassen var det skrånende sandstrender som kan ha vært brukt til 
båtopptrekk. Sørensens strandlinjekurve for Haldenområdet viser at en strandlinje på 54-53 m 
o.h. tilsvarer en datering til ca 7400 BP (Sørensen 1999). Ut fra en strandlinjedatering og en 
typologisk datering av gjenstandsmaterialet på Torpum 1, kan boplassen dateres til tidlig 
nøstvetfase eller 7400 BP. Gjenstandsmaterialet er på mange måter ulikt det som oppfattes 
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som et klassisk nøstvetmateriale, og boplassen kan dermed bidra til en mer findelt kronologi 
innenfor senmesolitikum. 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSOMRÅDER 

Det er gjerne tre typer avfallsakkumulasjoner på boplasser. For det første har man 
aktivitetssoner der redskapene kan tolkes som rester etter aktiviteter som har foregått der. For 
det andre forekommer bortkastingssoner litt unna de stedene der aktivitetene har foregått. 
Videre finnes en deponeringssone der man dumper avfallet fra boplassområdet (Grøn 1995: 
158, 159). Ole Grøn mener at deponerings- eller bortkastingssoner ikke kan kalles 
aktivitetssoner, fordi den funksjonen de representerer, ikke er direkte relatert til de aktiviteter 
som redskapene og avfallet i dem avspeiler (Grøn 1995: 159). I gjennomgangen av aktiviteter 
og aktivitetsområder på Torpum 1 er ikke denne distinksjonen gjort like klart, først og fremst 
fordi det ikke alltid er like lett å skille disse avfallsakkumulasjonene fra hverandre. En 
knakkeplass kan både være en aktivitetssone og en deponeringssone. 

Innenfor et ca 7 ,5 m2 stort område i felt 3 fantes den største konsentrasjonen av flintavfall på 
boplassen. Konsentrasjonen tolkes som en knakkeplass. Knakkeren har muligens sittet på en 
større stein i den nordvestre delen av feltet. Flintavfallet er ikke så tallrikt, og det er vanskelig 
å si om avfallet stammer fra en eller flere små knakkeepisoder. Funnene lå dypere i dette 
området, og knakkeren kan ha feid flintavfallet ned i en nedgraving for å gjøre klart for senere 
flintknakking. Det er også mulig at gropa var anlagt på forhånd slik at avfallet falt rett ned i 
gropa. Det var ikke spor etter noen nedgraving i form av tydelig fyllskifte, noe som kan 
skyldes utvasking av grunnen. Funnene av tre plattformkjerner og en uregelmessig kjerne i 
det aktuelle området styrker tolkningen av området som en knakkeplass. Den lå ca 6 m fra det 
ryddete området i nord. Dette ryddete aktivitetsområdet i felt 1 bør settes i sammenheng med 
knakkeplassen i felt 3. Det kan virke som om selve tilvirkningen av redskaper eller kjerner ble 
utført i et eget område (felt 3), atskilt fra de andre aktivitetene som fant sted på boplassen. 
Flintavfallet på felt 3 utgjorde også en konsentrasjon av brent flint. Det kan derfor ha vært et 
ildsted i forbindelse med knakkeplassen. Spredningen av skjørbrent stein stemte derimot ikke 
overens med brent flint. Den skjørbrente steinen lå for det meste litt spredt i den østre delen 
av felt 3. Både den brente flinten og den skjørbrente steinen kan stamme fra en eller flere 
skogbranner i området, og behøver ikke ha sammenheng med boplassaktiviteten, men det kan 
også være slik at den brente flinten sekundært er lagt i gropa, som rydding av et ildsted i 
nærheten. 

Den mindre flintkonsentrasjonen på den minste terrassen utgjør trolig også en knakkeplass. 
Flintavfallet er på ca 500 biter, antakelig en knakkeepisode. Knakkesteinen, de tre 
plattformkjernene og mikroflekkekjernen lå ved flintavfallet. I nærheten av en aktivitetssone 
har man ofte en bortkastingssone (Grøn 1995: 159). Kjernene lå i utkanten av flintavfallet, 
noe som kan tyde på at de er kastet ut fra den sentrale knakkesonen da de var oppbrukt. 
Skraperne var spredt utover en større del av den undersøkte terrassen, det er derfor ikke mulig 
å skille ut en aktivitetssone for skinnbearbeiding like klart som på den største terrassen. De 
fleste av mikroflekkene lå i tilknytning til flintkonsentrasjonen. Mikroflekkene og funnet av 
mikroflekkekjernen tyder på at det har foregått produksjon av mikroflekker på stedet. Noen av 
mikroflekkene var knekt i distal- og proximalpartiet, noe som tyder på at området kan knyttes 
til skjefting av mikroflekker. På den minste terrassen kan det derfor virke som om det er 
produsert mikroflekker til flinteggredskaper på ferdig preparerte kjerner. 

Det kan ha stått en hytte på den minste terrassen nettopp der det foregikk knakking. 
Bergveggen i vest ga god ly og kunne ha fungert som en av veggene i hytta, mens 
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morenestein som omkranset den ryddete flaten kan ha vært brukt som fundament for en lettere 
konstruksjon av for eksempel tre og bark. Det er fra steinalderlitteraturen kjent eksempler på 
at bergvegger og heng er benyttet som vegger i hytter (Ingstad 1970; Johansen 1957). Både på 
Berget 1 og Torpum 13 er det påvist sammenheng mellom mikroflekkeproduksjon og 
hyttetufter. Inne i hyttetuftene ble det funnet spesielt mange mikroflekker og håndtakskjerner 
(Jaksland 2002a: 61, Jaksland i dette bind). Den gunstige og skjermede plasseringen inn mot 
bergveggen, hvor mikroflekker er produsert på ferdigpreparerte kjerner innenfor et avgrenset 
område, kan dermed tyde på at det har stått en enkel hytte på stedet, hvor det er laget 
flinteggredskaper. 

Som tidligere nevnt, inneholdt den største terrassen store mengder stein, bortsett fra et område 
i nord. Her var det et ca 87 m2 stort område med lite stein. Ingen naturprosesser kan forklare 
denne ulikheten i steinspredningen på terrassen, og det må derfor dreie seg om en bevisst 
rydding av flaten. Dette området hadde på grunn av en svak helling og god sandjord en bra 
drenering av undergrunnen. Ut fra gjenstandsfunnene på det aktuelle området, bør derfor 
ryddingen settes i sammenheng med aktivitetene på boplassen i tidlig nøstvetfase. 
Flekkeknivene og de fleste skraperne lå i den østre delen av den ryddete flaten. Denne delen 
ville ha ligget nærmest datidens strandlinje. Knivene og skraperne tyder på at det har foregått 
skjæring og skraping i den østre delen av den ryddete flaten. Bytte fra jakt og fangst kan ha 
blitt fraktet med båt til boplassen. Fangsten ble trolig bearbeidet på den ryddete flaten, som 
både ga gode arbeidsforhold, og som lå nært den mest sannsynlige havnen. Dette kan forklare 
konsentrasjonen av kniver og skrapere i det aktuelle området. I den vestre delen lå de fleste av 
borene. Dette kan tyde på at boring i tre, bein eller skinn foregikk i et eget område på den 
ryddete flaten. Området inneholdt lite brent flint og skjørbrent stein. I den østre delen var det 
imidlertid en mindre konsentrasjon av skjørbrent stein. I tillegg var det her den ene flekken 
med oker var lokalisert. En analyse viste at okeren hadde vært utsatt for oppvarming. 
Okerflekken og den lille konsentrasjonen med skjørbrent stein kan derfor være restene etter et 
ildsted. Denne tolkningen styrkes av at okeren og koksteinen ligger på den ryddete flaten, 
med rester etter menneskelige aktiviteter som skraping og kutting omkring. Et ildsted i 
nærheten av disse aktivitetene har trolig vært viktig. Hele den ryddete flaten inneholdt 
mikroflekker, men i den nordvestre delen var det en mindre konsentrasjon. Mikroflekkene kan 
ha vært benyttet i flinteggredskaper der de ble skjeftet til skaft av tre eller bein. Etterhvert som 
mikroflekkene ble sløve eller skadet, kan de ha blitt erstattet av nye skarpe stykker. De kan 
også ha falt av under bruk på aktivitetsplassen. 

Det undersøkte området i sørøst inneholdt lite funn, men det var i dette området den atypiske 
nøstvetøksen ble funnet. Øksa ble funnet i to deler, og den kan ha blitt ødelagt under bruk og 
senere kassert på stedet At ikke større deler av den største terrassen ble tatt i bruk, skyldes nok 
at det sørlige området var fuktigere og inneholdt mer stein og var dermed mindre egnet som 
oppholdsområde. Den nordlige delen, hvor aktiviteten i hovedsak er påvist, hadde en svak 
helling mot nordøst og var i utgangspunktet bedre drenert. 

Det er nærliggende å se aktivitetsområdene på de to terrassene i sammenheng med hverandre. 
Dette gir et mer helhetlig bilde av virksomheten på Torpum 1 (figur 24): I felt 3 foregikk det 
avslagsproduksjon til redskaper av mer ubestembare typer. På den lille terrassen ble det 
produsert mikroflekker til flinteggredskaper. Selve knakkingen kan ha foregått i en hytte som 
sto inntil bergveggen i vest, selv om det ikke fantes spor etter en slik struktur på stedet. På det 
ryddete området i felt 1 har man drevet noe flintknakking sammen med aktiviteter som 
skraping og kutting. Her kan det ha foregått reparasjon av redskaper som ble brakt til 
boplassen ferdige til bruk, og noe flintknakking for å erstatte ødelagte redskaper. Nord for den 
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ryddete plassen er det et skrånende, sandholdig område som i tidlig nøstvetfase ville ha vært 
ideelt for opptrekk av båter. 

TOLKNINGA V LOKALITETEN I LYS AV FUNN, STRUKTURER OG ANNEN FORSKNING 

En indikasjon på om en boplass har hatt ett eller flere opphold, er boplassens 
spredningsmønster. Man antar at en boplass med flere uavhengige besøk vil ha et mer tilfeldig 
spredningsmønster enn ett enkelt besøk ville oppvise (Jaksland 2001a: 99). Funnene fra 
Torpum 1 har ikke et tilfeldig spredningsmønster. Det er en klar konsentrasjon av flint i det 
vestre området på den største terrassen og en mindre flintkonsentrasjon på den minste 
terrassen. I tillegg har det vært mulig å skille ut klare, forholdsvis spesialiserte 
aktivitetsområder på bakgrunn av redskaper på begge terrassene. Disse mønstrene ser mer ut 
til å være resultatet av ett eller to korte opphold der de ulike aktivitetene var atskilt. Hele 
østsiden av Torpum 1 har et fallende terreng som ville gjort det vanskelig å trekke opp båter 
etter hvert som landhevningen blottla de steile sidene rundt boplassen, fordi det ville vært 
vanskelig å bevege seg på et glatt og bratt berg. Topografien rundt Torpum 1 kan derfor tyde 
på at boplassen ikke har vært attraktiv som boplass da vannstanden sankt lavere enn 54 m o.h. 
Topografiske forhold og boplassens spredningsmønster tyder derfor på at besøket eller 
besøkene på Torpum 1 har foregått innenfor en kort periode. 

Den distinkte spredningen av forskjellige aktivitetsområder gjør det nærliggende å tolke 
Torpum 1 som resultatet av ett opphold. Gjenstandsmaterialet tyder også på arkeologisk 
samtidighet i tidlig nøstvetfase. Man kan ikke helt utelukke at den minste terrassen var i bruk 
først. Men hvis den minste terrassen skulle ha vært bebodd før den største, betyr det at 
havneforholdene hadde vært dårlige: Den lavestliggende terrassen hadde dannet en 
langgrunne, utsatt for markerte tidevannsendringer i havneforholdene. Det er derfor mer 
sannsynlig at funnene på begge terrassene stammer fra ett opphold. Det enhetlige materialet 
og de distinkte og spesialiserte aktivitetsområdene tyder, som nevnt, på det. 

Torpum 1 er godt skjermet for vinden fra sørvest og vest. Dette gjelder ikke bare den minste 
terrassen, men også den største. Boplassen lå på vestsiden av en forhistorisk fjordarm som i 
dag utgjøres av Svinesundhagen. Fra boplassen ville man hatt god oversikt over områder i 
nordøst og øst. Kombinasjonen av ly og godt utsyn kan ha vært viktige faktorer for at 
boplassen ble tatt i bruk. Det er vanskelig å si noe om når på året Torpum 1 ble besøkt. Hvis 
boplassen var bebodd på vinterstid, ville man ha forventet store mengder skjørbrent stein til 
oppvarming, noe som ikke er påvist. Dette kan indikere bosetning i sommerhalvåret. 

Beliggenheten på en øy innebærer at ervervet nok var innrettet mot de marine ressursene i 
området, i form av fiske og jakt på sjøfugl og sjøpattedyr. Ferdsel til og fra boplassen må ha 
foregått med båt. Det ryddete området på den største terrassen hadde forholdsvis mange 
mikroflekker De kan ha blitt brukt til å produsere egger til piler og spyd, eller andre 
flinteggredskaper. I tillegg ble det funnet flekkekniver og skrapere, som tyder på at det har 
foregått aktiviteter som skraping og skjæring. Redskapsinventaret på boplassen var lite og 
variasjonen av redskaper var heller ikke stor. På en basisboplass ville man forventet langt 
flere redskaper og en større variasjon av aktiviteter. Flintavfallet fra knakkingsaktiviteter er 
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Skjematisk framstilling av aktivitetsområder 

-Knakkeplass 
-Skjæring (kniver) 
-Skraping (skrapere) 
-Bearbeiding av skinn (oker) 
-Flinteggredskaper (mikroflekker) 

□ 

-Knakkeplass (avslagsproduksjon) 
-Grop (avfallsgrop) 

-Knakkeplass 
-Flinteggredskaper (mikroflekker) 
-Hytte? 

0123mN 

~ 1:210 

Figur 24: Tolkning av aktivitetsområder på boplassen Torpum 1. 
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også lite og kan stamme fra bare en eller to knakkingssekvenser. Dette tyder på at 
menneskene har kommet til Torpum 1 med ferdige redskaper, og at knakkingen ble gjort for å 
reparere eller erstatte de ødelagte redskapene. Også dette taler for kortvarig, spesialisert bruk. 
En basisboplass ville antakelig inneholdt langt større mengder flintavfall. 
Gjenstandsmaterialet og boplassens beliggenhet peker samlet mot at Torpum 1 bør tolkes som 
en jaktstasjon eller fangstboplass , der det foregikk reparasjon av piler og jaktvåpen, så vel 
som partering av fangsten. Hvis lokaliteten var en slik jaktstasjon, betyr det at menneskene 
hadde en form for basisboplass et annet sted, eller at hele den sosiale gruppen beveget seg 
mellom flere områder med eiendelene sine. 

På Torpum 1 er det ikke bevart organisk materiale, men på den noe yngre boplassen Torpum 
9b, som ligger sørøst for Torpum 1, er det funnet brent bein og brente hasselnøttskall. Beinene 
ble funnet i tilknytning til ildsteder, nedgravninger og kulturlag og gir et viktig innblikk i 
mattilfanget fra denne perioden av mesolitikum. De brente beinene stammet fra både fugl , fisk 
og pattedyr (Tørhaug i dette bind). Ut fra beliggenhet ville man, som tidligere nevnt, forventet 
en fokusering på de marine ressursene på "Svinesundøya", men beinmaterialet fra Torpum 9b 
viser en klar overvekt av bein fra pattedyr. Bein fra villsvin indikerer at landområdene på øya 
har vært attraktive for jegerne, men de ubestemte pattedyrbeina kan naturligvis stamme fra 
sjødyr. Materialet gir således ikke noe entydig bilde av ervervsstrategien. 

Det ryddete området på den største terrassen inneholdt to flekker med okerholdig jord. Det er 
ikke uvanlig å finne oker på steinalderboplasser, men det er vanskelig å påvise om okeren er 
påvirket av mennesker eller om den bare er et resultat av naturprosesser. Prøven av oker fra 
Torpum 1 viste ikke noen klare spor etter menneskelig bearbeiding som for eksempel spor 
etter dyrefett, som kan ha blitt brukt som bindemiddel. Sørensens analyse viste at prøven 
hadde vært utsatt for oppvarming, men det kan ikke avgjøres om dette er en intensjonell 
oppvarming eller en tilfeldig skogbrann. Prøven inneholdt mineralet hematitt (Fe20 3), som det 
dominerende jemoksydet. På boplassen Frebergsvik i Vestfold ble det funnet et hellestykke av 
bergart tolket som en "malepalett" (Mikkelsen 197 5b: 77). Overflaten på malepaletten 
inneholdt spor etter et rødt pulver eller fargestoff. Dette pulveret ble analysert, og det viste seg 
å være hematitt. Heller ikke i denne prøven ble det funnet noe bindemiddel. I følge professor 
Ivan Rosenqvist utfelles hematitt sjelden naturlig i jorda. Derfor er det sannsynlig at stoffet 
ble brakt til boplassen av mennesker (Mikkelsen 1975b: 77). Den sterkt hematittholdige 
jordprøven fra Torpum 1 kan derfor tolkes som at okeren er bearbeidet av mennesker. Hvis 
hematitt skal brukes som fargestoff, må det varmes i bål og knuses til pulver (Bang-Andersen 
1982: 65). Det kan forklare Sørensens analyse som viste at prøven fra Torpum 1 var 
oppvarmet. 

Sveinung Bang-Andersen har sett på okerbruk blant forhistoriske jeger/samler-grupper i Sør
Norge og mener sikre dateringer av okerførende boplasser fordeler seg over 2000 år, mellom 
ca 7500 og 5500 BP. Ut fra etnografiske analogier mener han at oker blant annet kan ha vært 
brukt til å beskytte kroppen mot varme, kulde, regn og insekter (Bang-Andersen 1982: 69). På 
Dokkfløy inneholdt flere av de undersøkte boplassene strukturer av oker. Strukturene varierte 
i tykkelse og størrelse. På lokaliteten DR-291 ble det påvist tre områder med oker. Det største 
området var også der det var størst funntetthet av flint (Boaz 1998: 277). Det ble funnet 
skrapere i okerområdet, der en av skraperne er rødfarget av dette stoff et. Boaz setter dette i 
sammenheng med skinnbearbeiding (Boaz 1998: 278). Ved å smøre oker på innsiden av 
skinnet, ble skinnet konservert. Okeren kan ha fungert som en midlertidig preparering av 
skinnene før de ble fraktet videre. På Torpum 1 lå okeren på den ryddete boplassflaten, i et 
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område med kniver og skrapere. Okeren kan derfor settes 
skinnpreparering. 

Varia 55 

sammenheng med 

Malesteinen som ble funnet på Torpum 1 kan være et spor etter menneskenes utnyttelse av 
plantemateriale i nøstvetperioden. Fire malesteiner er blant annet funnet på den 
senmesolittiske boplassen Frebergsvik i Vestfold. Her blir de satt i sammenheng med maling 
av planteføde, for eksempel eikenøtter og gressfrø (Mikkelsen 1975b: 144). De kan også være 
brukt til maling av fargestoffer (Mikkelsen 1975b: 76). Selv om Torpum 1, ved sin 
beliggenhet, er orientert mot havet, er det ikke umulig at også en del plantemateriale ble 
sanket inn i området rundt boplassen. Eikenøtter kan for eksempel ha blitt knust på stedet for 
så å fraktes i beholdere tilbake til basisboplassen. 

0FFERFUNN 

Helt øst på den største terrassen, mot berget som skråner bratt ned mot Svinesundhagen, ble 
det funnet en slipt flintøks . Den tykknakkede, tverreggete øksa ble funnet ved utgravning på 
en slik måte at den kunne graves kontrollert fram. Den sto med eggen opp, inn mot berget 
(figur 12). Berget har en ca 1,5 m høy bratt side ut mot det undersøkte området. Øksa tilsvarer 
Mats P. Malmers variant 3 (Malmer 1975: 74). Denne typen økser dateres til 
mellomneolitikum periode B eller stridsøkskulturen (2800-2400 f.Kr) , og hører hjemme i 
sørskandinavisk stridsøkskultur. Øksefunnet tyder på en bevisst deponering, antakelig en 
ofring. Deponeringen fant sted nesten 4000 år etter at stedet var brukt som boplass, og de 
øvrige gjenstandene ble deponert. Det er lite trolig at noen av disse sporene etter de eldre 
bosetningene var synlige ved øksedeponeringen. 

Det finnes ikke mange paralleller til flintøksas funnkontekst på Torpum 1. Flintøkser som er 
funnet in situ kan være deponert på en rekke ulike måter. På elveterrassen ved Bjurselet i 
Sverige har man oppdaget flere flintøksdepoter. Depotene består blant annet av økser lagt flatt 
ved siden av hverandre, økser stående på rekke med eggen ned i grunnen og økser lagt ned 
som kronbladene på en blomst (Christiansson 1989: 9f). Ingen av funnene er deponert med 
eggen opp, og ingen er enkeltfunn. I Norge finnes det en rekke løsfunn av slipte, tykknakkede 
flintøkser. Problemet er nettopp at de er løsfunn og mangler dermed opplysninger om 
funnkonteksten. I tilveksten er det flere tykknakkede flintøkser som har funnopplysninger 
som kan tyde på at de stammer fra et depotfunn. På Flekkerøya i Kristiansand ble det for 
eksempel funnet en tykknakket flintøks . Det opplyses at øksa lå under et 1 m høyt, "steilt 
fjell", ca 30 cm dypt i steinet, rødjord (C30773). Øksa fra Torpum 1 ble også funnet ved den 
bratte siden av berget, ved omtrent samme dybde, i steinet jord. 

Ofringen på Torpum 1 bør trolig settes i sammenheng med spor etter jordbruksaktiviteter fra 
mellomneolitikum periode B/senneolitikum, på nærliggende boplasser. Flere av boplassene 
fra nøstvetfasen har inneholdt neolittiske gjenstander. Fra Torpum 2 ble det funnet et 
fragment av en dolk av typen I eller Il, som dateres til senneolitikums første fase, eller 2350-
1950 BC (Vandkilde 1996). Torpum 9a og 9b er et område som har hatt aktivitet fra 
nøstvetfasen og fram til jernalder. Her er det blant annet funnet brente flintsigdfragmenter, en 
slipt tykknakket flintøks, fiskekrok av flint og flere flatretusjerte pilspisser (Rønne og 
Tørhaug i dette bind). Kornfunn i stolpehull og rydningsrøyser tyder på at området har vært 
dyrket i deler av senneolitikum. Videre ble det på Stensrødjordet funnet to toskipede langhus 
fra senneolitikum (Rønne i dette bind). Flintøksa fra Torpum 1 kan trolig settes i sammenheng 
med de senneolittiske jordbruksaktivitetene som har foregått på Stensrødjordet og på 
boplassene Torpum 2 og Torpum 9. Selv om flintøksa fra Torpum 1 er typologisk datert til 
mellomneolitikum periode B, mens husene på Stensrød, de fleste ildstedene og enkelte 
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gjenstandsfunn på Torpum 9 er datert til senneolitikum, kan de ses i sammenheng med 
hverandre. Mellomneolitikum periode Ber sett på som en periode der man har en begynnende 
tilpasning til jordbruk og husdyrhold (Prescott 1996: 85). Jordbruk, husdyrhold og dermed 
sterkere oppfatning av eiendomsgrenser, kan ha ført til økt behov for å legitimere sin egen 
tilhørighet ved å foreta ofringer på stedet. Ofringen er ikke gjort i den dyrkbare jorda, men på 
en hylle som har utsikt over de områdene som var åkermarken i senneolitikum. 
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Torpum 2 - en boplass fra nøstvetfasen 

Kristine Beate Johansen 

INNLEDNING 

Steinalderboplassen Torpum 2 ligger på eiendommen Torpum, 15/1, i Halden kommune, 
Østfold. Boplassen ble registrert av Ove Olstad i 1991. Boplassen fikk da navnet R4 i 
registreringsrapporten (Olstad, u.å.). Dette navnet har lokaliteten også hatt i andre arbeider 
(Glørstad & Boon 2000, Glørstad 2001). For å unngå forveksling med andre lokaliteter vil 
boplassen publiseres under navnet Torpum 2 Gfr. Glørstad 2002a: 7, 31). 

De arkeologiske utgravningene av Torpum 2 startet 5. juni 2002 og ble avsluttet 27. august 
2002. Boplassen ble avtorvet med gravemaskin i april samme år. Det ble da også foretatt en 
mindre forundersøkelse. Forundersøkelsen var en del av feltkurset for arkeologistudentene 
ved Universitetet i Oslo. Det ble totalt gravd i 12 uker og nedlagt 301 dagsverk på lokaliteten. 
Den undersøkte flaten var på 246 m2

• 

BELIGGENHET OG TOPOGRAFI 

Torpum 2 ligger på en terrasse ca 47 m o.h. Flaten er topografisk avgrenset i alle retninger. I 
sør, sørøst og nordøst avgrenses boplassen av berg og bergutspring. Mot øst faller terrenget 
bratt ned mot Svinesundhagen. Mellom boplassflaten og det bratte terrenget i øst ligger berg, 
der enkelte bergutspring også strekker seg ut i boplassområdet. På vestsiden av boplassen 
faller terrenget, før det igjen stiger bratt oppover mot Røssefjellet. Fordypningen i terrenget, 
mellom Torpurn 2 og Røssefjellet i vest, går fra sør-sørvest mot nordøst. Sør for boplassen 
ligger en avlang nord-sør-orientert bergkolle. I nord-nordøst avgrenses boplassen av nok en 
bergkolle. Sør for boplassen og sør for bergutspringene heller terrenget ned mot en avlang 
avsats, hvor boplassen Torpurn 3 er lokalisert. Rett vest for Torpum 2, i stigningen vest for 
fordypningen i terrenget, ligger en kullgrop, Torpum 19. Noe lenger sørvest for kullgropa 
ligger boplassen Torpurn 18. Sør og sørvest for Torpum 2 ligger det en forholdsvis fuktig flate 
som strekker seg mot T orpum 9 i sør. 

Boplassen ville i nøstvetfasen ha ligget på et nes på vestsiden av en fjordarm som i dag er 
Svinesundhagen. Denne fjordarmen lå på sørsiden av "Svinesundøya" (figur 25). 

Vegetasjonen på Torpum 2 var tett før lokaliteten ble ryddet. Skogen besto av en blanding av 
gran, furu, osp, rogn og einer, med gran som vanligste tresort. Undervegetasjonen besto av 
gress, lyng og urter. 

STRATIGRAFI 

Undergrunnen på Torpurn 2 hadde en velutviklet podsolprofil. Stratigrafien var som følger: 
Naturlag 1: Torvlaget med humusholdig masse hadde en tykkelse fra 5 til 10 cm. 
Naturlag 2: Laget besto av et lysgrått sandlag eller utvaskingslag, med humus småstein og 
grus. I enkelte områder hadde utvaskingslaget en mer gråbrun farge. Lagets tykkelse varierte 
fra 4 til 30 cm. 
Naturlag 3: Laget er definert ved et rødbrunt sandlag eller anrikningslag, med en varierende 
mengde stein. Lagets tykkelse varierte fra 12 til 26 cm. 
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Figur 25: Loka/topografisk kart som viser boplassen Torpum 2 med en strandlinje på 45 m o.h. GIS-applikasjon: 
Per Erik Gjesvold. 
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Figur 26: Boplassen Torpum 2 mot sørøst. Foto: Kristine B. Johansen. 

Figur 27: Steinpakning på Torpum 2 mot øst. Foto: Asne Dolve Meyer. 
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Figur 28: Utgravning av steinpakningen på boplassen. Foto: Kristine B. Johansen. 

Figur 29: Dokumentasjon og utgravning av lag 1 på Torpum 2. Foto: Kristine B. Johansen. 
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Flatens løsmasser besto av strandavsetninger og morenestein av ulik størrelse. Enkelte steder 
på flaten var det klart mindre stein enn andre områder. Størstedelen av funnene lå i de øverste 
15 cm av jordlagene. 

MÅLSETNING OG PROBLEMSTILLING 

Innenfor norsk steinaldergraving har det vært en vanlig metode å konsentrere undersøkelsene 
rundt de funnrike delene av en boplass. Svinesundprosjektet har hatt som en målsetning å 
avdekke større områder som ikke nødvendigvis er så rike på funn i form av knakkeavfall, men 
som kan inneholde andre typer strukturer. På Torpum 2 har målsetningen derfor vært å 
totalgrave det aller meste av den topografisk avgrensede flaten for på denne måten forsøke å 
oppdage strukturer som kan ligge utenfor de funnrike områdene. Torpum 2 var en 
velavgrenset flate som egnet seg bra til en slik undersøkelse. Det har derfor både vært gravd 
på vanlig måte, med håndgraving av mekanisk oppdelte ruter og lag og ved flateavdekking 
med gravemaskin. 

Boplassen var også interessant å undersøke ut fra en kronologisk problemstilling. Etter 
høyden over havet skulle Torpum 2 tilhøre den "klassiske" nøstvetperioden. Det var derfor 
viktig å få svar på om boplassen kunne styrke bruken av strandlinjedatering i nøstvetperioden, 
støttet av et karakteristisk gjenstandsmateriale og 14C-dateringer. I tillegg ville Torpum 2, 
sammen med de andre undersøkte boplassene, bidra til en finere kronologisk inndeling av 
senmeso litikum. 

Gjenstandsinventar og funndistribusjon kan være med på å fortelle noe om hvilke aktiviteter 
som har foregått på boplassen og hvordan boplassen har vært organisert. Torpum 2 ligger i 
samme høyde over havet som Berget 1 og Torpum 9, og boplassene er trolig samtidige. Ved å 
se disse lokalitetene i sammenheng med hverandre, kan man også si noe om boplassbruk og 
landskapsbruk i et større perspektiv. 

UTGRAVNINGSMETODE 

Boplassen ble gravd ut på vanlig måte ved at det først ble opprettet et koordinatsystem med x
og y-akse lagt ut etter gunstigste plassering i terrenget, som senere er relatert til NGO
systemet. X-aksen var orientert nordøst-sørvest med stigende x-verdier mot nordøst. Y-aksen 
ble orientert nordvest-sørøst med stigende y-verdier mot sørøst. 

Innenfor koordinatsystemet ble det gravd i mekanisk oppdelte ruter og lag. Rutene var delt inn 
i kvartruter, mens lagene var på 10 cm tykkelse. Før undersøkelsene startet ble det opprettet et 
profilkors på boplassen. Profilkorset besto langs x-aksen av de sørvestre og nordvestre 
kvartrutene fra og med 60x,50y til og med 37x,50y. På y-aksen gikk profilbenken fra og med 
50x,45y til og med 50x,57y. Her var det de sørvestre og sørøstre kvartrutene som utgjorde 
profilbenken. For å ha kontroll med mulige strukturer og fyllskifter, ble hvert mekaniske lag 
gravd ferdig over hele flaten før neste lag ble påbegynt. 

Jordmassene ble vannsåldet i såld med maskevidde på 4 mm. Selve gravingen av lagene 
foregikk med både graveskje og spade. 

Før gravingen av lag 1 tok til, ble det foretatt nivellering av overflaten. Toppen av hvert 
utgravningslag på 10 cm er fotografert og tegnet i målestokk 1 :50. Skjørbrent stein fra hver 
kvartrute ble samlet sammen og veid. To utsnitt av profilene er tegnet i målestokk 1 :20 og i 
tillegg fotografert. En steinpakning i den nordøstre delen av boplassen er fotografert i plan og 
i profilsnitt. I tillegg ble profilen tegnet i målestokk 1 :20, mens den i plan både ble tegnet i 
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målestokkene 1 :20 og 1 :50. Utgravningsfeltets yttergrenser og terrassens utstrekning er målt 
inn med totalstasjon. 

KILDEKRITISKE FORHOLD 

Det var ikke noe som tydet på at moreneavsetningene på Torpum 2 hadde vært utsatt for 
moderne forstyrrelser. På grunn av sterk utvasking av grunnen var det i felt ikke mulig å 
påvise kulturlag eller ildsteder i form av konsentrasjoner av trekull eller organisk materiale. 
Derimot var det mulig å ta ut kullprøver i bunnen av lag 2 i den sørvestre delen av boplassen. 
Kullet ble antatt å kunne være rester etter ildsteder fra steinalderen, siden området inneholdt 
noe mer skjørbrent stein enn resten av utgravningsfeltet. 

I den østre delen av det utgravde feltet ble det funnet et brent fragment av en flatretusjert dolk 
av flint og en tverrpil av flint. Funn av flateretusjerte flintfragmenter er ikke uvanlig i dette 
området og bør trolig settes i sammenheng med jordbruksaktivitet i senneolitikum (se Rønne i 
dette bind, Torpum 9a). Tverrpilens brukstid strekker seg fra kjeøyfasen/fase 4 i 
senmesolitikum og inn i neolitikum. Funnet av en tverrpil bør nok tolkes som en bortskutt pil 
under jakt og ikke ses i sammenheng med øvrige funn fra Torpum 2. 

På Torpum 2 ble det også funnet deler av en trepunds kanonkule. Kula stammer antakelig fra 
trefninger mellom svensker og nordmenn på 1700-1800-tallet. Fragmentene etter kanonkulene 
var få, og har trolig ikke gjort noen større skade på boplassflaten og funnfordelingen. I det 
aktuelle området har det vært skogsdrift gjennom hele 1900-tallet og området har vært brukt 
som utmark. Den skrinne jorden og de små flatene har gjort området lite egnet til dyrking i 
senere tid og den sterkt utviklede podsolprofilen viser at jordbruk neppe har vært drevet i 
historisk tid. Eventuelle forstyrrelser i undergrunnen har trolig kommet fra røttenes 
omrotinger og rotbranner som følge av skogbranner. 

UTGRAVNINGEN 

Under registreringen i 1991 ble det på Torpum 2 tatt tre prøvestikk (Olstad u.å.). 
Prøvestikkene inneholdt til sammen ni avslag og 11 fragmenter av flint. Som en del av 
forundersøkelsene i 2001 ble det tatt ut prøver, i et rutenett på 2x2 m, til fosfatkartering. 
Deretter ble flaten avtorvet maskinelt. For at det skulle være mulig å rekonstruere hvor 
fosfatprøvene var tatt på flaten, ble fosfatkarteringsnettet relatert til koordinatsystemet for 
utgravningen med en kvartrutes nøyaktighet. 

For å få et bedre inntrykk av funnkonsentrasjoner og aktivitetsområder på Torpum 2, ble det 
foretatt en forundersøkelse før selve utgravningen startet. Det ble lagt ut åtte kvartruter. Hver 
rute ble gravd i to lag på 10 cm, mens lag 3 bare ble gravd i enkelte ruter. I nordøst og sørøst 
kom man ned på grunnfjellet i lag 1 og 2. Det ble til sammen undersøkt 2 m2 under 
forundersøkelsen. 

Forundersøkelsen viste at det var flere ansamlinger av flintavfall på flaten. Gravestrategien 
gikk ut på å undersøke den klart avgrensede flaten lag for lag. Flaten som Torpum 2 ligger på, 
er stor, og det var derfor nødvendig å grave ferdig ett lag i hvert av de fire feltene som 
profilkorset delte opp, om gangen. På denne måten kunne et felt graves ferdig, og mens 
utgravningen startet opp i et annet felt, ble den ferdiggravde delen dokumentert med foto og 
tegning. I den søndre delen av feltet, ut mot kanten av flaten, var funnmengden relativt stor. 
Dette området var opprinnelig antatt å være utkanten av boplassen. Den største funnmengden 
lå lag 1. Bare i områdene der de største funnkonsentrasjonene lå, var det en viss mengde funn 
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i lag 2. Her ble derfor lag 3 og 4 også gravd. Totalt ble det gravd 246 m2 i lag 1 og 2, 26 m2 i 
lag 3 og 0,5 m2 i lag 4. Dette utgjør totalt 51,85 m3 utgravde masser. 

Mengden av stein varierte en del på flaten. I sørøst var det mye stein, og funnene lå ofte delvis 
under steinene. I nord, vest og sørvest var det mye mindre stein, og det virker som disse 
områdene bevisst var ryddet (figur 30). At funnene i sørøst lå under steinene, kan tyde på at 
dette området først ble brukt før et annet område på feltet ble ryddet. Steinene fra det ryddete 
området ble trolig kastet i det sørøstre området. Nordøst på feltet, mellom to bergutspring, ble 
det funnet en steinpakning, som ble snittet og dokumentert med tegning og fotografi. 

Sør for utgravningsfeltet lå en mindre flate med en svak helling mot vest. Denne flaten ble 
undersøkt med maskinell flateavdekking. Etter avtorvingen, ble massene fjernet i tynne sjikt 
ned til 30 cm i undergrunnen. Ingen strukturer eller funn var synlige i den nesten steinfrie 
undergrunnen. Området som ble undersøkt maskinelt var på 72 m2

• 

Som oppsummering kan man si at store deler av flaten var funnførende, men funnmengden 
avtok mot alle yttergrensene av utgravningsfeltet. Den søndre delen inneholdt mest funn. De 
nordlige, vestre og sørvestre delene av flaten tolkes som intensjonelt ryddet for stein. Steinene 
var trolig dumpet i den sørøstre delen av feltet, da en del av funnene her lå under steinene. I 
den nordøstre delen av feltet ble det funnet en steinpakning. 

FUNNMATERIALE 

Funnmaterialet fra Torpum 2 inneholder i alt 23 464 gjenstander. Materialet domineres av 
flint, som utgjør 22 923 artefakter. Av bergart ble det funnet 542 stykker. 

FLINTMA TERIALET 

Hovedkategori Ant. Delkategori Ant. 

Sekundærbearbeidet flint: 
Fragment av dolk: 1 Dolktype 1 eller 2 (brent fragment) 1 
Pilspiss: 1 Tverrspiss I 
Bor: 23 20 A vslagsbor 20 

3 Kjernebor 3 
Skrapere: 43 Avslag med konveks retusj 7 

Avslag med konkav retusj 3 
Avslag med kan tretusj 3 
Avslag med konveks enderetusj 5 
Avslag med rett retusj I 
Fragmenter med konveks retusj 14 
Fragmenter med rett retusj 3 
Fragment med bølgeretus_j I 
Fragment med sirkulær retusj I 
Fragmenter med konkav retusj 4 
Flekke med konkav enderetusj I 

Mikroflekker med retusj: 4 Mikroflekker med kantretusj 4 
Flekker med retusj: 2 Flekker med kantretusj 2 
Avslag/fra1m1enter med retusj: 53 Rett retusj Il 

Konveks retusj 17 
Konkav retusj 16 
Kantretusj 4 
Uregelmessig retusj 2 
Totalretusjert kant I 
Bølgeretus_j 2 
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Hovedkategori Ant. Delkategori Ant. 

Surn sekundærbearbeidet flint: 127 127 

Primærtilvirket flint (avfall) : 
Kjerner: 113 Bioolare kierner 19 

Plattforrnkierner 29 
Mikroflekkekierner 13 
Håndtakskjerner 4 
Kjølformet kjerne 1 
Uregelmessige kierner ( 43 fra!!rn.) 47 

Knoller: 5 Knoller med avsoaltninger 5 

Flekkemateriale med fragmenter : 1000 Flekker og flekkelignende avslag 117 
(b > 8 mm) 
Mikroflekker (b <= 8 mm) 883 

Avslag: 6279 6279 
Ubestemte fragmenter: 15 399 15 399 
Surn primærtilvirket flint (avfall) : 22 796 22 796 

Surn flint: 22 923 22 923 

Tabell 3: Flintfunnet på boplassen Torpum 2. 

SEKUNDÆRTILDANNEDE ARTEFAKTER 

Sekundærbearbeidet flint utgjør bare 0,55 % av det totale flintmaterialet på boplassen. 
Hoveddelen av redskapene utgjøres av bor og skrapere. Det framkom en tverregget pilspiss, et 
dolkfragment av type I eller Il, 20 avslagsbor, 3 kjernebor og 43 skrapere. I tillegg foreligger 
det mikroflekker, flekker, avslag og fragmenter med diverse retusj . 

DOLKFRAG1\1ENT OG TVERREGGET PILSPISS 

Funnet av dolkfragmentet og den tverreggede pilspissen kan ikke settes i sammenheng med 
resten av gjenstandsmaterialet fra Torpum 2. Dolkfragmentet som enten er av type I eller Il, 
kan dateres til senneolitikums første fase, eller 2350-1950 BC (Vandkilde 1996: 29). A finne 
innslag av neolittiske gjenstander på klart senmesolittiske boplasser er ikke uvanlig i dette 
området (Jaksland (Torpum 13), Rønne (Torpum 9a) og Tørhaug i dette bind). "Rene" 
boplasser hører i så måte heller med til unntakene enn regelen. Lokaliteten Torpum 9 
inneholdt, som nevnt, også neolittiske artefakter, i tillegg har området spor etter dyrking i 
form av forkullet kom og brente sigdfragmenter. Funnet av dolkfragmentet fra Torpum 2 skal 
trolig settes i sammenheng med jordbruksaktivitetene som foregikk på og rundt Torpum 9, 
som ligger noen hundre meter lenger sør. 

Tverrspissen har en forholdsvis lang brukstid fra kjeøyfasen/fase 4 i senmesolitikum til 
senneolitikum (Lindman 1985: 36). Tverrspissen kan for eksempel ha vært skutt bort i 
forbindelse med jakt i området. 

BOR 

Majoriteten av avslagsborene har det karakteristiske trekantede tverrsnittet, som er vanlig for 
avslagsborene under nøstvetfasen. En del av borene har rester etter cortex på overflaten, noe 
som tyder på at de brukte den hardeste flintkvaliteten til å tilvirke bor. Best flintkvalitet finner 
man nemlig rett under cortexskorpen (Jaksland 2002a: 42). De tre kjerneborene har også det 
karakteristiske trekantede tverrsnittet. Noen av avslagsborene er tildannet fra flate, tynne 
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Figur 31: Flintartefakter. 1-2 Håndtakslgerner, 3 bipolar lgerne, 4-6 skrapere, 7-10 mikro.flekker, JJ-14 
avslagsbor. Målestokk 1:1. Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh. 
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avslag. Disse avslagsborene har retusj langs sidekantene, som danner borspissen. På enkelte 
kan man se slitasje etter bruk. De fleste borene har spissen i stykkets lengderetning. Ett av 
avslagsborene kan derimot betegnes som et usymmetrisk bor, siden spissen står skrått i 
forhold til stykkets lengderetning eller slagretning. Deler av spissen er brukket av og boret har 
et trekantet tverrsnitt. Noen av borene er brent og enkelte foreligger bare som fragmenter, som 
det er vanskelig å klassifisere nærmere. 

SKRAPERE 

Skraperne er laget på avslag, selv om en del nå foreligger som fragmenter. En av skraperne er 
en flekke med konkav enderetusj. Flekken er ikke en regulær makroflekke, og skal trolig kun 
oppfattes som et avlangt avslag. 

PRIMÆRTILDANNEDE ARTEFAKTER 

De primærtildannede artefaktene består av 120 kjerner, 117 flekker, 883 mikroflekker, 5 
knoller, 6279 avslag og 15 399 fragmenter. 

MIKROFLEKKER 

Andelen mikroflekker utgjør 3,9 % av den totale funnmengden på Torpum 2. Fire av 
mikroflekkene hadde kantretusj, i tillegg hadde enkelte også spor etter bruksretusj langs 
kantene. En stor andel av mikroflekkene mangler deler av proximal- og/eller distalpartiet. 
Disse er antakelig bevisst knekt av slik at mikroflekkene skulle få en rettere form. Dette ble 
gjort for at mikroflekkene lettere kunne festes som egger i ulike treredskap. Noen av de 
fragmenterte mikroflekkene var det mulig å sette sammen, og enkelte målte da opp mot 5-6 
cm. Den største andelen av mikroflekker er slått fra håndtakskjerner eller andre typer regulære 
mikroflekkekjerner. En del av mikroflekkene er også slått fra bipolare kjerner. Disse 
mikroflekkene er karakteristiske fordi sidekantene er buttere enn hos mikroflekker slått fra 
håndtakskjerner eller mikroflekkekjerner. I tillegg er det ikke rester etter plattform i 
proximaldelen, men bare knusespor. 

FLEKKER 

Av de 117 artefaktene som er skilt ut som flekker, er det bare en som tyder på en intensjonell, 
regulær makroflekketeknologi. De andre "flekkene" skiller seg bare fra øvrige avslag fordi de 
er minst dobbelt så lange som de er brede. De fleste flekkene må betraktes som avslag som 
tilfeldigvis har blitt såpass lange. Det må derfor være lov å konkludere med at regulær 
makroflekketeknologi ikke har vært vanlig på Torpum 2. 

KJERNER 

Både håndtakskjernene og de bipolare kjernene er helt oppbrukt. De bipolare er såpass 
fragmentariske at enkelte kan være vanskelige å identifisere. Selv om antallet bipolare kjerner 
er større enn antallet håndtakskjerner, er majoriteten av mikroflekkene slått fra de sistnevnte 
kjernene. Dette kan trolig forklares med at håndtakskjernene til slutt har endt opp som 
bipolare kjerner. En del av de bipolare kjernene har rester av cortex. 

To av håndtakskjernene har en mindre plattform i tillegg til den karakteristiske avlange 
plattformen med mikroflekkeavspaltninger i kortenden. A vspaltningene fra de to minste 
plattformene er fra både mikroflekker og avslag. Disse mindre plattformene kan ha vært brukt 
både før og etter det ble slått mikroflekker fra håndtakskjernen. En håndtakskjerne har klare 
mikroflekkeavspaltninger i den ene kortenden, mens det i den andre er cortex. Alle 
mikroflekkekjernene er flersidige med en plattform. Noen har en spiss i motsatt ende av 
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plattformen, mens andre har en bredere ende. Den ene kjølformede kjernen, som er funnet på 
boplassen, er tilslått rundt hele den avlange plattformen, bortsett fra i den ene kortenden hvor 
det er cortex. 

De fleste plattformkjernene er flersidige kjerner med en plattform. To av plattformkjernene er 
flersidige med to plattformer. De fleste plattformkjernene er små og opphogde. 

De uregelmessige kjernene er som oftest av en dårlig, grov flintkvalitet, og er tilfeldig tilslåtte 
avslagskjerner uten plattform. A vspaltningene på de uregelmessige kjernene viser at de har 
vært brukt til produksjon av avslag. Noen av kjernefragmentene er fragmenter etter 
mikroflekkekjerner, da forsiden har avspaltninger etter mikroflekker. 

BERGARTSMATERIALE 

Hovedkategori Ant. Delkategori Ant. 

Sekundærbearbeidet bergart: 
Økser: 31 Nøstvetøkser 31 
Oppskjerpningsavslag: 25 Avslag/fragment med rester av sliping 25 
Økseemne: I I 
Knakkesteiner: 8 8 
Slipestein: I Med slipt flate I 
Slipeplater: 59 59 
Sandsteinskniver: 16 16 
Emne: 1 Firkantet, bergartsemne med avspaltninger I 
Fragmenter: 2 Ubestemt, mulig bearbeidet 2 
Pimpstein med slipefure: I 1 
Sum sekundærbearbeidet bergart: 145 145 

Primærbearbeidet bergart (avfall): 
Flekke: 1 1 
Avslag: 275 275 
Ubestemte fragmenter: 116 116 
Pimpsteiner: 5 5 
Sum primærbearbeidet bergart (avfall): 397 397 

Sum bergart: 542 542 

Organisk materiale: 
Trekull 4 Fra diverse tresorter 4 

Tabell 4: Bergartsartefakter og organisk materialefra boplassen Torpum 2. 

På Torpum 2 er det funnet 542 artefakter av bergart. Av sekundærbearbeidede artefakter er 
det 31 økser, 1 økseemne, 25 oppskjerpningsavslag med rester av sliping, 59 fragmenter av 
slipeplater, 16 fragmenter av sandsteinskniver, 1 slipestein, 2 fragmenter av ubestemt, 
bearbeidet bergart, 1 ubestemt emne, 1 pimpstein med slipefurer, 8 knakkesteiner, 1 flekke, 
275 avslag, 116 ubestemte fragmenter og 5 stykker pimpstein. 

ØKSER 

Alle de 31 øksene kan karakteriseres som typiske nøstvetøkser. De er tildannet ved 
avspaltningsteknikk, de er tverreggede og har ulik grad av sliping, og da for det meste i 
eggpartiet. Tverrsnittet på øksene er trekantet til halvsirkelformet med en hvelvet overside og 
en svakt buet underside. Der eggen er bevart, går den ut i en konveks bue. Nøstvetøksene kan 
variere en del i utforming, men de fra Torpum 2 har en klar uniformitet over seg og varierer 
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lite i utforming og tildanning. Majoriteten av øksene er fragmenterte, der deler av egg, 
midtparti eller nakke mangler. De slipte bergartsavslagene viser at øksenes egger ble 
oppskjerpet etter en viss tids bruk. Det foreligger bare en hel nøstvetøks. Denne er 17 ,5 cm 
lang, men har ingen sliping av eggen. Det er mulig at øksa har vært lengre og at eggen er 
oppskjerpet, slik at alle spor etter slipingen er vekk. Likevel er det uvanlig at det ikke finnes 
rester etter sliping på øksene på boplassen. Øksas lengde kan tyde på at den ikke har vært i 
bruk. Det finnes nøstvetøkser opp i 26 cm lengde, men de er til gjengjeld bredere. Selv om 
øksa er noe erodert var det heller ikke mulig å se slitasjespor etter skjefting på overflaten. 
Mangel på sliping av eggen, øksas lengde og fravær av slitasjespor etter skjefting tyder på at 
øksa er ubrukt. Majoriteten av nøstvetøksene er av diabas, mens en mindre andel er av 
homfels. En av øksene var av rombeporfyr. Den samme tendensen med overvekt av diabas i 
fordelingen av bergartstyper, ser man også på avfallsmaterialet på boplassen. 

3 .. • ..... ~ .,.1;;,,.;_._ ø 

Figur 32: Bergartsartefakter. 1-2 Nøstvetøkser, 3: sandsteinskniv. Målestokk 1 :2. Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft 
Rygh. 

SLIPEPLATER 

En del av de 59 slipeplatefragmentene av sandstein har vist seg å høre sammen. To større 
fragmenter som passet sammen, viser en konkav avlang slipeflate på midten av slipeplaten. 
Slipeplaten måler 26,5x 15 cm. De fleste av fragmentene ser ut til å være deler av konkave 
slipeplater. Fragmentene fra Torpum 2 utgjør mellom 4 og 11-12 hele slipeplater. 
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SANDSTEINSKNIVER 

Det foreligger også 16 fragmenter av sandsteinskniver. Eggen er slipt i en v- eller u-form, der 
slipingen fortsetter et stykke opp på de flate langsidene. Formen på knivene er enten tilnærmet 
trekantet eller firkantet. De sandsteinsknivene som har slipeflate langs store deler av 
langsidene, kan også ha vært brukt som slipeplater (Mikkelsen 1975b: 73). 

SLIPESTEIN 

På boplassen ble det funnet en slipestein, som måler 17,2x19,7 cm. Den har et lite, slipt 
område på en av steinens flate sider. Det slipte området måler 5,9x7 ,8 cm, og er flatt. Det ser 
ut som om deler av det slipte området også først kan ha vært prikkhugd. Selve steinen er for 
stor til at den kan ha vært brukt som malestein. Flaten kan ha blitt brukt for å male plantefrø, 
men det er ikke snakk om en underligger i vanlige forstand, til det er den slipte flaten for liten. 

MULIG BEARBEIDEDE FRAGMENTER 

Fra boplassen foreligger det også to ubestemmelige bearbeidede fragmenter. Den ene steinen 
har to flate sider og en dypere fure, som går langs deler av steinens kant. Det andre fragmentet 
har også to flate sider, men ingen fure. Uten at det er helt sikkert, ser det ut til at de to 
fragmentene kan ha hørt sammen. Begge fragmentene har spor etter avspaltninger rundt 
kanten. Hva steinene kan ha vært brukt til, er uvisst. 

PIMPSTEIN MED SLIPEFURER 

En av de fem pimpsteinstykkene har tre slipte furer. De tre slipefurene danner to utstikkere på 
pimpsteinen. Pimpsteinen kan ha vært brukt som skaftglatter på pilskaft. Ved å dra 
pimpsteinen over pilskaft ville furene i steinen ha blitt dannet. Etnografiske eksempler har vist 
at pimpstein også har vært brukt til skraping av skinn (Ingstad 1970). En slik aktivitet ville 
trolig ikke ført til slike furer som de som er synlige på pimpsteinen fra Torpum 2. 

A VF ALLSMATERIALET 

Avfallsmaterialet av bergart er på 397 artefakter. Avfallsmaterialet stammer fra 
økseproduksjonen som har foregått på boplassen. I forhold til de 31 nøstvetøksene, virker 
avfallsmaterialet lite. Det kan tyde på at en del av øksene ikke er produsert på boplassen, men 
har vært tatt med som ferdige økser. Det er ikke påvist noen lokale råstoffbrudd i det aktuelle 
området, så mest sannsynlig har man benyttet seg av transportblokker som utgangspunkt. Det 
har bare fremkommet ett fragment av bergkrystall og fire fragmenter av kvarts, noe som viser 
at flint har vært det viktigste råstoffet for produksjon av småredskaper. 

STRUKTURER 

Det ble ikke påvist noen sikre strukturer på Torpum 2. På grunn av det sure jordsmonnet på 
boplassen har alt organisk materiale forsvunnet. Dette gjør det vanskelig å påvise ildsteder, 
stolpehull og andre typer strukturer som er definert ved fyllskifte. Likevel inneholder 
boplassen tre tildels usikre strukturer i form av et ildsted, en steinpakning og en voll. I tillegg 
var det på boplassen et felt med mindre stein som blir tolket som et intensjonelt ryddet 
område. 

RYDDET FLATE 

På Torpum 2 var det lite stein i undergrunnen i den vestre og spesielt sørvestre delen av 
flaten. Resten av flaten besto av større jordfast stein og mindre, flyttbar stein. I den sørøstre 
delen av feltet lå gjenstandene under steinene. Ingen prosesser i naturen kan gi noen god 
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forklaring på hvorfor fordelingen av stein på flaten er ulikt fordelt. Det nesten steinfrie 
området i vest må derfor være et resultat av en intensjonell rydding i forbindelse med de 
aktivitetene som har foregått på Torpum 2 i nøstvetfasen. Gjenstandsfunnene som lå under 
steinene i det sørøstre området tyder også på en bevisst rydding på deler av flaten. 

ILDSTED 

I det sørvestre området på boplassen ble det påvist en mindre konsentrasjon av skjørbrent 
stein med enkelte kullbiter. Det var så vidt mulig å skimte en svakt kullholdig, rund flekk, ca 
15 cm stor, i undergrunnen. Fra dette området, som hadde koordinaten 41x,46y, ble det tatt ut 
en kullprøve. Spesielt i de sørøstre, nordøstre og sørvestre kvartrutene, lå det mye skjørbrent 
stein. Konsentrasjonen er den desidert største og mest markerte på hele boplassflaten. Det 
aktuelle området er trolig bevisst ryddet for stein, så konsentrasjonen av skjørbrent stein er 
neppe tilfeldig. Ser man på spredningen av brent flint (figur 37) har denne funngruppen også 
en konsentrasjon i tilknytning til konsentrasjonen av skjørbrent stein. Det er derfor sannsynlig 
at konsentrasjonen av skjørbrent stein og flekken med trekull er restene etter et ildsted. 14C
dateringen ga datering til eldre jernalder 1705 ± 50 BP (Cal. AD 260-415, TUa-3926). I 
nærheten av ildstedet foreligger det også to dateringer av trekull til senneolitikum og eldre 
bronsealder 3495±40 BP (Cal. BC 1880-1745, TUa-3925) og 3140±40 BP (Cal. BC 1430-
1330, TUa-3928). Disse dateringene kan være fra skogbranner, men kan også indikere 
aktiviteter på boplassen i senneolitikum og bronsealder. 

Til tross for den unge dateringen er det grunn til å tolke strukturen som et ildsted og fra 
nøstvetfasen. Konsentrasjonen med skjørbrent stein, som definerer ildstedet, lå på en 
intensjonelt ryddet flate. Man kan vanskelig tenke seg at de skjørbrente steinene har havnet på 
flaten av naturlige årsaker. At strukturen representerer et ildsted, er langt mer sannsynlig. Man 
kunne tenke seg at ildstedet stammet fra eldre jernalder, slik 14C-dateringen antyder. Noe som 
imidlertid taler i mot denne hypotesen, er at strukturen lå i forbindelse med knakkeplassen 
med gjenstander fra nøstvetfasen og inneholdt langt mindre kull enn det jemalderildsteder har 
hatt, for eksempel på Torpum 9 (Rønne og Tørhaug i dette bind). Ildstedets form og kontekst 
peker derfor mest mot en datering til nøstvetfasen. Jeg velger derfor å anta at 14C-dateringen 
ikke daterer alderen på ildstedet, men yngre, forkullede røtter. 

STEINP AKNING 

I den nordøstre delen av feltet fantes en steinpakning mellom to bergutspring (figur 27 og 28) 
med lengde ca 2,5 m, og bredde 0,75 til 1,1 m. Bredden ble bestemt av mellomrommet 
mellom de to bergutspringene. Mellomrommet mellom bergnabbene smalner av mot nordøst, 
og steinpakningen er derfor bredest i vest. Få av steinene var skjørbrente, og de fleste var 
enten strandrullete eller frostsprengte. Steinenes størrelse var mellom 15 og 30 cm. I den 
østlige delen av pakningen var konsentrasjonen av steiner større enn i vest. I øst sto også noen 
av de frostsprengte steinene på høykant. Det søndre bergutspringet faller bratt ned mot 
pakningen. Det nordre bergutspringet har en skrånende flate ned mot steinpakningen. Sørøst 
for steinpakningen lå det stein på en mindre forhøyning, men den hadde ingen klar tilknytning 
til steinpakningen. 

Steinpakningen ble undersøkt ved snitting av den søndre delen i lag på 10 cm, mens den 
nordre delen ble gravd sammen med resten av de mekanisk oppdelte lagene på feltet. De 
eneste funnene var et par strandrullede flintbiter. Det ble heller ikke påvist kull eller annet 
organisk materiale under undersøkelsen. Under gravningen av steinpakningen kom man ned 
på berg i lag 3. Kvartærgeolog Rolf Sørensen ved NLH, mente at steinpakningen ikke var et 
resultat av naturprosesser, som for eksempel en moreneavsetning, men skyldtes menneskelig 
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aktivitet, en tolkning som også støttes ut fra en arkeologisk vurdering av pakningen. Det betyr 
at steinene i pakningen er intensjonelt lagt mellom de to bergutspringene. 

Våren 2002 foretok vi en fosfatkartering på Torpum 2, der prøvene ble tatt med to meters 
mellomrom. En av prøvene ble tatt like vest for steinpakningen og viser sterke verdier av 
fosfat fra 0,2 ned til 0,6-0,7 m i undergrunnen. Det finnes fosfat i bein, hår, tenner og 
avføring. Avfallsplasser, måltidsrester og steder man driver med bearbeiding av jaktbytte vil 
for eksempel gi utslag ved forhøyede fosfatverdier i grunnen (Rønne i dette bind, Torpum 9a). 
I tillegg kan rester etter døde og begravde mennesker gi sterke utslag av fosfatinnhold. Det ble 
tatt en rekke med prøver gjennom steinpakningen for å påvise mulige konsentrasjoner av 
fosfat inne i selve steinpakningen. Resultatet av denne fosfatkarteringen viste forhøyede 
fosfatverdier i steinpakningen. 

VOLL 

Selv om terrassen på Torpum 2 var forholdsvis flat, hadde den enkelte svake forhøyninger og 
fordypninger. En svak halvsirkelfonnet forhøyning eller voll var synlig i den vestre delen av 
feltet. Vollen lå på den ryddete delen av flaten. Halvsirkelen hadde åpningen mot øst. Indre 
mål var ca 6,5x4,5 m. Selve vollen hadde en bredde på omtrent I m. På boplassen Berget 1 
ble en liknende voll som dannet en sirkel, tolket som rester av en hyttetuft, en tolkning som 
også kunne vært nærliggende her. Problemet med denne "vollen" er imidlertid at det sto 
stubber der man klarest kunne observere forhøyningene. Rundt trærne er det ofte en 
forhøyning i terrenget på grunn av røttenes vekst og deres forskyvning av jorda. Det er derfor 
mest sannsynlig at vollen er et resultat av naturlige prosesser i forbindelse med rotvekst. 

Ser man på funnspredningen i forhold til vollen, ligger den største funnkonsentrasjonen like 
øst for vollens åpning. Det ligger også en funnkonsentrasjon like sør for vollen. Innenfor den 
var det en del funn i sørøst, mot åpningen. Funnspredningen virker tilfeldig sett i forhold til 
vollens utbredelse. Den manglende korrelasjonen mellom vollen og funnspredningen 
forsterker tolkningen av vollen som en naturdannelse. 

14
C-DATERINGER 

Det foreligger fire 14C-dateringer fra Torpum 2 (se tabell 5). Prøvene er av trekull, der to er 
fra bjørk og to er fra eik. Alle fire prøvene ga for unge dateringer sett i forhold til hovedparten 
av det arkeologiske materialet og strandlinjedateringen av boplassen. To av prøvene ga 
henholdsvis dateringene 3495±40 BP (Cal. BC 1880-1745, TUa-3925) og 3490±50 BP (Cal. 
BC 1880-1740, TUa-3927). Det tilsvarer overgangen mellom senneolitikum og eldre 
bronsealder. Disse to dateringene er tatt fra usikre kontekster på boplassen i form av spredte 
flekker med trekull i bunnen av lag 2. Den ene dateringen ble tatt i nærheten av det som er 
tolket som et ildsted på den sørvestre delen av feltet. Den andre dateringen kom fra den østre 
delen av feltet, og trekullet lå ikke i forbindelse med konsentrasjoner av skjørbrent stein eller 
brent flint. At det har foregått aktivitet på flaten under denne perioden, tyder også funnet av 
en fragmentert dolk på. Det er derfor trolig at de to trekullprøvene fra eik stammer fra samme 
aktivitetsfase som dolkfragmentet. To prøver fra bjørk/hassel ga dateringene 1705±50 BP 
(Cal. AD 260-415, TUa-3926) og 3140±40 BP (Cal. BC 1430-1330, TUa-3928). Dette 
tilsvarer datering til eldre jernalder og eldre bronsealder. Prøven fra eldre jernalder kom fra 
det som er tolket som et ildsted i den sørvestre delene av feltet. Prøven ble tatt i bunnen av lag 
2 i et område med en konsentrasjon av skjørbrent stein. Prøven fra eldre bronsealder ble tatt 
fra en usikker kontekst i form av spredte trekullflekker i bunnen av lag 2. Kullet kan stamme 
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fra for eksempel skogsbranner. Man kan heller ikke se bort fra at det har foregått aktiviteter på 
flaten både i bronsealder og jernalder. 

Anlegg Rute Rutedel Lag Lab. Nr BP 0 Datert materiale 
Funnførende lag 53x 59v SØ 2 TUa-3925 3495 40 Eik 
Funnførende lag 4lx 46y NØ 2 TUa-3926 1705 50 Bjørk, hassel 
Funnførende lag 45x 48y SØ&SV 2 TUa-3927 3490 50 Biørk, hassel 
Funnførende lag 42x 48y SV 2 TUa-3928 3140 40 Eik 

Tabell 5: Oversikt over datert materiale. 

NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Som nevnt ovenfor er det foretatt en fosfatkartering på den utgravde flaten. Prøvene ble tatt 
med to meters mellomrom over hele det aktuelle området. Fosfatkarteringen viste forhøyede 
fosfatverdier like vest for steinpakningen. Betydningen av dette, i forhold til den totale 
forekomsten av fosfat på boplassen, er ikke ferdiganalysert, men vil presenteres i fjerde bind 
om Svinesundprosjektet. Det ble imidlertid også foretatt en fosfatkartering av selve 
steinpakningen på Torpum 2. Også her ble det påvist forhøyede verdier av fosfat. Det finnes 
ikke fosfat naturlig i sandgrunn i Svinesundområdet, og de forhøyede verdiene kan derfor 
være spor etter menneskelig aktivitet. Dette vil bli diskutert mer utførlig i forbindelse med 
tolkningen av steinpakningen. 

Det foreligger ingen makrofossilprøver fra Torpum 2. 

FUNNSPREDNING 

Funnmengden varierer mye mellom graveenhetene på Torpum 2. Den høyeste funnfrekvensen 
finnes sentralt på flaten, med hele 461 funn per graveenhet. På boplassen er det tre 
flintkonsentrasjoner (figur 33). Flintkonsentrasjonen i sør utgjør et 16 m2 stort område, og 
inneholder ca 3000 funn. Sentralt på boplassflaten ligger det to andre flintkonsentrasjoner, der 
den ene er lokalisert nordøst for den andre. Konsentrasjonene ligger like i nærheten av 
hverandre og har også en mindre overlapping. Den ene konsentrasjonen, som målte omtrent 
22 m2

, hadde en oval form og inneholdt rundt 3600 funn. Midt i den andre konsentrasjonen lå 
det en stor, rund, jordfast stein, som mest sannsynlig var brukt til å sitte på mens 
flintknakkingen pågikk. Det var rundt denne steinen de største flintforekomstene lå. Innenfor 
et område på omtrent 9 m2 ble det talt opp ca 3800 funn. Alle de tre flintkonsentrasjonene 
inneholdt også større konsentrasjoner av brent flint i forhold til det omkringliggende området. 
Den brente flinten utgjør mellom 6 og 11 % av det totale funnmaterialet i de tre 
flintkonsentrasjonene. I den sørlige flintkonsentrasjonen var det også en større ansamling av 
skjørbrent stein. Det kan derfor tyde på at det har vært et ildsted i tilknytning til denne 
konsentrasjonen. Denne knakkeplassen, med en ansamling av skjørbrent stein og brent flin, lå 
på den ryddete sørvestre delen av flaten. 

Flintredskaper som bor og skrapere sprer seg i en remse fra nordøst mot den sørvestre delen 
av feltet (figur 34). Det ble funnet dobbelt så mange skrapere som bor på boplassflaten. 
Majoriteten av borene lå i forbindelse med den nordlige og midtre flintkonsentrasjonen, mens 
skraperne dominerer rundt den sørlige flintkonsentrasjonen. 
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Figur 33: Spredningen av flint på Torpum 2. 
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Figur 34: Spredningen av flintredskaper og slipestein av bergart på Torpum 2. 
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Figur 35: Spredningen av kjerner og knakkesteiner på Torpum 2. 
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Figur 37: Spredningen av brent flint og skjørbrent stein på Torpum 2. 
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Figur 38: Spredningen av bergartsredskaper på Torpum 2. 
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Mikroflekkene fordelte seg over det meste av flaten, men hadde en større konsentrasjon i 
forbindelse med den nordøstre flintkonsentrasjonen (figur 36). Det er her trolig snakk om et 
eget produksjonssted for mikroflekker. Det var også der to av de tre håndtakskjernene ble 
funnet. Det var en del mikroflekker i forbindelse med de to andre konsentrasjonene, men de 
utgjør ikke noen ansamling på linje med den i nordøst. 

De forskjellige kjernetypene har en utbredelse som strekker seg utover det meste av flaten. 
Likevel kan man se at enkelte kjernetyper dominerer i de to største flintkonsentrasjonene 
(figur 35). Den nordligste konsentrasjonen har en overvekt av håndtakskjerner og andre 
mikroflekkekjerner sett i forhold til den midtre og nest største konsentrasjonen, som har en 
overvekt av bipolare kjerner. De syv knakkesteinene ligger alle innenfor et begrenset område 
mellom den midtre og den sørlige flintkonsentrasjonen. 

Nøstvetøksene fordeler seg i to litt uklare konsentrasjoner på boplassen. Det finnes en liten 
gruppe med nøstvetøkser i den sørlige delen av boplassen. I tillegg er det en konsentrasjon 
sentralt på boplassen (figur 38). I denne konsentrasjonen fantes også en del av 
oppskjerpingsavslagene. Slipeplatefragmentene lå spredt over hele flaten. I sør fantes det 21 
slipeplatefragmenter innenfor samme kvartrute, og disse stammer fra den samme slipeplaten. 
Sandsteinsknivene fantes også over hele flaten, men har en liten konsentrasjon i den nordlige 
delen av boplassen. Det ser derfor ut som om det er et aktivitetsområde helt nord i feltet der 
det ble utført oppgaver knyttet til bruken av sandsteinskniver. 

Boplassen inneholdt lite skjørbrent stein, og som tidligere nevnt, var det bare en større 
ansamling på den ryddete sørvestre delen av flaten (figur 37). Denne ansamlingen lå i 
forbindelse med en knakkeplass og en konsentrasjon av brent flint. I tilknytning til 
konsentrasjonen av skjørbrent stein og brent flint, var det også flekker med trekull i 
undergrunnen, noe som tyder på at det er et ildsted. Det var også en mindre konsentrasjon av 
skjørbrent stein sør for bergutspringene i den nordøstre delen av boplassen. Denne 
konsentrasjonen ligger ikke i forbindelse med noen ansamlinger av flint eller brent flint. Det 
ble heller ikke observert noe trekull i undergrunnen. Ansamlingen av skjørbrent stein er derfor 
trolig tilfeldig og kan være resultatet av en skogbrann i området. 

Som en oppsummering av funnspredningen kan det fremheves at det ble funnet tre 
konsentrasjoner av flintavfall. I forbindelse med de to nordligste flintkonsentrasjonene lå 
majoriteten av borene, mens ved den sørligste konsentrasjonen lå mesteparten av skraperne. 
Mikroflekkene lå spredt over hele boplassflaten, men hadde en ansamling i tilknytning til den 
nordligste flintkonsentrasjonen. Her lå også noen håndtakskjerner som viser at det har foregått 
mikroflekkeproduksjon på stedet. Sandsteinsknivene konsentrerer seg til et mindre område 
nord på boplassflaten, En del av de andre bergartsredskapene som nøstvetøkser og slipeplater 
har en mer tilfeldig spredning på feltet, uten helt klare avgrensninger. 

DATERING PÅ GRUNNLAGA V TYPOLOGI OG STRANDLINJE 

Torpum 2 ligger i dag ca 47 m o.h. Strandforskyvningskurven for Haldenområdet viser at 
boplassen ikke kan ha vært bebodd før 6500 BP (Cal. BC 5400) (Sørensen 1999). Før dette 
tidspunktet lå lokaliteten under havnivået. Torpum 2 ville hatt de mest optimale 
havneforholdene med en strandlinje 46 m over dagens havnivå. Dette tilsvarer en 
strandlinjedatering til 6400-6300 BP ( ca Cal. BC 5300). Boplassen ville da ha vært lokalisert 
på et nes med en liten bukt i sørøst. Bukta ville vært det best egnede stedet for båtopptrekk i 
tilknytning til boplassen. 

66 



Svinesundprosjektet bind 2 Varia 55 

Gjenstandsmaterialet fra boplassen er typisk for fase 3 eller nøstvetfasen (ca 7500-5800 BP, 
Cal. BC 6400-4500). Karakteristiske trekk fra fasen er nøstvetøkser, mikroflekker, avslagsbor 
med trekantet tverrsnitt, håndtakskjerner, bipolare kjerner, sandsteinskniver og slipeplater av 
sandstein. Ut fra at boplassen inneholdt en rekke nøstvetøkser, og at mikroflekkene nesten er 
enerådende som flekketype, kan boplassens alder settes til den midtre delen av nøstvetfasen 
(Jaksland 2001a). Det er dermed et godt sammenfall mellom typologisk datering av 
gjenstandsmaterialet og strandlinjedateringen av boplassen. 

Dateringen av Torpum 2 er sammenfallende med en del andre daterte boplasser fra 
nøstvetfasen i området. 250 m nord for Torpum 2 lå boplassen Berget 1, som ut fra 
beliggenhet og typologi er datert til 6400 BP (laksland 2002a: 66). Boplassen lå 48 m o.h. og 
hadde et typisk nøstvetmateriale i form av nøstvetøkser, mikroflekker, avslagsbor med 
trekantet tverrsnitt, bipolare kjerner og håndtakskjerner. Omtrent 250 m sør for Torpum 2 
ligger Torpum 9b, som er lokalisert på en flate mellom 48 og 50 m o.h. På boplassen ble det 
funnet kulturlag og ildsteder, som er datert fra 6200 til 6500 BP. Gjenstandsmaterialet på 
Torpum 9b har ledeartefakter som nøstvetøkser, mikroflekker, håndtakskjerner, slipeplater av 
sandstein, sandsteinskniver og avslagsbor med trekantet tverrsnitt (Tørhaug i dette bind). 
Gjenstandsmaterialet på Torpum 2, Berget 1 og Torpum 9b deler de samme typologiske 
trekkene som karakteriserer et typisk nøstvetinventar. Den store typologiske likheten i 
materialet sannsynliggjør at boplassene er arkeologisk samtidige. 

14C-dateringene fra Torpum 9b støtter strandlinjedateringen av Torpum 2 til omtrent 6400 BP. 
Ut fra strandlinjedatering, typologisk datering og påfallende typologisk og topografisk likhet 
med en nærliggende, 14C-datert boplass, bør Torpum 2 derfor dateres til ca 6400-6300 BP. 

På Torpum 2 ble det funnet to gjenstander av flint som ikke kan settes i sammenheng med 
aktiviteten fra nøstvetfasen. Fragmentet av en brent flintdolk av type I eller Il, kan dateres til 
senneolitikums første fase, eller 2350-1950 BC (Vandkilde 1996: 29). Tverrspissen er påvist i 
arkeologisk materiale fra kjeøyfasen/fase 4 i senmesolitikum, til senneolitikum (Lindman 
1985: 36). To av 14C-dateringene plasserer seg i overgangen mellom senneolitikum og eldre 
bronsealder. Disse dateringene og funnet av dolkfragmentet kan tyde på at det har foregått 
aktiviteter på flaten i senneolittisk tid. Senneolittiske dateringer og funn av gjenstander datert 
til perioden, finnes også på boplassene Torpum 9a, Torpum 9b og på Stensrød. 
Dolkfragmentet og de to 14C-dateringene fra Torpum 2 skal trolig sees i sammenheng med 
den relativt omfattende aktiviteten i senneolitikum og eldre bronsealder i Svinesundområdet. 
Tverrspissen på Torpum 2 kan stamme fra jakt, som foregikk i området etter at boplassens 
påviste hovedaktivitet var over. Boplassen hadde også to andre 14C-dateringer som ikke kan 
sies å datere gjenstandsmaterialet. Dateringene ble 1705±50 BP (AD 260-415 kalibrert, TUa-
3926) og 3140±40 BP (BC 1430-1330, kalibrert TUa-3928) (tabell 5). Det er usikkert hva 
disse dateringene representerer. 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSOMRÅDER 

Som spredningskartene viser, har T orpum 2 funn over det meste av den undersøkte flaten. 
Likevel kan man se at det sentrale området for redskaper strekker seg som et belte fra nordøst 
mot sørvest. Å definere aktivitetsområder på en boplassflate er ikke problemfritt. En boplass 
kan ha blitt besøkt gjentatte ganger eller oppholdene kan ha vært av lengre varighet. Dette vil 
føre til at gjenstandsmaterialet ikke kan deles i klart avgrensede soner, og at funnfrekvensen 
blir høy. Dette mener jeg er delvis tilfelle for Torpum 2 som har en funnmengde på 23 000 
funn fordelt over et 246 m2 stort område. 
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Det som klarest skiller seg ut på flaten, er tre konsentrasjoner med flintavfall. De tolkes som 
tre knakkeplasser (figur 39). På den nordligste lå alle kjernetypene i utkanten av selve 
flintkonsentrasjonen, bortsett fra to håndtakskjerner som lå i midten av konsentrasjonen. 
Håndtakskjerner og andre mikroflekkekjerner, sammen med en større ansamling av 
mikroflekke_r, tyder på at knakkeplassen har vært sentral i produksjonen av mikroflekker. 
Knakkeplassen har et relativt stort avfallsmateriale innenfor et lite område, og kan derfor 
stamme fra flere knakkesekvenser. 

Selv om skillet ikke er så i øyenfallende, er det en viss overvekt av bergartsredskaper, i form 
av nøstvetøkser, slipeplater, sandsteinskniver og økseavslag, i den midtre og nordlige delen av 
boplassen. 2/3 -deler av nøstvetøksene ble funnet i dette området. Avfallsmaterialet fra 
tilvirkning av nøstvetøkser var derimot lite, noe som kan tyde på at ferdige økser ble brakt til 
boplassen. Tilstedeværelsen av enkelte slipeplater og oppskjerpingsavslag på denne delen av 
boplassen, tyder på reparasjoner og vedlikehold av øksene. I det samme området var det også 
en overvekt av flintbor, sett i forhold til den sørlige delen av boplassen. Borene kan ha hatt 
flere bruksområder, men settes ofte i sammenheng med gjennomhulling av skinn, tre og bein. 

De fleste bipolare kjernene lå i og på utsiden av den midtre knakkeplassen. Dette kan tyde på 
at det her foregikk redskapsproduksjon fra bipolare kjerner. Rett sør og sørvest for denne 
flintkonsentrasjonen lå det flere knakkesteiner, som trolig er kastet bort fra 
produksjonsområdet etter bruk. Mellom den nordre og den midtre knakkeplassen ble det 
funnet en pimpstein med slipefurer. Pimpsteinen kan ha fungert som en skaftglatter ved 
tildanning av skaft til flinteggredskap. 

Rundt den søndre knakkeplassen var det forholdsvis mange skrapere. I tillegg lå det eneste 
tydelige ildstedet på boplassen like sørvest for denne funnkonsentrasjonen. Ildstedet ved 
knakkeplassen fikk en datering til eldre jernalder. Ut fra konteksten er ildstedet likevel antatt å 
være fra nøstvetfasen. Den alt for unge dateringen kan skyldes at det var kull fra brente røtter 
som ble datert. Trekullet kan for eksempel stamme fra en skogbrann i jernalderen. Setter man 
ildstedet i sammenheng med flintkonsentrasjonen og redskapene, kan det tyde på at det 
sørlige området ikke bare hadde aktiviteter knyttet til redskapsproduksjon, men at området ble 
benyttet til mattilberedelse og bearbeidelse av skinn. Det sørlige aktivitetsområdet lå like i 
nærheten av bukta i sørøst, der båtene trolig ble trukket opp fra sjøen. Fangsten kan deretter 
ha blitt fraktet til området med ildstedet hvor kutting og skraping av skinnene, samt 
mattilberedelse fant sted. 

I den nordvestre delen av boplassen var det lite stein i undergrunnen, og området inneholdt 
lite funn. Den nesten steinfrie flaten kan ikke forstås som resultatet av noen naturprosesser, 
men må anses som intensjonelt ryddet. Tidligere ble en tvilsom voll i dette området diskutert. 
Vollen skyldes mest sannsynlig naturlige prosesser i forbindelse med rotvekst og kan ikke 
tolkes som restene av en hyttetuft, som på Berget 1 (Jaksland 2002a). Man skal likevel ikke se 
bort fra at området på grunn av en intensjonell rydding av stein og fravær av flintavfall, ble 
benyttet som en hvile- og soveplass. Fraværet av stein og flintavfall kan passe godt med en 
slik fortolkning. 

Dolkfragmentet og 14C-dateringene som foreligger fra Torpum 2, viser at det har foregått 
aktivitet på boplassflaten i senneolitikum, eldre bronsealder og eldre jernalder. Man kunne på 
dette grunnlaget hevdet at den ryddete flaten kanskje skyldtes denne senere aktiviteten i 
området. Steinpakningen nordøst på boplassen kunne i dette perspektivet skyldes ryddingen 
av stein i den nordvestre delen. Boplassen kunne dermed ha vært dyrket mark i senneolitikum 
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Gfr. Rønne i dette bind). Noe som taler i mot dette er at det bare er deler av flaten som er 
ryddet. Den østre delen av boplassen inneholdt en god del stein, og hvis det var blitt dyrket på 
stedet ville man forventet at større deler av boplassen hadde vært ryddet for stein, enn bare et 
lite område i nordvest. Det er derfor mest sannsynlig at ryddingen skal settes i forbindelse 
med aktivitet i nøstvetfasen. Tolkningen av området som en sove- og hvileplass er derfor, 
etter min mening, mest sannsynlig. 

Sammenfattende kan man si at det er spor etter tre knakkeplasser på boplassen. I tillegg kan 
man trekke ut det nordlige og det midtre området som et sted der det foregikk produksjon av 
mikroflekker til flinteggredskaper, bruk og reparasjon av nøstvetøkser og bor brukt til 
gjennomhulling av forskjellig materiale. I det sørlige området, som også inneholdt et ildsted, 
har det vært aktiviteter knyttet til blant annet mattilberedning og skinnbearbeiding. Et ryddet 
område i den nordvestre delen av boplassen, kan ha fungert som hvile- og soveplass. 

TOLKNINGA V LOKALITETEN I LYS AV FUNN, STRUKTURER OG ANNEN FORSKNING 

Torpum 2 hadde en optimal beliggenhet ved en vannstand på ca 46 m o.h. Boplassen lå da på 
et nes på vestsiden av den forhistoriske fjordarmen som i dag er Svinesundhagen. I sørøst var 
det en mindre bukt som kan ha blitt brukt som opptrekksplass for båter. Boplassen lå 
eksponert for vær og vind. Berget tar ikke av for vinden og man kan derfor anta at vinden tok 
hardt også i nøstvetfasen. Den eksponerte flaten ville trolig ha gjort boplassen lite attraktiv 
som oppholdssted på høsten og vinteren. 

Det var nesten ikke skørbrent stein på lokaliteten. Til sammenlikning lå det på Berget 1 store 
mengder slik stein, som blir satt i sammenheng med økt behov for varme og magasinering av 
varme. Det ble også funnet en hustuft. Lokaliteten er tolket som en vinterlokalitet på 
bakgrunn av mengden med skjørbrent stein og restene av hytta (Jaksland 2002a: 67). Den 
eksponerte beliggenheten til Torpum 2 og den lille mengden av skjørbrent stein på lokaliteten 
tyder i et slikt perspektiv på at boplassen snarere var bebodd under den varme årstiden. Siden 
det ikke ble funnet brent bein av for eksempel trekkfugl eller pelagiske fiskearter på 
boplassen, er det ikke mulig å si noe mer om når på året boplassen var i bruk. 

Siden Torpum 2 ikke hadde bevart beinmateriale, må man se på andre samtidige boplasser for 
å få innblikk i ressursutnyttelsen på stedet. På de senmesolittiske Haldenlokalitetene var det 
bevart bein fra landpattedyr som svin, hjort/rein, hare og fisk (Hufthammer u.å.). Det kan 
derfor virke som om Haldenlokalitetene utnyttet ressursgrunnlaget på land i langt større grad 
enn ressursene i havet. Den senmesolittiske boplassen Frebergsvik i Vestfold kommune, 
inneholdt derimot brent bein fra sjøpattedyr som nise, sel og hval. I tillegg var det bein fra 
hund, rev, oter, fisk og sjøfugl (Mikkelsen 1975b: 130). Haldenboplassene og Frebergsvik 
viser til sammen at et vidt spekter av både land- og sjøpattedyr ble utnyttet. En allsidig 
næringsstrategi kan også ha vært benyttet på Torpum 2. Plasseringen av boplassen på et ries 
på en øy peker nok likevel mot at det var havets ressurser som sto i sentrum. T orpum 2 var i 
bruk forholdsvis samtidig med Torpum 9b, som har bevart beinmateriale, som kan gi et 
innblikk i ressursbruken på "Svinesundøya" i nøstvetfasen. På boplassen ble det funnet brent 
bein etter fugl, fisk og pattedyr (Tørhaug i dette bind). Beinene fra fugl stammet fra sjøfugl 
som alke, lomvi og teist, mens blant pattedyrene var villsvin representert. I motsetning til 
Haldenlokalitetene ser man på Torpum 9b en ressursutnyttelse mest rettet mot havet. 
Forskjellen skyldes trolig at Haldenlokalitetene ikke lå på en øy, slik som Torpum 2 og 
Torpum 9b, og hadde et større jaktterreng til rådighet. 
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At jakt og fangst har vært viktige aktiviteter på Torpum 2 reflekteres også i 
gjenstandsmaterialet fra boplassen. Skrapere og mikroflekker tyder på at det har foregått 
aktiviteter knyttet til jakt og fangst, som for eksempel skraping og bearbeiding av skinn og 
tilvirkning av flinteggredskaper. Ved den største knakkeplassen i nord lå det en større mengde 
mikroflekker. En del av disse mikroflekkene var knekt i proksimal- og distalpartiet, noe som 
tyder på at den rette og midtre delen av mikroflekken har inngått i flinteggredskaper. Noen av 
disse mikroflekkene hadde også bruksspor som tyder på at de har vært brukt. På boplassen har 
det derfor antakelig foregått reparasjoner av jaktutstyret, som for eksempel utskifting av 
ødelagte mikroflekker i flinteggredskapene. 

Mellom de to største flintkonsentrasjonene på boplassen lå det også en pimpstein med 
slipefurer. Denne kan ha vært brukt som glatter ved tillaging av skaft til flinteggredskapene. 

I eldre steinalder levde man utelukkende av jakt, fiske og sanking, og man får derfor tro at de 
fleste boplasser huser spor etter en eller flere av disse aktivitetene. Det er likevel interessant å 
prøve og bestemme nærmere i hvilken grad disse ervervsaktivitetene har hatt betydning på 
Torpum 2, i forhold til de andre undersøkte boplassene ved Svinesund. En mulig måte å gjøre 
dette på er å sammenlikne andelen av de forskjellige artefakttypene på boplassen med 
tilsvarende forholdsberegninger på de nærliggende nøstvetboplassene Torpum 9b og Berget 1 
(tabell 6). Disse tre boplassene bør betraktes som relativt samtidige. Sammenlikningen baserer 
seg på andelen av fire funngrupper, hvor funksjonen i noen grad kan bestemmes. 
Mikroflekkene har trolig inngått som deler av jaktpiler, -spyd og -kniver, mens skraperne ble 
brukt til skraping av blant annet skinn. En høy andel av mikroflekker og skrapere kan tolkes 
som at aktivitetene på boplassen i stor grad har vært rettet mot jakt og fangst. Bruk og 
produksjon av nøstvetøkser blir ofte satt i sammenheng med omfattende trebearbeiding, slik at 
store mengder økser og avfall etter økseproduksjon kan tolkes som omfattende, tung 
trebearbeiding. 

Sammenlikner man andelen skrapere og mikroflekker på de tre boplassene, kan man ikke si at 
Torpum 2 peker seg ut som en lokalitet med påfallende større mengde av disse 
artefaktkategoriene (tabell 6). Skrapere og mikroflekker er de gjenstandstypene som lettest 
kan tolkes som spor etter jakt og fangst, slik at når disse kategoriene er omtrent like vanlige 
på alle tre boplassene, tyder dette på at jakt og fangst generelt har vært viktig. Større avvik 
mellom lokalitetene får man derimot om man ser på andelen nøstvetøkser og bergartsavslag. 
Det er tydelig at Torpum 2 har en langt lavere andel økser og produksjonsavfall fra 
økseproduksjon enn de andre boplassene. Dette kan tolkes som at øksene var ferdiglagde da 
de ble tatt med til boplassen og at bruk av økser har spilt mindre rolle på Torpum 2 enn på de 
andre lokalitetene. Funn av en ubrukt nøstvetøks styrker en slik tolkning. Nøstvetøkser og 
spor etter tilvirkning av slike, regnes som svært viktige gjenstander for typiske 
nøstvetboplasser. Den lavere andelen nøstvetøkser på Torpum 2 kan derfor tolkes dit hen at 
boplassen representerer en form for mer midlertidig og spesialisert bosetning. Dette kan igjen 
ha sammenheng med at aktivitetene på boplassen har vært av en mer midlertidig og 
spesialisert karakter. Når de sporene som lettest kan settes i forbindelse med jakt, 
mikroflekker og skrapere, er godt representert, samtidig som aktiviteter knyttet til produksjon 
og bruk av økser synes mer perifer, er det fristende å konkludere med, om enn på indirekte 
grunnlag, at boplassen har vært mer ensidig rettet mot jakt enn de to andre det er 
sammenliknet med. 
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Skjematisk framstilling av aktivitetsområder 
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Figur 39: Tolkning av aktivitetsområder på Torpum 2. 
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Avgrensede aktivitetsområder indikerer ofte ett eller noen få mindre opphold på en lokalitet. 
På Torpum 2 er det enkelte klare aktivitetsområder, men en del funnkategorier ligger også 
spredt utover det meste av boplassflaten. De tre knakkeplassene er klart avgrenset på 

Skrapere Nøstvetøkser Beri:~artsavfall Mikroflekker Funn totalt 
Torpum 2 43 31 397 883 23 464 

Torpum 9b 31 136 2821 1380 38 539 
Ben?et 1 15 22 988 433 6542 

Tabell 6: Oversikt over enkelte artefaktkategorier på boplassene Torpum 2, Torpum 9b og Berget 1. 

boplassen, men de kan like godt være resultatet av tre forskjellige opphold som ett opphold 
med tre flintknakkingssekvenser. Noen av funnkategoriene samles i enkelte mindre 
konsentrasjoner, men er også spredt over det meste av boplassflaten. Denne funnspredningen 
kan tyde på at det har vært mer enn ett opphold på Torpum 2. Sammenligner man med 
boplassen Berget 1, kommer en annen funnfordeling for dagen. På denne boplassen var 
spredningsmønsteret svært distinkt. Det var avgrensede aktivitetsområder knyttet til en 
hyttetuft, et klart markert ildsted og et kunstig anlagt platå. Den største flintkonsentrasjonen lå 
inne i hyttetuften og de fleste borene og nøstvetøksene lå på et platå, tolket som et 
aktivitetsområde for uthuling av stokkebåter (Jaksland 2002a: 68, 69). Den distinkte 
funnspredningen, sammen med funn av en hyttetuft på Berget 1, er tolket som ett besøk av litt 
lengre varighet. En liknende oppdeling av klare aktivitetsområder og tydelige strukturer er det 
ikke mulig å gjøre på Torpum 2. Her virker aktivitetsområder og funnspredning mer 
overlappende. Jeg tolker dette som resultat av flere besøk på boplassen, der nye aktiviteter har 
gjort eldre strukturer og mønster uklare. Boplassen minner, i så måte, mer om det 
spredningsmønsteret som ble påvist på Torpum 9b (Tørhaug dette bind). 

Et annet aspekt som kan belyse antall opphold og oppholdenes varighet på en boplass, er 
funnmengden. Man kan ikke kategorisk hevde at et lite materiale tyder på ett eller noen få 
opphold, mens et relativt stort funnmateriale tyder på flere opphold. En enkelt knakkesekvens 
kan etterlate seg tusenvis av avslag og fragmenter. Likevel mener jeg at antall funn på en 
boplass kan gi visse indikasjoner om antall opphold, men det er da viktig å se funnmengden i 
sammenheng med andre aspekter på boplassen. For Torpum 2 er den totale funnmengden 
nesten fire ganger så stor som funnmengden på Berget 1 (se tabell 6). Berget 2 er tolket som 
ett forholdsvis langt opphold (Jaksland 2002a). Den store funnmengden på Torpum 2 gjør det 
sannsynlig at gjenstandsmaterialet er akkumulert over mye lengre tid, antakelig over flere 
besøk, framfor ett langt, da fraværet av økseproduksjon antyder en form for spesialisert bruk 
av lokaliteten. Den store funnmengden har boplassen til felles med Torpum 9b, men her 
finnes i tillegg mange økser og økseproduksjonsavfall, som antyder et større spekter av 
aktiviteter. 

Ryddingen av deler av boplassflaten på Torpum 2 kan også belyse antall opphold. Den 
nordvestre og sørvestre delen av boplassen var intensjonelt ryddet for stein, og steinen var lagt 
i den sørøstre delen av flaten. Her lå gjenstandsfunnene under steinene. Dette tyder på at den 
sørøstre delen var i bruk før den sørvestre delen, og at boplassen ble ryddet etter at det 
allerede hadde vært bosetning der. 

For å slutte noe om antall opphold på en lokalitet bør altså flere faktorer være tatt med i 
betraktningen. For Torpum 2 tyder overlappende aktivitetsområder, et forholdsvis stort 
gjenstandsmateriale og rydding av deler av boplassflaten, på at mennesker har vendt tilbake til 
lokaliteten ved flere anledninger i nøstvetfasen. 
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Avslutningsvis i gjennomgangen av boplassen, skal steinpakningen mellom to bergutspring 
nordøst på boplassen, nevnes. Fosfatprøvene som ble tatt i steinpakningen viser moderate 
mengder med fosfat i grunnen. Det var ikke på langt nær så sterke utslag som verdiene 
registrert på de sentrale aktivitetsområdene på Torpum 9 (Rønne i dette bind). Siden det ikke 
finnes fosfat naturlig i undergrunnen, kan fosfatinnholdet i steinpakningen tolkes som spor av 
menneskelig aktivitet. Avfallsdynger, slik man har funnet på Torpum 9, gir ofte høye 
fosfatverdier, men det er lite trolig at steinpakningen på Torpum 2 er en slik avfallsdynge. 
Ikke bare var fosfatutslagene for svake, sammenliknet med Torpum 9, det manglet også 
skjørbrent stein, kasserte redskaper og knakkeavfall, som er karakteristiske deler av dyngene 
på den ovennevnte nøstvetboplassen. Det er her også relevant å nevne at den vanlige 
plasseringen av senmesolittiske avfallsdynger er ut mot datidens strandsone. Et eksempel på 
dette finnes på nøstvetboplassen Skoklefald i Akershus fylke, der en avfallshaug eller 
kjøkkenmødding ble funnet ned mot datidens sjøkant (Jaksland 2001 b: 21 ). Steinpakningen 
på Torpum 2 ligger på selve boplassen og ikke nede ved datidens sjøkant. Også dette svekker 
sannsynligheten for at steinpakningen er en mødding. 

Det er vanskelig å finne paralleller til steinpakningen. Graver fra nøstvetfasen er sjeldne, men 
en mulig tolkning av steinpakningen er at den er en grav. Hvis steinpakningen er restene av en 
slik, betyr det at de døde ble begravd på selve boplassområdet. I kulturlaget på Torpum 9b ble 
det funnet brente bein som sannsynligvis stammer fra menneske (Tørhaug i dette bind). De 
brente beinene kan stamme fra begravelser som fant sted på selve boplassområdet. En nær 
parallell til en slik begravelsesmåte er skjellettfunnet fra Vistehula, der en ung gutt var 
begravd i avfallsdynga på boplassen (Lund 1951: 8). Noe mer enn en svak indikasjon på at 
steinpakningen representerer en grav, har man imidlertid ikke. Kildematerialet åpner heller 
ikke for at man kan komme særlig mye lengre med dette spørsmålet. 

Torpum 2 er en av flere undersøkte boplasser fra nøstvetfasen på det som den gang var 
"Svinesundøya". Ved sammenligning med Torpum 9b og Berget 1 ser man at boplassene er 
forskjellige på tross av flere likheter i gjenstandsmateriale. Torpum 2 har noen klare 
aktivitetsområder der visse funnkategorier dominerer. Gjenstandsmaterialet på Torpum 2 
tydet på en mer ensidig fokusering på aktiviteter knyttet til jakt og fangst enn det 
gjenstandsmaterialet på Torpum 9b og Berget 1 gjorde. Spor etter tilvirkning av 
flinteggredskaper og konsentrasjoner av skrapere i nærheten av båtopptrekket indikerer 
lokalitetens betydning som en jakt- og fangstboplass. Tre knakkeplasser viser at det foregikk 
tilvirkning av redskaper på boplassen, men små mengder bergartsavfall viser at man ikke 
laget nøstvetøkser. Mengden nøstvetøkser, sett i forhold til det totale gjenstandsmaterialet på 
Torpum 2 og mengden økser på andre nøstvetboplasser, tyder på at aktiviteter knyttet til 
trebearbeiding ikke sto like sentralt her som på de andre undersøkte nøstvetlokalitetene. 
Gjenstandsmaterialet og funnspredningen på Torpum 2 tyder på flere opphold i nøstvetfasen. 
Boplassens eksponerte beliggenhet og lite funn av skjørbrent stein tyder på at aktivitetene på 
Torpum 2 har foregått i sommerhalvåret. 
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Torpum 9 - boplass med bosetningsspor fra nøstvetfasen og fram 
til folkevandringstid 
Håkon Glørstad 

INNLEDNING 

Torpum 9 er det største boplassområdet Svinesundprosjektet registrerte og undersøkte. 
Høyden over havet og funn fra prøvestikk antydet en datering av bosetningssporene til 
nøstvetfasen. Lokaliteten ligger på en flate der kun mindre topografiske formasjoner skiller 
den fra Torpum 5, Torpum 6, Torpum 16, Torpum 15, Torpum 17 og Torpum 20. Alt i alt kan 
man anslå dette området med bosetningsspor til å være 11 000 kvadratmeter, der Torpum 9 
utgjør et sted mellom 3000 og 5000 kvadratmeter. 

Innenfor Svinesundprosjektets undersøkelsesområde, utgjør flaten med Torpum 9 den 
mektigste løsmasseavsetningen i utmark med grunnforhold som gjør steinalderbosetning 
sannsynlig. Grunnen besto av store terrasser med godt drenert sandgrunn og en av de få 
bekkene som aldri tørket ut, gikk i nordkanten av området. Ved havnivåer ti lsvarende 
bosetning i nøstvetfasen, ville boplassen vært strategisk plassert på vestsiden av en sørvendt 
fjordarm, der både fjorden og sundet utenfor lett kunne observeres og nås. Torpum 9 ble 
derfor, både fra et utgravningsstrategisk og et forhi storisk perspektiv, regnet som et 
sentralområde innenfor undersøkelsesområdet. 

Problemet var å legge opp en undersøkelsesstrategi som kunne yte kildematerialet 
rettferdighet, men som samtidig var praktisk gjennomførbar med tanke på forbruk av tid og 
midler. Den løsningen prosjektet valgte, var å gjøre to parallelle undersøkelser med 
forskjellige utgravningsmetoder og problemstillinger. På størstedelen av flaten skulle det 
foretas en flateavdekning med sikte på å forstå de større sammenhengene på boplassen, som 
spredningen av strukturer og aktivitetsområder over store flater. På denne måten håpet man å 
få oversikt over den totale bruken av boplassområdet, en type kunnskap som vanskelig kan 
erverves gjennom det som har vært vanlige utgravningsteknikker for steinalderboplasser. På 
en mindre del av flaten skulle det foretas en konvensjonell steinaldergravning i ruter og lag. 
Tanken bak denne strategien var å skaffe mer detaljert kunnskap om boplassorganiseringen og 
ikke minst få en mulighet til å vurdere funnspredning opp mot strukturer og topografiske 
forhold. Prosjektet tok det nemlig for gitt at det under flateavdekningen ikke ville være mulig 
å danne seg et detaljert bilde av artefaktdistribusjonen. 

Ved hjelp av disse to undersøkelsesstrategiene håpet prosjektet å kunne få en oversikt over 
den totale bruken av boplassområdet, der mer detaljerte undersøkelser av mindre situasjoner 
ville skaffe et representativt funnmateriale for dagen og tematisere sammenhengen mellom 
funn og strukturer. Vanja Tørhaug ledet den konvensjonelle utgravningen (Torpum 9b), mens 
Ola Rønne hadde ansvaret for flateavdekningen (Torpum 9a). Torpum 9 benevner dermed 
hele boplassen, mens Torpum 9a eller 9b viser til de to undersøkelsene innenfor 
boplassområdet. 

Resultatet av undersøkelsene vil presenteres hver for seg, men man vil lett kunne se 
sammenhengen mellom de to. Sammen danner oppsummeringene av undersøkelsene første 
forsøk på å gjøre en totalfortolkning av den store boplassen Torpum 9. De store linjene, både 
med henblikk på kronologi og korologi, er forsøkt tematisert. I tillegg presenteres en mer 
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Figur 40: Loka/topografien til 
boplassene Torpum 2, 9a, 9b og 16_ 
GIS-applikasjon: Per Erik Gjesvold. 
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detaljert undersøkelse av et utvalgt sentralområde innenfor det store bosetningsområdet, som 
et "case study". 

Som det vil framgå av følgende tekster, kom det også en del overraskende resultater for 
dagen. Boplassen huset ikke kun spor fra nøstvetfasen, men også yngre perioder. Disse 
resultatene har både kulturhistorisk og metodisk interesse. De kulturhistoriske forholdene vil 
kommenteres i presentasjonen av Torpum 9, men bør også ses i sammenheng med resultatene 
fra undersøkelsene på Stensrød, 700 meter lengre mot nord (Rønne dette bind). De metodiske 
forholdene vil behandles i fjerde bind om Svinesund. 
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Torpum 9b - en boplass fra nøstvetfasen med kulturlag og ildsteder 
Vanja Tørhaug 

INNLEDNING 

Torpum 9b ligger på Torpum, 15/1 , i den søndre delen av E6-traseen mot Ringdalsfjorden. 
Lokaliteten ble funnet ved prøvestikking av Ove Olstad i forbindelse med registreringen av 
området i 1991 og 1992 og fikk da navnet R19 i registreringsrapporten (Olstad u.å.). Torpum 
9b er omtalt som R19b i tidligere arbeider (Tørhaug 2002b; 2003). Det undersøkte området 
ligger lengst øst på Torpum 9, øst for lokaliteten Torpum 9a. Torpum 9b ble gravd ut som et 
eget, atskilt felt med utgravning i mekanisk oppdelte kvartruter og 10 cm lag. Ola Rønne ledet 
undersøkelsen av Torpum 9a, som hovedsakelig ble utført med maskinell flateavdekking 
(Rønne i dette bind). Utgravningen foregikk i to perioder, 18. juli-31. august 2001 og 6. mai-
29. august 2002. Totalt 294 m2 av flaten ble undersøkt, hvorav 130 m2 i 2001 og 164 m2 i 
2002. Det samlede tidsbruket var 193 dagsverk i 2001 og 470 dagsverk i 2002, som totalt gir 
663 dagsverk. I alt åtte arkeologer og arkeologistudenter deltok i arbeidet i 2001 og ni i 2002. 

BELIGGENHET OG TOPOGRAFI 

Torpum 9 har et areal på omkring 5000 m2
, og det er registrert steinalderfunn på hele 

terrassen. Den er topografisk avgrenset av bratte fjellsider i vest og av fjell i øst, hvor 
terrenget stuper bratt ned i dalsiden mot Svinesundhaven. Terrenget er åpent, men er 
oppstykket av bergkoller som danner lokale, avgrensede flater på terrassen. 

Torpum 9b er lokalisert på en sørøst-nordvest orientert flate 48-50 m o.h. (figur 40-41). Flaten 
heller mot sørøst i retning av Ringdalsfjorden. Lokaliteten er topografisk avgrenset av 
bergkoller i nord og sør. Disse bergkollene danner en gryte i terrenget som avgrenser flaten 
lokalt. Nord for utgravningsfeltet stiger terrenget først slakt og siden bratt opp mot en ØSØ
VNV orientert bergkolle med høyeste punkt på 53 m o.h. Flaten heller slakt mot sør og sørøst 
mot et ØSØ-VNV orientert belte av berg. Den har en utstrekning på 40 m i retning nord til 
sør. Vegetasjonen i området består først og fremst av tett plantet granskog med innslag av løv
og furutrær. Undervegetasjonen er av mose og lyng. 

Utgravningsfeltet ligger inn mot berget i nord og strekker seg derfra 15 m mot sør (figur 42). 
Det er gravd prøveruter utenfor feltet i sør som viser at funnene fortsetter, men funnmengden 
er avtagende. Nordvest for feltet fortsetter flaten 10 mopp mot et platå. Terrenget endrer her 
karakter og blir mer åpent med en orientering mot vest og nordvest. Øst og sørøst for 
utgravningsfeltet strekker flaten seg videre 30-40 m før den blir avbrutt av berg, og terrenget 
faller bratt ned mot dalbunnen ved Svinesundhaven. Det er tatt prøvestikk utenfor 
utgravningsfeltet i øst, sørøst og nordøst. Disse prøvestikkene inneholdt mye flint, bergart og 
skjørbrent stein. I dette området berører lokaliteten delvis en annen lokalitet, Torpum 6. Det er 
ingen topografiske avbrudd av flaten mellom Torpum 9b og Torpum 6 i øst, men i nordøst 
ligger bergkollen som en naturlig avgrensing mellom lokalitetene. Funnene fortsetter først og 
fremst i retning øst og sørøst, noe som indikerer at boplassen har hatt en langt større 
utstrekning enn det som er utgravd. Boplassen har ligget på vestsiden av en forhistorisk 
fjordarm, på sørsiden av "Svinesundøya", den gang havnivået sto omkring 46 mover dagens. 
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Figur 41 : Boplassens beliggenhet på vestsiden av den forhistoriske fjordarmen på "Svinesundøya". 
Strandlinjen ligger 46 m o.h. slik den lå ca 6500 BP. Ekvidistanse 1 m. GIS-applikasjon: Per Erik Gjesvold. 
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STRATIGRAFI 

Løsmassene på utgravningsfeltet inneholdt hovedsakelig sand og tildels mye stor stein. 
Steiner lå spredt over hele utgravningsfeltet, men avtok sterkt mot sørvest. Den generelle 
jordprofilen i området besto av en utviklet podsolprofil med torvkappe av råhumus, 
utvaskingslag og anriket sandlag (figur 58). Torvlaget hadde en tykkelse på 2-5 cm. 
Utvaskingslaget inneholdt grå sand og varierte i tykkelse fra 6-12 cm. Det var funnførende, og 
mye av flinten fra dette laget var patinert og hadde en hvit farge. Anrikningslaget besto av 
rødgul, mellomgrov til finkornet sand og mye stor stein som varierte i størrelse fra 10-60 cm. 
Funnmengden avtok i dybde 0,3 m, og i dybde 0,4 m var det stort sett funntomt. I dybde 0,5 
m var det finkornet gul sand. I det sørvestre området av feltet inneholdt anrikningslaget 
finkornet grå sand. Denne delen av feltet hadde dårligere avrenning og sto ofte under vann 
etter regnvær. Det var store ansamlinger med steiner inn mot bergkollen nord i feltet. Steinene 
varierte i størrelse 0,1-0,6 m. Enkelte av dem som lå inntil berget var lokalt, oppsprukket 
gneis fra grunnfjellet. Store deler av steinene i dette området har vært ryddet, noe som ble 
tydelig etter at resten av flaten mot nord ble avtorvet og gravd ut. Steinene lå i et ØSØ-VNV 
orientert belte langs foten av berget. Hovedmengden av disse lå under torvlaget og ned til 
dybde 0,2 m. Tre rydningsrøyser ble også avdekket her. Det ble funnet flint- og 
bergartsartefakter, samt skjørbrente steiner under som indikerer at steinene er ryddet etter at 
boplassflaten var i bruk i nøstvetfasen. 

Utgravningen viste at det i den vestlige delen av feltet, innenfor et omkring 30 m2 stort 
område, kunne skilles ut en rekke kulturlag og anlegg. Med kulturlag menes her et lag som er 
karakterisert som fet, gråsvart trekullholdig jord. Disse ble avdekket i bunnen av lag 2 og i 
toppen av lag 3 under det anrikede sandlaget i dybde 0,15-0,2 m, målt under torvlaget. 
Bevaringsforholdene var gode, og samtlige av lagene og anleggene inneholdt trekull og 
skjørbrent stein. Tre kulturlag ble påvist, og disse er betegnet som A2, A6 og A 7. Lagene A2 
og A6 hadde et areal på ca 9 m2 og A7 ca 4,5 m2

. Kulturlagene varierte noe i tykkelse, men 
samtlige kan karakteriseres som trekullblandede med skjørbrent stein. Samtlige var 
funnførende og inneholdt flint og bergart, samt hasselnøttskall og fragmenter av brent bein. I 
dybde 0,3 m var det mulig å skille ut sikre ildsteder i kulturlagene. Disse kunne ikke 
observeres i toppen av lagene. Ildstedene inneholdt aske, trekull og skjørbrent stein og var 
tydelig avtegnet mot den rødgule sanden utenfor. Ildstedene hadde en tilnærmet sirkulær form 
med en største diameter på omkring 1,5 m og minste på 0,8 m. I bunnen av kulturlaget A2, i 
dybde 0,4 m, ble det påvist en nedgravning, A4. Nedgravningen gikk ned til 0,6 m. 
Fyllmassen besto av et fett trekullblandet lag, og til forskjell fra ildstedene inneholdt 
fyllmassen mindre skjørbrent stein. En tilsvarende nedgravning ble påvist i bunnen av A7, 
A 7b. Den gikk ned til 0,6 m og inneholdt et fett trekullblandet lag. 

MÅLSETNING OG PROBLEMSTILLING 

På grunnlag av funninventaret fra forundersøkelsen og strandlinjedateringen av lokaliteten 
kunne Torpum 9b dateres til nøstvetfasen, ca 7500-5800 BP (BC 6500-4800). 
Utgravningsfeltet ble lagt til et område som pekte seg ut med stor funntetthet og en god 
lokaltopografisk beliggenhet. Om lokaliteten har vært strandbundet, vil en beliggenhet på 48-
50 m over havet gi en bakre datering til omkring 6500 BP (Sørensen 1999: 238). 
Utgravningen av Torpum 9b foregikk parallelt med undersøkelsen av Torpum 9a. Metodene 
og målsetningene som ble brukt ved de to gravningene var svært forskjellige. Torpum 9b 
ligger på en av de største lokale flatene i området og representerer en av de mest funnrike 
boplassene fra nøstvetfasen i dette området. Hovedmålsetningen for utgravningen var å få 
mest mulig informasjon om boplassen på grunnlag av funnmateriale, funnspredning, ildsteder 
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og andre bosetningsspor. Boplassområdet var for stort til å kunne totalundersøkes ved 
mekanisk utgravning, men hensikten var å åpne opp et sammenhengende utgravningsfelt 
sentralt på boplassen. I tillegg skulle det graves prøveruter utenfor feltet for å kunne 
undersøke de romlige relasjonene mellom funnmateriale og bosetningsspor og få kontroll over 
boplassområdets utstrekning. Det var viktig å ta ut daterende materiale i kontekster som 
kunne gi sikre 14C-dateringer og klargjøre nærmere boplassens brukstid. Utgravningen i 2001 
ga gode resultater med påvisning av et kulturlag, flere ildsteder og et stort funnmateriale fra 
nøstvetfasen. Feltet ble derfor utvidet i 2002, for å avdekke en større del av boplassen med en 
hovedvekt på utvidelse mot vest, hvor kulturlaget og ildstedene var påvist. 

UTGRAVNINGSMETODE 

Det ble opprettet et rettvinklet koordinatsystem med x- og y-akse. X har stigende verdier mot 
nord, og y har stigende verdier mot øst. To profilbenker ble satt igjen, og disse krysser 
hverandre i 50x,50y. Den ene er orientert nord-sør og går gjennom 50y langs x-aksen, og den 
andre er orientert øst-vest og går gjennom 50x langs y-aksen. Utgravningsenhetene var delt 
inn i kvadratmetersruter og kvartruter. Rutene fikk sine betegnelser etter koordinatpunktet i 
det sørvestre hjørnet. Kvartrutene fikk navn etter himmelretningene (SV, SØ, NV, NØ). Det 
ble gravd i flaten med bruk av mekanisk metode, der den minste graveenheten er kvartruter og 
hvor lagene er 10 cm tykke. 

Kulturlag og anlegg fikk fortløpende anleggsnumre (A-nr) i felt, Al-Al 4. Utgravningen av 
disse foregikk hovedsakelig med samme utgravningsmetode som det øvrige feltet med 
mekanisk oppdeling i kvartruter og 10 cm lag. All massen fra kulturlagene og anleggene ble 
gravd atskilt for å sikre en best mulig kontekst og knytte funnmaterialet til disse. Kulturlagene 
A2 og A 7 ble gravd i 5 cm sjikt for å oppnå en finere oppdeling og kunne påvise eventuelle 
ildsteder og nedgravninger. Anlegg i form av ildsteder og nedgravninger ble snittet og den ene 
halvdelen gravd ut i 10 cm lag. Profilsnittet ble deretter tegnet og fotografert . Den resterende 
halvdelen ble gravd til slutt. Tre av rydningsrøysene ble snittet og tegnet i plan og profil, og 
rydningssteinene som lå konsentrert nord i feltet ble tegnet og gravd i plan sammen med det 
øvrige feltet. 

Utgravningsfeltet ble tegnet i plan for hvert mekanisk oppdelte lag i målestokk 1 :50. Alle 
anlegg er tegnet inn på disse plantegningene, i tillegg til at de er tegnet i plan i målestokk 
1 :20. Beskrivelser av anlegg er påført detaljtegningene. Profiler er tegnet i målestokk 1 :20. 
Dette gjelder profilbenker og alle snitt av anlegg. Alle plan og profiler er fotodokumentert. I 
tillegg er det tatt en rekke oversiktsbilder. Det er brukt totalstasjon ved innmåling av 
utgravningsfeltet, røyser, kulturlag, ildsteder og andre påviste anlegg. Overflaten av feltet i 
toppen av lag 1 er nivellert. 

All utgravd masse er vannsåldet i 4 mm såld. En del av massen fra anlegg og kulturlag ble 
såldet i 2 mm såld, for å påvise mulige små beinfragmenter. Funn fra kulturlag og anlegg er 
skilt ut i egne funnposer. Skjørbrent stein fra hver kvartrute og lag ble samlet opp og veid. 
Stein som lå i kulturlag og anlegg ble veid for seg. Det ble tatt ut et stort antall jordprøver for 
14C-datering av trekull og makrofossilprøver. Disse er tatt fra sikre kontekster i kulturlag, 
ildsteder og øvrige anlegg. Jordprøvene er saltvannsflottert og siden tørket. 
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Figur 42: Utgravningsfeltet sett mot nord på det øverste bildet og mot sør på det nederste bildet. Foto: Vanja 
Tørhaug. 
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Figur 43: Utgraving av boplassen. Foto: Vanja Tørhaug. 
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KILDEKRITISKE FORHOLD 

Det ble påvist bosetningsspor og funn også fra andre perioder enn nøstvetfasen på Torpum 9b 
i form av rydningsrøyser, steinkonsentrasjoner og gjenstandsfunn. Disse funnene må i stor 
grad ses i sammenheng med bosetningsaktivitet som har foregått i yngre steinalder, noe som 
vil bli diskutert under gjennomgangen av funnmateriale, funnspredning, datering og 
aktivitetsanalyse. Konsentrasjonene av steiner var særlig store i området nord i feltet inn mot 
berget. Her fantes både større ansamlinger av steiner og rydningsrøyser. Under 
rydningsrøysene og steinkonsentrasjonene framkom flere gjenstandsfunn fra nøstvetfasen. I 
tillegg ble et ildsted (A 7c) påvist under en steinkonsentrasjon nordvest i feltet. 

Bevaringsforholdene for organisk materiale er generelt dårlig i området, noe som skyldes 
sterk utvasking og surt jordsmonn. Dette har særlig betydning for bevaringsforholdene for 
bein og tre. Det bevarte beinmaterialet er lite og består av små, fragmenterte brente bein. Det 
er funnet et relativt stort antall forkullede hasselnøttskall. Funn av brent bein og 
hasselnøttskall er først og fremst gjort i kulturlag og anlegg. 

UTGRAVNINGEN 

Under forundersøkelsen av Torpum 9 i 2001 ble det foretatt systematisk prøvestikking over 
hele den registrerte terrassen. Prøvestikkene ble tatt med sju meters avstand over et område på 
omkring 2600 m2 (Rønne i dette bind). Utgravningsfeltet Torpum 9b ligger i utkanten av 
området, lengst øst på terrassen. På grunnlag av prøveundersøkelsen og de lokaltopografiske 
forholdene ble den velavgrensede, svakt skrånende terrasseflaten valgt ut som 
undersøkelsesobjekt. Funnkonsentrasjonen i prøvestikkene var størst på denne delen av flaten. 
Funnene avtok mot sør og øst, men det var ingen funntomme prøvestikk som sikkert 
avgrenset boplassflaten. Feltet ble lagt inn mot en bergkolle som avgrenser flaten mot nord. I 
starten av utgravningen ble store deler av feltet avtorvet for hånd, men senere ble det brukt 
gravemaskin. Det ble gravd i mekanisk oppdelte 10 cm lag, betegnet som lag 1, 2, 3 og 4 fra 
topp til bunn. 

I 2001 hadde feltet en utstrekning på 120 m2
, og i 2002 ble feltet utvidet mot nord, vest og øst 

på bakgrunn av en prøvegraving utenfor det allerede etablerte utgravningsfeltet. 
Prøvegravningen foregikk under feltkurset for arkeologistudentene ved Universitetet i Oslo, 
våren 2002. Totalt tjuefem prøveruter ble gravd, og disse ble lagt ut i forhold til det allerede 
eksisterende målesystemet. Hovedparten av rutene lå vest og sørvest for utgravningsfeltet og 
ble gravd som kvartruter i tre lag på 10 cm. Ingen av prøverutene var funntomme. Det var 
mange funn like vest og øst for feltet, men funnene avtok mot sørvest. En øks og noen få 
bergartsavslag ble påvist i prøverutene i vest, mens det i øst ble funnet flere bergartsavslag. På 
bakgrunn av disse resultatene utvidet vi hovedfeltet mot vest og øst. I tillegg ble det åpnet 
noen ruter mot nord for å få en sikker avgrensing av lokaliteten mot bergkollen. Etter 
utvidelsen i 2002 hadde feltet en utstrekning på totalt 294 m2

• Det ble totalgravd i lag 1 til 3, 
ned til 30 cm dybde målt under torven. I området i vest med kulturlag ble omlag 50 m2 av 
feltet gravd i lag 4, ned til 40 cm dybde. Noen av anleggene gikk dypere enn lag 4 og ble 
gravd til bunns, ned til steril grunn i lag 5 og 6. Totalt gir dette et utgravd volum på 95 m3

, 

inkludert prøverutene. 

Etter at utgravningen av hovedfeltet var avsluttet, ble det gravd ti prøveruter i utkanten av 
terrasseflaten i sør, øst og nordøst. Disse er målt inn med totalstasjon. Prøverutene er gravd i 
kvartruter i tre lag på 10 cm. Formålet med denne prøvegravningen var å få mer informasjon 
om funnspredningen i området utenfor utgravningsfeltet. Tre prøveruter ligger 10 m sør for 
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feltet. Funnene fra disse omfatter en nøstvetøks, et flintbor, noen bergartsavslag og en god del 
flintavfall. To prøveruter ligger i utkanten av terrassen, 30-40 m sørøst for feltet. Her ble det 
funnet mye flint og en god del skjørbrent stein. Blant funnene er en flintkjeme, to retusjerte 
flintavslag og et slipt økseavslag av bergart. To prøveruter ligger 15-25 m øst for feltet, og i 
disse framkom en god del flintavfall, et slipeplatefragment av sandstein og to bergartsavslag. I 
tre prøveruter nordøst for feltet ble det funnet noe flintavfall. I bakkant av såldestasjonen, 10-
15 m sørøst for feltet, ble det gravd en 40 m2 stor grøft med maskin for deponering av 
såldemasser. I løsmassene fra denne grøften ble det observert tallrike funn, blant annet to 
nøstvetøkser og et avslagsbor med trekantet tverrsnitt. Det var særlig mye bergartsavfall i 
dette området, noe som kan indikere tilvirkning av økser på stedet. Funnene fra prøverutene 
og grøfta indikerer at funnspredningen fortsetter et godt stykke utenfor utgravningsfeltet mot 
vest, sør og øst, og da særlig mot øst og sørøst hvor funnkonsentrasjonene både av bergart og 
flint er store. Området fortsetter som en naturlig forlengelse av boplassflaten. Det er vanskelig 
å sikkert bestemme avgrensingen av boplassflaten, da det ikke finnes noen tydelig avslutning 
av funnspredningen. Det er imidlertid sannsynlig at boplassområdet har strukket seg helt til 
kanten av terrasseflaten i sør og øst. Her er funnkonsentrasjonene størst og flaten er naturlig 
avgrenset av fjell på kanten av terrassen. Boplassområdet kan dermed ha hatt en utstrekning 
på omkring 1500 m2 (figur 63). 

Figur 44: Stine Melvold graver fram en slipeplate på boplassen. Foto : Vanja Tørhaug. 

FUNNMATERIALE 

Funnmaterialet omfatter totalt 38 539 artefakter. Funnene fordeler seg hovedsakelig på 
råstoffgruppene flint og bergart. Flint utgjør 34 709, noe som er 90 % av den totale 
funnmengden (tabell 7). Bergart teller 3308 funn, og utgjør dermed 8,5 % av materialet. I 
tillegg finnes 6 keramikkskår, 161 fragmenter av brent bein, 1 fragment av ubrent bein og 354 
forkullede hasselnøttskall (tabell 8). 
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FLINTMA TERIALE 

Andelen av sekundært bearbeidet flint er lav og teller til sammen 138 stykker eller 0,5 % av 
det totale flintinventaret. Redskapene av flint omfatter 49 bor, 31 skrapere, 4 kniver, 2 stykker 
med hakk, 1 overflateretusjert pilspiss, 1 flateretusjert fiskekrok og 1 ildflint. Flintkvaliteten 
er variabel, noe som kan tyde på at råstoffet har vært basert på innsamling av lokal strandflint. 
En god del av materialet, både redskaper, kjerner og avfall, har cortex. Det indikerer at små 
flintknoller har vært det vanligste råmaterialet. Det er funnet 6 knoller hvor tilhuggingen er 
påbegynt, og disse er små og grove. Strandflinten som er samlet inn fra utgravningsfeltet, 
omfatter i all hovedsak svært små stykker og utgjør til sammen i underkant av en kilo. Flinten 
på boplassen består for det meste av grovkornet, grå danienflint, med et lite innslag av mørk 
senonflint. Av flinten er 12 % brent eller ildskjørnet. 

Det øvrige flintmaterialet utgjør 34 569 stykker eller 99,5 % av det totale flintinventaret. 
Materialet omfatter avslag (6923), fragmenter (26 015), kjerner (188), mikroflekker (1380) og 
flekker (61). Et gjennomgående trekk i materialet er at det har en svært høy 
fragmenteringsgrad, hvor andelen av avfall og særlig ubestemte fragmenter er svært høy. 
Enkelte av fragmentene har knusespor, noe som tyder på at kjerner har blitt slått bipolart og 
utnyttet maksimalt. 

KJERNER 

Totalt er det funnet 188 kjerner av flint. Materialet omfatter 58 bipolare kjerner, 22 
håndtakskjerner, 15 kjølformede kjerner, 28 uregelmessige plattformkjerner, 8 
mikroflekkekjerner av ubestemt type og 51 uregelmessige kjerner. Generelt er kjernene små 
og svært fragmenterte, og den dominerende gruppen er bipolare kjerner (figur 45:11). Det er 
en stor andel av håndtakskjerner, og hovedmengden av mikroflekker er slått fra disse (figur 
45:9-10). Håndtakskjernene varierer i størrelse fra 2,1-5,6 cm, men de fleste ligger omkring 3 
cm. De fleste av mikroflekkekjernene har tydelige mikroflekkeavspaltninger i fronten. Disse 
er flersidige , med en plattform og har stort sett en spiss i motsatt ende av plattformen. De 
bipolare kjernene er små og måler 1,9-3,9 cm. En stor andel av kjernene på boplassen har 
trolig endt opp som bipolare kjerner. De uregelmessige kjernene er slått fra flere retninger og 
noen har rester av cortex. Den høye andelen av bipolare kjerner og fragmenteringsgraden av 
avfallsmaterialet generelt gir inntrykk av at råstoffet er utnyttet maksimalt på boplassen. 

MIKROFLEKKER OG FLEKKER 

Det finnes 1380 mikroflekker, noe som utgjør 4 % av flintmaterialet. Hovedandelen er tynne 
og regulære og er slått fra håndtakskjerner eller andre mikroflekkekjerner (figur 45:4-7). Bare 
en liten del av mikroflekkene er hele, og de fleste mangler deler av distal- og/eller 
proximalpartiet. Det tyder på at endene er brukket av for å brukes som egger i ulike redskaper. 
Flere av mikroflekkene har slitasje og bruksspor langs den ene eggen, enkelte også i begge. 
Dette indikerer at de har vært brukt som egger i diverse flinteggredskaper i tre. Enkelte 
mikroflekker har også intensjonell, fin retusj langs sidekantene, noe som støtter opp under 
bruken av disse som flintegger. 

Flekker omfatter 61 stykker, og hovedparten av disse er flekkelignende avslag som er dobbelt 
så lange som de er brede. Enkelte av flekkene som er mer regulære har slitasjespor langs 
kantene, og en har kantretusj (figur 45:8). Dette tyder på at de kan ha vært brukt som 
redskaper. Den lille andelen av flekker i forhold til mikroflekker indikerer at 
mikroflekketeknikk har vært den eneste form for intensjonell flekkeproduksjon på boplassen. 
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Hovedkategori: 

Sekundærbearbeidet flint: 
Pilspiss 
Bor 

Skraper 

Kniv 

Stykke med hakk: 
Mikroflekke med retusj : 
Avslag/fragmenter med retusj : 

Fiskekrok 
Ildflint 
Slipt flint 
Sum sekundærbearbeidet flint: 

Primærtilvirket flint ( avfall): 
Kjerner 

Flekkemateriale med fragmenter: 

Avslag: 
Ubestemte fragmenter: 
Sum primærtilvirket flint (avfall): 

Sum flint: 

Tabell 7: Flint fra boplassen Torpum 9b. 

BOR 

Antall: 

1 
49 

31 

4 

2 
10 
37 

1 
1 
2 
138 

188 

1441 

6923 
26 019 
34 568 

34 709 

Varia 55 

Delkategori: Antall: 

Overflateretusjert spiss 1 
Avslagsbor 24 
Kiernebor 7 
Flekkebor 6 
Fragmenter 12 
Avslag med konveks retusi (6 fragment) 17 
Avslag med sirkulær retusi (2 fragment) 4 
Avslag med rett retusj (6 fragment) 8 
Flekke med rett enderetusi 1 
Avslag med konkav retusj (fragment) 1 
Avslag med konveks retusj og skarp sidekant 1 
Flekke med kantretusj 2 
Flekke med skråbuet enderetusj 1 
Hakk på avslag/fragment 2 
Med kantretus j 10 
Med diverse kantretusj 15 
Diverse retusj 22 
Flateretusjert fiskekrok (fragment) 1 
Overflateretusj ert 1 
Fragment av slipt flint 2 

Bipolare kjerner 58 
Håndtakskjerne 22 
Kiølformet kjerne 15 
Plattformkjerne 28 
Mikroflekkekjerne 8 
Uregelmessige kjerner (fragmenter) 51 
Knoll 6 
Flekke (b > 8 mm) 61 
Mikroflekker (b <= 8 mm) 1380 

6923 
26 019 

34 709 

I gruppen sekundærbearbeidet flint utgjør borene et vesentlig innslag. Disse omfatter 
avslagsbor, kjernebor, flekkebor og fragmenter av bor. Borene er dannet ved retusjering av to 
eller tre sidekanter som former en spiss. Generelt er borene kraftige, og hovedparten har et 
tilnærmet trekantet tverrsnitt. Det finnes i alt 24 avslagsbor, og denne gruppen er dominerende 
(figur 45:1). Kjerneborene er kraftige og har et trekantet tverrsnitt (figur: 45:2-3). 
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Figur 45: Flintartefakter. Avslagsbor (]), lgernebor (2-3) , mikroflekker (4-7) , jlekkekniv (8), håndtakslgerner (9-
10), bipolar lgerne (11), plattformlgerne (12) , skrapere (13-15). Målestokk 1:1. Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft 
Rygh. 
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SKRAPERE OG KNIVER 

Gruppen av skrapere er hovedsakelig tildannet av avslag, og en del finnes som fragmenter av 
avslag. I materialet foreligger flere varianter av avslagsskrapere som avslag med konveks 
retusj, rett retusj, sirkulær retusj og konkav retusj (figur 45:13-15). Blant skrapere med 
sirkulær retusj finnes to som skiller seg ut med en finere teknikk, som indikerer en datering til 
en annen periode enn det øvrige materialet (figur 46: 1-2). Typen minner om skrapere fra 
yngre steinalder eller eldre bronsealder. De er i underkant av 3 cm og har fint retusjert egg 
rundt det meste av kanten. De øvrige skraperne er generelt grovere. Knivene er kun skilt ut 
etter type retusj, og ingen slitesporanalyser er gjort på materialet. 

PlLSPISS 

Det ble funnet en pilspiss av flint på boplassen. Den er triangulær, bladformet og har en 
konveks basis (figur 46:3). Spissen er flateretusjert og tilvirket av fin grå danienflint. 
Overflateretusjering er et teknologisk trekk som forekommer i senneolitikum og bronsealder, 
og spissen kan dateres til denne perioden (Mikkelsen 1989a: 229; Prescott 1991 a: 44 ). 
Overflateretusjerte spisser med konveks basis uten tange forekommer hovedsakelig i 
senneolitikum (Petersen 1999: 92). Svein Indrelid daterer disse til perioden 3100-2500 BP 
(Indrelid 1994: 190). 

F ISKEKROK 

En av kuriositetene fra utgravningen er et funn av en fiskekrok av flint (figur 46:5). Den har 
fin flateretusjert kantretusj som tyder på en datering til senneolitikum eller bronsealder. 
Fiskekroken er retusjert fra en side og har form som en krok, men er avbrutt i enden. Den er 
2,2 cm lang og er tilvirket av grå fin danienflint. Fiskekroker av flint er kjent som enkeltfunn, 
og det finnes blant annet noen eksemplarer av disse i Sør-Skandinavia fra senneolitikum og 
eldre bronsealder (Petersen 1999: 141 ). Det er også gjort enkeltfunn av fiskekroker i flint i 
Rogaland. 

lLDFLINT 

Det ble gjort funn av en ildflint på feltet (figur 46:6). Den er overflateretusjert og har en 
karakteristisk form som tilsier at den nokså sikkert er et endestykke eller skaft fra en dolk som 
ikke kan typebestemmes. Tverrsnittet er relativt flatt, der bredden er større enn tykkelsen. 
Ildflinten måler 4,4 cm i lengde og 2,2 cm i bredde og har en rett bruddflate. Den har en 
tydelig slitt ende som indikerer at den har vært brukt som ildslagningsten. Ildflinten har 
innretusjerte parallelle hakk rett framfor enden som antagelig er for oppheng. Den kan ha vært 
båret i en snor, kanskje i et belte. Funn av denne typen ildflint med hakk er sjeldne og dateres 
til senneolitikum eller eldre bronsealder (Petersen 1999: 140-142). 

SLIPT FLINT 

I flintmaterialet er det skilt ut to avslag med slipte overflater. De måler 1,5 og 1,7 cm, hvorav 
den ene har fin kantretusj på den ene sidekanten som tyder på bruk. De ble funnet sørvest på 
feltet, 3,5 m fra hverandre, i samme området hvor det også ble gjort funn av keramikk. 

BERGARTSMA TERIALE 

Det er totalt funnet 3307 bergartsartefakter på Torpum 9b. Funnmaterialet omfatter 136 økser, 
fem økseemner, 171 oppskjerpingsavslag med rester av sliping, 139 fragmenter av slipeplater, 
26 fragmenter av sandsteinskniver, 1 malestein, 1 rund stein med innhugget rille, 1 
skiferspiss, 1 skraper, 1 pimpstein med slipefurer, 11 ubearbeidede pimpsteiner, 1 bearbeidet 
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Figur 46: Flintartefakter: Skrapere (1-2), flateretusj ert pilspiss (3 ), fiskekrok (5), ildjlint (6). Bergartsartefakter: 
Boretapp (4) og skiferspiss (7). Keramikkskår (8-9 og 11-12). Keramikkskår med snorstempel (10). Målestokk 
1:1. Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh. 

slipt fossil, 3 knakkestein, 2 kjerner, 1 knoll, 3 flekker og 2804 avslag og fragmenter. 
Avfallsmaterialet er hovedsakelig avslag fra økseproduksjon. Det finnes kun et lite innslag av 
kvarts og bergkrystall, totalt 145 stykker. Det er funnet en skraper og en bipolar kjerne av 
kvarts, noe som viser at kvarts til en viss grad er brukt som et supplement til flint ved 
tilvirkning av småredskaper på boplassen. 

ØKSER, ØKSEA VSLAG OG AVFALL 

Øksematerialet omfatter både hele og fragmenter av økser (figur 47-48). De hører alle inn 
under typen nøstvetøks, som er definert som en tverregget kjerneøks av bergart dannet ved 
tilhugging med varierende grad av sliping, oftest på eggpartiet. Nøstvetøksene består av 98 
hele økser og 38 fragmenterte økser, hvorav 24 eggstykker, 13 nakkestykker og et midtparti. 
Lengden på de hele øksene er vanligvis 8-13 cm. De minste øksene er 6-7 cm, og den største 
måler 14 cm. Det er ikke funnet noen sikre økser av typen prikkhugget øks, men mange av 
øksene er svært eroderte og kan derfor ikke bestemmes. Det er stor variasjon i materialet når 
det gjelder øksenes utforming. Gjennomgående har øksene et trekantet eller halvbueformet 
tverrsnitt med en flat eller svakt buet underside og en hvelvet overside. Der eggen er bevart 
går den oftest ut i en konveks bue. Flere av eggene har spor etter sliping, oftest på den 
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hvelvede siden, men også på den flate siden. Noen få økser er slipt over større deler av 
overflaten, på eggen og midtpartiet. En av økseeggene er svakt fasettslipt. Mange av øksene er 
for eroderte til å kunne se spor etter sliping. Det finnes noen smale eksemplarer med en 
bredde på 2-3 cm, og det er sannsynlig at flere av disse har vært meisler. Mange av øksene har 
bruddskader i eggen, og noen har spor etter oppskjerping. Det finnes ingen hele, ubrukte 
nøstvetøkser på boplassen, og de bærer tydelig preg av bruk ved at de er små og fragmenterte. 
Det er funnet 171 oppskjerpingsavslag med rester av sliping, noe som viser at økser har blitt 
reparert og skjerpet opp på boplassen. Avslagene er 1,0-5 ,6 cm store og er stort sett 
eggavslag, da det hovedsakelig er eggen på nøstvetøksa som er slipt. 

Øksene og avslagsmaterialet er tilvirket av forskjellige typer bergart. Mange økser er svært 
eroderte og har en overflate som er vanskelig å bestemme. Det generelle inntrykket av 
materialet er at diabas klart dominerer som råstoff. Over halvparten av øksene og 80 % av 
avslagsmaterialet til øksetilvirkning er antatt å være av diabas. Det resterende materialet 
består hovedsakelig av homfels eller er av ubestemt bergart. Omkring 25 økser og 15 % av 
avslagsmaterialet er homfels. Utover dette finnes enkelte økser og avslag av rombeporfyr og 
sandstein. 

Det ble funnet en stor blokk/knoll av diabas (25x15 cm) sørvest på boplassflaten som hadde 
spor etter knusespor og avspaltningsarr. Denne skal nok oppfattes som et råemne til 
økseproduksjon. A vslagsmaterialet fra øksetilvirkning omfatter totalt 2804 avslag og 
fragmenter, noe som i gjennomsnitt utgjør omtrent 20 avslag pr. øks. Variasjonen i bergartene 
er stor for avslagsmaterialet og stemmer godt overens med variasjonen i øksematerialet. Det 
er sannsynlig at flere av øksene har vært produsert på boplassen. Økseemnene teller fem 
stykker og ser ut som forarbeider til nøstvetøkser. Disse er delvis tildannet i avslagsteknikk. 
Funn av økseemner, bergartsavslag og fragmenter samt en knoll tyder på en produksjon av 
økser på utgravningsfeltet. Samtidig er antallet økser for stort, i forhold til mengden avfall, til 
at alle kan ha vært laget på boplassen. En god del av avfallet kan også være fra oppskjerping 
og reparasjon av øksene. De mange økseavslagene med slipt overflate viser at eggpartier på 
økser har vært skjerpet opp. Øksene bærer preg av bruk, og de hele øksene på boplassen er 
generelt små. Det er sannsynlig at øksene har vært brukt og oppskjerpet på selve boplassen. 

SLIPEPLATER 

Slipeplatene på boplassen er generelt svært fragmenterte. Det samlede antallet på 130 stykker 
utgjør derfor deler av knuste og ødelagte slipeplater. Overflaten på stykkene er hovedsakelig 
slipt på en side, syv fragmenter er slipt på to sider. Formen på slipeplatene er stort sett flat 
eller konkav, bare i ett tilfelle konveks. Slipeplatene er av sandstein og har varierende farge 
og struktur, fra rødlig- til gråfarget og fin- til grovkornet. Det meste av materialet ser ut til å 
være rød ringerikesandstein. En hel slipeplate er funnet, denne måler l 5x 10 cm og har flat 
form. To store enkeltstykker av hele slipeplater finnes, og disse er konkave og har bruddflate 
mot midten. Slipeplatene måler henholdsvis 15x18 cm og 13x15 cm. Flere fragmenter kan 
limes sammen til hele eller større deler av slipeplater. Den ene sammenlimte slipeplaten måler 
20x12 cm, er flat i formen og består av 8 fragmenter. Den andre måler 15x10 cm, er konkav 
og slipt på begge sider og finnes i 11 fragmenter. Det store antallet ødelagte slipeplater må ses 
i sammenheng med de mange øksene og oppskjerpingsavslagene som er funnet på boplassen. 
To bergartsstykker av sandstein skiller seg ut fra de øvrige slipeplatene. De er hele, men måler 
bare 7,7x3,7 cm og 9,6x5,4 cm. Den ene steinen er slipt på to sider og har små fordypninger 
med regelmessige, nedslipte spor på overflaten av steinen. Den andre steinen har små 
nedslipte fordypninger på den ene siden. Steinene og slipesporene er for små til å hatt 
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funksjon som slipeplate for bergartsøkser. Det er sannsynlig at disse har vært brukt til sliping 
av mindre gjenstander, som for eksempel beinredskaper. 

Hovedkate2ori: Antall: Delkate2ori: Antall: 
Sekundærbearbeidet bergart: 
Pilspiss 1 Skiferspiss 1 
Øks: 136 Nøstvetøks 136 
()ppskjerpingsavslag 171 (med rester av sliping) 171 
Økseemne 5 5 
Boretapp 1 (til skafthulløks) 1 
Skraper 1 Med konkav retusj 1 
Slipeplate 130 Fragmenter 130 
Sandsteinskniv 35 Fragmenter 35 
Malestein 1 1 
Pimpstein med slipefurer 1 (skaftglatter?) 1 
Rund stein med innhugget rille 1 (skaftfurekølle?) 1 
Knakkestein 7 7 
Sum sekundærbearbeidet bergart: 490 490 

Primærtilvirket bergart (avfall): 
Kjerne 2 Bipolar kjerne 1 

Uregelmessig kjerne 1 
Knoll 1 1 
Flekke 3 Flekke (b > 8 mm) 3 
Avslag 1803 1803 
Fragmenter 1001 1001 
Pimpstein, ubearbeidet 11 11 
Sum primærtilvirket bergart (avfall): 2821 2821 

Sum bergart: 3311 3311 

Bearbeidet, slipt fossil 1 "Venusfigur" 1 
Keramikk: 
Ubestemte skår 5 Uten dekor 5 
Skår med dekor I 1 
Sum keramikk 6 6 

Organisk materiale: 
Brent bein 162 162 
Forkullet hasselnøttskall 356 356 
Trekullprøver: 34 Fra diverse tresorter 34 

Tabell 8: Bergart, keramikk og organisk materiale funnet på Torpum 9b. 

SANDSTEINSKNIVER 

Det er funnet 35 fragmenter av sandsteinskniver, både små enkeltfragmenter og større deler 
av kniver. Knivene omfatter tynne stykker av sandstein med en slipt egg. Flere av 
fragmentene kan limes sammen til hele eller større deler av kniver. Det finnes to kniver som 
er limt sammen, og de har en karakteristisk halvmåneform med en rett og en buet side (figur 
48). Den rette siden av kniven har slipt egg. Den største kniven måler 11,4x6,4 cm og den 
minste 8,3x4,1 cm. Noen av knivene er slipt på hele overflaten, noe som kan tyde på at de 
tidligere har vært brukt som slipeplater. 
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Figur 47: Nøstvetøkser (1-4) . Målestokk 1:2 Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh 
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Figur 48: Nøstvetøks (1) , sandsteinskniver (2-3). Målestokk 1:1 . Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh. 
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STEIN MED INNHUGGET RILLE 

En rundoval stein av gneis med en innhugget rille rundt er funnet på lokaliteten. Rillen er 
prikkhugget og har en bredde på 1,4 cm. Steinen måler 6,4 cm og har en vekt på 149 gram. 
Steinen kan tolkes som en skaftfurekølle, eventuelt som en garntyngde hvis rillen har fungert 
som feste for snor. 

PIMPSTEIN 

Det er funnet enkelte stykker av pimpstein på boplassen. Bergarten finnes ikke naturlig i 
området, men må være drevet inn fra sjøen eller tatt med til boplassen. Av de i alt 12 stykkene 
som er funnet , er ett bearbeidet. Stykket måler 4,7 cm og har slipefurer som krysser hverandre 
på midten av pimpsteinen. Disse kan ha vært dannet under bruk hvis pimpsteinen har vært 
anvendt som skaftglatter til pilskaft eller til sliping av beinredskap. De øvrige steinene 
varierer i størrelse 7-3 cm, men har ingen spor etter bruk. 

SKIFERSPISS 

En pilspiss av skifer ble funnet på boplassen (figur 46:7). Den er ødelagt og mangler deler av 
odd og basis. Spissen er 6 cm lang og har et rombisk tverrsnitt. Rombiske skiferspisser 
forekommer i mellornneolitikum (Nærøy 1993). 

BORETAPP 

En boretapp fra en skafthulløks er et av de mer spesielle funnene fra boplassen (figur 46:4). 
Den har en lengde på 2 cm, er konisk med en diameter på 1, 7 cm. Det er ikke funnet noen 
skafthulløkser verken på Torpum 9b eller på Torpum 9a. Et løsfunn av en skafthulløks er 
fremkommet på Stensrød, omtrent 700 m lenger nord i området, men tappen kan ikke knyttes 
til denne øksa. Funnet må ses i relasjon ti l de øvrige funnene på Torpum 9b som er fra 
senneolitikum-eldre bronsealder. 

KERAMIKK 

Det ble funnet seks keramikkskår på utgravningsfeltet (figur 46). Skårene er små og måler 
1,7-3 cm. Godset er granittmagret og inneholder små kom av glimmer, feltspat og kvarts. To 
skår har rester av matskorpe på innsiden. Ett av skårene har rester av dekor i form av 
snorstempel. Dekoren antyder en datering til neolitikum, men en nærmere bestemmelse er 
vanskelig. Skårene lå spredt innenfor et område på 16 m2 sørvest på utgravningsfeltet. 

"VENUSFIGUR" 

Et svært uvanlig funn av et lite fossil med tydelige spor etter menneskelig bearbeiding 
framkom i området sør på feltet under utgravningen i 2001. Figuren måler 3,6 cm i lengde og 
2,7 cm i bredde. Fossilets naturlige form er framhevet ved sliping. Fossilet er tilnærmet 
hjerteformet og er slipt på undersiden, slik at figuren kan "stå", og på framsiden, slik at magen 
er gjort flatere og kjønnet er framhevet (figur 49 og 52). Det har således en form som ligner 
nedre del av kvinnekroppen, med mage, kjønn og bein framhevet. Figuren har stor likhet med 
de paleolittiske menneskefigurene, "Venusfigurene". Det er først og fremst det menneskelige 
ved formen som er mest åpenbart ved figuren. Fossilet er identifisert av geolog Hans Ame 
Nakrem ved Geologisk museum, Universitetet i Oslo, som en musling av typen Cyrtodontula, 
og dets opprinnelse kan være i Oslofeltet, Ringerike eller Hamardistriktet (Nakrem i dette 
bind). Det kan ha vært transportert med isen til Svinesundområdet på slutten av siste istid, 
eller blitt funnet av mennesker lenger inn i Oslofjorden og siden tatt med til boplassen. Det er 
ikke kjent noen parallelle funn i Skandinavia, og tidspunktet for tildanningen og bruken av 
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Figur 49: "Venus.figuren" sett fra framsiden med nedslipt mage, kjønn og bein. I naturlig størrelse måler den 
3, 6x2, 7 cm. Foto: Per Erik Gjesvold. 
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Figur 50: Funnstedet til figuren er avmerket. Ildstedene i kulturlaget A2, ildstedet A5 og nedgravningen Al kan 
ses i bildet mot nord. Foto: Vanja Tørhaug. 

Figur 51: Finneren av sommerensfimn i 2001, Anja Mansrud. Foto: Vanja Tørhaug. 
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figuren er derfor ikke entydig. Det er sannsynlig å se den i relasjon til nøstvetboplassen. 
Figuren framkom sør på utgravningsfeltet (figur 50 og 66), og i samme kvartrute lå to 
nøstvetøkser, et slipeplatefragment og avfallsmateriale av flint og bergart. I dette området 
finnes flere nøstvetøkser, slipeplater, bor og skrapere, samt en stor konsentrasjon av bergart 
og flintavfall. Funnkonsentrasjonen og den generelle overvekten av nøstvetfunn på boplassen 
gjør det overveiende sannsynlig at også figuren skal knyttes til nøstvetfasen. 

Figur 52: "Venusfiguren "fra Torpum 9b. Målestokk 1:1. Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh. 

Det finnes ingen kjente paralleller av bearbeidede fossiler som figurer. Bruken av "naturlige" 
gjenstander som utsmykning, slik som dyretenner og skjell, er imidlertid ikke et ukjent 
fenomen i mesolitikum. I graver fra senmesolitikum finnes det flere eksempler på at kvinner 
og barn har fått med seg smykker eller amuletter av gjennomborede dyretenner fra kronhjort, 
villsvin, elg og bjørn, sneglehus og lignende (Jensen 2001: 223-224; Larsson 1990: 372-374). 
På Torpum 9b er det også fremkommet et fossil av en 3 cm stor kråkebolle i flint. Det er kjent 
at fossiler av denne typen er funnet på både boplasser, slik som på ertebølleboplassene fra 
Jonstorp i Syd-Sverige og i neolittiske graver (Liden 1938: 178). Dette styrker tolkningen av 
at både det bearbeidede fossilet og kråkebollefossilet har hatt en spesiell betydning, kanskje 
som amuletter eller fruktbarhetssymboler. I folketradisjonen er det kjent at fossiler og skjell 
har vært knyttet til overtro, og noen av disse har ut fra sin formlikhet med kvinnekroppen vært 
forbundet med kvinnelig fruktbarhet. 

KUL TURLAG OG ANLEGG 

Det er påvist tre kulturlag og flere anlegg på boplassen. Disse ligger i området midt på feltet 
og mot nordvest og sørvest (figur 65). Noen av anleggene ligger enkeltvis, men hovedparten 
er samlet i kulturlagene A2, A6 og A 7 og omfatter først og fremst ildsteder, der i alt syv sikre 
og et mulig ildsted er undersøkt. Tre nedgravninger er avdekket, hvorav to ligger i tilknytning 
til ildsteder. En beskrivelse og tolkning av samtlige kulturlag, anlegg og mer usikre strukturer 
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blir presentert fortløpende. Rydningsrøysene og rydningssteinene som er påvist nord på feltet, 
blir omtalt til slutt. 

5 

t50x'-H,y 

r 

.. :/(\ 
+·~:-~ly 
--- , 

t 
N 0 

Figur 53: ildsted A2a, plan og profil.fra toppen av lag 4. Målestokk 1:20. Tegning: Stine Melvold. 

A2, KUL TURLAG MED ILDSTEDER OG EN NEDGRA VNING 

11'1. 

Kulturlag A2 lå omtrent midt på feltet og ble avdekket i bunnen av lag 2 i dybde 0,15-0,2 m, 
målt under torven. Kulturlaget besto av et gråsvart trekullag iblandet sand og mye skjørbrent 
stein (figur 59). Laget hadde en fet konsistens, og trekullet var pulverisert. Det inneholdt kun 
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noen svært små trekullbiter. De skjørbrente steinene var generelt små og krakelerte. Laget 
hadde en utstrekning på 2,8 m nord-sør og 2,8 m øst-vest. Avgrensingen var noe diffus mot 
nord, hvor fyllmassen var grålig og sandholdig. I øvre del av laget var det ikke noen synlige 
enkeltliggende anlegg. Området har mest sannsynlig vært ryddet for stein. Et titalls store stein 
med en diameter på 0,2-0,4 m lå utenfor, ca 1 m nord og øst for A2. Forøvrig var det to 
jordfaste stein i ytterkant i vest og en stor jordfast blokk like utenfor i sør. I dybde 0,25 m ble 
laget mindre homogent. Atskilte konsentrasjoner med skjørbrent stein og trekull ble synlig, 
men det var vanskelig å skille disse fra hverandre. Totalt ble det samlet inn 168 kg skjørbrente 
stein fra laget. Det framkom 27 mikroflekker, 79 flintavslag, 405 flintfragmenter, 2 bipolare 
kjerner, 1 kjernefragment, 11 økseavslag med slipt overflate, 8 bergartsavslag, 1 knakkestein 
og 26 fragmenter av brent bein. Av brent flint fantes 11 avslag og fragmenter. En del av 
flintavfallet som ble funnet var sotfarget. 

I dybde 0,3 m ble det påvist fire anlegg, disse er betegnet som A2a, A2b, A2c og A4 (figur 
59, 65). Anleggene omfattet tre ildsteder og en nedgravning. Disse lå svært tett, i kant med 
hverandre. De avtegnet seg i form av atskilte trekullkonsentrasjoner. Anleggene inneholdt ulik 
mengde skjørbrent stein. I kanten av ildstedene var det små rødgule sandlommer som 
avgrenset disse mot hverandre. 

Det største og tydeligste av ildstedene var A2a. Det skilte seg ut med et kraftig trekullag og 
mye skjørbrent stein. A2a var ovalt og målte 1,95 m nord-sør og 1,4 m øst-vest (figur 53). 
Massen i toppen besto av et svart, fett trekullag iblandet fin til mellomgrov sand og skjørbrent 
stein. Trekullet var svært pulverisert. I midten av og langs hele kanten av anlegget i nord, sør 
og øst fantes lommer med rødgul sand. Disse markerte trolig avtrykk etter stein i ildstedet. 
Det var to jordfaste stein i kanten i nordvest, hvorav den ene var tydelig ildskjørnet. En stor 
blokk lå like sør for ildstedet. A2a gikk ned til finkornet gul sand i dybde 0,5 m, målt under 
torven. I profil hadde trekullaget en tykkelse på 0,2 m. Totalt ble det samlet inn 40 kg 
skjørbrent stein fra anlegget. Disse lå fra toppen og ned til bunnen, men hovedmengden av 
stein fantes i dybde 0,3-0,4 m. I fyllmassen ble det gjort funn av 7 bergartsavslag, 13 
flintavslag, 34 flintfragmenter, 1 bor, samt 8 brente bein og 7 hasselnøttskall. Av brent flint 
fantes 10 avslag og fragmenter. Det kraftige trekullaget og konsentrasjonen av skjørbrent stein 
indikerer at ildstedet har vært brukt opp til flere ganger. 

A2b lå 0,2 m øst for A2a og 0,2 m sør for A2c. Flere sandlommer, trolig steinavtrykk, lå i 
kant med A2a og markerte grensen mot de øvrige ildstedene. A2b målte 1,2 m øst-vest og 
0,65 m nord-sør, og var således halvparten av A2a i størrelse (figur 54). Fyllmassen inneholdt 
trekull iblandet sand og noen små skjørbrente steiner, omlag 5 kg. Trekullet var svært 
pulverisert og besto hovedsakelig av fint kullstøv. Noen sandlommer med rødgul sand 
avtegnet seg i kanten av anlegget. Ildstedet gikk ned til finkornet sand i dybde 0,46 m, målt 
under torven. Trekullaget var mest markant i øvre del og mer sandblandet og utvasket mot 
bunnen. I profil hadde trekullaget en tykkelse på 0, 16 m. Det ble gjort funn av et brent 
flintfragment, en mulig malestein og to beinfragmenter. At ildstedet både er mindre enn A2a 
og har færre skjørbrente steiner og funn, indikerer at det kanskje bare har vært brukt en gang. 

A2c lå 0,2 m øst for A2a og 0,2 m nord-nordvest for A2b. Sandlommer i kanten av A2a 
markerte grensen til ildsted A2c. Det ble antatt at anlegget muligens kunne omfatte to mindre 
ildsteder, men det var ikke mulig å skille disse fra hverandre i toppen (figur 55). Anlegget 
hadde en avlang form med en noe uklar avgrensing i nordvest, hvor fyllmassen gikk over til 
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Figur 54 og 55: lldsted A2b. lldsted A2c og nedgravning A4, plan og profilfra toppen av lag 4. Målestokk 1:20. 
Tegning: Stine Melvold. 
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gråbrun kullblandet sand. A2c målte 1,8 m nordvest-sørvest og 0,8 m øst-vest. Hoveddelen av 
fyllmassen besto av et fett trekullag iblandet noe sand. Det var lite skjørbrent stein i 
overflaten. For å kunne avgrense A2c bedre ble det lagt to snitt i retning nord-sør og øst-vest. 
Snittene viste således to atskilte anlegg, ildsted A2c og nedgravning A4. A2c gikk ned til 
dybde 0,4 m og var nokså lik de øvrige ildstedene med trekullag og 14 kg skjørbrent stein. I 
profil hadde trekullaget en tykkelse på 0,1 m. Det ble funnet 2 mikroflekker, 1 bor, 34 
flintavslag, 76 flintfragmenter, 6 bergartsavslag, 1 økseavslag med slipt overflate, samt 6 
fragmenter av brent bein og 1 hasselnøttskall. 

A4 lå nordvest for og i kant med A2c. Snittet som ble lagt gjennom anlegget i øst-vest viste en 
kraftig, veldefinert nedgravning i profil (figur 55). Fyllmassen besto av et fett, kullblandet lag 
som til forskjell fra ildstedene inneholdt flere store trekullbiter. I profil hadde nedgravningen 
en bredde på 0,5 m i toppen og 0,2 m i bunnen, og dybden var 0,23 m. Nedskjæringen var 
buet i øst og skrå i vest, hvor den gikk dypest. Det ble også gravd et snitt inn mot sentrum av 
A4 i nord-sør som viste at nedgravningen var skråbuet sett mot sørøst. Det framkom fire 
flintavslag, ni flintfragmenter og 21 beinfragmenter. Massen i A4 skilte seg tydelig fra massen 
i A2c og de øvrige ildstedene på boplassen og hadde et innhold av større trekullbiter og mer 
brent bein. Anlegget er tolket som en intensjonell nedgravning. Det var avgrenset mot A2a i 
sørvest og A2c i sørøst, men hadde en noe mer diffus avgrensing i sør mot A2c, da disse 
delvis gikk i hverandre. Om dette ildstedet og nedgravningen er samtidige eller har vært 
anlagt på forskjellig tidspunkt, er usikkert. A4 kan trolig tolkes som en nedgravning for 
mattilberedning. Eventuelt kan det være en avfallsgrop for matavfall, men det virker mindre 
sannsynlig da den ligger så tett inntil ildstedene. Den nære beliggenheten til både A2a og A2c 
og innholdet av brente bein fra fugl, fisk og pattedyr, indikerer at nedgravningen har nær 
sammenheng med mattilberedning. 

Kulturlaget A2 med tilhørende anlegg er sannsynligvis rester etter aktiviteter fra en 
bosetningsfase. De tre ildstedene og nedgravningen lå i kant med hverandre innenfor et svært 
avgrenset område, noe som tyder på at de har vært samtidige eller har avløst hverandre 
innenfor et avgrenset tidsrom. Funnmaterialet fra kulturlaget og ildstedene, i form av 
mikroflekker, bor, økseavslag og bergartsavslag daterer disse til nøstvetfasen. Nedgravningen 
A4 kan knyttes både til ildsted A2c og A2a, da den ligger inntil og mellom begge disse. 

A 7, KUL TURLAG MED Il.,DSTEDER OG EN NEDGRA VNING 

Kulturlaget A 7 lå ca 3 m nordvest for A2 (figur 60). Laget ble påvist i toppen av lag 3 i dybde 
0,2 m, målt under torven. Det hadde her en tilnærmet sirkulær form og ble tolket som et 
ildsted. Anlegget målte l,2xl,4 m og inneholdt et brunsvart trekullblandet lag iblandet sand 
og skjørbrent stein. Hele laget ble først avdekket i dybde 0,25 m og fortsatte videre mot nord. 
Det nordre området var ned til dybde 0,2 m dekket av steiner som utgjorde deler av 
rydningssteinene nord på feltet. A 7 besto av et svart, fett trekullag med skjørbrente steiner, lik 
A2. Det målte 2,4 m nord-sør og 1,5 m øst-vest. De skjørbrente steinene var generelt små og 
svært krakelerte. I utkanten av laget i sør, øst og sørøst var det flere store steiner. Disse lå i en 
halvsirkel rundt kulturlaget og har sannsynligvis vært ryddet. To snitt ble lagt gjennom A7, i 
øst-vest i søndre del og i nord-sør i nordre del. Trekullet i fyllmassen var pulverisert og 
inneholdt bare enkelte, små trekullbiter. Den søndre delen av A 7 kunne utskilles fra den 
nordre delen og er tolket som et ildsted, A7a (figur 56). Det målte l,2xl,2 m og gikk ned til 
middels finkornet sand på dybde 0,45-0,5 m. Den nordre delen av A 7 hadde en mer uklar 
avgrensning, og snittet viste der to atskilte anlegg, A 7b og A 7 c. Disse gikk i hverandre ned til 
dybde 0,4 m, og fyllmassen inneholdt mye trekull og noen store skjørbrente steiner. 
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Figur 56: Ku/turlaget A7 med innstiplet ildsted A7a og nedgravning A7b, plan og profil fra toppen av lag 4. 
Målestokk 1:20. Tegning: Stine Melvold. 

A7c lå helt i kant med A7b og er tolket som et ildsted. Fyllmassen besto av et fett, svart 
trekullag med skjørbrent stein. Det målte 1,0x0,6 m og hadde oval form. Det gikk ned til 
middels grovkornet sand på dybde 0,45 m dybde. A7b lå 0,1 m nord for A7a. Anlegget var 
rundt og målte 0,4 i diameter. Snittet viste en tydelig, veldefinert nedgravning som gikk ned 
til finkornet sand på dybde 0,6 m (figur 56). I profil hadde nedgravningen en bredde på 0,4 m 
i toppen og 0,2 m i bunnen, og dybden var 0,24 m. Fyllmassen inneholdt et brunsvart 
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humusholdig trekullag. Trekullet var pulverisert og besto kun av noen små trekullbiter. A 7b er 
tolket som en intensjonell nedgravning. 

I A 7 ble det funnet 28 flintavslag, 59 flintfragmenter, 5 mikroflekker, I økseavslag med slipt 
overflate, 1 slipeplatefragment, 2 bergartsavslag, 183 hasselnøttskall og 17 beinfragmenter. 8 
flintstykker var brent. Totalt var det 50 kg skjørbrent stein i kulturlaget og anleggene. Den 
store mengden med brente hasselnøttskall som er funnet i A 7 er hovedsakelig fra A 7b, og 
hovedparten av beinfragmentene kan også knyttes til nedgravningen. Anlegget kan i likhet 
med A4 tolkes som en type nedgravning for mattilberedning. Sannsynligvis har anleggene i 
kulturlag A 7 vært brukt innenfor en bosetningsfase, enten samtidig eller avløst hverandre 
innenfor et avgrenset tidsrom. Det er stor likhet mellom kulturlagene A2 og A 7, både når det 
gjelder typer ildsteder, nedgravninger og funnmateriale. 

A6, KUL TURLAG MED ILDSTED 

Kulturlaget A6 lå 2,5 m sør for A 7 og 2,5 m sørvest for A2 (figur 65). Det var delvis synlig i 
bunnen av lag 2, men ble avdekket i sin helhet i dybde 0,2, målt under torven. Det hadde da 
en utstrekning på 3 m nord-sør og 2 m øst-vest. Toppen av laget inneholdt gråsvart 
kullblandet sand, stedvis konsentrerte trekullag, og noen skjørbrente steiner. Utkanten av laget 
i søndre og nordre del, var gråbrunt og inneholdt mye mindre trekull. Ingen anlegg var synlige 
i toppen av A6. Generelt var det lite stein i området omkring kulturlaget, enkelte stein lå like 
vest for og nord for A6. En stor jordfast blokk med en diameter på 1 m lå i kanten av A6 i 
nordvest. I øvre del av laget ble det funnet 6 mikroflekker, 2 flekker, 1 plattformkjerne, 31 
flintavslag, 93 flintfragmenter, 7 bergartsavslag, 2 økseavslag med slipt overflate, samt 6 
hasselnøttskall og 4 beinfragmenter. Totalt 15 kg skjørbrent stein ble samlet inn fra 
kulturlaget. 

I dybde 0,3 m var kulturlaget tydeligere avgrenset i vest og i nord (figur 57, 60). A6 målte 2,4 
m nord-sør og 2 m øst-vest. I vestre del kom det fram en rett kant som gikk inn mot en 
blokkstein i nordvest og en mellomstor stein i sørøst. Kanten var orientert nordvest-sørøst og 
hadde en lengde på ca 2 m. Steinen i sørøst sto på høykant, og omkring denne var det en 
markert trekullkonsentrasjon, struktur Al 4. Vest for A6 var det enkeltliggende stein som kan 
ha vært ryddet og lagt utenfor. En av steinene i nordvest sto på høykant. I østre del av 
kulturlaget kom det til syne et ildsted som inneholdt et fett trekullag med skjørbrent stein, 
A13. Et snitt gjennom A6 og Al3 i øst-vest viste et tydelig skille mellom fyllmassen i 
ildstedet A13, med et kraftig trekullag med skjørbrent stein, og den vestre delen med et 
gråbrunt kullholdig sandlag. Det var en tydelig nedskjæring i vest som gikk ned til gråhvit 
finkornet sand i dybde 0,5 m. I profilen hadde den en dybde på 0,2 m. Det er knyttet 
usikkerhet til tolkningen av denne nedgravningen, da området kan være forstyrret av senere 
aktivitet. 

A13 hadde en diameter på 0,9 m og gikk ned til dybde 0,45 m (figur 57). Ildstedet var tydelig 
avgrenset i øst av naturlig rødgul sand og i vest av nedgravningen. I profil hadde det en dybde 
på 0,14 m, og i østre halvdel var det to tydelige kullhorisonter med gråbrun sand mellom. 
Kullhorisontene hadde en tykkelse på 4 cm og inneholdt skjørbrent stein. Sanden som lå 
mellom kan kanskje være påført etter at ildstedet var brukt første gang. I A 13 ble det funnet 1 
mikroflekke, 2 flintavslag, 9 flintfragmenter, 1 uregelmessig kjerne, 1 økseavslag med slipt 
overflate, samt 6 hasselnøttskall og 1 beinfragment. To stykker flint var brent. 
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Figur 57: Ku/turlaget A6 med innstiplet ildsted AJ3 og struktur A14, plan og profil fra toppen av lag 4. 
Målestokk 1:20. Tegning: Stine Melvold. 

Struktur A 14 inneholdt et svart, kullblandet lag med sand og skjørbrent stein. I dybde 0,3 m 
hadde den en tilnærmet kvadratisk form. I overflaten målte strukturen 0,45 mi diameter og 
gikk ned til dybde 0,45 m (figur 57). Den hadde en skrå nedskjæring og flat bunn. En stein sto 
på høykant i nedskjæringen. I fyllmassen var det 3 kg skjørbrent stein, og det ble gjort funn av 
6 flintavslag, 19 flintfragmenter, 4 bergartsavslag, 1 pimpstein, samt 3 beinfragmenter. Av 
brent flint fantes fire stykker. Like utenfor A14 ble det funnet et keramikkskår med dekor, 
men det er uvisst om denne kan knyttes til strukturen. Tolkningen av A14 er usikker. 
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Figur 58: Lengdeprofil mot sør, med kulturlag A2 og A6, fra markoverflaten og ned til toppen av lag 5. Målestokk 1:20. Tegning: Stine Melvold. 
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Kulturlaget A6 er noe forskjellig fra A2 og A7, og det er knyttet større usikkerhet til 
tolkningen av dette. Ildstedet A 13 skiller seg ikke fra de øvrige ildstedene på boplassene 
verken når det gjelder form, innhold av trekull og skjørbrent stein eller typiske nøstvetfunn. 
Det er imidlertid mye som tyder på at det er forstyrrelser i dette området, noe som trolig kan 
forklares med flere bosetningsfaser på stedet. En konsentrasjon av 40 hasselnøttskall ble 
funnet over kulturlaget i lag 2. Et av dem har gitt datering til overgangen eldre til yngre 
bronsealder. Funn av keramikk og slipt flint i dette området vitner også om aktivitet fra 
senneolitikum. Det vil derfor være nødvendig å se på funnspredningen og 14C-dateringene for 
å avklare nærmere tolkningen av A6. 

ENKEL TLIGGENDE ANLEGG 

Det ble i tillegg til kulturlagene med tilhørende ildsteder og nedgravninger, påvist fem andre 
anlegg: Nedgravning Al, ildsted AS, et usikkert ildsted AS, grop Al0 og Al2. Disse lå spredt 
over et større område av feltet (figur 65). 

Al lå ca 3 m øst for kulturlaget A2. Nedgravningen ble påvist i dybde 0,2 m, målt under 
torven. I plan hadde den en oval form og målte 0,45 (nordøst-sørvest) x 0,3 m (øst-vest). 
Nedgravningen gikk ned til rødgul, middels grov sand i dybde 0,5 m, målt under torven. 
Fyllmassen besto av et gråsvart trekullag iblandet sand og noe skjørbrent stein. I profil hadde 
nedgravningen en dybde på 0,3 m. Det er funnet 1 mikroflekke, 1 flintavslag, 17 
flintfragmenter og 3 bergartsavslag. Nedgravningen var i form og størrelse lik A4 og A7, men 
den lå ikke i tilknytning til noe ildsted og hadde ikke funn av brent bein eller hasselnøttskall. 
Nedgravningen kan derfor ikke sikkert knyttes til mattilberedning. Det er relevant å se 
anlegget i sammenheng med de store funnkonsentrasjonene av bergart og flint i dette området. 

AS lå sør på feltet, ca 4 m sør for A2 og 4 m sørøst for A6. Deler av ildstedet ble påvist i 
dybde 0,25 m, i form av en konsentrasjon av trekullblandet sand og skjørbrent stein. I dybde 
0,3 m ble ildstedet tydelig i kontrast til den rødgule sanden omkring. Det var rundovalt og 
målte 1,2 m i diameter. Fyllmassen besto av et konsentrert trekullag med skjørbrent stein, 
omlag 9 kg. Trekullet var som i de øvrige ildstedene pulverisert. I kanten av anlegget, i 
nordvest, øst og sør, lå tre enkeltliggende, 0,4-0,6 m store stein. Ildstedet gikk ned til dybde 
0,45 m. I profil hadde trekullaget en tykkelse på 0,15 m. Det ble funnet 4 flintavslag, 11 
flintfragmenter, 2 bergartsavslag, 2 økseavslag med slipt overflate, samt 1 hasselnøttskall. 
Økseavslagene daterer ildstedet til nøstvetfasen. 

AS lå 1,5 m vest for kulturlag A6. Anlegget ble påvist i dybde 0,25-0,3 m og målte 1,8x0,7 m. 
Det hadde en utflytende oval form, og fyllmassen besto av et brunsvart, humøst trekullag, 
iblandet 9 kg skjørbrent stein. Massen inneholdt noen trekullkonsentrasjoner, men var 
generelt mer humøs enn de øvrige ildstedene. Anlegget gikk ned til dybde 0,4 m. Det ble 
funnet 3 mikroflekker, 10 flintavslag, 29 flintfragmenter, 2 bergartsavslag, 1 økseavslag med 
slipt overflate, samt 29 hasselnøttskall. AS er tolket som et usikkert ildsted, da det er mindre 
veldefinert enn de andre ildstedene på boplassen. Muligens kan ildstedet være forstyrret av 
senere aktivitet på stedet eller være en naturdannelse. 

Al0 lå lengst nordvest på feltet, 1,5 m nord for kulturlag A7, i området hvor det var mye stor 
stein. Det ble avdekket i dybde 0,25 m i form av en konsentrasjon av skjørbrent stein. 
Fyllmassen var sandblandet, og en del trekullbiter var synlig i toppen av anlegget. En stor 
stubbe lå i kanten av A 10 i sør, og en rot hadde gravd seg ned i den. 
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Figur 59: Øverst: Ku/turlaget A2 i dybde 0,25. Nederst: ildstedene A2a, A2b, A2c og nedgravningen A4 i dybde 
0,3 m. Sett mot øst. Foto: Vanja Tørhaug. 
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Figur 60: Øverst: Ku/turlaget Al med ildstedet Ala, nedgravningen Albog ildstedet Ale mot øst. Foto: Stine 
Melvold Nederst: Deler av ku/turlaget A 6 med ildstedet A 13 (bakre) og strukturen A 14 (fremre) i dybde 0, 3 m 
mot nord Foto: Vanja Tørhaug. 
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Anlegget hadde en diameter på 0,7 m og gikk ned til dybde 0,45 m, målt under torven. Det 
var omkranset av flere store steiner som målte 0,4-0,6 m, og disse lå tett samlet med størst 
konsentrasjon i sør. I profil hadde Al 0 en dybde på 0,2 m. Anlegget er tolket som en mulig 
kokegrop. Trekullet besto av store trekullbiter, til forskjell fra de øvrige anleggene på 
boplassen hvor trekullet var pulverisert. Det fantes totalt 26 kg skjørbrente steiner i Al0, og 
de var opp til 0, 1 m store. Langs bunnen av gropen lå det ubrente steiner som var i samme 
størrelse som de brente steinene. Det ble kun funnet ett flintavslag i massen. 

A12 lå vest på feltet, 1,5 m vest for kulturlag A7. Det ble påvist i dybde 0,2 m, målt under 
torven. Det hadde en diameter på 0,45 m og gikk ned til dybde 0,3 m. I øvre del var det et lag 
med skjørbrente steiner iblandet gulbrun sand. Steinene var 0,1-0,2 m store og veide til 
sammen 10 kg. Et flintavslag og et flintfragment ble funnet i fyllmassen. Langs bunnen av 
hele nedgravningen var det et 1-2 cm tykt trekullag med store trekullbiter. Det var først når 
trekullaget ble synlig at anlegget kunne påvises, og deler av det øvre laget var da allerede 
gravd bort. A 12 har stor likhet med A 10 og er tolket som en mulig kokegrop. 

RYDNINGSRØYSER OG STEINR YDNING 

Lengst nord på boplassen, inn mot berget, lå det enkelte rydningsrøyser og konsentrasjoner av 
store steiner (figur 63-64).- De var delvis dekket av torv og jordmasser, men noen var også 
synlige på overflaten. Ved avtorving av hele det nordre området ble det avdekket flere røyser 
og ansamlinger med steiner. Tre av røysene ble snittet (røys 20, 21 og 24), en flategravd som 
en del av det øvrige utgravningsfeltet (røys 22) og den siste avtorvet (røys 23). Ingen røyser 
eller konsentrasjoner av rydningssteiner ble observert sør på boplassen. Det var generelt mye 
mindre stein sørvest i feltet. Sannsynligvis har området med kulturlag og ildsteder vært ryddet 
i nøstvetfasen, men den store mengden med stein i form av rydningsrøyser og 
steinkonsentrasjoner må hovedsakelig være et resultat av senere rydning i forbindelse med 
dyrking i området. 

I nordøst, hvor bergveggen var brattest, lå det steiner tett samlet og delvis over hverandre 
langs hele kanten av berget. To større konsentrasjoner skilte seg tydelig ut som 
rydningsrøyser, røys 22 og 23. Disse lå 9,5 m fra hverandre. Rett vest for røys 22 var det 
ansamlinger av store og middels store steiner som lå i et sammenhengende 1-1 ,5 m bredt og 7 
m langt belte inntil kanten av fjellet. 

Røys 20 lå 12 m vest for røys 22 i hellende terreng mot sør og øst. Den var rund og besto for 
det meste av steiner i størrelse 0,2-0,4 m (figur 61). I sørvestre del av røysa var det en del små 
steiner mellom de store, blant annet noen skjørbrente. Røysa var noe sammensunket i midten 
mot en stor jordfast blokk. Det var mest stein i sentrum, mens det i utkanten stort sett bare var 
ett lag med stein. Massene i røysa ble ikke vannsåldet, men enkelte funn ble samlet inn under 
snitting av vestre halvdel. Funnene lå under røysa og omfattet noen stykker av flint og bergart, 
blant annet en nøstvetøks og et slipeplatefragment. Rett øst for røys 20 var det noen spredte 
forekomster av steiner, men rett vest og sørvest for røysa fantes et større steinbelte som 
fortsatte helt ut til kanten av feltet i nordvest hvor det lå en ny rydningsrøys. Steinene i denne 
røysa lå inntil en blokk. 
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Figur 61 : Røys 20, plan og profil. Målestokk 1:40. Tegning: Toini Thommessen. 

Et stykke utenfor feltet i nordvest og nordøst ble det påvist to rydningsrøyser, røys 21 og 24. 
Røys 21 ligger på berget og høyere i terrenget enn de øvrige røysene, 12 m vestnordvest for 
røys 20. Den var synlig på overflaten i form av en konsentrasjon av store steiner inntil en stor 
blokk som målte 1 mi diameter. Røysa lå delvis dekket av torv, slik at bare de største steinene 
var synlige på overflaten. Den hadde en diameter på 2,5 m og lå i svakt hellende terreng mot 
sør. Enkelte store steiner var lagt inntil og delvis over blokken vest i røysa. Røysa inneholdt 
både store og små steiner, hvor de største målte 0,3-0,6 m og lå konsentrert i sørvest. De 
øvrige steinene var 0, 1-0,2 m store og fantes hovedsakelig i nord og øst. I sentrum, under de 
store steinene, var det ett til to lag med små steiner, mens det i utkanten fantes ett lag med 
stein. Blant de små steinene var flere skjørbrente, og det ble funnet et stort fragment av en 
konkav slipeplate. Massen i røysa ble ikke såldet, men et flintfragment framkom under 
gravmg. 

Røys 24 lå nordøst for feltet, 6 m øst for bergkollen og 12 m vest for kanten av terrassen. 
Dens beliggenhet skilte seg fra de øvrige ved at den ikke var lokalisert til berget. Den var godt 
synlig i terrenget og lå fritt på flaten inntil en 1,6 m stor blokk. Røysa var oval i form og målte 
3,3 m i diameter. Steinene var ryddet inn mot en blokk, hovedsakelig nordøst og vest for 
denne. De målte 0,2-0,5 m. Like under røysa var det mye skjørbrent stein. Massen ble ikke 
såldet, men det ble gjort funn av 32 stykker flint, tre bergartsavslag og en nøstvetøks. Like sør 
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for røysa ble det tatt et prøvestikk, og et titalls flintstykker ble påvist. Funnene som er påvist 
under røysa, viser tydelig at den er anlagt etter bosetningen i nøstvetfasen. 

Røysene 22 og 23 lå nordøst i feltet i et større, sammenhengende steinbelte i kanten av berget. 
De skilte seg tydelig ut med større og mer avgrensede konsentrasjoner av steiner. Steinene lå 
delvis over hverandre, i flere lag inn mot jordfaste steiner og på berget. Enkelte skjørbrente 
steiner fantes også blant rydningssteinene. Røys 22 målte 5 m i lengde (nordvest-sørøst) og 
2,5 m i bredde (nord-sør). Røysa ble først synlig ved avtorving, da den var dekket av seks 
store stubber hvor røttene hadde gravd seg ned. Den lå høyere i terrenget og delvis på berget. I 
sentrum av røysa var en blokk som målte 1 m i diameter. Steinene som var ryddet inntil denne 
målte 0,4-0,7 m og var blandet med noen mindre steiner. Under rydningssteinene like vest for 
røys 22, ble det funnet en større konsentrasjon av flint, flere nøstvetøkser, to økseemner og 
noen slipeplatefragmenter. I området ved røys 22 og øst for røysa ble det gjort lite funn, men 
mange av artefaktene fra dette området framkom under rydningssteinene. Røys 23 var mindre 
enn røys 22 og målte 3,5 (nordvest-sørøst) x 2 m (nord-sør). Steinene hadde en størrelse på 
0,4-0,5 m. I tillegg var det noen mindre, blant annet enkelte skjørbrente, som lå mellom de 
store steinene i røysa. 

Alle rydningsrøysene og steinene i det nordre området var anlagt inn mot berget og større 
jordfaste blokker. Rydningen kan knyttes til dyrking på flatene i området i perioden 
senneolitikum. Det ble gjort funn på boplassen av en fiskekrok av flint, en flateretusjert 
pilspiss, skrapere av flint og en ildflint nord på feltet, og disse kan dateres til senneolitikum
eldre bronsealder. Berget har egnet seg som en naturlig plass for rydding av steiner da det 
ligger sentralt plassert for flere av flatene i området. Det er sannsynlig at steinene har blitt 
ryddet i flere omganger fra flatene både vest, sørvest og nordøst for feltet. I ukanten av feltet, 
i sørvest, var det generelt lite stein, noe som tyder på at det har vært ryddet på denne delen av 
flaten og videre i retning sørvest. Rydningen må ses i sammenheng med bosetningen på 
Torpum 9a. På denne lokaliteten fantes mange rydningsrøyser, og det var spor etter 
stolpebåme hus. I tillegg ble det gjort enkeltfunn av flatehugde flintsigder, en flintdolk, 
keramikk og slipt flint. Det er antatt at det har ligget en gård her i senneolitikum, og at flatene 
i området har vært dyrket i denne perioden (Rønne i dette bind). 

14
C-DATERINGER 

Det finnes i alt 19 14C-dateringer fra boplassen (tabell 9). To av dateringene er tatt på prøver 
fra funnførende lag, uten sikker kontekst. Den ene av disse er av et brent hasselnøttskall 
funnet like ved nedgravning Al , og ga datering til nøstvetfasen, til 6250±85 BP (BC 5270-
5070, TUa-3234). Den andre er tatt fra en konsentrasjon av hasselnøttskall som ble påvist like 
over kulturlaget A6. Prøven ga datering til overgangen mellom eldre og yngre bronsealder, til 
2965±30 BP (BC 1244-1120, TUa-3929). De øvrige prøvene er fra kulturlag og anlegg, 
hvorav 11 har gitt dateringer til nøstvetfasen, innenfor tidsrommet 6500 til 6200 BP (BC 
5500-5200). 

Fra kulturlaget A2 med tilhørende ildsteder og en nedgravning, finnes syv dateringer. Den ene 
av disse, tatt fra en trekullbit i toppen av kulturlaget i nordre del, er datert til senneolitikum, til 
3680±70 BP (BC 2140-1940, TUa-3278). De øvrige prøvene har gitt dateringer til 
nøstvetfasen, i tidsrommet ca 6500-6375 BP (BC 5500-5300). Tre prøver fra kulturlaget av 
henholdsvis hasselnøttskall og trekull har gitt dateringer til 6530±70 BP (BC 5520-5345, 
TUa-3279), 6375±75 BP (BC 5420-5255, TUa-3233) og 6325±75 BP (BC 5320-5220, TUa-
3280). Ildstedet A2a er datert til 6495±40BP (BC 5440-5345, TUa-3936), prøven er tatt av et 
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hasselnøttskall i bunnen. En prøve fra ildstedet A2c har gitt datering til 6435±45 BP (BC 
5430-5310, TUa-3937), tatt av et hasselnøttskall. Nedgravningen A4 har en datering til 
6505±55 BP (BC 5445-5345, TUa-3922), prøven er tatt av en trekullbit. Fra kulturlaget A7 
finnes to dateringer, av ildstedet og nedgravningen. Ildstedet A 7a er datert til 6365±45 BP 
(BC 5330-5265, TUa-3935), prøven er tatt av et hasselnøttskall. Nedgravningen A7b fikk en 
datering til 6435±40 BP (BC 5430-5315, TUa-3934), tatt av et hasselnøttskall. Kulturlaget A6 
har tre dateringer som er tatt av ildstedet og nedgravningen her. Ildstedet A13 er datert til 
6420±40 BP (BC 5425-5285, TUa-3933), tatt av et hasselnøttskall. Prøvene fra 
nedgravningen i vestre del av A6 ga dateringer, til senneolitikum og kjeøyfasen/fase 4. Den 
ene er tatt av et hasselnøttskall og er datert til 3760±35 BP (BC 2200-2050, TUa-3930), og 
den andre til 5270±45 BP (BC 4220-3995, TUa-3921), tatt av to trekullbiter. 

Av enkeltliggende anlegg finnes fem dateringer. Nedgravningen Al er datert til 6205±85 BP 
(BC 5225-5065, TUa-3920), tatt av to trekullbiter, noe som samsvarer godt med dateringen 
fra det funnførende laget. Ildstedet AS er datert til 6380±40 BP (BC 5330-5270, TUa-3931), 
tatt av et hasselnøttskall i bunnen. De tre siste prøvene fra boplassen har gitt dateringer til 
yngre romertid og folkevandringstid og er fra gropene Al0 og A12, samt anlegg A8, 
henholdsvis 1730±50 BP (AD 245-400, TUa-3923) av en trekullbit, 1705±45 BP (AD 260-
410, TUa-3924) av en trekullbit og 1620±20 BP (AD 415-445, TUa-3932) av et 
hasselnøttskall. 

Anlegg Rute Rutedel Lag Lab.Nr BP 0 Datert materiale 
A8, mulig ildsted 47x,41v NØ 3 TUa-3932 1620 20 hasselnøttskall 
A12, kokegrop 52x,4ly NØ 3 TUa-3924 1705 45 lind 
AlO, kokegrop 57x,43y SV 4 TUa-3923 1730 50 bjørk 
Funnførende lag 48x,43y NV 2 TUa-3929 2965 30 hasselnøttskall 
A2, kulturlag 51x,47v NØ 3 TUa-3278 3680 70 biørk 
A6, nedgravning 49x,43y sø 5 TUa-3930 3760 35 hasselnøttskall 
A6, nedgravning 49x,42v SØ 5 TUa-3921 5270 45 bjørk, hassel 
Al , nedgravning 52x,5 ly SV-SØ 4 TUa-3920 6205 85 alm, ask 
Funnførende lag 51x,51v SV 3 TUa-3234 6250 85 hasselnøttskall 
A7a. ildsted 53x,43y SV 4 TUa-3935 6365 45 hasselnøttskall 
A2. kulturlag 50x,46v NØ 3 TUa-3280 6325 75 selje, oil, vier, osp 
A2, kulturlag 51x,47y SØ 3 TUa-3233 6375 75 hasselnøttskall 
A5, ildsted 45x,48v NV 4 TUa-3931 6380 40 hasselnøttskall 
A 13, ildsted 48x,44y NV 3 TUa-3933 6420 40 hasselnøttskall 
A2c, ildsted 52x,46v SV 4 TUa-3937 6435 45 hasselnøttskall 
A 7b, nedgravning 53x,43y NV 4-5 TUa-3934 6435 40 hasselnøttskall 
A2a, ildsted 50x,46v NV 4 TUa-3936 6495 40 hasselnøttskall 
A4, nedgravning 5lx,47v NØ 5 TUa-3922 6505 55 biørk 
A2, kulturlag, over 50x,48y SØ 3 TUa-3279 6530 70 eik 
ildsted A2b 

Tabell 9: 14C- dateringer fra Torpum 9b. 
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Al:mospheric data from Sti.Jiver et al. (1996); OxCal v3.8 Bronk Ramsey (2002): cub r:4 sd: 12 prob usp[chron] 

Lag 3: TUa-3234 6250±85- .--:::-:----,---, ---,----~--~---~-~--~~ 
. . ~ 

A2> TUa-3233 6375± 75Bpj., . 
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Figur 62: Kalibreringskurver for 14C-dateringer fra Torpum 9b. · 

14C-dateringene fra boplassen plasserer seg hovedsakelig innenfor nøstvetfasen med 12 
dateringer (figur 62). Disse er fra gode kontekster og bekrefter at kulturlagene, ildstedene og 
nedgravningene er dannet i nøstvetfasen innenfor en relativt avgrenset periode, ca 6500-6200 
BP (BC 5500-5200). De øvrige 14C-dateringene fordeler seg til flere faser, en til kjeøyfasen 
omkring 5200 BP (BC 4200), to til senneolitikurn ca 3700-3600 BP (BC 2200-2000), en til 
eldre bronsealder ca 2900 BP (BC 1200) og tre til yngre romertid og folkevandringstid ca 
1700-1600 BP (BC 250-450). Kulturlaget A2 med tilhørende ildsteder A2a, A2c og 
nedgravning A4 har fem dateringer fra nøstvetfasen. En av prøvene fra kulturlaget fikk 
datering til senneolitikum, men prøven var tatt av et hasselnøttskall i toppen av laget. 
Kulturlaget A 7 med tilhørende ildsted A 7 a og nedgravning A 7b har to dateringer til 
nøstvetfasen. Ildstedet AS og nedgravningen Al er begge datert til nøstvetfasen. Kulturlaget 

115 



Svinesundprosjektet bind 2 Varia 55 

A6 med tilhørende ildsted A13 og nedgravning, har fått sprikende dateringer. Ildsted A13 er 
datert til nøstvetfasen, mens nedgravningen har fått to dateringer til henholdsvis sennolitikum 
og kjeøyfasen. Det antas at kulturlaget er avsatt i nøstvetfasen, da ildstedet ble observert først 
et stykke ned i kulturlaget slik som i A2. At nedgravningen er yngre enn ildstedet innebærer at 
kulturlaget A6 er forstyrret av senere aktiviteter på stedet. Det er funnet noe keramikk og slipt 
flint på denne delen av flaten som indikerer en bosetningsfase i senneolitikum. Det er 
imidlertid ikke gjort funn på boplassen som med sikkerhet kan knyttes til kjeøyfasen. 

FUNNSPREDNING OG AKTIVITETSOMRÅDER 

Hovedaktivitetene på boplassen har foregått innenfor et velavgrenset tidsrom i nøstvetfasen, 
både funnmateriale og 14C-dateringer av kulturlag, ildsteder og nedgravninger viser dette 
(tabell 10). Spredte funn av artefakter fra senneolitikum-eldre bronsealder vitner samtidig om 
at det har vært en viss grad av bosetningsaktivitet også i denne perioden. To 14C-dateringer fra 
senneolitikum støtter opp under dette. I tillegg har det foregått rydding av stein på flatene i 
området lenge etter at boplassen ble forlatt i nøstvetfasen. 

Anle!!!! Anle!!!!snr. Funn i anle!!!! Daterin2 
Kulturlag A2 Mikroflekker, flintavfall , kjerner, BP 6530, 6375 

økseavslag, brent bein, hasselnøttskall, 6325 
bergartsavslag, knakkestein, 

Ildsted i kulturlag A2 A2a Flintavfall , bor, bergartsavslag, brent BP 6495 
bein, hasselnøttskall 

Ildsted i kulturlag A2 A2b Flintfragment, malestein, brent bein (BP 6530) 
Ildsted i kulturlag A2 A2c Mikroflekker, bor, flintavfall, BP 6435 

bergartsavslag, økseavslag, brent bein, 
hasselnøttskall 

Nedgravning i kulturlag A2 A4 Flintavfall og brent bein BP 6505 
Ildsted i kulturlag A 7 A7a Flintavfall , mikroflekker, økseavslag, BP 6365 

slipeplatefragment, bergartsavslag, 
brent bein, hasselnøttskall 

Nedgravning i kulturlag A7 A7b Hasselnøttskall, brent bein BP 6420 
Ildsted i kulturlag A6 Al3 Mikroflekke, flintavfall , kjerne, BP 6435 

økseavslag, hasselnøttskall, brent bein 
Ildsted A5 Flintavfall, bergartsavfall, økseavslag, BP 6380 

hasselnøttskall 
Nedgravning Al Mikroflekke, flintavfall, bergartsavslag BP 6205 

Tabell JO: Daterte anlegg og kulturlagfra nøstvetfasen og funn i disse. 

Det er påvist flere funnkonsentrasjoner på boplassen. Disse ligger i stor grad tilknyttet 
kulturlagene og ildstedene, men også i områdene utenfor i øst og sørøst. Funn fra sikre 
kontekster som kulturlag, ildsteder og nedgravninger har et særlig godt potensial for 
aktivitetsanalyse og gir verdifull informasjon om hvilke typer aktiviteter som har foregått på 
stedet. Samtidig er den generelle funnspredningen på feltet viktig for tolkningen av 
boplassaktiviteter og organisering. I denne sammenheng er det viktig å ta i betraktning at den 
totale funnspredningen er et resultat av gjentatte besøk eller opphold av lenger varighet på 
boplassen. Det vil derfor være områder på flaten som representerer overlappende aktiviteter, 
og derfor være vanskeligere å avgrense enn andre. 

Hovedmengden av funnene er fra lag 1 og 2. Totalt er det omtrent 17 400 stykker flint og 
1250 bergartsartefakter fra lag 1, 11 300 flint og 1400 bergart fra lag 2 og 5000 flint og 580 
bergart fra lag 3. 
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Funnmengden varierer stort hvis man ser på antall flintstykker pr. graveenhet på boplassen. 
Det er særlig markante flintkonsentrasjoner omkring kulturlagene A2, A 7 og A6 og i området 
øst for A2 ved nedgravningen Al (figur 66). Den høyeste funnfrekvensen ligger like nord for 
A2, hvor det i rute 54x,46y i nordvestre kvartrute er 261 flintstykker. Det har uten tvil foregått 
en betydelig primærtilvirkning av flint ved ildstedene i kulturlagsområdene. Ved ildsted AS 
finnes ikke tilsvarende store flintkonsentrasjoner. Det er imidlertid funnet fem kjerner ved 
ildstedet, hvorav to bipolare kjerner, en mikroflekkekjerne, en plattfonnkjerne og en 
uregelmessig kjerne, som indikerer at det har foregått knakkeaktivitet også her. Muligens kan 
noe av avfallet ha blitt kastet bort, til området nord-nordøst eller vest for ildstedet, hvor det 
finnes flere mindre konsentrasjoner av flintavfall. Mye tyder på at ildstedet ikke har vært like 
intensivt brukt sammenlignet med ildstedene i A 7, A2 og A6. 

Det er en markant flintkonsentrasjon på flaten like vest for A 7 og nord for A2. 
Konsentrasjonen teller omkring 1500 flintstykker og representerer trolig en knakkeplass. Den 
ligger innenfor et 6 m2 stort område som inneholder lite stein. I materialet finnes en 
håndtakskjerne, flere bipolare kjerner og en mengde mikroflekker, som tyder på 
mikroflekkeproduksjon. Forøvrig er det nesten ingen redskaper, kun to skrapere. 
Hovedkonsentrasjonen av brent flint på boplassen er herfra. Det er ikke tilsvarende store 
mengder med skjørbrent st~in. Den store forekomsten av brent flint tyder på at det har ligget 
et ildsted i forbindelse med knakkeplassen. Funnspredningen fortsetter videre mot A2, men 
også i retning A 7. Konsentrasjonene er mest markante mot A2, noe som styrker inntrykket av 
at det har foregått betydelig knakkeaktivitet omkring ildstedene som ligger i dette kulturlaget. 

Utbredelsen av kjerner følger spredningsmønsteret til flintavfallet , og konsentrasjonene av 
kjerner er særlig store i områdene omkring ildstedene og ved flintkonsentrasjonene i øst og 
sørøst (figur 67). Det tyder på at det har vært flere knakkeplasser, både omkring ildstedene og 
i 01mådet øst og sørøst på boplassen. Det finnes en konsentrasjon av kjerner (10 stykker) like 
vest for kulturlag A 7, hvorav flere bipolare kjerner, to plattfonnkjerner, en håndtakskjerne, en 
mikroflekkekjerne og en kjølformet kjerne. I kulturlag A2 er det funnet to bipolare kjerner og 
ett kjernefragment. Det finnes mange kjerner ved ildstedene her, to håndtakskjerner, tre 
plattformkjerner, to kjølformede kjerner, en mikroflekkekjerne og flere bipolare kjerner. En 
knakkestein er også funnet ved ildsted A2a. Den samme typen aktivitet kan spores ved ildsted 
A13. Her er det en stor flintavfallskonsentrasjon og flere kjerner, hvorav en uregelmessig 
kjerne i ildstedet. Hovedparten av kjernene i kulturlagsområdet A6 ligger nettopp ved 
ildstedet eller i området sør og sørvest for dette. Majoriteten er bipolare kjerner, men alle 
typer er representert. En stor konsentrasjon av flintavfall er påvist et par meter øst for 
kulturlag A2, i området omkring nedgravningen Al. Konsentrasjonen er imidlertid klart 
atskilt fra flintkonsentrasjonen ved kulturlaget, noe som kan tyde på at det har vært en 
knakkeplass i tilknytning til Al. Den største konsentrasjonen her ligger innenfor et avgrenset 
område på 7 m2

• Det finnes omkring 1500 flintstykker, 5 kjerner, hvorav 3 bipolare kjerner, 1 
plattformkjerne og 1 kjølformet kjerne, omkring 50 mikroflekk.er, 1 skraper og 1 bor. En 
pimpstein med slipefurer er funnet i tilknytning til konsentrasjonen, og denne kan ha blitt 
brukt som skaftglatter. En stor mengde med flint ligger i forlengelse av denne 
konsentrasjonen 6 m mot øst. Her finnes mange kjerner, både håndtakskjerner, 
plattformkjerner og bipolare kjerner, og et stort antall mikroflekk.er. Om dette området har 
vært en utkastsone eller representerer aktiviteter som har foregått på stedet, er usikkert. 

En konsentrasjon av flint finnes sørøst på feltet i nærheten av funnstedet til "Venusfiguren" 
(figur 66). Disse teller ca 800 stykker og ligger innenfor et område på 5 m2

• Her finnes to 
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håndtakskjerner, to plattformkjerner og en kjølformet kjerne som indikerer at det har vært en 
knakkeplass. Like øst og vest for konsentrasjonen er det dessuten flere håndtakskjerner og 
bipolare kjerner samt en knakkestein som bekrefter dette. Til forskjell fra de øvrige 
konsentrasjonene er det her et færre antall mikroflekker. Det finnes imidlertid mange 
redskaper i dette området, noe som tyder på at det har foregått en rekke typer aktiviteter i 
tillegg til primærtilvirkning av flint. 

Spredningen av mikroflekker følger i stor grad det samme mønsteret som 
flintkonsentrasjonene, med betydelige forekomster omkring ildstedene ved A2, A 7 og A13, 
samt i området øst på boplassen (figur 68). Håndtakskjerner og andre mikroflekkekjerner er 
funnet spredt over hele feltet, men konsentrerer seg først og fremst til områdene ved A2, A 7, 
A13, Al og videre mot øst-sørøst. Kjernene ligger sammen med konsentrasjoner av 
mikroflekker, noe som vitner om produksjon av mikroflekker ved ildstedene og i området øst
sørøst på boplassen. 

Det er skilt ut en mengde med brent flint, som tydelig samler seg omkring ildstedene i A 7, A2 
og A13 (figur 69). En stor konsentrasjon finnes også ved nedgravningen Al og området øst 
for denne. I utkanten av boplassen, inn mot berget i nord, er det også mye brent flint. Det er 
naturlig å tenke seg at dette har vært en utkastsone for avfall fra ildstedene i A2 eller A 7. 
Sammenligner man spredningen av brent flint med skjørbrent stein, sammenfaller disse i stor 
grad med utbredelsen av ildstedene. Det finnes særlig store konsentrasjoner av skjørbrent 
stein i kulturlag A2 og A 7, men også i området omkring ildsted A 13 er det mye skjørbrent 
stein. En konsentrasjon av skjørbrent stein og brent flint finnes dessuten i tilknytning til 
knakkeplassen ved Al, og det er trolig at et ildsted har ligget her. Et gjennomgående mønster 
er konsentrasjonene med brent stein i utkanten av feltet sør, nord og vest for ildstedene. Dette 
er sannsynligvis et utkastområde for avfall fra ildstedene etter gjentatt bruk. 

Forekomsten av redskaper av flint i kulturlagene og ildstedene er sparsom, men enkelte bor, 
skrapere, kniver og diverse avslag og fragmenter med retusj er funnet i tilknytning til disse 
(figur 70). Dette indikerer aktiviteter som boring i tre, bein eller hom, skinnbearbeiding og 
skjæring omkring ildstedene. Byttedyr fra jakt og fangst har trolig blitt gjort opp her og 
tilberedt til mat. To bor er funnet i ildstedene A2a og A2c, i tillegg framkom et bor utenfor 
A2c. Tre skrapere lå ved ildstedet A2b og nedgravningen A4. Funnene tyder på at redskapene 
har blitt brukt ved ildstedene. Ingen flintredskaper er påvist i kulturlaget A 7, men fire bor, 
flere skrapere og retusjerte avslag og fragmenter framkom like utenfor. Den største 
konsentrasjonen av skrapere på boplassen er nettopp fra dette området, noe som gir sterke 
indikasjoner på at skinnbearbeiding har foregått på stedet. Utenfor Al3 ble det påvist en 
skraper og tre bor, som trolig kan knyttes til ildstedet. I området like sør for A 13 og vest for 
ildstedet AS er det funnet tre bor, en skraper og en kniv. Ved A8 framkom et bor og en 
skraper, men disse kan likså gjeme høre til Al3. Forøvrig er det en jevn spredning av bor og 
skrapere på den øvrige delen av boplassen, hvor de fleste ligger øst og sørøst på feltet i 
tilknytning til flintkonsentrasjonene. Det er særlig mange bor sørøst på boplassen, noe som 
indikerer at bruken av bor i dette området har vært særlig stor. De kan ha blitt brukt til 
gjennomhulling av forskjellig materiale som tre, bein og skinn. Det finnes dessuten flere 
skrapere som kan tyde på at det har foregått skinnbearbeiding på stedet. 
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To store konsentrasjoner og noen spredte konsentrasjoner av bergartsavfall kan skilles ut på 
boplassen (figur 71). Den ene ligger sørvest på feltet i området sør for ildstedet A13 og vest 
for ildstedet AS. Den andre finnes øst for kulturlaget A2 i området ved Al, og sammen med 
flintkonsentrasjonen her. I tillegg er det flere spredte konsentrasjoner av bergartsavfall øst og 
sørøst på boplassen. Hovedpartene av sandsteinsknivene ligger i øst, noe som tyder på at 
arbeid knyttet til bruk av denne typen kniver har foregått i dette området (figur 74). 

Et par meter øst for A2, ved nedgravningen Al, er det en betydelig konsentrasjon av 
bergartsavslag. Konsentrasjonen omfatter i overkant av 200 avslag, og utbredelsen 
overensstemmer med flintkonsentrasjonen her. Et økseemne er funnet sammen med 
bergartsavfallet, og det finnes mange økser, slipeplater og oppskjerpingsavslag (figur 71-74). 
Blant slipeplatene i dette området er et stort stykke av en hel slipeplate som trolig kan ha blitt 
brukt på stedet. Funnene vitner om både produksjon, bruk og vedlikehold av økser i dette 
området. Spredningen av bergart fortsetter videre mot øst hvor det finnes flere mindre 
konsentrasjoner. Her er det også flere nøstvetøkser, slipeplatefragmenter og noen 
oppskjerpingsavslag, noe som kan tyde på at det har foregått aktivitet her, eller at det er en 
utkastsone for avfall. I grøfta som ble gravd sørøst for feltet framkom mye bergartsavfall som 
tyder på at det har vært økseproduksjon i dette området. 

Det finnes en mindre konsentrasjon av bergartsavfall ved kulturlaget A2, som kan tyde på at 
det til en viss grad har vært produsert økser her. Ansamlingen av oppskjerpingsavslag fra 
økser i og omkring ildstedene er omfattende (figur 73). Det er funnet 11 stykker i kulturlaget 
og et i ildsted A2c, noe som viser at det har foregått reparasjon av økser. Flere nøstvetøkser er 
også påvist ved A2, noe som tyder på at økser har vært brukt eller kassert på stedet. Det er i 
tillegg enkelte slipeplatefragmenter i dette området. Ingen konsentrasjoner av bergartsavfall er 
påvist ved kulturlaget A 7 eller på flaten mellom A2 og A 7. Det er dermed ingen indikasjoner 
på at produksjon av økser har foregått ved ildstedene A7a og A7c. Flere oppskjerpingsavslag i 
dette området sammen med enkelte slipeplatefragmenter og økser, antyder heller aktiviteter 
knyttet til reparasjon og bruk av økser. Et slipeplatefragment og et oppskjerpingsavslag er 
blant annet påvist i A 7. Sørøst på flaten er det flere mindre konsentrasjoner med bergartsavfall 
sammen med en betydelig mengde økser, oppskjerpingsavslag, slipeplatefragmenter og to 
økseemner. Her har trolig bruk og vedlikehold av økser vært en viktig aktivitet, og en viss 
grad av økseproduksjon kan ha foregått. 

Under utgravningen av A 13 ble det observert en markant konsentrasjon av bergartsavslag like 
utenfor og i området sør for ildstedet. Også en stor bergartsknoll i diabas lå like sørøst for 
Al3, noe som indikerer at det har foregått økseproduksjon her. Avfallsmengden er imidlertid 
for liten til at det kan være snakk om tilvirkning av mange økser. Det ligger også en 
konsentrasjon av slipeplatefragmenter og flere økser like sør og sørvest for ildstedet. I tillegg 
er det funnet et oppskjerpingsavslag i ildstedet og svært mange utenfor, som tyder på at bruk 
og vedlikehold av økser har foregått i utstrakt grad. I ildstedet AS er det funnet to 
oppskjerpingsavslag. Like utenfor dette finnes dessuten to nøstvetøkser og tre 
slipeplatefragmenter som vitner om bruk og vedlikehold av økser ved ildstedet. 

Aktivitetene som har foregått på boplassen i nøstvetfasen har vært omfattende og knytter seg 
både til primærtilvirkning av flint, produksjon og utskifting av mikroflekker i 
flinteggredskaper, bruk av bor og skrapere til gjennomhulling og skinnbearbeiding, 
mattilberedning og produksjon, bruk og vedlikehold av nøstvetøkser. Det har vært mulig å 
skille ut ulike typer aktiviteter ut fra funnspredning og distinkte funnkonsentrasjoner på 
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boplassen (figur 77). Store deler av virksomhetene har foregått ved ildstedene, og da særlig i 
kulturlagsområdene A2, A 7 og A6. Visse tendenser i materialet er tydelige. Det finnes spor 
etter flere flintknakkeplasser, både ved A7, A2, Al3, Al og sørøst på feltet. Den store 
ansamlingen med mikroflekker sammen med håndtakskjerner tyder på at produksjon av 
mikroflekker har vært særlig viktig. Av flintredskaper er det først og fremst bor som er 
dominerende, men også en god del skrapere finnes. Bare noen få kniver er skilt ut i materialet, 
men dette kan ha sammenheng med at store avslag har vært benyttet som kniver. Da det ikke 
er foretatt slitesporanalyser, er dette vanskelig å spore i materialet. De mange borene på 
boplassen ligger spredt over store deler av flaten, men den største konsentrasjonen finnes 
sørøst på feltet, og det er flere bor i tilknytning til ildstedene. En stor konsentrasjon av 
skrapere ligger ved A 7, og det er sannsynlig at disse kan knyttes til skinnbearbeiding på 
stedet. Det er klare spor etter økseproduksjon ved ildstedet A13. Kanskje kan noe av denne 
aktiviteten også knyttes til ildstedet A5, da ildstedene ligger i nærheten av hverandre og 
konsentrasjonen av bergartsavslag er stor i området mellom disse. Det har foregått 
økseproduksjon ved ildstedene i A2 og ved nedgravningen Al, men det er særlig i det 
sistnevnte området at virksomheten ser ut til å ha vært mest omfattende. I tilknytning til 
ildstedene i A 7 er det derimot ikke påvist økseproduksjon, men bare bruk og oppskjerping av 
økser. Et fellestrekk for alle ildstedene på boplassen er at funn av nøstvetøkser, 
oppskjerpingsavslag og slipeplater ved disse gir indikasjoner på at bruk og reparasjon av 
økser har vært en sentral aktivitet her. Store deler av den økserelaterte virksomheten, både når 
det gjelder økseproduksjon, bruk og vedlikehold, kan også spores til området øst og sørøst på 
feltet. Området sørøst for utgravningsfeltet, hvor grøfta ble gravd, utmerker seg i tillegg med 
mye bergartsavfall. Den store mengden med økser og bergartsmateriale som finnes på 
Torpum 9b, og spredningen av dette materialet over et stort område, illustrerer tydelig at 
øksene har hatt en sentral betydning på boplassen. 

Beinmaterialet fra boplassen omfatter 162 fragmenter (5,0 g) av brente, små bein. De er 
hovedsakelig funnet i tilknytning til kulturlagene og særlig nedgravningene A 7b og A4 (figur 
75). Det er vanskelig å vurdere dette materialet generelt, da det neppe er et representativt 
utvalg av det som opprinnelig fantes på boplassen. Beinfragmentene er bestemt av Anne 
Karin Hufthammer og Olaug Flatnes Bratbak ved Bergen museum, zoologisk avdeling. Stort 
sett har det vært mulig å avgjøre om beinfragmentene stammer fra fugl, fisk eller pattedyr, og 
bare enkelte har latt seg artsbestemme. Bein som har kunnet bestemmes er enkeltfragmenter 
av lomvi, alkefugl, teist, lyr/sei, svin og sannsynligvis menneske. Beinmateriale fra pattedyr 
teller 119 fragmenter, av fuglebein finnes 34 fragmenter og fiskebein er representert med 9 
fragmenter (tabell 11). Det er dermed en klar overvekt av bein fra pattedyr. Beinene kan ha 
blitt brent etter at matlagingen er avsluttet, da bein ikke blir hvitbrente som følge av 
mattilberednings-prosessen. Bein er trolig brent etter at aktiviteter som partering og matlaging 
er avsluttet (Hufthammer 2002: 327). Til tross for at materialet er lite gir det allikevel 
verdifull informasjon, særlig fordi svært mange er funnet i kontekst med kulturlag, ildsteder 
og nedgravninger. 

I kulturlaget A 7 er det 14 bein, hvorav et er fra fugl og de resterende fra pattedyr. De fleste 
kan knyttes til nedgravningen A 7b, og beinene er funnet sammen med en stor mengde brente 
hasselnøttskall. Det kan bety at nedgravningen har vært brukt i forbindelse med ildstedene og 
mattilberedning. Hovedmengden av beinmaterialet, i alt 66 stykker, kan knyttes til kulturlaget 
A2 med tilhørende nedgravning og ildsteder. Beinene er bestemt til fugl, fisk og pattedyr, ett 
tåledd av svin er identifisert. Tam- og villsvin kan vanligvis ikke skilles ved beinbestemmelse, 
men det er trolig at beinet stammer fra villsvin ettersom kulturlaget er datert til nøstvetfasen. 
Det er funnet trolige menneskebein i kulturlaget. De teller tre stykker, hvorav to er fra nordre 
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del av kulturlaget over A2c/A4 og ett like utenfor. Dette åpner for tolkninger om at 
mennesker kan ha blitt begravd på boplassen i nøstvetfasen. Omlag en tredjedel av beinene fra 
A2 er fra nedgravningen A4. De teller 22 stykker og omfatter ubestembare bein både fra fugl, 
fisk og pattedyr. Det er også naturlig å se disse i sammenheng med mattilberedningen slik 
som A 7b. Fra ildstedene er det i A2a funnet seks bein, hvorav et pattedyr og fem fugl, i A2b 
et bein av pattedyr og i A2c fem bein, hvorav fire pattedyr og ett fugl. I kulturlaget A6 finnes 
ni bein av pattedyr. Det er i tillegg funnet to bein av pattedyr i ildsted A 13 og tre bein av 
pattedyr i struktur A14. 

Klasse Art Antall 
Fisk (Pisces) Lvr/Sei 1 
Fisk (Pi sees) Ubestembar fisk (Pi sees) 8 
Fugl (Aves) Teist (Cennhus grylle) 1 
Fugl (Aves) Alkefugl (Alcidae) 2 
Fugl (Aves) Lomvi (Uria aalge) 1 
Fugl Ubestembar fugl (Aves) 30 
Pattedyr (Mammalia) Villsvin (Phalanx ID) 1 
Pattedyr (Mammalia) Trolig menneske (Homo sapiens) 3 
Pattedyr (Mammalia) Ubestembar pattedyr (Mammalia) 115 

Sum fisk: 9 
Sum fugl: 34 
Sum pattedyr: 119 
Sum alle bein: 162 

Tabell 11: Artsbestemme/se av brent beinfra Torpum 9b. 

De øvrige funnene på boplassene, som er fra senneolitikum-eldre bronsealder, lå hovedsakelig 
i området nord og sørvest på feltet (figur 76). Det ble ikke gjort noen tilsvarende funn sørøst 
på feltet. Keramikkskårene og den slipte flinten framkom lengst sørvest på feltet like ved A6. 
Her var det lite stein i flaten, noe som tyder på at denne delen av flaten har vært ryddet. Fra 
dette området finnes fire 14C-dateringer, fra kjeøyfasen, senneolitikum, yngre bronsealder og 
folkevandringstid. Forøvrig ble det gjort spredte funn nord i feltet av en ildflint, en fiskekrok, 
en flateretusjert pilspiss og to skrapere, alt av flint, samt en skiferspiss. Redskapene avspeiler 
at det blant annet har foregått spredte aktiviteter forbundet med jakt og fiske i dette området i 
perioden neolitikum-eldre bronsealder. Boretappen ble påvist over kulturlaget A2 og kan 
kanskje knyttes til rydding av skog i området, da skafthulløkser gjeme ses på som 
rydningsøkser (Østmo 1975). Ingen flintsigder er funnet på flaten, slik som på Torpum 9a, 
noe som kan bety at Torpum 9b ligger i utkanten av det sentrale bosetningsområdet og 
dyrkningsflaten (Rønne i dette bind.). 

DATERING PÅ GRUNNLAG AV TYPOLOGI, STRANDLINJE OG 
14

C-DATERINGER 

Funnmaterialet fra boplassen hører i all hovedsak inn under nøstvetfasen, ca 7500-5800 BP 
(6500-4800 f.Kr.). Karakteristisk for denne perioden er nøstvetøkser, store, konkave 
slipeplater, sandsteinskniver, kraftige avslagsbor og mikroflekker produsert på 
håndtakskjerner (Mikkelsen 1975a). Et framtredende trekk på boplassen er den store mengden 
med nøstvetøkser, slipeplater, oppskjerpingsavslag og bergartsavfall. Spredningen av disse 
funnene, både i tilknytning til ildstedene og områdene sør og øst på flaten, viser at bruk og 
produksjon av økser har vært av særlig betydning. Det store antallet regulære mikroflekker, 
både hele og fragmenterte, og de mange håndtakskjernene på boplassen viser både til 
produksjon og bruk av mikroflekker. Det finnes et stort antall bor, hovedsakelig kraftige 
avslagsbor med et tilnærmet trekantet tverrsnitt, og disse er spredt over hele flaten. Funnene 
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fra Torpum 9b er typiske for funninventaret på de klassiske nøstvetboplassene i Øst-Norge. 
Det indikerer at boplassen har vært i bruk innenfor klassisk nøstvettid, og ikke i overgangen 
til tørkopfasen/fase 3 i mellommesolitikum eller kjeøyfasen/fase 4 i senmesolitikum. 

Boplassens beliggenhet i dag på 4 7-50 m o.h., gir en bakre datering for når den kan ha vært 
bebodd. Strandlinjekurven for Halden-området viser at flaten ikke kan ha vært tatt i bruk før 
omkring 6500 BP, da sjøen sto omkring 46 m høyere enn i dag (Sørensen 1999). Før dette 
tidspunktet ville deler av boplassområdet ha stått under vann. Den sentrale delen av 
boplassflaten, hvor ildstedene er undersøkt, ligger på 50 m høyde, og terrenget heller svakt 
ned mot øst. I området lengst øst og sørøst på terrassen, hvor prøvestikkene og grøfta for 
såldemasser er gravd, er høyden 4 7 m o.h. Terrenget faller siden kraftig ned mot dalbunnen i 
øst, og sjøen må ha stått helt opp til kanten av boplassområdet omkring 6500-6400 BP. De 
topografiske forholdene tilsier at boplassen har hatt en velegnet havn i øst. Stranden har på 
dette tidspunktet ligget 30-40 m fra den sentrale delen av boplassflaten med ildsteder. 
Funnkonsentrasjonene fortsetter til kanten av terrassen i øst og sørøst, noe som tydelig viser at 
boplassområdet har strukket seg ned mot stranden. 

Av de 19 14C-dateringene fra boplassen er 12 fra nøstvetfasen (tabell 9). Hovedparten av disse 
er fra sikre kontekster tatt av hasselnøttskall og trekull fra kulturlag, ildsteder og 
nedgravninger. 14C-dateringene faller innenfor perioden ca 6500-6200 BP (BC 5500-5200) og 
må antas å datere den primære bosetningen på stedet. Dateringene har en spredning over en 
periode på omkring 300 kalenderår, innenfor en sannsynlighet på ett sigma eller 68%. Sju av 
dateringene faller innenfor en hundreårsperiode og omfatter ildstedene A5, A7a og Al3, 
nedgravningen A 7b, kulturlaget A2 og ildstedene A2b og A2c. De eldste dateringene på 
boplassen er fra kulturlaget A2, ildstedet A2a og nedgravningen A4. De to yngste dateringene 
fra nøstvetfasen er fra nedgravningen A 1 og funnførende lag ved denne. I tillegg finnes en 
14C-datering av et ildsted (A502) som ble påvist like vest for boplassen i forbindelse med 
sjakting (Rønne i dette bind). Ildstedet er datert til 6430±55 BP (BC 5435-5285) og må 
dermed være samtidig med Torpum 9b. Dette ildstedet ligger så nært boplassen at det må ses i 
sammenheng med bosetningsaktiviteten her. Det er dermed en stor overensstemmelse mellom 
dateringene fra nøstvetfasen som gir en dateringsramme for bosetningsaktiviteten innenfor et 
velavgrenset tidsrom. Kalibreringen av dateringene og sannsynlighetsberegningene for 
alderen ved to sigmas avvik (beregninger er gjort i OXCal v3.8), gir en mulighet for at flere 
av dateringene kan være samtidige. 

Utover nøstvetmaterialet finnes et lite, men ikke ubetydelig, funnmateriale av senneolittisk
eldre bronsealderstype. Enkelte av disse må sies å være sjeldne, slik som fiskekroken av flint, 
ildflinten med hakk og boretappen. Funnene kan ikke dateres nærmere innenfor perioden, 
men antas å kunne være samtidige med steinrydningen og rydningsrøysene som ligger i 
utkanten av boplassen, of dermed være samtidig med deler av bosetningen på Torpum 9a. 
(Rønne i dette bind). To 1 C-prøver fra Torpum 9b har gitt datering til senneolitikum, noe som 
synes å passe godt med funnene fra boplassen av senneolittisk-eldre bronsealderstype. 14C
dateringen fra kulturlaget A2 kan ikke knyttes til noe anlegg, og det er sannsynlig at den 
stammer fra aktivitet i forbindelse med rydding eller dyrking av flaten. 14C-dateringen fra A6 
antas å være fra en nedgravning. I nærheten av nedgravningen er det framkommet både 
keramikk og slipt flint som kan indikere at det har foregått bosetningsaktivet på stedet i 
senneolitikum. De to kokegropene som er datert til yngre romertid, gir samtidig inntrykk av at 
området også til en viss grad har vært benyttet inn i eldre jernalder, kanskje til utmarksbruk. 
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Dateringen av boplassen Torpum 9b kan i all hovedsak knyttes til nøstevetfasen i perioden ca 
6500-6200 BP (BC 5500-5200), på grunnlag av typologiske trekk i funnmaterialet og 14C
dateringer. Dette overensstemmer godt med den daterte strandlinjekurven i området, som 
tilsier at en bosetning må ha funnet sted etter omkring 6500 BP. Funnmaterialet fra 
nøstvetfasen er stort og har en svært homogen funnsammensetning, noe som indikerer at 
bosetningen har funnet sted innenfor et relativt avgrenset tidsrom. 

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

Ved et havnivå på omkring 46 m hadde boplassen en beliggenhet nær sjøkanten, og lå da på 
vestsiden av den forhistoriske fjordarmen sør på "Svinesundøya" (figur 40). Boplassen har 
ligget i en bukt, skjermet av bergkoller i nord og sør. Den må dermed ha vært godt beskyttet 
for vær og vind, og antagelig har boplassen hatt gode lokalklimatiske forhold. Det kan bli 
svært varmt her om sommeren med lite vind og stekende sol. Boplassflaten har hatt svært god 
drenering, noe som trolig har vært av betydning for valg av boplassområde. Ved Torpum 9a, 
50 m nordvest for boplassen, renner en bekk som har gitt god tilgang til friskt vann. Disse 
forholdene har bidratt til særlig gode vilkår for bosetningen i dette området. Det utgravde 
feltet kan ha ligget omkring 30-40 m fra sjøen, men boplassområdet har sannsynligvis 
strukket seg helt ned til stranden i øst. Det er flere mulige steder hvor man har kunnet legge til 
med båt, enten inntil strandområdet i øst eller i bukta nord for boplassen, ved Torpum 16. 

På grunnlag av det bevarte beinmaterialet og funn av hasselnøttskall, kan man si noe om hva 
slags ressurser som er utnyttet ved boplassen. Materialet er stort sett funnet i gode kontekster i 
ildsteder, nedgravninger eller kulturlag. De fleste beinene er ubestembare, men av de som har 
kunnet bestemmes er lomvi, alkefugl, teist, villsvin, lyr/sei og mulig menneske. Alkefuglene 
lomvi, alke og teist er sjøfugler og hekker langs kysten. Teist er betraktlig mindre enn alke og 
lomvi. Alke og lomvi hekker i store antall i bratte fjellsider ved havet, og overvintrer langs 
hele kysten. Teist hekker i oppsprukket kystfjell eller steinurer langs hele kysten. Det er mulig 
at disse fuglene har hatt hekkeplasser i nærheten, da det finnes en del bratte hyller i området 
slik som for eksempel ved lokalitet Torpum 13 som ligger noen hundre meter fra boplassen 
(Jaksland i dette bind). Eventuelt kan fuglene ha blitt fanget ute på sjøen utenfor 
hekkeperioden. 

Knokler av alkefugler forekommer på flere steinalderboplasser fra nøstvetfasen i Oslofjorden, 
slik som på Frebergsvik og Skoklefald hvor begge boplassene har et tydelig marint grunnlag 
(Mikkelsen 1975b; Jaksland 2001b). På Frebergsvik finnes et betydelig antall dyreknokler, 
hvor bein av småhval og alkefugl var dominerende (Mikkelsen 1975b: 130). Av landpattedyr 
er det kun påvist en knokkel av rev på denne boplassen. På Skoklefald er det særlig fisk som 
dominerer, og landdyr er heller ikke her særlig representert. På Haldenboplassene er det ikke 
et tilsvarende marint materiale. Her dominerer landpattedyr, og det finnes bevart bein av svin, 
rådyr, hjortedyr, hare, oter og bever. Av fisk er det kun noen enkelte bein, blant annet av torsk 
(Hufthammer u.å.). Disse boplassene ser ut til å ha vært mer orientert mot jakt på 
landpattedyr. 

Sammenlignet med Torpum 9b, hvor det finnes en større variasjon av bein både fra pattedyr, 
fisk og sjøfugl, kan det tyde på at boplassen på "Svinesundøya" har hatt en større grad av 
marin orientering enn boplassene på fastlandet. Beinmaterialet er imidlertid såpass 
beskjedent, og det er få bein av pattedyr som kan bestemmes, noe som gjør det problematisk å 
trekke noen sikre konklusjoner vedrørende erverv. Boplassens beliggenhet på en øy taler 
imidlertid for at ressursene ved sjøen har vært viktig. Påvisningen av både fugl, fisk, pattedyr 
og hasselnøttskall indikerer samtidig at økonomien har vært basert på et bredt 
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ressursgrunnlag. Trolig har både fiske, jakt og sanking vært av stor betydning. Hvilken tid på 
året boplassen har vært brukt, er uvisst, men jakt på sjøfugl kan ha foregått i hekkeperioden, 
det vil si i vår og sommerhalvåret. Forekomsten av hasselnøtter gir dessuten en indikasjon på 
bosetning om sensommeren eller høsten. Dette kan gi en antydning om at boplassen har vært 
benyttet innenfor perioden våren til høsten. 

Det er funnet svært mange økser, oppskjerpingsavslag, bergartsavfall og fragmenter av 
slipeplater på boplassen. Funnspredningen viser at disse ligger spredt over store deler av 
boplassflaten, både innenfor utgravningsfeltet og helt ut til kanten av terrassen mot øst og 
sørøst. Dette vitner om en omfattende bruk, vedlikehold og produksjon av økser. Det er 
usikkert hvor stor andel av øksene som har blitt produsert på boplassen, noe som blant annet 
har sammenheng med at bare deler av bosetningsområdet er gravd ut. Funnmaterialet som ble 
samlet inn fra løsmassene fra grøfta sørøst for feltet, omfatter særlig mye bergartsavfall. Dette 
er ikke tatt med i den totale funnmengden fra boplassen, men ser man det sammen med det 
øvrige bergartsmaterialet, er det sannsynlig at mange av øksene har vært produsert på 
boplassen. Det er ikke funnet noen hele, ubrukte økser, slik som på Torpum 2 (Johansen i 
dette bind). Funnene av oppskjerpingsavslag ved ildstedene viser tydelig at vedlikehold og 
reparasjon av økser har foregått ved disse. Dette forsterker inntrykket av at aktivitetene på 
boplassen har vært knyttet til bruk av økser. Det er argumentert for at nøstvetøksene har vært 
brukt til uthuling av stokkebåter (Alsaker 1987: 75; Jaksland 2002a: 68-69; Mikkelsen 1975b: 
69,146). I Norden er de eldste funnene av stokkebåter fra Danmark fra omkring 6500 BP, og 
det er antatt at disse overtar eller supplerer andre typer båter av skinn eller never (Christensen 
1997). Båten har vært nødvendig for å kunne bo på "Svinesundøya" og utnytte ressursene i 
kystområdet, og det er derfor god grunn til å tro at stokkebåter er bygd og reparert på 
boplassen. Øksene kan også tenkes å ha blitt brukt til hugging av tre med andre formål enn 
arbeid med båter, som bygging av hytter eller rydding av tre til brensel. 

På boplassen Berget 1, som ligger omtrent 700 m nord for Torpurn 9b, er funnmengden lav 
med omlag 6500 artefakter. Innslaget av økser er likevel relativ stor med 22 stykker. 
Boplassen ligger 48 m o.h. og er datert til ca 6400 BP (Jaksland 2002a). På Torpum 2, som 
ligger et par hundre meter nord for Torpum 9b, er det omkring 25 000 artefakter og 30 økser. 
Denne boplassen ligger 47 m o.h. og er datert til 6400-6300 (Johansen i dette bind). Hvis man 
sammenligner Torpum 9b med andre nøstvetboplasser i Oslofjordområdet, er det kun den 
klassiske nøstvetlokaliteten på gården Nøstvet i Ås med over 300 økser som har flere 
øksefunn. Det er imidlertid kjent at det på enkelte gårder i Sande og Brunlanes i Vestfold er 
funnet et hundretalls økser (Glørstad 2002c). På boplassen Frebergsvik finnes 33 økser, både 
trinnøkser, nøstvetøkser og meisler (Mikkelsen 1975b: 64). På Haldenboplassene lok. 1, 2 og 
3 finnes på de enkelte lokalitetene henholdsvis 63, 93 og 60 økser (Lindblom u.å.). I Vest
Sverige er lihultøksen, som tilsvarer nøstvetøksen, den vanligste øksetypen i senmesolitikum. 
Den opptrer på boplasser fra BC 5800-4500, og det største antallet økser i dette området 
finnes i Båhuslen (Lindgren og Nordquist 1997: 65). Den klassiske Lihultboplassen som 
ligger 25 km sørøst for Torpum 9b, har 65 bergartsøkser og 15 trinnøkser (Alin 1955: 184). 
På boplassen Gåshult, som ligger bare noen få kilometer fra Svinesund, er det gjort funn av 70 
økser. Herfra finnes to 14C-dateringer som er samtidige med Torpum 9b, henholdsvis 
6350±55 BP og 6490±55 BP (Schaller muntlig meddelelse). Torpum 9b utmerker seg således 
med et rikt øksemateriale. Det kan bety at boplassen har vært intensivt brukt og at øksene har 
vært et viktig redskap for de aktivitetene som har foregått, eller at plassen har vært i bruk i 
relativt lang tid, kanskje så mye som i 300 år, med inntil ni generasjoner. Flere 
aktivitetsområder er påvist på boplassen, for bruk og vedlikehold samt produksjon av økser, 
flintknakkeplasser, produksjon og reparasjon/vedlikehold av flintredskaper som mikroflekker 
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til flinteggpiler, skrapere og bor, bruk av redskaper til skinnbearbeiding, boring i tre, hom 
eller bein og mattilberedning (figur 77). Flere av aktivitetsområdene er lokalisert til ulike, 
delvis overlappende områder og i særlig grad knyttet til ildstedene på boplassen. Det finnes 
også områder som kan oppfattes som avfallsområder, slik som konsentrasjonene av skjørbrent 
stein vest, sørvest og nordvest på feltet. De store konsentrasjonene av flintavfall lengst øst på 
feltet kan muligens representere et utkastområde for avfall. 

Det er interessant å se boplassen i relasjon til nøstvetbosetningen lenger vest på terrassen på 
Torpum 9a, hvor det er påvist flere ildsteder som er 14C-datert til perioden ca 6800-7100 BP 
(Rønne i dette bind). Det er funnet 25 økser på boplassen, de fleste er nøstvetøkser men 
enkelte er også prikkhuggede trinnøkser. Det er ikke påvist sikre prikkhuggede økser på 
Torpum 9b, noe som kan ha sammenheng med at dette er vanligere tidlig i nøstvetfasen. 
Boplassen ligger 52 m o.h. og dermed noe høyere i terrenget enn Torpum 9b, og sjøen sto i 
denne perioden høyere. Det er tydelig at hele terrassen som Torpum 9a og 9b utgjør, har vært 
nyttet til bosetning i hvert fall i to perioder i nøstvetfasen. I perioden mellom 6500-6800 BP er 
det ingen 14C-dateringer. Om dette skyldes lokale forhold som at flaten på denne tiden ikke 
var godt nok egnet for bosetning sett i relasjon til gode havneforhold eller om andre steder i 
området har vært nyttet i denne perioden, er usikkert. Hele terrassen er ikke utgravd, men 
systematiske prøvestikk tatt på flatene i området viser at det også finnes store konsentrasjoner 
av funn på en flate sør for Torpum 9a og sørvest for 9b, som indikerer at det har også har 
ligget en nøstvetboplass her. 

Torpum 2 er forskjellig fra Torpum 9b både når det gjelder beliggenhet i landskapet og type 
boplassaktivitet (Johansen i dette bind). Boplassen lå på et nes og må ha vært mer eksponert 
for vær og vind. Den har store konsentrasjoner av flint, men andelen av økser og bergart er 
mye lavere. Selv om bruk og vedlikehold av økser har vært en av aktivitetene på boplassen, er 
det først og fremst produksjon og bruk av flintredskaper som bor, skrapere og 
flinteggredskaper som er mest dominerende. Dette innebærer at aktivitetene på de to 
boplassene har vært forskjellig. 

Det er ikke gjort noen funn av boligstrukturer på boplassen slik som på Berget 1. Strukturen 
derfra har form av en run do val tuft med et innvendig mål på omlag 16 m2

• Den var avgrenset 
av lave voller og hadde et kullholdig lag innenfor. I tilknytning til tufta lå det et par økser som 
er antatt å ha blitt brukt under byggingen av denne (Jaksland 2002a). Det utelukker imidlertid 
ikke muligheten for at Torpum 9b har rommet en eller flere boligstrukturer. Det er 
nærliggende å tro at disse kan ha stått i området hvor kulturlagene og ildstedene ligger. 
Hovedparten av steinene som fmnes i utkanten av kulturlagene er antatt å være ryddet og lagt 
til side, slik som ved A2 og A 7, hvor steinene ligger jevnt spredt ved siden av hverandre like 
utenfor kulturlagene (figur 59-60). Kulturlagene A2 og A6 måler omkring 3,5x2,5 m, og disse 
kan kanskje være rester etter gulv i små hytter/telt. Om dette er tilfelle, har de rommet 
innendørs ildsteder. Området i sørvest med kulturlag A6 er delvis forstyrret av senere aktivitet 
på stedet, noe dateringene av nedgravningen i A6 viser. Det er lite stein på denne delen av 
flaten, noe som kanskje kan ha sammenheng med rydding av flaten i senneolitikum. Dette må 
imidlertid ha vært et sentralt aktivitetsområde på boplassen i nøstvetfasen. Det er mulig at 
kulturlagene med tilhørende ildsteder og nedgravninger kan representere rester etter to 
hytter/telt. Disse kan ha stått her samtidig eller stamme fra to ulike opphold. Det er påfallende 
likhet mellom plasseringene av ildstedene og nedgravningen i A 7 og A2. Begge har et stort 
regelmessig ildsted med kraftige trekullag og mye skjørbrent stein, og et mindre med en 
tilhørende nedgravning mellom. Nedgravningene var jevnstore, svært regelmessige og 
fyllmassen inneholdt trekull, noe skjørbrent stein, brente bein og hasselnøttskall. 
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Nedgravningene kan ha inneholdt en beholder for oppbevaring eller oppvarming av mat. Hvis 
kulturlagene er spor etter gulvflater i boliger må disse nødvendigvis ha vært små og lett 
konstruerte. Steinene i utkanten av A2 og A 7 lå jevnt spredt utenfor kulturlagene og kan ha 
inngått i en teltring, slik at det utvendige målet på disse har vært noe større enn kulturlagene 
tilsier. På boplassen kan det dermed ha stått tre teltlignende konstruksjoner, knyttet til 
kulturlag A2, A 7 og A6. Disse vil da nødvendigvis representere en annen boligtype enn den 
som er funnet på Berget 1, som hadde veggvoller og var nesten dobbelt så stor. 

De framsatte tolkningene, om hvorvidt ildstedene på boplassen har ligget innendørs eller 
utendørs, er usikre og må kun oppfattes som forslag til tolkninger. Det er en viss romlig 
struktur på boplassen som gir mulighet for å si noe om organiseringen, med en samling av 
kulturlag og ildsteder sentralt på flaten og klare aktivitetsområder. Anleggene lå spredt over et 
område på 120 m2 med en regelmessig avstand til hverandre. Fra AS til Al3 og A2a og A2b 
var det 4 m, og mellom A13, A2a og A 7a var det 3-4 m. Funnspredningen ved ildstedene og 
nedgravningene viser at det har foregått aktiviteter som kan knyttes til mattilberedning, 
skinnbearbeiding, flintknakking, mikroflekkeproduksjon, bruk og reparasjon av økser, samt 
økseproduksjon. I områdene øst og sørøst for ildstedene har det trolig vært mange 
virksomheter som økseproduksjon, bruk av økser for eksempel i forbindelse med bygging 
eller reparasjon av stokkebåter, redskapstilvirkning, slakteplasser med mer. 

Det er lite som tyder på at boplassområdet er et resultat av mange uavhengige besøk, noe de 
regelmessige fordelingene av anleggene og de ordnede funnspredningene illustrerer. 14C
dateringene viser at boplassen har vært i bruk innenfor en periode på maksimum 300 år, men 
hovedparten av dateringene ligger innenfor et kortere tidsom. Det er vanskelig å si noe om 
varigheten på oppholdene, men størrelsen på boplassområdet, som er antydet å kunne være 
omkring 1500 m2

, de mange ildstedene og det dominerende innslaget av økser og økserelatert 
materiale, tyder på at Torpum 9b ikke er en spesialisert jaktboplass, som har hatt flere 
uavhengige opphold. Den homogene sammensetningen i materialet og det ensartede 
spredningsmønstret omkring kulturlagene og ildstedene, gjør det sannsynlig at Torpum 9b har 
vært bebodd av mennesker som har hatt den samme tradisjonen i bruken av boplassen. Man 
har vendt tilbake til stedet flere ganger, kanskje som en del av et sesongmessig 
bosetningsmønster. Boplassens beliggenhet på øya kan ha vært sentral for en eller flere 
gruppers utnyttelse av kystlandskapet i dette området i perioden ca 6500-6200 BP. Av de 
undersøkte boplassene på Svinesund er det Torpum 9 som særlig utpeker seg med de største 
og fineste flatene. Både Torpum 9a og Torpum 9b har hatt bosetning i nøstvetfasen som 
strekker seg over flere hundre år. Deres lokalisering er nært knyttet til datidens strandlinje, og 
boplassene har hatt gode havneforhold, rik tilgang til ferskvann og gode dreneringsforhold. 
Boplassenes beliggenhet lengst ute i fjordarmen ut mot sundet har gitt muligheter til å utnytte 
det umiddelbare nærområdet med gode fiskeplasser sør for boplassen, hekkeplasser for 
sjøfugl og jakt på landdyr inne på øya. Ressurstilgangen må ha vært svært god, noe som har 
kunnet gitt grunnlag for bosetning over en lengre periode av året. 

141 



Svinesundprosjektet bind 2 Varia 55 

142 



Svinesundprosjektet bind 2 Varia 55 

Torpum 9a og Torpum 16 - boplasser med spor fra nøstvetfasen, 
senneolitikum, bronsealder og eldre jernalder 
Ola Rønne 

INNLEDNING 

Utgravingsområdene lå på eiendommen Torpum, 15/1. Lokaliteten Torpum 9 ble registrert 
ved prøvestikking av Ove Olstad i 1991-92 (Olstad u.å.). Han ga lokaliteten navnet R19, og 
dette navnet har fulgt lokaliteten til nå (Olstad u.å., Glørstad 2001 , 2002a, Rønne 2002). 
Lokaliteten har ved utgraving fått navnet Torpum 9a for å unngå sammenblanding med andre 
lokaliteter. 

Arbeidet med utgravingen ble ledet av Ola Rønne. Utgravingen ble foretatt over to sesonger. I 
2001 ble utgravingene påbegynt 3. juli og avsluttet 30. august. I 2002 ble arbeidet startet den 
15. april og avsluttet 21. juni. 

BELIGGENHET OG TOPOGRAFI 

Lokaliteten ligger på vestsiden av dalgangen mellom Børsåsen og Røsse:fjella. I nord ligger 
gårdene Berget 23/10, og Stensrød, 10/3, lenger sør Svinesundhagen. Boplassen befinner seg 
vest for enden av Svinesundhagen, rett under Røsse:fjella. I luftlinje er korteste vei til 
Ringdals:fjorden 275 m mot sørøst, men sjøen kan ikke sees herifra. Lokaliteten ble ved 
registrering antatt å være omlag 3600 m2 (Olstad 1992), men er nok i realiteten nærmere 5000 
m2

. Den er den største sammenhengende flaten i denne delen av traseen og den største 
registrerte steinalderlokaliteten. Området ligger mellom 50 m og 52,5 m over dagens havnivå. 

Lokalt er flaten delt av en myr i midten og i nord avgrenses den av en bekk, som går øst-vest. 
I vest stiger terrenget bratt mot Røsse:fjella og i nordøst og sørøst er det knauser som 
avgrenser lokaliteten. På vestsiden faller terrenget svakt ned mot myra. På østsiden av myra 
faller terrenget mot vest, ned mot myra, og svakt mot øst i retning av Svinesundhagen. På 
begge sider av myra er det tørre lettdrenerte flater. Lokaliteten er delt opp i Torpum 9a, 
Torpum 9b og Torpum 16. Dette skyldes at området ble undersøkt av to selvstendige gravelag 
med forskjellig utgravingsmetodikk og problemstillinger (Tørhaug i dette bind). Torpum 16 
var opprinnelig skilt ut som en egen lokalitet, men må betraktes som et utkantområde av 
hovedlokaliteten Torpum 9. Den vil i det følgende kun bli omtalt som Torpum 16 
metodekapitlet og hvor det er nødvendig å skille lokaliteten fra hovedlokaliteten Torpum 9. 

Vegetasjonen i området besto av granskog med innslag av bjørk, med furu på rabbene. 
Undervegetasjonen var gress, mose og urter. Flaten ligger lunt og er solrik, med gode 
løsmasseforhold for bosetning og enkel tilgang på ferskvann. 

STRATIGRAFI 

Hovedsakelig består jordprofilet på lokaliteten av en typisk podsolprofil med et tynt 
råhumuslag, et grått utvaskingslag og et oransje anrikningslag. Topplagene består av sand, 
iblandet stein og grus. Dypere ned i grunnen er det tyngre masser, som silt og leire. I flaten 
framstår anrikningslaget som spettete. Nord på lokaliteten er massene noe mer grusholdige 
enn ellers. Her er fargen på anrikningslaget mørkere. Dette laget er vannpåvirket med 
kraftigere utfelling. I tilegg kommer massene i og under myra, som beskrives i neste avsnitt. 
Generelt er massene svært utvasket på lokaliteten. 
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SJAKT 

En sjakt ble anlagt for å undersøke naturprofilet på lokaliteten. Denne ble lagt sør for 
utgravingsornrådene i 2001 og strekker seg fra sørvest til nordøst. Den ble gravd fra et stykke 
opp i skråningen på vestsiden og stopper et par meter sør for det østlige utgravingsfeltet. 
Sjaktas lengde var 45,7 m. Sjaktas dybde varierte mellom 0,5 og 1 m. 

LAGFØLGE 

Beskrivelse av lagfølgen i sjakta er fra sørvest mot nordøst. 
Fra 0-5 ,5 mer det registrert en tydelig podsolprofil. Øverst er et lag med råhumus som har en 
tykkelse på mellom 0,1 og 0,15 m (lag 1). Deretter kommer et utvaskingslag av grå farge som 
måler 0, 1-0, 18 m (lag 2), fulgt av et anrikningslag av gul orange farge som går ned mot 
bunnen av sjakta (lag 3). Sjaktas dybde varierer mellom 0,78 m og 0,63 m i denne enden. 
Massene består av sand, litt grus og enkelte stein. 

Ved ca 4 m, målt fra sørvest mot nordøst, finnes i tillegg til de nevnte lagene, et mer 
grusholdig lag i bunnen av sjakta (lag 4). Dette laget er fra 0,05-0,2 m tykt. Laget fortsetter 
fram til omlag 7 m. Det pipler vann opp i bunnen av sjakta, som her er 0,6 m dyp. 

Fra 5,5 m, fram til ca 14,5 mer det påvist et mørkere lag under anrikningslaget, tykkelsen er 
mellom 0,2 og 0,5 m (lag 5). Laget virker humøst og inneholder også jernutfelling og sand. 
Dette laget tolkes som vannpåvirket. Laget går gradvis over i ren myr fra 14,5 m til 42 m. Her 
er det myrtorv øverst (lag 6). Mektigheten på myrtorvlaget er mellom 0,3 og 0,5 m. 

Siltlaget under myrtorva (lag 7) er av grågrønn farge. Dette laget kan sees i bunnen av sjakta 
under lag 5, fra omlag 13 m, før dette laget går over til ren myrtorv. Mektigheten varierer 
mellom 0,1 og 0,7 m. En del steder virker det som om humusstoffer fra myra er vasket ned i 
siltlaget under, slik at dette har fått brunlige sjatteringer. Siltlaget fortsetter helt fram til 32,6 
m. 

Under siltlaget, særlig mellom 32,6 m og 42 m, går siltlaget over i leire i bunnen av sjakta 
(lag 8). Dybden på sjakta er her 0,65-0,75 m. Mektigheten på dette laget er opp til 0,3 m 
(trolig tykkere, men sjakta er ikke gravd dypt nok til å avgjøre det). 

Fra 42 m og til sjaktas nordøstende ved 45,70 m, stiger terrenget og myra tar slutt. Her består 
profilet av et lag med råhumus, ca 0, 1 m tykt, og under dette er det grå utvasket sand ned mot 
bunnen av sjakta (lag 9). 

Etter et kraftig regnskyll ble sjakta stående under vann resten av feltsesongen. Vannspeilets 
maksimum begynner ved ca 6,5 m i bunnen av sjakta. Terrenget er her skrånende. Fra 17 m 
går vannspeilet i flukt med og over sjakta. Dette fortsetter fram til 42,4 m. Her stiger terrenget 
den andre veien. Vannet sto inn på de lavereliggende delene av feltet i vest og rundt 
rydningsrøys 103. 

En mulig forklaring på myrdannelsen er at de fine silt- og leirmassene i bunnen av myra har 
pakket seg, sementert og tettet undergrunnen slik at vannet ikke har kunnet trenge igjennom. 
En annen faktor kan være at fine masser er vasket ned fra begge sider av myra. Erosjon som 
følge av menneskelig aktivitet i området, kan ha vært en medvirkende årsak til myrdannelsen, 
gjennom økt utvasking og påfølgende sementering av silten. Pollenanalysen av myra viser at 
tilsig av silt har skjedd også etter at myra var dannet (Helge I. Høeg i dette bind). 
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Det er, som vi senere skal se, grunn til å hevde at flaten har vært dyrket. Vi har ikke klart å 
skille ut rester av menneskeskapte lag i sjakta som går gjennom lokaliteten. Dette kan tyde på 
at det er svært lenge siden flaten har vært brukt til jordbruk. Myrdannelse og podsolprofil 
skapes over lang tid. Utvasking av mineraler og humus er en konstant pågående prosess. 
Mange faktorer spiller inn for dannelsen av podsolprofiler, blant annet hvor surt jordsmonnet 
er. I granskog er jordsmonnet surt og vil derfor gi en raskere podsolering enn i et basisk miljø. 
For å ha et sammenligningsgrunnlag til tolking av profilet, dro vi på befaring til en liten 
husmannsplass i Oredalen, hvor det er tufter og åkersystemer som har ligget brakk i granskog 
i over hundre år. Her var jordsmonnet relativt upåvirket av utvasking, uten tegn på 
podsolering. Dette understøtter vår hypotese om at det er svært lenge siden det har vært 
dyrking i området rundt Torpum 9, fordi en skulle anta at vi hadde kunnet observere rester av 
matjordslag i profilet hvis det ikke var lang tid siden det var jordbruk her. 

En viktig observasjon var at det fantes kull i massene helt ned til 1 m dybde i bunnen av 
sjakta. Dette er trolig brente røtter etter skogbranner. 

MÅLSETTING OG PROBLEMSTILLING 

Et prioritert mål ved utgravingen av Torpum 9a var å forsøke å finne spor etter steinalderens 
hytter, hus og andre typer anlegg som ildsteder, kokegroper, stolpehull og andre nedgravinger. 
Et delmål var å undersøke sammenhengen mellom denne type anlegg og de tradisjonelle 
funnene fra steinalderen for å forstå boplassens strukturering (Glørstad 2001 , Glørstad 2002a: 
23). For å nå dette målet har vi forsøkt å utvikle nye metoder. Vi har tillempet maskinell 
flateavdekking til bruk i skog, og vi har kombinert denne metoden med prøvestikking og 
fosfatkartering. På denne måten har vi kunnet undersøke større områder enn ved 
steinalderutgraving i metersruter, kvartruter og lag. 

Boplassen ligger på den største flaten i området og er registrert som en stor nøstvetboplass, 
men under utgravingen kom det også fram gjenstandsmateriale og anlegg fra neolitikum, 
bronsealder og eldre jernalder. Dette gjorde at problemstillingen også måtte omfatte å skille 
anleggene kronologisk. Særlig det neolittiske innslaget av funn gjorde at søk etter langhus og 
jordbruksspor ble aktualisert, og at nøstvetmaterialet måtte sees på som mulig skadet eller 
omrotet av aktivitet fra senere perioder. 

Funn av rydningsrøyser under myra gjorde at fokus på problemene rundt tidlig jordbruk og 
fossile åkre ble ytterligere forsterket. 

UTGRAVINGSMETODE 

Utgravingsmetoden ble bestemt av to forhold. Det ene var at lokaliteten var for stor til å 
totalgraves i metersruter, kvartruter og lag. Det andre var at vi ville prioritere søk etter anlegg 
som hytter og hus og interne sammenhenger mellom anlegg på boplassen. Vi valgte derfor å 
tilpasse maskinell flateavdekking (se Løken et al. 1996) til bruk i skog ,og vi ville åpne opp så 
store flater som mulig for å forsøke å finne anlegg og sammenhenger mellom anlegg. I praksis 
ble dette en prøve- og feileprosess som tilslutt ga gode resultater, men som også var langt mer 
tids- og arbeidskrevende enn en vanlig maskinell flateavdekking. Dette skyltes blant annet at 
det sto stubber etter tett skog spredt ut over flaten. På grunn av utvasking var det heller ingen 
lagdeling som anga hvor dypt vi skulle la maskinen grave. 

Først ble flaten prøvestukket i et 7x7 m rutenett. Dette ble gjort for å skaffe tilveie en 
utbredelse av gjenstandsmaterialet på flaten. 
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Figur 79: Maskinelljlateavdekning i skog. Foto: Per Erik Gjesvold. 

Figur 80: Utgravingssituasjon. Foto: Ola Rønne. 
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Deretter begynte arbeidet med å avdekke flaten med en mellomstor, åtte tonns gravemaskin, 
med flatt skjær på grabben. En erfaren maskinfører begynte å fjerne torv og sand ned til 
anrikingslaget, dvs. ca 0,1 m ned. 

Vi renset opp for hånd med krafse, rotsaks og graveskje for å kunne observere nedgravinger 
og strukturer. Siden vi ikke befant oss i dyrket mark, antok vi at vi ville kunne se 
fargeforskjellene mellom sanden under utvaskingslaget og eventuelle nedgravinger. Denne 
antagelsen viste seg å være feil. 

Ved et tilfelle ble et anlegg funnet i et prøvestikk. Dette anlegget kunne ikke observeres i 
flaten før 0,28 m under markoverflaten. Etter denne oppdagelsen krafset vi de åpnede flatene 
ytterligere 10 cm ned. Vi fikk da fram en del strukturer med brent stein. Disse ble tolket som 
ildsteder. Det var svært lite kull igjen i anleggene. Etter hvert lot vi maskinen gå noe dypere, 
samt at vi krafset unna mer masse, slik at vi kom dypere umiddelbart. 

Som ventet ble røtter en utfordring, men det lot seg gjøre å la maskinen gå ganske tett inntil 
granstubbene og forsiktig grave av jorda i tynne lag. Grabben ble gjentatte ganger dratt over 
og i flukt med røttene slik at disse ble svekket og til slutt gikk av inne ved stubben. Det 
viktige var at gravemaskinføreren var "lett på labben" slik at ikke for mye jord ble dratt opp i 
denne prosessen. Med en rask opprensing av løsmassene med krafse og graveskje, hadde vi 
etablert en flate hvor det var mulig å observere nedgravinger. Dette gjaldt spesielt der hvor det 
var relativt fine masser i undergrunnen og en viss avstand mellom stubbene, slik at grabben 
kunne komme inn i mellom. Rotsystemet til grana var det lettest å fjerne. Men selve stubbene 
klarte vi ikke å få bort, fordi vi da dro opp og rotet til masser over et stort område. Det vil si at 
området der stubbene sto, i de fleste tilfeller ikke ble undersøkt. 

Flateavdekking er en grov metode å bruke på en steinalderlokalitet i den forstand at vi fjerner 
en stor del av gjenstandsmaterialet. I 2001-sesongen forsøkte vi å måle inn og å ta vare på alle 
funnene som ble gjort under utgravingen. Ved krafsing vil en få overvekt av storredskaper og 
større flintgjenstander. Mikroflekker og små avslag vil være vanskeligere å se. En annen 
observasjon var at i lett regnvær ble artefaktene dekket av sand og dermed vanskeligere å 
finne. Dette førte til at representativiteten i det innsamlede materialet ble svært varierende, 
samt at arbeidet med å måle inn alle funnene gikk på bekostning av søk etter og undersøkelse 
av anleggspor. I 2002 oppga vi praksisen med å ta inn alle funn. Vi forsøkte heller å ta inn 
funn som kunne knyttes til anleggene. Vi såldet den delen av anleggene som lå i profilsnittet 
og tok vare på gjenstandene. Vi tok også inn andre funn som var diagnostiske. Dette reduserte 
funnmengden til en tidel av funnmengden fra 2001-sesongen, uten at informasjonspotensialet 
ble særlig redusert. 

Funnene ble fortløpende gitt et funnummer og kartfestet digitalt. Alle anlegg ble gitt 
fortløpende anleggsnummer og tegnet i plan, i målestokk 1: 10. De ble deretter snittet og det 
ble utarbeidet en profiltegning. 

Forsøksvis la vi ut et rutenett med to kvartruter inne i anlegg og to kvartruter utenfor (til 
sammen 1 m2). Disse ble gravd i lag på 0,1 m og massene såldet, for å forsøke å se på 
funnsammensetningen i og rundt et anlegg. 

Vi kunne med fordel fra starten av utgravingen ha satt igjen profiler tvers igjennom feltet for 
på denne måten bedre ha kontroll med hvor mye masse vi fjernet. Fordi vi ikke hadde profiler, 
brukte vi jordmassene rundt stubber for å se hvor mye masser som var fjernet. I 2002-
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Figur 81: Øverst: Utgravingsfeltet på Torpum 9a mot øst, i bakgrunnen Tmpum 9b. Nederst: Vestre del av 
utgravingsfeltet på Torpum 9 mot nord. I forkant av bildet ligger rydningsrøys 103, merk det mørke laget rundt 
røysa, som viser utstrekningen på myra. Foto: Ola Rønne. 
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Figur 82: Øverst til venstre: Bakerst i bildet sees snitt gjennom ildstedene Al 5a og Al 5c. Profilen på tvers viser 
snitt igjennom ildstedet Al 5a. Den store steinen på høykant midt i ildsted Al 5a er en slipeplate av kvartsitt. I 
forkantforan målepinnen sees stolpehull Al 5b som en mørk sirkulær flekk. Målepinnen er ca 20 cm. Øverst til 
høyre: Stolpehull A6 under utgraving. Målepinnen er ca 20 cm. Midten til venstre: Kokegrop A204 under 
utgraving. Midten til høyre: Branngrav A2 under utgraving. Merk brente bein og skjørbrent stein i 
utgravingsdelen. Målepinne ca 20 cm. Nederst til venstre: Ildsted A109. Målepinne 1 m. Nederst til høyre: 
Øverst i bildet ligger ildsted AJ0, midt på, til høyre ligger ildsted Al 1, nederst ligger ildsted Al 5a. Målepinne 1 
m. Foto: Ola Rønne. 
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sesongen satte vi igjen profiler for å ha bedre kontroll på hvor dypt vi grov oss ned, og om vi 
var i samme nivå over hele flaten. 

Helt til slutt i 2002 brukte vi gravemaskinen til å dypsjakte på hver side av myra. Hensikten 
var å se etter graver eller andre dyptliggende strukturer. Maskinen grov seg nedover omlag 
0,1 m av gangen, og det ble renset opp mellom hvert lag. Vi fant ikke graver, men et par 
strukturer og anlegg ble funnet underveis nedover i massene. 

På lokaliteten Torpum 16 forsøkte vi, i tillegg til å sjakte, også å grave et område i ruter og 
lag. Dette ble gjort for å forsøke å påvise konsentrasjoner av slagg, keramikk eller anleggspor. 
Funnene fra denne delen av utgravingen er imidlertid så få og så fragmenterte at det bør sees i 
sammenheng med resten av lokaliteten Torpum 9. 

KILDEKRITISKE FORHOLD 

Det ble funnet en rusten spiker, ett skår av glasert, rødbrent gods, samt et eidsborgbryne. Alle 
stammer fra forrige århundre. 

Dagens skog i området ble plantet i 1952, etter at den gamle skogen var avviklet. Av Henrik 
Sulengs artikkel om boplassfunn fra steinalderen i Haldenområdet, går det fram at det var 
skog i området før andre verdenskrig (Suleng 1942: 58). Dette tyder på at området har vært 
skogkledt de siste hundre år. Skogsdriften i området ser ikke ut til å ha skadet lokaliteten. 
Men omroting av røtter og rotvelter er en ikke ubetydelig faktor som må tas med i 
vurderingen av anlegg og funnspredning. Rotvelter kan gi en meget komplisert stratigrafi 
(Ortman & Ottander 1998: 13-15). 

En del kildekritiske forhold er knyttet til metoden vi har benyttet på lokaliteten. Ved en vanlig 
flateavdekking blir anleggene definert ut fra farge , jordmassenes konsistens i anlegget, evnen 
til å holde på fuktigheten, eventuelle funn, kullbiter og ikke minst kontekst. Det siste betyr at 
et grunt eller utydelig stolpehull ofte blir godtatt som et anlegg hvis det passer sammen med 
andre stolpehull og utgjør en symmetrisk helhet i et hus. De sure massene i området gjør at 
bevaringsforholdene for organisk materiale var svært dårlige. På Torpum 9 var det liten 
forskjell på massene i anlegget og de omkringliggende massene. Kriterier som evnen til å 
holde på fuktigheten, skjørbrent stein eller skoningstein erstattet i noen grad kravet om 
fargeforskjeller og konsistens i og utenom anlegget. Men i motsetning til en vanlig 
flateavdekking, hvor en godtar et anlegg kanskje bare med et av de ovemevnte kriteriene, hvis 
konteksten er god, ble vi nødt til å benytte oss av en kombinasjon av kriterier for å være sikre. 
Eksempelvis var ikke en ansamling kull nok til å definere et ildsted, men det måtte ha en viss 
grad av utvasking og forekomst av skjørbrente steiner for å skille det fra en rotbrann. Et annet 
problem var at det fantes skjørbrent stein over hele flaten, hovedsaklig høyere opp i lagene 
enn de fleste anlegg med brent stein. Det er likevel ikke til å unngå at enkelte tilfeldige 
samlinger med brent stein kan ha blitt tolket som anlegg eller forstyrret anlegg. 

I 2001 var det svært tørt på Svinesund. Dette er et viktig kildekritisk moment, fordi 
fargenyanser i anleggene blir visket ut ved opptørking og er dermed vanskelige å se. I 2002 
var det fuktigere og derfor lettere å erkjenne og tolke strukturer og anlegg. 
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UTGRAVINGEN 

INNLEDNING 

Varia 55 

Utgravingsområdet ble valg ut fra topografiske forhold og resultatene fra prøvestikkingen på 
flaten. Til sammen ble det åpnet 1480 m2 med maskin på Torpum 9, i tillegg kommer sjakting 
gjennom syv rydningsrøyser, en grop og dypsjakting av 414 m2

, samt flateavdekking av 77 m2 

og utgraving av 19 m2 i metersruter, kvartruter og lag, på Torpum 16. 

Vi har undersøkt en rekke strukturer og anlegg. Noen er blitt avskrevet som natur med en 
gang, andre er undersøkt grundigere og dokumentert. Til sammen 10 ubestemte strukturer, to 
sikre stolpehull, 12 ildsteder, en kokegrop, en grav og sju av 21 rydningsrøyser er undersøkt 
nærmere. Vi har også undersøkt to groper og en rotvelte. 

Anleggstype Antall 

Avfallsgrop 1 

Grav 1 

Ildsted 12 

Kokegrop 1 

Rotvelte 1 

Mulig ildsted 3 

Mulig stolpehull 1 

Mulig veggrøft 1 

Rydningsrøys 21 

Stolpehull 2 

Ubestemt 10 

Tabell 12: Anlegg. 

STRUKTURER OG ANLEGGSPOR 

TERMINOLOGI 

Struktur brukes her om en nedgraving eller et fyllskifte. Anlegg brukes som en tolkning av 
strukturen som menneskeskapt. En struktur er altså et mulig anlegg, men kan også være en 
naturdannelse. Fyllskifte brukes for å benevne at det er en visuell forskjell fra de 
omkringliggende masser. "Fyllskifte" er en mer nøytral term enn "kulturlag", som innebærer 
en tolkning av fargeforandringer i bakken som et menneskepåvirket jordlag. Overflaten er 
betegnelsen på flaten etter at man har fjernet toppmassene med maskin, til forskjell fra 
markoverflaten. Det er skilt ut følgende anleggskategorier, jfr. tabell 12 og figur 83 

STOLPEHULL 

Denne kategorien inneholder to sikre stolpehull og et mulig stolpehull. Stolpehull A6 ble skilt 
ut på grunn av store skoningstein på høykant (se figur 82, 83, 85 og tabell 12). Massen inne i 
anlegget ble mørkere og mer kullholdig nedover i anlegget og i profilet. Det er også funnet et 
stykke keramikk av ubestemmelig type i anlegget. 

Stolpehull A15b er funnet under et ildsted (A15a), datert til bronsealder (se figur 82 og tabell 
12). Det er noe mindre enn A6. Det tegnet seg som en sirkulær flekk som holdt meget godt på 
fuktigheten, også i en tørkeperiode. I dette anlegget er det funnet et forkullet byggkorn (figur 
98). Komet er datert til 3630±60 BP (Cal. BC 2035-1925, TUa-3918). 
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A 18 er et anlegg med keramikk, som er tolket som et mulig stolpehull. 

Stolpehullene lå på vestsiden av feltet. Avstanden mellom de to sikre anleggene var 13,5 m. 
De var ulike i form og masseinnhold. Dette kan tyde på at de ikke har tilhørt samme hus. 

ILDSTEDER 

Det er undersøkt 12 ildsteder og tre mulige ildsteder (se figur 82, 83 og tabell 12). Ildstedene 
er definert ut fra ansamlinger med brent stein og/eller klare ansamlinger med kull eller 
sotfargede masser. De mulige ildstedene har en mer uklar avgrensing, men forskjellene 
mellom et ildsted og et mulig ildsted er skjønnsmessig. De fleste anleggene var svært 
utvaskede eller lå i områder med mørk undergrunn, noe som gjorde at disse var vanskelig å 
skille ut. Utseendet var alt fra en temmelig ubestemmelig ansamling brent stein, hvor en ikke 
kunne se kull i flaten og nesten ikke i profilet, til ildsteder sorte av kullstøv og med kullbiter. 
Formen varierte fra en ansamling brent stein til en mer forseggjort steinsirkel. I profilet var 
ildstedene ofte mørke av kullstøv et stykke under de brente steinene i toppen. Dette tyder på 
at kull og kullstøv er vasket nedover, og at profilet ikke nødvendigvis gjenspeiler ildstedets 
dybde og form, men er et utrykk for utvaskingsprosesser. Innholdet av kull, og graden av 
utvasking, viste seg i hovedsak å være kronologisk betinget. De eldste ildstedene var mest 
utvasket. Ved sålding av massene i disse ildstedene, kom det fram kullbiter og ofte forkullet 
hasselnøttskall. Der det er funnet hasselnøttskall i god kontekst, er dette brukt til å datere 
ildstedene. I flere av anleggene er det funnet brent flint og fragmenter av brent bein. De fleste 
ildstedene ligger på vestre halvdel av feltet. På østsiden er det kun undersøkt et mulig ildsted 
og et ildsted funnet ved dypsjakting. Anleggstettheten var liten i dette området. 

KOKEGROP 

I 2002 ble det avdekket en stor kokegrop nordøst i feltet med målene 1,75xl,45 m. Dybden 
var 0,33 m (se figur 82, 84 og tabell 12). Anlegget besto av en nedgraving med et lag trekull i 
bunnen. Over dette laget var det brent stein. Steinene var opp til 0,3x0,15 m store. Øverst lå et 
kompakt lag med gråbrun sandholdig jord. Det er ikke registrert andre sikre anlegg i 
nærheten, men undergrunnen i området var svært variert, med lysere og mørkere felt og 
flekker med kull. Vi var ikke i stand til å avgjøre om dette var et resultat av menneskelig 
påvirkning eller naturlige prosesser. 

GRAV 

Graven lå på flat mark, relativt lavt i terrenget, vest i feltet. Det ble ikke funnet noen 
markeringer av graven i form av steinsetning eller annet. Graven besto av en liten rund grop, 
som ble funnet ved prøvestikking. Målene var 0,5x0,53 m og dybde 0,21 m. Anlegget skilte 
seg klart fra de omkringliggende massene (se figur 82, 83 og 85). Gropa var fylt med mørk 
masse av sand, brent stein, kull og brente bein. Analyse av omlag 700 g brente bein viser at de 
stammer fra et voksent, ungt menneske. Gropa er derfor tolket som å være en grav. Fem liter 
av massen besto av brent stein, det vil si ca 20 % av innholdet. Halve gropa er gravd ut og 
massene såldet i felt, gjennom et 4 mm såld. Den andre halvdelen er tatt inn og såldet inne i et 
2 mm såld. Makrofossilanalyse av masser fra gropa viser at kullet stammet fra lyng, granbar, 
selje, vidjer og hasselnøttskall. Gropa er for liten til at kremasjonen kan ha skjedd på stedet. 
Det er derfor mest sannsynlig at stein og trekull er fulgt med fra kremasjonsplassen. 
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Figur 84: Oversikt over rydningsrøyser på Torpum 9a og b, GIS-applikasjon: Per Erik Gjesvold. 
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Figur 85: Øverst: Stolpehull A6, plan og profil. Midten: Branngrav A2, plan og profil. Nederst: Kokegrop A204, 
plan og profil. Grått fyll betyr mørke masser, svart er kul/holdige masser. Tegning: Ola Rønne. 
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Figur 86: Ildsteder med datering til nøstvetfasen. Øverst: Al 0, plan og profil. Midten: A9, plan og profil. 
Nederst: A22, plan og profil. Grått betyr skjørbrent stein, mørk grått er kul/holdige masser. Tegning: Ola 
Rønne. 
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RYDNINGSRØYSER 

De fleste av de 21 røysene lå på rekke i skråningen sørvest for utgravingsfeltet og langs berget 
i nord, ved Torpum 9b (se figur 84). Overgrodd av myra og oppdaget ved graving av sjakt (se 
kap. om stratigrafi) lå rydningsrøys 114. Denne røysa lå under myra. Stratigrafisk tyder dette 
på at denne rydningsrøysa er eldre enn myra. Også røys 102 og 103 lå under myra, men mer i 
ytterkanten av denne. Til sammen viser dette at ryddingen av området er påbegynt før myra 
ble dannet. De nederste organiske lagene i myra er datert til 3635±110 BP (Cal. BC 2150-
1870, T-15859, Høeg i dette bind). Røys 101 og 115 ligger i nordre ytterkant av 
utgravingsfeltet. Disse røysene lå på kanten mot et noe fuktigere område. 

StøITelsen og beliggenheten på røysene henger sammen med hvor mye stein det har vært i 
grunnen. I områder med lite stein, var røysene små, mens i områder med mer stein er røysene 
større. Lengst sørvest i området lå røysene tett (se figur 84 og 90), og det ble til slutt vanskelig 
å skille mellom hva som er ansamlinger med naturlig morene, hva som er rydningsrøyser og 
hva som eventuelt var en blanding av natur og kultur. Det var med andre ord mye stein i 
grunnen her. 

Sju røyser ble snittet på Torpum 9a og fem ble undersøkt på Torpum 9b (se Tørhaug i dette 
bind). Alle de undersøkte røysene på Torpum 9a ble først torvet av og så snittet. Røysene er 
dokumentert i plan og profil. 

Rydningsrøysenes størrelse varierer mellom i overkant av en meter og omlag 20 stein, til 
dobbeltrøysa 108 og 109, som er vokst sammen og er sju meter lang med en største bredde på 
omlag tre meter (se figur 84 og 99). Stratigrafisk består røysene av ett til tre lag stein. 

Lagfølgen i røysene er i hovedsak en vanlig podsolprofil, vi har ikke klart å skille ut åkerlag 
og gammel markoverflate under røysene. 

En rekke med in situ pollengrøver er undersøkt fra røys 109. Det er også sendt inn en 
kullprøve fra denne røysa til 1 C-datering (se figur 84). 

GROPER 

Østfoldgroper er en betegnelse på små groper, gjeme med voll. De ligger som regel i skog. 
Av utseende ligner de på små kullgroper, men mangler kullgropas massive kullrand i profilet. 
De kan finnes enkeltliggende eller flere samlet. Funksjonen til gropene er ikke fastslått. 

To slike østfoldgroper ble undersøkt: Grop Torpum 21, 60 m nord for utgravingsfeltet på 
Torpum 9a, og grop Torpum 19, 20 m vest for Torpum 2. Gropene besto av en forsenkning i 
terrenget med en liten voll omkring. Målt fra høyeste punkt på vollen måler grop Torpum 21 
2,6x2,7 m. Dybden fra høyeste punkt på vollen og til bunnen var 0,55 m. Begge gropene ble 
maskinsnittet og profilet ble renset opp og dokumentert (se figur 92). Gropenes funksjon er 
ikke fastslått, men det er litt kull og kullstøv i bunnen. Grop Torpum 21 har fått en datering til 
nyere tid, 80±60 BP, hvilket betyr yngre enn 1650 (T-16204). 

A VF ALLSGROP 

Dette var en avlang/oval grop, A5, orientert nord-sør, 3,45x0,75 m, dybden 0,45 m (se figur 
91). Beliggenheten var vest på feltet, på flat mark. Fyllmassene var klart mørkere enn de 
omkringliggende masser. Over anlegget har det stått to grantrær. Stubbene ble fjernet 
manuelt. Vestre halvdel ble formgravd og jevnlig testsåldet etter funn. Et par flintbiter, kull, 
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forkullet hasselnøttskall og bringebærfrø ble funnet. Senere, under opprensing, ble det funnet 
en spydspiss av skifer i østre halvdel av gropa, helt i toppen. Etter utgravingen av halve gropa 
kunne det se ut som den besto av flere mindre groper på rekke. Men etter opprensing av 
profilet ble det klart at anlegget trolig var en grop som skrånet fra begge sider ned mot 
midten, hvor anlegget var dypest. Massene i gropa var mørke med kullstøv og med innslag av 
noen lysere linser av sand og et par stein. I flaten kunne en se at det var en stein i hver ende av 
anlegget, noe det er vanskelig å finne en funksjonell forklaring på. Det er trolig at røtter har 
gjort at gropa er noe omrotet og mer utydelig i formen. Tre profiler er lagt på tvers av den 
første profilen, disse viser også at gropa skråner inn mot midten. Anlegget er tolket som en 
avfallsgrop. 

MULIG VEGGRØFT 

Den mulige veggrøfta lå sørvest i feltet (A4, se figur 91). Området rundt strukturen besto av 
fin sand. Strukturen var nærmest bananformet med en del kull i massene. Målene var 
2,55x0,40 m, dybden var 0,12 m. Strukturen var avgrenset mot gulbrun sand i 
omkringliggende masser. Den strekker seg fra nordvest mot sørøst og bøyer av med en liten 
knekk mot øst. Den er snittet på langs med tre snitt. Et prøvesnitt på tvers ble tatt tidlig i 
utgravingen. Massene i profilet var ikke så sammenhengende og heterogene som de kunne 
synes i overflaten. Anlegget ser umiddelbart ut som en veggrøft, men vi har ikke påvist 
stolpehull eller andre anlegg som kan styrke en slik antagelse. Vedartsanalyser av trekull fra 
anlegget viser at kullet er fra forskjellige treslag. Dette betyr at det verken kom fra en 
forkullet syllstokk eller en brent rot. 

ROTVELTE 

Denne strukturen var rundoval og grågrønn av farge. Den ble undersøkt både i 2001 og 2002. 
På grunn av massenes farge og konsistens ble den tentativt tolket til å være et leirdepot. En 
makrofossilprøve ble såldet ut etter feltsesongen 2001 . Såldingen viste at massene ikke besto 
av leire, men av silt. Tolkningen til et leirdepot ble derfor oppgitt. 

I 2002 ble den delen av strukturen som sto igjen, undersøkt videre. Tanken var at fordi det 
ikke var kontakt mellom strukturen og silt dypere ned i undergrunnen, måtte siltansamlingen 
stamme fra en intensjonell nedgraving. Et nytt snitt gjennom strukturen ble derfor gravd ned 
til silt/leire, over en meter under markoverflaten. Vi ville undersøke om det var forstyrrelser i 
siltlaget i bunnen av profilet, som kunne passe med siltstrukturen vi hadde funnet lengre opp. 
Siltlaget i bunnen av profilet var ikke en plan flate, slik at vi ikke kunne bekrefte at det var en 
intensjonell nedgraving. Den mest sannsynlige tolkningen er at strukturen er en stor gammel 
rotvelte. Flere andre strukturer på feltet med lysere silt i midten, er tolket på samme måte, 
men her har silten kontakt med silt i dypere lag. Undersøkelsen av denne strukturen viser at 
det kan være vanskelig å skille naturfenomener fra menneskeskapte anlegg og at rotvelter kan 
ha en svært komplisert stratigrafi (se Ortman & Ottander 1998: 13-15). 

UBESTEMT 

Kategorien ubestemt inneholder hele 13 strukturer. Dette er strukturer som endret form 
radikalt ved opprensing, eller som på annen måte er vanskelig å funksjonsbestemme. Noen av 
disse strukturene er trolig utslag av naturprosesser, andre kan være rester av anlegg, særlig 
ildsteder. Andre strukturer er menneskeskapte anlegg, men hvor funksjonen er vanskelig å 
forstå. 
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FUNNMATERIALE 

Det samlede antall funn er 4946 gjenstander, et lite antall med tanke på at vi har undersøkt 
nærmere 1500 m2

• Grunnen er måten gjenstandene er samlet inn på (se kapittel om metode og 
kildekritikk). De fleste funnene er av flint og bergart, men vi har også gjort funn av kvarts, 
kvartsitt og keramikk. 

Hovedkategori Ant. Delkategori Ant. 

Sekundærbearbeidet flint: 
Øks av slipt flint I TverreQ1æt tvkknakket I 

Slipt flint 4 Avslag med uregelmessig retusj , antagelig del av I 
tvnnakket øks 
Avslag av slio flint 3 

Dolk 1 Flateretusiert dolk, Lomborg tvoe V I 
Sigder 4 FraQment av flateretusiert sigd med rett eQQ_ 2 

Fragment av flateretusjert sigd 2 
Pilspisser 3 Flatretusjert spiss med konkav basis, type c (to 3 

fragmentert) 
Bor 19 Avslagsbor (8 fragmenter) 17 

Flekkebor 2 

Skrapere 25 Avslag med konveks retusj 11 
Avslag med kantretusi 2 
Avslag med rett retusi 3 
Avslag med konkav retusi 1 
Fragment med ende- og kantretusi 2 
Flekke med konveks enderetusi I 
Flekke med retusiert kant og konveks enderetusi I 
Flekke med kantretusj 4 

Stykker med hakk og/eller tanning 4 Hakk eller tanning på avslag/fragment 4 
Kniv I Flekke med uregelmessig retusi I 
Avslag/fragmenter med retusj 35 Diverse retusi 35 

Sum sekundærbearbeidet flint: 97 97 

Primærtilvirket flint 
Kjerner 178 Bioolare kjerner 40 

Uregelmessige kjerner 30 
Kiernefragmenter 42 
Plattformkierner 48 
Håndtakskjerner (to fragmenterte) 13 
Kjølformede kierner 2 
Mikroflekkekiemer 2 
Konisk flekkekjerne 1 

Flintknoller 7 Knoller 7 
Flekker og flekkefragmenter 238 Flekke (b > 8 mm) 88 

Mikroflekker (b <= 8 mm) 150 
Avslag 1508 1508 
Fragmenter 2618 2618 
Sum primærtilvirket flint: 4549 4549 

Sum flint: 4646 4646 

Tabell I 3: Flintartefakter funnet på boplassen Torpum 9a. 
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Figur 87: Øverst fra venstre: Pilspiss av flint, sigdfragment av flint, flintdolk og pilspiss av skifer. Leirkarskår: 
øverst randskår, nederst skår funnet i stolpehull A6 som er datert til senneolitikum. Nederst: spydspiss av skifer. 
Målestokk 1:1. Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh. 
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FLINTØKS 

Det er funnet en liten tverregget, tykknakket øks av slipt flint (se figur 88). Den største 
lengden er kun 5,8 cm, bredden 3,6 cm og største tykkelse 1,9 cm. Største bredde ligger rett 
bak eggen. Øksens bredsider og en av smalsidene er tilnærmet fullstendig slipt; en smalside er 
tilnærmet uslipt. Den er noe skadet ved nakken. Trolig er øksen helt oppbrukt og nedarbeidet 
og den har nok i utgangspunktet vært mye større. Tykknakkede økser dateres til mellom- og 
senneolitikum. 

SLIPT FLINT 

Det er funnet fire avslag av slipt flint. Et av avslagene er slipt på to sider, som trolig har vært 
bred- og smalsiden på en øks, trolig et fragment av en tynnakket øks (se figur 88). I så tilfelle 
er dette et innslag som peker tilbake mot første del av neolitikum. Det er ikke mulig å si 
hvilke type økser de andre fragmentene stammer fra, annet enn at de er neolittiske. 

SIGD 

Fire fragmenter av flatehugde sigder av flint er funnet spredt ut over området, to fragmenter er 
limt sammen og stammer derfor fra samme stykke. Det er ikke mulig å bestemme flintsigdene 
mer eksakt, og de må gis en generell datering til senneolitikum eller eldre bronsealder. Alle 
fragmentene er brent (se figur 87). 

DOLK 

Det er funnet en flatehugget flintdolk av type V, i Lomborgs system (Lomborg 1973: 58-61). 
Dolken er en miniatyr og er bare 6,6 cm lang (se figur 87). Også denne har spor av at den er 
brent, spissen er brukket. Dolker av denne typen dateres til slutten av senneolitikum og eldre 
bronsealder. 

PILSPISSER 

Det er funnet en hel og to fragmenter av flatehugde pilspisser av flint (se figur 87). 
Morfologisk er de nærmest bladformede spisser med konkav basis, type c (Heiskog et al. 
1976: 32). Typen hører hjemme i senneolitikum og eldre bronsealder. 

BOR 

I alt 19 bor og fragmenter av bor er funnet. I materialet finnes flere flekkebor, ett bor laget på 
et skiveformet avslag, ett bor er laget på en flekke og har retusjert tange og spiss. De fleste 
borene er laget på avslag og har et tilnærmet trekantet tverrsnitt. De stammer fra nøstvetfasen. 

SKRAPERE 

Av sikre skrapere dominerer avslag og fragmenter med konveks retusj (11). Skrapere laget på 
flekker er den nest største kategorien (8). En rekke mindre fragmenter og avslag med retusj, 
stammer nok også fra skrapere. Fire stykker med hakk eller tanning kan ha vært brukt til å 
glatte pilskaft med. De fleste av skraperne har en form som gjør at de mest sannsynlig 
stammer fra nøstvetfasen. 

BERGARTSØKSER 

De fleste nøstvetøksene er fragmenter av nakke eller egg. Særlig på nakkefragmentene kan 
man se det karakteristiske trekantede tverrsnittet til øksene. Nesten alle eggfragmentene har 
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Hovedkate2:ori Ant. Delkate2:ori Ant. 
Sekundærbearbeidet bergart: 
Økser: 25 Nøstvetøkser (inkludert 21 

fragmenter) 
Prikkhugde økser 4 

Avslag, fragmenter og flekke med slipespor: 5 5 

Slipeplate: 56 Slipeplate av kvartsitt 1 
Slipeplate av sandstein (alle 55 
fragmenterte) 

Sandsteinskniv: 4 Fragmenter av 4 
sandsteinskniver 

Overligger/løper tilskubbekvern: 1 Fragmenter av overligger til 1 
skubbekvern (3 stk). 

Knakkestein: 2 2 
Swn sekundærbearbeidet bergart: 93 93 

Primærtilvirket bergart: 
Kierne: 3 Uregelmessig kierne 1 

Kjernefragment 2 
Flekke: 1 Flekke (b > 8 mm) 1 
Avslag: 19 19 
Fragmenter: 3 3 

Sum primærtilvirket bergart: 26 26 

Sum bergart: 119 119 

Primærtilvirket kvarts: 
Kjerner: 5 Uregelmessige kjerner 3 

Plattformkjerne 1 
Ubestemtkieme 1 

Flekke: 1 Mikroflekker (b <= 8 mm) 1 
Avslag: 28 28 
Fragment: 29 29 
Sum kvarts: 63 63 

Keramikk: 18 Randskår 1 
Ubestemte skår 17 

Swn keramikk: 18 18 

Slagg: 1 Ubestemt slagg 1 

Organisk materiale: 
Brent bein: 4397 Fragmenter av menneske, 4379 

pattedyr og fugl 
Makrofossilprøver: Div. Diverse frø og trekull Div 
Trekull: Div. Fra diverse tresorter Div 

Tabell I 4: Bergart, slagg, keramikk og organisk materiale funnet på Torpum 9a. 

spor etter sliping av eggen. På enkelte eksemplarer er slipingen svakt fasettert. Eggen går 
oftest ut i en konveks bue, med hvelvet overside og flat underside. Nøstvetøksene er laget 
med avslagsteknikk, men på enkelte, svært forvitrede økser er det vanskelig å si om det er 
brukt avslagsteknikk eller om de er prikkhugde. 
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De prikkhugde øksene har en hvelvet overside og en flat underside. På grunn av den flate 
undersiden er det mulig at man skal betrakte disse som en mellomting mellom de typiske 
trinnøksene og nøstvetøksene. Trinnøksene har et rundere tverrsnitt enn nøstvetøksene. De 
prikkhugde øksene på Torpum 9a er lik typen: Prikkhugde økser med plan bakside, høyt 
hvelvet overside, og slipt egg fra Frebergsvikboplassen (Mikkelsen 1975b: 67). Økser med 
prikkhugning finnes ikke på Torpum 9b. Kanskje er de et eldre trekk i materialet. Det finnes 
riktignok prikkhugde økser også lengre øst i feltet, i områder som ligger nær Torpum 9b, men 
i høyereliggende områder enn utgravingsområdet på Torpum 9b, slik at de godt kan være 
eldre. 

En øks har et rektangulært tverrsnitt og har vært skjeftet som en tverrøks. Denne øksa er av en 
skifrig bergart, og det er trolig selve materialet som gir formen. Skiferens lagdeling gjør at 
formen på øksa blir mer firkantet enn øksene av andre bergarter. Det betyr at det kan være en 
variant av nøstvetøks. 

Figur 88: Øverst til venstre: Prikkhugd bergartsøks med slipt egg. Øverst til høyre: Eggfragment av bergartsøks. 
Nederst til venstre: Liten tverregget, tykknakket øks av slipt flint. Nederst til høyre: Avslag av slipt flint. Et mulig 
fragment av en tynnakket øks. Målestokk 1:2. Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh. 

Et par økser er flate, de har verken et trekantet eller hvelvet tverrsnitt. De er slipt på eggen. 
Øksene kan være nøstvetøkser som er oppskjerpet i den grad at det karakteristiske trekantede 
tverrsnittet er forsvunnet. Disse øksene er også av en skifrig bergart, som er vanskelig å forme 
i avslagsteknikk. Dette kan ha bidratt til formen. Et stykke slipt bergart har en lengde på 5,5 
cm, en bredde på 1,6 cm, buet underside og avrundet egg. Morfologisk sett må man betrakte 
dette som en meisel. 
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De fleste fragmentene av øksene er relativt store og stammer fra økser som er brukket, mens 
mange av de hele øksene er svært små og er blitt skjerpet og slipt opp til de ikke har kunnet 
brukes lengre. 
Til sammen fem fragmenter, avslag og flekker av bergart har slipespor. Dette materialet 
stammer fra oppskjerping av eggen på bergartsøkser. 

SLIPEPLATER 

Det er funnet 55 fragmenter av slipeplater av sandstein og en hel slipeplate av kvartsitt. Av 
fragmentene kan man se at slipeflaten har vært konkav. Slipeplatene av bergart har vært brukt 
til å slipe til og skjerpe opp øksene. De dateres gjeme til nøstvetfasen. Slipeplaten av kvartsitt 
har også konkav slipeflate, med en dypere fure på midten, som passer fint til å slipe en 
bergartsøks. Denne kan både stamme fra bosetningen i nøstvetfasen, men også fra aktiviteter i 
yngre steinalder eller bronsealder. 

SKIFERPIL 

Pilspissen har rombisk tverrsnitt, tange og mothaker (se figur 87). Råstoffet er mørk grå 
skifer. Spissen er brukket og nåværende lengde er 4,5 cm og bredden er 1,2 cm. Ame Johan 
Nærøy (1993: 78) mener denne typen opptrer mellom 4600 og 4100 BP. 

SKIFERSPYDSPISS 

Det er funnet en spydspiss med rombisk tverrsnitt, tange og mothaker (se figur 87). Råstoffet 
er rødlig skifer. Funksjonen har trolig vært mer en lanse eller harpunspiss enn kastespydspiss, 
fordi den er relativt tung. Spissen er brukket og nåværende lengde er 9,7 cm og med en 
bredde på 4,2 cm. Knut Andreas Bergsvik (2002: 288) daterer skiferspydspissene til tidlig- og 
mellomneolitikum. Avfallsgropa med spydspissen har fått dateringer til både senneolitikum 
og bronsealder, henholdsvis 3695±55 BP (Cal. BC 2140-1975, TUa-3226) og 2875±85 BP 
(Cal. BCl 125-925, TUa-3284). En sannsynlig datering ut fra konteksten er senneolitikum. 

Et fragment av skifer er en spiss med slipte egger og fasett på spissen. Den er laget i samme 
rødlige skifertype som spydspissen, og det er en mulighet for at det er et fragment av samme 
spydspiss, men den kan også være del av en skiferkniv. 

REDSKAPER AV SKIFERISKIFERKNIVER 

Det er funnet fem fragmenter av redskaper av skifer som kan ha vært deler av kniver eller 
andre eggredskaper. 

Et redskap (i to deler) har en fasettert egg og minner mest om en meisel av skifer. Dette 
redskapet er erodert, slik at opprinnelig form er vanskelig å bestemme. 

Et 4 cm langt fragment har en tydelig tilslipt egg, men er brukket på tre sider. Et annet 
fragment av skifer har spor av sliping. 

Det er også funnet et 7 ,8 cm langt og 2 cm bredt skiferredskap med ellipseformet tverrsnitt og 
svak krumning langs den ene siden. Redskapet har spor av sliping som kan ha vært en egg. 
Det kan også være et fragment av en meisel med brukket eggparti. Skiferredskaper dateres 
normalt til yngre steinalder, men forekommer også unntaksvis i nøstvetfasen. 
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SANDSTEINSKNIVER 

Det er funnet fire fragmenter av flate sandsteinsheller med tilslipt kant. Tre av fragmentene er 
tilslipt fra begge sider slik at kanten danner en egg. Det siste stykket er pent tilslipt på begge 
sider, det har en rett sidekant. Den andre sidekanten er mer konveks, mens selve eggen er 
avrundet. Sandsteinsknivene hører hjemme i nøstvetperioden. 

O VERLIGGER/LØPER TIL SKUBBEKVERN ELLER MALESTEIN 

Spredt ut over midten av vestfeltet ble det funnet tre deler av en overligger/løper, som trolig 
hører til en skubbekvem eller er en malestein. Funnet består av tre skjørbrente stein som ble 
satt sammen ti l noe som kan tilsvare en halv overligger. Den er laget av rombeporfyr og har 
glatte flater etter bruk på tre sider. Slipingen av flatene gjør at den har et tilnærmet trekantet 
tverrsnitt. Funnet er vanskelig å datere, men det kan ha tilhørt en neolittisk skubbekvem. 

KERAMIKK 

Det er funnet i alt 18 leirkarskår på Torpum 9a. Disse stammer fra åtte funnummer, hvilket 
betyr at det maksimum dreier seg om åtte leirkar. Ingen av skårene er dekorerte. Alle er 
magret med fin til mellomgrov kvartsholdig stein. To funnummer skiller seg ut med en 
mørkere farge og lik magring (tre skår). Disse kan være fra samme kar. Ett av disse skårene er 
et randskår. Denne keramikken minner om uomert keramikk fra jernalder. På Torpum 16 ble 
det funnet 18 skår av uomert keramikk. Keramikken ble funnet i et område hvor det også ble 
funnet slagg eller slagglignende materiale. Et skår hadde en boblet og sintret innside. To skår 
kan stamme fra støpeformer, ovnsforing eller lignende. Keramikken er trolig fra eldre 
jernalder. De andre skårene fra Torpum 9 er gråbrune og rødlige. Ingen av skårene er så 
karakteristiske at de kan bestemmes nærmere. Ett skår er funnet i et stolpehull (A6) som er 
datert til senneolitikum (TUa-3285 , 3530±65 BP). Dette er et bukskår og krumningen på 
godset viser at det har vært et relativt lite kar. 

SLAGG 

Det er funnet en bit av lett glassaktig slagg på Torpum 9a, på Torpum 16 er det funnet seks 
biter slagg. Slaggen kan stamme fra aktiviteter i jernalder eller senere. 

BRYNE 

Et eidsborgbryne som er funnet på markoverflaten, er trolig fra nyere tids tømmerhugst i 
området. 

BRENT STEIN 

En tallrik funnkategori på lokaliteten var brent stein eller kokstein. Brent stein finnes over 
hele lokaliteten. Brent stein har vært en viktig faktor for å skille ut ildstedene på lokaliteten, 
men finnes også spredt over det hele, uten tilknytning til bestemte kontekster. På vestsiden av 
lokaliteten er det observert flest brent stein. I 2001 sesongen ble de forsøksvis målt inn under 
utgravingen. Dette arbeidet var svært tidkrevende og ble senere oppgitt, da 
informasjonspotensialet ikke sto i forhold til arbeidsinnsatsen. 
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Figur 89: Fosfat- og funnspredningskart. Prøvestikk og fosfatprøver er tatt i et 7 m rutenett. Mørke blåfarger 
angir høyefosfatverdier. Lyse blåfarger lave verdier. Grått viser punkter hvor fosfatene ikke er målt. 
Utgangspunktet for fosfatkartet er jordprøver fra 0, 6 m under markoverflaten. Sorte punkter viser antall fimn i 
prøves tikk. Store punkter viser mye flint, små punkter lite flint (se også figur 94). Rødt angir feltgrenser og 
anlegg. Grønt er rydningsrøyser. GIS-applikasjon: Per Erik Gjesvold. 

Figur 90: Rydningsrøysene lengst vest på Torpum 9a. Fotografiet er tatt etter opprensing og snitting. Gul strek 
markerer røysene, oransje linje markerer utbredelsen av myra. Foto: Ola Rønne. 
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Figur 91: !forkant anlegg A4, mulig veggrøft. I bakgrunnen utgraving av avfallsgropen AS. Målepinnen er 1 m. 
Foto: Ola Rønne. 

Figur 92: Profilbilde av gropa Torpum 21, sett mot sør. Målepinne 1 m. Foto: Ola Rønne. 
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NATURVITENSKAPLIGE UNDERSØKELSER 

POLLENANALYSE 

Varia 55 

En søyle fra myra midt på lokaliteten er undersøkt av botaniker Helge I. Høeg. Det er også 
tatt ut og undersøkt en serie med in situ pollenprøver fra profilet i rydningsrøys 109 (Høeg i 
dette bind). 

FOSFAT ANALYSE 

Vi har benyttet oss av en "spot test"-rnetode hvor vi banker ned et jordbor og tar ut prøver 
hver 10 cm i vertikalplanet. Store deler av lokaliteten er fosfatkartert i et 7x7 rn rutenett i 
horisontalplanet, til sammen omlag 4000rn2

• Fosfatprøvene ble tatt på samme sted som 
prøvestikkene fra forundersøkelsen. 

Analysen av prøvene er utført av Øystein Magnus Amundsen, etter Sverre Bakkevik (1980) 
sine anvisninger. Det vil si at hver jordprøve ble, med 30 sekunders mellomrom, tilsatt to 
kjemikalieløsninger kalt løsning A (5 g amonium molybdat, 35 ml saltsyre og 65 ml vann) og 
løsning B (500 mg askorbinsyre og 100 ml vann). Etter 2 minutter ble prøven tilsatt en "fix" 
(1 del Tri-natriurncitrat-Dihydrat, to deler destillert vann). Prøver som inneholder fosfat ble 
blåfarget. Det er ikke fosfat naturlig i grunnen i sandjordlagene på Svinesund, slik at 
fosfatutslag i sandjord kan tolkes som spor etter menneskelig aktivitet. 

Fosfatmengden i hver enkelt prøve er vurdert visuelt innenfor en skala fra 0 til 5; med 0 som 
fravær av fosfat og 5 som høyeste forekomst. Graderingen fra 0 til 5 er en subjektiv vurdering 
i relasjon til fosfatforekomsten på de aktuelle lokalitetene: 

I: Kun "fosfatkom"; flere enn 2, færre enn 10, eller svært svakt blålig skjær. 
Il: Kun "fosfatkom"; Flere enn 10. 
III: Sammenhengende "fosfatfelt", i tillegg til "fosfatkom". 
IV: Større, sammenhengende "fosfatfelt". 
V: Kraftig farge over hele prøven, gjeme med stråler ut fra sentrum. 

De høyeste utslagene med fosfat finnes innenfor nivåene 0,4-0, 7 rn, i to prøver tatt midt på 
utgravingsfeltets vestdel. Dette stemmer godt med at det er mange anlegg i samme område. 
Her er det også høyest antall funn, noe som dels avspeiler reelle forhold, dels en høy 
arbeidsinnsats i området. Konsentrasjon av fosfat er også sammenfallende med mange funn i 
prøvestikk sørøst for myra (se figur 94). 

Kartet viser at fosfaten finnes spredt ut over store deler av det registrerte området, også i det 
som i dag er myr. Et kildekritisk poeng er at i prøvene fra myra er det rapportert silt i de 
underste lagene. Dette kan bety at vi delvis har med naturlige fosfater å gjøre, som stammer 
fra marine avsetninger. De høyeste verdiene er fra nivåer mellom 0,4 og 0, 7 m dybde over 
hele lokaliteten (figur 89 viser nivået 0,6 m under markoverflate ). Det er derfor grunn til en 
viss skepsis til resultatene, fordi det ofte er de nederste strata som inneholder svært fine, 
marine masser. På den annen side har ikke alle fine masser gitt fosfatutslag, slik at det likevel 
kan være utslag av fosfater som stammer fra menneskelig aktivitet. 

Et problem med bruk av fosfatkartering på en boplass som Torpum 9, er at den er brukt i flere 
perioder og over et svært langt tidsrom. Det er derfor en stor grad av usikkerhet knyttet til 
hvilke type aktiviteter som har avsatt fosfaten, og hvilken periode fosfaten er avsatt i. Men 
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fordi fosfaten gir utslag i områder med mange funn, kan det tyde på at den i hvert fall er avsatt 
som følge av menneskelig aktivitet. 

MAKROFOSSILANAL YSE 

Makrofossilprøver ble samlet inn fra ildsteder, stolpehull og rydningsrøyser. Alle prøvene er 
vasket gjennom et 1 mm såld, saltvannsflottert i kalsiumklorid (CaCl), og organisk materiale 
er silt av, skylt i ferskvann og tørket. Et utvalg av prøvene ble sendt videre til bestemmelse 
hos Miljoarkeologiska laboratoriet ved Umeå universitet. Foruten trekull fra forskjellige trær 
er det funnet skall av hasselnøtt, bringebærfrø og et forkullet byggkorn (se figur 98). Prøvene 
stammer fra ildsteder, grav, avfallsgrop og stolpehull. Komet ble funnet i et stolpehull og er 
blitt datert til 3630±60 BP (Cal. BC 2035-1925 , TUa-3918). 

BEINANAL YSE 

Bestemmelse av brente bein er utført ved Zoologisk museum, Universitetet i Bergen, av 
Olaug Flatnes Bratbak. Et fragment av bein stammer fra Al0, et ildsted. Dette var fra et 
ubestemt pattedyr. Fire fragmenter stammer fra stolpehullet A6. To av disse var ubestemt 
pattedyr, og to var fra ubestemt fugl. Majoriteten av beinmaterialet stammer fra anlegget A2, 
her var 376 fragmenter fra menneske, 1773 sannsynlig menneske og 2242 ubestemt pattedyr 
(sannsynligvis er dette også menneske). Anlegget er tolket som en grav. 

ANALYSE OG BESTEMMELSE AV SLAGG 

Noen biter av slagg eller slagglignende materiale er funnet på Torpum 9 og Torpum 16. To 
biter ble sendt til analyse. De var lette og glassaktige. Analysen av slagget er utført av Hans
Jørgen Berg ved Geologisk museum, Universitetet i Oslo. Analysen er en såkalt "micro 
probe"-undersøkelse, hvor forholdet mellom forskjellige grunnstoffer blir målt. 25 steder er 
undersøkt på slaggbiten. Undersøkelsen er ikke konkluderende med hensyn til hvilke 
prosesser som har frembrakt slaggen. Fordi det finnes så lite slagg i området, kan det også 
være smeltet stein/sand fra skogbranner eller lignende (meddelelse fra Ame Espelund, prof. 
emeritus, NTNU). 

FUNNSPREDNING 

En funnspredningsanalyse i tradisjonell forstand er ikke mulig å gjennomføre på Torpum 9 
med bakgrunn i det innsamlede materialet fra utgravingen. Grunnen til dette er at 
gravemaskinen har fjernet en stor del av gjenstandene under utgravingen, samt at områder 
med høyt antall innsamlede gjenstander, kan reflektere områder med intensiv arbeidsinnsats 
(se kapittel om metode og kildekritikk). 

FUNNSPREDNING UT FRA PRØVESTIKKING 

Lokaliteten er prøvestukket i et rutenett på 7x7 m. Fordi vi har benyttet lik metode gjennom 
hele denne undersøkelsen gir dette et bilde, om enn grovt, på hvordan funnspredningen er på 
boplassen. Rutenettet omfatter et område på 4300 m2 og består av 112 prøvestikk. Hvert 
prøvestikk måler omlag 0,3-0,4x0,3-0,4 mi flaten. I dybden er de gravd bøttevis, dvs. en bøtte 
tilsvarer omlag et 0,1-0,15 m lag. Massene ble også såldet bøttevis, kalt lag 1, lag 2 osv. 
Funnspredningen i prøvestikkene viser at det finnes flint over hele området, også i det 
området som i dag er myr. Funnkonsentrasjoner finnes på steder som delvis sammenfaller 
med flater i terrenget som synes egnet for bosetning og delvis med fosfatkonsentrasjoner. 
Flest funn finnes i områdene i nordvest og sør-sørøst. I sørøst ligger Torpum 9b (se Tørhaug i 
dette bind). I nordvest er det høye mengder med funn, men det finnes også 
funnkonsentrasjoner i sørøst (se figur 94). 
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Figur 93: Funn av bergartsøkser på Torpum 9a. Øksa 
som ligger utenfor feltkanten, ble funnet i ildstedet A502 

I\ I under dypsjakting. GIS-applikasjon: Per Erik Gjesvold. 
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Figur 94: Utbredelsen av flint utfra prøvestikkene på Torpum 9. Merk flinten under myra. GIS-applikasjon: Per 
Erik Gjesvold. 
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Figur 95: Funn av neolittiske gjenstander på Torpum 9a. 
Keramikk og løsfunn er ikke med på figuren. GIS-applikasjon: 
Per Erik Giesvold. 
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Det funnrike området i nordvest ble valgt ut som prioritert undersøkelsesområde. Det ble 
følgelig arbeidet intensivt her. Det ble gjort mange funn av anlegg, og den intensive 
arkeologiske aktiviteten førte til mange gjenstandsfunn under gravingen. Dette kan imidlertid 
ikke tas til inntekt for at de nordvestlige delene av Torpum 9a nødvendigvis er de mest 
funnrike . Vurdert ut fra prøvestikkene kan andre områder ha vært like funnrike. Det er 
imidlertid ingen andre steder på Torpum 9a hvor det er påvist så mange anlegg. 
Kombinasjonen av mange anlegg, høye fosfatverdier og mange funn i prøvestikkene, peker til 
sammen de nordvestlige delene av lokaliteten ut som det sentrale aktivitetsområdet. 

Lokaliteten har dateringer og gjenstander fra flere perioder. Postdeposisjonelle prosesser i 
forbindelse med gjentatt bruk av området kan ha bidratt til at gjenstander har forflyttet seg. 
To sigdfragmenter funnet med 7,8 m mellomrom er limt i sammen. To keramikkskår som er 
funnet med 5,4 m mellomrom, stammer etter all sannsynlighet også fra samme kar. Dette kan 
tolkes som at materiale kan ha forflyttet seg noe på selve lokaliteten. 

BERG AR TSØKSER 

Bergartsøksene fordeler seg relativt jevnt på begge sider av myra (se figur 93). Midt på 
utgravingsfeltet er det ingen økser, men dette kan skyldes at utgravingsaktiviteten har vært 
minst her samt at dette området hadde flest stubber. Prikkhugde økser finnes både øst og vest 
i feltet. 

FUNN KNYTTET TIL ANLEGG 

En tilnærming for å forstå funnspredningen er å se på funn knyttet til anlegg. To ildsteder ble 
gravd i kvartmetersruter og 10 cm lag, hvor all massen ble såldet. Det vil si at to kvartruter ble 
lagt i ildstedet og to utenfor, slik at de til sammen dannet en kvadratmeter. Ildstedene AlO og 
Al 1 ble gravd på denne måten. 

Kvadrantene NØ og NV lå i ildstedet, mens kvadrantene SØ og SV lå utenfor. 
Tabellen viser funnfordelingen av flinten i de forskjellige ruter og lag. 

Kvadrant SØ SV NØ NV 

Lag 1 12 12 3 2 

Lag 2 1 2 2 0 

Lag 3 0 2 0 0 

Sum 13 16 5 2 

Tabell I 5: Funnspredning i ildsted A I 0. 

Av denne funnspredningstabellen går det fram at de fleste flintfunnene stammer fra 
kvadrantene utenfor ildstedet. 

Kvadrant SØ SV NØ NV 
Lag 1 8 8 2 10 

Lag 2 0 0 2 0 

Lag 3 0 0 0 1 

Sum 8 8 4 11 

Tabell I 6: Funnspredning i ildsted AI I . 

I funnspredningen fra ildsted A 11 er det omlag like mye flint i som utenfor ildstedet. Det er 
vanskelig å trekke noen vidtrekkende konklusjoner med henhold til spredningen av flint i og 
utenfor ildstedene, basert på denne undersøkelsen, fordi materialet er så lite. Funnene i 
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ildstedene er så få at de ikke kan sies å danne noen mønster der funnene i hovedsak finnes i 
anleggene. Selvfølgelig har aktiviteter som har involvert flint- og bergartsartefakter i 
hovedsak foregått rundt ildstedene, og ikke i dem. Artefaktenes tilknytning til ildstedene blir 
således et forhold som må vurderes på en skjønnsmessig måte. 

Funn av brent bein og forkullet hasselnøttskall i ildstedene styrker antagelsen om at funn i 
anlegg kan hjelpe til med å funksjonsbestemme disse. Men fordi det er svært mye flint på 
lokaliteten, finnes det også fragmenter og avslag knyttet til kontekster fra andre perioder enn 
steinalder. Et eksempel er at det finnes flint fra anlegg A2, som er en liten grav fra omkring 
Kristi fødsel (2060±75 BP, Cal. BC 170-AD 20, TUa-3230). Det betyr at man må vise 
forsiktighet med å tolke anleggene kun ut i fra flintmaterialet. Særlig mindre artefakter har en 
tendens til å flytte seg noe som følge av frost, røtter og erosjon. Det er også svært sannsynlig 
at området har vært ardet eller at jorda har vært bearbeidet på annen måte i senneolitikum, noe 
som kan ha bidratt til en viss forflytning av funnene . 

Anle!!!!stype Anle!!!!snummer Gjenstand Lab.nr Datering 
Stolpehull A6 Keramikk TUa-3285 3530±65 BP 
Stolpehull A15b Byggkorn TUa-3918 3630±40 BP 
Ildsted A15a Slipeplate av kvartsitt TUa-3287 2865±65 BP 
Ildsted A502 Bergartsøks TUa-3892 6430±55 BP 
Ildsted A22 Bergartsøks TUa-3286 6940± 75 BP 
Ildsted A203 Skiferredskap, stein TUa-3919 7010±45 BP 

med prikkhugd flate 
Avfallsgrop AS Skiferspydspiss TUa-3226 og 3695±55 BP og 

TUa-3284 2875±75 BP 

Tabell 17: Forholdet mellom daterte anlegg og gjenstander i anlegget. 

I stolpehull A6 er det funnet en bit keramikk nede i selve stolpehullet, omtrent i midten. Dette 
indikerer at skåret har havnet i denne konteksten etter at stolpen er borte, sannsynligvis dreier 
det seg om søppel fra gulvet i huset, som er falt ned i hullet da stolpen er fjernet. Stolpehullet 
er datert til 3530±65 BP (Cal. BC 1935-1745, TUa-3285). På samme måte må man forstå 
byggkornet i stolpehullet Al5b, som er datert til 3630±60 BP (Cal. BC 2035-1925, TUa-
3918). Dette er nok også avfall fra det opprinnelige gulvlaget, som har havnet i stolpehullet. 
Keramikk er også funnet i forbindelse med mulig stolpehull kalt Al 8. Over stolpehullet Al5b 
lå ildstedet Al5a, med datering til 2865±65 BP (Cal. BC 1120-920, TUa-3287). I dette 
ildstedet er det funnet en slipeplate av kvartsitt. Denne kan være fra nøstvetfasen, men den 
kan også være fra andre perioder. 

Andre funn som med stor sannsynlighet kan knyttes til anlegg, er: Et stort eggfragment av en 
flat og bred bergartsøks, med sliping og spor av prikkhugging, i ildstedet A502. Anlegget er 
datert til 6430±55 BP (Cal. BC 5435-5285, TUa-3892). 

Omlag 15 cm vest for ildstedet A22 ble det funnet en prikkhugd øks med hvelvet overside og 
flat underside. Anlegget er datert til 6940±75 BP (Cal. BC 5850-5695, TUa-3286). 

I ildstedet A203 er det funnet et redskap av skifer med slipt egg og sliping på sidene, det er 
også funnet en stein med en prikkhugd flate. Dette ildstedet har en datering til 7010±45 BP 
(Cal BC 5940-5770, TUa-3919). 

En skiferspydspiss er funnet i kanten av anlegg AS. Gropa er tolket som en mulig avfallsgrop. 
Fra gropa er det to 14C dateringer: 3695±55 BP (Cal. BC 2140-1975, TUa-3226) og 2875±65 
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BP (Cal. BC 1125-925, TUa-3284). Begge dateringene stammer fra omtrent samme nivå og 
sted i gropa. Dette anlegget kan være ornrotet av røtter. Mange av gjenstandene i anleggene 
har en typologisk datering som synes å stemme overens med 14C-dateringen av anleggene. 

14 
D ATERING PÅ GRUNNLAG AV STRANDLINJE, TYPOLOGI OG C-DATERINGER 

Al.mospt,a,e data from Stuver et al ( 1998): Oo:Cal Y3 5 B--orio: Ramsøy (2000). c:ub r,4 sd '12 p-ob ,.,sp[dvonj 
.................. ,......... . .................................... . 

T-16204 , Grop X1 80±60BP 

. . 

TUa-3889, Røys;109 1470±45BP I __J_ 

T-16205, Kokegrop A204 2100±80BP 

TUa-3230, GravA2 2060±75BP 

TUa-3282 , Mulig veggrøft A4 3005±70BP & 
.................•.... 

TUa-3283, Mulig veggrøft A4 2915:!: 70BP . & 
....::::::=:... 

................. _____ , __ _ ,. __ _ 

TUa-3284 , Avfal\sgrop A5 2875±65BP -.· ......................... .,. 

TUa-3226, Avfa\isgrop A5 3695±55BP ~ 
TUa-3285, Stolpehull A6 3530±65BP ' ···-·-·····-··-·-----···-··-- ··-···--···:·· ······-····- ... ·------........ --~ 

--JL 
... ·--~- !. - __ __ ___________ : --- ·----------···--··!---··-····~--.·--

TUa-3918 , Stolpehull A15b 3630±40BP 

TUa-3891 , Ildsted A205 1685±35Bp 

----~----· --~----·-···-· 

J!_ 
--'-- ··-··--······---

TUa-3287 , Ildsted 15a 2865±65BPl .. 
TUa-3286 , Ildsted A22 6940±75~ 

. ~ 

-----------..-•··-. --------
TUa-3228 , Ildsted A11 7015±75B~ 

------.-------------- ·-------------~-- ' i 
i 

. . 
. . 

TUa-3227, Ildsted A9 7180±80B • 
.::::=:.. 

······-----···-; _________________ __,. ________________ : ........ -•···· .. i ~-----.-------'---- ··· ········-··-··-····-·-····-·-

TUa-3919, Ildsted 203 7010±45BPI ! 

; i 

-~~:~;;;~,;I~~~~--~-~-~ ~~;~~~~~. ---· 
··· ······ ············· .. ··· .. ·· ···· ........... ...................................................... C .......... . 
TUa-3890, Ildsted A203b 6885±50~, 

~~:~;~~; . ;1~~~1 ~~~; ~~3~~~~~~ l 
8000CalBC 6000CalBC 4000CalBC 2000CalBC CalBC/CalAD 2000CalAD 

Calibrated date 

Figur 96: 14 C-dateringer fra Torpum 9a. 

Torpum 9 er en lokalitet hvor det har vært aktivitet i flere faser. Lokaliteten ligger i dag 
mellom 51 og 52 m over havet. Strandforskyvningskurven for Haldenornrådet viser at stedet 
ikke kunne vært bebodd noe særlig før 7000 BP (Sørensen 1999). De eldste dateringene er fra 
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seks ildsteder lengst vest i feltet. De ligger mellom 6885±50 BP (Cal. BC 5755-5675, TUa-
389~) og ?180±80 BP ~Cal. BC 6110-5955: TUa-3227). Disse ildstedene ligger innenfor et 
omrade pa omlag 150 m . Det er derfor relativt godt samsvar mellom strandforsyvningskuven 
og 

14
C-dateringene. Ildstedene må ha ligget nær stranden. 

Dateringen lengst vest på feltet er noen hundre år eldre enn dateringen fra Torpum 9b 
(Tørhaug i dette bind). Datering av ildstedet A502, funnet ved dypsjakting på Torpum 9a, har 
gitt en datering til 6430±55 BP (Cal. BC 5435-5285, TUa-3892). Dette ildstedet ligger nært 
Torpum 9b og hører nok sammen med aktivitetene på denne delen av flaten . Ildstedene fra 
nøstvetfasen er utvasket, og særlig ildstedene A9, AlO, All og A22 inneholdt lite kull. 
Generelt kan det sies at graden av utvasking av ildstedene synes å sammenfalle med alder. 
Det vil si at anlegg fra nøstvetfasen jevnt over har mindre kull og er mer utvasket enn anlegg 
fra etterfølgende perioder. 

Funn av prikkhugde bergartsøkser på Torpum 9a kan være et tidlig trekk i nøstvetmaterialet 
og kan understreke forskjellen i alder mellom de to områdene Torpum 9a og 9b, da denne 
typen økser ikke er funnet på Torpum 9b. 

Den neste fasen som peker seg ut, både i gjenstandsmaterialet og i 14C-dateringene, er 
senneolitikum og bronsealder. I denne perioden var boplassen ikke strandbundet. Dateringen 
av de to stolpehullene på lokaliteten er relativt godt sammenfallende: 3530±65 BP (Cal. BC 
1935-1745, TUa-3285) og 3630±60 BP (Cal. BC 2035-1925, TUa-3918). Den lille forskjellen 
mellom disse prøvene kan forklares innenfor standardavviket. En annen tolkning er at 
stolpehullene ikke er helt samtidige, men er spor etter to forskjellige hus som har etterfulgt 
hverandre på stedet. Det vil si at man har samme situasjon som på Stensrød, hvor vi far 
etablert en gård som blir liggende i området i flere generasjoner (Rønne i dette bind). De to 
stolpehullene er relativt heterogene, noe som indikerer at de kan ha tilhørt to forskjellige hus. 
Ildstedet A 15a ligger stratigrafisk over stolpehullet A 15b. Dateringen av ildstedet til 
bronsealder: 2865±65 BP (Cal. BC 1120-920, TUa-3287), viser at bruken av området har 
fortsatt etter at huset, som stolpehullet har vært en del av, er borte. Også dateringene fra en 
mulig veggrøft, A4, ligger innenfor samme periode, det vil si slutten av eldre bronsealder 
3005±70 BP (Cal. BC 1380-1120, TUa-3282) og 2915±70 BP (Cal. BC 1250-995, TUa-
3283). Dette anlegget er vanskelig å tolke, og det er ikke stolpehull i nærheten som kan 
understøtte funksjonstolkningen som veggrøft. 

Avfallsgropa AS har fatt en datering som sammenfaller med stolpehullene, mens en annen 
datering er flere hundre år yngre henholdsvis: 3695±55 BP (Cal. BC 2140-1975, TUa-3226) 
og 2875±85 BP (Cal. BCl 125-925, TUa-3284). En forklaring kan være at vi har datert to 
faser i bruken av boplassen: I senneolitikum ble det etablert en gård på lokaliteten, med 
langhus, rydding av åker og dyrking. Denne aktiviteten fortsetter et stykke inn i bronsealder, 
slik vi ser det av den yngste dateringen av avfallsgrop AS. Over denne gropa har det stått to 
grantrær, hvis stubber ble fjernet under utgravingen. Rotaktiviteten kan være en av årsakene 
til at vi har fått blandet sammen materiale. Begge prøvene er såldet ut fra masser fra omlag 
samme sted, ca 30 cm ned i anlegget. Den ene prøven er tatt på hasselnøttskall, den andre på 
trekull. Prøven med hasselnøttskall var den eldste. 

Rydningsrøysene ligger i skråningen lengst vest på lokaliteten, langs berget ved Torpum 9b 
og spredt rundt på flaten mellom Torpum 9a og 9b, også i området som i dag er myr. 
Røys 109 er den østligste av to røyser som er vokst sammen, beliggende i skråningen sørvest 
på lokaliteten, ned mot myra, men ikke i denne. Datering av denne røysa har gitt eldre 
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jernalder, 1470±45 BP (Cal. BC 555-645 , TUa-3889), slutten av folkevandringstid eller 
begynnelsen av merovingertid. Dateringen er utført på den eneste biten me~ kull . som ble 
funnet in situ i røysa. Det er usikkert hvilken hendelse vi har datert. Det er muhg at v1 har hatt 
en form for jordbruk i området også i eldre jernalder. Rydningsrøysene 114, 102 og 103, lå 
under myra. En 14C-datering av de nederste organiske lagene i myra har gitt 3635±110 BP 
(Cal. BC 2150-1870, T-15859, Høeg i dette bind). Dette betyr at ryddingen av området er 
eldre enn myra. Denne dateringen, sammen med funn av fragmenter av flintsigder og brent 
kom fra senneolitikum fra anlegg på utgravingsfeltet, støtter opp under tolkning av at røysene 
er et element i et senneolittisk jordbruk. Rydningsrøyser er kulturminner som vokser over tid. 
Etter som mer stein blir presset opp fra undergrunnen med frosten, vil åkeren trenge stadig 
rydding av stein. Det betyr at rydningsrøyser ofte får dateringer fra flere perioder. Dateringen 
av eldste lag i myra viser at jordbruket har startet i senneolitikum. Dateringen fra røys 109 
viser at området kan ha blitt brukt som åker også i eldre jernalder. Pollenanalysen støtter opp 
om at det har vært jordbruk i området i eldre jernalder (Høeg i dette bind). 

Daterte anlegg finnes også fra slutten av førromersk jernalder. Da blir et ungt menneske 
· begravd på lokaliteten . . J. graYen. .finnes,.br.ent .b.ein._fra . den. avdøde, kull og brente stein. 
Dateringen av graven er 2060±75 BP (Cal. BC 170 f.Kr - AD 20, TUa-2060). Kokegropa 
A204 ligger innenfor samme perioden 2100±80 BP (Cal. BC 195-0, T-16205). Kanskje er det 
mulig å se begge disse anleggene som deler av samme hendelse: Kokegropa kan kanskje 
knyttes til ritualer i forbindelse med gravleggingen. 

Dateringen av ildstedet A205 Jigger i folkevandringstid 1680±35 BP (Cal. BC 340-420, TUa-
3891). Dette ildstedet inneholdt nesten ikke kull og besto kun av noen få skjørbrente steiner 
og en svakt mørkere farge i grunnen. Med dette utseendet skulle en forventet en mesolittisk 
datering. I de fleste av de andre ildstedene er det en klar sammenheng mellom mengden av 
kull og alder. De eldste var mest utvasket, mens de yngste inneholdt mer kull. Det er mulig at 
A205 kan være forurenset av brente røtter, eller at strukturen er en naturdannelse. Dateringen 
av røys 109 og dateringer fra Torpum 9b, viser imidlertid at det har vært aktivitet i området 
også i denne perioden. Funn av slagg på Torpum 9 og Torpum 16 stammer trolig også fra 
eldre jernalder. 

Den siste fasen i bruken av området er dateringen av gropa Torpum 21. Denne har gitt en 14C 
datering til 80± 60 BP (kalibrert til yngre enn 1690 e.Kr, T-16204). Lignende dateringer av 
denne type anlegg kommer fra fire daterte groper i Halden kommune, Østfold. Gropene er 
undersøkt som en del av et samarbeidsprosjekt mellom Østfold fylkeskommune og Norsk 
institutt for jord- og skogkartlegging. Forfatteren deltok som observatør på vegne av 
Svinesundprosjektet. Alle gropene er datert til tiden etter 1675 e.Kr. (TUa-16273, 16274, 
16275, 16276). Rett sørøst for undersøkelsesområdet på Torpum 9, ble det funnet en kullmile 
som også er etterreformatorisk. I nyere tid har det vært omfattende tømmerhugst i området. 
Anleggene fra nyere tid skal trolig knyttes til denne utnyttelsen av skogen. 

OPPSUMMERING 

Bruken av Torpum 9 kan knyttes til fire faser. I nøstvetfasen er bruken av lokaliteten belagt 
med 14C-dateringer som synes å stemme godt overens med strandlinjekurven for området. 
Funnmaterialet stemmer godt med dateringene. 14C-dateringene på Torpum 9a er noen hundre 
år eldre enn de på Torpum 9b, og funn av prikkhugde bergartsøkser på Torpum 9a kan være et 
trekk i materialet som understreker aldersforskjellen. 
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Fra senneolitikum er det påvist stolpehull som etter all sannsynlighet har vært del av minst ett 
langhus .. Funnmateriale, som fragmenter av flintsigder og rydningsrøyser i området, viser at 
det har hgget en gård på plassen i senneolitikum. Bruken av området fortsetter i bronsealder 
men det er usikkert om det fortsatt er gårdsdrift eller om området brukes på annen måte. ' 

I førromersk jernalder er et ungt menneske blitt begravd her, og en kokegrop kan være en del 
av ritualene knyttet til begravelsen. Aktivitetene i området i denne perioden er spredte og 
vanskelig å tolke. 

I nyere tid knytter aktivitetene i området seg til bruk av skogen, med funn av kullmile og 
"østfoldgroper". Det er belagt at skogen har vært avvirket minst en gang i nyere tid. 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSOMRÅDER 

ANLEGG PÅ TORPUM 9A 

I eldste del av nøstvetfasen på Torpum 9 ser det ut til at aktiviteter knyttet til ildstedene ligger 
vest på feltet. Seks av syv daterte ildsteder ligger innenfor et område på omlag 150 m2

, ved 
utgravingsfeltets vestkant (se figur 83 og 93). Grunnen består her av fin sand og det er tørre, 
lettdrenerte flater. Flaten er eksponert for sol, og den har et godt mikroklima. 

Funnspredningen, basert på prøvestikkene, viser at det er flint over hele flaten også i de 
områder som i dag er myr. På bakgrunn av de mange ildsteder innenfor et lite område kan 
man tenke seg at boplassen har hatt gjentatte besøk, eller at det har vært flere grupper 
mennesker her samtidig. Funnmaterialet representerer mange av de vanligste typer 
gjenstander fra nøstvetperioden: økser, slipeplater, bor, skrapere og mikroflekker. Redskaper 
og avfall viser til mange og varierte gjøremål. Fra og rundt ildstedene er det funnet 
hasselnøttskall og brent bein av pattedyr, som er måltidsrester. 

I senneolitikum og bronsealder ligger de fleste anleggene i omtrent samme område som 
nøstvetanleggene. Funn av stolpehull tyder på at minst ett langhus har stått her. Tunet med 
langhus har ligget lengst vest på flaten, midt i utgravingsfeltet. Fra dette området er det også 
funnet tre fragmenter av noe som kan være en overligger/løper til en skubbekvern. Sammen 
med noen biter av keramikk kan dette tas til inntekt for gjøremål knyttet til huset som maling 
av kom og matlaging. Avfallsgropa A5 kan ha ligget rett sør for huset. Funn av neolittiske 
artefakter finnes over hele flaten og på Torpum 9b (se Tørhaug i dette bind). Særlig er det 
interessant at funn av fragmenter av flintsigdene ikke kun relateres til området med anlegg, 
men finnes både øst og vest i utgravingsfeltet, det vil si også i områder som ganske sikkert har 
vært dyrket (se figur 95). 

I vest stiger terrenget, og det er for bratt for bosetning. Rydningsrøysene ligger som et belte i 
skråningen lengst sørvest i området, noen på flaten som i dag er myr og langs berget ved 
Torpum 9b. Rydningsrøysene viser at åkrene kan ha ligget øst og sør for tunet. Et viktig 
poeng er at rydningsrøysene finnes kun der det er stein i grunnen. Det kan være en forklaring 
på hvorfor de ikke finnes over hele Torpum 9. Trolig har alle tilgjengelige flater mellom 
rydningsrøysene vært dyrket (se figur 84 og 97). 
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Figur 97: Rydningsrøyser og 
mulige dyrkningsområder på 
Torpum 9. Lengst nord sees 
boplassen Torpum 2. GIS
applikasjon: Per Erik Gjesvold. 
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I et jordbruk som ikke benytter kunstig vanning, vil avkastningen av korndyrkingen være god 
på lettdrenerte høydedrag og i lett skrånende terreng i normale og fuktige somre. I tørre somre 
vil avkastningen være god i lavereliggende, fuktigere områder. Ved å bruke hele 
områdevariasjonen på lokaliteten, ville man være sikret avling uansett utfallet av 
sommerværet. Dette forklarer nok variasjonen i grunnforholdene på den dyrkede marken på 
Torpum 9. 

Figur 98: Byggkorn funnet i stolpehullet Al 5b. Foto: Mårten Teigen, UKM 

---• ------
Også på flaten nord for bekken som avgrenser Torpum 9 i nord, er det spor av rydningsrøyser. 
Her er det også mulig å tenke seg at det har vært dyrket. Et funn som kan bygge opp om en 
slik tolking, er et fragment av en flatehugget flintdolk på lokaliteten Torpum 2 (Johansen i 
dette bind). All massen fra denne lokaliteten er såldet, og det finnes ikke noe annet materiale 
fra senneolitikum her. Imidlertid er det også fra denne lokaliteten 14C-dateringer fra 
overgangen senneolitikum/eldre bronsealder. Kanskje stammer disse sporene fra aktiviteter i 
ytterkanten av gårdens innmark. 

Dateringene til bronsealder tyder på fortsatt aktivitet, enten form av en gård eller at 
innmarka er gjort om til beiteland. 

Graven fra omkring Kristi fødsel (A2) ligger relativt lavt i terrenget, sørvest på 
utgravingsfeltet. I vest er det åser, mot nord er det utsyn et par hundre meter, forutsatt at 
skogen ikke var så tett som i dag, og på de andre kantene er det knauser, slik at området 
danner et relativt begrenset landskapsrom. Ringdalsfj orden ligger 275 m fra graven i luftlinje, 
men kan ikke sees fra lokaliteten. Ned til fjorden er det dessuten bratt, og det har neppe gått 
noe veifar forbi. 

Fra Båhuslen kjenner man til noen få branngraver som ligger alene eller to sammen. De finnes 
både som branngroper og som urnegraver. Dateringsmessig strekker disse seg fra yngre 
bronsealder og inn i romertid. Det framheves at disse gravene ligger på utvalgte steder, gjeme 
høytliggende med god utsikt (Ortman & Ottander 1998: 36, 37). Bergljot Solberg mener at 
gravene fra romertid ligger enkeltvis, på godt synlige steder eller på gravfelt (Solberg 2000: 
78). Hun sikter her trolig til graver med markering. Et moment når det gjelder gravens 
beliggenhet, er at de fleste flatmarksgraver som er undersøkt, stammer fra gravfelt eller er 
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funnet tilfeldig ved flateavdekking i dyrket mark. Vi står kanskje overfor et 
representativitetsproblem vedrørende plasseringen av gravene. Vi har ikke god nok kunnskap 
om beliggenheten av enkeltliggende branngraver fra eldre jernalder. Basert på den kunnskap 
vi har i dag, at gravene fra perioden skal ligge høyt med utsikt, eller at de skal ligge på 
gravfelt, ligger grava på Torpum 9, atypisk til. 

Kokegropa A204 har en datering som gjør at den kan oppfattes som samtidig med graven. 
Kokegroper er blitt tolket som spor av rituelle måltider og finnes også i kontekster med graver 
i nærheten (Gjerpe 2001, Narmo 1996). Fordi det ikke finnes spor etter annen aktivitet på 
lokaliteten i perioden enn graven og kokegropa, er det mulig å tenke seg at begge er en del av 
samme hendelse, at kokegropa har inngått i gravritualet. 

Det er funnet :fa andre spor i området fra jernalderen, men mulige slaggbiter, samt mulig 
jernalderkeramikk fra Torpum 9 og nabolokaliteten Torpum 16, kan vise til en spredt aktivitet 
i området i eldre jernalder. To dateringer fra folkevandringstid finnes også på Torpum 9b. 
Pollendiagrammet fra myra viser også at det er spredt aktivitet i området på denne tiden. Men 
materialet er såpass lite at det er vanskelig å forstå hvilke aktiviteter som har skapt disse 
sporene. 

TOLKING AV LOKALITETEN I LYS AV FUNN, ANLEGG OG ANNEN FORSKNING 

N ØSTVETF ASEN 

Torpum 9 ligger mellom 50 og 52,5 m o.h. Med en vannstand på 49 meter over dagens 
havnivå ville boplassen ligget nær stranden. Lokaliteten lå da ved utgangen av en forhistorisk 
fjordarm, på det som den gangen var en øy i et større arkipelag. Området har vært en av de 
største flatene på denne siden av det som den gang var "Svinesundøya". Funnspredningen og 
dateringen av ildstedene på Torpum 9a og Torpum 9b (Tørhaug i dette bind), viser at disse to 
områdene har hatt en høy aktivitet med noen hundre års mellomrom i nøstvetfasen. 
Funnspredningen på lokaliteten antyder at bosetningen også kan ha ligget andre steder på 
flaten, og at området kan ha vært i bruk også mellom de daterte periodene på Torpum 9a og 
9b. Det er særlig et område lengre sør, rett øst for myra, som skiller seg ut med mange funn i 
prøvestikkene og høye fosfatverdier, hvor en kan tenke seg bosetning i mellom de to fasene 
(se figur 89 og 94). 

At man kan skille ut så vidt klare faser av Nøstvetkulturen innenfor et avgrenset område, viser 
at området er blitt brukt over lang tid. Funn av prikkhugde økser på Torpum 9a og fravær av 
disse på Torpum 9b (hvor alle massene fra utgravingsfeltet er såldet) kan derfor tas til inntekt 
for en kronologisk variasjon mellom de to områdene, selv om Torpum 9a er gravd med en 
annen metodikk. Dette antyder en viss typologisk utvikling gjennom nøstvetfasen. 

Resultatene fra fosfatkarteringen må brukes med forsiktighet, men det er en tendens til 
sammenfall mellom forhøyet fosfatverdi og områder med ildsteder, på Torpum 9a og 9b. 
Fosfat akkumuleres gjennom høy menneskelig aktivitet. Det er særlig bein som inneholder 
fosfat. Det er derfor ikke overraskende å finne forhøyede verdier i et område med ildsteder 
hvor det sannsynligvis har vært tilberedt og spist mat. Det interessante er at fosfatverdiene 
også er høye andre steder på lokaliteten, og det er en tendens til sammenfall mellom mye funn 
i prøvestikkene og høye fosfatverdier lengre sør på lokaliteten, øst for myra. Dette området 
kan representere bosetningskontinuitet mellom de daterte periodene på Torpum 9a og Torpum 
9b. Man må likevel understreke at fosfatkartering, med den metodikken som er benyttet på 
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Torpum 9, kun antyder tendenser. Metodikken er ikke finmasket nok til å brukes som et 
frittstående analyseverktøy, men må vurderes i relasjon med annet materiale. 

De undersøkte ildstedene, med dateringer til nøstvetfasen på Torpum 9a, ligger innenfor et 
relativt lite område (med unntak av A502). Her er det også en funntetthet som viser at 
aktiviteten har vært høy. Dateringene av ildstedene faller tett i tid, men gir rom for en tolkning 
om tilbakevendende bruk av området lengst vest på Torpum 9a, gjennom flere hundre år. 
Dette kan bety at det har vært en sterk tilhørighet eller tradisjon på bruken av dette området. 

Det er ikke funnet spor av hytter, teltringer eller anleggspor som kan knyttes til konkrete 
bygninger og det er derfor vanskelig å si om ildstedene har ligget i friluft eller ikke. Funn av 
bein og hasselnøttskall i ildstedene viser, ikke overraskende, at det har vært tilberedt mat og 
spist rundt ilden. Med en vannstand på rundt 50 m over dagens nivå, kan en ha landet båter i 
nord-nordøst, hvor Torpum 16 er skilt ut, og i øst. Begge havneplassene vil være beskyttet for 
vær og vind. 

Utnyttelsen av plantemateriale fra perioden er dårlig kjent, men vi har funnet hasselnøttskall i 
flere ildsteder. Utnyttelse av hasselnøtter gir mye avfall i form av nøtteskall. Forkullet 
hasselnøttskall har en annen struktur enn trekull og bevares godt i jorda. Sålding av ildstedene 
på T orpum 9 viste da også at det var mye hasselnøttskall bevart, i forhold til vanlig trekull. 
Sankerdelen av økonomien i Nøstvetkulturen kan ha vært langt viktigere enn det 
kildematerialet gir utrykk for. Det er få artefakter som assosieres med sanking på en 
mesolittisk lokalitet. Men nøstvetlokaliteter som Skoklefald ( Jaksland 2001 b ), hvor det er 
bevart organisk materiale, viser at innsamling av nøtter og skalldyr har vært betydelig. Også 
innsamling av fugleegg og plantemateriale kan ha vært viktig i et område som Svinesundøya. 

SENNEOLITIKUM 

På Torpum 9a ble det funnet to stolpehull, 14C-datert til senneolitikum og senneolitikum/eldre 
bronsealder. Grunnen til at det ikke ble funnet flere stolpehull er trolig den ekstreme 
utvaskingen og de vanskelige undergrunnsforholdene. I det ene stolpehullet er det funnet et 
byggkorn, som er datert til senneolitikum. Funn av stolpehull er en sterk indikasjon på at det 
har stått langhus her. Sannsynligvis har de vært av samme type som dem vi har funnet på 
Stensrød, og som kjennes fra andre senneolittiske jordbruksboplasser på Vestlandet og i 
resten av Skandinavia (Rønne i dette bind). Det er påvist i alt 21 rydningsrøyser på Torpum 9. 
Gjennom datering av de nederste lagene i myra, som er grodd over tre røyser, mener vi å ha 
datert røysene til senneolitikum. Gjenstandsmateriale med typiske senneolittiske/tidlig 
bronsealders gjenstander, stolpehullene, funn av forkullet bygg og rydningsrøysene i området, 
er sammen meget sterke argumenter for at det har ligget en gård på Torpum 9 i senneolitikum, 
eller at det i hvertfall har vært drevet en form for permanent jordbruk på stedet. De to 
stolpehullenes heterogene utseende kan tyde på at det har vært oppført flere generasjoner 
langhus på stedet. 

Størrelsen på de neolittiske gårdene og det dyrkede arealet er lite kjent og er et materiale som 
er vanskelig å spore arkeologisk. På Torpum 9 er det ikke funnet spor etter brunjord, slik at 
tolking av stratigrafi og dyrkingslag er ikke mulig. Under laget med råhumus er massene helt 
minerogene. Dateringen av de nederste organiske lagene i myra er bestemt til samme periode 
som vi mener å ha påvist dyrking i området, med arkeologiske data og funn av forkullet kom. 
Det betyr at pollendiagrammet fra søylen tatt ut i myra (Høeg i dette bind) sannsynligvis er 
yngre enn dyrkingen vi har påvist arkeologisk. Pollen fra myra kan derfor ikke brukes til å 
påvise og tolke det tidligste jordbruket på lokaliteten. Også in situ pollenprøver fra 
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rydningsrøys 109 gir et bilde som ikke synes å stemme med arkeologiske data og dateringer. 
Det var ikke mulig å skille ut forskjellige faser i rydningsrøysene, men fra røys 109 er en 
kullbit funnet 20 cm under toppen av røysa, datert til 1470±45 BP (Cal. BC 555-645, TUa-
3889). Røysa hadde ingen sikker lagdeling, men dateringen stammer fra selve røysfyllet. Det 
betyr at rydding av stein i området kan ha foregått i flere omganger, likeså kan området ha 
vært dyrket etter eldre bronsealder. Men rydningsrøysa som lå under myra viser at den første 
rydningen av området må ha skjedd senest i senneolitikum ( det var ikke mulig å bearbeide 
profilet gjennom rydningsrøysa 114, som lå dypest under myra, fordi sjakta ble fylt med vann 
dagen etter at den ble gravd). 

Vi må derfor se på selve flatene i området for å vurdere hvor det er mulig å dyrke. Her er 
rydningsrøysene en viktig faktor. De synes dels å ha blitt lagt i ytterkant av dyrkingsflaten, 
dels ligger de på selve dyrkingsflaten (i dagens myr). På Torpum 9b ligger de delvis opp mot 
berg. Ut fra rydningsrøysenes beliggenhet kan vi beregne arealet på de dyrkede områdene. Et 
problem er imidlertid at røysene finnes kun i områder med stein i grunnen. Det vil si at man i 
tillegg må vurdere tilstøtende flater uten stein i grunnen som potensiell dyrkingsmark. 
Lokaliteten ligger i et relativt lukket landskapsrom, hvor flatene er avgrenset av knauser, noe 
som gjør det lettere å beregne dyrkingsområdet. Ut fra ovemevnte kriterier har vi beregnet det 
dyrkbare arealet på Torpum 9 til å være omlag 10 000 m2

• Hvis vi legger til flaten nord for 
lokaliteten, hvor det også er funnet røyser, blir arealet det dobbelte. En indikasjon på at det 
nordlige området skal inkluderes i anslaget, er de senneolittiske funnene på Torpum 2 
(Johansen i dette bind). De kan stamme fra aktivitet på åker eller i den gårdsnære utmarka. 

JORDBRUK 

På lokaliteten er det funnet en tykknakket øks og fire slipte flintavslag. Sistnevnte stammer 
mest sannsynlig fra økser, ett kan være fra en tynnakket øks, da både bred- og smalsidene er 
slipt. Fra Torpum 9b har vi bortappen til en skafthulløks. Selv om økser er universalverktøy, 
er det rimelig at noen av øksene har vært brukt til å rydde land i området. En kan tenke seg at 
ryddingen av de første åkrene har skjedd med øks og ild. Rydningsrøysene viser at de har hatt 
faste åkre, slik at avsviing trolig kun har vært brukt i rydningsfasen. I historisk tid er 
svedjebruk en spesialisert driftsform med egen komtype, svedjerug, som er tilpasset denne 
typen drift (Nesholen 2001). Svedjebruk, slik det har vært praktisert av finske innvandrere, 
har vært en effektiv driftsform i opp til fem år på den samme teigen. Danske forsøk har vist en 
drastisk nedgang i utbytte allerede året etter brenningen (Iversen 2002). Denne driftsformen 
krever at en legger teigen brakk i mange år før den igjen blir dyrket. Ved siden av svedjingen 
av skogen, trengs det svært lite jordbearbeiding: rugen blir sådd rett i asken. Svedjing som 
driftsform må derfor ikke forveksles med avsviing av skogen som en måte å rydde åker på. 
Faste åkre krever at man enten gjødsler eller har et system hvor en legger landet brakk eller 
har vekselbruk. Uten bruk av brakklegging eller gjødsling vil jorda være utsatt for utpining og 
grøden være mer eksponert for sykdom. Den mest sannsynlige formen for drift på Torpum 9, 
er antagelig et teigsystem med brakklegging eller gjødsling, eventuelt at en lar dyra beite 
mellom dyrkingsperiodene. En kan heller ikke se bort i fra at jorda faktisk har blitt utpint og 
at gården har blitt fraflyttet etter noen generasjoner, for så å bli tatt opp igjen i eldre jernalder. 

Det er funnet fire fragmenter av flintsigder som stammer fra minst to forskjellige sigder. Alle 
fragmentene var brent. Dette tyder på at de har vært holdt over ilden for å varme opp beken 
eller tjæra som ble brukt til å feste bladet i skjeftet, slik at man kan bytte flintblad. Dette tyder 
på at sigdfragmentene er rester av ødelagte og utslitte blad. Sammen med det forkullede 
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Figur 99: Snitting og opprensing av profilet på rydningsrøysene 108 og I 09. Foto: Ola Rønne. 

byggkornet er dette konkrete funn som viser at korndyrking har foregått på lokaliteten i 
senneolitikum. Innhøstingen av komet har vært så omfattende at flere sigder er slitt ut. Dette 
viser at korndyrking ikke har vært en engangsforeteelse. Sammen med rydningsrøysene gir 
dette et bilde av et etablert jordbruk. Komet og funn av tre fragmenter av en mulig overligger 
til en skubbekvem, tyder på at grøden har vært videreforedlet og fortært på stedet. 
Rydningsrøyser, stolpehullene som indikerer langhus og oldsaker av sørskandinavisk type, 
viser at vi nå står over for en fullt utviklet jordbrukskultur hvor identiteten er knyttet til 
jordbruket, og en må anta at korndyrking og fehold har hatt en viktig økonomisk betydning. 
Funnene fra Torpum 9 og funn av langhus på Stensrød, tyder på at det kan ha vært flere 
gårder i området i senneolittisk tid. Einar Østmo (1988) har undersøkt spredningen av 
neolittiske storsteinsredskaper i Østfold, og han konkluderer jo nettopp med at jordbruket 
styrkes og befestes i denne perioden. 

Funn av en fiskekrok av flint, flere pilspisser, en spydspiss samt at vi har datert 
hasselnøttskall til senneolitikum viser at økonomien ikke bare er basert på jordbruk. Dette er 
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ikke uventet, og bruk av andre naturressurser enn de jordbruket kunne framskaffe, har til alle 
tider vært viktig i økonomien i Norge. 

BRONSEALDER 

En viss kontinuitet i bosetningen inn i bronsealder er mulig. Radiologisk datering av et 
ildsted, en mulig veggrøft og en av to dateringer fra en avfallsgrop har gitt bronsealder. 
Dateringene ligger mellom 3005 og 2865 BP. Dette indikerer fortsatt bruk av området omlag 
tusen år senere enn etableringen av den neolittiske gården. Dateringene er problematiske fordi 
flere av anleggene som er datert, har en uklar funksjon. Det er derfor usikkert hvilken type 
aktivitet som har foregått i området i midten av bronsealderen. 

JERNALDER 

Fra jernalderen er det funnet en liten branngrav og en kokegrop som begge stammer fra tiden 
rundt vår tidsregnings begynnelse. Fraværet av andre anlegg i perioden gjør det fristende å 
koble disse anleggene sammen til en hendelse. Begge anleggene kan ha inngått som elementer 
i et begravelsesrituale. Kokegroper på gravfelt er ikke uvanlig. På Langkas 1, har vi gravet 
flere graver med kokegroper i umiddelbar nærhet (se Rønne i Svinesundprosjektet bind 3). De 
fleste kjente graver av typen vi har funnet på Torpum 9, ligger på gravfelt. At grava ligger 
alene er uvanlig, men kan være et kildekritisk problem, fordi det er vanskelig å oppdage 
enkeltliggende graver under flatmark. Beliggenheten til grava er også kanskje atypisk, fordi 
den ikke ligger fritt med utsyn. 

Et mulig ildsted og datering av en kullbit i rydningsrøys indikerer at det også har vært 
aktivitet i området i folkevandringstid. På Torpum 9b er det flere dateringer til yngre romertid 
og folkevandringstid (Tørhaug i dette bind). Noe av keramikken og slagg/slagglignende 
gjenstander funnet både på Torpum 9 og Torpum 16 er trolig også fra aktiviteter i eldre 
jernalder. Dateringene og pollenanalysene (Høeg dette bind) viser at det kan ha vært drevet en 
form for jordbruk på lokaliteten i eldre jernalder. Det er få spor etter denne aktiviteten, men 
trolig har ryddingen av stein i området fortsatt og rydningsrøysene har vært i bruk. Det er 
ingen sikre spor etter bosetning fra denne perioden. 
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Stensrød - boplass med spor fra nøstvetfasen, senneolitikum, 
bronsealder og eldre jernalder 
Ola Rønne 

Den arkeologiske undersøkelsen ble utført i perioden 1. juli til 30. august 2002. Metoden som 
ble benyttet var maskinell flateavdekking (Løken et al. 1996). Til sammen ble det lagt ned 
omlag 40 ukeverk i undersøkelsene i felt. I tillegg kommer 4 ukeverk med gravemaskin som 
var utført av maskinfører Tom Ridderseth, samt all innmåling og produksjon av kart og 
plantegninger utført av prosjektmedarbeider Per Erik Gjesvold. Zanette Tsigaridas Glørstad 
arbeidet en dag i forbindelse med tolkning av de framgravde anleggsporene. Under 
utgravingens første del hadde vi mye lett regn og overskyet vær, hvilket er svært gunstig for å 
påvise bosetningsspor som stolpehull og andre nedgravinger. I den andre halvdel av 
feltarbeidet var det varmt og mye sol, noe som gjorde at vi hadde litt problemer med 
opptørking. 

BELIGGENHET OG TOPOGRAFI 

Bruket Stensrød, 10/3, finner vi på østsiden av en liten dalgang som går nord-sør. Høyden 
over havet er 4 7 m. Øst for bruket ligger den 120 m høye Børsåsen. Her er det registrert en 
bygdeborg (IDnr: 007554). Sør for Stensrød, lavere i terrenget, befinner seg Svinesundhagen, 
hvor det i dag er fruktdyrking. På vestsiden av dalen er gården Berget, 23/10, i sør, og 
Sørskogen, 13/2, i nord. Øst for bruket opp mot Børsåsen og nord for bruket er det i dag 
granblandingsskog. Mot nord går skogen opp mot Bjørndalen. På begge sider av dalen 
sørover omkranser skogen gårdene helt ned til Ringdalsfjorden. I bunnen av dalen, vest for 
jordet på Stensrød, snor en bekk seg. Ned mot bekken går en bratt skrent. Jordet strekker seg 
fra sør mot nord og størstedelen av utgravingsfeltene ligger vest for tunet, med unntak av felt 
A, som ligger nord for våningshuset. Jordet heller i hovedsak mot vest. Helt i sør er en 
åkerholme med rydningstein. Sør for denne heller området mot sør. Fra åkerholmen og 
nordover ligger en rygg i åkeren og terrenget faller mot øst og vest på hver side av denne 
ryggen. Åkeren lå delvis brakk, men stedvis var det jordbærproduksjon. I den nordvestre 
delen, utenfor undersøkelsesområdet, var det solbærland. Tidligere har det vært dyrket både 
kom og poteter på stedet. De undersøkte områdene ligger på jordet til Stensrød, vest for veien 
til Svinesundhagen. Fra nord mot sør ble det lagt ut fem felt. Felt A, B, C, E og D (se figur 
100 og 101). 

STRATIGRAFI OG UNDERGRUNNSFORHOLD 

Undergrunnsforholdene og stratigrafien varierte på de forskjellige delene av jordet. Jeg vil 
derfor beskrive forholdene felt for felt. Generelt kan det sies at undersøkelsesområdet på 
Stensrød var dyrka mark. De øverste 0,15-0,35 mav grunnen besto av matjord. 

FELTA 

I felt A består undergrunnen av grå silt med områder med gul sand i mellom. Det var mye 
stein i søndre del av feltet. Steinen varierer fra grov grus, pukk, hodestore og opp til enkelte 
jordfaste kamp. Undergrunnen er relativt hard, og de mange dreneringsgrøftene på kryss og 
tvers viser at området har vært fuktig. Enkelte flekker av sand øst i feltet kan ha vært tørre. 
Over deler av feltet var det et mørkt kullholdig lag under matjordslaget. Dette opptrådte som 
flekker og større konsentrasjoner. Størst utbredelse hadde dette laget der det var større stein i 
undergrunnen. Tykkelsen på laget varierte fra omlag 0.1 m til at det kunne skimtes som svakt 
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Figur 100: Loka/topografisk kart med utgravingsfeltene. GIS-applikasjon: Per Erik Gjesvold. 
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FeltE 
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Figur 101: Deflateavdekkedefeltene. GIS-applikasjon: Per Erik Gjesvold. 

mørkere farge. Området var tildels pløyd dypt ned i undergrunnen, her var det mørke laget 
ødelagt. 

FELTB 

Mye stein i undergrunnen gjorde at det var vanskelig å etablere en flate, noe som er en 
forutsetning for å finne anleggspor. Undergrunnen besto av grå silt. I feltet var det flekker 
med mørk masse, som var rester av det samme laget som beskrevet i sjakt A. 
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FELTC 

Undergrunnen besto av grå silt. Det var lite stein. Rundt i feltet var det flekker med mørk 
kullholdig jord. Også dette var rester av samme lag som er beskrevet i sjakt A. 

FELTD 

Undergrunnen nord i feltet besto av et belte med fin sand som gikk øst-vest over 
høyderyggen. I begge kanter av dette beltet med sand var det silt og tyngre masser. I følge 
geolog Rolf Sørensen, er sanden en morene dannet av isen, mens silten er marine avleiringer 
som har dekket over sanden senere (muntlig meddelelse 22.08.02). Den største tettheten av 
anleggspor lå i dette beltet av sand. Mot sør var det i hovedsak silt helt til en nærmet seg 
åkerholmen med grunnfjell stikkende opp som svaberg. Også her ble det funnet et område 
med fin lettdrenert sand. Langs svaberget var massene mørkere, som en følge av avrenning fra 
berget samt menneskelige aktiviteter fra mesolitikum og fram til i dag. På flaten rett nord og 
vest for svabergene ble det observert mange mørke flekker som var lommer av kulturpåvirket 
jord. Området var tildels svært nedpløyd, her var det mørkere laget ødelagt. 

FELTE 

Dette feltet ble åpnet opp i siste del av undersøkelsen for å se om det lå anleggspor mellom 
felt C og D. Vi hadde tidligere ikke adgang til dette området på grunn av jordbærdyrking. 
Feltet lå på en liten øst -vestgående flate. Undergrunnen besto i hovedsak av grå silt. 

MÅLSETTING OG PROBLEMSTILLING 

Fra Stensrød er det tidligere innkommet en enkel skafthullsøks (Østmo 1988: 83-89, C-
31423a), en tykknakket flintøks med utsvingte egghjømer (C 31423b) og en nøstvetøks(C-
31423c ). Området ble prøves jaktet i 2000, og det ble funnet flint av neolittisk/bronsealder 
karakter. Datering av gammelåker fra prøvesjaktene har gitt samme periode. Dateringene og 
gjenstandsmaterialet gjorde det naturlig å prioritere søk etter spor av tidlig jordbruksbosetning 
på Stensrød. Det er tidligere ikke funnet klare neolittiske langhus eller langhus fra tidlig 
bronsealder i UKM sitt distrikt. Funn av hus ville være viktig for å utdype forståelsen av 
senneolitikum i området og for Østlandet generelt. Denne type data ville også være spesielt 
interessante i forhold til senneolitiske dateringer av anlegg og fossilt åkerlandskap fra 
lokaliteten Torpum 9 (se Rønne i dette bind). De to lokalitetene lå omlag 750 m fra hverandre 
i luftlinje. Det var også neolittiske innslag på flere av de andre lokalitetene som ble undersøkt, 
i form av flateretusjert flintmateriale, slik at det så ut som om aktiviteten hadde vært relativ 
høy i området i senneolitikum. 

METODE 

Hele undersøkelsesområdet, som blir berørt av den nye E6-traseen på Stensrød, ligger i dyrka 
mark. Dette gjorde at eventuelle oldsaker ville være pløyd rundt i matjordslaget. En 
kostnadseffektiv metode for å undersøke denne typen lokaliteter er å benytte maskinell 
flateavdekking (Løken et al. 1996). Metoden går ut på at en fjerner matjordslaget ned til 
undergrunnen. Undergrunnen har en annen farge enn matjordslaget, gjeme lysere. Strukturer 
og anlegg som er gravd ned i undergrunnen vil kunne observeres ved at de har en annen farge 
og holder bedre på fuktigheten. Under gunstige forhold vil anleggene kunne tolkes som 
grunnplan i hus og aktivitetsområder med ildsteder og kokegroper. 

I tillegg til å bruke denne metoden har vi systematisk samlet inn jordprøver fra alle anlegg. Et 
representativt utvalg ble såldet gjennom et 1mm såld. Prøvene ble deretter tatt over i en mettet 
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kalsiumkloridblanding (CaCl). Alt organisk materiale fløt opp og ble silt av. Dette materialet 
ble så sendt til analyse hos en botaniker som bestemte forkullede frø og planterester. Denne 
analysen ga et godt materiale til 14C-dateringer. Funn av brent korn og frø gir innblikk i hva 
en har dyrket, romfunksjoner, dyrkingsteknikker m.m. 

Alle funn av oldsaker fra anleggene samt løsfunn er samlet inn og innmålt digitalt. Det ble tatt 
ut kullprøver til 14C-datering der dette var mulig. Vi har tegnet alle anlegg i 1: 10 i plan og alle 
anlegg som ble snittet er tegnet i samme målestokk i profil, 14C-prøver tatt in situ er inntegnet 
på originaltegningene. Alle anlegg, feltkanter, jordfaste stein, berg, funn m.m. ble innmålt 
digitalt og viderebehandlet i ArcView. 

Figur 102: Enkel skafthullsøks, C-3 l 423a, og tykknakket flintøks med utsvingte egghjørner, C-3 l 423b. Begge er 
tidligere funnet på Stensrød. Foto: Mårten Teigen, UKM 

KILDEKRITISKE FORHOLD 

KILDEKRITISKE FORHOLD KNYTTET TIL FLA TEA VDEKKING SOM METODE 

Maskinell flateavdekking er en grov metode som først og fremst søker sammenhenger i flaten. 
Det er av absolutt viktighet at en under flateavdekkingen har en erfaren maskinfører og 
erfarent personell. Det er ofte små marginer mellom det å oppdage et nedpløyd ildsted og det 
å fjerne det. Metodisk er man i en viss grad avhengig av en undergrunn hvor en har mulighet 
for å etablere en flate. Dette gjør at blokkrike områder er mindre egnet, fordi en drar opp mye 
stein med maskinen, og det trengs svært mye manuelt arbeid mellom steinene. Det er også 
vanskelig å arbeide i områder hvor forskjellen mellom matjord og undergrunn er utvisket, for 
eksempel som følge av meitemark. Metoden er væravhengig i den forstand at for mye eller for 
lite lys virker inn på observasjonsforholdene. Det samme kan sies om nedbør, som er gunstig i 
små mengder men ødeleggende i store. 

Et viktig kildekritisk forhold ved all flateavdekking er at tolkning av hus i hovedsak må 
foregå i felt. Tolkingen baseres på visuelt observerbare forhold som et anleggs farge, dybde, 
massenes fasthet, konsistens og utstrekning. Denne delen av tolkingen kan til en viss grad 
dokumenteres . Det har imidlertid vist seg svært vanskelig å få forskjellige mennesker til å 
beskrive samme farge på en ensartet måte. Dette skyldes også at fargen i et anlegg endres i 
forskjellig lys. Den vanligste måten å tolke hus på er ved å sammenligne plantegningen med 
anleggene en arbeider med i felt. Hus tolket ut fra plantegninger alene blir mindre troverdige, 
med mindre de er enfasede. Gitt et visst antall stolpehull vil det alltid være mulig å finne 
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rekker og mønstre og dermed konstruere mulige hus på papiret. Et annet viktig moment i 
tolkingsprosessen er at anleggene blir bedømt ut fra massens konsistens, innhold og fasthet. 
Dette er avgjørende for å bestemme hvilke anlegg og stolpehull som hører sammen. For å 
kunne bedømme om et anlegg er forhistorisk, eller for eksempel et steinopptrekk, kreves 
erfaring. Feltarbeideren må kunne bedømme hva som er mye kull, hvordan forholdet er 
mellom minerogene og nedbrutte organiske masser, og hvor faste massene er. Konteksten er 
dermed av avgjørende betydning for hvordan man forstår enkeltanlegg (se Løken et al. 
1996: 47). For eksempel kan en akseptere større forskjell i dybden på stolpehull hvis dette 
hører til et helt klart hus uten mange faser, mens man må legge større vekt på at stolpehullene 
innenfor en bygning er homogene, der det er flere hus og anleggspor. Denne relasjonelle 
metoden, kan i enkelte tilfeller føre til ringslutninger, men er likevel å foretrekke framfor 
rekonstruksjoner av mulige hus etter utgravingen, fordi tolkningen finner sted i nær 
sammenheng med kildematerialets forskjellige kvaliteter. 

KILDEKRITISKE FORHOLD KNYTTET TIL UTGRAVINGEN PÅ STENSRØD 

Moderne forstyrrelser 

Moderne forstyrrelser, i form av at plogen hadde gått ned i undergrunnen, fantes på alle de 
åpnede feltene på Stensrød. Feltene var rutemønstrede av disse furene i undergrunnen, noe 
som virker visuelt forstyrrende. Ildstedene hadde pløyeskader, fordi de ikke var gravd ned i 
undergrunnen på samme måte som stolpehull og kokegroper. Av noen ildsteder var det kun 
striper av kull i undergrunnen tilbake. Grunne stolpehull var også utsatt. Det var minst ett 
eksempel på at et steinskodd stolpehull hadde vært utsatt for skade av plogen, hvor denne 
hadde revet opp skoningstein, og moderne masser var havnet ned i anlegget. Et slikt anlegg er 
vanskeligere å tolke. I toppen av en del stolpehull ble det funnet moderne masser og i enkelte 
tilfeller også moderne gjenstander, som fajanse. Det var imidlertid lett å se hvordan 
pløyesporet gikk inn i stolpehullet med moderne masser, og i noen tilfeller ut av stolpehullet 
med stolpehullsfyll. 

På felt D var det sprengt bort en stor jordfast stein i moderne tid, som hadde etterlatt et krater 
med skarpe steinsplinter og moderne masser. Krateret lå i et område hvor det bør ha vært flere 
veggstolper. Moderne dreneringsgrøfter og sjakter fantes på alle feltene. Det var kun i noen 
mindre områder på felt D at sjaktene direkte var i konflikt med anleggspor. Spesielt i sjakt A 
var grunnen forstyrret av drensgrøfter, men her ble det ikke påvist andre anleggspor enn 
bunnen av en mulig rydningsrøys, slik at det ikke ser ut som om dreneringen her har skadet 
forhistoriske anlegg som fremdeles kunne erkjennes. 

Kildekritiske f orhold kny ttet til funn 

Funnene på Stensrød kan klassifiseres i tre kategorier: 1) løsfunn som er plukket opp uten 
kontekst i jordhaugene, 2) funn som ikke stammer fra anlegg. Dette er som regel funn som er 
fra pløyespor i undergrunnen og tilhører på mange måter samme kategori som løsfunnene. De 
kan være pløyd rundt og ligger ikke nødvendigvis in situ. 3) Funn fra sikre kontekster, 
stolpehull og andre anlegg. Det er flere måter som funn kan ha havnet i stolpehull. De kan 
stamme fra konstruksjonen av anlegget. Det er da snakk om eldre kulturlagsmasser som faller 
ned i hullet når det graves. Funnene kan være intensjonelt deponert i anlegget. Som regel er 
det her tale om offer eller votivfunn. Den siste kategorien er de funnene som stammer fra 
gulvet inne i huset, som er falt ned i hullet etter at stolpene er blitt trukket opp eller er råtnet 
ned. Med en situasjon som på Stensrød, hvor to hus lå over hverandre, var det usikkert på 
hvilken måte funnene var deponert i de delene husene tangerte hverandre. Endene i både hus I 
og Il var lite forstyrret av at husene krysset hverandre eller av sekundære aktivitetsfaser. En 
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Figur 103: Undersøkelsesområdet på Stens rød mot nord. Foto: Ola Rønne. 

Figur 104: Undersøkelsesområdet på Stensrød mot sør. Foto: Ola Rønne. 
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Figur 105: Flateavdekking. Foto: Eva Cecilia Ljung. 

Figur 106: Opprensing av stolpehull. Foto : Ola Rønne. 
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kunne derfor anta at gjenstandsmateriale som stammet herfra, var fra gulvlaget. Forkullet 
materiale fra husenes ender ble derfor vurdert som godt egnet til 14C-dateringer av 
bygningene. Typesikre gjenstander herfra, i den grad de finnes, er gode kronologiske 
indikatorer. 

OPPSUMMERING 

Selv om enkelte av de punkter som er tatt med i dette kapitlet om kildekritikk kan synes enkle 
og selvinnlysende, er de etter mitt skjønn viktig å verbalisere. Særlig fordi 
undergrunnsforhold, vær, tidspress og ikke minst utgravingsmannskapets kunnskaper er 
viktige variabler for å få mest mulig ut av utgravingssituasjonen. Flateavdekking skiller seg 
på mange måter ut fra andre arkeologiske metoder ved at en vektlegger tolkningen i felt som 
absolutt nødvendig for at fortolkningen av kildematerialet skal være troverdig. I andre deler 
av feltarkeologien er det ofte slik at materialet først kan forståes når en har systematisert det i 
etterkant av en utgraving. 

UTGRAVINGEN 

Til sammen ble det avdekket 3450 m2 med gravemaskin på Stensrød. Utgravingen begynte 
nord i området, i felt A, hvor det tidligere var funnet en flintøks og en skafthulløks. Under 
registreringen ble det funnet en stor flintflekke av senneolittisk eller eldre bronsealderstype, 
og det ble påvist flere mørkfargede strukturer her (Glørstad og Boon 2000). De mørke 
strukturene er senere tolket som flekker av gammelåker. Det ble også funnet noe som kan ha 
vært bunnen av en rydningsrøys. Ellers var det ingen sikre anlegg. Undergrunnen besto av 
silt, med lommer av sand og en del stein. Det var mange moderne drensgrøfter som skar seg 
på kryss og tvers gjennom feltet. Det ble gjort funn av flintartefakter i den nordøstlige delen 
av feltet. Til sammen målte det undersøkte området i felt A 1000 m2

• I den videre 
undersøkelsen la vi ut feltene B og C mot sør. Her ble det ikke funnet anlegg. Felt B måler 
omlag 100 m2 og felt C måler omlag 285 m2

. 

Anleggstype Sum 

Ildsteder 8 

Kokegroper 6 
Kulturlag 1 

Stolpehull 58 

Midtstolpehull 11 

Veggstolpehull 45 

Mulig stolpehull 12 

Ubestemt 19 

Sum 275 

Tabell 18: Anleggstyper. 

Felt D ble lagt ut på det nord-sørgående høydedraget i sør. Her ble de fleste funn av anlegg 
og gjenstander gjort. Innenfor dette feltet lå stolpehullene i den nordlige delen. Ildsteder og 
kokegroper fantes over hele feltet. Lengst i sør, ved en åkerholme, ble det gjort funn fra flere 
perioder, men hoveddelen av gjenstandsmaterialet var fra nøstvetfasen. 

Felt E ble lagt ut for å sjekke områder vi tidligere ikke hadde adgang til, på grunn av 
jordbærdyrking. Det var ikke funn i dette området. 
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KRITERIER FOR UTSKILLELSE AV ANLEGG 

Anleggene ble skilt ut på grunnlag av visuelle kriterier. I regelen var et stolpehull mørkere 
enn undergrunnen. De fleste var utvasket i kantene, i motsetning til moderne strukturer som 
har en mer homogen farge. Anleggene holdt som regel godt på fuktigheten i forhold til den 
omkringliggende undergrunnen. Massenes fasthet og konsistens var også et viktig 
utskillelseskriterium. 

På Stensrød fantes to hovedtyper undergrunn: Fin sand og silt. Generelt kan det sies at 
anleggene som lå i sandundergrunn var fastere enn de omkringliggende masser og anleggene 
som lå i tyngre masser, dvs. silt, var løsere enn undergrunnen. 

Under utgravingen på Stensrød ble det målt inn 275 strukturer. Av disse ble mange avskrevet 
som naturdannelser etter opprensing. Omlag 90 % av strukturene ble snittet og til sammen 
180 strukturer ble snittet og tegnet. Av disse ble ytterligere 20 avskrevet. 160 anlegg ble 
dermed snittet, tegnet og lagt inn i database. Alle strukturer som lå i tilknytning til Hus I og 
Hus Il ble undersøkt. Anleggene fordeler seg på følgende kategorier: 

ILDSTEDER OG KOKEGROPER 

Disse kategoriene kunne være vanskelig å skille fra hverandre. Et ildsted som er blitt gravd 
ned i undergrunnen og inneholder noe brent stein, vil være svært likt en kokegrop. Andre 
anleggsformer, som innbærer bruk av ild, vil også være forholdsvis like. Det gjelder for 
eksempel bunnen av forskjellige typer ovner. Ved utgravingen ble anlegg av denne typen 
bestemt etter skjønn, fordi det var glidende overganger mellom kategoriene. 

ILDSTEDER 

De fleste ildstedene på Stensrød var svært nedpløyde og besto av et tynt lag kull. Ingen av 
dem var markert med stein i ytterkanten, men eventuelle steiminger kan ha vært pløyd bort. 
Ildstedene var spredt over hele felt D. Det var ikke mulig å knytte noen av ildstedene til hus 
eller andre konstruksjoner. 14C-dateringer av ildstedene viser at ett har vært i bruk i yngre 
bronsealder: 2535±70 BP (Cal. BC 800-530, T-1607) og to i førromersk jernalder 2185±45 
BP (Cal. BC 355-175, TUa-3898) og 2240± 40BP (Cal. BC 380-200, TUa-3893). 

KOKEGROPER 

Kokegropene ble definert ved at de inneholdt brent stein og kull samt at de var gravd ned i 
undergrunnen. Kokegropene på Stensrød var mellom 0,1 og 0,35 m dype, målt fra overflaten 
etter flateavdekkingen. De var alle hardt nedpløyd og de grunneste var det bare bunnen igjen 
av. I flaten varierte størrelsen fra 0,85 til 2 mi diameter. 

Bare en av gropene hadde en tydelig kullprofil i bunnen (A270). I de andre var det kullbiter, 
kull- og sotblandet jord. En av gropene så ut til å ha vært tømt eller ha vært brukt i to faser 
(Al 77). Denne gropa var dessverre skadet av moderne grøfting. Kokegropene var jevnt spredt 
utover felt D. De kan ikke knyttes til bestemte hus eller faser. Av kokegropene er en datert til 
eldre bronsealder, tre til yngre bronsealder og en til folkevandringstid: 3175±60 BP (Cal. BC 
1515-1400, TUa-3897), 2840±45 BP (Cal. BC 1030-920, TUa-3896), 2835±45 BP (Cal. BC 
1020-915 TUa-3902.), 2790±40 BP (Cal. BC 990-860, TUa-3894) og 1660±80 BP (Cal. BC 
265-530, T-16207). 
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Figur 107: Ildsteder, kokegroper, lag med skjørbrent stein og konsentrasjoner med nøstvetfimn. GJS
applikasjon: Per Erik Gjesvold. 

KULTURLAG 

Lengst sør i felt D, ved åkerholmen, kom det fram en del mørke strukturer. En struktur ble 
tolket som en mulig rest av et kulturlag. Langs hele åkerholmen var det også mørkere humøs 
jord som stammet fra avrenning fra berget. I dette laget var det mange funn, særlig fra 
nøstvetperioden. Men det ble også funnet keramikk her. Fordi det var funn fra flere perioder, 
er det ikke mulig å si noe om laget og strukturene i området var dannet i nøstvetperioden eller 
senere. Et ildsted (A236) i nærheten fikk dateringen 2535±70 BP (Cal. BC 800-530, T-

197 



Svinesundprosjektet bind 2 Varia 55 

16207), mens et annet ildsted (A254) fikk dateringen 2185±45 BP (Cal. BC 355-175, TUa-
3898, sistnevnte ildsted inneholdt mange funn fra nøstvetperioden. 

GAMMELÅKERLAG 

I felt A, B, og C var det områder med mørk kullholdig jord mellom matjordslaget og 
undergrunnen. En del steder kunne vi observere at dette lå i forbindelse med områder med 
stein i undergrunnen. Tykkelsen varierte fra 0, 1 m til det nesten usynlige. Laget kunne lett 
oppfattes som spor av gamle ildsteder, men erfaringsmessig har ildsteder en fastere mindre 
muldaktig konsistens. Jeg tolket det som rester av gammelåker, det vil si kulturpåvirkede 
jordlag som stammer fra avsviing av skog i forbindelse med opptak og dyrking av 
Stensrødjordet. En dateringer fra laget, tolket som rester av et ildsted under prøvegravingen, 
ga 3445±70 BP (Cal. BC 1875-1675, TUa-2880) og en datering, ikke langt fra stedet der en 
stor flekke ble funnet, ga 2945±70 BP (Cal. BC 1260-1010, TUa-2281). Dateringene 
samstemte godt med antagelsen om gammelt jordbruk. Verdt å merke seg er at laget var 
tykkest der hvor det var stein i undergrunnen. Dette hang sammen med at plogen ikke har gått 
så dypt i disse områdene. En in situ pollenprøve ble tatt ut og sendt til analyse. Den stammer 
fra øst-vestgående profil i feltkanten på felt A. Prøven ble tatt to meter øst for rester av en 
rydningsrøys. Denne viste at laget inneholder pollen av trær, gress urter og kom. Resultatet 
ble tolket som pollen fra en liten åker i skog (Høeg i dette bind). Pollenprøver fra denne type 
kontekster er vanskelige å tolke fordi massene hvor pollenkornene ligger, er blitt rotet rundt 
av dyrking. Pollensammensetningen kan derfor være fra mange hendelser. Det er også mulig 
at man får et pollenbilde av skogen før åkeren og selve åkeren, i samme prøve. En ting som 
kan peke i denne retning er at dateringen av laget tolket som gammelåker har gitt alderen 
senneolitikum/eldre bronsealder og overgangen til yngre bronsealder. I pollenprøven fra 
gammelåkerlaget er det funnet granpollen som burde gitt en senere datering enn dette. En 
mulig tolkning kan være at dateringen er gjort på kull fra ryddingen av åkeren, mens 
pollensammensetningen indikerer flere hendelser: skog og dyrking i et lengre tidsrom. 

LAG MED SKJØRBRENT STEIN 

Anlegget målte 7,5 x 5,5 m og besto av et omlag 0,2 m tykt lag med mye skjørbrent stein. 
Massene skilte seg ikke nevneverdig fra matjorda omkring. De var mørkbrune og 
humusholdige, men inneholdt mye mer skjørbrent stein enn det som var vanlig på jordet. Den 
skjørbrente steinen var liten, 0,05 m-0,1 m i diameter, noe som kan tyde på at den har vært 
brukt til å varme opp vann, såkalt bryggestein. Anlegget var utvasket ned mot undergrunnen. 
Det ble lagt et profil gjennom anlegget øst-vest. Under graving av profilet ble det funnet et 
stykke keramikk eller leirgods. Dette stammer trolig fra pløyelaget. Det ble gravd en 
kvadratmeter i kvartruter og 0, 1 m lag, midt i anlegget. Herfra er alle massene såldet. Det ble 
funnet litt brent bein og flint. En av flintgjenstandene var et fragment av en skraper med 
konveks retusj. Analyser av de brente beina viser at flere beinfragmenter var av "mulig 
menneske". Fra et 0,1 m tykt lag på l m2 ble det funnet 7,6 liter med skjørbrent stein 
(absolutte mål), hvilket nok er representativt for innholdet av skjørbrent stein i anlegget. Det 
var ikke mulig å få ut kullprøve i god kontekst. Anlegget er vanskelig å tolke og datere. 
Funnene kan stamme fra forskjellige perioder og lå såpass høyt at laget kan være omrotet av 
plogen. De brente beina kan tyde på at anlegget kan ha vært del av en grav eller ha inngått i 
begravelsesritualer. 

STOLPElillLL 

Stolpehull var den mest tallrike anleggskategorien på Stensrød. I alt var det 114 sikre og 12 
mulige, undersøkte stolpehull på lokaliteten. Stolpehullene lå i hovedsak nord i felt D. De 
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aller fleste lå innenfor et øst-vestgående område med selvdrenerende sandgrunn. På begge 
sider av sanda var det tyngre masser og her var det markant færre stolpehull. Innenfor sanden 
lå stolpehullene i to konsentrasjoner: En østlig hvor vi har skilt ut to toskipede hus (hus I og 
Il). Og en vestlig konsentrasjon hvor stolpehullene var mer heterogene og hvor vi har skilt ut 
ett mulig hus (mulig hus Ill). 

Stolpehullene ble delt inn i flere kategorier. De som kun er benevnt som "stolpehull" ble ikke 
tolket inn i sikre hus. "Mulige stolpehull", er stolpehull hvor tolkningen ikke er sikker, men 
som heller ikke umiddelbart kan avskrives som steinopptrekk eller andre naturfenomener. 

"Midtstolpehull" er spor etter nedgravingen der midtstolpene har stått. Disse stolpene har 
båret mønsåsen i husene og stolperekken er følgelig orientert i husets lengderetning. 

"Veggstolpehull" er stolpehull hvor veggstolpene har stått. De lå i to parallelle rekker i 
husenes lengderetning. Vi har også eksempler på veggstolper i gavl. 

Stolpehullene varierte i diameter, form og dybde. Også visuelt var det markante forskjeller. 
Fra svært utvaskede anlegg, som det var vanskelig å skille fra undergrunnen, til mørke, 
tydelige nedgravinger. 

Størrelsen på stolpehullene behøver ikke å avspeile størrelsen på stolpen i hullet, men det var 
en tendens til at midtstolpehullene var større enn veggstolpehullene. Det ser også ut til at flere 
av midtstolpene har vært skiftet ut eller reparert. Det ble funnet fa sikre stolpeavtrykk, som 
kunne indikere stolpenes dimensjoner. 

Få av stolpehullene hadde skoningstein, men en gruppe store tydelige stolpehull, vest i feltet, 
skilte seg klart ut med kraftig skoning. Lengden fra innsiden av en skoningstein til innsiden av 
neste skoningstein målt i snittretningen av stolpehullet, indikerte dimensjonen på stolpene. I 
det best bevarte stolpehullet med skoningstein, A 79, kan stolpen hatt en dimensjon på opp 
mot 25 cm i diameter. 

UBESTEMTE ANLEGG 

Denne kategorien inneholdt en rekke anlegg som enten var atypiske stolpehull, eller som var 
forskjellige former for groper. Gropene hadde verken et utseende eller en kontekst som har 
gjort det mulig å funksjonsbestemme dem. 

TOLKNINGA V ANLEGGSPOR 

I de neste kapitlene vil jeg presentere tolkningen av to sikre toskipede hus, samt et mulig 
toskipet hus. Hovedsaklig vil vegg- og midtstolper bli diskutert, men der det er mulig vil også 
andre elementer ved bygningsporene bli diskutert, så som dører og reparasjoner av husene. 
Det har ikke latt seg gjøre å knytte ildsteder eller kokegroper til husene. Disse har også vist 
seg å gi dateringer som er yngre enn husene og stammer fra aktiviteter i andre perioder. 
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Hus I 

Dette huset har vært toskipet og med en minimumslengde på 23,1 m, målt fra midten av 
midtstolpehullene i hver ende. Bredden var mellom 6,5 m og 6, 7 m, målt fra midten av 
stolpehullene i veggrekkene (se figur 108, 109 og 110). Huset kan ha vært større: I østenden 
var det moderne grøfter umiddelbart etter siste midtstolpe. Grøftene kan ha ødelagt enden og 
det er derfor usikkert om vi har funnet husets totale lengde. Det ble ikke funnet sikre 
gavlstolper, men veggene krummer svakt innover i endene av huset. Dette kan bety at vi har 
mesteparten av lengden på huset. 

Midtstolper 

Huset hadde seks midtstolper. Disse var jevnt over noe mørkere i fyllmassene enn 
veggstolpehullene. Størrelsen varierte, og i motsetning til en del av veggstolpehullene, som 
var svært regelmessige i flaten, var fire av seks midtstolpehull uregelmessige. Dette kan tyde 
på ombygging eller reparasjon av huset. Dybden varierte mellom 0,21 m og 0,67 m, med et 
gjennomsnitt på 0,37 m. Avstanden mellom midtstolpene, målt fra midten av stolpene, 
varierte mellom 3,9 m og 5,8 m, med et gjennomsnitt på 4,6 m. Grunnflaten i huset, målt med 
utrangspunkt i midten av veggstolpene og ytterste midtstolpe, ble beregnet til minimum 142 
m . Datering av midtstolpene A271 og A121 har gitt 3595±45 BP (Cal. BC 2015-1885, TUa-
3899) og 3535±40 BP (Cal: BC 1905-1775, TUa-4099). 

Veggstolper 

Hus I besto av i alt 14 veggstolper i nordre veggrekke og ni (mulig 10) i søndre veggrekke. 
Dybden varierte fra 0,1 m til 0,45 m, med et gjennomsnitt på 0,22 m. Veggstolpehullene midt 
i søndre rekke var mer uregelmessige og flere lå i sammen med andre groper og nedgravinger. 
De var derfor vanskeligere å skille ut, enn resten av stolpehullene i huset. Det er sannsynlig at 
rekka var blitt skadet av at hus II er blitt anlagt på tvers av hus I. Helt vest i sørlige 
veggstolperekke var det i nyere tid sprengt bort en stor stein. Dette gjør at minst ett stolpehull 
manglet i denne enden av rekka. Det var ikke mulig å se om stolpene i de to veggrekkene har 
stått parallelt ovenfor hverandre. I den best bevarte veggrekka kunne vi se at veggene har 
skrånet innover i begge ender. Det er derfor sannsynlig at huset har hatt runde gavler. 
Datering av veggstolpen A216 har gitt 3790±50 BP (Cal. BC 2285-2135, TUa-3895). 

Inngang 

Nordre veggrekke buet innover på midten. Det er trolig at det har vært en inngang her, 
mellom stolpene A9 og AlO (se figur 108, 109 og 110). Muligens har det vært en motstående 
inngang på den andre siden, men her manglet det flere stolpehull i veggrekka, slik at 
krummingen av veggen inn mot midten ikke var så tydelig. 

HusII 

Dette har vært et to skipet hus med en lengde omlag 19 ,2 m, målt fra midten av 
midtstolpehullet i nord til midten av gavlstolpene i sør. Huset var trapesformet. Bredden 
ligger mellom 5,8 mi sørenden og 4,9 mi nordenden, målt fra midten av stolpehull til midten 
av stolpehull i veggen, på tvers av huset. Med utgangspunkt i midten av veggstolpene er 
grunnflaten i huset beregnet til et minimum på 88, 4 m2 (se 108, 109 og 111). 
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Midtstolper 

Varia 55 

11 
0 

Huset har hatt 5 midtstolper. Midtstolpehullene varierte i størrelse. Det første i rekka, sett fra 
sør, var et dobbeltstolpehull. De som lå midt i huset var uregelmessige og det så ut som om 
stolpene har vært skiftet ut eller reparert. Dybden på stolpehullene var fra 0,18 til 0,27 m, med 
et gjennomsnitt på 0,22 m. Datering av midtstolpene A31 og A205 har gitt 3660±45 BP (Cal. 
BC 2125-1945, TUa-3900) og 3720±50 BP (Cal. BC 2190-1985, TUa-4100). 

Veggstolper 

Veggstolpehullene i hus II besto av ti i hver langvegg og to i gavlen. Stolpene har stått parvis 
og kun i de to siste parene, i nordenden av huset, sto de ikke helt parallelt. Tredje veggstolpe i 
østre veggrekke har vært skiftet ut. Her er det et dobbeltstolpehull. Husets vegger buet svakt 
innover i nord, største bredde var i sørenden. Stolpehullenes diameter varierte. Dybden lå fra 
0,08 m til 0,3 m, i gjennomsnitt 0,19 m. Datering av veggstolpen A37 har gitt 3685±60 BP 
(Cal. BC 2140-1970, TUa-3901). 

Gavlstolper 

I sørenden av huset ble det funnet to gavlstolper i forlengelsen av vegglinjen. Dette gjør at 
huset får en buet gavl i denne enden. Det ble ikke funnet spor av gavlstolper i nordenden av 
huset. Dette betyr ikke nødvendigvis at vi ikke har funnet gavlstolpene i denne enden. 
Toskipede hus med rund gavl kun i den ene enden kjennes både fra Sverige og Danmark 
(Larsson, M 1995 : 39, Nielsen og Nielsen 1985). 

Andre konstruksjoner 

Det ble ikke funnet spor etter innganger i dette huset. Men det er mulig at stolpene A26 og 
A 13 7 er spor av en indre dør i husets nordende. Dette antyder at huset kan ha hatt flere rom. 
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En del mindre stolpehull i vestre veggrekke kan ha hatt med utbedring eller reparasjon av 
veggen å gjøre (Stolpe A 30, A40, A48 og A200). 

MULIG HUS Ill 

En ansamling med stolpehull lå omlag seks og en halv meter vest for siste midtstolpe i 
vestenden av hus I. Disse dannet ikke like symmetriske rekker som i hus I og Il. Tettheten 
mellom stolpehullene viser at det antagelig har ligget flere hus eller husfaser i dette området. 
Stolpene var svært heterogene, noe som understreker at vi står over for forskjellige faser. Selv 
om det på plantegningen er mulig å skille ut stolpehull på rekke som danner en viss symmetri, 
stemmer dette ikke med feltobservasjonene av stolpenes karakter, som viser sterkt awik 
mellom dybde, form, farge og massekonsistens. Basert på likhet i størrelse og morfologi har 
jeg skilt ut tre, alternativt fire stolpehull som kan ha vært midtstolper i en mindre, toskipet 
konstruksjon. Alle disse stolpene skilte seg klart ut ved å være svært tydelige nedgravinger og 
ved at de var kraftig steinskodd. Alt etter hvilke alternativer til midtstolper man velger har 
dette huset vært 6,30 m til 7 m, fra midten av ytterste midtstolpe til midten av ytterste 
midtstolpe i andre enden av huset. Bredden er beregnet til omlag 5,5 m ( se figur 108, 109 og 
112). 

Mulige midtstolper 

De mulige midtstolpene er A166, A79 og A103 eller alternativt AlOl. Mellom de to 
sistnevnte stolpene er det omlag 0,85 m fra midte til midte. 

Mulige veggstolper 

Østre veggstolperekke kan ha bestått av A 161 , A 7 6, A80 A87 og A97. Vestre 
veggstolperekke kan ha bestått av stolpene A181 og Al75. Mulig kan Al 79 ha vært en 
veggstolpe mellom disse. Alle veggstolpene ble skilt ut på grunn av relativt mørke fyllmasser, 
at de var dype og med bratte vegger i nedgravingen. 

Andre stolpehull 

Særlig i området med det mulige hus III var det mange stolpehull som kan danne 
utgangspunkt for alternative tolkninger av hus, eller faser i hus (se figur 108). 

Også i forbindelse med hus I og Il var det en del stolpehull og nedgravinger som ikke 
umiddelbart kan settes i forbindelse med vegger eller takkonstruksjoner. De fleste av disse lå 
sentrert omkring midten av husene, der hus I og Il krysser hverandre. Plasseringen av 
anleggene i skjæringspunktet mellom husene, gjør det vanskelig si om de tilhører det ene eller 
andre huset, eller alternativt om det har stått et mindre, tredje hus på stedet. Sistnevnte 
hypotese er etter mitt skjønn ikke sannsynlig. Det er trolig at disse stolpene har med 
reparasjoner, utskiftinger og detaljer i husene å gjøre. Alle nedgravinger som lå i forbindelse 
med hus I og Il, er snittet og dokumentert. 
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Figur 113: Hus I etter snitting av stolpehull. Huset ligger i et område medfin sand, omgitt av grå silt. Foto tatt 
mot vest av Ola Rønne. 

Figur 114: Hus li rekonstruert med lekter. Huset ligger på fin sand, omgitt av grå silt. Foto tatt mot nord av 
Håkon Glørstad. 
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Figur 115: Profil av midtstolpe Al 14 i hus I. Foto tatt mot vest av Christian Rødsrud. 

Figur 116: Profilbilde av stolpehull A 79 i hus Ill. Foto tatt mot nordøst av Ingrid Iversen. 
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FUNNMATERIALE 

Det samlede antallet funn fra Stensrød er 604 artefakter. I tilegg ble det funnet 55 fragmenter 
av brent bein, og det er samlet inn makrofossilprøver og trekull. 

Hovedkategori Ant. Delkategori Ant. 
Sekundærbearbeidet flint: 
Pilspiss 1 Bladformet spiss med konkav basis, type D 1 
Bor 2 Avslagsbor 2 
Skraper 11 Avslag med konveks retusi 3 

Avslag med konkav retusj 1 
Avslag med bølgeretusj 1 
Avslag med rett retusi 1 
Avslag med sirkulær retusj 2 
Fragment med konveks retusj 3 

Andre avslag/fragmenter med retusj 8 Rett retusi 5 
Diverse retusi 3 

Slipt flint 1 Avslag av slipt flint 1 
Sum sekundærbearbeidet flint : 23 23 

Primærtilvirket flint (avfall): 
Kjerner 30 Bipolare kiemer 4 

Håndtakski erne 1 
Plattformkiemer 3 
Annen mikroflekkekjerne 1 
Uregelmessige kjerner 7 
Kiemefragmenter 14 

Flekkemateriale med fragmenter : 4 Flekke (b > 8 mm) 2 
Mikroflekker (b <= 8 mm) 2 

Avslag: 122 122 
Ubestemte fragmenter: 29 29 
Sum primærtilvirket flint (avfall) : 185 185 

Sum flint: 208 208 

Tabell 19: Flintartefakter funnet på Stensrød. 

Hovedkategori Ant. Delkatee:ori Ant. 
Sekundærbearbeidet ber5!art: 
Øks 9 Nøstvetøkser (med fragmenter) 9 
Slipeplate 1 Fragmentert 1 
Knakkes tein 1 Knakkestein 1 
Sum sekundærbearbeidet bergart: 11 11 

Primærtilvirket berf{art (avfall) : 
Flekke 1 Ryggflekke 1 
Avslag 230 230 
Fragmenter 84 84 
Sum orimærtilvirket bergart (avfall) : 315 315 

Sum bergart: 326 326 

Sekundærbearbeidet kvarts: 
Skraper 1 Fragment med konveks retusj 1 

Primærbearbeidet kvarts: 
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Bovedkate2ori Ant. Delkate2ori Ant. 

Flekke 1 1 
Avslag 6 6 

Sum kvarts: 8 8 

Kvartsitt: 
Primærbearbeidet kvartsitt: I Avslag 1 
Sum kvartsitt I I 

Primærbearbeidet berf!krvstall I Bipolar kjerne I 
Sum bergkrystall I I 

Keramikk: 
Bukskår 28 Med dekor I 

Uten dekor 27 
Ubestemte skår 28 Uten dekor 28 

Sum keramikk 56 56 

Kleberkar I Fragment av kleberkar I 

Esse I fragment av esse 1 

Leirklininf! 2 Fragmenter av brent leire 16 

Or~anisk materiale: 
Prøver av brente bein 28 Diverse fragmenter av bein 55 
Makrofossilprøver div Diverse frø og trekull div 
Trekull: div Fra diverse tresorter div 

Tabell 20: Bergartsartefakter, keramikk, kleberskår, essefragment, leireklining og organisk materiale funnet på 
Stensrød. 

Funnene fordeler seg i hovedsak på råstoffgruppene flint , bergart og keramikk. Men det er 
også innslag av kvarts, kvartsitt, bergkrystall, klebersten og brent leire. 

Det litiske materialet stammer fra nøstvetfasen og fra senneolitikum, eventuelt eldre 
bronsealder. Avslag og fragmenter av flint og bergart utgjør de største gjenstandskategoriene. 
Med unntak av ett leirkarskår med snorstempel, er keramikken ikke diagnostisk, men må 
karakteriseres som grov, tildels dårlig brent, boplasskeramikk. Noe keramikk er funnet i 
daterte anlegg og kan plasseres i tid på denne måten. Det er funnet ett fragment av en esse 
eller ovnsforing og fragment av et kleberkar. Kleberkaret ser ut til å være tilvirket med en 
tynn spiss jerngjenstand. De sistnevnte funnene viser at det også har vært aktivitet i området i 
jernalder eller middelalder. 

Redskapsandelen av flintmaterialet er relativ høy. I alt er det 23 flintgjenstander med spor av 
sekundærbearbeiding, hvilket innebærer omlag 9 % av det totale flintmaterialet. Dette henger 
sammen med metoden som er benyttet under utgravingen. Det var kun funn man fikk øye på 
under flateavdekkingen som ble tatt inn. Matjorda ble heller ikke såldet. 
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FLINTMA TERIALE 

Pilspiss 

Varia 55 

Det er funnet en overflateretusjert bladformet flintspiss med konkav basis. Dette er en type 
som hører hjemme i senneolitikum (Prescott 1991a: 47). Pilspissen er såldet ut av masser fra et 
midtstolpehull (A23) i hus II. 

Øks 

Et fragment av slipt flint fremkom også. Dette stykket stammer trolig fra en slipt flintøks. Det 
er ikke mulig å si hvilken type avslaget stammer fra. Slipte flintøkser dateres generelt til 
neolitikum. 

Skrapere 

Skrapermaterialet er den største gruppen flintredskaper. I materialet er det tre avslag og tre 
fragmenter med konveks retusj. I tilegg har også et avslag av kvarts konveks retusj. Denne 
typen skrapere er kjent både fra mesolitikum og neolitikum. Skrapere med konveks retusj 
laget på store avslag er gjeme knyttet til senneolitikum. Flere av skraperne er relativt store og 
lagd av god flintkvalitet. Disse kan være senneolittiske. 

I skrapermaterialet er det også representert avslag med rett retusj, konkav retusj , bølgeretusj 
og sirkulær retusj. 

Figur 11 7: Pilspiss av flint og jlintskraper. Målestokk 1: 1. Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh. 

Bor 

To bor er laget på kraftige avslag. Det ene har rester av cortex. Denne type bor er typisk for 
nøstvetfasen. 

Øvrig retusjert materiale 

En del av det retusjerte materialet er såpass smått eller fragmentert at jeg ikke vil gå inn på 
noen nærmere funksjonsbestemmelse. Sannsynlig stammer det meste av dette fra aktivitet i 
nøstvetfasen. 

Flekker 

Antallet flekker og mikroflekker er lite. Funn av en håndtakskjerne og en annen 
mikroflekkekjerne viser at mikroflekker har vært produsert på stedet. 
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Kjerner 

I materialet er det skilt ut 14 kjernefragmenter, fire bipolare kjerner, sju uregelmessige 
kjerner, tre plattformkjerner (en fragmentert) , en håndtakskjerne og en annen 
mikroflekkekjerne. De fleste av kjernene er relativt små og kan være strand:flintknoller. 
Størrelsen på kjernene viser også at råstoffet er utnyttet godt. Håndtaks- og 
mikroflekkekjerner er typiske for nøstvetfasen, men det andre kjernematerialet kan også 
stamme fra denne perioden. 

KVARTS, KVARTSITT OG BERGKRYSTALL 

Med unntak av den tidligere nevnte skraperen består materialet fra denne råstoffgruppen 
utelukkende av primærtilvirket materiale. Alt stammer fra området sør i felt D og tolkes som 
avfall etter redskapsproduksjon i nøstvetperioden. 

BERGARTSMATERIALET 

Så godt som alt bergartsmaterialet var samlet inn helt sør i felt D. Det er funnet 9 
nøstvetøkser. Alle er fragmenter og/eller forvitrede eksemplarer. De fleste er 
nakkefragmenter. Øksene har et tilnærmet trekantet tverrsnitt og er laget med avslagsteknikk. 
Et eggfragment har spor etter sliping. Råstoffet til øksene er forskjellige typer bergart. En øks 
er bestemt til å være laget av rombeporfyr, dette er en svært hard bergart og er ikke så vanlig 
som råstoff i nøstvetfasen. En forvitret øks er bestemt til å være av hornfels. 

Primærtilvirket bergart 

Gruppen består av en kraftig flekke med rygg, 230 avslag og 84 fragmenter av bergart. Dette 
materialet stammer nok for det meste fra tilvirking av nøstvetøkser. 

Slipeplate 

Det er funnet ett fragment av en slipeplate av bergart. Dette har vært en del av en større, 
konkav slipeplate. Disse platene har vært brukt til å slipe eggen på nøstvetøksene. 

Knakkes tein 

Også en knakkestein er funnet på Stensrød. Denne har vært brukt som hammer ved tilvirkning 
av redskaper av stein og flint. Steinen er tilnærmet rundoval og har et største mål på seks cm. 
Den har knusespor i begge ender. Steinen ligger godt i hånden og størrelsen tyder på at den 
har vært brukt til å retusjere eller slå :flintmateriale. 

LEIRKARSKÅR 

Det er funnet 56 leirkarskår fordelt på 38 funnumre. Av disse var ett skår dekorert med 
snorstempel. Dette skåret er funnet under opprensing langs åkerholmen, helt sør i felt D. Det 
stammer fra en omrotet kontekst. Skåret er forvitret, og det er vanskelig å se dekoren tydelig. 
Godsets tykkelse er på 1, 2 cm. Stykket kan neppe dateres mer nøyaktig enn til neolitikum, da 
snorstempeldekoren var i bruk i hele perioden. 

Fra området ved åkerholmen i felt D stammer også fem leirkarskår (fordelt på tre 
funnummer), som har en litt mørkere brunfarge enn de fleste av de andre skårene. Magringen 
består av mellomgrov, hvit, kvartsholdig stein. Yttersiden er ru, noe forvitret, mens innsiden 
er glatt. Det er trolig at skårene stammer fra ett kar. Godset varier i tykkelse mellom 1 cm og 
1,4 cm. 
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En annen type leirkarskår (seks skår) er også funnet i denne delen av felt D. Fargen er gråbrun 
og magringen er fra mellomgrov til fin kvarts. Det er lite magringskorn i den brente leira. 
Innsiden av godset er forvitret bort, og flere av skårene er forvitrede flak. På yttersiden er det 
streker etter glitting eller annen bearbeiding. Godset er kun 0, 5 cm tykt, men fordi innsiden er 
forvitret har det antagelig opprinnelig vært noe tykkere. 

Majoriteten av leirkarskårene er såkalt boplasskeramikk med mellomgrov magring. Fargen er 
hovedsaklig variasjoner av lysbrunt, mot rødlig på yttersiden. Mange skår har en mørkere 
innside. Fargenyansene skyldes forskjeller i tilgangen på oksygen og temperatur under 
brenningen. Tykkelsen på skårene varierer mellom 0,4 cm og 1,3 cm. Skårenes størrelse 
varierer fra et største mål på 1 cm til 5, 7 cm. Det er ikke funnet sikre rand- eller bunnskår, 
men ut fra tykkelsen og krumningen på bukskårene ( omlag halvparten av skårene er bestemt 
til denne kategorien) er det mulig at noen av skårene har vært deler av store forrådskar. 
Mesteparten av keramikken lar seg ikke datere, fordi den mangler dekor eller andre 
karakteristika og heller ikke er fra datert kontekst. Men det er funnet keramikkskår i to 
stolpehull i hus I og i seks stolpehull i hus Il, disse skårene må antas å stamme fra husenes 
brukstid og dermed gis en datering til senneolitikum. 

Et par skår virker porøse og er kanskje sintret under sekundær brenning. Ett skår, med en rød 
og en grå side, skiller seg ut. Brenningen har vært såpass hard at det ikke dreier seg om 
forhistorisk keramikk. Antagelig er dette skåret moderne og har kommet ned mot 
undergrunnen med plogen. 

Det er gjort et funn av rødbrent leire med slagg på innsiden. Dette er tolket som et fragment 
av en esse, eller kanskje rester av en ovn/ovnsforing. Det er trolig fra jernalder eller yngre. 

To funn fordelt på 16 fragmenter av brent leire er tolket som mulig leirklining. Det er ikke 
avtrykk av kvister eller vidjer som kan styrke en slik tolking. 

KLEBERSKÅR 

Et skår av kleberkar er funnet ikke langt fra essefragmentet. Innsiden er relativ glatt. På 
yttersiden er det et par mm dype og brede og omlag en cm lange innriss. Dette er spor etter et 
huggeredskap og stammer fra tilvirkingen av karet. Skåret er trolig fra yngre jernalder, men 
kan være yngre. 

ANDRE FUNN 

Det ble funnet 55 fragmenter av brente bein, fordelt på 28 funnummer. De fleste av beina 
stammer fra anlegg. 

NATURVITENSKAPLIGE PRØVER 

POLLENANALYSE 

Det er tatt ut en in situ pollenprøve fra profilkanten lengst nord i felt A. Prøven er fra et mørkt 
kullholdig lag i bunnen av matjordlaget. Dette laget er tolket som gammelåkerlag. Prøven er 
analysert av botaniker Helge I. Høeg (Høeg i dette bind). Pollensammensetningen i laget gjør 
at Høeg tolker laget som en liten åker i skog. En alternativ tolkning er at laget representerer 
både åker og skog, men til forskjellige tider. 
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MAKR.OFOSSILPRØVER 

Det ble i utgangspunket samlet inn jordprøver til makro flottering fra nesten alle anlegg. Av 
tidsmessige årsaker har vi så langt kun flottert de som stammer fra stolpehull i hus I, hus II og 
deler av mulig hus III. Alle prøvene er vasket gjennom et 1mm såld, saltvannsflottert i 
kalsiumklorid (CaCl), der organisk materiale er silt av, skylt i ferskvann og tørket. Et utvalg 
av prøvene er sendt videre til Arkeologisk museum i Stavanger, hvor botaniker Kerstin 
Griffin har bestemt kom og frø. Det er funnet forkullet kom av naken bygg i ti av prøvene 
(som stammer fra 9 stolpehull) og det er funnet to hvetekorn, samt aksfragmenter av hvete, 
trolig emmer eller spelt (Griffin 2003). I tilegg er det funnet hasselnøttskall. Det er også 
funnet resente ugressfrø. Forkullede ugressfrø er det lite av, noe som kan skyldes at vi har 
brukt for grovmasket såld. 

BEINANAL YSE 

Det ble samlet inn brente bein fra forskjellige anlegg, hovedsaklig kokegroper og stolpehull. I 
alt 24 beinprøver er sendt til Zoologisk museum, Universitetet i Bergen for bestemmelse. De 
fleste innsamlede beina er svært små fragmenter. Analysen av beina viser at de fleste av 
fragmentene stammer fra ubestemte pattedyr, ett fragment er fra et lite til middels stort 
klovdyr, fem fragmenter er mulig menneske og to er ubestemt fisk. De fleste beina kommer 
fra stolpehull og andre anlegg. De mulige menneskebeina stammer fra et udatert lag med 
skjørbrent stein, A223 (se figur 107) og fra stolpehull i hus I, A215, A269 og A131 (se figur 
109). 

FUNNSPREDNING 

På en flateavdekking har sammensetningen og spredning av funn flere kildekritiske aspekter 
knyttet til seg. I hus I og hus II ble det tatt ut jordprøver til flottering av makrofossiler. Denne 
jorda ble såldet gjennom 1 mm såld. Dette gjør at funn fra disse anleggene, trolig er 
overrepresentert i forhold til andre anlegg på felt D. 

KERAMIKK 

Keramikken kan knyttes til forskjellige kontekster på Stensrød. I hus I ble det funnet 
keramikkskår i to stolpehull. Begge skårene er små fragmenter av såkalt boplasskeramikk. 

I hus II ble det funnet keramikk i tre veggstolpehull. Også denne keramikken var såkalt 
boplasskeramikk, uten dekor. 

Lengre vest på feltet, i området med det mulig hus III, ble det funnet keramikk i to av de 
mulige takstolpene A79 og AlOl, samt i mulig veggstolpe A80. Det ble også funnet keramikk 
i flere stolpehull som ikke er tolket inn i noen huskonstruksjon i dette området. I tillegg 
stammer noe keramikk fra mer usikre kontekster som pløyespor i undergrunnen, mesteparten 
er fra området sør for mulig hus III. 

Det ble funnet keramikk ved og i et ildsted, A146. Lengst sør i felt D er det funnet noe 
keramikk ved åkerholmen. Keramikken fra dette området kan ikke knyttes til anlegg. 

I A223 , et lag med skjørbrent stein, ble det funnet en keramikkbit som muligens er moderne. 
Dette anlegget lå over undergrunnen, i dyrkingslaget og var derfor svært istykkerpløyd. Det er 
derfor mulig at keramikkskåret kan ka kommet ned i anlegget med plogen. · 
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Med unntak av ett skår fra området rundt åkerholmen har ingen av skårene dekor, og de kan 
dermed kun dateres gjennom tilknytning til anleggene, slik at det bare er keramikk fra hus I 
og II som kan dateres. Skåret fra åkerholmen har snorstempeldekor. Dette dekorelementet 
brukes gjennom hele neolitikum. 

FLINT 

I hus I fantes det flint i to av midtstolpehullene og fire veggstolpehull. I hus II var det flint i 
tre midtstolpehull og ett veggstolpehull. I midtstolpen A23, i hus II, var det en flateretusjert 
bladformet pilspiss, med konkav basis. Funnet ble gjort under makrofossilflottering av masser 
fra anlegget. 

I ansamlingen med skjørbrent stein, A223 , ble det funnet et fragment av en skraper med 
konveks retusj, ett kjernefragment og tre avslag av flint. To av avslagene framkom ved 
graving av prøverute i anlegget. 

Noe flint stammer fra området rundt det mulige hus III, men hovedsaklig ble den flinten 
funnet utenfor sikre anlegg. Det var en økning av flintfunn mot sør, i retning av 
nøstvetboplassen rundt åkerholmen. Flinten kan trolig assosieres med to adskilte faser, nemlig 
nøstvetfasen rundt åkerholmen og senneolitikum og bronsealder i området med stolpehull. De 
artefaktene som er typiske for nøstvetfasen lå gjennomgående lengst i sør, mens flere av de 
store skraperne lå lengre nord, nærmere husene. 

BERGART 

Alt bergartsmateriale stammer fra området lengst sør i felt D, ved åkerholmen. Funnene ble 
plukket opp under flateavdekkingen. Til å begynne med ble funnene målt inn som enkeltfunn, 
men for å spare tid ble denne praksisen oppgitt, og vi målte inn områder med funn. Fra 
funnområdene A248, A249 og A250 (se figur 107) stammer til sammen 168 av 
bergartsstykkene, noe som tilsvarer over halvparten av de innsamlede funnene. Fra et sort lag 
langs berget kom 28 avslag og fragmenter av bergart. Fra funnkonsentrasjonen/ildstedet A254 
innholder funnummer 215 hele 26 bergartsfunn. Sammen med flintfunnene i området er dette 
materiale fra nøstvetfasen. 

BRENT BEIN 

I hus I ble det funnet brent bein i tre midtstolper og i en veggstolpe. Fra to midtstolpene og en 
av veggstolpene er beina bestemt til mulig menneskebein. I hus II ble brent bein funnet i to 
midtstolper og fem veggstolper. Mange av de brente beina fra husene ble funnet ved sålding 
av makrofossilprøver, det vil si at det er langt flere funn fra stolpehull hvor deler av massen er 
såldet, noe som gir en skjev funnfordeling i forhold til anlegg hvor massen ikke er såldet. I 
A223, koksteinsansamling, ble det funnet brent bein under sålding av masser fra en prøverute. 
Ett brent bein kan være fra menneske. Det er også funnet brent bein i to kokegroper og i to 
ubestemte groper. Den ene gropa lå i tilknytning til hus I og Il. Den andre lå i området med 
mulig hus III. Det ble også funnet ett brent bein i felt A. Vi må anta at de fleste av de brente 
beina er fra måltidsrester. Unntaket er de mulige menneskebeina som kan representere graver 
eller andre rituelle kontekster. 

OPPSUMMERING 

De fleste av gjenstandene fra stolpehull stammer antagelig fra gulvet i husene, og er falt ned i 
stolpehullet når stolpen er blitt fjernet. Disse funnene representerer i de fleste tilfeller 
dagligdagse gjøremål. Brente bein, forkullet kom og biter av keramikk har antagelig med 
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matlaging å gjøre. Funn av flint er fra produksjon og reparasjon av redskaper eller ildflint. Det 
ble ikke gjort sikre funn av intensjonelt nedlagte gjenstander, men funn av "mulig" 
menneskebein fra stolpehuller i hus I, kan være nedlagt i forbindelse med ritualer knyttet til 
oppføringen av huset. En bladformet pilspiss, funnet i midtstolpe i hus II, kan være lagt ned 
med vilje, men kan også ha havnet der tilfeldig 

I forbindelse med ildsteder og kokegroper ble det gjort funn av keramikk og brente bein. 
Dette er også funn som må settes i forbindelse med tilberedning av mat. Kokegropene 
forbindes gjeme med fester, ritualer og politikk (Narmo 1996, Gjerpe 2001). Ingen av disse 
anleggene er samtidige med husene. Disse funnene viser at det var aktivitet i området også i 
andre perioder. Funn av keramikk spredt rundt i området sør for det mulige hus III og sørvest 
for hus I og II, viser at det har vært matlagingsaktivitet også utenfor husene eller i andre 
perioder. 

Funnene fra felt A viser at det har vært aktivitet i dette området trolig omlag samtidig med 
husene på Stensrød. Spor etter gammelåker og rydningsrøys viser at det har vært dyrket i dette 
området. De tidligere funnene av økser og en makroflekke av flint kan stamme fra rydding og 
aktivitet i forbindelse med åkre. Det er imidlertid mer vanlig å tolke denne type funn som 
votivfunn (Østmo 1988). I penne sammenheng er denne forklaringen spesielt nærliggende da 
disse tre svært karakteristiske redskapene er funnet innenfor et ganske begrenset område, 
under 700m2

. 

Funn av nøstvetmateriale rundt åkerholmen, som ligger 4 7 m o. h., viser at dette var en av de 
mange strandbundne nøstvetlokalitetene i området. Funn av keramikk og datering av ildsteder 
viser at bruken av området har fortsatt i yngre perioder enn senneolitikum/eldre bronsealder. 

DATERING PÅ GRUNNLAG AV TYPOLOGI OG STRANDLINJE OG 14C-DATERINGER 

Nøstvetboplassen lengst sør i felt D, ved åkerholmen, ligger 47 m over havet. Med 
utgangspunkt i strandforskyvningskurven for Haldenområdet tyder dette på at boplassen har 
vært i bruk rundt 6500 BP (Sørensen 1999). Funnmaterialet inneholder typiske 
nøstvetgjenstander som mikroflekkekjerner, slipeplate av sandstein og nøstvetøkser, samt 
bergartsavslag fra produksjon av nøstvetøkser. Lokaliteten har trolig vært en strandbundet 
boplass, slik vi kjenner det fra flere andre lokaliteter i området. 

Strandlinjen ser ikke ut til å ha vært noen lokaliseringsfaktor for bosetningen på Stensrød i 
senneolitikum og kan derfor ikke brukes for å datere denne. Typologisk hører de toskipede 
husene hjemme i perioden senneolitikum til bronsealderens periode I og II. 14C-prøvene, tatt 
på trekull fra stolpehull i husene I og II, viser at begge husene kan dateres innenfor 
senneolitikum periode I (Cal. BC 2390- 1950, Vankilde 1996: 169). Hus I har gitt dateringene 
3790±50 BP (Cal. BC 2285-2135, TUa-3895), 3595±45 BP (Cal. BC 2015-1885, TUa-3899) 
og 3535±40 BP (Cal. BC 1905-1775, TUa-4099). Hus II har dateringene 3660±45 BP (Cal. 
BC 2125-1945, TUa-3900), 3685±60 BP (Cal. BC 2140-1970, TUa-3901) og 3720±50 (Cal. 
BC 2190-1985, TUa-4100). Det er ikke mulig å si sikkert hvilke hus som er eldst og yngst ut 
fra 14C-dateringene, fordi to av prøvene fra hus I både har gitt den eldste og den yngste 
dateringen. Husene kan sees som samtidige hvis vi regner inn standardavviket i 14C
dateringene. Man kan altså ikke sikkert plassere husene i en kronologisk rekke ut fra disse 
dateringene. Det er funnet en bladformet pilspiss med innbuet basis i en av midtstolpene i hus 
II. Denne pilspissen hører hjemme i senneolitikum og bidrar dermed ikke til å differensiere 
dateringen av husene. 
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Ut fra feltobservasjoner og plantegningene er hus I tolket som eldst. Hus li er bygget over 
grunnen til hus I. Grunnlaget for denne tolkningen er at veggrekka i hus I ser ut til å være 
skadet av aktiviteter i forbindelse med bygging av eller aktivitet i hus Il. Det var dessverre 
ingen anlegg i de to husene som tangerer hverandre slik at man kunne vurdere alder ut fra 
stratigrafi. 

Atmospheric data from Stuiver et al. {1998): OxCal v3.5 Bronk Rarnsey (2000); cub r:4 sd:12 prob usp(chronJ 
. . ........ . .......... ................ T ......... ~--· .. ··--·.·- ......... ·-···········-····.····----------

lfUa-3899, Hus I, A271 3595±45BP 
..c:..c__ ___ ,...... __ _ 

·t~~~,;~~~:···~~~; :··J~·~···;;~~~;8f!L·• 
: : : 

t~~-3900, Hus li , A31 ~660±45BP Jf """•t·-··-·-· · 

~~~~~~· ~•~: ~~~··1;: J~; ;;;~;;~~ 
TUa-2880, Gammelåker 3445± 708P !I) 
lfUa-2881, Gammelåker 2945±70BP 

TUa-3897, Kokegrop, A228 3175±60BP ___ &_.1 ~---e---

TUa-3896, Kokegrop, A221 2840±45BP '. 19·~ 
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Figur 118: 14C-dateringer på Stensrød. 

14C-dateringer av ildstedene viser at ett har vært i bruk i yngre bronsealder: 2535±70 BP (Cal. 
BC 800-530, T-1607) og to i førromerskjemalder 2185±45 BP (Cal. BC 355-175, TUa-3898) 
og 2240±40BP (Cal. BC 380-200, TUa-3893). 

Av kokegropene er en datert til eldre bronsealder, tre til yngre bronsealder og en til 
folkevandringstid: 3175±60 BP (Cal. BC 1515-1400, TUa-3897), 2840±45 BP (Cal. BC 
1030-920, TUa-3896), 2835±45 BP (Cal. BC 1020-915 TUa-3902), 2790±40 BP (Cal. BC 
990-860, TUa-3894) og 1660±80 BP (Cal. BC 265-530, T-16207). 
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Dateringen av husene til senneolitikum periode I, og flere anlegg til bronsealder, følger et 
mønster som ligner dateringene på Torpum 9. På begge lokaliteten ser vi klare spor etter 
etableringen av en gård i senneolitikum. Det later til at gården var i bruk så lenge at vi finner 
spor av minst to generasjoner bygninger fra senneolitikum. På begge lokalitetene har vi spor 
etter dyrking av kom i form av rydningsrøyser eller gammelåkerlag datert til senneolitikum. 
Dateringene av ildsteder, kokegroper og gammelåkerlag viser at områdene fortsatt er i bruk i 
eldre og yngre bronsealder. Det er uklart om det da var gårdsdrift i områdene eller om det er 
snakk om mer sporadisk eller ekstensiv bruk. 

Bruken av Stensrød i førromersk jernalder kjennes gjennom datering av to ildsteder. Fra 
denne perioden har vi datert en grav og en kokegrop på Torpum 9 (Rønne i dette bind). En 
kokegrop (A270) ble datert til folkevandringstid. 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSOMRÅDER 

På et relativt avgrenset område rundt åkerholmen, lengst sør i felt D, har det ligget en 
nøstvetboplass. Funnene herfra er samlet opp under opprensing av undergrunnen, slik at 
utvalget av artefakter er tilfeldig og med større gjenstander overrepresentert i forhold til små. 
Funn av bergartsavslag og de kasserte nøstvetøksene viser at økser har vært produsert på 
stedet. Det ble gjort mange funn langs foten av åkerholmen. Dette tyder på at en del av 
arbeidet med å tilvirke redskaper har foregått på svaberget. Funnene kan senere ha blitt vasket 
ned langs berget. Både funn og 14C-dateringer viser at dette området også har vært brukt i 
andre perioder. Ildstedet A236 har gitt en datering til yngre bronsealder/overgangen eldre 
jernalder. Et keramikkskår med snorstempel bør dateres til neolitikum 

Husene på felt D relaterer seg helt klart til en stripe med selvdrenerende sandundergrunn som 
går øst-vest over høydedraget (se figur 113 og 114). Flere forfattere diskuterer 
jordbunnsforhold og undergrunn som lokaliseringsfaktor for forhistorisk jordbruk og 
bebyggelse. Lettdrenert sandjord er et element som går igjen (Simonsen 1996, Østmo 1988). 
Det har ikke lykkes å finne ildsteder eller kokegroper som er samtidige med husene. Men 
rundt omkring på utgravingsfeltet var det flekker av kull som kan være rester etter nedpløyde 
ildsteder. Keramikken i området er heller ikke av en slik type at den sikkert kan knyttes til 
samme periode som husene, men funn av boplasskeramikk i stolpehullene fra hus I og II viser 
at denne typen leirkar har inngått i boplassens inventar. En del av keramikken finnes i 
området sørvest for husene. Dette kan tyde på at en del aktiviteter har foregått ute på tunet, på 
solsiden. Funn av forkullede kom, hasselnøttskall, brente bein av dyr og keramikk fra 
stolpehullene må relateres til måltider og matlaging i husene. Datering av gammelåkerlaget til 
senneolitikum, rydningsrøys og funn av forkullet kom i stolpehullene, er gode indikatorer på 
at det har vært åkre i området. Pollenprøven fra gammelåkerlaget indikerer også jordbruk 
(Høeg i dette bind). 

Aktivitetene utover i bronsealder vises gjennom kokegroper og ildsteder. Kokegropene er 
gjeme tolket som spor etter fester, eller politiske og religiøse handlinger (Gjerpe 2001 , Narmo 
1996). Det er ikke sikre spor etter hus fra denne perioden, kanskje er bruken av området blitt 
mer ekstensiv eller sporadisk. 

Et par ildsteder er blitt datert til førromersk jernalder. Fra denne perioden har vi datert 
forkjellige aktiviteter også på andre lokaliteter i Svinesundområdet. Under 
Svinesundprosjektets forundersøkelser på Langkas, ble det funnet et enkeltliggende ildsted, 
som har gitt datering til førromersk jernalder. Ildstedet lå på en tørr holme i et større 
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myrområde (Glørstad og Johansen 2001, Glørstad 2002a). En heller med kulturlag, datert til 
førromersk jernalder, ble videre funnet under forundersøkelsene på Revekas (Glørstad og 
Boon 2000, Glørstad 2002a). Helleren lå ca 800 m nord for Stensrød. Det ser dermed ut som 
om anleggene er få i antall og ligger spredt i landskapet i denne perioden. Det er videre 
nærliggende å tolke helleren på Revekas, ildstedet på Langkas og graven med kokegrop på 
Torpum 9 som spor etter aktivitet i utmark. Ingen sikre hus eller gårdspregede boplasser ble 
påvist under registrertingene eller utgravingene. Til sammen gir dette et inntrykk av en 
ekstensiv bruk av Svinesundområdet i førromerskjemalder. 

En kokegrop er datert til folkevandringstid. Det finnes ikke funn av sikkert 
gjenstandsmateriale fra denne perioden. Fra Torpum 9 (Rønne i dette bind) er det påvist 
ildsted fra denne tiden, aktiviteten i denne fasen virker sporadisk. 

TOLKINGA V LOKALITETEN I LYS AV ANLEGG, FUNN OG ANNEN FORSKNING 

Toskipede langhus fra senneolitikum er tidligere bare funnet i Rogaland (Mydland 1995, 
Løken et al. 1996: 80, Hult 1997, Børsheim et al. 2001) og Sogn og Fjordane (Hjellen 2002, 
Bakka 1976, Johnson og Prescott 1993) i Norge. Fra Østlandet er det datert stolpehull til 
senneolitikum på Rør i Rygge (Berg 1997b: 25). Senneolitiske hus er kjent fra både Sverige 
(Bjørhem og Såfvestad 1989, Bjørhem 1989) og Danmark (Nielsen og Nielsen 1985; 1986). 

Figur 119: Detaljdokumentasjon av stolpehull. Foto: Ola Rønne. 

Husene på Stensrød passer inn under definisjonen av langhus: rektangulære hus som er minst 
dobbelt så lange som de er brede (Bjørhem og Safvestad 1989: 78). Husene er toskipede. Det 
vil si at veggene og midtstolperekka danner to skip i husets lengderetning. I hus I er nordre 
veggrekke inntrukket på midten, ved veggstolpehullene A9 og Al0 (se figur 109 og 110). 
Trolig har det ligget en inngang her. Kanskje har det vært motstilte innganger på hver side av 
huset. Det er ikke spor etter ekstra, inntrukne dørstolper i husene på Stensrød, slik at dørene 
må ha fluktet med veggen. Det er mulig at hus Il kan ha hatt inngang i den nordre gavlen, som 
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kanskje var rett. I hus Il er veggstolpene satt opp parvis, særlig i sørenden er denne 
symmetrien klar. Det betyr trolig at taket har hvilt direkte på veggstolpene. Hus Il er 
trapesformet i lengderetningen. Veggene i hus I krummer svakt i endene, noe som tyder på at 
huset har hatt runde gavler. I hus Il er det påvist gavlstolper i sørenden, slik at her har gavlen 
vært rund. I nordenden er det ikke funnet gavlstolper. Husene er svært like de som er funnet 
andre steder i Norge og i resten av Skandinavia (Hult 1997, Børsheim et al. 2001, Bakka 
1976, Johnson og Prescott 1993, Bjørhem og Safvestad 1989, Nielsen og Nielsen 1985; 
1986). 

Oppkomsten av gården er en gammel diskusjon i norsk arkeologi. Mye av uenigheten i 
diskusjonen bunner i hvilke kriterier en skal legge til grunn for definisjonen av hva som er en 
gård. Bjørn Myhre mener at det gårdsbegrepet er et politisk og sosialt ladet begrep, og at det 
skaper feil konnotasjoner å trekke begrepet for langt tilbake i tid. Han mener at gårdsbegrepet 
passer best på tiden etter Kristi fødsel , fordi man da far institusjoner som ligner de man 
kjenner fra den historiske gården (Myhre og Øye 2002: 107, 120-121). Einar Østmo (1988: 
231) mener at man allerede i senneolitikum har etablert jordbrukssamfunn i Østfold og 
etablert viktige trekk i bosetningen som kan gjenkjennes også i dag. Husene på Stensrød, med 
kontinuitet i bebyggelsen, datering av gammelåkerlag til senneolitikum, og funn av forkullede 
kom i stolpehullene, viser etter min mening at vi står overfor en regulær gårdsbebyggelse 
allerede i senneolitikum periode I. Likheten i byggeskikken over hele Skandinavia og 
formlikeheten i redskapskulturen understreker det sterke kulturelle fe llesskapet i området. 
Trolig har det vært en massiv oppkomst av gårder i denne perioden (Østmo 1988: 231 , 
Prescott 1991b: 45). 

Den dyrkede marka på Stensrød har trolig ligget i umiddelbar nærhet av husene, slik det også 
er tilfelle på Torpum 9 (Rønne i dette bind). Helt nord i felt A er det funnet restene etter en 
rydningsrøys og gammelåker, dette kan ha vært en del av innmarka på Stensrød i neolitikum. 
Det har trolig vært faste åkre rundt gården. Ut fra materialet er det ikke mulig å si om det har 
vært drevet husdyrhold. Det er ikke spor av sikker rominndeling eller båsskiller som indikerer 
en fjøsdel i husene. Det milde klimaet i senneolitikum kan ha gjort det unødvendig å ha dyra 
inne om vinteren. 

Flere forskere har antydet en sammenheng mellom lettdrenert sandjord og steinalderens 
jordbruk (jfr. Østmo 1988: 27-28). Undergrunnen i de fleste feltene på Stensrød var tung silt. 
Kun på et par steder i felt D, hvor husene var lokalisert, og lengst sør, ved åkerholmen, samt 
et par områder i felt A, besto undergrunnen av sand. Dette kan bety at jordforholdene alene 
ikke er utslagsgivende for beliggenheten av gården, . men det er helt tydelig at husene var 
anlagt på tørre selvdrenerende flater (se figur 113 og 114). Jeg vil trekke inn mikroklima som 
en mulig faktor for lokaliseringen. I dag er det frukt- og bærdyrking på Stensrød og 
nabogården Rørbekk, noe som viser at området har et godt mikroklima. Varme og fravær av 
nattefrost er svært viktig for å modne kom under norske forhold. De gode dyrkingsforholdene 
på Stensrød kan derfor ha vært mer avgjørende for etableringen av en gård enn massene i 
grunnen. 

Det er også en mulighet at det i senneolitikum eksisterer så mange gårder at den lettdrenerte 
sandjorda allerede var opptatt. Østmo (1988: 231) antyder en befolkningsvekst i Østfold i 
denne perioden. En tredje mulighet er at det skjer en omfattende eksperimentering og 
utvikling av jordbruket på denne tiden, og at flere typer jord og dyrkingsteknikker tas i bruk. 
Svedjebruk med dyrking i askelag kan ha vært i bruk, men denne dyrkingsformen krever store 
arealer og rotasjon av åkrene, og passer dårlig inn med spor av faste åkre som vi ser på 
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Torpum 9. Faste åkre tyder på et jordbruk med gjødslede åkre, eller at jordene inngår i 
systemer hvor det roteres mellom dyrking og brakklegging eller beite for å unngå utpining av 
jordsmonnet. Det er sannsynlig at selve ryddingen av åkrene har skjedd med hjelp av ild, noe 
som forklarer mengden med kull i de daterte flekkene med gammelåker. 

TUNKONTINUITET 

De neolittiske husene på Stensrød er delvis bygget på samme tomt og kan ikke ha stått 
samtidig. Det er ikke avklart om husene har blitt bygget umiddelbart etter hverandre, men 
14

C-dateringene antyder at det ikke kan ha gått lang tid mellom byggingen av hus I og hus Il. 
Basert på feltobservasjoner er det mest sannsynlig at hus I er eldst og hus Il har etterfulgt 
dette. Denne slutningen bygger på at flere av veggstolpene i hus I synes å være skadet av hus 
Il, som var bygget på tvers over tomten hvor hus I hadde stått. Stolpehullene i det mulige hus 
Ill skiller seg morfologisk fra de andre husene ved at midtstolpene har svært kraftig skoning, 
og er trolig det yngste huset. Vi har altså en situasjon med tunkontinuitet, hvor langhus har 
blitt oppført etter hverandre minst to ganger. 

Også på Torpum 9 er det sannsynlig at det har vært flere hus som har etterfulgt hverandre. 
Denne slutningen bygger på at de to stolpehullene som er funnet på denne lokaliteten er 
morfologisk svært forskjellige (Rønne i dette bind). Tunkontinuitet på de to boplassene 
underbygger tanken om at vi står overfor en fullt utviklet gårdsbebyggelse, med en klar 
organisering av områdene på tunet og rundt gården. 

Funn av mulige menneskebein fra stolpehull i hus I kan være en rituell deponering. 
Menneskebein i denne konteksten kan tolkes som at man ønsker å skape en tilhørighet til 
huset, gården og området. At huset på denne måten blir innskrevet i historien, kan være en del 
av en forfedrekult. Funnet viser til hvor viktig huset og gården er, ikke bare som en fysisk 
størrelse, men også som fokus for den symbolske og åndelige dimensjonen i tilværelsen. 
Tunkontinuitet kjennes også fra andre samtidige lokaliteter med langhus på Vestlandet (Hult 
1997, Børsheim et al. 2001, Bakka 1976, Johnson og Prescott 1993). På Kvåle i Time 
kommune er det eksempel på tre generasjoner hus som har etterfulgt hverandre på samme 
sted. De eldste er toskipede og det yngste treskipet. Her har en altså en gård som er tatt opp i 
senneolitikum og hvor det treskipede huset er blitt oppført omlag 1500 f. Kr. (Børsheim et al. 
2001 ). Kontinuiteten i oppføringen av langhus og en relativt stor investering i bolig, er etter 
min mening sterke argumenter for at man kan si at bosetningen på Stensrød i senneolitikum 
har vært gårdsbebyggelse. 

FUNN 

Skafthulløksa, flintøksa med utsvingte egghjømer og en stor flintflekke ble funnet i området 
hvor felt A ligger. At de er funnet innenfor samme område, tyder på at de kan stamme fra et 
grav- eller votivfunn. En vanlig antagelse er at slike funn kan ligge i nærheten av bosetningen, 
og således gi en pekepinn hvor denne er lokalisert (Østmo 1988: 92). Før den antatte 
deponeringen har nok redskapene vært i bruk til å rydde land i området (Østmo 1988: 132 m. 
referanser). De andre flintfunnene i sjakt A kan representere en annen fase i bosetningen, men 
det er ingen bygningsspor i dette området. Trolig stammer de fra andre aktiviteter enn dem 
som er knyttet til boligen. 

En liten bladformet pilspiss med konkav basis er funnet i et stolpehull i hus Il. Dette kan være 
en indikasjon på at fangst stadig spiller en rolle i økonomien. Fra stolpehull i både hus I og 
hus Il er det keramikk, flint og kom. Dette har trolig ligget på jordgulvet inne i husene og 
senere falt ned i stolpehullene etter at stolpene var blitt fjernet. Keramikken er uomert og har 
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vært koke- eller forrådskar inne i husene. Flintfunnene består hovedsaklig av avslag og 
fragmenter og stammer fra tilvirkning av redsk~er. Funnene hjelper til med å underbygge 
dateringen av husene til senneolitikum. To av 1 C-prøvene fra husene er datert på kom fra 
stolpehull. Kom gir vanligvis gode dateringer fordi de er ettårige organismer. Man slipper 
dermed problematikken med organismens egenalder, slik man for eksempel har med enkelte 
tresorter. Forkullet kom av bygg og hvete gir også et innblikk i hva de har dyrket på gården i 
senneolitikum. Begge kornsortene egner seg til mat, i tilegg kan bygg maltes og nyttes til 
ølbrygging. Øl kan ha vært en viktig drikk i forbindelse med ritualer, i tilegg til å være et 
næringsmiddel, slik vi kjenner drikken fra historiske kilder ( eks. barsel, juleøl osv.). Rester av 
mulige menneskebein er funnet i to takbærende stolpehull og et veggstolpehull i hus I, disse 
funnene peker mot den åndelige siden ved livet på Stensrød. Brente bein er funnet i en rekke 
andre stolpehull. De fleste er av ubestemte pattedyr og kan derfor ikke hjelpe oss videre med 
å tolke ervervsgrunnlaget på Stensrød, om folket på gården holdt husdyr og i hvilken grad de 
var beroende av fangst. 

Et anlegg sørvest for husene, besto av et lag med skjørbrent stein. Prøvesålding av masser fra 
dette anlegget har gitt funn av mulige menneskebein og fragment av en flintskraper med 
konveks retusj. Massene i anlegget lå såpass høyt at det de kan være omrotet av plogen. Det 
var ikke mulig å få ut materiale til en radiologisk datering fra sikker kontekst. Anlegget er 
vanskelig å tolke, men kan være rester av en grav eller inngått som et element i et gravrituale, 
for eksempel der liket ble kremert. Det kan også ha vært en mødding. 

BOSETNING OG AKTIVITET I PERIODER FØR OG ETTER SENNEOLITIKUM 

Helt sør i felt D er det gjort funn fra nøstvetperioden. Området ligger 4 7 m o. h. Boplassen har 
ligget på et nes innerst i en forhistorisk fjordarm, som i dag utgjøres av Svinesundhagen. Ut 
fra høyden over havet er lokaliteten omtrent samtidig med Torpum 9b (Tørhaug i dette bind), 
Torpum 2 (Johansen i dette bind) og Berget 1 (Jaksland 2002a). 

Kokegroper og ildsteder på Stensrød er datert til bronsealder, førromersk jernalder og 
folkevandringstid. Dateringer av anlegg til samme perioder finnes også på Torpum 9. Fra 
Langkas er et ildsted datert til førromersk jernalder (Glørstad og Johansen 2001, Glørstad 
2002a), det samme er en heller på Revkas (Glørstad og Boon 2000, Glørstad 2002a). 
Aktivitetene fra disse periodene virker mer sporadisk, og det er ikke funnet 
gjenstandsmateriale som med sikkerhet kan knyttes spesifikt til disse periodene. Det er heller 
ikke påvist sikre hus fra disse periodene verken på Stensrød eller på Torpum 9. De mange 
stolpehuller som vi ikke har klart å tolke inn i sikre husgrunner, men som er morfologisk 
forskjellig fra stolpehullene fra senneolitikum, tyder på at det også kan være bebyggelse fra 
andre perioder på stedet. Gravfeltet med graver fra eldre jernalder på Langkas 1 (som vil bli 
presentert i tredje bind av Varia om Svinesund), indikerer at det har vært bosetning i området 
også i denne perioden. Langkas 1 ligger 500 m fra Stensrød i luftlinje, på et høydedrag under 
Børsåsen. Hvilke karakter denne bosetningen har hatt, kan imidlertid Stensrødmaterialet ikke 
bidra til å belyse i særlig grad. 
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Rørbekk 1 - boplass fra siste del av nøstvetfasen 
Lasse J aksland 

INNLEDNING 

Varia 55 

Den undersøkte steinalderboplassen ligger på Rørbekk, 16/1, 6, 8, 9, 11 , Halden kommune, 
Østfold. Lokaliteten ble påvist ved prøvestikking av Ove Olstad i forbindelse med registrering 
av ny Europavei 6 i 1991 (Olstad, uten årstall). I tidligere arbeider er boplassen omtalt under 
"registreringsnavnet" R6 (Glørstad og Boon 2000, Glørstad 2001 og Glørstad 2002a). 
Rørbekk 1 ble utgravd i tidsrommet juli-august 2002. Totalt 225 m2 av flaten ble undersøkt. 
125 m2 av disse ble gravd ut etter konvensjonelle metoder, mens ca 100 m2 ble flateavdekket 
med gravemaskin. I alt 7 arkeologer og arkeologistudenter deltok i løpet av den 7 uker lange 
utgravningsperioden. Samlet tidsforbruk på Rørbekk 1 var 157 dagsverk. 

Figur 120: Steinalderboplassen Rørbekk 1 f ra nord. Foto: Lasse Jaksland. 

BELIGGENHET OG TOPOGRAFI 

I senmesolitikum lå lokaliteten et godt stykke inn i en grunn fjordarm på "Svinesundøya", på 
en østvendt terrasse som henvendte seg rett ut mot fjorden (fig. 121). Boplassens høyde over 
havet er i dag ca 40 meter. Terrassen er avlang i formen og i underkant av 200 m2 stor (fig. 
120 og 122). Mot vest er flaten avgrenset av en 2-4 meter høy bergvegg, mot nord av svak 
stigning opp mot en mindre terrasse. I sør og sørøst avgrenses flaten av fallende terreng ned 
mot et bekkedrag, mot øst av svaberg og fallende terreng ned mot en lavereliggende terrasse. 
Boplassterrassen er småkupert. I nordre del ligger fjellet stedvis grunt eller i dagen, mens det i 
søndre del generelt er lenger ned til grunnfjellet. Alt grunnfjell i området er gneis. 
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Figur 121: Boplassens beliggenhet på vestsiden av den forhistoriske jjordannen på "Svinesundøya". 
Strandlinjen ligger 38 m o.h., slik den lå noe etter 6000 BP. Ekvidistanse 1 meter. 
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Figur 122: Boplassen med lokal topografi og steinspredning inntegnet. Pilene viser omtrentlig fallretning 
terrenget, Stiplet linje markerer fjellkanten i toppen av lag 2. 
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Vegetasjonen er i dag preget av granbeplantning, men det finnes også enkelte furu- og 
løvtrær. På to av de høyereliggende flatene rett nord for Rørbekk 1, er det også påvist 
boplasser som er undersøkt av prosjektet (se Torpum 2 og 3; Johansen dette bind). 

NATURSTRATIGRAFI 

Løsmassen på den undersøkte flaten er en blanding av morene, strandavsetninger og finere, 
marint avsatte masser. Det er mye morenestein av blandet størrelse i nord, mens det er relativt 
steinfritt i sør. I nordre del er også løsmassene mer preget av fine marine avsetninger enn i 
sør, der grovere strandavsetninger dominerer. Den naturlige jordprofilen på lokaliteten kan 
beskrives som en typisk podsolprofil, med torv-, utvasknings- og anrikningslag (se fig. 123). 

18x, 10y 
X 

prøverute 

M 1:25 

X X 

IIIIIIIIl Torv D Utvaskning k ~d Anrikning . Stein 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 m 

Figur 123: Utsnitt av podsolprofil, mot vest. 

MÅLSETNING OG PROBLEMSTILLING 

21x, 10y 
X 

I utgangspunktet var denne boplassen interessant fordi den lå så lavt som ca 40 m o.h. Etter 
eksisterende strandlinjekurve for området (Sørensen 1999), betydde høyden at lokaliteten ikke 
kunne ha vært i bruk før etter ca 6000 BP. Dersom boplassen lå i tilknytning til strandlinjen 
da den var i bruk, betydde dette videre at aktiviteten skulle kunne knyttes til den siste delen av 
nøstvetfasen, helt ned mot den antatte overgangen til kjeøyfasen/fase 4, som er satt til ca 
5800 BP (Glørstad 1998a). Det er fra før av gravd få boplasser som kan knyttes til denne 
perioden. Rørbekk 1 hadde følgelig et stort potensial i forhold til det å fiksere den antatte 
fasegrensen mellom nøstvet- og kjeøyfasen ytterligere. Da det er distinkte forskjeller i 
funninventaret fra de to fasene (jfr. Jaksland 2001a, Glørstad 1998a), ble det antatt at 
typologiske/teknologiske trekk ved funnmaterialet alene skulle kunne henføre aktiviteten til 
en relativt smal tidshorisont. 

UTGRA VNINGSMETODE 

Da flaten var ryddet, ble det lagt ut et rettvinklet koordinatsystem med stigende x mot nord og 
stigende y mot øst. Forundersøkelsen besto i konvensjonell graving av kvarte ruter (50x50 
cm) langs x-aksen, i lokalitetens største utstrekning. Disse ble gravd i mekaniske lag på 10 cm 
ned til og med lag 3 eller lag 4. Massen fra prøverutene ble vannsåldet i netting med 
maskevidde på 4 mm. 

Tilpasset resultatene fra forundersøkelsen ble det lagt ut meterruter i det eksisterende 
koordinatsystemet på flaten . Lokaliteten ble så gravd konvensjonelt i kvarte ruter, i 10 cm 
tykke mekanisk oppdelte sjikt, lag for lag. All avtorving ble gjort med håndkraft. Som under 

226 



Svinesundprosjektet bind 2 Varia 55 

forundersøkelsen ble alle masser vannsåldet i netting med maskevidde 4 mm. Både grovere 
(spade) og finere (graveskje) gravemetoder har vært anvendt, alt etter hva forholdene tilsa. I 
horisontalplanet ble feltet gravd helt ut til fjellet i vest og delvis i øst, og ellers så langt ut at 
det var tilnærmet funntomt i feltgrensene. I dybden ble det gravd til man støtte på fjell eller 
kom ned til funntomt nivå. Steinspredning, strukturer og profiler ble dokumentert gjennom 
tegning og foto. Fra en mulig struktur (ildsted) ble det tatt ut kullprøver for 14C-datering. 
Mengde skjørbrent stein er dokumentert til den enkelte graveenhet. I tillegg til den 
konvensjonelle undersøkelsen ble to mindre felt, ett sør og ett nord for utgravningsfeltet, 
undersøkt med gravemaskin. Utover manuell opprensning av flaten, ble det ikke foretatt 
ytterligere undersøkelser i disse feltene. 

KILDEKRITISKE FORHOLD 

Løsmassene på Rørbekk 1 har i hovedsak opprinnelse i sure grunnfjellsbergarter, noe som 
vanligvis gir dårlige bevaringsforhold for organisk materiale, spesielt bein. Granbeplantning i 
nyere tid har bidratt til ytterligere forsuring. For datering av trekull knyttet til eventuelle 
strukturer, er det et generelt problem at det er høy frekvens av kullbiter i torva og de øvre 
lagene på lokaliteten. Store biter i torvlaget antyder at kullet er resent. Trekullet finnes i et 
større område, og dekker store deler av det sentrale aktivitetsområdet på boplassen. Etter alt å 
dømme stammer kullbitene fra vegetasjonsbranner. Spesielle grunnforhold medfører at deler 
av lokaliteten er dårlig drenert, og følgelig mindre egnet for aktivitet. Dette gjelder spesielt 
nordre deler, der trau- eller gropformer i grunnfjellet samler opp vannet. 

Det finnes ingen spor i jordprofilen på lokaliteten som tyder på at flaten noen gang har vært 
oppdyrket. Det har heller ikke fremkommet funn som antyder annen aktivitet, enn den påviste 
steinalderaktiviteten. Skogbruk er således eneste kjente virksomhet i området etter at 
lokaliteten ble oppgitt som steinalderboplass. Denne virksomheten ser imidlertid ikke ut til å 
ha forstyrret de funnførende jordlagene i noen grad. 

UTGRAVNINGEN 

Under registreringen i 1991 (Olstad, uten årstall) var det bare tatt 3 prøvestikk på lokaliteten. 
Av disse var kun ett positivt. Dette prøvestikket lå sentralt på flaten, men inneholdt ikke mer 
enn to flintavslag. Resultatene fra registreringen var ikke et godt nok grunnlag for å vurdere 
hvorvidt lokaliteten burde graves eller ikke. Det var derfor nødvendig å foreta en 
forundersøkelse. Dersom funnfrekvensen og funnmaterialet skulle vise seg å være av en slik 
karakter at funnet kunne oppfattes som kronologisk relevant, var det videre viktig å avgrense 
aktivitetsområdet samt å få en ide om funnspredning og stratigrafi på stedet. Forundersøkelsen 
viste at funnmaterialet hadde en diagnostisk karakter, og at den erkjennbare aktiviteten hadde 
foregått på et større areal av terrassen. Utgravningen ble derfor utvidet. 

På bakgrunn av resultatene fra forundersøkelsen ble det bestemt at lokaliteten skulle 
totalgraves. Boplassen ble undersøkt som beskrevet under avsnittet "UTGRA VNINGSMET0DE" 
ovenfor. Det ble gravd tilnærmet 125 m2 i flaten med konvensjonell utgravningsteknikk. 
Fjellet lå grunt enkelte steder i feltet, slik at det i gjennomsnitt bare ble gravd tilnærmet 2 lag 
a 10 cm. Dette medfører at gravd volum er ca 25 m3

. I tillegg til konvensjonelle 
undersøkelser, ble det gravd to mindre sjakter nord og sør for hovedfeltet med gravemaskin. 
Dette ble gjort for å se etter rester av eventuelle strukturer eller avfallsdynger utenfor det 
påviste aktivitetsområdet. Arealet på de to mindre sjaktene utenfor hovedfeltet, utgjorde noe 
under 100 m2

. I forhold til aktivitet som kan påvises, må boplassen regnes for å være 
tilnærmet totalgravd. 
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FUNNMATERIALE 

Det samlede funnmaterialet fra Rørbekk 1 utgjør 3770 artefakter (tab. 21 og 22). Tatt i 
betraktning at det er gravd 125 m2

, gir dette en relativt lav funnfrekvens. 3685 av funnene er 
av flint mens bare 85 er av bergart. Foruten trekull, er det ikke funnet annet organisk 
materiale på boplassen. 

FLINTMA TERIALE 

Hovedkategori Ant. Delkategori Ant. 
Sekundærbearbeidet flint: 
Pilspiss? : 1 Tverrpil? atypisk, usikker (fragmentert) 1 
Kniv: 1 Flekke med bruksspor 1 
Skraper: 9 Avslag med konveks retusj (2 fragmentert) 7 

Frag. med konveks retusj (1 fragmentert) 1 
Avslag med rett retusj 1 

Stykke med hakk/skaftglatter?: 8 Avslag med konkav retusj 5 
Fragment med konkav retusj 3 

Mikroflekke med retusj : 1 Mikroflekke med diverse retusj 1 
Avslag med retusj: 11 Diverse retusj 11 
Fragment med retusj: 8 Diverse retusj 8 
Sum sekundærbearbeidet flint: 39 39 

Primærbearbeidet flint (avfall): 
Kjerne: 19 Håndtakskjerne (begge fragmentert) 2 

Uregelmessig kjerne 16 
Knoll med 1. vindusavslag 1 

Flekkemateriale (med fragmenter): 319 Flekke (b > 8mm) 32 
Mikroflekke (b<= 8mm) 287 

Avslag: 1460 1460 
Ubestemt fragment: 1848 1848 
Sum primærbearbeidet flint (avfall): 3646 3646 

Sum flint: 3685 3685 

Tabell 21: Flintfunn.fra Rørbekk 1. 

Av flintartefaktene (tab. 21) er bare 39 av 3685, eller kun 1,1 %, sekundærbearbeidet, mens 3646 er avfall. 
De morfologiske redskapene teller 9 skrapere (fig. 124.3-4), 8 stykker med 
hakk eller konkav retusj (fig. 124.2), 1 flekkekniv og 1 usikker tverrpil (fig. 124.1). Det 
resterende, sekundærbearbeidede materialet består av 1 mikroflekke, 11 avslag og 8 
ubestemte fragmenter, som alle har spor av diverse retusj. Til tross for at tre av skraperne er 
fragmenterte, kan det fastslås at samtlige er laget på avslag. På stykkene med hakk, eller 
konkav retusj, er den konkave buen gjennomgående smal. Dette antyder at de fleste stykkene 
kan ha vært benyttet som glattere på pileskaft av tre eller bein. Flekkekniven har ikke skråbuet 
enderetusj, noe den strengt tatt skulle hatt for å kunne kalles en morfologisk flekkekniv. De 
tydelige brukssporene på den ene eggen, levner likevel liten tvil om at stykket er brukt som 
kniv. Den usikre pilspissen (fig. 124.1) har en form som kan assosieres med en tverrpil. 
Stykket har likevel flere trekk ved seg som gjør at bestemmelsen blir usikker: Det er 
fragmentert og både retusjgrad og retusjtype er forskjellig på de to sidekantene. Samtidig buer 
ventralsiden (undersiden) i retning parallelt med eggen. Det er ikke funnet andre tverrpiler på 
lokaliteten, noe som gjør bestemmelsen til atypisk eller mislykket tverrpil enda mer usikker. 

228 



Svinesundprosjektet bind 2 Varia 55 

2 

3 4 

5 6 

M l : l 

Figur 124: Flintartefakter. 1: usikker tverrpil, 2: stykke med konkav retusj/hakk, 3 og 4: skrapere, 5 og 6: 
kjernefronter fra håndtakskjerner. Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh. 
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M 1:2 

2 M 1:1 3 M 1:1 

Figur 125: Bergartsartefakter. 1: sammenlimte fragmenter fra stor, konkav slipeplate av ringerikssandstein, 2: 
nakkesiden av nøstvetøks og 3: rullestein med prikkhugget fasett/amboltstein? Tegning: Bjørn-Håkon Eketufl 
Rygh. 
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Avfallsmaterialet av flint består av 19 kjerner, 32 flekker, 287 mikroflekker, 1460 avslag og 
1848 ubestemte fragmenter. Kjernematerialet utgjøres av 2 fragmenterte håndtakskjerner, 16 
uregelmessige kjerner og 1 knoll med ett vindusavslag. Begge håndtakskjernefragmentene 
(fig. 124.5-6) er kjernefronter. Denne type kjernefragmenter dannes i forbindelse med feilslag, 
eller i forbindelse med at man slår av en større del av kjernefronten for å justere 
plattformvinkelen. Den karakteristiske kjølformen (se fig. 124.6) knytter kjernefragmentene 
til håndtakskjerner. En funnkategori som skal sees i sammenheng med håndtakskjernene er 
mikroflekkene. Andelen mikroflekker av totalt flintmateriale er såpass høy som 7 ,8%, noe 
som forteller at avslagsteknologien har vært preget av mikroflekkeproduksjon på 
håndtakskjerner. Omfattende mikroflekkeproduksjon kan også forklare den lave 
redskapsandelen på bare 1, 1 %. Kun en av mikroflekkene er sekundærbearbeidet. En må 
derfor regne med at mye av mikroflekkematerialet har inngått i redskapsinventaret uretusjert. 

Råstoffmessig er det stor variasjon i flinten. Det er ikke funnet noen hele regulære kjerner og 
utnyttelsesgraden er generelt høy. Dette betyr etter alt å dømme at råstoffet i 
flintproduksjonen har vært lokal strandflint. Det ble funnet ca 1 liter ubearbeidet strandflint i 
løsmassene på lokaliteten. 

BERGARTSMA TERIALE 

Hovedka tee:ori Ant. Delkatee:ori Ant. 
Sekundærbearbeidet bergart: 
Øks: 2 Nøstvetøks (bei:rn:e fragmentert) 2 
Slipeplatefragment: 47 47 
Amboltstein: 1 (prikkhugd flate) 1 
Stykke med slipespor: 1 1 
Knakkestein: 1 1 
Sum sekundærbearbeidet bergart: 52 52 

Primærbearbeidet bergart (avfall): 
Kieme: 1 Uregelmessig kjerne 1 
Avslag: 28 28 
Ubestemt fragment: 4 4 
Sum primærbearbeidet bergart (avfall): 33 33 

Sum bergart: 85 85 

Organisk materiale: 
Trekull: div Fra diverse tresorter div 

Tabell 22: Bergartsfunn og organisk materialefra Rørbekk I. 

Det er bare funnet 85 artefakter av bergart på Rørbekk 1 (tab. 22). Funnmaterialet utgjøres av 
2 fragmenterte nøstvetøkser, 4 7 slipeplatefragmenter, 1 amboltstein, 1 knakkestein, 1 
ubestemt stykke med slipespor, 1 kjerne, og 32 avslag og ubestemte fragmenter. De to 
øksefragmentene er begge nakkedeler fra nøstvetøkser, med typiske trekantede tverrsnitt (fig. 
125.2). På det ene fragmentet er det klare spor etter sliping, mens det andre er så erodert at 
eventuelle slipte flater ikke lenger kan påvises. Råstoffet i begge øksefragmentene ser ut til å 
være hornfels. Samtlige slipeplatefragmenter er av sandstein, sannsynligvis 
ringerikssandstein. Fragmentene er i hovedsak funnet samlet, og gjennom sammenliming kan 
det fastslås at brorparten kommer fra en større, konkav slipeplate ( fig. 125 .1 ). Stykket som er 
kalt "amboltstein" er spesielt (fig. 125.3). Utgangspunktet er en rullestein av granitt, der 
formen nærmest kan beskrives som en høy, hvelvet diskos. Snittet er tilnærmet sirkelrundt i 
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horisontalplanet, ovalt eller eggformet i vertikalplanet. Der overflaten på rullesteinen buer 
minst, er det dannet en flate ved hjelp av prikkhugging. Stykket kan minne om en malestein i 
formen, men den prikkhugde flaten har ikke spor etter slitasje. Det er derfor lite som tyder på 
at artefakten er brukt som malestein. Stykket kan eventuelt være et forarbeide til en slik. Det 
virker imidlertid mest sannsynlig at flaten er dannet i forbindelse med at stykket har fungert 
som ambolt eller underlag, for eksempel under bipolar reduksjon av flint. Det er riktignok 
ikke funnet noen regulære bipolare kjerner på lokaliteten. To, nærmest identiske, 
"amboltsteiner" er funnet på Torpum 13 (Jaksland dette bind). Rørbekk 1 og Torpum 13 har 
vært i bruk innenfor samme tidsavsnitt, det kan derfor tenkes at "amboltsteinen" er en artefakt 
som er diagnostisk for denne lite undersøkte delen av senmesolitikum. 

Avfallsmaterialet av bergart kan, med unntak av ett kvartsavslag, knyttes til økseproduksjon. 
Som for slipeplatefragmentene, er hovedparten funnet samlet og mange passer sammen. 
Råstoffet er etter alt å dømme en gangbergart, mest sannsynlig en diabas. Naturslitte 
overflater på flere av avslagene viser at emnet har kommet fra en transportblokk. Fordi 
bergartsavslagene i hovedsak er funnet samlet, er av samme råstoff, og fordi mange passer 
sammen, er det trolig at de representerer en enkelt knakkesekvens, som kan forbindes med 
til slagning av en enkelt øks. Avslagene er imidlertid så fåtallige at den påbegynte øksa ikke 
kan være ferdiglaget på stedet. 

STRUKTURER 

Det er funnet en veldefinert konsentrasjon med skjørbrent stein på lokaliteten (fig. 122). 
Steinene lå forholdsvis dypt, fra bunnen av lag 1 og helt ned i lag 3. De skjørbrente steinene 
er sannsynligvis restene av et ildsted. Ildstedet lå sentralt, sør i utgravningsfeltet, i et område 
med mindre morenestein og betydelig bedre drenering enn ellers. Utbredelsen av den 
skjørbrente steinen antyder en rundoval struktur, med en størrelse på maksimalt 1,5x2 meter. 
Det er ikke påvist et avgrenset, kullholdig lag i forbindelse med ildstedet. Dette motsier 
imidlertid ikke ildstedshypotesen, da det samme gjelder for flere av lokalitetene i dette 
landskapet der det er påvist sikre ildsteder Gfr. Jaksland 2002a, og Torpum 13 i dette bind). 
Også på Rørbekk 1 må en anta at mangel på synlige, kullholdige lag, skyldes kraftig 
utvasking. Det virker lite sannsynlig at den lokale og relativt samlede forekomsten av 
skjørbrent stein skulle være resultatet av vegetasjonsbrann eller andre naturlige prosesser. 

14
C-DATERINGER 

Det ble tatt ut to trekullprøver for 14C-datering på lokaliteten. Begge kommer fra ildstedet som 
er omtalt ovenfor. Som nevnt var det ingen kullholdige lag som kunne forbindes med 
ildstedet, men det ble funnet enkelte kullbiter ned i bunnen av lag 2, sammen med skjørbrent 
stein. Vedartene i de daterte trekullprøvene er bestemt av Helge I. Høeg. Begge prøvene er fra 
løvtrær med lav egenalder (bjørk og selje/vier/osp). De to dateringene viste seg å avvike sterkt 
fra hverandre og fra forventet alder. Prøve nummer 1 (TUa-3842) ble datert til 2750±65 BP 
(BC 930-820 kalibrert), prøve nummer 2 (TUa-3843) til 1965±45 BP (AD 5-80 kalibrert). 
Det er med andre ord ingen forbindelse mellom det daterte trekullet og den påviste 
steinalderaktiviteten. Tidligere er det påpekt at det fantes relativt mye kull på overflaten og et 
godt stykke ned i funnførende lag på lokaliteten. Dette kullet antas å komme fra 
vegetasjonsbranner, eventuelt fra menneskelig aktivitet, som ikke har etterlat seg andre spor. 
Fordi det er snakk om relativt mye kull, er sjansen stor for at eldre strukturer, som for 
eksempel ildsteder, forurenses. Selve forurensningen kan eventuelt knyttes til en naturlig, 
vertikal transport av kullbiter i jordlagene. 
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Vertikal forflytning av masser skjer blant annet forbindelse med at rotsystemer og 
dyreganger kontinuerlig oppstår og forsvinner. 

Funnspredningen er et annet viktig ankepunkt mot å koble 14C-dateringene til ildstedet. 
Spredningen av artefakter støtter heller tanken om at ildstedet var i bruk samtidig med den 
påviste steinalderaktiviteten. Funnene viser nemlig at det har vært høyest aktivitet nettopp i 
området rundt ildstedet (se under). 

FUNNSPREDNING OG AKTIVITETSOMRÅDER 

Brorparten av den erkjennbare aktiviteten på Rørbekk 1 kan knyttes til den søndre delen av 
lokaliteten. Den generelle funnspredningen på boplassen er påvirket av forskjeller i lokal 
topografi og grunnforhold (se fig. 120 og 122). I nordre del av feltet er løsmassedekket stedvis 
tynt. Samtidig samler trau- eller gropformer i grunnfjellet opp vannet. Dette gjør grunnen 
kontinuerlig fuktig og dårligere egnet for aktivitet. Dreneringsforholdene er også påvirket av 
at løsmassene er finere i nord enn i sør. Når det i tillegg er betydelig mer og større stein i 
nord enn i sør, fremstår det generelle aktivitetsbildet, på bakgrunn av funnspredningen, som 
forståelig. Det eneste stedet i nord der det er påvist aktivitet av særlig grad, er i et mindre 
område der flaten har en liten forhøyning (fig. 122), og følgelig ikke har vært så utsatt for 
fuktighet. Her er det også mindre stein enn ellers, noe som kan skyldes rydding. I den relativt 
funnrike søndre delen, er grunnforholdene generelt mer innbydende. De mektigere 
løsmassene består av grov til fin sand og inneholder få større stein. Løsmassenes karakter og 
flatens naturlige helling mot øst og sørøst sørger for god drenering i dette området. 

På bakgrunn av funnspredningen kan det skilles ut tre aktivitetsområder på boplassen (fig. 
126 og 127). Aktivitetsområde A ligger i nordvestre del (merket A i fig 127.d), mens 
aktivitetsområde Bog C ligger sentralt i søndre del (merket Bog C i fig. 127.d). Det er påvist 
en del skjørbrent stein og brent flint i aktivitetsområde A, noe som kan tyde på at det også har 
vært et ildsted her. En av aktivitetene i område A har vært flintknakking, men det er også 
funnet tre skrapere, ett stykke med konkav retusj (pilskaftglatter?) og et øksefragment som 
forteller om annen aktivitet. Ut fra funnfrekvensen, kan en si at aktiviteten i område A ikke 
har vært omfattende. Relativt sett, kan det motsatte hevdes for aktiviteten i sør, der 
funntettheten er betydelig høyere. Veldefinerte fortetninger i funnspredningen antyder at det 
har vært to aktivitetsområder her, område B og C. Aktiviteten har vært størst i det sørligste 
området, i område B, hvor også det omtalte ildstedet ligger. I nærheten av ildstedet er det 
funnet relativt mye flintavfall, et mindre antall bergartsavslag (økserelatert) og noen 
slipeplatefragmenter, noe som blant annet forteller at flintknakking og tillaging av en enkelt 
øks har inngått i aktivitetsbildet. Som i aktivitetsområde A, er det også funnet skrapere og 
stykker med konkav retusj (pilskaftglattere?). Det er også funnet en enkelt flekkekniv i 
aktivitetsområde B. Spredde redskapsfunn rett sør og sørvest for aktivitetsområde B 
representerer sannsynligvis utkast, eventuelt perifer aktivitet i forhold til de andre 
aktivitetsområdene. Disse funnene består av to skrapere, tre stykker med konkav retusj , ett 
øksefragment, en prikkhugget amboltstein (?) og en usikker tverrpil. 

Det tredje området der en kan skille ut distinkt aktivitet på lokaliteten, er aktivitetsområde C. 
Dette ligger rett nordøst for aktivitetsområde B, inn mot svaberget som avgrenser deler av 
boplassen mot øst. Nærheten til aktivitetsområde B, gjør det til et definisjonsspørsmål 
hvorvidt man skal skille ut område C som eget aktivitetsområde. I område C er det funnet en 
velavgrenset flintavfallskonsentrasjon, som etter alt å dømme representerer en knakkeplass. 
Brorparten av slipeplatefragmentene som er funnet på lokaliteten, kommer også herfra. 

235 



Svinesundprosjektet bind 2 Varia 55 

Gjennom sammenlimning har det vist seg at de fleste slipeplatefragmentene passer sammen, 
og at de stammer fra en større, konkav slipeplate. 

Et par meter rett øst-sørøst for knakkeplassen i aktivitetsområde C, er det også funnet en 
konsentrasjon med skjørbrent stein som kan være rester av et ildsted (merket 1 i fig 127.d, se 
også fig 126.c og d). Til forskjell fra ildstedet i aktivitetsområde B, er det imidlertid gjort få 
funn i tilknytning til den skjørbrente steinen. Dette antyder liten aktivitet. Hvorvidt dette også 
kan være rester av et ildsted må således anses som mer usikkert. Den skjørbrente steinen i 
dette området kan også være utkast fra ildstedet i aktivitetsområde B. Spredning av redskaper 
og avfall på Rørbekk 1 antyder at samme type aktivitet har foregått flere steder på boplassen. 
Forutsatt at funnene er samtidige, betyr dette at ulike aktiviteter ikke har vært underlagt noen 
streng organisering. Dette skyldes sannsynligvis at boplassen ikke er brukt intensivt. At det er 
tilfelle, støttes av funnmengden som er relativt liten, men også av at terrassen, med unntak av 
et mindre areal i sør, ikke er spesielt velegnet som boplassflate, blant annet på grunn av 
dårlige dreneringsforhold. 

DATERING PÅ GRUNNLAGA V STRANDLINJE OG TYPOLOGI 

Forholdene på Rørbekk 1 har ikke har vært idelle, og det finnes en rekke andre velegnede 
boplassflater i høyere nivåer i nærområdet. Det er derfor vanskelig å se noen annen 
motivasjon for å ha tatt lokaliteten i bruk enn at den i en periode har ligget i tilknytning til 
strandlinjen. Funnene på boplassen går ned til ca 40 m o.h. I forhold til eksisterende 
strandlinjekurve for området (Sørensen 1999), betyr dette at lokaliteten ikke kan ha vært 
besøkt før ca 6000 BP. Topografiske forhold antyder at det har vært god adkomst til terrassen 
fra sjøen da havet sto ca 38-40 meter høyere enn i dag. Dette strandlinjenivået antyder en 
datering til ca 6000-5700 BP Gfr Sørensen 1999). Den mest sannsynlige perioden for når 
lokaliteten ble besøkt, ligger med andre ord i nærheten av overgangen mellom nøstvetfasen og 
kjeøyfasen/fase 4, som er satt til ca 5800 BP (Glørstad 1998a). Det er distinkte, typologiske 
forskjeller i funninventarene fra de to fasene. Det burde derfor være mulig å avgjøre om 
funnmaterialet fra Rørbekk 1 hører til nøstvetfasen eller kjeøyfasen/fase 4, eventuelt til en 
senere periode av steinalderen. 

Blant funnene fra lokaliteten er det to nakkefragmenter av nøstvetøkser og fragmenter av 
store, konkave slipeplater. Videre er det funnet håndtakskjernefragmenter og relativt mange 
mikroflekker, noe som tyder på at mikroflekkeproduksjon på håndtakskjerner har vært 
ledende avslagsteknologi. Dette er funn og teknologi som er typisk for nøstvetfasen Gfr 
Mikkelsen 1975a, Jaksland 2002a). Det er imidlertid ikke funnet avslagsbor med trekantede 
tverrsnitt, som også er en vanlig artefakt i nøstvetfunn. Samtidig kan det påpekes at andelen 
av økserelatert bergartsmateriale er mindre enn vanlig. Diagnostiske trekk i funnmaterialet fra 
den etterfølgende kjeøyfasen/fase 4, er pilespisser av flint og avslagsteknologi på 
uregelmessige kjerner (Glørstad 1998a). På Rørbekk 1 er det kun funnet en usikker tverrspiss, 
og andelen uregelmessige kjerner er ikke større enn på en hvilken som helst annen 
steinalderboplass. 

Til tross for at funnmaterialet fra Rørbekk 1 ikke kan karakteriseres som et helt typisk 
nøstvetfunn, har det likevel mer til felles med funn fra nøstvetfasen enn funn fra 
kjeøyfasen/fase 4. Sammen med strandlinjedateringen, antyder dette at funnet skal plasseres i 
en ganske smal tidshorisont, mellom 6000 og 5800 BP. Dette forsterker tidligere antagelser 
om at fasegrensen mellom nøstvet og fase 4/kjeøyfasen i hvert fall ikke skal settes lengre bak 
i tid enn ca 5800 BP Gfr. Glørstad 1998a). At funnmaterialet avviker noe fra et typisk 
nøstvetmateriale, kan skyldes at dateringen ligger nær den antatte fasegrensen. Overgangen 
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mellom nøstvet- og kjeøyfasen kan neppe ses på som et absolutt brudd, der all eldre teknologi 
brått byttes ut med ny. Det er heller trolig at de typiske nøstvetelementene gradvis fases ut, 
samtidig som nye elementer kommer til (jfr Glørstad 1998a). 

Det er kjent :fa funn som er knyttet til overgangsfasen mellom nøstvet og kjeøyfasen/fase 4. 
Det er derfor vanskelig å diskutere funnene fra Rørbekk 1 med referanse til tidligere 
publiserte lokaliteter fra Oslofjordregionen. På Torpum 13 (Jaksland dette bind) er imidlertid 
deler av den påviste aktiviteten etter alt å dømme samtidig med ( og delvis noe yngre enn) 
aktiviteten på Rørbekk 1. Funnene fra boplassen vil derfor bli trukket inn i diskusjonen under 
presentasjonen av Torpum 13, senere i dette bindet. Funnmaterialet fra denne lokaliteten er 
større og mer diagnostisk. Samtidig finnes det relevante 14C-dateringer fra Torpum 13. 
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Torpum 13 - en senmesolittisk lokalitet med hyttetuft 

Lasse Jaksland 

INNLEDNING 

Den undersøkte steinalderboplassen ligger 
på Torpum, 15/1 , Halden kommune, 
Østfold. Det var opprinnelig registrert to 
separate lokaliteter i boplassområdet. Disse 
lå side om side, i et lukket landskapsrom, 
kun atskilt av en bergknaus (fig. 128, 129 og 
132). Gjennom prøvegraving viste det seg at 
aktivitetsområdene på de to lokalitetene 
fortsatte sør for det avgrensende berget 
mellom dem. Her fløt flatene sammen, og 
den erkjennbare aktiviteten kunne ikke 
skilles. Da det samtidig ikke var noe som 
tilsa at flatene ikke kunne ha vært i bruk til 
samme tid, av de samme menneskene, ble 
det bestemt at hele boplassområdet skulle 
graves og presenteres som en lokalitet. De 
to opprinnelige lokalitetene, R29 og R30, 
ble påvist ved prøvestikking av Ove Olstad i 
forbindelse med registrering av trase for ny 
Europavei 6 i 1991 (Olstad, uten årstall). Figur 128: Boplassterrassen sett fra den svenske siden 

av Ringdalsfjorden. Foto: Lasse Jaksland. 

Figur 129: Boplassen Torpum 13 sett fra sørøst. Felt 1 til venstre på bildet, felt 2 til høyre. Foto: Lasse 
]aksland. 

239 



Svinesundprosjektet bind 2 Varia 55 

Figur 130.· Øverst: Sålding. Midten: Felt 1 sett fra vest tidlig i utgravningsfasen. Nederst: Sålding med utsikt til 
den svenske siden av Svinesund Foto: Lasse Jaksland. 
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Figur 131: Boplassens beliggenhet omkring 6000 BP, ut mot sundet, ved inngangen til den forhistoriske 
fjordarmen på "Svinesundøya". Ekvidistanse 1 m. 
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- ca 35 m o.h. 
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Figur 132: Topografisk skisse av det undersøkte landskapsrommet, med utgravde felter, sjakter og 
steinspredning i toppen av lag 2 inntegnet. 
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I tidligere arbeider er de opprinnelige lokalitetene omtalt under "registreringsnavnene" R29 
og R30 (Glørstad og Boon 2000, Glørstad 2001, Glørstad 2002a, Jaksland 2002b). 
Undersøkelsene på Torpum 13 ble påbegynt i slutten av feltsesongen 2001, det ble da gravd i 
ca en måned i august. Utgravnin~ene forsatte i mai 2002, og ble avsluttet samme år i 
begynnelsen av juli. Totalt 315 m av flaten ble undersøkt. 270 m2 av disse ble gravd ut 
manuelt etter konvensjonelle metoder, mens 45 m2 ble flateavdekket med gravemaskin. I alt 
12 arkeologer og arkeologistudenter har deltatt i den til sammen 12 uker lange 
utgravningsperioden. Samlet tidsforbruk for undersøkelsene på Torpum 13 var 334 dagsverk. 

BELIGGENHET OG TOPOGRAFI 

Lokaliteten er den sørligste som blir undersøkt av prosjektet. Boplassen ligger helt ut mot 
Ringdalsfjorden og riksgrensen (fig. 128 og 131, se også fig. 2 hos Glørstad i dette bind). Da 
lokaliteten var i bruk lå den på sørsiden av "Svinesundøya", i et lukket landskapsrom som var 
avgrenset av fjell i vest, nord og øst. Mot sør var boplassen avgrenset av sjøen. Rett bakenfor 
bergknausene som avgrenset boplassområdet mot øst, gikk det inn en relativt grunn fjordarm. 
På vestsiden var boplassen avgrenset av en relativt høy bergvegg opp til høyereliggende 
terreng. Mot nord var det en naturlig avgrensning i form av kraftig stigning, kupert terreng og 
bergknauser. I dag ligger den sørvendte boplassflaten 43-35 m o.h. Høydeforskjellen skyldes 
hellingen fra nord til sør. I sør avsluttes terrassen i stup og kraftig fall ned mot den 
underliggende Ringdalsfjorden. Fjellsidene på begge sider av Ringdalsfjorden er relativt høye 
og bratte, og boplassen henvender seg derfor i dag, som den gang, stadig til sjøen. Om man 
tenker seg vannspeilet hevet opp til terrassekanten og en noe bredere fjord, eller sund som det 
var den gangen boplassen var i bruk, har ikke beliggenheten vært vesensforskjellig fra 
hvordan den kan oppfattes i dag. 

Det avgrensede landskapsrommet har et areal på ca 600 m2
. Foruten flatene med løsmasser av 

morene og strandavsetninger, opptar også svaberg, bergknauser og områder med mye og stor 
blokkstein deler av arealet (fig. 132). Det er spesielt mye blokkstein langs fjellet i vest. 
Steinene her kommer tydeligvis fra det oppsprekte gneisfjellet i vest og nordvest. 
Vegetasjonen på boplassflaten har i moderne tid vært preget av gran, ispedd enkelte furu- og 
løvtrær. 

NATURSTRATIGRAFI 

Løsmassen på den undersøkte flaten er en blanding av strandavsetninger, morene og 
blokkstein. Det er mye blokk- og morenestein i vest (vestre del av felt 1), mens det er relativt 
steinfritt i øst (felt 2). Strandavsetningene er relativt grovkornede, noe som sammen med 
boplassflatens helling sørger for god drenering. Løsmassene er generelt kraftig utvasket. Det 
naturlige jordprofilet på lokaliteten kan beskrives som et typisk podsolprofil, med torv-, 
utvasknings- og anrikningslag (se fig. 133 a og b). 

MÅLSETNING OG PROBLEMSTILLING 

Det var forventet at resultatene fra en undersøkelse av Torpum 13 skulle kunne supplere 
tolkningsgrunnlaget rundt faseproblematikken i siste del av mesolitikum. På samme måte som 
for Rørbekk 1 (Jaksland dette bind), ble boplassen regnet for å være interessant fordi den lå i 
et nivå som tidligere var lite undersøkt, aktivitetsflaten lå 43-35 m o.h. Topografi og 
eksisterende strandlinjekurve for området (Sørensen 1999) betydde at lokaliteten ikke kunne 
ha vært i bruk før ca 6000 BP. Før dette tidspunktet lå den topografisk velegnede delen av 
flaten under vann. Den relativt store hellingen, som medfører en høydeforskjell fra topp til 
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Figur 133: a: Utsnitt av profil gjennom hyttetufta, frafelt 1. b: Utsnitt av profilfrafelt 2. Merk at torvlaget ikke 
er med. Dette ble fjernet i forbindelse maskinell avtorving. c: Flatens helling langs profilet, gjennom hyttetufta, i 
felt 1. d: Flatens helling langs profilet i felt 2. 
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bunn på ca 8 meter, betydde samtidig at lokaliteten hadde vært strandbundet fram til ca 5500 
BP. Aktivitetsflaten lå i et lukket landskapsrom, klart henvendt mot sjøen og etter ca 5500 BP 
avsluttet av et gradvis høyere stup (se fig. 128). Dette tydet på at boplassen, i hovedsak, hadde 
vært i bruk da den var strandbundet. Dersom hovedaktiviteten kunne plasseres innenfor de om 
lag 500 årene ( ca 6000-5500 BP) lokaliteten hadde vært strandbundet, betydde dette en 
mulighet for å påvise aktivitet både fra slutten av nøstvetfasen · og fra fase 4/kjeøyfasen. 
Overgangen mellom nøstvet og fase 4/kjeøyfasen er antatt til å ligge omkring 5800 BP 
(Glørstad 1998a). 

Ikke bare topografien, men også beliggenheten skilte Torpum 13 fra de andre mesolittiske 
lokalitetene i den søndre delen av veitraseen. Samtlige av de andre boplassene var lokalisert 
til vestsiden av den forhistoriske fjordarmen som gikk inn rett på østsiden Torpum 13 (se fig. 
131 og fig. 2 hos Glørstad dette bind). Torpum 13 henvendte seg derimot ut mot et sund, som 
etter alt å dømme har vært rikt på fisk og andre marine ressurser da boplassen var i bruk. Den 
tilsynelatende gode lokaliseringen, i ervervsmessig forstand, antydet høy aktivitet. Til tross 
for at konserveringsforholdene for brent bein er generelt dårlige i området, håpet vi likevel å 
finne organisk materiale som kunne belyse den spesielle lokaliseringen. 

UTGRAVNINGSMETODE 

Boplassen er i hovedsak undersøkt etter konvensjonelle metoder. Innenfor to lokale, 
rettvinklede koordinatsystemer er de to undersøkte feltene oppdelt i enhetlige graveenheter 
med samme grunnplan og tykkelse. Graveenheten har hatt et areal på 0,25 m2 (50x50 cm) og 
en tykkelse på 10 cm. 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. Både grovere (spade) og finere (graveskje) 
gravemetoder har vært anvendt, alt etter hva forholdene tilsa. Alle løsmasser fra de 
konvensjonelt undersøkte feltene ble vannsåldet, hovedsakelig i netting med maskevidde 4 
mm. I områder der det ble funnet beinmateriale ble det også brukt netting med maskevidde 2 
mm. På to steder utenfor flatene, der det ble gravd konvensjonelt, ble det sjaktet med 
gravemaskin. Det ble her maskingravd lagvis i 10-15 cm tykke lag. For hvert nye nivå som 
ble avdekket, ble det foretatt en finere opprensning av flaten for hånd. Utover en visuell 
befaring i forbindelse med den manuelle opprensningen, ble ikke løsmassene i sjaktene videre 
undersøkt. 

Topografi, lokale målesystemer, felt- og sjaktgrenser ble innmålt, fotografert og tegnet. I de 
konvensjonelt undersøkte feltene, ble steinspredning, strukturer og jordprofiler dokumentert 
gjennom tegning og foto. Mengde skjørbrent stein er dokumentert til den enkelte graveenhet. 
Fra mulige strukturer og funnførende kontekster ble det tatt ut kullprøver og forkullede 
hasselnøttskall for eventuell 14C-datering. 

KILDEKRITISKE FORHOLD 

Løsmassene på Torpum 13 har i hovedsak opprinnelse i sure grunnfjellsbergarter, blant annet 
gneis og granitt. Dette medfører som regel kraftig utvaskning og dårlige bevaringsforhold for 
organisk materiale, for eksempel bein. Granbeplantning i nyere tid har bidratt til ytterligere 
forsuring og utvaskning. En annen faktor som sannsynligvis har virket mer på 
bevaringsgraden her enn vanlig, er av mekanisk karakter. Vanngjennomstrømningen i 
funnførende lag har vært betydelig. All nedbør som har blitt fanget opp i landskapsrommet, 
må nødvendigvis ha blitt drenert ut gjennom løsmassene, ned til stupkanten eller den tidligere 
strandlinjen. Det er også grunn til å tro at avrenning i kombinasjon med den relativt sterke 
hellingen til en viss grad har medført postdeposisjonelle funnforflytninger. Det er rimelig å 
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anta at funn som har ligget grunt, kan ha forflyttet seg noe med hellingen. Denne prosessen 
har sannsynligvis virket mest i søndre del, i bunnen av den sørøstlige delen av felt 1 og i 
bunnen av felt 2, ned mot sjakt A. Akkurat her øker hellingen markant. Funn som opprinnelig 
har ligget grunt i dette området, kan ha forfly1tet seg ned til stupkanten, eller til det som 
sannsynligvis var strandkanten da boplassen var i bruk. Dersom det har foregått naturlig 
transport av løsmasser ned mot stupkanten/stranden, impliserer dette også at den opprinnelige 
hellingen i bunnen av boplassen har vært noe større enn den er i dag. En liten bergterskel på 
stupkanten har samlet opp og stabilisert eventuelle løsmasser i bunnen av landskapsrommet. 

Det finnes ingen spor i jordprofilene på lokaliteten som tyder på at boplassområdet noen gang 
har vært oppdyrket. Det har heller ikke fremkommet funn som antyder annen aktivitet enn den 
påviste steinalderaktiviteten. Skogbruk i nyere tid er således eneste kjente virksomhet i 
området etter at lokaliteten ble oppgitt som steinalderboplass. Skogbruket ser imidlertid ikke 
ut til å ha forstyrret de funnførende jordlagene i noen grad. 

UTGRAVNINGEN 

Veien ut til boplassområdet var først farbar for skogs- og gravemaskiner i slutten av den andre 
sesongen undersøkelsene foregikk. Derfor ble alie trær og det meste av hogstavfallet fjernet 
manuelt. Da flaten var ryddet, ble det lagt ut to separate, rettvinklede koordinatsystemer i 
boplassområdet, ett på hver av de to opprinnelige registrerte lokalitetene. I det vestre feltet, 
felt 1, ble det lagt ut et system med senter i 50x,50y, med stigende x mot nord-nordvest og 
stigende y mot øst-nordøst. I det østre feltet , felt 2, ble det lagt ut et system med senter i 
20x,20y, med stigende x mot nordøst og stigende y mot sørøst. Det ble satt opp en profilbenk 
parallelt med x-aksen i begge felter. I felt 1 gikk profilet gjennom 50y, i felt 2 gjennom 20y. 
Under registreringen i 1991 (Olstad, uten årstall) var det kun tatt 6 prøvestikk i det relativt 
store boplassområdet, hvorav 5 var positive. Aktivitetsområdene var med andre ord på ingen 
måte avgrenset. Det var derfor nødvendig å foreta en forundersøkelse for å avgrense 
aktivitetsområdene samt for å få en ide om funnspredning og stratigrafi på stedet. 
Forundersøkelsen besto i konvensjonell graving av kvarte prøveruter (50x50 cm) langs x
aksene (profilene), i feltenes største utstrekning. Prøverutene ble gravd i mekanisk oppdelte 
lag på 10 cm ned til fjell, eller til og med lag 3 eller lag 4, avhengig av funnfrekvens. 

Prøverutene som ble gravd i forbindelse med forundersøkelsen, viste at det hadde vært 
aktivitet i en stor del av landskapsrommet. Boplassens spesielle lokalisering og det forholdet 
at aktiviteten kunne tilhøre en kronologisk spennende fase, var argumenter for å foreta en 
større boplassundersøkelse. Under hovedundersøkelsen ble det lagt ut kvadratmeterstore ruter 
i de eksisterende koordinatsystemene i boplassområdet. Det ble så gravd konvensjonelt, lag 
for lag, i kvarte ruter (50x50 cm), der lagene hadde en tykkelse på 10 cm. I flaten er feltene i 
stor grad utvidet/gravd frem til naturlige, topografiske avgrensninger, som fjellkanter, 
kompakte blokk- og morenesteins-avsetninger eller frem til kupert terreng med relativt stor 
helling. Der det ikke er gravd helt frem til naturlige avgrensninger, ble det utvidet frem til det 
var funntomt eller markant mindre funn. I det søndre området, mellom de to feltene, ble det 
utvidet til felt 1 og felt 2 tangerte hverandre. I dybden ble det gravd til man støtte på fjell eller 
kom ned til funntomt nivå. Det ble tatt ut kullprøver for 14C-dateringer fra ett ildsted, samt fra 
andre mulige strukturer og fra funnførende lag. 

Først da veitraseen var hugget helt ut til boplassområdet, i andre gravesesong, var det mulig å 
ta i bruk gravemaskin. Denne ble da brukt til å avtorve det som ikke allerede var avtorvet 
manuelt, samt til sjakting utenfor de områdene som ble gravd konvensjonelt. Det ble gravd to 
sjakter med maskin. Disse lå begge i sør, i den bratteste delen, mot bunnen av boplassflaten. 
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Problemstillingen var hvorvidt det kunne påvises eventuelle møddinger eller utkastområder. 
Det ble til sammen maskingravd ca 45 m2

, lagvis i 10-15 cm tykke lag, ned til ca 30-50 cm 
under torvdekket. Utover manuell opprensing av hvert nivå, ble det ikke foretatt ytterligere 
undersøkelser i disse feltene. 

Den konvensjonelle delen av undersøkelsen har omfattet størsteparten av landskapsrommet 
som er topografisk velegnet for aktivitet. Samtidig er det sjaktet i det noe brattere området, 
ned mot det som antas å ha vært strandlinjen da boplassen var i bruk. Boplassområdet må 
derfor regnes for å være nær totalundersøkt. Totalt er ca 315 m2 av landskapsrommet 
undersøkt, hvorav ca 45 m2 er maskingravd. Under den konvensjonelle delen av 
undersøkelsen ble det gravd ca 270 m2 i flaten, i gjennomsnitt i ca 2,5 lag a 10 cm. Dette 
medfører et gravd volum på ca 68 m3

. 

FUNNMATERIALE 

Det samlede funnmaterialet er relativt stort, og utgjør til sammen 25 447 artefakter (tab. 23, 
24 og 25). Hele 25 266 artefakter, eller mer enn 99 % av funnene er av flint. Kun 105, eller 
mindre enn 0,5 % er av bergart, mens 76 stykker, eller ca 0,3 % er brente beinfragmenter. Det 
samlede antall funn sett i forhold til utgravd areal (270 m2

) gir en funntetthet på tilnærmet 
94/m2

• Til sammenligning er dette nesten en firedobling i forhold til nøstvetboplassen Berget 
1 (Jaksland 2002a), der undersøkelsene også var omfattende. 

FLINTMATERIALE 

I flintmaterialet (tab. 23) er 318 av 25 266, eller ca 1,3 % sekundærbearbeidet, mens 24 948 er 
avfall. Av morfologiske redskaper, iberegnet fragmenter, er det funnet 10 tverrpiler, 1 enegget 
pilspiss, 1 A-spiss, 1 B-spiss, 2 borspisser, 1 skiveøks, 1 kjerneøks, 5 stikler, 4 kniver, 91 
skrapere og 12 skaftglattere/stykker med hakk/konkav retusj. Resten av det 
sekundærbearbeidede flintmaterialet utgjøres av flekker, mikroflekker, avslag og fragmenter 
med rett og diverse retusj. A- og B-spissen (fig. 134.13 og 134.12) er begge veldefinerte, og 
laget på rette, tykke, regulære flekker. B-spissen har distinkte skader i odd og tange som 
antyder treff i hardt materiale. A-spissen har også en mindre skade i oddpartiet som er 
forenlig med en treffskade. På begge pilspissene er tangen i proximalenden og odden i 
distalenden. A-spissen er tildannet ved retusj kun fra oversiden, en såkalt A3-retusj. B-spissen 
er retusjert både fra under- og oversiden. A vspaltningsarrene etter tidligere avspaltede flekker 
på A-spissens overside viser tydelige bølgeringer. Buenes retning fastslår at flekkene har vært 
avspaltet fra to motstående sider. Når en samtidig tar med at flekken som A-spissen er laget 
på, har vært tykk, svært regulær og ikke buer i lengderetningen, er det liten tvil om at 
pilspissemnet er avspaltet fra en sylindrisk kjerne med to motstående plattformer. Dette er en 
sikker neolittisk type, på samme måte som B-spissen er det. Både A- og B-spissen stammer 
således fra neolittisk aktivitet. Flekkeproduksjon på sylindriske kjerner må sies å etterlate seg 
relativt distinkte spor. Spor etter denne teknologien er likevel absolutt fraværende i det ellers 
så store avfallsmaterialet. Dette bør bety at de to neolittiske pilspissene ikke har noe å gjøre 
med den påviste hovedaktiviteten, men heller stammer fra yngre, lite omfattende aktivitet på 
boplassen. De to pilspissene er sannsynligvis bortskutt, eventuelt skiftet ut på lokaliteten, i 
forbindelse med jakt i området. 
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Hovedkategori Ant. Delkategori Ant. 
Sekundærbearbeidet flint: 
Pilspiss: 13 Tverrspiss 10 

Ene1rn:et pilspiss 1 
A-spiss 1 
B-spiss 1 

Bor: 2 Fragmentbor (fragmentert) 1 
Oddefragment 1 

Øks: 2 Skiveøks 1 
Kjerneøks/spissøks? (fragmentert) 1 

Stikke!: 5 På flekke 1 
På avslag 4 

Kniv: 4 Flekke med bruksspor 3 
Avslag med skråbuet enderetusj 1 

Skraper: 91 Flekke med konveks/steil enderetusj 3 
Avslag med konveks/steil retusj (4 frag.) 37 
Avslag med rett/steil retusj ( 1 fragmentert) 11 
Avslag med diverse/steil retusj (frag.) 1 
Fragment med konveks/steil retusj 35 
Fragment med rett/steil retusj 4 

Stykke med hakk/skaftglatter: 12 Avslag med konkav retusj 5 
Fragment med konkav retusj 7 

Flekke med retusj : 10 Rett retusj 5 
Diverse retusj 5 

Mikroflekke med retusj : 6 Rett retusj 1 
Diverse retusj 5 

Avslag med retusj: 87 Rett retusj 7 
Diverse retusj 80 

Fragment med retusj : 86 Rett retusj 4 
Diverse retusj 82 

Sum sekundærbearbeidet flint: 318 318 

Primærbearbeidet flint ( avfall): 
Kjerne: 238 Håndtakskjerne (to fragmenterte) 5 

Bipolar kjerne 7 
Uregelmessig kjerne 224 
Kjemefrag. fra regulær mikroflekkekjerne 1 
Knoll med 1 vindusavslag 1 

Flekkemateriale (med fragmenter): 1648 Flekke (b > 8 mm) 282 
Mikroflekke (b <= 8 mm) 1359 
Ryggflekke (b > 8 mm) 3 
Ryggmikroflekke (b <= 8 mm) 4 

Avslag: 11 163 5551 
Plattformavslag: 3 3 
Ubestemt fragment: 11 896 5845 
Sum primærbearbeidet flint (avfall): 24 948 24 948 

Sum flint: 25 266 25 266 

Tabell 23: Flintfunnfra Torpum 13. 
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Figur 134: Pilspisser av flint; 1-10: tverrpiler, 11: enegget pilspiss, 12: B-spiss og 13: A-spiss. Tegning: Gry 
Wiker. 
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Figur 135: Flintartefakter; 1: avslag med konkav retusj/skaftglatter, 2: avslag med konveks, steil retusj/ 
endeskraper, 3: avslag med skråbuet enderetusj/avslagskniv, 4: kjerneøks (spissøks?) og 5: skiveøks. Tegning: 
Gry Wiker. 
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Figur 136: Flintartefakter; 1, 4 og 5: håndtakskjerner og 2 og 3: mikroflekker. Tegning: Gry Wiker. 
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De 10 tverrspissene som er funnet på lokaliteten (fig. 134.1-134.10) er av varierende form. 
Eggene er rett tverreggede, med unntak av en, der eggen er svakt skjevegget. Tverrspissene er 
laget på mindre regulære emner, som avslag eller flekkelignende avslag. Dette kan hevdes 
med relativt stor sikkerhet, med referanse til avspaltningsarrene på tverrspissenes oversider. 
Ryggene som skiller avspaltningsarrene er ikke rette og heller ikke parallelle der det er flere 
av dem. Videre indikerer bølgeringene klart at avspaltninger har skjedd fra diverse sider. 
Disse trekkene er ikke forenlige med regulære emner avspaltet fra distinkte kjerner. Det er for 
eksempel ingen ting som tyder på at tverrpilene er laget på flekker tilsvarende de som har 
vært emner for de ovenfor omtalte tangespissene. Som nevnt er det heller ikke gjort funn som 
tyder på at slik flekkeproduksjon har foregått i boplassområdet. De fleste av tverrspissene har 
slitasje eller små skader i eggen (se for eksempel fig. 134.1-134.3). Dette tyder på at de har 
vært i bruk for så å ha bli byttet ut med nye. To av artefaktene, som er lagt til tverrspissene, er 
noe mer usikre enn de andre (fig. 134.5 og 134.9). Disse representerer muligens avfall fra 
feilproduksjon. En annen mulighet er at de er fragmentert i forbindelse med bruk, eventuelt 
har de vært i bruk som de er. Den eneggede pilspissen (fig. 134.11) har en skade i odden som 
muligens skyldes treffskade. Som for tverrspissene, ser også den eneggede pilspissen ut til å 
ha vært laget på et avslag eller flekkelignende avslag. 

Det er kun funnet to borspisser på boplassen. Dette er et overraskende lite antall, tatt det store 
funnmaterialet i betraktning. Den ene borspissen er laget på et relativt tynt avslag, mens 
emnet til den andre ikke kan bestemmes, da det bare er et lite oddfragment som er funnet. To 
uvanlige flintfunn fra boplassen er en skiveøks og en kjerneøks (fig. 135.5 og 135.4). En 
plausibel forklaring på hvorfor man så sjelden finner flintøkser på senmesolittiske lokaliteter i 
Oslofjordregionen, er at flint har vært en begrenset ressurs . Større redskaper, som økser, er 
derfor ofte laget av andre egnede bergarter. Det er likevel sannsynlig at det er laget langt flere 
flintøkser enn det man får inntrykk av når en går igjennom funnmaterialet fra boplassene. Den 
generelle råstoffsituasjonen antyder at ødelagte økser og øksefragmenter av flint er resirkulert 
til produksjon av mindre redskaper. Denne produksjonen medfører ytterligere fragmentering, 
samtidig som diagnostiske trekk forsvinner, noe som selvfølgelig gjør det vanskelig å påvise 
økser eller øksefragmenter. Hvorfor det kunne påvises flintøkser på akkurat denne boplassen, 
skyldes sannsynligvis at råstofftilgangen her har vært relativt bra, noe det skal argumenteres 
for senere. Skiveøksa fra boplassen er ikke noe prakteksemplar. Den er liten og noe 
uregelmessig i sidekantene. Eggen bærer klare spor etter bruk. Emnet har vært en skive 
(avslag) av en relativt grov senonflint. Begge sidekantene er tildannet ved hjelp av avslag og 
trimming fra både rygg- og avslagssiden. En feil i flinten (innvendig cortex) har medført at 
den ene sidekanten er noe uregelmessig. 

Det har vært vanskeligere å bestemme den fragmenterte kjerneøksa (fig. 135.4). Emnet har 
vært en relativt grov, seig flinttype. I utgangspunktet har stykket trekk som gjør at det også 
kan minne om et større kjernebor eller en oppbrukt kjerne med kjøl (håndtaks- eller 
kjølformet kjerne). Tverrsnittet er tilnærmet trekantet. Formen er oppnådd gjennom 
tilslagning langs sidekantene, 90° på lengderetningen. Sidekantene er deretter kraftig trimmet, 
der det ha vært behov for dette. Stykket bærer tydelig preg av bruk, i form av at sidekanter og 
overflater har en jevn slitasje. Slitasjen er likevel ikke slik en ville forventet det dersom 
stykket skulle ha vært i bruk som bor. Ved den roterende bevegelsen som kjennetegner 
borbruk, påføres karakteristiske bruksspor i form av små avspaltninger mot borretningen, 90° 
på borspissen. Stykket har ingen slike avspaltninger på det som eventuelt måtte ha vært 
borspissen, og er for øvrig ikke mer slitt i spissen enn andre steder. Da stykket tydeligvis har 
vært i bruk, er det derfor tvilsomt at det er et bor. 
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Bruksslitasje på oppbrukte kjerner er ikke vanlig, men kunne tenkes å skyldes sekundær bruk. 
Det som likevel gjør det vanskelig å slutte seg til kjernetolkningen, har mest med formen å 
gjøre. Avstanden fra det som eventuelt måtte ha vært plattformen og ned til en eventuell 
kjernebunn, har vært så kort at det er vanskelig å forestille seg at avspaltninger herfra kunne 
ha vært ment som intensjonelle emner. Forholdet lengde/høyde passer heller ikke med 
kjernetolkningen. På en håndtakskjerne, som riktig nok er avlang, vil emner alltid avspaltes 
fra en av endene, fra den såkalte kjernefronten. Når plattformvinkelen med jevne mellomrom 
rettes opp, skjer ikke dette ved hjelp av plattformavslag, noe som desimerer kjernens høyde, 
men ved hjelp av tykkere frontavslag fra tilnærmet samme retning som de intensjonelle 
avspaltningene. Dette medfører at det er lengden på kjernen, og ikke høyden, som reduseres. 
Det er derfor heller ikke trolig at stykket er rester av en kjerne. 

Dersom en ser bort fra bor og kjerne som mulige tolkninger, er det få kjente, morfologiske 
typer igjen å velge imellom. Det trekantet tverrsnittet, den spesielle tilhuggingen og 
trimmingen langs sidekantene er typiske trekk ved en kjerneøks. Dette stykket kunne således 
meget vel være en kjerneøks med avbrutt egg. Det som eventuelt skurrer litt, er at den 
eventuelle bruddflaten også virker noe slitt. Postdeposisjonell slitasje, gjennom at den 
ødelagte øksa for eksempel har ligget i et tråkk, er en mulig tolkning. En annen mulig 
tolkning er at redskapet ikke er fragmentert , men at det er den relativt spisse "nakken" som 
har vært den funksjonelle delen på redskapet. En type som kalles spissøks, en omhugning av 
kjerneøks, er alminnelig i alle faser med kjerneøkser i Danmark. Det finnes også lignende 
artefakter som går under navnet spissvåpen (Petersen 1999: 98-99). Stykket som omtales her 
har to små, men markerte avspaltninger i "nakken" eller spissen. A vspaltningen har gått fra 
ytterst på spissen og rett i øksas lengderetning. Dette må skyldes at spissen har vært slått rett 
mot noe, eller at noe har vært slått rett mot spissen. Det ser ikke ut som om disse 
avspaltningene stammer fra tildannelsen av øksa. 

Det er skilt ut fem stikler i boplassmaterialet. En er laget på flekke og fire på avslag. Hvorvidt 
dette er intensjonelle stikler, eller tilfeldige, dannet i forbindelse med for eksempel bipolar 
reduksjon, lar seg ikke avgjøre uten slitesporsanalyser. Denne funnkategorien er likevel 
såpass sjeldent representert på senmesolittiske boplasser, i motsetning til på de 
tidligmesolittiske, at det er grunn til å tro at dannelsen kan være tilfeldig. Det er kun påvist 
fire kniver i boplassmaterialet. Det lave antallet er trolig ikke representativt, men skal heller 
sees i sammenheng med at uretusjerte, velegnede avslag sannsynligvis har utgjort en større 
del av knivene. Da det ikke er utført brukssporanalyser er det imidlertid ikke skilt ut avslag 
med bruksspor som kan tenkes å ha fungert som kniver. Tre flekker har likevel så 
karakteristiske bruksspor at de er skilt ut som kniver, til tross for manglende retusj. Den fjerde 
kniven, en såkalt segmentkniv (fig. 135 .3), er et avslag med skråbuet endretusj og bruksspor 
på eggen. 

Den desidert største redskapskategorien er skrapere. Hele 91 av 318, eller ca 29 % av det 
retusjerte materialet er skrapere. Avslag og fragmenter med konveks og steil enderetusj (se 
fig. 135.2) er karakteristiske for denne gruppen. Mindre fragmenter med samme retusjtype er 
også inkludert. Noen av disse kan eventuelt være fragmenter av kniver med skråbuet 
enderetusj . Tre flekkeskrapere utgjør et arkaisk, men lite innslag i skrapergruppen, også disse 
har konveks og steil enderetusj . Etter skrapere og pilspisser er avslag og fragmenter med 
konkav retusj eller hakk (fig. 135.1) den største gruppa blant de mer distinkte 
redskapskategoriene. Det er i alt funnet 12 stykker. På samtlige er diameteren på hakkene ikke 
større enn at det er rimelig å tenke seg at de kan ha vært brukt som skaftglattere på mindre 

253 



Svinesundprosjektet bind 2 Varia 55 

skaft, som pilskaft. Eventuelt kan noen av de større ha vært brukt som glattere på tykkere 
skaft, som økseskaft. 

Den resterende og desidert største delen av det sekundærbearbeidede materialet tilhører 
mindre diagnostiske kategorier. Hovedparten utgjøres av avslag og fragmenter med rett og 
diverse retusj. I tilegg finnes det ti flekker og seks mikroflekker med samme retusjtyper. Det 
er verdt å merke seg at de 6 retusjerte mikroflekkene utgjør en ytterst marginal del av det 
totale antallet mikroflekker, som er hele 1365. En stor del av de uretusjerte mikroflekkene har 
bruksspor på eggene, noe som klart antyder at de likevel har vært i bruk. Det relativt store 
mikroflekkematerialet har flere trekk ved seg som gjør at en må kunne anta at produksjonen, i 
all hovedsak, har foregått på regulære håndtakskjerner. Regulariteten er høy. Mikroflekkene 
er generelt lange og tynne i forhold til bredden (se for eksempel fig. 136.2-3), og på mange av 
distalendene kan en se krummingen som er så karakteristisk for mikroflekker avspaltet på 
kjerner med kjølform. 

Forekomsten av fem håndtakskjerner synes å bekrefte at mikroflekkeproduksjon har foregått 
på denne type kjerner. To er fragmenter, nærmere bestemt kjernefronter med regulære 
avspaltningsarr, hvorfra man kan se at det er avspaltet regulære mikroflekker. De tre andre 
består av en "oppbrukt" kjerne med to relativt regulære avspaltningsfronter (fig. 136.1 ), og av 
to større kjerner som har mindre regulære avspaltningsfronter (fig. 136.4-5). På den 
"oppbrukte" kjernen, som er den minste av de tre (fig. 136.1), kan en se at den ene 
plattformvinkelen, det vil si vinkelen mellom plattformen og den ene avspaltningsfronten, er 
markert større enn 90°. Dette gjør det nærmest umulig å avspalte flere mikroflekker før en har 
foretatt en betydelig oppretting. En slik oppretting ville ha fjernet store deler av den 
gjenværende kjernen. Den motstående avspaltningsfronten er ødelagt av en avhengsling, og 
plattformvinkelen er også her for stor for videre mikroflekkeproduksjon. Korreksjoner av 
denne avspaltningsfronten ville dermed også krevd større inngrep i kjernen. Behovet for dette 
råstoffmessig krevende opprettingsarbeidet var sannsynligvis grunnen til at denne kjernen ble 
kastet. 

For de to andre, hele håndtakskjernene, begge med en avspaltningsfront, stiller det seg 
annerledes (fig. 136.4-5). Det første en kan legge merke til, er at vinkelen mellom plattform 
og avspaltningsfront på begge er mindre enn 90°, noe som gjør avspaltning uproblematisk. 
Likevel, på grunn av at kjernefrontene ikke er spesielt regulære (få rette parallelle rygger), er 
de ikke klargjorte for serieproduksjon av mikroflekker. Kjernefrontene må prepareres. Denne 
irregulariteten gjør at en ikke uten videre kan kalle kjernene for håndtakskjerner. Kanskje 
skulle de heller kalles kjølformede kjerner, som er en egen morfologisk definert type. Poenget 
er imidlertid at det ikke er noen egentlig forskjell på en kjølformet kjerne og en upreparert 
håndtakskjerne eller en håndtakskjerne med uregelmessig avspaltningsfront. 
Uregelmessighetene kan skyldes at håndtakskjernen befinner seg på forskjellige stadier i 
reduksjonsprosessen og trenger nypreparering, eller at den rett å slett bare er grovt tilformet 
og ikke har vært i bruk. Etter min mening er det rimelig å tenke seg at den såkalte kjølformede 
kjernen, generelt sett, ikke er noen selvstendig kjerneform, men heller er et nært ferdig 
forarbeide til håndtakskjerne eller en håndtakskjerne med behov for nypreparering. 
Konteksten til de to kjernene her støtter tolkningen av at de hører til håndtakskjernene (se 
diskusjon under funnspredning og aktivitetsområder). 

Råstoffmessig er det stor variasjon i flinten. Råstofftilgangen må anses for å ha vært relativt 
god, da det blant avfallet er funnet en del større kjerner og store avslag av god flintkvalitet 
som ikke er redusert videre. Til sammen er det funnet mer enn 21 ubearbeidet strandflint på 
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lokaliteten, som sammen med den generelle flintvariasjonen antyder at råstoffet for 
flintproduksjonen har vært lokal strandflint. 

B ERGARTSMA TERIALE 

Hovedkate2ori Ant. Delkate2ori Ant. 
Sekundærbearbeidet bergart: 
Øks: 6 Nøstvetøks (fragmenterte, en usikker) 4 

Trinnøks (fragmenterte, en usikker) 2 
Økseemne: 2 (Ett fragmentert, ett påbegynt) 2 
Større tilhm:rn:et bergartsredskap (øks?): 1 ( Økselignende, fragmentert) 1 
Slipeplatefragment: 33 (Ensidige og tosidige konkave 33 

slipepl.) 
Amboltstein: 2 (Prikkhugd flate) 2 
Knakkes tein: 12 Knakkestein 9 

Knakkesteinsemne 3 
Sum sekundærbearbeidet bergart: 56 56 

Primærbearbeidet bergart (avfall): 
Kjerne: 4 Uregelmessig kjerne (3 kvarts) 4 
Avslag: 29 Økserelatert (grovere bergart) 19 

Flintsunnlerende (kvarts/bergkrystall) 10 
Pimpstein: 16 (Tre med bruksspor?) 16 
Sum primærbearbeidet bergart (avfall): 49 49 

Sum bergart: 105 105 

Tabell 24: Bergartsfunn.fra Torpum 13. 

Andelen bergartsfunn fra lokaliteten må sies å være marginal. Kun 105 stykker, eller noe i 
underkant av 0,5 % av det samlede funnmaterialet, består av bergart. Redskapene utgjøres av 
6 økser, 2 økseemner, 1 økselignende redskap, 33 slipeplatefragmenter, 2 amboltsteiner og 12 
knakkesteiner. Bergartsavfallet består av 4 kjerner og 29 avslag. I tilegg er det funnet 16 
pimpsteiner, der 3 har mulige bruksspor. Jeg håpet det var mulig å knytte 
pimpsteinsmaterialet til kjente, daterte vulkanutbrudd. Det ble derfor foretatt analyser som 
fastslo pimpsteinens geologiske sammensetning (Sørensen 2003). Analysene frembrakte 
imidlertid ingen entydige resultater som kunne nyttes i dateringssammenheng. 

Fire av bergartsøksene er fragmenterte nøstvetøkser (fig. 137.1). De faller alle innenfor den 
formvariasjonen man ser i et typisk nøstvetmateriale (se f.eks. Torpum 9b; Tørhaug dette 
bind). Et av fragmentene må anses for å være usikkert. De to gjenværende øksene er 
prikkhugde, trinne økser, der begge er fragmenterte. Et av disse fragmentene må også anses 
som usikkert. Tre av nøstvetøksene ser ut til å ha vært laget av homfels, mens resten av 
øksene er av ubestemt bergart. Det er også funnet to større, tilslåtte bergartsstykker som ut i 
fra form og råstoff (grov bergart) opprinnelig var tiltenkt som økseemner. Det er imidlertid 
ikke funnet mer enn 19 bergartsavslag (økserelatert), noe som tilsier at økseproduksjon ikke 
har vært noen sentral aktivitet på boplassen. En annen funnkategori blant bergarten som må 
sees i sammenheng med bergartsøksene, er slipeplatefragmenter av rød ringerikssandstein. 
Det er til sammen funnet 33 slike. Noen av fragmentene er relativt store, og det kan fastslås at 
de opprinnelig har kommet fra større, ensidige og tosidige konkave slipeplater. 
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Figur 13 7: Bergarts arte/akter; 1: nakkefragment av nøstvetøks med tilnærmet trekantet tverrsnitt, av hornfels, 2: 
økselignende redskap av kvartsitt (fragmentert). Tegning: Gry Wiker. 
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Figur I 38: Bergartsartefakter; I og 2: Rullestein med prikkhuggetflate (amboltstein?). Tegning: Gry Wiker. 
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Fordi økseproduksjonen ikke kan ha vært særlig omfattende, er det sannsynlig at slipeplatene 
i hovedsak har vært i bruk i forbindelse med oppsetting av brukte økser og ikke i forbindelse 
med nyproduksjon. At det er funnet relativt mye slipesteinsmateriale i forhold til antall 
bergartsøkser, tyder på at slipeplatematerialet også kan ha vært brukt i forbindelse med 
bearbeiding av andre råstoffer, som for eksempel tre og bein. 

Det er funnet to diskosformede rullesteiner med prikkhugde flater på lokaliteten (fig. 138.1-
2). Disse er nær identiske med den som ble funnet på Rørbekk 1 (Jaksland dette bind). Som 
for stykket fra Rørbekk 1, er det mest sannsynlig at flatene er dannet i forbindelse med at 
rullesteinene er brukt som ambolter. De prikkhugde flatene kan for eksempel ha oppstått 
under bipolar reduksjon av flint. Diskosformede rullesteiner med prikkhugde flater er ikke 
vanlige funn på mesolittiske lokaliteter. I dette prosjektet er det nå likevel funnet til sammen 
tre stykker på to forskjellige lokaliteter. Deler av aktiviteten på Torpum 13 og Rørbekk 1 har 
sannsynligvis vært samtidig (omkring 6000 BP). At typen er uvanlig, kan skyldes at det 
tidligere ikke er undersøkt lokaliteter med aktivitet fra denne perioden. En kan således tenke 
seg at artefakten ikke har vært uvanlig, men heller typisk for akkurat denne perioden. 

Av finkornede bergartsartefakter er det kun funnet 14 stykker; 1 økselignende redskap av 
kvartsitt, 3 små kvartskjem~r og 10 avslag av kvarts/bergkrystall. Det økselignende redskapet 
av kvartsitt (fig. 137.2) kan ut fra form, minne om en stor skjeformet skraper. Det finnes 
imidlertid ingen spor etter retusj i eggpartiet, noe man måtte forventet dersom denne 
tolkningen var riktig. Stykket har en massiv skade i det som eventuelt har vært eggpartiet. 
Bølgeringene og deres retning i bruddfassetten indikerer at skaden har oppstått som en følge 
av et hardt slag nettopp mot den tenkte eggen. Det er derfor mest sannsynlig at stykket har 
vært brukt som en øks eller lignende. K vartsartefaktene fra boplassen er fatallige og kan 
muligens være underrepresenterte. Dette skyldes at det ofte er vanskelig å skille slått kvarts 
fra naturlige, uslåtte stykker, noe det var relativt mye av i funnførende lag på boplassen. 

B EINMA TERIALE 

Klasse Art Antall 
Fugl (Aves) Andefugl (Anserifonnes) 1 
Fugl (Aves) Måkefugl (Laridae) 1 
Fugl (Aves) Teist (Ceppus grylle) 1 
Fugl (Aves) Lundefugl (Fratercula arctica) 1 
Fugl (Aves) Alkefugl, lunde/teist (Alcidae) 1 
Fugl (Aves) Alkefugl, trolig lunde/teist (Alcidae) 1 
Fugl (Aves) Alkefugl (Alcidae) 3 
Fugl (Aves) Ubestembar fugl (Aves) 26 

Pattedyr (Mammalia) Oter (Lutra lutra) 1 
Pattedyr (Mammalia) Ubestembart pattedyr (Mammalia) 40 

Sum fugl: 35 
Sum pattedyr: 41 
Sum alle bein: 76 

Tabell 25: Summarisk gjengivelse av artsbestemmelsenfor brent beinmaterialefra Torpum 13. Bestemmelsen er 
utført av Anne Karin Hufthammer ved Zoologisk Museum, Universitetet i Bergen. 
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Beinmaterialet fra Torpum 13 utgjør 76 brente beinfragmenter. Av disse har 35 blitt bestemt 
til fugl. 5 er fra uspesifisert alkefugl, 1 er fra lundefugl , 1 er fra teist, 1 er fra måkefamilien og 
I er fra andefugl. 26 av fragmentene er fra ubestembare fugler. De resterende 41 
beinfragmentene stammer fra pattedyr. Kun ett av fragmentene fra denne klassen kunne 
bestemmes til familie/art, og dette var et bein fra en oter. Da man til tross for generelt dårlige 
bevaringsforhold i området likevel fant en del brente beinfragmenter, var det overraskende at 
det ikke ble funnet et eneste fiskebein. Ut fra den spesielle lokaliseringen ut mot sundet, var 
det nærliggende å tenke seg at nettopp fiske hadde vært en viktig del av ervervet. Det 
fremgravde beinmaterialet er likevel fåtallig og i hovedsak funnet i ett område. Dette antyder 
at beinmaterialet ikke nødvendigvis er representativt, og at fravær av fiskebein ikke betyr at 
det ikke ble fisket. Hvordan fangsten er behandlet og hvor på boplassen dette har skjedd, er to 
av mange kildekritiske faktorer som kan ha hatt betydning for bevaringsgraden. 

Om man til tross for kildekritiske innvendinger likevel skal uttale seg om beinmaterialet, er 
det flere forhold som kan påpekes. Samtlige beinfragmenter som har latt seg artsbestemme, 
det vil si ni sjøfugl og en oter, knytter ervervet til det marine. Dette gjør det sannsynlig at også 
mange av de ubestembare fuglebeina stammer fra sjøfugl. I hvilken grad de ubestemmelige 
pattedyrbeina også skal kunne knyttes til det marine, synes å være et mer åpent spørsmål. At 
det har vært mye sjøfugl i nærområdet da lokaliteten var i bruk, er sannsynlig ut fra 
topografiske vurderinger. De til dels bratte, oppsprekte fjellsidene rett sørvest for boplassen 
(se fig. 131) har vært orientert rett ut mot det antatt næringsrike sundet, og har trolig kunnet 
tilby mange og gode hekkeplasser for sjøfugl. Av de bestemte sjøfuglene tilhører syv av ni 
alkefamilien. Dette er havfugler som, i hovedsak, ikke er kystnære utenfor hekkesesongen 
(Jonsson 1996). Dersom utnyttelsen av disse sjøfuglene har væ11 viktig, kan det derfor bety at 
lokaliteten er besøkt sesongmessig, i løpet av en periode fra tidlig på våren til et stykke ut på 
sommeren. 

STRUKTURER 

Det ble påvist to sikre strukturer eller anlegg i boplassområdet. Begge kan settes i forbindelse 
med det utgravde funnmaterialet. Strukturene innbefatter det som etter alt å dømme er restene 
etter en hytte i felt 1, og ett kraftig utvasket ildsted i felt 2. 

ILDSTEDET 

Det eneste sikre ildstedet ble påvist i nordre del av felt 2 (fig. 132 og 140c ). Strukturen var fra 
begynnelsen av noe diffus. I toppen av lag 2 var anlegget synlig som en litt rotete ansamling 
av skjørbrent stein. Først i toppen av lag 3 fremkom strukturen som et veldefinert ildsted, i 
form av en distinkt avgrenset konsentrasjon av skjørbrent stein. Utbredelsen av de skjørbrente 
steinene antyder at ildstedet har vært rundovalt i formen, med utvendig mål lx0,75 m. På 
grunn av den kraftige utvaskingen i området, kunne det imidlertid ikke påvises noe kullholdig 
lag i forbindelse med ildstedet. Et fåtall små kullstykker ble likevel funnet i nivå med de 
dypestliggende, skjørbrente steinene, et stykke ned i lag 4. Situasjonen var således helt 
parallell til forholdene rundt ildstedet som ble påvist på nøstvetboplassen Berget 1, litt lenger 
nord på "Svinesundøya" (Jaksland 2002a: 56). Det at ildstedene på Torpum 13 og Berget 1 
ikke var synlige før et stykke ned i funnførende lag, og det at det fantes mye skjørbrent stein 
såpass dypt ned i dem, er kanskje en indikasjon på at ildstedene opprinnelig var forsenket noe 
ned i undergrunnen. Det kunne imidlertid ikke, verken på Torpum 13 eller Berget 1, påvises 
noen fyllskifter som viste at en slik nedgravning hadde funnet sted. Igjen kan en tenke seg at 
den kraftige utvaskingen har utvisket eventuelle spor. 
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En 14C-datering fra ildstedet i felt 2, på Torpum 13 har gitt en datering til 5530±50 BP ( BC 
4450-4340, TUa 3845). Denne dateringen vil bli diskutert nærmere i kapitlene som omhandler 
datering. 

Under feltarbeidet var det en hypotese at den lille konsentrasjonen med skjørbrent stein, 2-3 m 
sørøst for det sikre ildstedet i felt 2 (se fig. 132), også kunne være restene av et ildsted. Det 
viste seg imidlertid at det ikke lå noe skjørbrent stein under den noe rotete konsentrasjonen 
som var synlig på overflaten. En annen sak var at konsentrasjonen lå på et sted der flaten 
hellet vel mye. Når kullet fra løsmassene, under de skjørbrente steinene, i tillegg ga en altfor 
ung datering (se under datering), var det lite som tydet på at også dette hadde vært et ildsted. 
Om man tar i betraktning nærheten til det sikre ildstedet, er det mye som taler for at den rotete 
konsentrasjonen med skjørbrent stein heller representerer utkast fra det sikre ildstedet. 

HYTTETUFTA 

Sentralt i felt 1 er det funnet rester av en rundoval struktur (fig. 139). Strukturen er definert 
gjennom en delvis steinring. Avgrensningen er relativt tydelig i søndre og nordøstre del, der 
større steiner til sammen danner mer enn halvparten av omkretsen. Steinene som kan knyttes 
til strukturen, er større og stikker høyere opp enn andre naturlig forekommende steiner i 
området. De fleste er for eksempel betydelig større enn steinene i en teltring. Enkelte av 
steinene i den søndre delen veier anslagsvis mellom 50 og 100 kg. I nordvestre del er 
avgrensningen mer uklar. Dette skyldes at strukturen ligger i kanten av en liten endemorene, 
slik at det her er vanskeligere å skille stein som er en del av strukturen fra stein som er en 
naturlig del av morenen. Det er sannsynlig at enkelte av de store steinene som definerer 
strukturen i sør og nordøst, opprinnelig er jordfaste. De har i så måte dannet et naturlig 
utgangspunkt for en konstruksjon, mens annen stein er flyttet på eller ryddet vekk i forhold til 
disse "fastpunktene". Det er ikke funnet kulturlag, stolpehull eller fyllskifter som kan knyttes 
til strukturen. Med henvisning til ildstedet i felt 2, kan en imidlertid tenke seg at dette skyldes 
at massene også her er kraftig utvasket. Utvaskningen er, sammen med mye naturlig 
forekommende stein, også en sannsynlig grunn til at det heller ikke her har vært mulig å 
påvise noen sikre ildsteder i tilknytning til strukturen. 

Mot nord (i x-retningen) har strukturen en utbredelse fra 49x til 54x (fig. 139). Dersom man 
ser på boplasshellingen fra nord til sør gjennom strukturen (fig. 133c), kan en se en svak, men 
tydelig utflating i terrenget i det som tilsvarer nordre del av strukturen. Avflatningen av den 
naturlige hellingen fortsetter ganske nøyaktig frem til den søridre avgrensningen av 
strukturen. Det ser med andre ord ut som om det naturlige bakkeplanet bevisst er forandret i 
dette området. Det har likevel ikke vært mulig å påvise fyllskifter som kan relateres til slik 
aktivitet. Strukturen har hatt største indre mål på ca 5 m øst-vest og ca 4,5 m nord-sør. Det 
innvendige arealet har vært i størrelsesorden fra 15-1 7 m2

• Det er interessant å merke seg at 
både areal og form ligger nær opp til arealet og formen på grunnplanet i den påviste hyttetufta 
på nøstvetboplassen Berget 1 (Jaksland 2002a: 50). På grunn av at området der strukturen 

· ligger er så rikt på naturlig forekommende stein, er det likevel først med funnspredningen en 
kan sannsynliggjøre at også strukturen på Torpum 13 er restene av en hytte. For å vise dette er 
det nødvendig å foregripe diskusjonen rundt funnspredningen, som generelt skal behandles 
senere i artikkelen. Langs steinene som definerer søndre del av strukturen, i så godt som halve 
strukturens omkrets, kan man tydelig observere en såkalt veggeffekt. Det vil si at funnene i 
området (fig. 139) forholder seg til anlegget på en slik måte at en kan anta at vegger langs 
steinsirkelen har vært begrensende for funnspredningen. 
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Figur 139: Hyttetufta i felt 1, med jlintavfallsspredningen inntegnet. Stiplede linjer viser en sannsynlig 
avgrensning av hyttetufta. 
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Figur 140: a: Tufta i felt 1 sett fra sør-sørøst. Opprissingen markerer tuftas omtrentlige avgrensning. b: 
Tuftområdet sett fra nord, etter at det er gravd ned til under antatt gulvnivå. c: Ildstedet i nordre del av felt 2, 
sett fra sør-sørøst. Legg merke til at ildstedet er fullstendig utvasket. Foto: Lasse ]aksland. 
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Det er betydelig høyere funnfrekvens inne i strukturen enn utenfor. De, relativt sett, betydelig 
færre funnene på utsiden av søndre del av tufta, kan stamme fra samtidig aktivitet utenfor 
hytta, eller aktivitet før eller etter at hytta var i bruk. Det må imidlertid også påpekes at funn 
som opprinnelig har ligget rett på innsiden av veggen i ettertid, etter at veggene var borte, kan 
ha beveget seg noe nedover med hellingen og havnet på utsiden. At det var svært funnrikt rett 
under torva på innsiden av tufta, forsterker inntrykket av at postdeposisjonelle 
funnforflytninger kan ha funnet sted. 

Det er også distinkte forskjeller i funnfrekvensen innenfor tufta. Generelt sett kan en si at 
søndre del er svært funnrik, mens det er relativt ra funn i nordre del. Om man igjen ser på 
profilet som går igjennom tufta (fig. 133a og 133c), kan en legge merke til et relativt 
horisontalt, plant område i nordre del , mellom 5lx,50y og 52,5x,50y. Det meste av denne 
plane delen ligger innenfor området med relativt få funn. I den funnrike, søndre delen av tufta 
er derimot bakkeplanet mer oppbrutt og heller mer, med blant annet små forsenkninger som 
opprinnelig kan tenkes å ha vært grunne avfallsgroper. Dersom funnfordelingen og den lokale 
topografien er et resultat av hvordan boenheten har vært organisert. kan en antyde følgende: 1 
søndre del av hytta, på et areal som innbefattet ca halve grunnplanet, har det foregått knakking 
og bearbeiding av flintredskaper. Fordi flintavfallet ikke er ryddet ut, er det sannsynlig at 
området var dedikert spesielt til denne typen virksomhet. I nordre del av hytta har det foregått 
aktiviteter som det i ettertid er vanskeligere å erkjenne. På grunn av at det her er planere og 
betydelig mindre flintavfall, er det imidlertid rimelig å tenke seg at eventuelle soveplasser har 
væ1t i denne delen av boenheten. Soveplassene kan i så måte maksimalt ha opptatt omtrent 
halvparten av grunnplanet, eller ca 7-8 m2

. Det virker derfor rimelig at hytta kan ha huset et 
sted mellom fire og åtte personer (jfr. Jaksland 2002a: 68). 

En interessant parallell til den antatte oppdelingen eller organiseringen av hytta på Torpum 
13, finnes på den oversvømte ertebøllelokaliteten Møllegabet II, på Fyn, i Danmark (Grøn 
2003, under trykking). Denne hytta har vært mer oval i formen, med mål på ca 5,2x3,2 m. På 
grunn av svært gode bevaringsforhold er det påvist rester av et barkgulv. Barken lå ovenpå et 
svakt opphøyd platå, som opprinnelig har utgjort det meste av hyttas nordre grunnplan. I den 
søndre delen, som lå noe lavere, ble det påvist store mengder flintavfall. Funntettheten var 
betydelig mindre i nordre del , i området der barkgulvet ble påvist. Knakkeaktiviteten kan 
knyttes til den funnrike, søndre delen av hytta, mens soveplassene, etter alt å dømme, har vært 
på det barkbelagte gulvet, nord i tufta. Det ser med andre ord ut til å være klare fellestrekk i 
hvordan ertebøllehytta på Møllegabet II og den på Torpum 13 har vært romlig organisert. 

I østsiden av tufta på Torpum 13 er det ett brudd i steinringen der denne ellers er hel og 
markant. Bruddet synes å vise hvor inngangspartiet har vært (fig. 139). Om man ser på den 
lokale topografien (fig. 132), virker det også logisk at inngangspartiet har vært akkurat her. 
For å gå ned til det som var stranden/sjøen da hytta var i bruk, har det vært lettest å gå på 
oversiden av berget som stikker inn i felt 1, rett øst for tufta. 

Det er ikke noe som tyder på at gulvet i hytta har vært forsenket. Om så hadde vært tilfelle, 
ville man sannsynligvis ha kunnet observere større nivåforskjeller mellom det som har vært 
gulvet og den omkringliggende naturbakken. Dersom gulvet hadde vært forsenket, kunne man 
sannsynligvis også ha sett de utspadde løsmassene i form av voller. Med unntak av det som er 
oppfattet som et dedikert avfalls-/knakkeornråde, i den søndre delen av tufta, lå funnene heller 
ikke spesielt mye dypere i tufta enn ellers på lokaliteten. Som nevnt var det små forsenkninger 
i bakken, i søndre del av tufta, som muligens kan ha fungert som grunne avfallsgroper. 
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På grunn av kildematerialets karakter er det vanskelig å gå noe lenger i tolkningen av 
hyttetufta i denne sammenhengen. Hvordan de forskjellige funnkategoriene forholder seg til 
tufta, vil bli diskutert i en mer utførlig form under kapitlet som tar for seg den generelle 
funnspredningen . 

14
C-DATERINGER 

Det er i alt utført fem 14C-dateringer på materiale fra boplassen. Alle er akseleratordateringer. 
Fire av dateringene er gjort på trekull, mens en er gjort på brent bein. Fra felt 1 er to 
trekullbiter av unge løvtrær forsøkt datert. Begge kom fra funnførende lag (lag 2 og 4), uten 
noen videre spesifisert kontekst. Disse ga dateringene 1795±70 BP (TUa-3273) eller AD 135-
340, og 3525±70 BP (TUa-3274) eller BC 1935-1745. To av dateringene fra felt 2 er gjort på 
trekullbiter av furu. Den ene er fra lag 4 i det eneste sikre ildstedet på boplassen, den andre er 
fra funnførende lag (lag 3) under en konsentrasjon av skjørbrent stein som lå ca 3 m sørøst for 
førstnevnte ildsted. Prøven fra ildstedet ga dateringen 5530±50 BP (TUa-3845) eller BC 
4450-4340, mens prøven som ble tatt under de skjørbrente steinene, ga dateringen 2810±50 
BP (TUa-3844) eller BC I 005-900. Prøven av brent bein kommer fra funnførende lag (lag 4), 
sentralt i felt 2. Beinfragmentet var fra et ubestemt pattedyr, og ga dateringen 5610±40 BP 
(TUa-4390) eller BC 4465-4365. 

Den lave alderen på de tre kullprøvene som kom fra den noe utilfredsstillende konteksten 
"funnførende lag", gjør at de ikke kan settes i forbindelse med den påviste 
steinalderaktiviteten på boplassen. De tre dateringene sprer seg over en periode fra slutten av 
neolitikum til siste del av eldre jernalder. Det er ikke gjort funn som typologisk kan knyttes til 
noen av de tre dateringene. Hvorvidt prøvene daterer naturlige hendelser, som for eksempel 
vegetasjonsbranner, eller er et resultat av menneskelig aktivitet som ikke lenger lar seg påvise, 
må derfor stå som et åpent spørsmål. Angående den senneolittiske dateringen, skal det likevel 
nevnes at det også finnes senneolittiske dateringer fra andre undersøkte boplasser på 
"Svinesundøya" (Tørhaug 2002a og c, Johansen dette bind, Torpum 2), og at det også er spor 
i pollenprøvene som tyder på omfattende rydding i denne fasen (Høeg 2002). 

Når det gjelder dateringene av den ene kullprøven som hadde god kontekst, det vil si den fra 
ildstedet og det brente beinfragmentet, er det fullt samsvar mellom dateringer og kronologiske 
trekk i funnmaterialet. Disse to dateringene har således en klar relevans for tolkningen av 
boplassen, og vil derfor bli diskutert senere. 

FUNNSPREDNING OG AKTIVITETSOMRÅDER 

Funnmengde, kronologiske trekk i funnmaterialet, dateringer og topografi taler for at 
boplassen kan ha vært i bruk flere ganger i løpet av en periode på ca 500 år (se senere 
diskusjon rundt datering). Som det vil bli argumentert for senere, er det likevel sannsynlig at 
funnene , i all hovedsak, kan knyttes til sammenhengende aktivitet fra to forskjellige, atskilte 
faser i senmesolitikum. Det er videre mye som taler for at brorparten av funnene er avsatt i 
den første fasen, mens aktiviteten i den siste fasen har vært relativt beskjeden. Tolkning av 
funnspredningen er etter min mening derfor mindre problematisk enn det en kunne få inntrykk 
av i utgangspunktet. 

Fordi boplassen er relativt funnrik og flerfaset, må en likevel regne med at enkelte funnbilder 
representerer overlappende aktiviteter, som ikke nødvendigvis er samtidige. Det er med andre 
ord grenser for hvor detaljert en diskusjon omkring funnspredningen kan være. En bred 
analyse med utgangspunkt i den romlige spredningen for samtlige funn i alle funnkategorier, 
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synes således å være lite fruktbar. Fokus vil derfor rettes mot funnkonsentrasjoner som er 
distinkte i form av høy funntetthet, i form av spesielt innhold, eller i form av at de har en 
romlig sammenheng med en av de to påviste strukturene på boplassen. Sentralt i felt 1 ligger 
den allerede omtalte hyttetufta. Om en ser på den generelle funnspredningen (fig. 141-145), 
kan det ikke være noen tvil om at hytta har representert et aktivitetssentrum i felt 1. I alle fall i 
forhold til aktivitet som i ettertid er erkjennbar. Det mest funnrike området på boplassen 
befinner seg innenfor hyttetuftas grunnplan, i den søndre delen. Denne store 
funnkonsentrasjonen utgjøres i hovedsak av flintavfall. Dette betyr etter alt å dømme at det 
har vært stor knakkeaktivitet her, i forbindelse med produksjon av redskapsemner. En 
funnkategori utpeker seg. Omtrent halvparten av boplassens 1365 mikroflekker er funnet 
innenfor hyttas grunnplan (fig. 143a). Passende nok er også tre av de i alt fem 
håndtakskjernene som er funnet på boplassen fra søndre del av tufta. Den fjerde er funnet rett 
utenfor den søndre delen av steinringen, og kan derfor opprinnelig også ha ligget innenfor. En 
viktig del av aktiviteten i hytta ser med andre ord ut til å ha vært mikroflekkeproduksjon på 
håndtakskjerner. 

Som nevnt i funnbeskrivelsen, er de to store håndtakskjernene (fig. 136.4 og 136.5) å oppfatte 
som håndtakskjerneemner eller håndtakskjerner med behov for nypreparering. Disse ble 
funnet i samme kvadrant i .sørøstre del av tufta, rett innenfor det som er tolket til å ha vært 
inngangen. Sammen med håndtakskjernene ble det funnet tre eggformede rullesteiner av 
typen som går under feltsjargongen "fin stein" og som vanligvis ikke tas vare på når de finnes 
enkeltvis. Disse tre "fine steinene" ble imidlertid funnet samlet, og lå sammen med 
håndtakskjernene (fig. 143b). Steinene var av form og kvalitet så velegnede at det på 
bakgrunn av konteksten var naturlig å anse dem for å være ubrukte knakkesteiner eller 
knakkesteinsemner. De to store, langt fra oppbrukte, håndtakskjernene og de tre ubrukte 
knakkesteinene bør ikke oppfattes som avfall. Funnet representerer heller et depot. Det er en 
klar sammenheng mellom depotets innhold og den aktiviteten som har foregått der 
gjenstandene ble deponert. En må derfor tenke seg at håndtakskjernene og knakkesteinene, 
eller råstoffet og produksjonsverktøyet om man vil, har vært lagt igjen til senere bruk i hytta. 
Dette kan igjen tolkes som om boplassen og hytta har vært besøkt gjentatte ganger av de 
samme menneskene, eller av en gruppe med tradisjon til stedet. Det at håndtakskjernene og 
knakkesteinene likevel ikke ble brukt mer, kan tyde på at depotet forteller om akkurat denne 
gruppas siste besøk på stedet. Hvorfor de eventuelt ikke kom tilbake, kan en bare spekulere 
på. 

En annen funnkategori som synes ha utsagnskraft for aktiviteten i tufta, er avslag og 
fragmenter med steil, konveks retusj og skarp kant. Til tross for at det ikke er foretatt noen 
slipesporsanalyser, synes det rimelig å anta at en stor andel av disse har vært skrapere. 
Skrapere er derfor brukt som samlebetegnelse for denne funnkategorien. Ikke uventet ligger 
mange av skraperne fra tufta i tilknytning til den distinkte funnkonsentrasjonen i søndre del 
(fig. 142b ). Det en likevel kan legge merke til er at skraperne i søndre del, i hovedsak, følger 
den antatte veggbuen. Dette kan bety at skraperne har inngått i aktivitet som har foregått tett 
opp til, eller på veggen. Skraperne som er funnet fra omtrent midten av tufta og til den nordre 
avgrensningen, synes å ha en mer tilfeldig spredning, selv om det også er funnet noen 
skrapere i veggbuen, i nordøst. Det er omtrent like mange skrapere i den nordre som i den 
søndre delen av tufta. Om en ser antall skrapere i forhold til alle funn, så er skraperandelen 
likevel betydelig høyere i den nordre enn i den søndre delen. På bakgrunn av at det var lite 
flintavfall i nordre del av tufta, og at flaten her var planere, er det tidligere argumentert for at 
soveplassene kan ha ligget i denne delen. Den andelsmessig relativt høye forekomsten av 
skrapere antyder at det også har foregått annen aktivitet i denne delen av boenheten. 
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N ilinlavfa!L(mio. 5, ekvJO) • 

Figur 141: Flintavfallsspredning; a: punktvisning og b: visning ved hjelp av kotelinjer. 
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Figur 142: Flintspredning; a: pilspisser og stykker med diverse retusj og b: diverse redskaper. 
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Figur 144: Spredning av bergartsartefakter; a: diverse bergartsartefakter og b: økser og slipeplatefragmenter. 
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Som tidligere nevnt, er det ikke påvist noe sikkert ildsted i tufta. Det er funnet noe skjørbrent 
stein, men ikke i slike mengder eller konsentrert på en slik måte at en kan være sikker på at 
det dreier seg om restene av et ildsted. Selv om det ikke har latt seg påvise, er det likevel 
sannsynlig at det har vært ett eller flere ildsteder her. Det er funnet svært mye brent flint (fig. 
145a). Sett i forhold til den generelle funnmengden, er andelen brent flint desidert høyest i 
den nordre delen, noe som kan antyde at det har vært ett eller flere ildsteder her. En annen 
indikasjon på at det har vært ildsted/ildsteder i tufta, er forekomsten av mye skjørbrent stein 
rett utenfor (fig. 145b ). Det er to store konsentrasjoner med skjørbrent stein, en nord og en sør 
for det som er tolket til å være inngangs-lutgangspartiet. Dersom man fortløpende har ryddet 
ut skjørbrent stein fra ildstedet eller ildstedene i hytta, ville dette vært de naturlige stedene å 
deponere steinene. 

Det neste funnkomplekset i felt 1 som skal omtales, ligger i bunnen av feltet , helt i sørøst. 
Dette aktivitetso,mådet peker seg ikke ut på grunn av store funnkonsentrasjoner eller fordi det 
ligger en struktur der, men heller på grunn av en distinkt funnsammensetning. Åtte av de ti 
tverrpilene fra boplassen, kommer fra dette aktivitetsområdet (fig. 142a). Seks av dem er 
funnet innenfor et lite areal. Samtidig kan to av i alt fire påviste kniver og fem skrapere, 
knyttes til dette aktivitetsområdet (fig. 142b). En knakkestein og en liten 
flintavfallskonsentrasjon er også funnet i området (fig. 143b og 141). Som nevnt under 
funnbehandlingen, har tverrpilmaterialet trekk ved seg som både antyder bruk og produksjon. 
Det er derfor rimelig å tenke seg at det har foregått utskiftning av gamle pilspisser og 
produksjon av nye i dette aktivitetsområdet. Antallet tverrpiler og den generelle funnmengden 
i 01mådet er likevel såpass beskjeden at en må kunne tenke seg at funnkomplekset ikke 
nødvendigvis er et resultat av mer enn ett kort besøk. To tverrpiler som ligger 4-5 m lenger 
sørvest, i tuftområdet, er sannsynligvis også spor fra dette besøket. 

Sentralt i felt 2 er det en stor funnkonsentrasjon som både i innhold og funntetthet ikke er ulik 
funnkonsentrasjonen knyttet til hyttetufta i felt 1 (fig. 141-145). Også her kan man anta at den 
store mengden funn skyldes stor knakkeaktivitet. Den store andelen mikroflekker antyder 
samtidig at produksjonen i dette aktivitetsområdet, på samme måte som i hytta, har vært 
innrettet mot mikroflekkeproduksjon på håndtakskjerner. Det er funnet en veldefinert 
håndtakskjerne i nedkant av funnkonsentrasjonen. De to eneste borene kommer også fra dette 
området. Forøvrig ligger det, på samme måte som i felt 1, relativt mange skrapere innenfor 
funnkonsentrasjonen. Brorparten av de brente beinfragmentene kommer også fra denne 
funnkonsentrasjonen. Det er imidlertid ingenting som tilsier at dette nødvendigvis skyldes 
annen type aktivitet enn den som er påvist i felt 1. Snarere er det slik at forskjellene 
representerer forskjellige bevaringsforhold. 

Det som i hovedsak skiller de to store funnkonsentrasjonene i felt 1 og felt 2, er at den i felt 1 
har en romlig sammenheng med en struktur, mens den i felt 2 ikke har det. Det skal likevel 
påpekes at forekomsten av den store funnkonsentrasjonen i felt 2 kan ha en sammenheng med 
spesielle topografiske forhold. Funntettheten er desidert høyest i østre del av konsentrasjonen, 
det vil si innenfor et lite areal som skiller seg ut som en liten terrasse i det omkringliggende, 
hellende terrenget. Til tross for at det også lå en del større stein her, i et område som ellers var 
relativt steinfritt, lyktes det ikke å påvise noen strukturer. Det at konsentrasjonen av brent flint 
var stor i dette området (fig. 145a), antyder likevel at det kan ha vært et ildsted her. 

Det siste, distinkte aktivitetsområdet på boplassen som skal omtales, er området omkring 
ildstedet, som ligger i nordenden av felt 2. I tilknytning til ildstedet er det funnet en liten 
flintavfallskonsentrasjon (fig. 141a og 141b). Den relativt lave funntettheten vitner om 
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beskjeden knakkeaktivitet. I nærheten av ildstedet er det funnet tre skrapere (fig. 142b) som 
sannsynligvis også skal forbindes med aktivitet i tilknytning til ildstedet. Den påviste 
aktiviteten rundt ildstedet må, ut i fra funnmengden, kunne kalles marginal. Dette tyder på at 
ildstedet, på samme måte som aktivitetsområdet med tverrpilene i felt 1, ikke er brukt over 
lang tid eller gjenbrukt en rekke ganger. 

DATERING PÅ GRUNNLAG AV TYPOLOGI, STRANDLINJE OG 14C-DATERINGER 

Den lokale topografien, og ikke minst funnmengden på Torpum 13, tyder på at aktiviteten kan 
ha foregått over et visst tidsintervall. Det regressive strandlinjeforløpet (Sørensen 1999) 
medfører at lokaliteten ikke kan ha vært i bruk før omkring 6000 BP. Før dette har den 
velegnede delen av flaten i landskapsrommet ligget under vann. Det stadig synkende 
havnivået og det bratte fallet/stupet i bunn av boplassen tilsier samtidig at lokaliteten ikke har 
vært særlig velegnet etter ca 5500 BP. Dette betyr at det mest sannsynlige tidsavsnittet for 
aktivitet på boplassen var i siste del av nøstvetfasen og i første del av kjeøyfasen/fase 4. 

Typologiske og teknologiske trekk i funnmaterialet synes å bekrefte dette. Av typiske 
nøstvetartefakter er det funnet nøstvetøkser, fragmenter av store konkave slipeplater, 
håndtakskjerner og en stor andel mikroflekker. I forhold til et typisk, klassisk nøstvetmateriale 
synes imidlertid nøstvetmaterialet fra denne boplassen å avvike noe: Bergartsandelen er 
uvanlig lav, samtidig som det er funnet svært få bor. Man kan selvfølgelig tenke seg at 
variasjon i redskapsinventar skyldes variasjon i aktiviteter tilknyttet den enkelte boplass. Det 
er nå likevel gravd såpass mange nøstvetboplasser som, til tross for noe forskjellig 
lokalisering, ikke viser spesielt stor variasjon med hensyn til de enkelte redskapstypenes 
andeler (jfr. f.eks . Berget 1; Jaksland 2002a, Torpum 2; Johansen dette bind, Torpum 9b; 
Tørhaug dette bind). Noe som heller forklarer forskjellene mellom nøstvetmaterialet fra denne 
boplassen og materialet fra mer typiske nøstvetlokaliteter, er ulik alder. 

Som nevnt er det lite sannsynlig at lokaliteten som omtales her, kan ha vært i bruk før 
omkring 6000 BP. Dette betyr tidligst i de aller siste århundrene av nøstvetfasen, før 
kjeøyfasen/fase 4 som antas å starte omkring 5800 BP (Glørstad 1998a). Kjeøyfasen/fase 4 er 
kjennetegnet ved andre typologiske/teknologiske trekk enn nøstvetfasen (Glørstad 1998a). 
Om en antar at tiden omkring overgangen mellom nøstvetfasen og kjeøyfasen/fase 4 ikke 
representerer noe brått teknologisk brudd, men heller en glidende overgang mellom to faser 
der typiske nøstvetelementer gradvis erstattes av nye, er det sannsynlig at et sent 
nøstvetmateriale avviker noe fra et eldre. Dette argumentet kan en også finne-støtte for med 
henvisning til den sene nøstvetboplassen Rørbekk 1 (Jaksland dette bind). Nivået Rørbekk 1 
ligger på, gjør at også denne boplassen ikke kan ha vært i bruk før omkring 6000 BP. På 
samme måte som for funnmaterialet på Torpum 13, skiller funnene fra Rørbekk 1 seg noe ut i 
forhold til det som finnes på de eldre, mer typiske eller klassiske nøstvetboplassene. Det er 
funnet typiske nøstvetartefakter som økser og slipeplatefragmenter av bergart på Rørbekk 1, 
men bergartsandelen er også her uvanlig lav. På Rørbekk 1 er det heller ikke funnet et eneste 
avslagsbor, som er så typisk for nøstvetfasen. Det er likevel klart at mikroflekkeproduksjon på 
håndtakskjerner har vært en viktig del av teknologien på Rørbekk 1, som den har vært det på 
Torpum 13. En funnkategori som muligens kan forsterke tolkningen om at nøstvetaktiviteten 
på Torpum 13 og Rørbekk 1 er relativt samtidige, er at det på begge boplasser er funnet 
diskosformede rullesteiner med prikk.hugde flater. Dette er en type som ikke ser ut til å være 
vanlig tidligere i nøstvetfasen eller i kjeøyfasen/fase 4. 

Under beskrivelsen av funnspredningen på Torpum 13 ble det skilt ut fire distinkte 
aktivitetsområder. Disse inbefatter tuftområdet med den tilhørende store funnkonsentrasjonen 
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(felt I), den lille funnkonsentrasjonen med tverrspisser (felt I), den store funnkonsentrasjonen 
uten tilknytning til strukturer (felt 2) og endelig ildstedet der den påviste aktiviteten var av 
beskjeden karakter (felt 2). Disse aktivitetsområdene er klart atskilt i rommet. Spørsmålet er 
om de kan skilles kronologisk. Det som er felles for de to høyaktivitetsområdene, det vil si det 
i tilknytning til hyttetufta i felt I og det med den store fumlkonsentrasjohen i felt 2, er at en 
betydelig del av aktiviteten har vært å produsere mikroflekker på håndtakskjerner. 
Beinfragmentet, som er datert til 5610±40 BP, er funnet i det sistnevnte aktivitetsområdet i 
felt 2, i funnførende lag. Det er imidlertid uten noen videre spesifisert kontekst, og kan ikke 
med sikkerhet sies å være samtidig med mikroflekkeproduksjonen. Fra den andre store 
funnkonsentrasjonen, i tilknytning til hyttetufta i felt I, finnes det ingen 14C-dateringer, eller 
innslag av annet distinkt daterbart funnmateriale. De to store funnkonsentrasjonene. i 
henholdsvis felt 1 og felt 2, må derfor dateres ut i fra den omfattende produksjonen av 
mikroflekker. Den rådende avslagsteknologien i kjeøyfasen/fase 4 er produksjon av vanlige 
avslag på uregelmessige kjerner (Glørstad 1998a), mens den rådende avslagsteknologien i 
nøstvetfasen er mikroflekkeproduksjon på håndtakskjerner (se f.eks. Jaksland 2002a, Torpum 
2; Johansen dette bind, Torpum 9b; Tørhaug dette bind). Det er derfor sannsynlig at de to 
store funnkonsentrasjonene, der den ene er knyttet til hyttetufta, kan dateres til sen nøstvettid. 
omkring eller noe etter 6000 BP. Fordi brorparten av det samlede funnmaterialet fra boplassen 
finnes i nettopp disse to store furulkonsentrasjonene, synes det videre som om det meste av 
den påviste aktiviteten også skal kunne dateres til sen nøstvettid. 

Med tanke på det daterte beinfragmentet skal det likevel tas et lite forbehold om tilknytningen 
til sen nøstvettid: Dersom det er slik at mikroflekkeproduksjon på håndtakskjerner, mot 
formodning, forsatt er rådende avslagsteknologi onlkring 5600 BP Qfr. det daterte 
beinfragmentet), det vil si et stykke inn i kjeøyfasen/fase 4, kan det være slik at hele 
funnmaterialet skal knyttes til kjeøyfasen/fase 4. Det som likevel taler mot en slik tolkning er 
at det relativt sett er funnet svært få pilspisser på boplassen, og at disse ikke først og fremst er 
knyttet til noen av de store furulkonsentrasjonene. 

Åtte av de i alt ti tverrspissene fra boplassen kommer fra den lille furulkonsentrasjonen i felt 
1. Konsentrasjonen er godt atskilt fra de to store furulkonsentrasjonene . Det finnes ingen 
relevant 14C-datering fra det lille aktivitetsområdet. Forekomsten av tverrpiler medfører 
imidlertid at aktiviteten med sikkerhet skal dateres til etter nøstvettid. Pilspisstypen er vanlig 
både i kjeøyfasen/fase 4 og i første del av neolitikum. Fordi lokaliteten, av nevnte 
topografiske årsaker, var lite egnet etter ca 5500 BP, er det likevel mest sannsynlig at dette 
materialet er avsatt i første del av kjeøyfasen/fase 4, det vil si en gang i løpet av perioden fra 
ca 5800 til 5500 BP. 

På grunn av den beskjedne funnmengden, ser det ut til at aktiviteten som kan knyttes til 
tverrpilene, ikke har vært spesielt omfattende. Det samme kan sies om den påviste aktiviteten 
rundt ildstedet nord i felt 2. Her er imidlertid situasjonen den at aktiviteten kan dateres av en 
kullprøve fra ildstedet. Prøven ga en dateringen til 5530±50 BP (TUa-3845) eller BC 4450-
4340. Dateringen faller med andre ord innenfor det tidsavsnittet som boplassen var antatt 
brukt innenfor, på bakgrunn av strandlinjedateringer/topografiske forhold og generelle 
kronologiske trekk i funnmaterialet. Mens man i de tre andre omtalte aktivitetsområdene har 
kunnet se visse typologiske trekk som ikke kunne støttes med 14C-dateringer, er forholdene 
rundt ildstedet det motsatte. Materialet som er avsatt i forbindelse med aktivitet rundt ildstedet 
er begrenset, og har ikke entydige, typologisk~ trekk. Det er riktignok funnet en veldefinert 
tangepil i nærheten av ildstedet, men denne viser klart til teknologi (flekkeproduksjon på 
sylindriske kjerner; se funnbeskrivelse) som er betydelig yngre en 14C-dateringen fra ildstedet. 
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Tangepilen kan som nevnt, på et teknologisk grunnlag, heller ikke knyttes til andre funn eller 
aktivitetsområder på boplassen. 

Det er et problem at ildstedet og det daterte beinfragmentet, som har gitt de eneste relevante 
14C-dateringene av aktivitet på boplassen, ikke direkte daterer funnmateriale med distinkte 
typologiske trekk. Dette hadde vært grunnlag for å indirekte datere tilsvarende funnmateriale 
fra andre steder på boplassen. Om en likevel skulle forsøke å knytte 14C-dateringene til annen 
påvist aktivitet på boplassen, måtte dette, på et typologisk grunnlag, bli til den lille 
funnkonsentrasjonen som inneholder tverrpiler i sørøstre del av felt 1. Dette materialet er, på 
bakgrunn av topografiske forhold , strandlinjenivå og typologiske trekk (tverrpiler), antatt å ha 
vært avsatt en eller annen gang i perioden fra ca 5800 til ca 5500 BP. Det vil si til samme 
periode som 14C-dateringene fra beinfragmentet og ildstedet faller innenfor. 

Det er nå argumentert for at den påviste aktiviteten på Torpum 13 skal dateres til to separate 
faser. Ett eller flere besøk i sen nøstvettid omkring eller noe etter 6000 BP, der aktiviteten har 
vært omfattende, og ett eller flere besøk i kjeøyfasen/fase 4, sannsynligvis noe før 5500 BP, 
der aktiviteten ser ut til å ha vært relativt beskjeden. Nederst i søndre del av felt 1 og felt 2, 
samt i sjakt A er det funnet et fatall strandrullede flintartefakter. Disse kan med sikkerhet sies 
å ha vært slått. De ra funnene utgjør blant annet en skraper og noen avslag. I det samme 
området, i tilsvarende nivåer som den strandrullede flinten, er det påvist mye flint som ikke er 
strandrullet. Dette gjelder for eksempel flinten i den lille funnkonsentrasjonen som blant annet 
inneholder tverrpiler, og som, på et typologisk grunnlag, er datert til kjeøyfasen/fase 4. Dette 
betyr etter alt å dømme at de strandrullede artefaktene er avsatt i strandkanten, i forbindelse 
med besøket/besøkene i siste del av nøstvetfasen. Videre ser det da ut som om sjøen sto et 
godt stykke høyere opp på boplassflaten, enn hva som var tilfelle ved det/de senere 
besøket/besøkene i kjeøyfasen/fase 4. De strandrullede artefaktene ser med andre ord ut til å 
støtte tolkningen om at boplassen har vært i bruk både i siste del av nøstvetfasen og i 
kj eøyfasen/fase-4. 

SAMMENFATNING 

I senmesolitikum lå steinalderboplassen Torpum 13 på sørsiden av den relativt store 
"Svinesundøya". Øya var en del av skjærgårdslandskapet som strakk seg videre sydover, inn i 
det som i dag utgjør nordre deler av Båhuslen. Boplassflaten lå i et lukket landskapsrom som 
henvendte seg rett ut mot et sund. På østsiden lå innseilingen til en relativt grunn fjordarm på 
øya. Rett vest for boplassen, ut mot sundet, stod fjellsidene bratt opp. Lokaliseringen kan etter 
alt å dømme settes i forbindelse med de rike marine ressursene som må ha fantes i 
nærområdet da boplassen var i bruk. Til tross for de generelt dårlige bevaringsforholdene i 
området, er det likevel funnet et lite beinmateriale på boplassen. De bestemte 
beinfragmentene er alle fra arter med tilknytning til det marine miljøet. I hovedsak er det 
sjøfugl fra alkefamilien. Disse sjøfuglene kan ha holdt til i fjellsidene rett vest for boplassen, 
som har kunnet tilby mange gode hekkeplasser. De fleste alkefugler er ikke kystnære i annet 
en hekkesesongen. Dersom utnyttelsen av disse fuglene var viktig, kan det derfor tyde på at 
boplassen ble besøkt i løpet av en periode fra tidlig på våren til et stykke ut på sommeren. Til 
tross for at det ikke er funnet fiskebein, gjør lokaliseringen det sannsynlig at det blant annet 
også ble fisket ved disse besøkene. 

På bakgrunn av topografiske forhold, strandlinjedateringer og kronologiske trekk i 
funnmaterialet, er en stor del av den påviste aktiviteten knyttet til den siste delen av 
nøstvetfasen, nærmere bestemt til tiden omkring 6000 BP. To aktivitetsområder med store 
funnkonsentrasjoner, det ene i sammenheng med en struktur, kan knyttes til denne fasen. 
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Strukturen er rundoval og antas å utgjøre grunnplanet i en hytte. Strukturen er delvis definert 
ut fra forekomsten av større stein som danner en sirkel, delvis ut i fra hvordan den tilhørende 
funnkonsentrasjonen forholder seg til steinsirkelen. På grunn av at strukturen ligger i kanten 
av en liten endemorene, er avgrensningen likevel stedvis vanskelig. Det kunne ikke påvises 
noen kulturlag, stolpehull eller sikre ildsteder i forbindelse med hyttetufta. Et spesielt funn fra 
hyttetufta er to store håndtakskjerner og tre knakkesteiner som ble funnet samlet rett innenfor 
det som antas å ha vært inngangspartiet i hytta. Dette funnet er tolket som et depot. Råstoffet 
og produksjonsverktøyet ble sannsynligvis lagt igjen til bruk ved neste besøk. Dette antyder at 
boplassen ble besøkt gjentatte ganger av den samme gruppen i nøstvettid. Det fantes med 
andre ord en tradisjon til stedet. 

I en typologisk/teknologisk sammenheng må det nevnes at dette sene nøstvetmaterialet skiller 
seg noe fra det som finnes på eldre, mer "typiske" nøstvetboplasser. Gjennom en betydelig 
lavere andel bergar1smateriale, ser det ut til at bearbeiding og bruk av bergartsredskaper ikke 
lenger var like vanlig som i et tidligere avsnitt av nøstvetfasen. Likeså synes det å være slik at 
de typiske avslagsborene med trekantede tverrsnitt av flint , ikke har vært like vanlige sent 
som tidligere i fasen . Man kunne tenke seg at disse forskjellene ikke nødvendigvis skyldtes 
noe annet enn naturlig variasjon på grunn av forskjellig aktivitet. Det som likevel tyder på at 
forskjellene har kronologisk betydning, er at det på Rørbekk I (Jaksland dette bind), som var i 
bruk omtrent på samme tid i nøstvetfasen som Torpum 13, også kunne observeres samme 
tendens. Hva som utvilsomt likevel knytter dette sene materialet til det tidligere 
nøstvetmaterialet, er en fortsatt omfattende produksjon av mikroflekker på håndtakskjerner. 

Etter nøstvetfasen, i kjeøyfasen/fase 4, før 5500 BP, ble boplassen igjen besøkt. Det er en 
relativt liten andel av det samlede funnmaterialet som, ut fra typologiske trekk og to 14C
dateringer, kan knyttes til dette eller disse besøkene. Det begrensede materialet tyder på at 
aktiviteten har vært av en langt mer beskjeden karakter enn hva som var tilfelle i nøstvetfasen. 
To små funnkonsentrasjoner, der den ene inneholder blant annet tverrpiler og den andre er 
tilknyttet det daterte ildstedet, representerer den påviste aktiviteten fra kjeøyfasen/fase 4. 

Med utgangspunkt i boplassflatens høydenivåer var det, allerede før undersøkelsene startet, et 
reelt håp om å kunne påvise aktivitet fra både nøstvetfasen og kjeøyfasen/fase 4. En viktig 
målsetning var om mulig å kunne øke kildematerialet og dermed forbedre tolkningsgrunnlaget 
rundt faseproblematikken og overgangen mellom de to fasene. Dette har til en viss grad 
lykkes, i og med at den påviste nøstvetaktiviteten må anses for å tilhøre en senere del av 
nøstvetfasen, og at det har vært mulig å påvise en typologisk endring mellom dette sene 
nøstvetmaterialet og materialet fra eldre nøstvetboplasser. Når det gjelder funnmaterialet fra 
kjeøyfasen/fase 4, har tolkningsgrunnlaget vært dårligere. Først og fremst fordi den påviste 
aktiviteten i denne fasen ikke har vært omfattende, men også fordi de to 14C-dateringene som 
faller innenfor kjeøyfasen/fase 4 ikke direkte daterer typiske artefakter fra fasen, som for 
eksempel tverrpilene. Det er en viss sannsynlighet for at tverrpilene kan ha vært avsatt 
samtidig med aktiviteten som er tilknyttet det daterte ildstedet, men dette er langt fra sikkert. 
Det lyktes således ikke å findatere typiske kjeøyfase-/fase 4-artefakter nærmere innenfor 
fasen. 
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Torpum 10 - en boplass fra overgangen mellom mesolitikum og 
neolitikum 
Håkon Glørstad 

I NNLEDNING 

Torpum 10 ligger i gården Torpums (15/1) utmark, i Halden kommune. Boplassen ble 
registrert av Ove Olstad i forbindelse med utredning av ny E6-trase i 1991. Boplassen ble da 
registrert som R26 (Olstad uten årstall), et navn den også har operert under i enkelte senere 
anledninger (f.eks. Glørstad og Boon 2000). Da R26 er et navn som lett kan forveksles med 
andre registrerte boplasser, ble lokaliteten i stedet kalt Torpum 10 ved utgravning, et navn den 
skal ha i alle framtidige sammenhenger. 

Utgravningene på Torpum 10 skjedde, med varierende intensitet og organisering, i perioden 
fra 24. april til 13. august 2002. 27,75 kvadratmeter ble gravd ut for hånd, der grunnen ble 
delt opp i ruter og lag. Det ble i tillegg tatt 14 prøvestikk. 11 arkeologer eller 
arkeologistudenter deltok på utgravningen samt omkring 10 skoleelever fra Rødsberg 
ungdomsskole i Halden. Alt i alt, om man anslagsvis inkluderer arbeidet til elevene, ble det 
nedlagt omtrent 41 dagsverk på undersøkelsen av boplassen. 

Under de delene av utgravningen som innbefattet skoleelevene, var Anja Mansrud feltleder. 
Ellers fungerte forfatteren som leder for undersøkelsen. 

BELIGGENHET OG TOPOGRAFI 

Torpum 10 ligger i en sørøsthellende skråning som ender i en liten flate. Lenger sørøst faller 
terrenget av, mot Ringdalsfjorden. På oversiden, det vil si i vest, stiger berget forholdsvis 
bratt. Inntil bergkanten går en enkel kjerrevei eller hugstvei, orientert nord-sør. Skråningen 
kan sies å danne et amfi omkranset av steilt berg i alle retninger, unntatt i sørøst, der 
skråningen ender i den ovenfor omtalte flaten. Skråningen er stykket opp av to bergknauser. 
Den ene og sørvestligste knausen står som en avslipt tann opp av løsmassene. Den andre og 
nordøstligste knausen er slik formet at det dannes en velavgrenset terrasse på oversiden. 
Denne terrassen er dermed avgrenset av berg i nord, øst og vest. Kun mot sør er terrassen 
åpen, ut mot skråningen. Her i sør, fra kjerreveien og ned langs skråningen, går en flomrenne, 
noe som antyder at det tidvis renner mye vann fra fjellet ovenfor og ned mot flaten under. 
Rennen var 0,3 m dyp og 0,9 m bred i gjennomsnitt. På terrassen lå en kampestein og langs 
berget i nordvest lå en del blokkstein. Det så ut som om isbreen i sin tid, og senere vann og 
vinter, her hadde malt berget i stykker. I sørøst var berget derimot glattskurt. 

Skråningen og flaten nedenfor var bevokst med løvskog, først og fremst osp. Skogen var ikke 
gammel, kanskje ikke mer enn ti til femten år. Der jorden var skrinnere, vokste en og annen 
einer og gran. Undervegetasjonen besto av gress og urter. Det har antakelig, for omtrent 20 år 
siden, vokst stor granskog på stedet, da store, morkne stubber og røtter etter dette treet fantes i 
området. Uten vegetasjon har utsikten vært utmerket mot sørøst og Ringdalsfjorden, mens 
mot de andre himmelretningene har sikten vært begrenset av berg. 

Lokaliteten ligger mellom 31 og 3 7 meter over havet. Den ovenfor omtalte terrassen, som er 
den delen av lokaliteten som skal vies størst interesse da det var her utgravningen foregikk, 
ligger 3 7 meter over havet og representerer dermed de høyestliggende delene av boplassen. 
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Figur 146: Boplassen Torpum 10 sin plassering i landskapet. Boplassen ligger i en liten vik ut mot dagens 
Ringdalsfjord. Vannspeilet er hevet til 35 mover dagens, ekvidistanse: 1 m. 

278 



Svinesundprosjektet bind 2 Varia 55 

Tenker man seg en vannstand omtrent 32 meter høyere enn dagens, ville Torpum 10 ligget i 
kanten av en liten, åpen vik, ut mot et sund som i dag er Ringdalsfjorden (figur 146). 

STRATIGRAFI 

Grunnen på lokaliteten besto i hovedsak av fin til middels grov sand, dekket av en tynn 
humuskappe. I skråningen var det forholdsvis lite stein i grunnen, men inntil fjellkanten på 
oversiden av terrassen, i nord og nordvest, var det forholdsvis mye blokkstein av varierende 
størrelse. Blokksteinen kan tolkes som uteroderte stykker fra bergveggen. Kombinasjonen av 
skrånende terreng og sandgrunn legger forholdene godt til rette for erosjon og utrasning. Et 
godt eksempel på at dette faktisk også hadde skjedd på Torpum 10, var den tydelige 
fl01mennen som skar gjennom boplassen. Det var med andre ord gode grunner til å tro at 
boplassen var forholdsvis erodert og omrotet. 

Stratigrafi en på Torpum 10 var i hovedsak preget av sterk utvaskning av grunnen. I de fleste 
prøvestikkene som ble tatt på boplassen, for å klarlegge funnspredningen, var det en godt 
utviklet podsolprofil. 

Til dette, fra et bevaringsmessig synspunkt, litt traurige bildet, må et viktig unntak føyes , 
nemlig terrassen nordvest· på boplassen. Som tidligere nevnt, var terrassen på tre sider 
avgrenset og skjermet av berg, slik at massene i langt mindre grad enn det som var vanlig på 
boplassen, var utsatt for erosjon og nedvaskning. I tillegg var det mye blokkstein i grunnen, 
slik at sandjorden ble stabilisert av denne grovere massen. Kombinasjonen av berget omkring 
og blokksteinen har trolig ført til at massene har fått ligge mer i ro på terrassen enn ellers. 
Jordprofilet var, som en bekreftelse på dette, også avvikende her i forhold til resten av 
lokaliteten. Podsolprofilet var kun svakt utviklet og flere steder var det faktisk ikke mulig å 
observere bleikjordslaget med anriket masse under. I stedet så det ut til at den naturlige 
lagfølgen i grunnen heller kunne karakteriseres som en brunjordsprofil, med mold over svakt 
utvasket, minerogen masse. Brunjord forekonnner gjeme i solrike hellinger, der utvaskningen 
er begrenset og grunnen er forholdsvis næringsrik. Det er også vanlig med gradvise 
overganger mellom podsol og brunjord, der lokaltopografiske forhold og vegetasjonen 
bestemmer graden av utvaskning. Alt i alt peker dette mot at grunnforholdene på terrassen på 
Torpum 10 var mer beskyttet og næringsrik enn generelt i området. 

Imidlertid var det forhold som tydet på at stratigrafien på boplassen ikke utelukkende var 
naturbetinget. Ved utgravning på terrassen ble følgende lagfølge stedvis påvist: I toppen var 
det et lag med mold eller råhumus (0,06 m tykt), dernest et lite utviklet utvaskningslag (0 til 
0,05 m), stedvis fraværende. Deretter fulgte et lag rødbrun, svakt anriket masse. Det rødbrune 
laget gikk enkelte steder gradvis over til en mer gulbrun farge dypere ned i grunnen, slik 
lagfølgen normalt er i en naturbetinget podsol- eller brunjordsprofil. I enkelte områder var det 
rødbrune laget 0,09 m tykt og etterfulgt av et mer mørkebrunt lag som var omtrent 0,1-0,12 m 
tykt. Dette laget var minerogent, men virket mer humøst enn laget over. Det var lite synlig 
kull i laget, og fargen var generelt mer brunlig enn sort. Under det mørkebrune, humøse laget 
lå den samme gulbrune, minerogene massen som stedvis direkte etterfulgte det rødbrune 
anrikningslaget andre steder på terrassen. Lagskillene mellom det humøse laget og annen 
masse var ikke skarpt. Laget var mest markert helt i sørvest på terrassen, mot flomrennen. 

Både i utvasknings-, anriknings- og det humøse laget var det store mengder kantet stein, 
hovedsakelig av knyttnevestørrelse og mindre. Noe av denne steinen var skjørbrent, men 
mesteparten var nok snarere naturlig oppsprukket. Dette sto i ganske klar kontrast til det 
gulbrune laget under, som var fattig på stein og mer besto av grovere sand. Den steinrike 
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grunnen var ikke jevnt fordelt , hverken over terrassen eller på Torpum 10 generelt. Helt i 
nordøst på terrassen ble laget ikke observert, ei heller i grunnen nedenfor terrassen. Her var 
det kun anriket, rødbrun, grov sand i grunnen. 

Det er grunn til å tro at både det dyptliggende, humøse laget og delvis den steinholdige 
grunnen, ikke var naturens verk, men spor etter menneskelig virke. En mer fyllestgjørende 
begrunnelse for dette vil presenteres senere i kapittelet. 

MÅLSETNING OG PROBLEMSTILLING 

Observasjonene av de topografiske forholdene på Torpum 10 gjorde det nærliggende å tolke 
lokaliteten som erodert og delvis omrotet, slik at mulighetene for å gjøre detaljerte analyser av 
aktivitetsområder og påvise strukturer var liten. Dette gjorde boplassen mindre interessant 
med henblikk på å belyse en av prosjektets hovedproblemstillinger, nemlig romlig 
organisering på boplassene (Glørstad 2001: 23). Boplassen var imidlertid den av de berørte 
lokalitetene ut mot Ringdalsfjorden som lå lavest over havet, og burde dermed høre med til 
den yngste, strandbundne bosetningen som kunne undersøkes i dette området, gitt at 
boplassen hadde ligget ved stranden da den var i bruk. Boplassen kunne ikke under noen 
omstendigheter være eldre enn et havnivå på ca 31 til 33 meter, det vil si omkring 5200-5000 
BP eller ca 4000-3800 f.Kr. i kalibrerte år (Sørensen 1999). Dette gjorde lokaliteten meget 
interessant med henblikk på å fange inn det kronologiske spennet i boplassmaterialet i 
området. Var boplassen strandbundet, ville den være fra overgangen mellom mesolitikum og 
neolitikum - en overgangsfase som er viet stor oppmerksomhet, men som det finnes få 
utgravde boplasser fra på Østlandet. Denne tvetydige statusen til lokaliteten, på den ene siden 
erodert og kanskje omrotet, på den andre siden kanskje fra en periode det knytter seg stor 
interesse og lite boplassmateriale til , gjorde at Torpum 10s vitenskapelige skjebne ble et 
kompromiss. På den ene siden ble det viktig å få avklart status til boplassen med tanke på 
bevaringsgrad, på den andre siden var det interessant å få avklart boplassens kronologiske og 
kulturhistoriske status: Kunne den regnes som strandbundet, og om så var, skulle den 
plasseres innenfor kjeøyfasen eller tidligneolittisk tid? 

Svinesundprosjektet har lagt vekt på å drive utstrakt formidling av arkeologi og kulturhistorie 
til publikum i felt. En del av formidlingsstrategien i 2002 var å ha en formidlingsutgravning 
for ungdomsskoleelever i Halden kommune. Tankene bak, og evalueringen av dette tiltaket, 
vil bli presentert ved en senere anledning (i bind 4 om Svinesundprosjektet). Torpum 10 pekte 
seg ut som en aktuell boplass for en slik formidlingsgravning, da artefaktmaterialet samlet 
framsto som potensielt interessant fra et kronologisk perspektiv, samtidig som boplassen 
kunne være omrotet, slik at muligheten for å påtreffe kompliserte strukturer ble vurdert som 
liten. Muligheten for at verdifull informasjon skulle gå tapt fordi utgravningsmannskapet ikke 
var skolert, var derfor redusert. 

UTGRAVNINGSMETODE 

Det var kun terrassen på Torpum 10 som ble regulært gravd ut. Lokaliteten ble undersøkt etter 
konvensjonelle steinaldergravningsmetoder. Med utgangspunkt i et koordinatsystem ble 
grunnen oppdelt i ruter og lag. Det ble delvis gravd i kvartruter, delvis i kvadratmetersruter. 
Hvert lag var på 0, 1 m. Det ble gravd ned til undergrunnen ikke inneholdt flere oldsaker. 
Massene ble såldet med maskevidde på fire millimeter. For å holde kontrollen stratigrafisk, 
ble det lagt ut en halvmeterbred profilbenk i samme retning som X-aksen. Innenfor 
utgravningsfeltet ble hvert lag gravd ferdig før et nytt ble påbegynt. 
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KlLDEKRITISKE FORHOLD 

Som det har framgått av både beskrivelsene av terrenget og av stratigrafien på boplassen, er 
det en viss grunn til å tro at en del postdeposisjonelle prosesser kan ha virket inn på 
boplassens bevaringsgrad. Flomrennen og den forholdsvis finkornete sandjorden i hellende 
terreng tyder på at nedvasking og utrasing har funnet sted etter at boplassen ble forlatt. Det er 
derfor godt mulig at det innenfor boplassområdet har foregått omrotning av funnene. Dette vil 
ikke ha betydning for boplassmaterialet samlet sett ut fra et kronologisk perspektiv. Er 
boplassen enfaset, bør dermed også materialet samlet være enhetlig kronologisk. Imidlertid 
har mange forskere pekt på at enfasede boplasser hører med til sjeldenhetene, slik at man ikke 
kan ta det for gitt at et materiale gravd fram fra et topografisk velavgrenset område, er 
samtidig. Nå gjelder nok disse forbeholdene særskilt for områder med mindre landehevning 
enn på Svinesund, men det er likevel nødvendig å diskutere dette problemet mer utførlig i 
denne sammenhengen: Både høyere og lavere i terrenget ved Torpum 10 er det registrert 
boplasser (figur 147). Det er kun mindre topografiske formasjoner, som knauser og endringer 
i terrengets helningsgrad, som har definert skillet mellom boplassene. I et mer praktisk 
perspektiv kunne man like gjeme si at de registrerte boplassene til sammen representerte ett 
sammenhengende boplassområde, som meget vel kan være brukt over lang tid. Den 
lavestliggende, registrerte boplassen er samtidig med et havnivå på 25 meter over dagens. 
Dette betyr at lokaliteten nødvendigvis må være fra neolittisk tid eller yngre. Videre er den 
høyereliggende boplassen samtidig med et havnivå på 36 meter over dagens, og må derfor 
være fra slutten av mesolittisk tid eller yngre. Slik sett kan man tenke seg flere scenarier: En 
mulighet kan være at alt materiale er samtidig med den yngste strandlinjen slik at alt 
materialet er neolittisk og yngre. En annen mulighet kan være at området er besøkt jevnlig, 
eller for eksempel minst tre ganger, i perioden fra senmeolitikum til neolitikum og at 
materialet dermed representerer akkumulasjoner over lang tid. En tredje mulighet kan jo være 
at Torpum 10 representerer materiale som er uterodert fra boplassen over, og som kanskje 
dermed også delvis overlapper materiale fra den lavereliggende boplassen. Alle disse tre 
mulighetene, og sikkert mange flere, er tilstede, noe som gjør den kronologiske statusen til 
materialet fra Torpum 10 usikker. 

Holder man seg til terrassen på Torpum 10, hvor utgravningen foregikk, er saken enklere fra 
et kildekritisk synspunkt. Her lå det en forholdsvis kraftig bergrygg på oversiden av terrassen, 
og nedenfor var også massene holdt på plass av berget. Dette reduserer muligheten for at 
omfattende utrasninger har funnet sted. Videre var den steinrike grunnen preget av svak 
podsolidering, der steinene var kantete og bar lite preg av avsliping og avrunding. Dette kan 
også tas til inntekt for at massene har fått ligge i ro, da det er trolig at blokkrik mark holder 
seg mer i ro enn finkornet eller avrundet masse. Disse momentene styrker med andre ord 
antakelsen om at det undersøkte boplassmaterialet har fått ligge i fred for utrasninger. 
Imidlertid danner ikke disse momentene, i den grad de er rett tolket, noe mer enn en bakre 
grense for hvor gamle funnene kan være: De kan ikke være eldre enn alderen på strandlinjen 
ved 37 meter over dagens vannstand. I følge Sørensens kurve (Sørensen 1999) sto havet 37 
meter over dagens vannspeil ca 5500 BP (omtrentlig 4200 f.Kr.), hvilket antyder at 
bosetningen på terrassen ikke kan være eldre enn kjeøyfasen. Funnene kan godt, med 
henvisning til strandforskyvningen, stamme fra yngre perioder, for eksempel første halvdel av 
neolittisk tid. 

Utover de ovennevnte kildekritiske problemene med boplassen, framkom det ikke materiale 
ved utgravningen som indikerer en sammenblanding av faser, hverken fra steinalderen eller 
yngre tidsperioder. 
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Figur 147: Oversikt over boplassområdet på Torpum 10. Registrerte boplassområder, utgravningsfelt og enkelte 
topografiske detaljer er tatt med. 

UTGRAVNINGEN 

Ved registreringen i 1991 var det tatt to prøvestikk: på boplassen, som begge var funnførende 
(Glørstad og Boon 2000: 25, jamfør C 50375). Det var til sammen funnet seks artefakter, men 
selv om ikk:e antallet funn i seg selv var det største, vurderte Olstad boplassens 
forskningspotensial som stort (Olstad uten årstall) . For å ha mer bakgrunnsmateriale til å 
vurdere lokaliteten, ble det foretatt en prøveundersøkelse på Torpum 10 i april 2002. På 
feltkurset for mellomfagstudentene i arkeologi, ved Universitetet i Oslo, ble det tatt 14 
prøvestikk: på lokaliteten. Prøvestikk:ene ble lagt ut i varierende avstand langs en akse 
orientert tilnærmet nord-sør. Lokaltopografiske hensyn avgjorde hvor stikk:ene ble satt. I 1991 
var boplassen forsøkt avgrenset av Olstad. I forhold til denne avgrensningen ble seks 
prøvestikk: tatt innenfor det av Olstad avgrensede boplassområdet. De øvrige åtte var plassert 
høyere opp i terrenget, det vil si lenger vest og nord enn det foreslåtte boplassarealet. 
Bakgrunnen for dette var ikk:e minst at det nettopp var disse områdene som med størst 
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Figur 148: Utgravningsfeltet på Torpum JO. Spredning av større stein, berg som kom for dagen under 
utgravningen, områder der humøst lag var mest tydelig samt et ildsted er tatt med. 

sannsynlighet ville berøres av veiutbyggingen, men også topografiske hensyn virket inn: Nord 
for det foreslåtte boplassområdet lå den ovennevnte terrassen, som må sies å representere den 
beste boflaten i området, tar man utgangspunkt i dagens topografi. Tre prøvestikk ble tatt på 
denne terrassen, to var negative. Ellers var alle prøvestikk på boplassen funnførende , med de 
mest funnrike i overkant av og nordvest for det registrerte boplassområdet. 

Under prøvestikkingen ble det observert forholdsvis fin sand i grunnen over det meste av 
boplassflaten, og det var lett å ta prøvestikkene. På terrassen var imidlertid situasjonen en 
annen: Her var det vanskelig for feltmannskapet å få ned spaden da det var tett med stein i 
undergrunnen. Kun i utkantene av terrassen gikk spaden lett ned i grunnen, og her var det lite 
funn. Ved oppstart av utgravningen ble likevel terrassen valgt som utgravningsområde, da 
bakken her var flatest, slik at det teknisk var lettest å gjennomføre en utgravning. Bakgrunnen 
for at denne typen prosaiske hensyn ble tatt, var på den ene siden at skoleelever fra Rødsberg 
ungdomsskole skulle være med på utgravningen, hvilket gjorde at de mest opplagte tekniske 
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snubletrådene ved en arkeologisk utgravning godt kunne unngås. På den andre siden er det 
gjerne slik at flater og terrasser ofte har mindre masseforflytting enn skråninger, slik at også 
funnkontekstene i utgangspunktet burde være bedre bevart her enn andre steder på boplassen. 

Det ble lagt ut et koordinatsystem med stigende x-verdier mot nord-nordøst og stigende y
verdier mot øst-sørøst på terrassen, noe som omtrent tilsvarer lengde- og breddeorienteringen 
på denne formasjonen. Med utgangspunkt i linjen 50y ble det lagt ut en profilbenk med 
bredde på 0,5 m. Det ble så åpnet to mindre felt, det største på oversiden og ett mindre på 
nedsiden av profilbenken. A vtorvingen skjedde manuelt. Under formidlingsgravningen ble 
det gravd i kvartruter og lag mekanisk oppdelt på 0, 1 m. Det ble åpnet 14,5 kvadratmeter av 
lag l . 

Materialet fra formidlingsgravningen var såpass interessant at det ikke var riktig å avslutte 
undersøkelsene med kun 14,5 kvadratmeter gravd av lag 1. Det ble derfor besluttet å grave de 
åpnede rutene til bunns og utvide feltet slik at de sentrale delene av terrassen ble undersøkt. 
For å spare tid gikk man over til å grave metersruter og 0,1 m lag. Spaden ble dermed det 
mest brukte graveredskapet, mot graveskje under formidlingsgravningen. Feltet ble utvidet til 
å omfatte 24,75 kvadratmeter. Videre ble det åpnet tre kvadratmetersruter lengre nord-nordøst 
på terrassen, ut fra en forlengelse av linjene 49y og Sly. Utvidelsen ble gjort med tanke på å 
avklare funnfrekvensen i denne retningen av boplassen. Ruten lengst i nord-nordøst, nemlig 
58x,49y inneholdt kun 13 avslag eller fragmenter, hvilket i denne sammenhengen utgjorde 
svært få funn. 

Toppen av hvert lag, med unntak av lag 1, ble tegnet i plan, i målestokk 1 :50. Et par mulige 
strukturer ble tegnet i målestokk 1: 10. Plantegningene var i hovedsak basert på innmåling i 
felt av feltgrenser og større naturformasjoner, som, via programmet ArcView, var skrevet ut 
på millimeterpapir. På denne bakgrunnen ble overflaten av lagene og strukturer tegnet. Disse 
tegningene ble så skannet, georeferert og vektorisert, slik at de kan inngå i GIS (geografiske 
informasjonssystemer). Fast fjell rundt boplassen er også målt inn i felt. Det er videre tegnet 
utsnitt av profilene, både langs profilbenken og feltkantene. Valget av utsnitt for profiltegning 
var avhengig av at lagfølgen hadde mulige kulturbetingete innslag. Der det kun var skilt ut 
naturlig lagfølge (podsol- eller brunjordsprofil), ble det ikke tegnet profiltegning. 

Fra mulige strukturer og atypisk jordprofil er det tatt ut prøvemateriale. Kull fra en struktur 
ble sendt til 14C-datering, mens jordprofilet ble undersøkt kjemisk og visuelt. 

Utgravningen forløp uten store problemer, men gikk over et lengre tidsrom og med mange 
involverte utgravere, der de fleste må karakteriseres som å være langt fra fullbefarne. Likevel 
må det sies at alt i alt kom det et spennende materiale for dagen og et representativt område av 
boplassen ble undersøkt. Prøveruter lengst i nord-nordøst på terrassen viste en klar nedgang i 
funn i denne retningen og i sør-sørvest sørget flomrennen og sterk helling for å gjøre 
utvidelser i denne retningen lite aktuelle. De sentrale delene av funnførende område på 
terrassen er dermed undersøkt. For resten av boplassens vedkommende må man si at 
kunnskapen er mer fragmentarisk. Prøvestikkene ga få diagnostiske funn, men antyder at man 
kunne forventet å gjøre funn av samme karakter som på terrassen, i hvert fall på samme 
høydenivå av lokaliteten. Dette kan for eksempel illustreres med funn av en tverrspiss i 
prøvestikk 12, 33 meter over havet, og en enegget spiss i prøvestikk 6, 34 meter over havet. I 
utgangspunktet får man derfor tro at utvalget av framgravde gjenstander er rimelig 
representativt og, som det senere skal argumenteres nærmere for, at sentrale deler av 
boplassen er undersøkt. 
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Ved fullført utgravning av lag 1 ble det klart at stratigrafien på terrassen ikke var av den typen 
man normalt finner i Svinesundområdet, da profilet til tider klart minnet om et 
brunjordsprofil. Det var imidlertid ingen grunn til å tro at lagfølgen representerte noe annet 
enn et naturlig jordprofil. Etter hvert som lag 2 ble påbegynt, fikk man mistanke om at den 
stratigrafiske situasjonen kanskje var mer kompleks. Det var nemlig tendenser til at 
jordsmonnet enkelte steder ikke kun var anriket, men også inneholdt svake spor etter organisk 
materiale. Ved opprensing av toppen av lag 3, det vil si etter at lag 2 var ferdiggravd, ble 
mistanken ytterligere styrket: I overkant av feltet, spesielt langs linjen 4 7y som dannet 
feltgrensen, var det mulig å skille ut et dårlig markert lag som i hovedsak strakte seg mot 
sørvest og flomrennen. I profilet langs 47y-linjen var det ikke mulig å spore klare fyllskifter 
på dette nivået. Det ble derfor besluttet å holde fast ved gravestrategien med mekanisk 
oppdelte lag på 0, 1 m. Ved utgraving av lag 3 var det mulig å ane, i noe sterkere grad enn i de 
overliggende lagene, tendenser til fyllskifte, ved at innholdet av organisk materiale delvis var 
høyere. Dette gjaldt spesielt i de sørvestre delene av feltet. Det var ikke mulig å se klare 
grenser på fyllskiftet, og her og der ellers på feltet ble den samme massen observert som 
diffuse lommer og linser. Inntil vestkanten av profilet, hovedsakelig innenfor ruten 46x,50y, 
ble det skilt ut et tydeligere fyllskifte , som var en del mer kullholdig enn ellers. Dette ble 
definert som en struktur og gravd for seg. 

Ved opprensing av toppen av lag 4 var det kun i et mindre område noe lenger sør på feltet, i 
forhold til hvor det diffuse fyllskiftet kunne observeres i laget over, at det var mulig å skille ut 
et mer burnøst eller organisk fyllskifte. I profilet langs 47y-linjen var det nå mulig å se relativt 
klart at under et anriket minerogent lag, kom et mer humøst lag for dagen. Avgrensningen av 
laget horisontalt og delvis vertikalt var stedvis uklar. 

Under utgravningen ble det også gjort observasjoner om forholdet mellom kantete, delvis 
skjørbrent stein og lagfølgen: I det mekanisk utskilte lag 1, 2 og delvis lag 3 var det svært 
mye slik stein i grunnen. I lag 3 avtok mengden slik stein markert mot bunnen av laget. Det så 
ut som om den steinholdige grunnen i dybden sammenfalt med dybden av det hurnøse laget, 
mens det under dette laget, eller i stratigrafiske nivåer som tilsvarte denne dybden, var mindre 
stein og hovedsakelig fin til mellomgrov sand, slik det ellers var på Torpum 10. 

Det er altså grunn til å framheve at det utgravde området utviste en atypisk stratigrafi og at 
mengden stein i grunnen sammenfalt med denne på en slik måte at steinmengden var stor over 
eller i de samme nivåene som det hurnøse laget ble påvist, ikke i stratigrafisk lavereliggende 
områder. 

Etter hvert som utgravningen skred fram, kom stadig mer av berget på nedsiden av terrassen 
til syne. Funnførende lag var her med andre ord tynt, og det ble tydelig hvordan berget rundt 
terrassen dannet en gryte som holdt massene på plass. Dette kan illustreres med antall gravde 
kvadratmetersruter: I lag 1 ble det gravd 32 fullstendige eller delvise ruter. I lag 2 ble 31 ruter 
undersøkt, mens i lag 3 ble 24 ruter helt eller delvis utgravd. I lag 3 avtok funnmengden 
markant, slik at kun en kvadratmetersrute ble undersøkt av lag 4. Her var nemlig 
funnmengden forholdsvis høy i lag 3, og det var antydning til et fyllskifte, slik at også det 
underliggende laget måtte undersøkes. 
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Figur 149: Profilet langs linjen 47y. 1 er torv og humus, 2 er utvasket, minerogen masse, 3 er rødbrun, 
minerogen masse, 4 er gråbrun, humøs minerogen masse, og 5 er gulbrun minerogen masse. Ser stein og x er 
kull. 
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Figur 150: Profilet langs linjen 50y. 1 er torv og humus, 2 er utvasket, minerogen masse, 3 er gulbrun, 
minerogen masse, 4 er rødbrun masse og 5 er sterkt kullblandet masse (ildsted). Ser stein. 
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Figur 151: Profilet langs liryen 48x. 1 er torv og humus, 2 er utvasket, minerogen masse, 3 er gulbrun 
minerogen masse, og 4 er gråbrun, humøs minerogen masse. S er stein. 
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Figur 152: Utgravningen av Torpum 10. Øverst: Utgravningsfeltet på terrassen mot øst. Lag 2 er gravd ferdig. 
Nederst: Boplassen under utgravning, sett mot sørsørvest. Legg merke til den frodige vegetasjonen. Herdis 
Sletmo graver, mens Hanne Arskog sålder. Foto: Håkon Glørstad. 

287 



Svinesundprosjektet bind 2 Varia 55 

48x/50y 47x/50y 46x/50y 

I Fyllskifte I Stein ) 

J 1/ 
0 I Renne/ 

I grøft 

I 

+ I 
48x/49y 47x/49y 4sx14sy 

Figur 153: Øverst: Plantegning av ildsted i toppen av lag 3. Ildstedet har gitt datering til 4830±50 BP (TUa -
4003). Nederst: Fotografi av profilet langs linjen 47y. Ruten heter 48x,47y. Her var det humøse laget c,'esidert 
mest tydelig og synes godt i profilet. Foto: Håkon Glørstad. 
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Som oppsummering av selve utgravningen skal det vektlegges at undersøkelsen av lokaliteten 
Torpum 10 var konsentrert til en terrasse på den høyestliggende delen av lokaliteten. De 
sentrale delene av denne terrassen er undersøkt ned til funntomme områder, der lagfølgen 
virket forholdsvis urørt, både av menneskelig virke og naturens utvaskings- og 
amikingsprosesser. 

FUNNMATERIALE 

Fra de knappe tretti kvadratmeterne som ble undersøkt har det framkommet 11 743 funn. Om 
funnmengden er like stor over hele boplassen, kunne man forventet at funnmengden totalt var 
rundt 171 000 artefakter, om man tar utgangspunkt i et beregnet boplassareal på 400 
kvadratmeter. Imidlertid er det lite trolig at funnmengden er jevn over boplassflaten. Det var 
for eksempel ganske stor variasjon i funnmengden på den undersøkte terrassen. Likevel er det 
grunn til å framheve det store antallet funn fra det lille utgravningsområdet, som forskjellig 
fra boplassene som er undersøkt fra tidligere faser på Svinesund. Hva dette kan bety vil kort 
drøftes senere i dette arbeidet ( avsnittet om funnspredning). 

Følgende artefakter er skilt ut ved gjennomgang av funnene: 

Råstoff Gjenstand Form Ant. 
Bergkrystall: Avslag 1 

Kvarts: Avslag 2 
Avslag med uregelmessig retusi 1 

Kvartsitt: Avslag 1 

Sandstein: Fragment med slipespor 1 
Slipeplate en konkav slipeflate 6 

Slipeplate to motstående, konkave slipeflater 2 

Bergart: Øks tverregget 1 
Malestein 1 
Avslag slipt 1 
Avslag 1 

Sum bergart: 18 

Bein Brente bein 153 

Kull Prøve 7 

Tabell 26: Gjenstander av bergart og organisk materiale fra Torpum I 0. 
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Gjenstand k\nt. [Form k\nt. primærtild. 

Slipt flint? 1 ~vslag 1 

Pilspiss: Q IA-spiss 120 

31 ~negget 

1 ~angefragment 

86 ~erregget 

Flekke: Q med skråbuet enderetusj 112 

~ medrygg 

1 med rett enderetusj 

~o med kantretusi 
3 lbor 
82 

Mikroflekke: ~ med skråbuet enderetusj 103 

3 medrygg 

!7 med kantretusj 
1 med hakk 
90 

Avslag og fragment: Il skjellhugd skive 11041 

12 lstikkel 

6 mednebb 

8 lbor 
,k> med konveks retusj og skarp sidekant 
3 imed rett retusj og skarp sidekant 

~2 med konveks retusj 
31 med konkav retusj 
48 med rett retusj 

5 med hakk 

11 med bølgeretusj 
3 med tanning 

2 med totalretusierte sidekanter 
10 med retusjerte kanter som møtes i vinkel på tilnærmet lik 90° 
1 med rygg og rett retusj 
1 medrygg 

27 med kombinert retusj 
115 med uregelmessig retusj 

3345 avslag 
7374 fragment 

Kieme: 2 skiellskivekieme 188 
19 med plattform 
102 bipolar 
1 knute 
1 plattformavslag 

24 uregelmessig 

39 Kjernefragment 

Sum flint: 11565 11565 

Tabell 27: Gjenstander av flint fra Torpum JO. 
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KNAKKEA VF ALLET AV FLINT 

10 719 stykker er skilt ut som primærtildannede avslag og fragmenter, noe som utgjør 91 
prosent av det totale funnmaterialet. Flere forhold kan antydes på denne bakgrunnen. For det 
første kan man slå fast at det er produsert flintredskaper på terrassen, da avslagene og 
fragmentene må regnes som avfall etter knakkeaktivitet. Andelen fragmenter i forhold til 
avslag er 2,2 til 1, noe som antyder at nedarbeidingen og nedknusningen av materialet er 
ganske omfattende. I tråd med dette, men også med henvisning til avslagenes utforming, kan 
man se rammene av den vanligste bearbeidingsteknikken av flinten. Avslagene har ofte en 
klar og relativt utstående slagbule, noe som gjerne framkommer når man bruker en 
knakkestein til reduksjonsprosessen, i stedet for indirekte teknikker (Petersen 1999: 37). 
Framsiden av avslagene har videre avspaltningsarr som viser avspaltninger av uregelmessige 
avslag. En del avslag er også karakterisert av, i tillegg til markert slagbule, å være korte og 
brede, målt i slagretningen. Også dette er karakteristisk ved bruk av hard teknikk. Det virker 
som metoden har vært forholdsvis lite raffinert. Man har kun brukt knakkestein, og avslag ser 
ut til å ha vært det i hovedsak ønskede produktet av reduksjonssekvensen. 

Ett avslag er her verdt en spesiell kommentar, nemlig en "skjellskive", eller et skjellformet 
avslag. Et skjellformet avslag har som sin forside et større avslags bakside (slagbuleside), slik 
at avslaget fra siden får en dobbelkonveks form, slik et skjell har det. Både enkelte redskaper 
og noen kjerner kan knyttes til denne typen avslag. 

KJERNENE AV FLINT 

Det er skilt ut til sammen 188 kjerner og kjernefragmenter. Utgangspunktet for kjernene ser 
utelukkende ut til å ha vært strandflintknoller, stort sett relativt små. De fleste kjernene er ikke 
særlig forseggjorte, men er avslagskjerner med og uten plattform. Kjernefragmentene 
stammer også i hovedsak fra slike kjernetyper. Det må derfor være lov å si at kjernematerialet 
er dominert av forholdsvis uregelmessige avslagskjerner. Det er fristende å se dette i 
sammenheng med knakkeavfallets karakter, som var dominert av avslagsproduksjon i hard 
teknikk. 

Det finnes et lite innslag av mer raffinerte teknikker. I denne sammenhengen må to 
skjellskivekjerner nevnes. Skjellskivekjerner er avslag der man fra avslagets bakside 
(slagbulesiden) har slått nye avslag (Petersen 1999: 60). Skjellskivene får dermed, som nevnt, 
form av et skjell, med konveks bue både på for- og baksiden. Skjellskivekjernene settes 
vanligvis i forbindelse med produksjon av tverrspisser, en mulighet som i høy grad også er 
tilstede på Torpum 10. 

Enkelte plattform- og uregelmessige kjerner antyder en form for mer kontrollert reduksjon 
enn ved produksjon av uregelmessige avslag. tolv uregelmessige kjerner har plattform og en 
motstående pol. Det ser ut som om reduksjonen har foregått ved at polen har vært plassert på 
et underlag - kanskje av tre eller stein - hvorpå det er slått avspaltninger fra plattformen. 
A vspaltningsarrene er i noen tilfeller forholdsvis avlange og slanke, slik at man kan hevde at 
formålet med kjernens utforming i noen grad har vært å produsere flekker eller helst avlange, 
"flekkeliknende" avslag. Dette ønsket om å produsere primærtildannede artefakter av denne 
typen, kan man også se antydet på to av plattformkjernene: A vspaltningsarrene er såpass 
regelmessige og avlange at man kan antyde intensjonell produksjon av flekker, eller helt 
presist, avslag som er lengre enn de er brede. 
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Figur 154: Pilsp;sser, mikroflekker og flekker av flint fra Torpum 10. Øverste linje viser, fra venstre mot høyre, 
fem tverrspisser, tre eneggete spisser og en A-spiss. Andre linje viser fra venstre mot høyre tre flekker med 
kantretusj, to flekkekniver og ett flekkebor. Tredje linje viser en flekke med rygg, dernest seks flekker. Fjerde 
linje viser en mikroflekke med skråbuet enderetusj, en mikroflekke med steil kantretusj, dernest fem mikroflekker. 
Målestokk 1:1. Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh. 
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Figur 155: Flintredskaper av avslag, lgerner og emne av flint fra Torpum JO. Første linje viser fra venstre to 
avslag med konveks retusj og skarp sidekant (kniver) og to avslag med konkav retusj. Andre lirye viser en 
plattformlgerne, to lgerner med plattform og motstående pol og en slgellskivelgerne. Tredje lirye viser en 
slgellskive eller et slgellformet avslag. Målestokk 1: 1. Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh. 

Den største gruppen kjerner er de bipolare. Det er åpenbart at bipolar reduksjon er siste trinn i 
reduksjonsprosessen av mange kjerner. Det er helt tydelig når det gjelder kjernene med 
plattform og motstående pol. Her er i mange tilfeller plattformresten så liten at en videre 
reduksjon måtte skje gjennom bipolar teknikk, og enkelte av de slankeste bipolare kjernene 
ser ut til å være neste trinn i reduksjonsprosessen av kjernene med plattform og motstående 
pol. Mange bipolare kjerner, kanskje de fleste, er åpenbart forsøk på å redusere større avslag 
eller kjernefragmenter, med tanke på å utnytte flinten fullstendig for produksjon av avslag. 
Andre ser ut til å være restene av små flintknoller som utelukkende er redusert bipolart. 

Det ble ovenfor nevnt at enkelte av de bipolare kjernene er slanke, og det er grunn til å 
framheve dette ytterligere. Det ser ut som om bipolar teknikk er brukt intensjonelt med tanke 
på å framstille en bestemt type primærtildannet artefakt. Det er avslag eller "flekkeliknende" 
avslag som er forholdsvis kraftige og lange, eller som har et tilnærmet trekantet tverrsnitt. 
Restproduktet, selve kjernen, tenderer dermed mot å få et kvadratisk, rektangulært eller 
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rombisk tverrsnitt, mot uregelmessig ovalt til spissovalt, som nok er det vanligste tverrsnittet 
på bipolare kjerner. 

Man kan oppsummere med å si at det i hovedsak er dominert av avslagskjemer, men det 
finnes et lite innslag som peker mot produksjon av mer flekkeliknende artefakter. Disse 
artefaktene ser ut til delvis å være ønsket framstilt som kraftige, gjeme trekantete i 
tverrsnittet. Utgangspunktet for kjernene er nesten utelukkende relativt små strandflintknoller. 

MIKROFLEKKER AV FLINT 

Det er skilt ut 103 mikroflekker på Torpum 10. Dette utgjør 0,9 prosent av det totale antallet 
flintgjenstander på boplassen. Med mikroflekke menes her avslag som er minst dobbelt så 
lange som de er brede og der bredden ikke er større enn 0,8 cm. Det er, etter min mening, tre 
åpenbare måter å vurdere dette materiale på, med tanke på å avgjøre om mikroflekkene er 
resultat av en intensjonell mikroflekkeproduksjon, eller mer tilfeldige avspaltninger. 

Den første måten er å se på kjernematerialet. Det er ingen typiske mikroflekkekjerner funnet 
på Torpum 10. Det er heller ikke i blant kjernefragmentene skilt ut rester av denne typen 
kjerner. 

Den andre måten er å se på de sekundærbearbeidede artefaktene. Er det påfallende mange 
redskaper, eller redskapsdeler, laget på mikroflekker? Det er skilt ut to mikroflekker med 
skråbuet enderetusj. Retusjen på begge stykkene er fin. Det er videre skilt ut to mikroflekker 
med rygg. Flekker og mikroflekker med rygg regnes gjeme som produkter av 
kjernepreparering ved produksjon av flekker og mikroflekker og er således holdt som en god 
indikator på intensjonell flekke/mikroflekkeproduksjon. Det er også skilt ut syv mikroflekker 
med kantretusj. Finheten og stringensen på retusjen varierer en god del. Enkelte stykker har 
en forholdsvis jevn og steil retusj langs den ene kanten. Det er med andre ord funnet elleve 
mikroflekker med en form for retusjering. 

Den tredje måten å vurdere mikroflekkematerialet på, er å se på produksjonen og utformingen 
av mikroflekkene. Et gjennomgående trekk er at de er uregelmessige. De har sjeldent klart 
parallelle kanter og avspaltningsarr på forsiden etter andre mikroflekker. Mange av de utskilte 
mikroflekkene ser ut til å være framkommet gjennom bipolar reduksjon. De har ofte 
knusespor både i distal- og proksimaldelen. Slagbulen er i enkelte tilfeller fraværende, og er 
erstattet med et hakk, slik at denne enden får V-form, noe som ofte skjer ved svært hard 
reduksjon. Videre har mange av mikroflekkene klart trekantet, rektangulært eller trapesformet 
tverrsnitt, noe som de kan ha fått gjennom reduksjon av allerede slanke bipolare kjerner. Dette 
gjelder også de mikroflekkene som har retusjering. Det er derfor fristende å konkludere med 
at hovedparten av mikroflekkene ikke kan betraktes som intensjonelt produserte av 
mikroflekkekjerner, men enten som framkommet tilfeldig gjennom annen reduksjon, eller 
framkommet ved sluttreduksjon av forholdsvis slanke, bipolare kjerner. 

Igjen sitter man med to mikroflekker som skiller seg ut. Den ene ser ut som et mislykket 
forsøk på å lage et skjellformet avslag, da den har et større avslags bakside som front. Den 
andre mikroflekken er den ene av de syv med kantretusj. Denne er forholdsvis veldannet, har 
parallelle sider og steil kantretusj på den ene siden. Den er ganske tykk (0,3 cm) og bred (0,7 
cm). Før retusjeringen har stykket derfor mest sannsynlig vært bredere enn 0,8 cm og kan 
dermed ikke i utgangspunktet karakteriseres som en mikroflekke. Det er derfor fristende å 
konkludere med at det ikke er intensjonell mikroflekkeproduksjon på Torpum 10. De få 
sekundærtildannede elementene som peker i motsatt retning, bør nok nedtones i forhold til det 
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generelle inntrykket av tildanningen av disse stykkene, som sluttreduksjon av bipolare kjerner 
og tilfeldige avspaltninger. 

FLEKKER AV FLINT 

Det er skilt ut 112 flekker på Torpum 10. Dette utgjør 1 prosent av det totale antallet 
flintgjenstander på boplassen. Med flekke menes her avslag som minst er dobbelt så lange 
som de er brede og der bredden er større enn 0,8 cm. Også i tilfellet flekkene er det viktig å 
avgjøre om de er intensjonelt produsert, eller mer tilfeldige produkter av avslagsproduksjon. 
Det er skilt ut to kjerner som med en viss sikkerhet kan karakteriseres som flekkekjerner, noe 
som peker mot en viss intensjonell produksjon av flekker. 

Ser man på redskapene som er laget av flekker, er andelen en del høyere enn for 
mikroflekkene. 30 flekker har retusjering. Det er skilt ut fire flekker med rygg. En av disse er 
utvilsomt slått av en plattformkant på en plattformkjerne, slik at det er usikkert om den var 
ment som en form for kjernepreparering for flekkeproduksjon, eller kun som en form for 
plattformavslag. De tre øvrige flekkene kan være intensjonelt produserte. En av dem har 
ryggpreparering fra begge kanter, mens to kun har fra den ene siden, slik som det også er 
påvist på andre, norske boplasser (f.eks. Ballin og Jensen 1995: 220). 

Det uretusjerte flekkematerialet er heterogent. De fleste stykkene ser ut til å være avslag som 
tilfeldigvis er blitt dobbelt så lange som brede under knakkeprosessen. De ser alle ut til å være 
laget ved bruk av knakkestein direkte på kjernen. Enkelte har framkommet gjennom bipolar 
reduksjon og bør tolkes på samme måten som mikroflekkene som er tildannet på samme 
måte. Et fåtall flekker, kanskje syv stykker, er såpass regelmessige at de kan se ut til å være 
intensjonelt produsert. Av disse er flere sekundærretusjert, og det kan i denne sammenhengen 
være interessant å spørre om sekundærretusjeringen er utført fordi intensjonen var å lage 
flekkeredskaper, eller fordi flekkeliknende avslag tilfeldigvis er benyttet som redskaper. Faren 
er stor for at forsøket på å besvare dette spørsmålet ender opp i en "høna eller egget" -
diskusjon. Den mest troverdige konklusjonen er, etter min mening, at det har forekommet 
regulær flekkeproduksjon i liten målestokk på Torpum 10. Både kjernematerialet, 
sekundærbearbeidingen og enkelte flekker peker i den retning. 

REDSKAPER AV FLINT 

Redskapene, det vil si sekundærbearbeidete artefakter, fordeler seg både på 
primærtildanningskategoriene flekker og mikroflekker, men særlig på avslag og fragmenter. 
Ser man bort fra pilspissene, utgjør det sekundærretusjerte materialet 3 prosent av det totale 
antallet flintartefakter. Retusjerte avslag og fragmenter utgjør 2,8 prosent. Man kan derfor 
konkludere med at redskaper laget på avslag og fragmenter ser ut til å være det vanligste på 
boplassen. Dette styrker antakelsen om at flekketeknologien er perifer, kvantitativt vurdert. 
Det er videre verdt å merke seg at andelen retusjert materiale er forholdsvis høy. 

Mange avslag og særlig fragmenter har retusjering som ikke kan bestemmes nærmere. 
Grunnen til dette kan være at redskapet har gått i stykker, slik at retusjen ikke er komplett, at 
retusjen er utført på en uregelmessig måte, eller at retusjen har framkommet ved bruk av en 
primærtildannet artefakt. Ser man bort fra den store gruppen med uregelmessig retusjerte 
avslag og fragmenter, synker redskapsprosenten til 1,8 prosent. Også innenfor denne gruppen 
må flere sekundærbearbeidete artefakter karakteriseres som temmelig enkelt eller skjødesløst 
tildannet. Distinkte retusjeringer, der det ser ut til at det har vært en klar tanke bak stykkets 
totale utforming, synes å være mer uvanlig enn en form for forefallende retusjering av avslag 
og fragmenter med tanke på å utføre en eller flere oppgaver. Hvorvidt denne tendensen har 
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forhistorisk signifikans og ikke bare er et produkt av at redskapene er brukt opp før de ble 
kassert, er viktig å ha i mente som forbehold mot å avskrive en utstrakt form for regulær 
redskapsproduksjon. Det kan jo være at det lave antallet regulære redskaper er et uttrykk for 
den samme nedarbeidingen som kom til syne ved gjennomgangen av knakkeavfallet, det vil si 
at flinten brukes og reduseres helt til stykkene er så små at de ikke lenger kan brukes. 

Noen regulære redskaper kan imidlertid skilles ut. Flekkene har i flere tilfeller en form for 
retusjering som gjør det sannsynlig at de har vært bruk som kniver, det vil si at de har 
skråbuet enderetusj. Også blant avslagene og fragmentene er det mulig å skille ut kniver, det 
vil si stykker med konveks eller rett retusj og skarp kant. Andre regulære redskaper er 
skrapere med konveks retusj. Alle stykker med konveks retusjering er nok ikke skrapere, men 
en del kan utvilsomt skilles ut som slike. Likeså er det mange stykker med konkav retusj, 
hakk, tanning eller bølgeretusj. Det er fristende å tolke disse som en form for pilskaftglattere 
Garnfør Glørstad 1998b: 69). 

Det er skilt ut tre stikler og seks nebbformede redskap. Disse representerer antakelig 
forholdsvis overlappende funksjonsområder som graving i tre, hom eller bein. 

Av andre, mer regulære redskaper bør borene nevnes. De er særlig laget på fragmenter, men 
også på flekker og avslag. Flekkeborene er relativt flate og spinkle og har neppe vært brukt på 
særlig hardt virke, eller til grovarbeid. A vslags- og fragmentborene er en heterogen gruppe. 
To er kraftige, med trekantet tverrsnitt og ser ut som knekte flekkebor, slik de opptrer på 
neolittiske boplasser. Tre er forholdsvis butte, kraftige og med trekantet tverrsnitt, mens de 
øvrige er forholdsvis flate og minner om de allerede omtalte flekkeborene. 

Som et tegn på en form for "forefallende" redskapstilvirkning, som drøftet over, kan nok de 
mange stykkene med kombinert retusj nevnes. Dette er i hovedsak kombinasjoner av rett, 
konkav og konveks retusjering, men også hakk og bølgeretusj forekommer relativt hyppig. 

Til slutt skal gruppen med rett retusjering nevnes. Dette er en forholdsvis stor gruppe og 
funksjonen til de forskjellige stykkene varierer nok. Enkelte skal nok oppfattes som skrapere. 
Andre stykker er utvilsomt forarbeider til pilspisser. Denne gruppen skal drøftes nærmere. 
Under behandlingen av mikroflekkematerialet ble det påpekt at den mest regulære 
mikroflekken hadde steil kantretusj på den ene siden. Liknende, steil, rett kantretusj kan 
gjenfinnes på noen avslag og fragmenter. Retusjen går tvert på slagretningen. Den mest 
sannsynlige tolkningen av disse stykkene er, etter min mening, at de er forarbeider til 
pilspisser, helst tverrspisser og i noe mindre grad eneggete spisser. Pilspissene er laget ved at 
distal- og proksimaldelen av avslaget er retusjert bort, slik at kun midtstykket er tilbake. Jeg 
har skilt ut i hvert fall fem slike stykker blant avslag og fragmenter med rett retusj, der 
arbeidet med å lage tverrspissen er halvveis utført. Mikroflekken med steil kantretusj skal nok 
tolkes på samme måten, det vil si som forarbeid til en enegget spiss. 

PILSPISSER AV FLINT 

Det er skilt ut 120 pilspisser, der 86 er tverregget, 31 er enegget, to er A-spisser, mens en er et 
tangefragment til en A-spiss. Pilspissene utgjør en prosent av gjenstandsmaterialet av flint, 
noe som må sies å være en høy andel. 

Tverrspissene er alle laget på avslag. De varierer i utforming, lengde og bredde. Alle grader 
av helning på eggvinkelen finnes i materialet, og det er en gradvis overgang til eneggete 
spisser. Lengste tverrspiss er 3,6 cm lang, mens den korteste er 1,2 cm. Det sier seg derfor, på 
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bakgrunn av disse momentene, at variasjonen i utseende er stor. Som nevnt over, er det også 
påvist emner til tverrspisser i avslagsmaterialet, og det er påvist spesialiserte kjerner for 
tverrspissproduksjon. Skjellskivekjernene er tolket som kjerner for produksjon av 
tverrspissemner (Petersen 1999: 60, Andersen 1978), og både kjernene og skjellskivene er 
påvist på boplassen. Enkelte spisser har jevn overflate på begge sider, uten avspaltningsarr. 
Det er trolig at flere av disse er laget på skjellskiver. De fleste er nok likevel laget på vanlige 
avslag. Et annet påfallende trekk er at det ofte er kalkskorpe på tangedelen, hvilket antyder at 
avslagskjernene er laget av relativt små strandflintknoller. Flere tverrspisser er brent eller har 
skader i eggen, hvilket antyder at de har vært brukt, og kassert ved at harpiksen de var festet 
fast i pilskaftet med, er myket opp i kanten av bålet, slik at pilspissen har falt inn i ilden. 

De fleste eneggete spissene er laget av samme primærtildannede emner som tverrspissene, det 
vil si av avslag. Enkelte ser også ut til å være laget på skjellskiver. Spissene varierer i lengde 
fra 2,8 til 1, 7 cm. Variasjonen i størrelse er dermed noe mindre enn for de tverreggete 
spissene. Det er intet klart statistisk skille mellom tverrspissene og de eneggete spissene. 
Gruppene er skilt fra hverandre ved at de eneggete spissene har mindre enn 60 prosent 
retusjering av den ene siden, mot de skjeveggete tverrspissene som har over 60 prosent 
retusjering (Helskog et al. 1976: 25). I Sverige er det ikke alltid vanlig å skille mellom 
tverrspisser og eneggete spisser (Persson 1998: 72), og på Torpum 10 kunne man berettiget 
spurt om skillet mellom de to spisstypene er interessant. De mest typegode eksemplarene 
rettferdiggjør imidlertid i noen grad oppdelingen, da det ser ut som det er en klar tanke om 
form bak utforming. Et annet moment, som taler for betydningen av å skille ut typen som 
egen gruppe, er at enkelte stykker også skiller seg fra tverrspissene ved at de har slagbulen 
ved tangen, som også A-spissene har det. Enkelte stykker er åpenbart laget av forholdsvis 
kraftige, men lange avslag, framkommet ved bipolar reduksjon. Det er fristende å sette de 
slanke bipolare kjernene og kjernene med plattform og motstående pol i forbindelse med 
produksjon av råemner til eneggete spisser. I eldre litteratur tenkte man seg at den ene siden 
av den eneggete spissen, som har total retusjering, var en form for forsterkningsretusj for å 
styrke prosjektilet (Meinander 1964). Som en slags variant av denne tanken kan man kanskje 
hevde at flintknakkeren har bestrebet seg på å lage kraftige, flekkeliknende avslag, som lett 
kunne bearbeides til sterke, slanke pilspisser. 

Den minste gruppen av pilspisser er A-spissene, med en hel og to fragmenterte spisser. Den 
hele spissen er 2,3 cm lang og er laget på et avlangt avslag, der slagbulen sitter i tangen. 
Tangeretusjen er av type A 1. A1-retusj har også det ene tangefragmentet, mens det tredje 
stykket ser ut til å ha hatt A2-retusjert tange. Også denne spissen er laget på et 
"flekkeliknende" avslag. Man kan derfor konkludere rp.ed at heller ikke A-spissene ser ut til å 
være produsert på regulære flekker, men på grunnlag av avlange avslag. 

ET MULIG SLIPT AVSLAGA V FLINT 

Av hensyn til dateringen av boplassen og kulturhistorisk plassering av materialet, skal ett 
avslag med mulige spor av sliping nevnes. Avslaget har største mål på 1,4 cm, mens det 
mulige slipte partiet kun er 1, lx0,2 cm. Det er derfor i utgangspunktet en liten flate som skal 
vurderes. Flaten er plan og utgjør distaldelen av avslaget. Det kan se ut som det er slipespor, 
hovedsakelig i en retning på flaten, men det er også avknusninger. Det er vanskelig å avgjøre 
om slipesporene er rester av intensjonell sliping, slik at stykket stammer fra en slipt flintøks, 
eller om det er dannet av istransport eller annen naturlig avsliping. Under arbeidet med å 
katalogisere materialet fra boplassen, var slipt flint fra flintøkser en gjenstandskategori som 
det ble sett spesielt etter, på grunn av gruppens kronologiske betydning. Når kun ett 
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Figur 15 6: Øks av bergart fra Torpum 10. Øksen er erodert, slik at opprinnelig form er forsøkt skissert. 
Målestokk 1:1. Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh. 

mulig stykke er skilt ut bør det bety at andelen slipt flint i materialet er svært liten. På denne 
bakgrunnen er det nærliggende å tolke stykket som en naturdannelse. En annen mulighet kan 
selvfølgelig være at stykket stammer fra en slipt øks, men at denne gjenstandgruppen har vært 
meget sjelden på den tiden boplassen var i bruk. 

GJENSTANDER AV BERGART 

Flint er det desidert vanligste hardmaterialet på Torpum 10, men det er også skilt ut 18 
gjenstander av ulike typer bergart. Noen av disse fortjener nærmere kommentar. Først og 
fremst skal en tverregget øks av bergart nevnes. Fargen på øksen er grågrønn og teksturen er 
heterogen, der det både er mørkegrønne, kantete kom og gråhvite staver ispedd. Stykket er 
svært erodert, men det er likevel, på grunnlag av rester av opprinnelig slipt overflate, mulig å 
bestemme formen. I frontsnittet har øksen forholdsvis parallelle sider fra nakke til egg. Eggen 
går ut i en konveks bue, nakken er tvert avskåret. I sidesnittet har stykket tydelig kileform, der 
største tykkelse ligger ved nakken. Undersiden er sterkere hvelvet enn oversiden, slik at øksen 
er tydelig tverregget. Nakkesnittet er uregelmessig rombisk. Bredsidene ser ut til å ha vært 
ganske fullstendig slipt, mens det er noe mer usikkert om smalsidene har vært slipt. Små 
bevarte spor av slipt overflate også på smalsidene, kan tyde på det. Øksen er ikke særlig stor, 
lengden er 8,8 cm, bredden 4,2 cm og tykkelsen 2, 7 cm. 

Andre bergartsgjenstander verdt å nevne, er en malestein. Det er en rullestein av gneis som 
har en markert flat, slipt flate. Også dette stykket er en del erodert. Største mål er 12, 1 cm. I 
tillegg er det funnet ni stykker sandstein med slipespor. I hvert fall åtte av disse er deler av 
slipeplater av sandstein. To av fragmentene har slipeflater på to sider. Det er mulig at alle 

298 



Svinesundprosjektet bind 2 Varia 55 

stykkene stammer fra samme plate, men det har ikke vært mulig å sette dem sammen, slik at 
det også er mulig at stykkene stammer fra flere slipeplater. Det er fristende å sette 
slipeplatefragmentene i sammenheng med øksen som ble funnet. 

Forøvrig ble det funnet fem avslag av kvarts, kvartsitt eller bergkrystall. Dette utgjør 0,04 
prosent av det totale antallet artefakter og understreker den perifere betydningen andre 
råstoffer enn flint har hatt for tilvirkningen av slåtte gjenstander. 

Som det ble nevnt under presentasjonen av knakkeavfall og kjerner av flint, virker det som all 
flintknakking har foregått på forholdsvis små strandflintknoller, som antakelig er hentet i 
nærheten. Dette kan kanskje også gjelde for de øvrige råstoffene. I kanten av den store 
jordfaste steinen på terrassen der utgravningen fant sted, lå et stort stykke sandstein. Det er 
vel mest trolig at det har ligget der siden steinalderen og kan være et emne som er tatt med hit. 

B EINMATERIALE 

Det ble ikke funnet redskaper av organisk materiale. Funnene av brent bein er antakelig 
måltidsrester. Beinmaterialet er bestemt av Anne Karin Hufthammer ved Bergen museum, 
Universitetet i Bergen. De 153 brente beinene er gruppert etter følgende arter: 

Art Familie Antall 
Fisk Torskefamilien 1 

Fisk Ubestembart 25 

Fugl Alkefamilien 7 

Fugl Ubestembart 37 

Pattedyr Ubestembart 83 

Sum 153 

Tabell 28: Klassifikasjon av brente beinfra Torpum 10. 

Kun en liten andel av beinene er bestemt til familie, nemlig ett bein fra torsk eller sei og syv 
fra alkefugl. Fiskebeinene og alkefuglbeinene antyder at en del av maten har kommet fra 
havet. Om de øvrige beinene kommer fra landdyr eller sjødyr er så langt et åpent spørsmål. 
Beliggenheten på en øy sannsynliggjør kanskje at også disse stammer fra havet. 
Beinmaterialet er forøvrig så lite og fragmentert at man skal være forsiktig med å trekke alt 
for vidtrekkende slutninger på denne bakgrunnen, særlig med tanke på å bestemme 
sammensetning og preferanser i dietten til de menneskene som bodde på Torpum 10. 
Tilfeldigheter ved bevaringsforholdene kan, i like stor grad som kulturhistoriske forhold, ha 
bestemt utvalget av bevarte bein. 

STRUKTURER 

Det ble kun funnet ett fyllskifte som med noen sikkerhet kan kalles en menneskeskapt 
struktur. Den lå i sørvestkanten av feltet, inn mot profilbenken. Strukturen ble synlig i toppen 
av lag 3 som et linseformet fyllskifte med påfallende mer kull enn ellers i grunnen. Formen 
må sies å væ.e uregelmessig, men strukturen var godt synlig ved at kullinnholdet var såpass 
høyt. Det er nærliggende å tolke fyllskiftet som et ildsted. Det ble både tatt jordprøve og 
kullprøve fra strukturen. En del av de brente beinene stammer fra disse prøvene. 

Man kan også spekulere på om det tidligere omtalte, humøse laget, som særlig lå i 
sørvestdelen av feltet, kan være spor av en struktur i form av et kulturlag, det vil si at 
deponering og aktivitet i dette området har vært så intens at det har oppstått en dynge. Det 
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antatte ildstedet ligger i forlengelsen av området der det humøse laget ble påvist, og det er 
mulig at det skal oppfattes som en del av dette laget, med bedre bevaringsforhold, eller i 
utgangspunktet mer kull, enn ellers. 

Et annet spørsmål er hvorvidt all den kantete og delvis skjørbrente steinen i lag 1 og 2 var 
naturlig eller et produkt av menneskelig virke. For en tolkning henimot naturen taler 
oppsprekningen av berget som ble påvist på oversiden av terrassen. Man kan tenke seg at isen 
har trukket blokkstein løs fra fjellet. Det er imidlertid mye som taler mot en slik tolkning. For 
det første skulle man tro at om isen hadde transportert stein, skulle den være avslipt, noe 
steinen ikke var. For det andre var en del av steinen skjørbrent, også et fenomen som isen 
vanskelig kan lastes for. For det tredje sammenfalt de steinholdige nivåene med de nivåene 
det var funn av oldsaker og humøse avsetninger. I dypere nivåer var det langt mindre stein. 
For det fjerde var det ikke steinrik mark, hverken generelt på Torpum 10 eller over hele 
terrassen. Alt dette taler for at steinen var ført til stedet av mennesker og således skal 
oppfattes som en struktur. 

14
C-DATERINGER 

Det ble utført en 14C-datering av trekull fra det antatte ildstedet, sørvest på utgravningsfeltet. 
Prøvematerialet var lite, og akseleratordatering var derfor nødvendig. Kullet er bestemt til å 
være fra bjørk. Bestemmelsen er gjort av botaniker Helge Irgens Høeg. Alderen på prøven ble 
4830±50 BC, eller kalibrert alder 3655-3540 f.Kr. (TUa-4003). 
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Figur 157: 14C-dateringfra ildsted på Torpum 10. 

NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Det spesielle jordprofilet på Torpum 10 ble undersøkt fysisk og kjemisk med tanke på å 
forklare den atypiske stratigrafien. Analysene ble utført av Rolf Sørensen (Sørensen 2003). 
Den ene fysiske analysen gjaldt kornfordeling. Materialet fordelte seg slik det vanligvis gjør i 
bølgevasket morenemateriale. Innholdet av fin og middelsgrov grus var forholdsvis høyt, der 
de største partiklene forekom i lagene høyere enn 0,2 m dybde. Sørensen nevner to mulige 
måter denne fordelingen kan ha oppstått på, nemlig enten ved bølgesortering, eller ved at de 
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øvre lagene kan ha sklidd ut over tidligere jordsmonn. Da gruspartiklene var kantete, holder 
han den siste forklaringen som mest sannsynlig. Den andre analysen som ble utført, var 
glødetap. Glødetapet avtar normalt nedover i jordprofilet, og det var ikke større i det humøse 
laget enn i massene over. Sørensen mener at den mest opplagte tolkningen av denne 
stratigrafien er at et lag er kommet til over et svakt utviklet jordsmonn på den gamle 
landoverflaten. Han tolker altså det humøse laget under minerogen masse som gammelt 
jordsmonn. Sjiktene over det humøse laget kan ha blitt dannet like etter, eller mens boplassen 
var i bruk, da det var flint i sjiktene over, resonnerer han. 

De kjemiske analysene kunne ikke bekrefte det visuelle inntrykket av profilet. pH-verdien 
nedover i lagene ga ingen spesielt avvikende resultater fra det som er normalt i jordprofiler i 
området. Heller ikke analyser av mangan-, aluminium- og jerninnhold kunne bekrefte det 
visuelle inntrykket av profilet. Innholdet av jern og aluminium viste en gradvis avtakende 
tendens fra toppen av profilet og nedover, slik glødetapsanalysen også gjorde, og tolkes som 
en gradvis avtakende mengde humus nedover i lagene. Innholdet av jern og aluminium viser 
at det ikke kan være tale om et dobbelt jordsmonnsprofil, slik det visuelle inntrykket kunne 
tyde på. Dette kan skyldes at det øvre jordsmonnet er ungt, og at det begravde jordsmonnet 
også har hatt forholdsvis kort tid på å utvikle seg, kombinert med at forholdene for utvikling 
av podsolprofil ikke har vært optimale, slik at det er utviklet en næringsfattig brunjordsprofil, 
konkluderer Sørensen. Han klassifiserer profilet fra 0 til 0,2 m som et podsolidert 
brunjordsprofil, utviklet etter yngre steinalder, og profilet under, fra 0,2 til 0,5 m som et annet 
brunjordsprofil. 

Analysen av jordprofilet er, etter min mening, meget interessant, selv om det ikke var mulig å 
påvise noen kjemisk korrelasjon i forhold til den visuelle lagfølgen. Det er verdt å merke seg 
at kornfordelingsanalysen antyder grovere masse i de øvre sjiktene. Dette sammenfaller godt 
med de observasjonene som ble gjort under utgravningen av at i de øverste 0,25 meterne av 
grunnen var mengden kantete stein stor. Det er også interessant at det ikke kunne påvises noen 
dobbelt jordprofil kjemisk, noe som kan tyde på at den særegne stratigrafien har framkommet 
på en annen måte enn ved naturlig overleiring fra høyereliggende områder. Mot 
overleiringsteorien taler også, som nevnt, både at det humøse laget ikke allment kunne 
påvises på Torpum 10, og at terrassen på oversiden i stor grad var avgrenset av markert fjell, 
som bør ha holdt massene ovenfor på plass. I de områdene hvor forholdene lå til rette for 
utrasning på boplassen, ble det humøse laget ikke påvist. Mot naturdannelse av laget taler 
også, som det snart skal vises, den vertikale funnfordelingen der det hverken med henblikk på 
funnmengde, eller funnsammensetning, kan påvises noen radikal endring mellom det 
mekanisk oppdelte lag 1 og lag 2, som tilsvarer lagene til og med det hurnøse laget. Hadde 
lagene tilkommet på ulik tid, burde dette gjenspeilet seg i funnmengde og 
funnsammensetning. 

FUNNSPREDNING 

Når man behandler funnspredning på østnorske boplasser, tenker man normalt på spredning i 
det horisontale planet. Ser man på denne typen funnspredningen på Torpum 10, blir følgende 
trend ganske klar: De store funnmengdene lå i de områdene der løsmassedekket var tykt og 
var konsentrert til den sørvestre delen av både utgravningsfeltet og terrassen. Det er en tydelig 
trend at funnmengden i disse områdene var meget høy, med oppimot 1000 artefakter per 
kvadratmeter. Hva funnmengde angår, må dette regnes som de sentrale delene av terrassen. 
Funnmengden er så høy at en vurdering av de ulike artefaktgruppenes spredning har lite for 
seg: De ser alle ut til å følge den generelle funnfordelingen i utgravningsfeltet. Tar man i 
tillegg med i betraktningen at kun drøye 27 kvadratmeter av flaten er undersøkt, sier det seg 
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Figur 158: Torpum 10. Spredningen av knakkeavfall av flint samt ruter med brent bein. 
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Figur 160: Antall ruter med funn av brente bein i hvert mekanisk oppdelte lag. 

selv at utførlige tolkninger av aktivitetsområder og spredning av ulike funngrupper ville være 
å presse materialet for langt. Slike analyser var heller ikke bakgrunnen for at boplassen ble 
undersøkt, og problematikken skal derfor snart få ligge. Før den legges helt ned, er det 
imidlertid fristende å bemerke følgende: Den store opphopningen av artefakter i en 
gryteformet naturformasjon, der det i tillegg er tydelig at funnmengden ikke er like stor andre 
steder på terrassen, peker mot at det sentrale utgravningsfeltet på Torpum 10 kan være en 
avfallsdynge eller et område som har vært så intensivt benyttet at det er svært vanskelig å 
skille ut detaljer i akkumulasjonsprosessen og distinkte aktivitetsområder. 

Funnspredningsproblematikken skal imidlertid forfølges på en annen måte: Det er flere 
ganger bemerket at stratigrafien på den undersøkte delen av terrassen delvis var avvikende, 
både med hensyn til boplassen for øvrig og med hensyn til hva som er vanlig i Øst-Norge. 
Sammenliknes den vertikale spredningen av gjenstander med de stratigrafiske 
observasjonene, får man et interessant mønster: Artefakter av stein og flint fordeler seg med 
flest funn i lag 1, forholdsvis mange funn i lag 2 og markert færre funn i lag 3. Hovedtyngden 
av funnene lå, med andre ord, i lag 1 og 2. Dette sammenfaller med de øvre delene av det 
humøse laget, som ble observert fra ca 0,2 m dybde, og minerogen masse over. Under det 
humøse laget, det vil si fra bunnen av lag 3, ser det ut til å være få funn. Ser man realistisk på 
situasjonen, det vil si at man tar hensyn til at mekanisk oppdelte- og stratigrafiske atskilte lag 
ikke alltid sammenfaller helt perfekt, er det fristende å konkludere med at det praktisk talt var 
funntomt under funndybder som tilsvarer bunnen av det humøse laget. Sammenliknes dette 
med den vertikale spredningen av brente bein, ser man at lag 2 er det laget som desidert har 
flest ruter med beinmateriale bevart. Tar man de samme, praktiske hensyn som ved 
vurderingen av flint- og bergartsmaterialets funnfordeling, er det igjen fristende å konkludere 
med at det heller ikke var beininateriale dypere ned enn dybden til det humøse laget. I 
motsetning til flinten og bergarten er det i lag 2, ikke lag 1, at det er mest bein. Dette betyr i 
praksis at bevaringsforholdene for bein var best nedover i det humøse laget. Dette forsterkes 
ytterligere om man ser på den horisontale fordelingen til denne funngruppen: Rutene der det 
er gjort funn av bein, ligger som et belte i den sørvestre delen av utgravningsfeltet. I denne 
delen av feltet var det humøse laget mest tydelig, og her ble den største mengden funn gjort. 
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Man kan på dette grunnlaget konkludere med at funnspredningen i plan i hovedsak følger 
tykkelsen på løsmasseavsetningene i den sørvestre delen av utgravningsfeltet. Vertikalt 
konsentrerer de harde artefaktene seg til topplagene og stratigrafiske nivåer som tilsvarer det 
humøse laget. Beinmaterialet samvarierer, både i dybde og plan, med det humøse laget. 
Funnspredningen gir antakelig uttrykk for svært intensiv bruk av deler av terrassen - i hvert 
fall er mengden flint langt høyere her enn det som er vanlig på boplasser som ellers er gravd 
ut av Svinesundprosjektet så langt. 

DATERINGA V BOPLASSEN 

Boplassen kan dateres på grunnlag av tre forholdsvis uavhengige teknikker, nemlig 
strandlinjedatering, typologisk datering og 14C-datering. 

Terrassen der utgravningen fant sted, ligger ca 37 meter over havet. I følge Rolf Sørensens 
kurve (Sørensen 1999), som er den nyeste og mest oppdaterte kurven for søndre Østfold, ble 
terrassen på Torpum 10 tørt land i tidsrommet 5500 til 5300 BP. I følge den kurven som Einar 
Østmo har publisert (Østmo 1988: 25), ble det utgravde området tørt land rundt 5900 til 5800 
BP. Det er en del feilmargin i utarbeidelsen av en strandlinjeforskyvningskurve, som blant 
annet skyldes usikkerheten i 14C-dateringene av isolasjonsnivåene i de myrene som har dannet 
grunnlag for etableringen av kurven, kvaliteten på terskelen i myrbassenget, og feilmarginer 
som ligger i kartmaterialets gjengivelse av høydekurver. Strandlinjeforskyvningen kan derfor 
ikke være annet enn en grov dateringsindikator. I tilfellet Torpum 10 far man vel si at 
strandlinjedatering av terrassen antyder at den ble tørt land mellom 5900 til 5300 BP. Havet 
sto ganske så sikkert lavere enn terrassen da den ble brukt til boplass. Ser man på topografiske 
forhold, peker en strandlinje på 33 til 32 meter over dagens seg ut som et nivå da terrassen har 
hatt en særlig fin beliggenhet i forhold til havet. Boplassen har da ligget godt beskyttet fire til 
fem meter over havet, med en vik nedenfor, som har gitt gode havneforhold. Det er imidlertid 
ingen ting i veien for at boplassen kan ha vært benyttet også ved høyere og lavere havnivå. Et 
havnivå på 35 meter har også gitt forholdsvis gode topografiske forhold, men da mye 
nærmere sjøen. Tenker man seg at boplassen var i bruk da havet sto rundt 32-33 meter høyere 
enn i dag, antyder dette en alder på boplassen på rundt 5000 BP ut fra Sørensens kurve, eller 
5600 BP ut fra Østmos kurve. Ser man på disse resultatene med den rundheten som 
dateringsmetoden påkrever, kan man si at strandlinjedateringen av boplassen antyder en 
datering til siste del av mesolittisk tid, eller siste halvdel av kjeøyfasen, omkring 5500 til 5000 
BP. Det er intet ved de topografiske forholdene som umuliggjør en yngre datering, derimot er 
det vanskelig å tenke seg at boplassen skulle være særlig mye eldre enn kjeøyfasen, ut fra 
strandlinjeforskyvningen i området. 

Typologisk framstår materialet som enhetlig. Det er ikke, kanskje med ett unntak, funnet 
daterende typologiske elementer som indikerer en sammenblanding av faser. Det er for 
eksempel ikke funnet klare neolittiske ledeartefakter så som flateretusjering, skiferspisser eller 
keramikk. Det er heller ikke funnet klare nøstvetelementer som intensjonell 
mikroflekkeproduksjon, håndtakskjerner og nøstvetøkser. Praktisk talt hele materialet kan 
faktisk uproblematisk plasseres innenfor kjeøyfasen eller fase fire av mesolittisk tid 
(Mikkelsen 1975a). Jeg har i et par arbeider prøvd å undersøke denne fasen nærmere og 
foreslått en mer detaljert inndeling av perioden (Glørstad 1998a, b ). Ut fra denne oppdelingen 
kan det være fristende å plassere Torpum 10 i slutten av kjeøyfasen, 5300 til 5000 BP, eller 
4200 til 3800 f.Kr. Bakgrunnen for dette er pilspissmaterialets sammensetning, med både 
eneggete, tverreggete og A-spisser, et trekk som skal forekomme i slutten av fasen. Et annet 
trekk som skulle tale for en sen datering innen kjeøyfasen, er fraværet av mikroflekker og et 
lite innslag av flekketeknologi (Glørstad 1998a: 77, 1998b: 74). Mot en sen datering innenfor 
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kjeøyfasen taler bergartsøksen, da bergartsøkser skulle være et tidlig element innenfor det 
foreslåtte systemet. Bakgrunnen for at dette ble foreslått, var at det kun på lokalitet 5 i Halden 
by, av de 14C-daterte kjeøylokalitetene, var blitt funnet økser. Her forelå også de eldste 
dateringene. Det er likevel mulig at økser også forekommer i slutten av fasen, og at fraværet 
av økser på de hittil kjente sene kjeøylokalitetene har vært tilfeldig. Det skal i denne 
sammenhengen nevnes at på boplassen Torsrød i Stavern, Vestfold, ble det funnet 
slipeplatefragmenter av sandstein (Østmo 1976: 46). Slipeplatefragmenter settes gjeme i 
forbindelse med bruk av bergartsøkser. Torsrød har et artefaktinventar som minner meget om 
Torpum 10 og må, både på grunnlag av strandlinjeforskyvningen og 14C-dateringer, dateres til 
slutten av kjeøyfasen (Østmo 1976, Glørstad 1998a, b). 

Et annet daterende typologisk trekk er de skjellformede avslagene og skjellskivekjernene. 
Skjellskiveteknologi opptrer i senrnesolittisk tid i Sør-Skandinavia, forbundet med 
Ertebøllekulturen (Andersen 1978), som er samtidig med kjeøyfasen. Skjellskivekjerner er 
også påvist på boplassen Y stehede i Halden kommune (Olstad 1993: 32), som jeg har foreslått 
å datere til overgangen fra mesolitikum til neolitikum (Glørstad 1998a: 79). Man kan derfor si 
at det er flere typologiske trekk som peker mot en datering til siste del av kjeøyfasen. 

Det ovennevnte mulige unntaket på et enhetlig typologisk materiale, er avslaget med mulige 
slipespor. Stammer det fra en slipt flintøks, må man si at det representerer et neolittisk 
element. Men med en typologisk dateringsramme mellom 4200 og 3800 f.Kr. er det i og for 
seg ikke noen umulighet at slipt flint skulle opptre (Glørstad 1998a: 80-81), men siden det 
ikke er sikkert om avslaget stammer fra en øks, velger jeg å ikke tillegge stykket særlig stor 
betydning, utover at det eventuelt peker mot en sen datering innen kjeøyfasen. 

Det er utført en 14C-datering av trekull fra et mulig ildsted, eller et meget kullholdig fyllskifte 
på boplassen. Ildstedet ble datert til 4830±50 BP eller BC 3655-3540 (TUa-4003). 14C
dateringen faller inn under første del av tidligneolittisk tid, som i denne sammenhengen 
forslagsvis er avgrenset som perioden fra 3800 til 3300 f.Kr. (5000 til 4500 BP, Glørstad 
2002: 32). 

Som en oppsummenng av de ulike daterende forholdene må man si at både 
strandlinjedateringen, den typologiske dateringen og 14C-dateringen er relativt 
sammenfallende. Den radiologiske dateringen ble omtrent 150 år yngre enn tidsrommet som 
den foreslåtte, typologiske dateringen antydet, men er rimelig i forhold til 
strandlinjedateringen. Normalt sett er denne tidsforskjellen mellom typologisk datering og 
radiologisk datering - 150 år - så liten at den ikke ville tas til inntekt for annet enn den 
unøyaktigheten som er innebygget i norsk steinalders dateringsteknikker. Imidlertid er 
perioden rundt 3800 f.Kr. så omdebattert på grunn av overgangen mellom eldre og ynfre 
steinalder, at et materiale som typologisk skulle plasseres i eldre steinalder, mens 1 C
dateringen antyder yngre steinalder, fortjener en nærmere kommentar. Et forhold som var 
klart ved min gjennomgang av kjeøypreget materiale ved Oslofjorden, var at det ikke var noe 
brått og absolutt brudd i utviklingen i overgangen fra eldre til yngre steinalder: " ... hva både 
boplasslokaliseringen og artefaktinventaret på boplassene angår, ser tidligneolitikum ut til å 
være en direkte fortsettelse av forholdene i senrnesolitikum i Oslofjordsområdet. Riktignok 
introduseres den sylindriske flekketeknikken i neolitikum, jordbruket begynner så smått å vise 
seg, og storsteinsredskapene får en mer interregional karakter, men dette kan likevel ikke 
rokke ved det bildet av kontinuitet som det arkeologiske boplassmaterialet ved Oslofjorden 
gir i denne perioden (Glørstad 1998b: 80)". Boplassen Torpum 10 passer godt inn i dette 
mønsteret, og forsterker, etter min mening, preget av kontinuitet som karakteriserer 
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kulturutviklingen i regionen i denne perioden. Det er derfor ingen umiddelbar grunn til å tro at 
14C-dateringen skulle være for ung, eller at boplassmaterialet representerer sammenblanding 
av ulike, arkeologiske faser. Konklusjonen på dateringsdiskusjonen bør derfor bli at 
strandlinjedateringen, typologien og den radiologiske dateringen alle plasserer 
boplassmaterialet i overgangsfasen mellom eldre og yngre steinalder. 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSOMRÅDER 

Boplassen er ikke totalutgravd, og det kan derfor ikke bli tale om å gi noen total fortolkning 
av de ulike aktivitetene og aktivitetsområdene på boplassen. Noe kan imidlertid sies på 
grunnlag av utgravningene på terrassen. 

Det er, etter min mening, sannsynlig at den bemerkelsesverdige stratigrafien ikke 
representerer noen naturprosess i form av overleiring eller utrasning, men er de siste og svært 
nedbrutte restene av et kulturlag. Kombinerer man opplysningene om vertikal funnspredning 
og bevaringsforhold for organisk materiale, med de naturvitenskapelige analysene av profilet, 
er det etter min mening mest sannsynlig å tolke stratigrafi en på denne måten: For det første 
var det hverken noe brudd eller endring i funnfrekvens og materialsammensetning, som fulgte 
endringene i lagfølgen. Fordelingen av flint nedover i lagene er ganske typisk for boplasser 
ved Oslofjorden, der man får en gradvis reduksjon i funnmengden nedover i lagene. For det 
andre var det åpenbart at bevaringsforholdene ble bedre jo lenger ned i lagene man kom, noe 
som sammenfalt med tilstedeværelsen av det humøse laget. For det tredje var det hverken 
særlig mye flint eller organisk materiale under de nivåene som tilsvarte det humøse laget, 
hvilket antyder at funnene stort sett lå fra toppen av minerogen masse og ned til bunnen av det 
humøse laget. 

For det fjerde var det en nær sammenheng med stratigrafiske nivåer fra toppen av minerogen 
masse ned til bunnen av det hurnøse laget, og forekomsten av skjørbrent og/eller kantete stein. 
I hvert fall den skjørbrente steinen må betraktes som rester av menneskelig aktivitet, men, 
som det senere skal vises, er det grunn til å anta at også den kantete steinen er brakt dit av 
mennesker. For det femte var de lokaltopografiske forholdene slik at det er mindre sannsynlig 
at stratigrafien har blitt dannet ved utrasing av masser fra høyereliggende områder: Rett 
ovenfor terrassen lå det en bergrygg som delvis ville begrense muligheten for jordras. For det 
sjette kan de fysiske og kjemiske analysene av jordprofilet samt glødetapsanalysen være 
forenlig med en tolkning av det humøse laget som siste rest av et kulturlag: Glødetapet avtok 
normalt nedover i jordprofilet og det var ikke større i det humøse laget enn i massene over. 
pH-verdien nedover i lagene ga ingen spesielt avvikende resultater fra det som er normalt i 
jordprofiler i området. Innholdet av jern og aluminium viste en gradvis avtakende tendens fra 
toppen av profilet og nedover, slik glødetapsanalysen også gjorde, og tolkes som en gradvis 
avtakende mengde organisk materiale nedover i lagene1

• Innholdet av jern og aluminium 
antydet også at det ikke kan være tale om en dobbelt jordsmonnsprofil, slik det visuelle 
inntrykket kunne tyde på. Videre antydet kornfordelingsanalysen grovere masse i de øvre 
sjiktene. Dette sammenfaller godt med observasjonene som ble gjort under utgravningen, av 
at i de øverste 0,25 m av grunnen var mengden kantete stein stor. Forholder man seg til alle 
disse ulike momentene, synes jeg at den forklaringen som best forener kildematerialet, er at 

1 Nå kan man jo mot dette sjette argumentet innvende at det humøse laget burde gi utslag i glødetapsanalysen. 
Det kan imidlertid være at den spesielle fargen i laget skyldtes kjemiske forbindelser som ikke registreres ved 
glødetapsanalyse, eller små mengder helt oppløst kullstøv. Man kan jo her sammenlikne med beskrivelsen av 
laget som minerogent. Det kan også være at de organiske komponentene fra steinalderen var så nedbrutt at de 
ikke ga særlig mye utslag i forhold til mer moderne organisk materiale, høyere opp i profilet, og naturlig 
nedvasking av organisk materiale i forbindelse med dannelsen av det svakt utviklede podsolprofilet. 
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det opprinnelig har blitt dannet et tykt kulturlag på stedet, da boplassen var i bruk ved 
overgangen mellom eldre og yngre steinalder som langsomt er brutt ned gjennom forråtnelse 
og utvaskning. Spesielle bevaringsforhold på stedet har gjort at denne nedbrytningsprosessen 
har vært langsommere her enn det som er vanlig i Svinesundområdet, slik at kulturlaget ennå 
var observerbart i form av det humøse laget og svak podsolidering av grunnen. 

Kulturlaget tolkes som en form for avfallsdynge hvorpå det har forekommet regulære 
boplassaktiviteter. Det er ingen grunn til å tro at terrassen representerer en søppeldynge i den 
moderne betydningen av ordet, der avfall som er produsert på et annet sted, dumpes for 
nedbrytning. I stedet er det mer nærliggende å tenke seg at området representerer særlig høy 
menneskelig aktivitet, der hverdagslivets sysler er utført, og der kassert materiell, 
måltidsrester og annet avfall har blitt akkumulert under denne praksis. Kulturlaget minner i så 
måte om de kjente boplassene fra tidligneolitikum og mellomneolitikum som er gravd fram på 
Sørlands- og Vestlandskysten av Norge, for eksempel Auve, Hæstad, Slettabø, Ramsvikneset 
og Kotedalen (Østmo 1983, 1993, Skjølsvold 1977, Bakka 1964, Olsen 1992). I denne 
forbindelse kan det være verdt åta den kantete og delvis skjørbrente steinen opp til diskusjon 
igjen: Både på Rognlien, Slettabø, Gjedlestadvika og i Kotedalen ble det påvist store mengder 
skjørbrent stein i kulturlaget. Spredningen av den skjørbrente steinen kunne til og med ha 
form som brolegninger, noe som delvis tolkes som et forsøk på å stabilisere og drenere 
underlaget (Ingstad 1970: 30, 33, Skjølsvold 1977: 44, Bang-Andersen 1981: 21 ff, Olsen 
1992: 66). Regulære brolegninger ble ikke påvist på Torpum 10. Det kompakte laget med 
skjørbrent stein har snarere framkommet ved at den relative mengden skjørbrent stein i 
grunnen har blitt større etter hvert som avfallslaget har seget sammen, fordi de organiske 
elementene av laget har blitt brutt ned. Det er derfor ikke sikkert at den skjørbrente/kantete 
steinen på stedet representerer annen virksomhet enn rester av matlagning og oppvarming. 
Dette er ikke stedet for å spekulere på om· den skjørbrente steinen på de ovennevnte 
kystboplassene representerer det samme, eller mer intensjonelle konstruksjoner. Jeg vil heller 
nøye meg med å påpeke at slike markerte lag med skjørbrente eller kantete stein, kan være et 
trekk Torpum 10 har til felles med flere neolittiske kystboplasser. 

Det ble funnet et mulig ildsted på terrassen, i sammenheng med kulturlaget. Det kom til syne 
forholdsvis dypt ned i minerogen masse, i toppen av lag 3. Ildstedet kan kanskje antyde 
hvordan boplassmaterialet er akkumulert: Deponeringen av gjenstander og avfall har kanskje 
tatt utgangspunkt i aktiviteter rundt ildsteder, og etter hvert som tiden har gått og 
avfallslagene har vokst, har nye ildsteder med tilhørende avfallsdeponering blitt anlagt over 
de gamle. I denne sammenhengen kan man minnes at funnmengden avtok markert mot nord
nordøst på terrassen. Det er tankevekkende at ikke hele terrassen ble brukt på samme måte 
som boplassområde. Kanskje har det vært en form for fysisk innhegning av aktivitetsområdet 
mot nordøst, slik at området med kulturlag har vært del av en større struktur enn det som ble 
klarlagt ved utgravningen. 

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

Beinmaterialet tyder på at jakt og fiske har vært viktige næringsaktiviteter for menneskene på 
boplassen. Beliggenheten i landskapet, ut mot et strømsterkt sund, forsterker dette inntrykket. 
Redskapsinventaret kan vel også tas til inntekt for at spesielt jakt har stått sentralt. Det er 
nærliggende å tro at de mange pilspissene skal ses som rester av jakt med pil og bue. Hva 
lokalisering, beinmateriale og redskapsmateriale angår, framstår Torpum 10 som en klar 
fangstboplass og peker således bakover i tid mot det mesolittiske ervervet og 
boplasslokaliseringen. 
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Redskapsmaterialet er såpass variert, antall artefakter så stort og det funnførende området så 
omfangsrikt at det er vanskelig å tenke seg at Torpum 10 skulle representere ett kort opphold 
eller en form for svært spesialisert jaktstasjon. Tar man med i betraktningen at 
boplassområdet fortsatte både høyere opp og lavere ned enn den terrassen som ble undersøkt, 
forsterkes dette inntrykket ytterligere. En mulig tolkning av boplassområdet er at det 
representerer en lokalitet som har vært brukt relativt regelmessig over et lengre tidsrom, 
gjennom kjeøyfasen og inn i neolittisk tid. Gode forutsetninger for allsidig jakt og fiske ved 
dagens Ringdalsfjord har nok sikkert vært en viktig årsak til oppholdet. Kanskje har 
næringsgrunnlaget vært spesielt variert og spennende til enkelte tider av året, slik at boplassen 
har vært benyttet på sesongbasis. 

I neolittisk tid vies gjeme øksene stor oppmerksomhet som et av tidens viktigste objekter for 
attrå (f.eks. Tilley 1996), og som et av de beste typologiske dateringselementene (f.eks. 
Becker 1958, Nielsen 1977, 1979). Det har i østnorsk, neolittisk arkeologi særlig vært hele og 
fragmenterte økser av flint og dernest bergart som har vært det viktigste kildematerialet for å 
si noe om spredning av jordbruk og neolittiske samfunn (Gjessing 1945, Hagen 1946, Hinsch 
1955, 1956, Welinder og Hulthen 1981, Mikkelsen 1984, 1989a, Østmo 1988, 1998 osv.). 
Øksen fra Torpum 10 er i så måte tankevekkende. I henhold til for eksempel Poul Otto 
Nielsens arbeid fra 1977 er Traktbegerkulturens eldste økser spiss- og tynnakkede, retteggete 
økser av flint (Nielsen 1977). Klaus Ebbesen gjør en liknende oppdeling for 
Traktbegerkulturens grønnsteinsøkser (Ebbesen 1984). Nylig har Mats P. Malmer også ramset 
opp det han oppfatter som Traktbegerkulturens økser og nevner som de viktigste skiveøksen, 
spissnakkede og tynnakkede flintøkser, buttnakkede, spissnakkede og tynnakkede 
bergartsøkser (Malmer 2002: 30). Av disse er alle, med unntak av skiveøksen, retteggete. 
Først i mellornneolittisk tid, under Stridsøkskultur og Gropkeramisk kultur, opptrer 
tverreggete økser av flint og bergart ( op. cit: 81 , 151 ). Dermed kunne man, ut fra normal 
oppfatning av tidligneolitikums økser, si at øksen på Torpum 10 ikke har noe med denne 
periodens typiske økser å gjøre. Dette er i grunnen ikke så overraskende, ut fra det som så 
langt har vært sagt om boplassens mesolittiske karakter. Likefullt kan det være interessant å 
kort reflektere nærmere over hvor eventuelle paralleller kunne finnes. Skulle man presset 
øksen inn i et neolittisk klassifikasjonsskjema, måtte den karakteriseres som tykknakket og 
tverregget. Største tykkelse ligger helt bak ved den forholdsvis tvert avskårede nakken, slik at 
stykket har klar kileform i sidesnittet. Nakkeindeksen ligger på ca 71 prosent (svært 
omtrentlig bestemt, da stykket er hardt erodert i nakken), målt to centimeter inn på 
øksekroppen, som også antyder at øksen bør oppfattes som tykknakket (jamfør Ebbesen 
1984), noe tverreggen også peker mot. Med dette utgangspunktet ville en datering til siste 
halvdel av mellornneolitikum vært den mest sannsynlige. Nå kan man mot dette innvende at 
øksen er såpass uregelmessig at det er søkt å oppfatte den som tilhørende de typiske øksene 
innenfor de sørskandinaviske, neolittiske kulturene. 

I stedet kan man vende seg mot Vest-Norge, for å sammenlikne med øksene der. Den typiske 
tidligneolittiske øksen på Vestlandet er vespestadøksen (Bergsvik 2002: 294). Ut fra 
verbaldefinisjonene i typelitteraturen og avbildninger av typiske eksemplarer (f.eks. Brøgger 
1907: 26, Gjessing 1920: 43 , Olsen 1981: 142, Gjerland 1985), oppfyller øksen fra Torpum 
10 ikke kriteriene for en vespestadøks. Ame Johan Nærøy har etablert en definisjon av 
vespestadøkser som er basert på mål av øksekroppen og forholdstall mellom målene (Nærøy 
1993: 83). I følge Nærøys system kan øksen fra Torpum 10 karakteriseres som en 
vespestadøks (målingene er delvis gjort på grunnlag av rekonstruksjonen av øksen, slik at det 
er stor grad av usikkerhet knyttet til resultatet). Selv om øksen oppfyller Nærøys 
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o I ;t 3 

Figur 161: Enkle skisser av to økser fra Lokalitet 5 i Halden by. Øksene er kanskje de nærmeste parallellene til 
øksen fra Torpum 10. Skisser: Håkon Glørstad. 

definisjonskriterier for vespestadøks, er det likevel ingen umiddelbar grunn til å kalle den for 
en øks av en slik type. Når karakteristika som eggfasett, avsmalning mot nakken i frontsnittet, 
og sterk hvelving av en eller begge bredsider mangler, vil vel :fa forskere gå med på at man 
har med en vespestadøks å gjøre2

. 

En annen øksetype, som det kan være nærliggende å sammenlikne øksen fra Torpum 10 med, 
er limhamnsøksene. Etter min mening er typen relativt mangetydig definert. I denne 
sammenhengen er det naturlig å forholde seg til det som oppfattes som limhamnsøkser i Vest
Sverige. Her er limhamnsøksene skilt ut som retteggete økser med spissovalt tverrsnitt og 
forholdsvis smal og skarp nakke (f.eks. Larsson og Olsson et al. 1997: 46). Øksen fra Torpum 
10 oppfyller på ingen måte disse typekriteriene, slik at den heller ikke bør plasseres innenfor 
denne kategorien. 

Øksen fra Torpum 10 framstår, med andre ord, som noe for seg selv. Nå er i og for seg dette 
ikke så merkelig all den stund da kjeøyboplassene ennå kun er måtelig kjent og antakelig en 
type boplassmateriale som er forskjellig både fra det vestnorske og det sørskandinaviske. Et 
siste forsøk på å finne sammenlikningsmateriale er å se på den andre kjeøyboplassen hvor det 
er funnet økser, nemlig lokalitet 5 i Halden by (Lindblom med flere, uten årstall, Glørstad 
1998a). De to mest aktuelle øksene fra Lokalitet 5 er gjengitt som enkle skisser på figur 161. 
Skissen antyder at den ene øksen har et rektangulært til trapesformet nakkesnitt, tverr egg og 
slipt eggparti. Den er framstilt i avslagsteknikk. Den andre øksen minner kanskje mest om den 
fra Torpum 10, med helslipt øksekropp, kileform i sidesnittet, antakelig tverr egg og 
antydning til firkantet tverrsnitt. Øksene fra lokalitet 5 i Halden by og øksen fra Torpum 10 er 
forskjellige både fra typiske neolittiske økser og de eldre nøstvetøksene. Det er ennå for tidlig 
å trekke noen endelige konklusjoner, men kanskje representerer disse stykkene en 

2 Det må her nevnes at fra den omtrent samtidige boplassen Svevollen 1 i Elverum, Hedmark (Mikkelsen 1989b, 
Fuglestvedt 1992), er det funnet en øks som av Ingrid Fuglestvedt er klassifisert som en atypisk vespestadøks, 
ved at den har avrundet, rektangulært tverrsnitt og at øksekoppen har slipefasetter. Den er noe smalere enn en 
typisk vespestadøks og eggen mangler (Fuglestvedt 1992: 39-40). Det forholdsvis rektangulære nakkesnittet og 
sliping av øksekroppen har øksen fra Svevollen og Torpum 10 felles . For øvrig synes jeg svevollenøksen kanskje 
mer minner om de vestsvenske limhamnsøksene enn øksen fra Torpum 10, slik at heller ikke dette funnet er noen 
god parallell. 
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karakteristisk øksetype for kjeøyfasen, det vil si tverreggete, kileformete bergartsøkser med 
tilnærmet firkantet nakkesnitt og forholdsvis omfattende sliping. 

Sett i en mer allmenn kulturhistorisk sammenheng er det spesielt to fagmessig undersøkte 
boplasser ved Oslofjorden som er nære paralleller til lokaliteten Torpum 10. Begge 
boplassene må karakteriseres som forholdsvis typiske representanter for den siste delen av 
kjeøyfasen, nemlig Torsrød i Stavern og Nedre Holtan i Sandefjord, begge Vestfold fylke 
(Østmo 1976, Glørstad 1998a-b). Både Holtan og Torsrød har et gjenstandsinventar som 
minner svært om det som ble framgravd på Torpum 10. Rent teknologisk er det også en rekke 
likhetstrekk, med utpreget avslagsteknologi, et lite innslag av flekkeproduksjon, og i hvert fall 
på Holtan er det funnet de karakteristiske kjernene med plattform og motstående pol. Holtan 
var så langt den boplassen av denne typen som hadde yngst 14C-dateringer, fra tiden omkring 
3800 f.Kr. (5030±80 BP og 4885±80 BP, T-9931 og T-9930, Glørstad 1998b: 73-76). Som 
det framgår av figur 162, som viser 14C-dateringene fra Holtan og Torpum 10, kan faktisk de 
to boplassene være arkeologisk samtidige. 

Holtanl 5030±80BL__ _ _ _ ----'-"""! 

Holtan2 

Torpum 4830±50BP 

4500Ca!BC 4000CalBC 

Calibrated date 

Figur 162: 14C-dateringenefra Nedre Holtan og Torpum JO. 

3500CalBC 3000CalBC 

Et tredje fagmessig undersøkt funn som bør nevnes i denne sammenhengen, er boplassen 
Ystehede fra Halden, Østfold (Olstad 1993, Glørstad 1998a). Denne boplassen har ingen 
pålitelige 14C-dateringer, men minner i mangt og meget om Torsrød og Holtan. Imidlertid har 
den også neolittiske elementer som keramikk og slipt flint. Høyden over havet er 30-32 meter, 
og den ligger dermed noe lavere enn Torpum 10. Både tilstedeværelsen av neolittiske 
elementer og den noe lavere plasseringen i landskapet, tyder på at Y stehede kanskje er noe 
yngre enn Torpum 10. Sammen med Torsrød, Holtan og Ystehede kan det derfor se ut som 
om Torpum 10 danner en fin og detaljert kronologisk sekvens for overgangen mellom eldre 
og yngre steinalder. 

De videre undersøkelsene på Svinesund vil antakelig ytterligere bidra til å øke vår kunnskap 
om denne perioden, slik at det ikke er riktig å føre diskusjonen noe videre i denne 
sammenhengen. Det får vente til alt det planlagt framgravde kildematerialet er tilgjengelig. 
Torpum 10 vil nok uansett være en viktig boplass i den videre diskusjonen om overgangen 
mellom mesolitikum og neolitikum i regionen. 
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Torpum 3 - en boplass fra nøstvetfasen 

Kristine Beate Johansen 

INNLEDNING 

Varia 55 

Steinalderboplassen Torpum 3 ligger på eiendommen Torpum, 15/1, i Halden kommune, 
Østfold. Boplassen ble registrert av Ove Olstad i 1991, og fikk da navnet R5 i 
registreringsrapporten (Olstad, u. å.). For å unngå forveksling med andre lokaliteter vil 
boplassen publiseres under navnet Torpum 3 (jfr. Glørstad 2002a: 7, 31). Undersøkelsen av 
Torpum 3 fant sted i tidsrommet 22. juli til 24. juli 2002. Dette tilsvarer omtrent 5 dagsverk. 

BELIGGENHET OG TOPOGR.\.FI 

Torpum 3 ligger på en avlang terrasse sørøst for Torpum 2, ca 45 m o.h. Terrassen er orientert 
sørsørvest - nordnordøst. Deler av flaten er skjermet av en bergkolle i vest. Mot nord og 
nordvest skiller hellende berg Torpum 3 fra Torpum 2. Mot sør er det ingen naturlig 
avgrensing av lokaliteten. Flaten er ikke mer enn ca seks meter bred, bortsett fra et mindre 
område i den nordlige delen, der flaten skråner ned mot øst. Spesielt i den nordre delen av 
terrassen lå det større blokkstein. Torpum 3 har et areal på ca 200 m2

• På en lavereliggende 
terrasse øst for Torpum 3 ligger lokaliteten Rørbekk 1 (Jaksland i dette bind). 

MÅLSETNING OG PROBLEMSTILLING 

På Torpum 3 ble det gravd åtte kvartruter i mekanisk oppdelte lag på 10 cm. Kvartrutene ble 
lagt med tre meters mellomrom på den avlange terrassen. Hensikten med å gravingen var å se 
om boplassen inneholdt strukturer og et større antall funn for på denne måten å vurdere om 
det skulle foretas en mer omfattende undersøkelse. Boplassen lå noe lavere enn Torpum 2. 
Det var derfor interessant å få klarlagt om materialet var yngre og av en annen type. 

FUNNMATERIALE 

De åtte kvartrutene inneholdt til sammen 292 funn. Gjenstandsmaterialet inneholder i tillegg 
til avslag og fragmenter, ett avslag med rett enderetusj , ett bergartsavslag, en flekke, 13 
mikroflekker, en slipeplate av sandstein og en uregelmessig kjerne. Majoriteten av funnene lå 
i lag 1. Det var mest funn omtrent midt på den avlange terrassen. Noe av flintmaterialet bar 
også preg av å være brent. 

DATERING 

Torpum 3 ligger 45 m o.h., og med et havnivå på ca 42-43 m o.h. ville boplassen ha ligget 
nær stranden. Dette tilsvarer en strandlinjedatering til ca 6200-6100 BP (Sørensen 1999). 
Boplassen lå da på vestsiden av en forhistorisk fjordarm på sørsiden av "Svinesundøya". 
Mikroflekkene, bergartsavslag og slipeplaten fra Torpum 3, som er karakteristisk for 
nøstvetfasen, antyder en datering til nøstvetfase. Både en typologisk datering av 
gjenstandsmaterialet og en strandlinjedatering antyder at Torpum 3 hører hjemme · i 
nøstvetfasen. 

Dateringen til nøstvetfasen gjorde at boplassen ble nedprioritert fordi boplasser fra denne 
perioden allerede var godt dokumentert. Rørbekk 1, som ligger 40 m o.h., var fra slutten av 
nøstvetfasen, noe som antyder at nøstvetdateringer på denne odden kan følges fra 4 7 til 40 
meter. 
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Ar Strandlinje 44 m o.h. 
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Figur 163: Kart som viser boplassen Torpum 3 med en strandlinje på 44 m o.h. GIS-applikasjon: Per Erik 
Gjesvold. 
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Langkas 2 - lokalitet med usikre spor fra steinbrukende tid 

Lasse J aksland 
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I motsetning til de andre funnene som presenteres i dette bindet, er funnene fra Langkas 2 av 
usikker karakter. Lokaliteten vil derfor presenteres mer kortfattet. Det undersøkte funnstedet 
ligger på Langkas av Berger Nordre, 9/9, Halden kommune, Østfold. I tidligere arbeider er 
lokaliteten omtalt under "registreringsnavnet" Svinesund 60 eller S60 (Glørstad og Johansen 
2001, Glørstad 2001 og 2002a). Lokaliteten ble første gang påvist i forbindelse med 
supplerende registreringer i traseen for ny Europavei 6, utført av Svinesundprosjektet i 
feltsesongen 2001 (Glørstad og Johansen 2001). 

Figur 164: Langkas 2 sett fra vest. Foto: Lasse laksland. 

Lokaliteten befinner seg helt nord i det området som er undersøkt av prosjektet i 2001 og 
2002 (se kart hos Glørstad dette bind). Dersom den påviste aktiviteten foregikk i tilknytning 
til strandlinjen, lå lokaliteten på en øy, i et typisk skjærgårdslandskap, rett innenfor 
innseilingen til en poll (fig. 165). I dag ligger selve funnstedet ca 67-68 m o.h, i et fjellskar ca 
30 m nord for tunet på Langkas gård. Skaret har en mindre åpning mot bratt fall i nordvest, og 
en litt større åpning mot gradvis mer hellende terreng og gårdsveien i nordøst. Flaten i skaret 
har et areal på ca 120 m2

_ Området er i dag bevokst med furu, gran, løvtrær og einer. Det er 
dumpet noe søppel helt inn til fjellet i sør-sørvest, og sentralt er det satt ned en telefonstolpe 
(fig 166). Det er ellers ikke spor etter moderne forstyrrelser på flaten. Det ble heller ikke 
funnet spor som tydet på at flaten har vært oppdyrket. 
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Figur 165: a: Lokalitetens beliggenhet ved en strandlinje 65 meter høyere enn dagens. Ekvidistanse 5 meter. 

b: Funnstedet ved strandlinje 67 meter høyere enn i dag. Ekvidistanse 1 meter. 
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Lokaliteten ble i utgangspunktet regnet for å være svært interessant fordi den lå så høyt som 
ca 67-68 m o.h. Dette var betydelig høyere enn de andre lokalitetene som var undersøkt eller 
skulle undersøkes av Svinesundprosjektet. Dersom man antok at lokaliteten hadde ligget i 
tilknytning til stranden da den var i bruk, tilsa dette en datering tilbake til boreal tid, til 
omtrent 8000 BP. Dette ville eventuelt bety at aktiviteten på Langkas 2 var noe eldre enn 
aktiviteten på de andre lokalitetene i veitraseen. Dersom aktiviteten eventuelt skulle vise seg å 
være yngre, ville lokaliseringen fortsatt være spesiell. Med synkende strandlinje gikk den 
omtalte pollen etter hvert over til å bli en grunn innsjø. Pollenanalytiske undersøkelser som er 
foretatt i Møllermosen ca 250 m øst-sørøst for lokaliteten (Høeg 2002), viser at den grunne 
innsjøen grodde igjen omtrent ved overgangen til neolitikum, ca 5000 BP. Nærområdet til 
lokaliteten har med andre ord, gjennom steinalderen, gått fra salt- til brakk- til ferskvann, for 
så ående opp som våtmark. Fra en rekke undersøkelser i for eksempel Danmark kjenner vi til 
høy steinalderaktivitet nettopp i våtmarksområder. I tillegg til spesiell lokalisering gjennom 
hele steinalderen var lokaliteten interessant fordi den var uvanlig velavgrenset topografisk. 

I forbindelse med registreringen (Glørstad og Johansen 2001) var det tatt to prøvestikk som 
begge var positive. Funnene fra prøvestikkene var imidlertid lite distinkte. De besto av to 
ubestemte fragmenter og et avslag av flint, samt et kvartsavslag. På bakgrunn av dette ble det 
bestemt at lokaliteten skulle forundersøkes for å vurdere vitenskaplig potensial. Før 
forundersøkelsen ble skogen ryddet og flaten avtorvet med gravemaskin. Da den relativt tette 
vegetasjonen på flaten var fjernet, fikk man bedre oversikt over den lokale topografien. 
Forholdene virket da svært innbydende, og bidro til å øke forventningene. Under avtorvingen 
viste det seg imidlertid at undergrunnen fra rett under torva, i hovedsak, besto av svært fine og 
tette, siltholdige løsmasser. Dette betydde at løsmassene drenerte vann dårlig, noe vi også fikk 
demonstrert når det regnet under avtorvingen. 

Det ble ikke påvist funn eller skjørbrente stein under avtorvingen. Sammen med den dårlig 
drenerte grunnen antydet dette, i beste fall , lite aktivitet. I forhold til et rettvinklet 
koordinatsystem med stigende x mot nordvest og stigende y mot nordøst, ble det lagt ut 16 
prøveruter (50x50 cm) på flaten (fig. 166). Disse ble gravd i 10 cm tykke, mekanisk oppdelte 
sjikt, til og med lag 3 eller 4, eller ned til funntomt nivå. Massen ble vannsåldet i netting med 
maskevidde 4 mm. 

Som antatt viste det seg at aktiviteten var svært begrenset. Det ble funnet flint i kun to av 
prøverutene. Fra disse rutene ble det utvidet til det ikke lenger fremkom funn. Det ble i alt 
gravd 45 kvarte ruter (50x50 cm), tilsvarende 11,25 m2

, medregnet prøverutene. 
Funnmaterialet utgjorde til slutt ca 60 flintstykker. Kun seks av disse kunne med rimelig 
sikkerhet sies å være slått av mennesker, og alle var avslag. Den resterende delen besto av et 
tyvetalls frostsprengte flintbiter som gjennom sammensetning viste seg å komme fra en større, 
naturlig knoll, samt ca 30 stykker naturlig strandflint. 

På bakgrunn av kildematerialets karakter kan en spørre seg om også de seks katalogiserte 
flintavslagene kunne ha en naturlig opprinnelse - det vil si at de ikke er menneskeskapte. I 
prinsippet kan det jo dannes naturlige avslag fra flintknoller på grunn av bølgeaktivitet på en 
rullesteinstrand. Flere forhold antyder at dette ikke er tilfelle: Det var svært lite stein i 
løsmassene på flaten, og det katalogiserte materialet bærer ikke preg av strandrulling. 
Samtidig har i hvert fall ett av avslagene tydelige spor etter negative avslagsflater, og det som 
ser ut til å være bevisst plattformpreparering. 
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Hvordan dette funnet skal tolkes, er problematisk. Fordi råstoffet i de seks flintavslagene ikke 
er homogent, kan man ikke forklare funnet som en svært begrenset knakkesekvens i 
forbindelse med et kortvarig stopp på lokaliteten. En mulig tolkning kunne kanskje være at 
avslagene stammer fra aktivitet på noen av de høyereliggende fjellknausene som omkranser 
flaten. Noe avfall kan være hevet ut, eller havnet et stykke unna knakkeplassen i forbindelse 
med selve knakkingen. Dette var en teori allerede under utgravningen. De skrinne 
fjellknausene rundt flaten ble derfor befart, men det kunne ikke påvises annen aktivitet i 
nærheten av den undersøkte flaten. 

En konklusjon må bli at funnet ikke sier mye mer om forhistoriske forhold enn eventuelt at 
man ikke i særlig grad har benyttet lokaliteter med dårlige grunnforhold, til tross for 
innbydende topografi og lokalisering. 
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Venus fra Svinesund - en paleontologisk beskrivelse 

Hans Arne Nakrem, Universitetets naturhistoriske museer (UNM) og botaniske hage, Seksjon 
for geologi (Geologisk museum, GM), UiO. 

INNLEDNING 

Under utgraving på boplassen Torpum 9 (9b) (registrert som R19) ble det under feltarbeidet i 
2001 gjort et oppsiktsvekkende funn av en figur som ligner en stilisert kvinnefigur med 
markert hofteparti og kjønn. Det er tydelige spor etter sliping på figurens mage og bein. 
Figuren fra Svinesund kan være tilvirket som en fruktbarhetsamulett, noe som gir 
assosiasjoner til de paleolittiske Venusfigurene kjent fra Sentraleuropa. Figuren ble funnet på 
en nøstvetboplass som er datert til 6500-6200 BP (Cal. BC 5500-5200) på grunnlag av 14C
dateringer fra boplassen, funn og strandlinjedatering. 

Beskrivelsen av Venusfiguren er her basert på lån av det faktiske eksemplaret (studert og 
fotografert i binokularlupe). Det ble laget lateksavstøpninger av figurens ytterside for 
fotografering i elektronmikroskop (SEM), og en replika av figuren har også blitt benyttet i 
forbindelse med diskusjoner med andre paleontologer i Danmark og England. 

Figuren er hva paleontologer kaller en "steinkjeme". Dvs. figuren utgjør en indre avstøpning 
av hulrommet inni et fossil, der fossilets ytre skall ikke lenger er til stede. Figurens ytterside 
viser følgelig et avtrykk av fossilets skall-innside. 

Basert på bilder av figuren antok paleontologer ved UNM/GM at steinkjemen sannsynligvis 
var en indre avstøpning av en brachiopode (armføtting), sannsynligvis av den vanlig 
forekommende typen Pentamerus fra silurlagene i Oslofeltet. Steinkjemer av brachiopoider er 
hyppig tilstede i hele Oslofeltets kambro-silurlagrekke. 

Vann, slam 
og mikro
organismer 
strømmer 
inn mellom 
skallene 
til den døde 
muslingen. 
Bløtdelene 
råtner, -
innholdet 
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Figur 167: Dannelse av en steinkjerne. 
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Maks. diameter 

Figur 168: Muslingskall med bryozokoloni på innsiden (pil), samt dimensjoner referert til i tabellen. 

Da GM fikk overlevert en avstøpning av figuren kunne en mer detaljert undersøkelse starte, 
og det viste seg raskt at dette var en steinkjeme av en musling, - altså ingen brachiopode. 
Muslinger (i gruppen bløtdyr - Mollusca) har et skall som består av karbonatmineralet 
aragonitt, i motsetning til brachiopoder som stort sett har skall av karbonatmineralet kalsitt. 
Aragonitt løser seg betraktelig lettere i vann, og steinkjemer av muslinger ( og andre bløtdyr, 
for eksempel snegler) er mer vanlige enn steinkjemer av brachiopoder. Kalsitt er et mer stabilt 
mineral. Samlet vil disse mineralene danne "kalk". 

Brachiopoder og muslinger har ofte ytre morfologiske likheter som kan gjøre det vanskelig å 
skille disse biologisk sett vidt forskjellige dyregruppene. Generelt sett har brachiopoder 
forskjellige rygg- (dorsal-) og buk- (ventral-) skall, mens muslingene stort sett har speilvendte 
høyre- og venstreskall. Brachiopodene er videre symmetriske fra buk- og ryggsiden, mens 
muslingene er symmetriske i et plan mellom høyre og venstre skall (se figur 168). Unntak fra 
disse geometriske forholdene er likevel godt kjent. 

Dannelsen av en steinkjeme er som følger (figur 167): En død musling blir liggende på eller 
nedgravet i sjøbunnen og dekkes raskt med slam og sand. Muslingskall vil vanligvis åpne seg 
etter at døden har inntrådt, men slam/sediment rundt vil ofte hindre denne åpnende 
bevegelsen. Ofte vil det likevel være små åpninger mellom skallene slik at vann og slam kan 
trenge inn. Åpningene kan også være store nok til at andre organismer trenger inn, og spiser 
opp bløtvevet mellom skallene. Dersom vann kan sirkulere gjennom åpninger mellom/i 
skallene kan også andre (mikro-)organismer slå seg ned på innsiden av skallene og feste seg 
her. Det er godt kjent at larver av bryozoer (mosdyr) slår seg ned på innsiden av slike skall, og 
danner enkle trådaktige kolonier (Spjeldnæs, 1975; Carthew, 1987; Taylor & Wilson, 1994). 
Etter hvert vil vanligvis hulrommet mellom skallene fylles med slam. Med økende 
begravningsdyp, økende trykk, temperatur og tid (geologisk tid) vil sedimentet rundt den 
begravde muslingen omdannes til en slambergart, skifer, sand- eller kalkstein, 
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Figur 169: A: Foto av fossilet; B: utsnitt av bryozoavtrykk (ramme i AJ; C: elektronmikroskopifoto av 
bryozoavtrykk. 

skallet vil omdannes i mindre grad, og innfyllingen mellom skallene vil omdannes til en 
slambergart. Dersom fossilet begraves dypt nok, vil aragonitten i skallet ofte løse seg opp og 
eventuelt erstattes av andre mineraler - skallmaterialet vil uansett svekkes . 

Via jordskorpebevegelser (forkastninger, jordskjelv og foldinger) kan dypt begravde bergarter 
presses opp til overflaten. Dette ser vi i Oslofeltet - marint dannede bergarter fra kambro
silurtiden (540-420 millioner år gamle) ligger nå i dagen, og fossilene er tilgjengelige. 
Bergarter og fossiler blir dermed eksponert for luft og vann (nedbør), og vil forvitre i 
varierende grad. Syrlig nedbør og vann som har gjennomtrengt sure bergarter, vil løse opp 
kalk. For fossiler som består av et ytre kalkskall og en indre steinkjeme betyr dette at skallet 
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løser seg opp, og man sitter kun igjen med steinkjemen. Venusfiguren har sannsynligvis 
gjennomgått alle disse geologiske prosessene. 

Steinkjemen vitner om mekanisk nedsliping etter at den er vitret fram i dagen og blitt 
liggende på jordoverflata. Noe slitasje kan sikkert naturlig forklares med transport, men 
området nær muslingens umbo er ikke naturlig slipt vekk. Dette er ganske klart et resultat av 
målrettet menneskelig nedsliping. Ved at dette området er slipt vekk kan figuren "stå" på et 
plant underlag. For å gjøre figuren mer "kvinnelig" er også muslingens framside slipt ned -
magen er gjort flatere. Sannsynligvis er også "kjønnet" framhevet ved menneskelige inngrep 
(sliping) - slike strukturer kan likevel framkomme naturlig ut fra muslingens geometri 
(interne skalldetaljer). 

IDENTIFIKASJON AV FIGUREN 

Detaljer på skallets ytre og indre overflate brukes tradisjonelt for å identifisere muslinger. På 
utsiden er det detaljerte vekstsoner og andre riller/linjer, mens det på innsiden er 
muskelavtrykk, "tenner" og "tanngroper" og andre strukturer. Når skallet er løst opp, er det 
vanligvis umulig å gi en detaljert systematisk identifikasjon og beskrivelse. Venusfiguren er 
en steinkjeme uten ytre skall, og detaljer som brukes til artsidentifikasjon, er borte. Basert på 
figurens generelle geometri og dimensjoner kan man likevel plassere den i slekten 
Cyrtodontula. Dette er en slekt som er godt kjent fra mellom-ordoviciske lag, spesielt i 
Amestad-formasjonen, men også i de formasjonene som utgjør det som tidligere ble omtalt 
som "Etasje" 4a og 4b; Owen et al. (1990) i Oslofeltet, fra funnsteder på Ringerike og i 
Hamardistriktet. 

Følgende former av Cyrtodontula er beskrevet fra Oslofeltet: 

Art/Eksemplar Høyde(*) Maks. diameter (*) 

Venusfi2:uren 36mm 25mm 

Funn fra midtre ordovicium (H. &. T. Soot-Ryen, 1960): 

Cyrtodontula dubia Soot-Ryen, 1960 33-48 mm 24mm 

Cyrtodontula sp. A Soot-Ryen, 1960 48mm 27mm 

Cyrtodontula sp. B Soot-Ryen, 1960 41mm 32mm 

Cyrtodontula sp. C Soot-Ryen, 1960 12,5 mm 8,5mm 

Cyrtodontula sp. D Soot-Ryen, 1960 25mm 10,8mm 

Cyrtodontula sp. E Soot-Ryen, 1960 17,5 mm ca9,4mm 

Cyrtodontula aff. complanata (Foerste, 1914) ? ? 

Cvrtodontula aff. subtruncata (Hall, 1847) 36mm 22mm 

Cyrtodontula cf. comvressa (Ulrich, 1890) 18mm 7mm 

Funn fra øvre ordovicium (Toni, 1975): 
Cyrtodontula ventricosa (Hall, 184 7) ca 16 mm ? 
Cyrtodontula cf. truncata (Ulrich, 1890) ca21 mm ? 

Cyrtodontula sp. ca35 mm ? 

(*): se figur 168 

Tabell 29: Former av Cyrtodontula beskrevet fra Oslofeltet. 

Basert på enkle målinger (høyde og maks. diameter) på figuren kan den tilhøre arten 
Cyrtodontula dubia eller C. aff. subtruncata (i henhold til beskrivelser i H. & T. Soot-Ryen, 
1960) eller C. sp. (i henhold til beskrivelse i Toni, 1975). 
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Figur 170: Bryozoen Corynotrypa i muslingen Cyrtodontula,.fra ordovicium, A: Bratterud, Hole (PMO 20614); 
B: Røysetangen, Hole (PMO 3700). 

BRYOZOER (MOSDYR) SOM AVTRYKK PÅ FIGUREN 

Som nevnt ovenfor, kan (mikro )organismer feste seg på innsiden av døde skall, og bryozoer 
er kjent for å gjøre dette (Spjeldnæs, 1975; Taylor & Wilson, 1994). Venusfiguren har enkelte 
ytre strukturer som kan tolkes som avtrykk etter bryozoer (figur 169). Figuren har riktignok 
gått gjennom en del fysiske prosesser (transport og menneskelig nedsliping), og de omtalte 
strukturene kan også være artefakter. Eksemplarer av Cyrtodontula i GMs samlinger ble 
undersøkt med det formål å sammenligne disse strukturene med mulige tilsvarende på bedre 
bevarte eksemplarer. 

I samlingene ble det funnet flere eksemplarer av Cyrtodontula med uomtvistelige bryozoer 
festet mellom skallet og det indre innfylte hulrommet (figur 170). Bryozoene tilhører slekten 
Corynotrypa - en slekt som har geologisk utbredelse fra tidlig ordovicium ( 490 millioner år 
siden) til slutten av permperioden (250 millioner år siden). Figur 168 viser hvordan en koloni 
Corynotrypa kan vokse på innsiden av et muslingskall. 

Uten opplysninger hentet fra sammenligningsgrunnlaget i GMs fossilsamlinger, kunne 
bryozo-avtrykkene vært tolket som spor etter planterøtter (fra moderne tid). Planterøtter kan 
via hydrolyse danne svake syrer ved at CO2 reagerer med vann, og syren kan da etse 
kalkholdige bergarter. Sopphyfer kan også danne svake organiske syrer som kan løse opp 
andre mineraler. Dette reaksjonsmønsteret kan utelukkes når det gjelder Svinesund-figuren (ut 
fra geometri og dimensjoner). 

OPPSUMMERING 

Basert på de foreliggende undersøkelsene er venusfiguren en steinkjeme av muslingen 
Cyrtodontula, med svake avtrykk av bryozoen Corynotrypa. Muslinger av denne typen er 
tidligere påvist i Oslofeltets ordoviciske lagrekke på Ringerike og nær Hamar. I GMs 
samlinger er ofte bryozoer assosiert med muslinger av denne typen. Fossilet kan være 
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transportert til funnstedet (Svinesund) med is i forbindelse med avsmeltingen av isbreene på 
slutten av siste istid (for mindre enn 10 000 år siden). Man kan også spekulere om mennesker 
har transportert fossilet med seg til boplassen. 
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Pollenanalytiske undersøkelser av liten myr og rydningsrøys på 
boplassen Torpum 9 samt gammelåkerlag på Stensrød 

Botaniker Helge Irgens Høeg 

INNLEDNING 

På oppdrag fra Svinesundprosjektet har jeg tidligere utført en pollenanalytisk undersøkelse av 
en prøveserie fra Møllermosen, UTM-koordinater PL29854 7 og en fra Berg stadion 
PL302567 ved Svinesund i Halden (Glørstad 2002a: 8, Høeg 2002). Også Danielsen (1970) 
har gjort undersøkelser i dette området. 

Her omtales analysene av en meget liten og grunn myr, på lokaliteten Torpum 9, (prøven 
merket pollen 2), som ligger i skog, UTM-koordinater PL287532 og en prøveserie fra et profil 
i rydningsrøys 109 i nærheten av myren (figur 171 , 172), UTM-koordinater PL287532. I 
tillegg er det analysert en prøve fra et gammelåkerlag, i nordre profil, sjakt A, på Stensrød, 
UTM-koordinater PL211540. 

Hensikten med undersøkelsene var ved hjelp av naturvitenskapelige metoder å belyse 
bosetnings- og jordbrukshistorien på stedet, eftersom det lå rydningsrøyser rundt myren, og til 
og med under myren. Selve feltarbeidet ble utført av arkeologene i 2002 ved at det ble banket 
et plastrør med diameter 7 ,5 cm ned i myren. Man fikk på den måten en prøveserie fra 
overflaten og ned til 60 cm. Prøvene fra rydningsrøysen og den gamle åkeren ble tatt ut ved at 
det ble stukket prøveglass inn i profilveggen efter at denne var renset opp. 

L ABORATORIEARBEID 

Fra myrprøveserien er det tatt ut 1 cm3 store prøver med 2,5-5 cm vertikal avstand ned til 55 
cm. Til hver prøve ble det satt to Lycopodium (kråkefot)-tabletter (Stockmarr 1972) som hver 
inneholdt 12542±3,3 % sporer av myk kråkefot, dvs. tilsatt antall sporer er 25084±293. Fra 
rydningsrøysen og den gamle åkeren var prøvene på ca 1 cm3, og det ble ikke brukt 
Lycopodium-tabletter. Prøvene er videre preparert efter standardmetodene (Fægri & Iversen 
1950, 1975, Høeg 1979). 

Under analysearbeidet ble alle typer pollen, sporer og andre mikroorganismer fra prøvene, 
samt Lycopodium-sporer fra de tilsatte tablettene identifisert og opptalt. Det er videre angitt 
med 1, 2 eller 3 om det er spor av, noe eller meget mineralpartikler (silt) i prøvene. Dette er 
subjektive opplysninger som likevel kan være nyttige. Alle jordprofilprøvene inneholdt meget 
silt. 

Det er opptalt minst 600 pollenkorn fra trær og busker i prøvene fra myren med unntagelse av 
prøvene ved 50 og 55 cm som var pollentomme. I jordprofilprøvene er det bare opptalt 300-
400 pollenkorn. Resultatene av analysene er oppstilt i ett prosentpollendiagram for myren og 
ett for jordprofilene. De er begge delt i to (figur 173, 174, 176, 177). Summen av pollenkorn, 
~p, fra terrestriske planter utgjør 100 % ved prosentberegningen. Sporer og kullstøvpartikler 
er også regnet i prosent av ~p. Dette kan føre til at det i diagrammet blir mer enn 100 % 
kullstøv. 100 % kullstøv betyr at det er opptalt like mange partikler av kull som pollenkorn, 
1000 % at det er talt 10 ganger så meget. Mengden av silt er vist som en kurve med skala fra 0 
til 3 i diagrammet fra myren. Myrdiagrammet er inndelt i lokale soner som ikke stemmer 
overens med sonene fra for eksempel Møllermosen. Det er også laget influxdiagram for de 
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Figur 171: Oversiktskart over Torpum 9, der myren, prøvested for pollenprøve og pollensøyle fra rydningsrøys, 
er avmerket. GIS-applikasjon: Per Erik Gjesvold. 

Kullprøve datert til 1470 ± 45 BP (TUa - 3889) 
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Figur 172: Rydningsrøys 109, Torpum 9. Tegning mot nord ved Ola Rønne. 
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viktigste pollentypene fra myren (figur 175). Diagrammet viser gjennomsnittlig årlig 
pollennedfall/cm2 myroverflate. Dette diagrammet er basert på antall pollen/cm3 prøve og at 
nivåene er riktig datert. Dette siste er problematisk da bare enkelte nivåer er 14C-datert, og da 
disse ikke behøver å være riktige (se senere). Mellom de daterte nivåene regner vi med 
konstant tilvekst av sedimentet. Dette har heller 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 trærne vokser opp igjen, blir urtene 
fortrengt. lnflux 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, for eksempel ved at et tjern 
eller en myr gror igjen. Det er lite sannsynlig at alle pollentyper, både trær og urter får øket 
influx samtidig. 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 varmere klima. Rask tilvekst kan bety kjøligere og fuktigere klima. Slike svingninger 
kan også være forårsaket av menneskelig aktivitet. For eksempel kan avbrenning av en myr 
føre til at noe av torven brenner opp. Pollenkornene skades ikke av moderat til ganske høy 
varme, så de blir liggende igjen i høy konsentrasjon. En tredje mulighet for høy 
pollenkonsentrasjon i prøvene er resedimentasjon av pollen fra områder rundt eller ovenfor 
myren. 

MENNESKELIG AKTIVITET 

Kullpartikler i prøvene tyder på brann, som oftest forårsaket av mennesker. 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 gjennom flere centimeter 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 fra en naturlig 
brann eller fra menneskelig aktivitet i området. Naturlig skogbrann forekommer imidlertid 
sjelden i løvskog mens det er mer vanlig i barskog. En forutsetning for skogbrann er 
selvfølgelig at det var skog i området. 

Jordbruk i betydningen husdyrhold og/eller korndyrking sees primært ved at vi finner 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 (bl.a. Moe 1973 og Vorren 1979, Høeg 1997a). En økning for gress kan 
også indikere jordbruk. En økning for ener, 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. 
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Pollenkornene av furu (Pinus) består av en hoveddel og to luftsekker. Luftsekkene kan brekke 
av. En luftsekk eller et pollenkorn som har mistet en luftsekk kalles en halv Pinus. Mengden 
halve Pinus øker med økende pH i sedimentet. Øket pH kan være forårsaket av øket 
brenningsaktivitet og jordbruk. Øket mengde halve Pinus kan således være en 
jord bruksindikator. 

Kombinasjonen kullstøv (mennesker), groblad (tråkk), smalkjempe (beite) og kom (dyrking) 
kan neppe forklares på annen måte enn jordbruksbosetning i området (Høeg 1997b ). 

DATERINGER 

Det foreligger 3 dateringer fra myren fra Nasjonallaboratoriet for 14C-dateringer i Trondheim. 
Det ble sendt 2,5 cm av prøveserien til hver av de to øverste dateringene og 5 cm til den 
nederste. Dateringsresultatene er oppgitt med ett standardavvik i 14C-år BP (BP = Before 
Present = før nå, egentlig før AD 1950). Disse aldrene er brukt i teksten. Dateringene er 
videre kalibrert og oppgitt i kalibrerte år BP og BC/ AD (Stuiver et al. 1998). Kalibrerte aldre 
BP tilsvarer kalenderår før nå, og de kan avvike fra 14C-år. For prøver yngre enn 2000 år er 
feilen liten, men for prøver eldre enn ca 2000 BP, er 1000 14C-år mer enn 1000 kalenderår. 
Denne feilen øker med økende alder BP. 

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

Prøve Dybde i cm Alder BP Kalibrert BP Kalibrert BC/ AD 

T-15857 15-17,5 270±40 360 AD 1620-1660 

T-15858 30-32,5 2105±50 2110 180-45 BC 

T-15859 43-48 3635±110 4010 2150-1870 BC 

Tabell 30: Dateringer fra myr på Torpum 9. 

T-15859 daterer eldste organiske sedimenter i myren. 

T-15858 daterer begynnelsen på et maksimum for kullstøv. 

T-15857 daterer begynnende korndyrking. 

Da jeg analyserte myren, antok jeg en alder på mvaene i prosentdiagrammet ved å 
sammenligne med Møllermosen. Da jeg fikk dateringene, var de tilsynelatende alt for unge. 
Jeg antok først at dette skyldtes unge røtter som hadde vokst ned i torven. Jeg forkastet 
dateringene og brukte de antatte aldrene. Dette virket ikke umiddelbart riktig, og det ble 
tegnet influxdiagram ved å bruke antatte aldre, en, to og alle tre dateringene. Jeg prøvde å 
forklare influxdiagrammet i hvert enkelt tilfelle. Grankurven ga en sannsynlig løsning. I 
prosentdiagrammet var det 3 % ved 20 cm, men ellers ikke over 1 % før ved 15 cm, altså en 
innvandring ved 20 eller 15 cm, men ved å se på influxdiagrammene, viser det seg at ved å 
akseptere dateringene, fikk vi 200 pollenkorn/cm2 år allerede fra 27,5 cm, 1700 BP, og det 
stemmer med Møllermosen. Granen er en betydelig dårligere pollenprodusent enn bjerk og 
furu. 200 pollen av gran viser meget gran i området. Det er derfor mest sannsynlig at 
dateringene er riktige og at årsaken til de store mengdene pollen av særlig bjerk, or og eik, må 
være resedimentasjon av gammelt pollen, dvs. jordbruk eller annen aktivitet rundt myren har 
ført til erosjon. Dette materialet har rent eller blåst ut på myren og blitt resedimentert. Ved at 
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størstedelen av pollenkornene er resedimentert fra en tid før jordbruket startet, blir mengden 
jordbruksindikerende pollen som kanskje skulle ligget på ca 0,5 % redusert til for eksempel 
0,05 %. Det betyr at sjansen for å finne det er ytterst minimal. 

ANALYSERESULTATER 

Seriene fra myren og røysen er analysert og tolket. Man kan få samsvar mellom resultatene på 
flere måter som alle kan være mulige. 

MYR, TORPUM9, PR0VEPOLLEN2 

Det er analysert 18 prøver fra myren, men prøvene fra 55 og 50 cm var helt pollentomme. 
Resultatene for de resterende 16 prøvene er oppstilt i et prosentdiagram (fig. 173 og 174) og 
et influxdiagram (fig. 175) som jeg har valgt å inndele i 3 soner. 

Sv 1, 
Sv 2, 
Sv 3 

Sv 1, 

45,00-31,25 m 
31,25-21,25 m 
21,25-0,00 m 

45,00-31,25 m 

3600-2100 BP 
2100-900 BP 
900- 0 BP 

3600-2100 BP 

2000-100 BC (kal) 
100 BC-AD 1050 (kal) 
AD 1050-0 (kal) 

2000-100 BC (kal) 

Det er analysert 4 nivåer i denne sonen. Øvre sonegrense er satt ved en markert økning for 
kullstøv og en brå overgang fra lav til høy pollenkonsentrasjon i prøvene. 

Skogen har vært tett. Det er over 95 % trepollen. De viktigste artene er or, bjerk, eik og lind 
og litt hassel. Det har vært ubetydelig med furu og alm. Av urter har det vært litt gress, syre, 
bringebær og kurvplanter. I tillegg har det vært noe bregner. 

Det er silt i alle prøvene, og det er fra 10 til 60 % kullstøv, mest ved 35 cm. Her er det et 
maksimum for pollenkonsentrasjon og influx som kan bety en forbigående stopp i tilveksten 
for myren eller en kortvarig rydningsfase med erosjon ovenfor myren og resedimentasjon på 
myren. I nivået over, ved 32,5 cm (2250 BP), er det en relativ og forbigående tilbakegang for 
bjerk og or, en relativ oppgang for furu og lind og en økning for starr, gress og syre. I 
influxdiagrammet får man bare tilbake forholdene som var ved 45 og 40 cm. Dette kan tyde 
på at resedimentasjon var årsaken til høy influx ved 35 cm. Det har vært ryddet løvskog ved 
35 cm, kanskje ca 2500 BP. 

Sv2, 31,25-21,25 m 2100-900 BP 100 BC-AD 1050 (kal) 

Også i denne sonen er det analysert 4 nivåer. Øvre sonegrense er satt ved en kraftig nedgang 
for pollenkonsentrasjon og influx sammen med et skifte fra oredominans til bjerkedominans 
og lokal graninnvandring. Skogen er tilsynelatende fortsatt tett, men ørlite mer åpen enn i 
foregående sone. Or er fortsatt det viktigste treslaget, men mengden varierer noe. Den må ha 
vokst på myren. Bjerk øker gjennom sonen, eik har høyere verdier og lind har lavere enn i 
foregående sone. · 

Det er spor av silt i to av prøvene og meget kullstøv, opp i nærmere 1000 %, og en influx på 
1200 000 partikler/cm2 år (redusert i influxdiagrammet av plasshensyn). Det er influxverdier 
på opp i 40 000 for bjerk, 70 000 for or og 30 000 for eik. Hvis 14C-dateringene er riktige, må 
noe ha skjedd som forårsaker den meget høye pollenkonsentrasjonen og influxen. Brann eller 
avbrenning av området har ført til at vegetasjonsdekket er blitt ødelagt, tildels også 
rotsystemet på plantene. Dette sammen med et eventuelt jordbruk vil føre til erosjon og 
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' 

resedimentasjon av gammelt pollen i myren. Kanskje så meget som over 90 % av 
pollenkornene er resedimentert og egentlig av samme alder som i Sv 1. Det betyr i så fall at 
mengden urter og jordbruksindikerende pollen i denne sonen er blitt fortynnet i forholdet 1: 10 
med resedimentert pollen. Man kan med andre ord ikke forvente å finne noen særlige spor 
efter en åpning av vegetasjonen og et jordbruk. 20 % urter i vegetasjonen vil se ut som ca 2 
%, 1 % smalkjempe vil vises som for eksempel 0, 1 % osv. 

Det er i nivåene med maksimum for kullstøv at det er minima for or og maksima for eik i 
prosentdiagrammet. Vi får også de høyeste verdiene for halve Pinus. Ved 22,5 og 20 cm er 
det i influxdiagrammet et kraftig minimum på 15 000 pollen/cm2 år for bjerk, men selv dette 
vil under normale omstendigheter indikere meget tett bjerkeskog. Alle treslagene og også 
urtene går tilbake ved dette nivået. Det må være resedimentasjonen som har avtatt. 
Jordbruksfasen som førte til erosjon og resedimentasjon tok slutt mellom 25 og 22,5 cm, ca 
1200 BP. Vi får første pollenkorn fra bygg ved 25 cm, kanskje ca 1350 BP. Dette er i tilfelle 
en del senere enn ved Møllermosen og Berg stadion hvor korndyrkingen begynte 2100 og 
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1900 BP. Dette er naturlig da denne myren er liten og svært lokal. Det er meget gress i sonen. 
Mot toppen av sonen er det pollen av burot, brennesle og prestekrave og en økning for syre. 
Gjennom hele sonen er det maksimum for soleie, en plante som ikke beites da den er giftig i 
frisk tilstand. 

Sone Sv 2 representerer et tidsrom med brenning, husdyrhold, beiting og forsanking. Det har 
også vært dyrket korn selvom det tilsynelatende bare har vært på et lite areal eller gjennom et 
kort tidsrom siden det bare er funnet ett pollenkorn fra bygg. Efter argumentasjonen ovenfor 
skulle det imidlertid tilsvare minst 10 pollenkorn av bygg, 15 % gress og 5 % soleie, og da 
betyr det ganske meget jordbruk. 

Sv 3, 21,25-0,00 m 900-0 BP AD 1050-0 (kal) 

I denne sonen er det analysert 8 nivåer. Skogen er fortsatt tett, men særlig fra 15 til 7 ,5 cm, 
300-100 BP (AD 1650-1850), er den litt mer åpen enn tidligere. Or erstattes ved sonens 
begynnelse først av bjerk, dernest av furu og så gran ved 15 cm. Samtidig går hassel og eik 
tilbake og det er slutt på lind. Bjerk øker igjen ved 10 cm, og gran og bjerk erstattes av or, eik 
og litt hassel og lind ved 5 cm. Kurvene er svært variable i toppen. Influxdiagrammet viser 
lave verdier for gran opp til 15 cm, høyere, men konstante videre. 

Ved 17,5 cm, 15 cm og 10 cm er det pollen av eføy. Det er ikke veldig spesielt. Den vokser 
kanskje i området fremdeles, men den er varmekrevende. Den vil ha en 
gjennomsnittstemperatur for årets kaldeste måned som ikke er lavere enn 1,5 kuldegrader. Når 
pollen av denne arten forekommer nettopp i denne delen av diagrammet, kan det tyde på to 
ting. For det første at det var så åpent rundt myren at pollen fra eføy kunne nå frem til myren 
da den er en meget dårlig pollenprodusent. For det annet at det var varmt nok. Det er antagelig 
skogstettheten som er årsaken til at det ikke har vært pollen av denne arten lavere ned. 

Det er ikke så meget kullstøv i denne sonen. Bare i topprøven er det mer enn 40 %. 
Influxdiagrammet viser imidlertid maxima ved 20 cm, 12,5-10 cm og 5-0 cm. Det er silt i alle 
prøvene untagen ved 20 cm, tildels meget. To nivåer er spesielt pollenfattige, 15 og 7,5 cm. I 
disse nivåene er det minima for bjerk og eik. Fra 15 cm er det lite halve Pinus. Jeg vil tolke 
dette som at det har vært hugget bjerk og eik. Om det har vært brent, har det ikke vært brent i 
særlig grad på eller i nærheten av myren. 

Fra 12,5 cm er det enerpollen og sporer av einstape. Starr, røsslyng, gress og syre har de 
høyeste verdiene gjennom diagrammet i denne sonen, opp til 7,5 cm, og det er pollen av 
høymol, burot, melde, brennesle, smalkjempe, bygg, hvete og rug, og gjennom store deler av 
sonen er det pollen av diverse urter som for eksempel korsblomster, hønsegress, marimjelle 
og kløver. Det har . vært dyrket opp til 7 ,5 cm, 100 BP. Så vokser området igjen med skog, 
vesentlig furu, or og eik, men med litt bjerk, hassel, gran og lind. 

Det kan virke som om det er en gjengroingsfase fra sonens begynnelse og opp til 17,5 cm. Det 
er hugget bjerk og eik ved 15 og 7,5 cm. Det er kull fra 12,5 til 10 cm og en mer åpen 
vegetasjon fra 17,5-10 cm. Det har vært ryddet skog en gang mellom 750 og 400 BP, kanskje 
på 1500-tallet AD. Mellom 400 og 250 BP starter en jordbruksfase med beiting, forsanking og 
korndyrking like i nærheten av myren. Dette kan være en husmannsplass. Den forlates ca 100 
BP, ca AD 1850 og skogen vokser til. 

339 



Svinesundprosjektet bind 2 Varia 55 

RYDNINGSRØYS 109 

I diagrammet (fig. 176 og 177) er det brukt omtrentlige centimetre under overflaten. 
Diagrammet kan inndeles i 3 soner: 
Sone 1, prøve 1-5 48-35 cm under overflaten 
Sone 2, prøve 6-12 32-16 cm under overflaten. 
Sone 3, prøve 13-14 12-8 cm under overflaten 

Sone S 1, prøve 1-5 48-35 cm under overflaten 

Prøve 3 og 5 inneholdt mindre pollen enn de andre. Det er derfor talt færre pollenkorn. Det 
var 90-95 % trepollen. Hassel, or og lind var de viktigste treslagene, men det var også noe 
bjerk, furu og eik, og det ble sett ett og annet kom av alm, ask og vier. 

Av urtene var gress og starr viktigst, men det var også en del soleie, rosefamilien (bringebær) 
og enkelte andre. Det er sporer fra stri kråkefot, bregner, fugletelg, sisselrot og einstape. 

Det var meget kullstøv, ca 300 %, og i prøve 1 var det smalkjempe. Videre opp var det noe 
syre og burot. Det har vært bosetning med husdyrhold i nærheten, men det er ikke spor efter 
korndyrking. Prøve 1 og 2 er fra profiltegningen tilsynelatende eldre enn rydningsrøysen. 

Det er ikke lett å sammenligne dette diagrammet med det fra myren. Her er det for eksempel 
lite bjerk og eik og meget has~el og lind. Jeg vil tro at sone S 1 kan tilsvare siste del av Sv 2 
eller slutten av Sv 1. Sv 2 er tolket som en jordbruksfase hvor mesteparten av pollenkornene 
er resedimenterte, men det var spor efter rydning og et mulig begynnende husdyrhold mot 
slutten av Sv 1. Det er sannsynlig at sone S 1 har en alder innenfor tidsrommet 2500-900 BP. 
Det er videre sannsynlig at den nederste prøven tilsvarer nivå 35 cm i myren, dvs. ca 2500 
BP. Det eneste som kan sies sikkert så langt er imidlertid at prøvene er eldre enn 
graninnvandringen. 

Sone S 2, prøve 6-12 32-16 cm under overflaten 

Skogen er fortsatt tett, over 90 % trepollen. Lind og furu går markert tilbake mens hassel øker 
til 40 %. I prøve 6 (32 cm) var det ett pollenkorn av gran uten at det nødvendigvis sier noe, 
likeså i prøve 11 (20 cm). I prøve 7 (29 cm) var det ett pollenkorn av misteltein. Denne 
snyltebusken som gjeme lever på lind, krever varme somre. Den vokser ikke i området i dag, 
men på Jeløya, Hurum og i Horten. Misteltein er en meget dårlig pollenprodusent, og 
pollenkornene spres dårlig. Funn av dette pollenkornet viser at planten har vokst i nærheten. 
Det har muligens vært noe varmere på dette tidspunktet. Dette kan tyde på at prøve 7 kommer 
fra en varmere periode, før 2500 BP, 2000-1600 BP eller Lille optimum, vikingtid-tidlig 
middelalder, 1200-700 BP. Den midterste perioden er den mest sannsynlige. Ellers er det små 
forandringer fra foregående sone. Ved at granen ikke er innvandret, bør sonen helst ikke være 
yngre enn ca 1500 BP, men er dateringene fra myren riktige, innvandret ikke granen rundt 
denne lille myren før 900 BP. Sonen kan kanskje ha en alder på 2100-900 BP. 

I prøve 6 (32 cm) er det et maksimum for kullstøv på 1500 %. Samtidig er det et minimum for 
or og et lite maksimum for bjerk. Det virker som om skog er ryddet ved hjelp av ild eller 
hugst og ild. Virksomheten har iallfall gått ut over or, kanskje også lind og furu. I denne 
prøven var det rug. Prøven er yngre enn 2000 BP, antagelig også yngre enn 1500 BP da rug 
sjelden forekommer før 1500 BP og ikke før 2000 BP i Norge. Det har ikke vært noen stor 
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korndyrking, iallfall ikke i umiddelbar nærhet, men det har vært ryddet skog på stedet, og 
hassel har vokst opp kort tid efter ryddingen. Det er bare ca 120 % kullstøv i de neste tre 
prøvene. 

I prøve 9 (26 cm, men tegnet inn på 25,5 cm i diagrammet) er det smalkjempe og i prøve 10 
(24 cm) bygg. I denne prøven er det også et mindre maksimum for kullstøv sammen med en 
økning for bregner og fugletelg, men uten synlig innvirkning på skogssammensetningen. Det 
har vært en jordbruksfase i nærheten, men ikke nødvendigvis på stedet. Økningen for bregner 
kan snarere tyde på en gjenvoksing av skogen. Alderen på sonen er mest sannsynlig ca 1500-
900 BP, kort før graninnvandringen rundt myren. 

Prøve 1 og 2 var fra nivåer under selve røysen, og prøve 1 viser beiteindikatorer. Denne 
prøven kan mest sannsynlig representere rydningsfasen på slutten av Sv 1, mellom 2500 og 
2250 BP. Prøve 2-5, resten av S 1, representerer da tidsrommet 2250-1500 BP, S 2 1500-900 
BP, og rydningsrøysen har en alder som er sammenfallende med den jordbruksfasen som 
forårsaket resedimentasjonen i myren, 2100-900 BP. 

Sone 3, prøve 13-14 12-8 cm under overflaten 

Prøve 13 og 14 er fra strølaget over rydningsrøysen. Skogen er fortsatt tett, over 90 % 
trepollen, men det er et markert skifte i skogssammensetningen fra hassel, or og lind til bjerk, 
furu og gran med et mindre innhold av hassel og or. I denne skogen har det vært en 
undervegetasjon av stri kråkefot, myk kråkefot, lusegress, bregner, fugletelg, sisselrot og 
einstape. Det er også en økning for lyng, kanskje blåbær. Av urtene er gress viktigst, dernest 
soleie. Det er pollen av hvete og rug og 500-700 % kullstøv. Det har vært jordbruk i nærheten, 
kanskje den husmannsplassen som sees i myrdiagrammet fra kanskje AD 1550 til AD 1850, 
men mengden av sporeplanter og skogstettheten tyder på skog på stedet. 

På grunnlag av graninnvandringen må man anta at prøve 13 iallfall er yngre enn 900 BP. 

STENSRØD, SJAKTA 

I denne prøven er det 72 % trepollen hvorav bjerk står for over 51 %, or for 8 %, hassel for 4 
% og gran for 1 %. I skogen var det en undervegetasjon av bl.a. bregner. Det er 10 % gress, 4 
% mjødurt og en del soleie og kurvplanter. 

Det er 1250 % kullstøv og 2 % kompollen. De er oppført som bygg, men noen kan også være 
havre og hvete. Det er sannsynlig at prøven er fra en liten åker i skogen, og at alderen på 
denne åkeren er noe yngre enn 1500 BP, kanskje også yngre enn 900 BP. 

KONKLUSJON 

Det er organiske sedimenter ned til 45 cm i myren, og det er et spørsmål om den øverste 14C
dateringen er for ung, kanskje også den under eller alle tre. Det skyldes i såfall unge røtter 
som er kommet med i de daterte prøvene. Det er vanskelig å komme med en sikker 
tidsangivelse på de analyserte prøvene hvis dateringene er gale, men det som virker riktigst er 
å gå ut fra de daterte pollendiagrammene fra Møllermosen og Berg stadion siden avstanden 
mellom lokalitetene er liten. Efter meget filosofering er jeg kommet til at alle dateringen mest 
sannsynlig likevel må være riktige. Bunnen av myren får en alder på 3600 BP (2000 BC). 
Diagrammet er delt inn i tre soner. Nederste sone, Sv 1, slutter ved 31,25 cm, 2100 BP (100 
BC). Overgangen Sv 2/Sv 3 er satt til 900 BP (AD 1050). Er den øverste dateringen gal, får 
overgangen en alder på 1500 BP (AD 550). 
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Figur 17 8: Prøvested for pollenprøve fra gammelåkerlag på Stens rød. Felt 1 på tegningen er felt A i teksten. 
GIS-applikasjon: Håkon Glørstad. 

Det har vært tett skog i området gjennom hele det tidsrommet som er representert i 
diagrammet med opp i over 95 % trepollen. Gjennom sone Sv 1 og 2 er det or, bjerk, eik og 
lind som har vært de viktigste treslagene. Det har vært en tilnærmet ren løvskog med liten fare 
for naturlig skogbrann. I Sv 3 har furu og gran gjort seg mer gjeldende. Influxdiagrammet 
viser at det aldri har vært mer bartrær i området enn det er nå, eller iallfall gjennom de siste 
300 årene. 
Det har vært mennesker i området gjennom hele det tidsrommet som er representert, enten det 
er 3600 år eller 4800 år. Brenning og hugst begynner ved 35 cm, 2500 BP, eller kanskje noe 
tidligere. Ved 32,5 cm er skogen blitt mer åpen. Den høye pollenkonsentrasjonen i sone Sv 2 
tyder på kraftig resedimentasjon av pollen. Dette igjen tyder på jordbruk rundt myren. Vi får 
en kraftig jordbruksfase innenfor tidsrommet 2100-900 BP. 

Rydningsrøysen ligger ikke helt nede på steril undergrunn. Det er pollen av smalkjempe i den 
nederste prøven fra serien gjennom røysen, dvs. 7 cm under røysen. Det har vært et jordbruk, 
iallfall et husdyrhold i området før røysen ble anlagt. Dette kan stemme med en rydningsfase i 
slutten av Sv 1 i myren, mellom 2500 og 2250 BP, mens røysen får en alder som stemmer 
overens med Sv 2, 2100-900 BP. Fra 31 ,25 til 21 ,25 cm i myren har det vært brent 
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regelmessig. I denne sonen er det ett pollenkorn av bygg, ved 25 cm, 1350 BP, eller noe 
tidligere. 

I Sv 3, fra 900 BP, er det pollen av gran og mindre kullstøv. Det er ikke brent så meget, 
kanskje bare bål. I denne sonen er det en komdyrkingsfase fra 15 til 7,5 cm, antagelig 350-
100 BP (AD 1600-1850). Samtidig er det pollen av ener, starr, røsslyng, gress, syre, 
hønsegress, korsblomster, kløver og andre som viser at det har vært åker og eng i nærheten. 
Det har ligget et småbruk eller en husmannsplass i nærheten, kanskje mindre enn 100 m fra 
myren, hvor de har dyrket både bygg, hvete og rug. Antagelig har åkrene grodd til med skog 
ca 900 BP og blitt ryddet igjen en gang efter svartedauen for så å bli forlatt på siste halvdel 
av 1800-tallet AD. Et kompollen i topprøven sier ikke så meget, men det har ikke vært dyrket 
på stedet. 

Serien fra Rydningsrøys 109 omfatter er tidsrom som kan deles i tre. Den yngste sonen er 
iallfall yngre enn granoppgangen, men kan dekke husmannsplassen. Den midterste sonen er 
yngre enn 1500 BP. Den nederste prøven kan være betydelig eldre, men mest sannsynlig er 
alle prøvene yngre enn 2500 BP. Det har vært løvskog med vesentlig hassel, or og lind i 
området med unntagelse av i de to øverste prøvene hvor bjerk, furu, hassel og gran var de 
viktigste treslagene. 

Det er meget kullstøv i prøvene men lite pollen fra primære jordbruksindikatorer. Det er 
sannsynlig at det også her er innblanding av resedimentert pollen uten spor av jordbruk, og at 
det er en av årsakene til at rydningsfasen ikke kommer tydeligere frem i diagrammet. 
Prøven fra Stensrød er fra en gammel åker, men yngre enn granoppgangen. 
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Lister og tabeller 

LISTE OVER 14C-DATERINGER FRA BOPLASSENE 

Lab.ref. Lokalitet Kontekst Materiale BP BC/AD 
TUa-3226 Torpum 9a A5 Forkullet hasselnøttskall 3695 ± 55 IBC2140-1975 

TUa-3227 Torpum 9a A9 Forkullet hasselnøttskall 7180 ± 80 IBC6110-5955 

TUa-3228 Torpum 9a Al0 Forkullet hasselnøttskall 6975 ± 90 IBC5945-5710 

TUa-3229 Torpum 9a All Forkullet hasselnøttskall 7015 ± 75 IBC5955-5755 

TUa-3230 Torpum 9a A2 Selje, osp/vier 2060 ± 75 BC170-AD20 

TUa-3282 Torpum 9a A4, p22 Hegg/rogn 3005 ± 70 BC1380-1120 

TUa-3283 Torpum 9a A4, p20 Bjørk 2915 ± 70 BC1250-995 

TUa-3284 Torpum 9a A5, plO Bjørk 2875 ± 65 BC1125-925 

TUa-3285 Torpum 9a A6, p2 Bjørk 3530 ± 65 BC1935-1745 

TUa-3286 Torpum 9a A22, p26 Selje, pil, vier, osp 6940 ± 75 BC5850-5695 

TUa-3287 Torpum 9a A15a, p67 Hassel 2865 ± 65 BCl 120-920 

TUa-3918 Torpum 9a A15b Kom, Bvg11: 3630 ± 40 IBC203 5-1925 

TUa-3919 Torpum 9a A203 Forkullet hasselnøttskall 7010 ± 45 IBC5940-5770 

TUa-3889 Torpum 9a IRøvs 109, kp 15 Biørk 1470 ± 45 AD555-645 

TUa-3890 Torpum 9a A203b He11:11:/rogn 6885 ± 50 BC5755-5675 

TUa-3891 Torpum 9a A205 Bjørk, hassel 1680 ± 35 AD340-420 
TUa-3892 Torpum 9a A502 Eik 6430 ± 55 BC5435-5285 

TUa-3233 Torpum 9b 51x47y SØ, A2, lag 3, sjikt 0-5 cm Forkullet hasselnøttskall 6375 ± 75 BC5420-5255 
TUa-3234 Torpum 9b 51x51y SV, lag 3 Forkullet hasselnøttskall 6250 ± 85 BC5270-5070 

TUa-3278 Torpum 9b 51x47y NØ, lag 3 Biørk 3680 ± 70 IBC2140- l 940 
TUa-3279 Torpum 9b 50x48y SØ, lag 3 [Eik 6530 ± 70 IBC5520-5345 

TUa-3280 Torpum 9b 50x46y NØ, lag 3 Selie, pil, vier, osp 6325 ± 75 IBC5320-5220 
TUa-3929 Torpum 9b 48x43y NV, lag 2, A6 Forkullet hasselnøttskall 2965 ± 30 BC1255-1120 
TUa-3930 Torpum 9b 49x43y SØ, lag 5, A6 Forkullet hasselnøttskall 3760 ± 35 BC2200-2050 
TUa-3931 Torpum 9b 45x48y NV, lag 4, A5 Forkullet hasselnøttskall 6380 ± 40 BC5330-5270 

TUa-3932 Torpum 9b 47x41y NØ, lag 3, A8 Forkullet hasselnøttskall 1620 ± 30 AD415-445 
TUa-3933 Torpum 9b 48x44y NV, lag 3, A13 Forkullet hasselnøttskall 6420± 40 BC5425-5285 
TUa-3934 Torpum 9b 53x43y NV, lag 4-5, A 7b Forkullet hasselnøttskall 6435 ± 40 BC5430-5315 
TUa-3935 Torpum 9b 53x43y SV, lag 4, A 7 Forkullet hasselnøttskall 6365 ± 45 BC5330-5265 

TUa-3936 Torpum 9b 50x46y NV, lag 4, A2a Forkullet hasselnøttskall 6495 ± 40 BC5440-5345 
TUa-3937 Torpum 9b 52x46y SV, lag 4, A2c Forkullet hasselnøttskall 6435 ± 45 BC5430-5310 

TUa-3924 Torpum 9b 52x4ly NØ, lag 3, A12 Lind 1705 ± 45 AD260-410 

TUa-3920 Torpum 9b 52x5ly SV-SØ, lag 4, Al Alm, ask 6205 ± 50 BC5225-5065 

TUa-3921 Torpum 9b 49x42y SØ, lag 5, A6 Biørk, hassel 5270 ± 45 BC4220-3995 

TUa-3922 Torpum 9b 51x47y NØ, lag 5, A4 Bjørk 6505 ± 55 BC5445-5345 

TUa-3923 Torpum 9b 57x43y SV, lag 4, AlO Bjørk, hassel 1730 ± 50 AD245-400 

TUa-3273 Torpum 13 50x53y SV, lag 2 Furu 1795 ± 70 AD135-340 

TUa-3274 Torpum 13 47x50y SV, lag 4 Furu 3525 ± 70 BC1935-1745 

TUa-3844 Torpum 13 Ildsted 2lx2ly SV, lag 3 Løvtre 2810 ± 50 BC1005-900 

TUa-3845 Torpum 13 Ildsted 22xl9y NV, lag 4 Bjørk 5530 ± 50 BC4450-4340 

TUa-4390 Torpum 13 17x21v, NV,Lag 4 Bein 5610 ± 40 BC4465-4365 

TUa-3842 Rørbekk2 Ildsted 16xl0y SØ, lag 2 Bjørk, Selje, vier/osp 2750 ± 65 BC930-820 

TUa-3843 Rørbekk2 Ildsted 16xl ly NV, lag 2 Bjørk, Selie, vier/osp 1965 ± 45 AD5-80 
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lrua-32721 Torpum 8 l50x56y NØ, lag 3 12655 ± 651 BC835-795 I 

TUa-3925 Torpum 2 53x59y SØ, lag 2 Eik 3495 ± 40 BC1880-1745 
TUa-3926 Torpum 2 4 lx46y NØ, lag 2 Bjørk, hassel 1705 ± 50 AD260-415 
TUa-3927 Torpum 2 45x48y SØ og SV, lag 2 Bjørk, hassel 3490 ± 50 BC1880-1740 
TUa-3928 Torpum 2 42x48y SV, lag 2 Eik 3140 ± 40 BC1430-1330 

TUa-3898 Stensrød A254 Bjørk 2185 ± 45 BC355-175 
TUa-3899 Stensrød A271 Hassel 3595 ± 45 BC2015-1885 
TUa-3900 Stensrød A31 Eik 3660 ± 45 IBC2125- l 945 
TUa-3901 Stensrød A37 Hassel 3685 ± 60 IBC2140-1970 
TUa-3902 Stensrød A203 Hassel , ask 2835 ± 45 BC1020-915 
TUa-3893 Stensrød Al46 Bjørk, Selje, vier/osp 2240 ± 40 BC380-200 

TUa-3894 Stensrød Al63 Bjørk, ask 2790±40 BC990-860 
TUa-3895 Stensrød A216 Bjørk 3790± 50 IBC2285-213 5 
TUa-3896 Stensrød A221 Bjørk, lind, ask 2840 ± 45 BC1030-920 
TUa-3897 Stensrød A228 Bjørk 3175 ± 60 IBC1515-1400 

TUa-4099 Stensrød A121, Hus I Kom 3535 ± 40 IBC1905-1775 

TUa-4100 Stensrød A205, Hus Il Kom 3720 ± 50 IBC2 l 90- l 985 

TUa-2880 Stensrød Gammelåker Bjørk 3445 ± 70 IBC1875-1675 

TUa-2881 Stensrød Gammelåker Bjørk 2945 ± 70 BC 1260-1010 

lrua-4003ITorpum 1ol46x50y IBiørk 14830 ± 50~C3655-3540I 
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DELTAKERE PÅ UTGRAVNINGENE I 2001 OG 2002 

Feltstab 2001 Stilling Lokalitet 

Andreassen, Ingvild Solberg Feltassistent Torpum 8 og 9 

Bentsen, Silje Evjenth Feltassistent Torpum 8 

Birkelund, Ole Ivar Feltleder Il Torpum 9 og 13 

Boon, Christine Feltleder Il Torpum 13 

Bukkemoen, Grethe Bjørkan Feltassistent Torpum 13 

Dahl, Linda Feltassistent Torpum 8 

Dahle, Øystein Feltassistent Torpum 8 

Damlien, Hege Feltassistent Torpum 8 

Eggen, Inger Margrete Feltassistent Torpum 13 

Eriksen, Elisabeth Feltassistent Torpum 8 

Fari, Camilla Helene Feltassistent Torpum 8 og 13 

Fjærestad, Kristin Feltassistent Torpum 9a 

Fuglevik, Lars Morten Feltassistent Torpum 8 

Iversen, Ingrid Feltassistent Torpum 9a 

Kisuule, 'Ann Kristin Engh Feltleder Il Torpum 8 

Kjos, Ole Aleksander Ihlen Feltassistent Torpum 8 

Knutsen, Stig Feltleder Il Torpum 9b 

Lønaas, Ole Christian Feltassistent Torpum 9a 

Magnussen, Anja R. S. Feltassistent Torpum 9a 

Mansrud, Anja Feltassistent Torpum 9b 

Melheim, Anne Lene Feltassistent Torpum 9a og 13 

Melvold, Stine Anette Feltassistent Torpum 9a og 9b 

Mjærum, Axel Feltassistent Torpum 9a 

Moen, John Ernst Feltassistent Torpum 13 

Rødsrud, Christian Feltassistent Torpum 9b 

Skullerud, Anne E. Feltassistent Torpum 9b 

Sletmo, Herdis Johanne Feltassistent Torpum 13 

Thommesen, Toini Feltassistent Torpum 8 

Tsigaridas, Zanette Museumskonsulent Torpum 9a 

Veshnjakova, Kristina V. Feltassistent Torpum 9a 

Wikstrøm, Tone Feltassistent Torpum9b 

Østmo, Mari Arentz Feltassistent Torpum 9b 

Aarrestad, Ivar Feltassistent Torpum 13 

Årskog, Hanne Feltassistent Torpum 9a 
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Birkelund, Ole Ivar Feltleder Il Torpum 13, Langkas 2 og Rørbekk 1 

Bukkemoen, Grethe Bjørkan Feltassistent Torpum 13, Langkas 2 og Rørbekk 1 

Csisar, Tryggve Feltassistent Torpum 1, 2 og 8 

Dahle, Øystein Feltassistent Torpum2 

Damlien, Hege Feltassistent Stensrød 

Damstuen, Lisa Feltassistent Torpum 9b 

Eggen, Inger Margrete Feltassistent Torpum 13, Langkas 2 og Rørbekk 1 

Eigeland, Lotte Feltassistent Torpum 13 og Rørbekk 1 

Eriksen, Elisabeth Feltassistent Torpum 1, 2 og 8 

Fari, Camilla Helene Feltassistent Torpum 13, Langkas 2 og Rørbekk 1 

Fjærestad, Kristin Feltassistent Torpum 9a og Stensrød 

Fuglevik, Lars Morten Feltassistent Torpum 2 

Hansen, Elin Feltassistent Torpum 9b og 13, Langkas 2 

Hansen, Ingunn Beyer Feltassistent Torpum 1, 2 og 8 

Hansen, Monica Kristin Feltassistent Torpum 9a 

Hollund, Hege Ingjerd Feltassistent Torpum 9a og Stensrød 

Huseth, Jo Feltassistent Torpum 9b 

Iversen, Ingrid Feltassistent Stensrød 

Johansen, Jannie S. Feltassistent Torpum 9a 

Kjos, Ole Aleksander Ihlen Feltassistent Torpum 9b 

Ljung, Eva Cecilia Feltassistent Torpum 9a og Stensrød 

Løken, Pia Skipper Feltassistent formidlingsgraving Torpum 10 

Mansrud, Anja Feltleder formidlings graving Torpum 10 

Melvold, Stine Anette Feltleder Il Torpum 9b 

Meyer, Åsne Dolve Feltassistent Torpum 1, 2 og 8 

Norderval, Live W. Feltassistent Torpum 9a 

Rødsrud, Christian Feltleder II Torpum 9a og Stensrød 

Sletmo, Herdis Johanne Feltassistent Torpum 9b og 10, Rørbekk 1 

Thommessen, Toini Feltleder II Torpum 1, 2 og 8 

Veshnjakova, Kristina V. Feltassistent Torpum 9b 

Wikstrøm, Tone Feltassistent Torpum 9b 

Aarrestad, Ivar Feltassistent Torpum 13, Langkas 2 og Rørbekk 1 

Årskog, Hanne Feltassistent Torpum 10 og Stensrød 
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Nr. 25 

Nr. 26 
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Ristninger i forhistorie og middelalder. 
Hans Gude Gudesen: Merovingertiden i Øst-Norge. 
Kronologi, kulturmønstre og tradisjonsforløp. 
Egil Mikkelsen: Kulturminner i Lyngdalsvassdraget, 
Vest-Agder. 
Egil Mikkelsen: Kulturminner i Atnavassdraget, 
Hedmark - Oppland. 
Egil Mikkelsen: Kulturminner i Grimsavassdraget, 
Hedmark-Oppland. 
Ellen Høigård Hofseth: Kulturminner i Joravassdraget, 
Oppland. 
Ellen Høigård Hofseth: Kulturminner i Vegårvassdraget, 
Aust-Agder. 
Inge Lindblom: Fornminner i Tovdalsvassdraget, Aust-Agder. 
Foredrag ved det 1. nordiske bronsealdersymposium på Ise gran 
3.-6. oktober 1977. 
Einar Østmo: Kulturminner ved Gyvatn og Evje Øst, Vest-Agder 
og Aust-Agder. 
Stig Welinder: Tunnackiga stenyxor och samhalle i Mellansverige 
5000 B.P. 
Det 4. nordiske bronsealder-symposium på Isegran 1984. 
Karl Vibe-Muller: Gravfeltene på Ula, Glemmen, Østfold. 
Keltisk jernalder, romertid og folkevandringstid. 
Stig Welinder: Arkeologiska bilder. 
Tom Bloch-Nakkerud: Kullgropen i jernvinna øverst i Setesdal. 
Ingrid Smedstad: Etableringen av et organisert veihold i Midt
N orge i tidlig historisk tid. 
Ellen Anne Pedersen: Jernalderbosetningen på Hadeland. 
En arkeologisk-geografisk analyse. 
Brit Solli: Dyrebein. Problemer og muligheter omkring 
et arkeologisk kildemateriale. 
Helge Braathen: Ryttergraver. Politiske strukturer i eldre 
rikssamlingstid. 
A. Jan Brendalsmo, Berit J. Sellevold, Kristin Hovin Stub, 
Steinar Gulliksen: Innberetning over de arkeologiske 
undersøkelser på Heddal Prestegård, Notodden kommune, 
Telemark 1988. 
Helge Irgens Høeg: Den pollenanalytiske undersøkelsen ved 
Dokkfløyvatn i Gausdal og Nordre Land, Oppland. 
Einar Østmo: Gård og boplass i østnorsk oldtid og middelalder. 
Jan Henning Larsen: Jernvinna ved Dokkfløyvatn. 
Einar Østmo: Helleristninger i et utkantstrøk. 
Karin Gjøl Hagen: Sol plisse - En reminisens av middelalderens 
draktutvikling? 
Lise Nordenborg Myhre: Arkeologi og politikk. 
Kaja Kollandsrud: Krusifiks fra Haug kirke. 
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A. Jan Brendalsmo: Tønsberg før år 1000. Fra gård til by. 
Torben Bjarke Ballin og Ole Lass Jensen: Farsundprosjektet -
stenalderbopladser på Lista. 
Produksjon og samfunn. 2. nordiske jernaldersymposium 
Granavolden 1992. 
Ingunn Holm: Trekk av Vardals agrare historie. 
Evy Berg: Dobbeltspor/E6-prosjektet. Steinalderlokaliteter 
fra senmesolittisk tid i Vestby, Akershus. 
Håkon Glørstad: Neolittiske smuler. Små teoretiske og praktiske 
bidrag til debatten om neolittisk keramikk og kronologi i Sør-Norge. 
May-Liss Bøe Sollund: Åsrøyser- Gravminner fra bronsealderen? 
En analyse av åsrøysene i Vestfold. 
Gro B. Jerpåsen: Gunnerød - En arkeologisk landskapsanalyse 
Torben Bjarke Ballin: Klassifikationssystem for stenartefakter 
Wenche Helliksen: Evolusjonisme i norsk arkeologi. Diskutert med 
utgangspunkt i A.W. Brøggers hovedverk 1909-25. 
Lars Erik Narmo: Jernvinna i Valdres og Gausdal - et fragment av 
middelalderens økonomi. 
Helge Irgens Høeg: Pollenanalytiske undersøkelser i «Østerdals
området» med hovedvekt på Rødsmoen, Åmot i Hedmark 
Alf Hammervold: Dactyliotheca Norvegica Medioevalis. 
Fingerringer fra middelalderen i Norge. 
En undersøkelse av fingerringer fra middelalderen og ringer av 
middelaldertype. 
Joel Boaz: Steinalderundersøkelsene på Rødsmoen. 
Jostein Bergstøl: Fangstfolk og bønder i Østerdalen. 
Rapport fra Rødsmoprosjektets delprosjekt «marginal bosetning» 
Lars Erik Narmo: Jernvinne, smie og kullproduksjon i Østerdalen. 
Arkeologiske undersøkelser på Rødsmoen i Åmot 1994-1996. 
Evy Berg: Mesolittiske boplasser ved Årungen i Ås og Frogn, 
Akershus. Dobbeltspor/E6-prosjektet 1996. 
Wenche Helliksen: Gård og utmark på Romerike 1100 f.Kr. -1400 e.Kr. 
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1995 

1995 

1996 

1996 
1996 
1996 

1996 

1996 

1996 

1997 
1997 
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Gardermoprosjektet 1997 
Helge I. Høeg: Pollenanalytiske undersøkelser på Øvre Romerike. 
Ullensaker og Nannestad, Akershus fylke. 
Evy Berg: Gård og grav på Rør i Rygge, Østfold. 
Dobbeltsporprosjektet. Arkeologiske undersøkelser 1994-1996. 
Torben Bjarke Ballin: Oslofjordforbindelsen. 
Arkæologiske undersøgelser ved Drøbaksundet. 
Isa Trøim: Arkeologisk forskning og det lovregulerte fornminnevernet. 

1997 

1997 

1998 

En studie av fornminnevernets utvikling i perioden 1905-1978. 1999 
David Vogt: Helleristninger i Onsøy, Fredrikstad kommune, Østfold. 2000 
Hilde Rigmor Amundsen: Teori og data i et forskningshistorisk 
perspektiv. Jysk enkeltgravskultur fra 1880-åra til 1990-åra. 
Jaksland, Lasse: Vinterbrolokalitetene - en kronologisk sekvens fra 
mellom- og senmesolitikum fra Ås, Akershus. 
Groseth, Lars: Å finne sted - Økonomiske og rituelle landskap i Telemark 
i sen-neolitikum og bronsealder 
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