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Forord 

Dette er fjerde og siste bind om de forvaltningsinitierte arkeologiske undersøkelsene ved 
Svinesund. Utgivelsen inneholder bidrag fra fem forfattere, prosjektmedarbeider Per Erik 
Gjesvold, prosjektleder Håkon Glørstad, feltleder Anja Mansrud, prosjektmedarbeider Ola 
Rønne og styringsgruppemedlem Eva Schaller Åhrberg. Håkon Glørstad har fungert som 
redaktør. Per Erik Gjesvold har drevet utstrakt samarbeid med redaktøren i forbindelse med 
utgivelsen av også denne Varia. 

Med utgivelsen av dette fjerde bindet om Svinesund er prosjektets publiseringsstrategi fullført 
og Svinesundprosjektet er i praksis avsluttet som planlagt. I denne forbindelse vil jeg gjeme 
takke dem som har vært med på å gjøre prosjektet vellykket. Feltpersonalet er tidligere 
berømmet for sin innsats. Elisabeth Eriksen og Øystein Magnus Amundsen skal ha takk for å 
ha lagt et stort arbeid ned i fosfatanalysene. Likeså skal Bjørn-Håkon Eketuft Rygh og Gry 
Wiker takkes for arbeidet med tegningene av oldsaksmaterialet. 

De ansatte i Svinesundprosjektet, Anne Dahl-Olsen, Lasse Jaksland, Per Erik Gjesvold, 
Kristine Beate Johansen, Ola Rønne og Vanja Tørhaug skal ha en særlig takk for sin innsats. 
De har alle holdt humøret, engasjementet og arbeidsiveren oppe gjennom hele 
prosjektperioden. 

Styringsgruppen for Svinesundprosjektet skal også takkes spesielt. Det er her særlig grunn til 
å framholde styringsgruppens leder, Jan Henning Larsens innsats for prosjektet. Han har alltid 
vært tilgjengelig for spørsmål og assistanse, og har hele tiden beholdt det positive 
engasjementet for prosjektet. Karl Kallhovd har lagt forholdene til rette for praktiske 
løsninger av de administrative og økonomiske forhold, og har i tillegg bidratt som faglig 
støttespiller. Einar Østmo, Christopher Preseott, Knut Andreas Bergsvik og Eva Schallcr 
Åhrberg har lagt ned et stort arbeid i å sikre den faglige kvaliteten innen prosjektet. Eva har 
også åpnet opp for både vennskap og samarbeid på tvers av grensen mellom Norge og 
Sverige. 

Jeg vil også gjeme takke Kalle Thorsberg, Glenn Johansson, Robert Hernek og Stig Swedberg 
for interessante og lærerike diskusjoner om forskjeller og likheter mellom steinalderen i 
Båhuslen og ved Oslofjorden. 

Prosjektkoordinator Tor Stabbetorp, prosjektleder Magne Lerfaldet og produksjonssjef Knut 
Lykken hos Statens vegvesen Østfold, skal til sist ha takk for godt samarbeid og stor 
forståelse for kulturminneforvaltningens betydning ved realiseringen av den nye E6-parsellen. 

Håkon Glørstad, november 2004 
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Innledning 

Håkon Glørstad 

Varia 57 

Svinesundprosjektet er et forvaltningsinitiert utgravningsprosjekt organisert og administrert 
av Universitetets kulturhistoriske museer (UKM). Prosjektet har gått over en femårsperiode, 
fra år 2000 til 2004. Bakgrunnen for prosjektet er etablering av ny trase for Europavei 6 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. Resultatene fra utgravningene er publisert i de tre første bindene om Svinesund 
(Glørstad 2002a, 2003a, 2004a). Dette bindet av UKMs Varia er den fjerde og siste av 
planlagte utgivelser av resultatene fra utgravningene ved Svinesund, og skal ta for seg mer 
overordnede problemer og resultater. 

Sverige 
~ 

N 

0 10 20 30 Kilometer 

Figur 1: Svinesunds plassering i Østfold og Norge. Som det framgår av figuren , ligger Svin esund helt på grensen 
til Sverige, på østsiden av Oslofjorden. 
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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 
ettertiden. En del av disse momentene, som er vurdert å ha allmenn verdi, vil berøres i dette 
fjerde bindet om prosjektet. 

Her vil det også de naturvitenskapelige undersøkelsene, som det ikke tidligere er redegjort for, 
presenteres samt en del resultater som berører metodiske forhold . Det er spesielt arbeidet med 
fosfatkartering av boplassene som diskuteres i detalj. Disse undersøkelsene er så langt kun 
sporadisk nevnt i de tre første bindene. Her vil både metoden, undersøkelsesresultatene og 
tolkningsmodeller for disse diskuteres. Som det framgår av kapittelet om fosfatkartering, ble 
ikke resultatene entydige og helt lette å tolke for prosjektets ansatte. Når de likevel tas med, er 
det fordi prosjektet anser det som viktig å presentere de problemene som oppsto, for dem som 
kanskje i større grad enn Svinesundprosjektet vet å tolke fosfatanalyser, og for dem som 
sysler med tanker om å bruke liknende analyser ved framtidige undersøkelser. I begge tilfeller 
kan også negative resultater være av stor interesse. 

Det teoretiske rammeverket for Svinesundprosjektet er tatt med for å gi leseren en større 
forståelse av den vitenskapelige bakgrunnen for de konkrete undersøkelsene. Likeså er 
hovedlinjene i den kronologiske utviklingen gjennom deler av atlantisk og subboreal tid 
diskutert, både på bakgrunn av Svinesundundersøkelsene alene og i relasjon til annen 
forskning og andre undersøkelser i regionen. Gjennomgangen munner ut i en skisse av den 
kulturhistoriske utviklingen i området fra nøstvetfasen til eldre jernalder. Denne skissen 
berører så vidt en del av de problemene og forskningsfeltene som ble presentert i kapittelet 
om det teoretiske rammeverket for prosjektet. Men perspektivet er på ingen måte uttømt. 

Svinesundprosjektet har hatt en bevisst strategi for generering og bruk av digitale data. Her 
presenteres både de mer generelle betraktningene bak valg av strategi og bruk av GIS 
(geografiske infonnasjonssystemer) spesielt. 

De aller fleste aspekter av formidlingsvirksomheten innen prosjektet er omtalt. Her er også en 
presentasjon og vurdering av formidlingsgravningen som ble gjennomført i 2002. 

Med bind ftre om Svinesund er intensjonene med prosjektets publiseringsstrategi realisert. 
Praktisk talt alle data fra prosjektet er nå gjort tilgjengelig for allmennheten og framtidig 
forskning. 
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Synspunkter på enkelte forvaltningsmessige forhold 

Håkon Glørstad 

I NNLE DNING 

Varia 57 

I de tre første bindene om utgravningene ved Svinesund er det nevnt at visse 
forvaltningsmessige og administrative forhold skal behandles ved oppsummeringen av 
prosjektet. De tankene som presenteres her dannet delvis grunnlaget for organiseringen av 
Svinesundprosjektet, delvis er de ervervet som erfaring i løpet av prosjektperioden. Når disse 
forholdene legges fram, er det med tanke på at de kan ha nytte for dem som i framtiden skal 
gå i gang med større arkeologiske prosjekter, men også fordi det er viktig å gi 
forvaltningsapparatet en tilbakemelding på og vurdering av forvaltningsinitiert arkeologi, i lys 
av et stort utgravningsprosjekt. Om det ligger alvor bak den politiske beslutningen om at de 
arkeologiske landsdelsmuseene skal ha en mer faglig og vitenskapelig rolle i forvaltningen av 
fornminnene, er det viktig at tilbakemeldingen på denne nyordningen skjer i kraft av en form 
for refleksjon over mulighetsbetingelsene for å drive faglig forsvarlig arkeologi, eller mer 
presist, at denne tilbakemeldingen skjer i kraft av det vitenskapelige feltets egen logikk. 

B YRÅK RATIETS LOGIKK 

Svinesundprosjektet har blitt til gjennom en uvanlig løsning på fordelingen av 
arbeidsoppgaver mellom Østfold fylkeskommune og Universitetets kulturhistoriske museer 
(UKM). Østfold fylkeskommune engasjerte finnaet ProArk til å gjøre registreringene i 
forbindelse med konsekvensutredningen på 1990-tallet. På bakgrunn av dette arbeidet var det 
klart at ved realisering av ny E6 ville mange steinalderboplasser berøres, og det lå derfor an til 
et stott utgravningsprosjekt. Da traseen endelig var valgt og planleggingen og realiseringen av 
veien for alvor startet opp, inngikk Østfold fylkeskommune en avtale med UKM om at 
sistnevnte skulle stå for de fortsatte registreringene. Dermed ville samme institusjon ha 
ansvaret for de forberedende feltundersøke lsene og utgravningene på bakgrunn av disse 
registreringene. 

Normalt skulle fylkeskommunen selv stått for undersøkelsene, eventuelt innhentet denne 
tjenesten fra en annen part' . Den nonnale ordningen er et ledd i en profesjonalisering av 
kultunninnevernet, da det ble ansett som viktig å etablere "en enkel og enhetlig 
forvaltningsmodell" (Hygen 1996: 15), som i hvert fall er samfunnsøkonomisk, om ikke 
direkte markedsøkonomisk motivert. Selv om man kan skjønne den byråkratiske logikken 
som ligger til grunn for ordningen - større (lokal)politisk innflytelse, klar rollefordeling ved 
saksbehandling og skille av forskning og forvaltning - er likevel enkelte konsekvenser av 
ordningen eksempel på en haltende forståelse av den historiske tradisjonen som arkeologien 
utgjør. Dette gir seg kanskje klarest til uttrykk i Miljøverndepartementets begrunnelse for at 
frigivningsmyndigheten skulle overføres til Riksantikvaren, nemlig behovet for å skille 
mellom forskning og utøvelse av forvaltningsmyndighet, klar rolleforståelse og 
effektivisering av utgravningsvirksornheten (NOU 2002: 189). Uten å ville imøtegå 
ordningen, er det interessant å påpeke at grunnene som oppgis for omorganiseringen ikke er å 
gavne arkeologien som vitenskapelig disiplin, men å styrke den byråkratiske og økonomiske 
rasjonaliteten i systemet. 

1 Som kan være landsdelmuseet, men som også gjeme kan være en annen part, for eksempel NIKU. 
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Rasjonaliseringen av kulturminnevernet "glemmer" med dette at vitenskapelige logikker og 
felt er av en annen type enn de byråkratiske og økonomiske feltenes praksis (Bourdieu 1996, 
1999). Arkeologien som vitenskapelig disiplin har en annen logikk og et annet verdihierarki 
enn markeds- eller samfunnsøkonomien, der det først og fremst er vitenskapelig prestisje som 
rangeres, ikke økonomisk gevinst og effektivitet (Glørstad 2003b: 95ft). Det blir derfor en 
grov forenkling å redusere forvaltningsinitiert arkeologi til et spørsmål om samfunnsøkonomi. 
Omlegningen av kulturminnevernet på 1990-tallet førte til en svekkelse av egenvekten til det 
vitenskapelige arbeidet i arkeologien, ved at den forvaltningsmessige delen av faget rent 
fysisk og økonomisk este ut på bekostning av vitenskapen. I stedet for å ha ført til en 
rasjonalisering av den arkeologiske kulturminneforvaltningen som kunnskapsprodusent, har i 
stedet stadig mer mannskap og ressurser blitt bundet opp i håndhevning av Kultunninneloven 
som byråkratisk akt. Dermed har man fått den situasjonen at langt mer ressurser nå brukes på 
arkeologi - hvilket i og for seg er positivt for faget - men der disse ressursene primært brukes 
på forvaltning i henhold til et lovverk og der denne akten i seg selv kan synes viktigere enn 
produksjon av ny kunnskap om forhistorien . 

Det er trekk ved denne utviklingen som ubetinget er gunstig - en større del av kulturarven 
bevares, den røktes bedre, og forvaltningen skaper et mer variert rom for realisering av 
kompetanse - men utviklingen underslår den gevinsten arkeologien som fag kunne fått ved å 
rendyrke sin egen logikk og praksis, framfor å bli et tilfelle av den generelle byråkratiseringen 
av det offentlige livet som til syvende og sist er markedsøkonomisk motivert. 

VITENSKAPELIG PRESTISJE I ET BYRÅKRATISK SYSTEM 

Faget hadde vært like godt tjent med å styrke fokus på den vitenskapelige prest1sJen i 
forvaltningen av kulturarven, framfor å insistere på at all gevinst som står på spill er den som 
er økonomisk motivert. Ved at landsdelsmuseene, som er den primære utgravningsenheten, 
med ett unntak har vært en del av universitetsstrukturen, har den vitenskapelige prestisjen 
ideologisk alltid vært rangert over den økonomiske (Glørstad 2003b: 1 l 9ff, 2004b), en 
situasjon som fremdeles er tilstede. I kraft av den vitenskapelige logikken er det hensynet til 
de rent faglige gevinstene som kommer i første rekke og de objektive resultatene av 
undersøkelsen deriveres til den subjektive prestisjen som fester seg til dem som gjennomfører 
den. Vitenskap er også et spørsmål om penger - det koster å undersøke fornminner på en 
vitenskapelig forsvarlig måte, og det er sannsynlig at miljøene konkurrerer seg i mellom om å 
ha de største og mest omfangsrike prosjektene. Men vurderingen av prosjektene gjøres ikke ut 
fra omfanget, de sier kun noe om fallhøyden om man mislykkes . Det som betyr noe er at de 
vitenskapelige resultatene av de økonomiske investeringene er verdt anerkjennelse i det 
vitenskapelige miljøet. Denne kraften eller logikken danner en disposisjon i den arkeologiske 
habitus og virker som en form for sosial kontroll av virksomheten: Som utøver av vitenskapen 
står man til ansvar overfor hele det arkeologiske miljøet. Det er denne logikken som burde 
styrkes for å sikre et rasjonelt kulturminnevern. 

Østfold fylkeskommune la mulighetene til rette for en god faglig realisering av 
Svinesundprosjektet, ved at den satte byråkratisk sedvane til side og arbeidet for at UKM, 
som senere skulle foreta utgravningene, også skulle foreta registreringene og 
forundersøkelsene i 01mådet. Slik ble det mulig å ha en direkte kontinuitet fra 
registreringsfasen, via saksbehandlingen av reguleringsplanen til utgravningsprosjektet. 
Denne kontinuiteten har vært en viktig forutsetning for å lykkes med et slikt stort prosjekt 
som Svinesund har vært. Om andre hadde foretatt registreringene og jeg som prosjektleder 
skulle bygge opp et utgravningsprosjekt på bakgrunn av andrehåndskjennskap til området, 
kan jeg vanskelig tenke meg at det hadde vært mulig å beregne og dimensjonere prosjektet så 
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godt som det nå engang ble. Antakelig ville man gjentatte ganger under utgravningene 
opplevd at situasjonen i felt var en helt annen enn det man hadde tenkt seg, noe som ville ha 
stor betydning både for de økonomiske og temporære rammene som det ble arbeidet innenfor. 
Ser man på de rent samfunnsøkonomiske forholdene ved en forvaltningsinitiert utgravning, er 
det langt mer rasjonelt at kulturminnevernet arbeider innenfor de beregnede rammene med 
hensyn til framdrift og forbruk, enn at rollefordelingen i saksbehandlingen holdes til punkt og 
prikke. 

Skulle man derfor framheve kun en konklusjon vedrørende de administrative forhold måtte 
det være denne: Kontinuitet gjennom hele perioden, fra registreringer og planleggingsfase, til 
utgravninger og etterarbeid er en forutsetning for å kunne gjennomføre et godt faglig prosjekt. 
Gode forkunnskaper er både nødvendig for å skrive en relevant prosjektplan og for å 
forberede utgravningen av de enkelte objektene. 

FAG ETS GAVN OG EGEN GEVINST 

Et annet administrativt poeng med hensyn til effektiv gjennomføring av prosjektet, er 
betydningen av sammenfall mellom de sosiale og de individuelle målsetningene med 
prosjektet. Som Pierre Bourdieu elegant har vist (for eksempel i Reproduksjonen og Homo 
Academicus (Bourdieu og Passeron 1994, Bourdieu 1996)), er det i situasjoner av samsvar 
mellom habitus og felt at den menneskelige praksis fungerer best og mest knirkefritt. Ved at 
den arkeologiske habitus rettes mot vitenskapelig produksjon og prestisje, vinner fagfeltet 
som helhet på at denne disposisjonen utnyttes som drivkraft i realiseringen av prosjektet. Det 
ble derfor lagt stor vekt på å bygge en organisasjon av Svinesundprosjektet som søkte å forene 
de personlige faglige ambisjonene man som arkeolog har med interessen til UKM om å få 
gjennomført prosjektet på en faglig god og kredittverdig måte . Gitt det åpenbare poenget som 
ligger i all strukturasjonsteori om at det er agentene som produserer strukturene som igjen 
strukturerer agentenes praksis , var i grunnen ikke denne oppgaven særlig vanskelig: Det lå på 
en måte gitt i situasjonen at faget som helhet ville tjene på et personlig engasjement fra de 
ansattes side. Oppgaven ble kun å lage strukturer som holdt det personlige og institusjonelle 
fokus på de faglige problemene og utfordringene. I dette perspektivet vil jeg framheve 
styringsgruppens innsats, som på en fin og stimulerende måte har vært rettet mot at prosjektet 
skulle gjennomføres på en faglig god måte. Den har i stor grad tatt oppgaven med å 
konvertere administrative forutsetninger til faglige resultater alvorlig. 

TID ER PENGER? 

Et tredje administrativt poeng har å gjøre med tiden. En av de viktigste og derfor knappeste 
ressursene ved arkeologisk feltarbeid, er nok tid. Vitenskapelig arbeid er tidkrevende, ikke 
minst kreves det mye tid og tenkning for å bli fortrolig med nye empiriske situasjoner. I våre 
dager er tiden regnet om til penger og de fleste tar det for gitt at en slik konvertering lar seg 
gjøre. Regnestykket forutsetter at tiden er en vare eller en ting på linj e med andre varer og 
ting - noe tiden ikke er (Husserl 1989, Bergson 1990, Heidegger 1993 og Sartre 1993). Tiden 
virkeliggjøres gjennom den menneskelige praksis og av den grunn kan man ikke gå ut fra at 
den kan fordeles som en ressurs som kan konverteres til penger og mannskap. Et menneskes 
realisering av tiden vil alltid være noe annet enn en gruppes realisering, og lengden på 
enkelterfaringen kan ikke stykkes opp til et segment av gruppeerfaringen. Siden det er i 
praksis tiden skapes, vil strukturasjonen mellom agent og sosiomaterielle strukturer danne et 
helt annet mønster om et fåtall agenter virker over lang tid, enn om langt flere agenter virker 
over kortere tid, selv om det til sist er samme mengde dagsverk som brukes. Førstnevnte vil 
føle at de har langt bedre tid til refleksjon enn sistnevnte gruppe. 
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Det vitenskapelige arbeidet baserer seg på refleksjon og ettertenksomhet. Det ligger i 
definisjonen av slik tenkning at nok tid er av stor betydning - ikke minst fordi det er i ettertid 
av handlingene refleksjonen gjeme tar til. Dette er tenkning som vanskelig kan omformes til 
synkron praksis: Handling forutsetter illusjoner, ikke ettertenksomhet; refleksjonen hindrer 
handlekraften, som Hamlet og Friedrich Nietzsche så fyndig sier (Nietzsche 1993: 63). 

Svinesundprosjektet fikk hele tre sesonger til utgravninger, noe som må ses på som en viktig 
grunn til at undersøkelsene ga gode resultater. Dette tidsrommet ble skapt fordi tiltakshaver 
Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune forberedte saken i god nok tid før 
anleggsarbeidet skulle starte opp. Men det var også behov for å gjøre kompromisser i forhold 
til den ideelle saksgang. For å få til en tredje feltsesong måtte feltarbeidet starte opp før 
godkjent reguleringsplan forelå. Riksantikvaren hadde forståelse for behovet for mest mulig 
tid i felt og godkjente begrensede utgravninger innenfor planområdet i forkant av 
godkjennelse av reguleringen (Glørstad 2002b: 4, 12-13). Det oppsto likevel mange 
problemer og forsinkelser ved oppstart av utgravningene, i hovedsak basert på uavklarte 
forhold mellom tiltakshaver og eierne av grunnen som undersøkelsene skulle foregå på. I 
ettertid kan man spørre seg om de administrative belastninger som ble påført prosjektledelsen 
på grunn av oppstart av utgravningene uten godkjent reguleringsplan, er verdt gevinsten med 
en ekstra gravesesong. I tilfellet Svinesundprosjektet er svaret temmelig ubetinget ja. Jeg tror 
ikke resultatene hadde blitt like gode med to langt større gravesesonger i stedet for tre mindre. 
Spørsmålet blir likevel hvor langt man skal strekke seg for å få mer tid og hvordan man skal 
arbeide for å skape nok tid til utgravninger ved framtidige reguleringer. Noe av svaret på dette 
må være et tettere samarbeid mellom kulturminneforvaltningen og tiltakshavere, slik at 
partene tidlig oppnår en form for gjensidig forståelse. Dette forutsetter at det på et tidlig 
tidspunkt i planleggingen av både tiltaket og de arkeologiske undersøkelsene, opprettes en 
form for forum for samarbeid. 

Tiden fikk også betydning med hensyn til den interne organiseringen av prosjektet. Fordi 
steinalderundersøkelser er så arbeidskrevende, både i felt og etterarbeidsfasen, var det rom for 
helårig engasjement for feltlederne i prosjektet. Erfaringsmessig graver lag på fire/fem 
assistenter og en feltleder så mye på fire måneder at feltleder kan ansettes i full stilling resten 
av året, for å bearbeide resultatene fra utgravningen for tilvekstføring, magasinering og 
arkivering. Muligheten til å ha faste feltledere gjennom prosjektet, har vært en stor fordel. 
Ikke bare har prosjektet vært sikret å alltid ha kvalifisert feltledelse, men muligheten til å dra 
veksler på erfaringene fra tidligere gravesesonger ved Svinesund, gjorde at feltundersøkelsene 
ble stadig mer effektive gjennom prosjektperioden. 

FORUM FOR SAMARBEID 

Statens vegvesen tok initiativ til å opprette en gruppe der representanter for kultunninnevemet 
og for vegvesenet var medlemmer. Østfold fylkeskommune og UKM representerte 
kulturminnevernet. Gruppen fungerte som forum for å diskutere planbehandlingen med 
hensyn til kulturminner, løse eventuelle problemer som oppsto underveis og der partene hadde 
mulighet til å samarbeide om å få til en mest mulig hensiktsmessig gjennomføring av både 
saksbehandlingen og anleggsarbeidet i felt, gitt hensynet til kulturminnene. Etter min mening 
har gruppen fungert meget godt som forum mellom partene og er kanskje en mulig løsning på 
hvordan gjensidig forståelse mellom tiltakshaver og kulturminnevern kan oppnås, i hvert fall 
om gruppen opprettes på et tidlig nok stadium i planprosessen. 

Et annet og mer institusjonalisert forum var styringsgruppen for Svinesundprosjektet. 
Styringsgruppen, hvis medlemmer ble presentert i første bind om prosjektet (Glørstad 2002a: 
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3-4), var både faglig og administrativt begrunnet. Styringsgruppen har således i hovedsak 
følgende mandat: 

• Styringsgruppen er ansvarlig for at prosjektet følger vedtatt prosjektplan og budsjett. 
Gruppen skal være administrativ rådgiver og veileder for prosjektstaben og skal bistå i 
situasjoner der prosjektstaben har behov for oppfølging. 

• Styringsgruppen skal godkjenne regnskap, årlige driftsbudsjett, årsrapporter og 
sluttrapporter og skal innstille disse for museumsdirektøren for godkjenning. 

• Styringsgruppen skal være et forum for å styrke den faglige kvaliteten på arbeidet og virke 
som støtte for prosjektet i faglige spørsmål. 

• Styringsgruppen skal fungere som forum for utveksling av relevant infonnasjon på tvers 
av institusjoner, med henblikk på administrative/forvaltningsmessige forhold som berører 
prosjektet. 

Som et nytt element for UKMs prosjektorganisering, var gruppen tverrfaglig sammensatt, der 
en antropolog representerte det tverrfaglige innslaget. En av målsetningene med denne 
organisasjonen var å skape tettere integrasjon mellom museets avdelinger og ekspertise, slik 
at museets kunnskap kunne utnyttes effektivt og de ulike perspektivene kunne berike 
hverandre. 

Rolledefinisjonen for styringsgruppen som helhet må først og fremst sies å ha vært av faglig 
art . Gruppen har på en verdifull måte fungert som en faglig støttespiller og diskusjonspartner 
for prosjektets ansatte. Møtene og befaringene i felt har vært inspirerende for prosjektarbeidet. 
Ikke minst i arbeidet med publikasjonene om Svinesund har styringsgruppen engasjert seg på 
en positiv måte. De løpende økonomiske og administrative forhold er i hovedsak drøftet med 
styringsgruppens leder Jan Henning Larsen og seksjonsleder Karl Kallhovd. 

En av de viktigste grunnene til at økonomiske og administrative forhold i liten grad har vært 
styringsgruppens hovedbeskjeftigelse, har antakelig å gjøre med måten prosjektet er 
organisert. Prosjektet har hatt en egen sekretær som fortløpende har ført regnskap, slik at man 
til enhver tid har hatt økonomisk kontroll. Prosjektleder har i tillegg delegert mye av det 
praktiske ansvaret for gjennomføring av de spesifikke utgravninger samt ferdigstillelse og 
publisering av utgravningsresultatene til prosjektmedarbeidere og feltledere. På denne måten 
har det vært mulig å konsentrere seg om de mer overordnede faglige , administrative og 
økonomiske forhold innen prosjektet. 

Et siste poeng skal også nevnes i denne sammenhengen. Ved dannelse av enhver fonn for 
sosial organisasjon, samme hvor definert og strukturert den er gjennom avtaler og mandater, 
er det alltid rom for en egenartet realisering av organisasjonen. Det er opp til dem som besitter 
posisjoner i dette systemet å fylle disse med konkret innhold. Slik sett er det ikke bare 
styringsgruppen som har ansvar for hvordan dens rolle skal bli, men også de ansatte i 
prosjektet. Både styringsgruppen og prosjektet har lagt stor vekt på å bruke denne 
organisasjonen som et forum for diskusjon og samarbeid, og dermed har også gruppen fungert 
på denne måten. 

GLANS I KRAFTA V EGENVERDI 

Som det etter hvert vil komme fram i oppsummeringen av prosjektet, kan viktige faglige 
resultater oppnås ved å relatere enkeltundersøkelser til mer overordnede problemstillinger og 
andre arkeologiske undersøkelser i samme region. Uttrykt som typer av praksis eller strategi, 
kan man si at Svinesundprosjektets ambisjoner og resultater kan tas til inntekt for en lokal 
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forankring av perspektiv og ekspertise, som gjør en region til sin hovedsak og der 
enkeltundersøkelser kan integreres i større faglige strategier og sammenhenger. Målsetningen 
med denne strategien er å bygge opp kunnskap og kompetansemiljøer som i kraft av sin 
egenvekt har interesse. 

Det kreves både spesialinteresse og -kunnskap for å realisere infonnasjonspotensialet i det 
østnorske steinaldennaterialet, slik det også kreves liknende ressurser for å beherske 
arkeologien i andre deler av landet. Å bygge opp denne kunnskapen krever troskap mot de 
vitenskapelige dydene som tålmod, ettertenksomhet, systematikk og langsiktig arbeid. Den 
beste måten å oppnå dette på er å institusjonalisere dydene i strategier som går utover den 
enkelte forsker, som å forankre dem i institusjoner. Dette har jo så langt vært strategien til 
kultunninnevemet: De fem landsdelsmuseene har hatt hvert sitt geografiske område å røkte, 
og kunnskapen om regionen har blitt samlet i en institusjon. Konsekvensene av dette er, i 
hvert fall for steinalderarkeologien, at arkeologer tilknyttet landsdelsmuseet primært er dem 
som skriver om arkeologien i dette 01mådet. Denne produksjonen har bidratt til et ekstremt 
viktig kunnskapstilfang i norsk arkeologi (Glørstad 2004b ), men resultatene vekker liten 
interesse i utlandet, kanskje særlig fordi skriveriene publiseres på norsk i lokale eller 
nasjonale fora (Glørstad 2003b: 411) . 

Denne trenden har fått enkelte arkeologer til å bekymre seg (f.eks. Hagen 1997: 319). Anders 
Hagen er kanskje den som klarest har tegnet et skrekkbilde av det arkeologiske 
kultunninnevemet der de forvaltningsinitierte undersøkelsene gjør den norske arkeologien 
provinsiell, og der arkeologene kun er opptatt av og har kunnskap om sine egne distrikter (fra 
Trøim 1999: 146). På en måte er bekymringen velbegrunnet og berettiget. Det er, som Hagen 
hevder, viktig å løfte blikket i faglige sammenhenger og se utover grensene for eget 
museumsdistrikt eller land. Den forvaltningsinitierte arkeologien kan derfor med berettigelse 
kritiseres for å være begrenset. Men det er viktig å understreke at dette tilkortkommet ikke er 
noen fonn for bevisst selvvalgt isolasjon eller ønske om å være seg selv nok2

. Det har å gjøre 
med at det ikke er investert nok ressurser i å bygge opp et vidtrekkende perspektiv på 
bakgrunn av forvatningsarkeologien . Å redde den lokale kulturarven har vært oppgave nok i 
seg selv, og lovverket åpner ikke for at tiltakshaver skal måtte betale for fagmiljøenes ønske 
om å studere de større sammenhengene. Det er derfor gledelig at staten nå har styrket 
museenes rolle som kunnskapsprodusenter (NOU 2002/ 1: 189, Gaukstad og Holme 200 I: 
143). Ønsket må være at denne rolledefinisjonen da også munner ut i konkrete tiltak som skal 
løfte den forvaltningsinitierte arkeologien opp i mer vitenskapelig ramme, med mer 
grunnleggende perspektiver og videre utsyn. Verdien av et slikt stort prosjekt som 
Svinesundprosjektet, ligger i muligheten til å la det virke to veier, både som en tematiserer av 
de vitenskapelige problemene som historien til det vitenskapelige feltet har definert som 
interessante, og som en mulighet til å åpne for ny forskning og nye problemstillinger i 
etterkant av og utenfor rammene til forvaltningen av kulturarven. Dette forutsetter muligheten 
til å legge langsiktige planer, planer som overskrider de nære grensene forvaltningen setter. 
Det er i kraft av resultatene av disse planene man kan skape forskningsmiljøer og forskning 
som kan fungere som kompetent faglig ekspertise, og som er verdt anerkjennelse også i et 
internasjonalt miljø. 

2 Man kunne eventuelt tenke seg at isolasjonismen var et produkt av den typen dialektikk Jon Elster har forsket 
på, dvs. situasjoner som er så komplekse at produktet av handlingene blir noe helt annet enn det man hadde tenkt 
seg (Elster 1979). 
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Utgravningene på Svinesund ble realisert med utgangspunkt i en prosjektplan (Glørstad 2001) 
som viktigste styringsverktøy. Prosjektplanen tok for seg alle virksomhetsfeltene til prosjektet 
samt de faglige rammene og problemstillingene for utgravningene. Det er nå, ved 
oppsummeringen av Svinesundprosjektet, på tide å presentere de faglige rammene for 
prosjektet, for på den måten både sette problemstillingene som ble presentert i første bind 
(Glørstad 2002a: 22-23), i større perspektiv enn det som ble gjort innledningsvis, og for gi 
leseren en mer grunnleggende forståelse av hvorfor boplassene er gravd ut og presentert på 
sin karakteristiske måte. 

Etter forundersøkelsene i 1991, 2000 og 2001 (Olstad u.å., Glørstad & Boon 2000, Boon 
2000, Glørstad og Johansen 2001 ), fantes det et relativt godt grunnlag til å utfonne en faglig 
strategi . Inkludert registreringene på 1990-tallet var det påvist over hundre steinalderboplasser 
i eller i nærheten av den nye E6-traseen. Registreringene ga inntrykk av at mange boplasser 
var representert fra midten av boreal tid, fram til slutten av mellornneolitikum. Dette tilsvarte 
høydenivåer fra 70 til 25 meter over dagens vannstand, men også yngre, ikke strandbundet 
bosetning var påvist. Materialet så ut til å kunne belyse en hel rekke sentrale problemer innen 
steinalderforskningen. Den kronologiske spennvidden kunne danne utgangspunkt for studier 
av endring og stabilitet over et langt tidsrom, helt fra slutten av tørkopfasen og i hvert fall 
fram til senneolitikum/eldre bronsealder. Det ble et hovedanliggende å forsøke å utnytte 
tidsspennet i den faglige strategien. 

Lokalitetene innenfor undersøkelsesområdet varierte merkbart i størrelse, fra små 
knakkeplasser eller begrensede aktivitetsområder på fem til ti kvadratmeter, til store boplasser 
på minst fem mål, som skjulte et helt spekter av aktiviteter og bruksfaser. Et gjennomtenkt 
utvalg av boplasser, både med henblikk på størrelse og alder, måtte undersøkes nænnere, med 
egnede teknikker, for å sikre et mest mulig representativt utsnitt av datamaterialet og den 
kulturarven som gikk tapt ved realiseringen av veiparsellen. 

Tidligere har det vært en gjengs oppfatning at det er de mindre boplassene man bør prioritere 
ved utgravning, fordi man her kan finne "renere" eller mindre forstyrrede situasjoner, noe som 
vil sikre klar innsikt i hva som foregikk av aktiviteter på stedet på den ene siden, og som 
sikrer kronologisk synkronitet på den andre (f.eks. Ballin 1998: 21, Indrelid 1994: 159). Uten 
på noen måte å ville imøtegå dette synspunktet, skal det her poengteres at dette grunnlaget for 
prioritering først og fremst er avhengig av de problemstillingene man går inn i materialet med, 
og de metodene man bruker for å få svar på problemene. Tidligere utgravninger har ofte hatt 
kronologiske spørsmål for øyet, da steinalderens kronologi på Østlandet alltid kan forbedres 
og styrkes. Også i framtiden vil de kronologiske problemene stå sentralt i 
steinalderforskningen, men det arkeologiske materialet fra Svinesund kan også belyse andre 
og mer kulturhistoriske spørsmål. Likeså kan nye typer aktivitetsanalyser åpne for at ikke bare 
de minste og mest enfasede boplassene kan si noe om handlingslivet i steinalderen, men at 
også store og komplekse enheter kan si noe om menneskelig virke. 

Utfordringen for prosjektet var derfor å fonnulere problemer og bruke metoder som kunne 
bringe steinalderforskningen videre og som viet materialet ved Svinesund den 
oppmerksomhet det fortjente . En mulighet for å leve opp til en slik ambisjon var åta i bruk et 
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teoretisk rammeverk som er spesielt utviklet med tanke på å forstå tingenes betydning i 
sam funnskonsti tus janen. 

PROBLEMSTILLINGER 

For å gi utgravningsprosjektet en helhetlig struktur, ønsket jeg å fonnulere noen generelle 
problemstillinger som skulle danne rammer for de arkeologiske undersøkelsene. Tankene bak 
denne strategien ble presentert i bind 1 om Svinesund (Glørstad 2002a: 22) og skal derfor ikke 
gjentas her. 

Det overordnede målet med utgravningsprosjektet ved Svinesund var, som det ble nevnt i 
bind I ( op.cit: 23): Å bringe fram ny kunnskap om stabilitet og endring i samfimnenes sosiale 
organisasjon innenfor det tidsspennet som boplassene representerer. I denne rammen ligger 
det et ønske og en ambisjon om å belyse forhold i forhistorien utover de rent kronologiske og 
teknologiske, en ambisjon som prosjektet deler med i hvert fall generell prosessuell og 
postprosessuell arkeologi, og som de fleste nok vil bifalle som et rimelig mål for arkeologisk 
virksomhet. 

Første skritt i arbeidet med å viderebearbeide denne rammen, var åta utgangspunkt i det mest 
iøynefallende med et område som Svinesund, utfra et arkeologisk perspektiv: Opphopningen 
av boplassmateriale gjennom flere tusen år. Fra boreal tid og fram til yngre bronsealder var 
Svinesund en øy. Til denne øya har menneskene søkt seg gjentatte ganger. Hva var årsakene 
til at menneskene fant dette stedet så interessant? 

Før dette spørsmålet forfølges , må imidlertid en viktig innvending kort nevnes: Hvordan vet 
man at "Svinesundøya" skiller seg ut i forhold til et hvilket som helst annet sted langs kysten 
av Østfold. Man vet at det er mange boplasser ved Svinesund, fordi området er underlagt 
relativt intense, arkeologiske undersøkelser, men ville tilsvarende funntetthet kunne påvises 
på et hvilket som helst sted langs Oslofjorden, med like intensiv søking? Hvis det siste er 
tilfellet, ville et fokus på Svinesund som et spesielt rikt område med steinalderbosetning, være 
tuftet på en slutning på negativt grunnlag, og i beste fall være et eksempel på lettvint 
arkeologi. Man må derfor forsiktig begynne med å slå fast at forundersøkelsene viste en 
boplasstetthet som i minste fall ikke er vanlig over alt på Østlandet, om man skal dømme på 
bakgrunn av arkeologiske registreringer og arkeologiske data. Det virker snarere som 
Svinesund representerer ett av en håndfull områder langs Oslofjorden som har vært besøkt 
spesielt ofte av menneskene i steinalderen. Baserer man seg på tilgjengelig arkeologisk 
materiale, kan man peke ut Spydeberg, Bunnefjorden/Nesoddlandet, Sande og Brunlanes som 
områder langs Oslofjorden som har liknende funntetthet. Figur 2 og 3 er ment å illustrere 
dette poenget. Figur 2 viser Inge Lindbloms kart over boplasser fra nøstvetfasen i Østfold. Det 
er tydelig at enkelte områder peker seg ut som spesielt funnrike, for eksempel Spydeberg. 
Samme tendens kan gjenfinnes på vestsiden av Oslofjorden (figur 3). Her peker 
Sandetraktene, Hurum, Lier og Brunlanes seg ut som spesielle. Undersøkelsene fra vestsiden 
av fjorden tyder i hvert fall på at funnfordelingen ikke er tilfeldig eller resultat av spesielt 
intensiv innsamling i utvalgte områder (Glørstad 2002c). 

Det er i denne sammenhengen også verdt å nevne at det på svensk side av Ringdalsfjorden er 
foretatt omfattende registrering i forbindelse med utvidelse av E6 i Båhuslen (Åhrberg 1992, 
2000). Her ble det ikke funnet på langt nær så mange boplasser, noe som ikke bare kan ha å 
gjøre med at veitraseen er lagt på en annen måte i terrenget i Sverige, men som også skyldes 
at det var færre boplasser i området (Åhrberg, muntlig informasjon). 
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Det kan altså se ut som det er forsvarlig å hevde at det store antallet boplasser ved Svinesund 
ikke er det vanlige funnbildet på Østlandet, selv om det heller ikke er enestående. Man kan 
dermed opprettholde problemstillingen: Hva var årsakene til at menneskene fant Svinesund så 

Figur 2: Funnfra nøstveifasen i Østfold. Etter Lindblom 1984. 

attraktivt, eller mer presist: Hva er det som gjorde slike områder som Svinesund representerer, 
interessante for menneskene i steinalderen? Så langt har arkeologien i hovedsak gitt ett svar 
på dette spørsmålet: Disse områdene representerer de beste forholdene for å sanke inn store 
mengder mat (Mikkelsen 197 5a, 1978, Lindblom 1984 ). Svinesund har antakelig også i 
steinalderen hatt gunstige strømforhold, noe som har ført til rike bestander av fisk, skalldyr, 
fugl og sjøpattedyr. Mennesket har kunnet øse av et svært rikt økosystem rett utenfor 
boplassområdene, og kun korte reiser har brakt dem både inn til fastlandets landpattedyr, til 
lune skjærgårder og ut til det åpne havet. Sett fra et ernæringsmessig synspunkt var dermed 
Svinesundøya et ideelt bosted . Slik har antakelig forholdene vært fra slutten av boreal tid og 
fram til jordbruket ble grunnervervet for folk. 

Denne tolkningen er, slik det ble poengtert i bind 1 (Glørstad 2002a: 22), nok langt på vei 
riktig, for det menneskelige livet er i mangt og meget et handlingsliv rettet mot praktiske 
formå l og problemer. Men man kan ikke av den grunn slå seg til ro med en slik forklaring, 
ikke minst fordi mennesket ikke handler i en direkte og uformidlet relasjon til sine objektive 
betingelser av biologi og økologi. Mennesket er både en sosial skapning, som aldri hverken 
lever alene eller erkjenner verden uavhengig av den sosiale rammen det er sosialisert inn i; og 
en historisk struktur som organiserer verden med en materialisert tidsdybde, det vil på den ene 
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siden si ved å utstyre naturen og det bearbeidede materiellet med historie, og på den andre 
siden si at historien blir det bearbeidede materiellet. Dermed kan man gå ut fra at selv om 
mennesket oppsøkte Svinesund på grunn av nødvendigheter som biologisk selvreproduksjon, 
var disse objektive ( det vil si vitenskapelig konstruerte) føringene aldri den fulle virkeligheten 
som utgjorde horisonten for deres handlinger. Man må derfor anlegge studiet av de fortidige 
samfunnene på to parallelle og likeverdige plan for å forstå hvordan det sosiale livet ble 
generert og regenerert: På den ene siden det vitenskapelig konstruerte handlingslivet, på den 
andre siden de forestillinger som dette handlingslivet ble erkjent gjennom, og som dannet den 
subjektive og kollektive motivasjonen for praksis. 

Slik ble to delmål avledet av prosjektets hovedmål: 

1: Forstå hva som integrerte samfunnene gjennom denne perioden, med vekt på å knytte 
sosial integrasjon til romlige strukturer. 

2: Forstå historisiteten og uavhendeligheten (familiæriteten) i et kystlandskap fra boreal til 
subatlantisk tid. 

TEORETISK BEGRUNNELSE FOR VALG AV FAGLIG RAMMEVERK FOR PROSJEKTET 

Utviklingen innen økonomisk antropologi, som har vært viktig for utviklingen av arkeologien, 
gir en skisse av hvordan disse delmålene henger sammen og kan avledes av hovedmålet, og 
viser denned deres relevans for arkeologien. Også i antropologien har et hovedspørsmål vært 
hvordan samfunnene har vært organisert og integrert. Svært mange retninger innen 
økonomisk antropologi har lagt vekt på byttets betydning for sosial integrasjon og produksjon 
av sosial form. Godt kjent i så måte er arbeidene til Karl Polanyi (1957), Marshal Sahlins 
( I 988) og de marxistiske og økofunksjonalistiske arbeidene som disse forskerne inspirerte til. 
Men også i mer liberal samfunnsteori utgjør byttet den sentrale, integrerende prosessen i det 
sosiale livet. Man kan her bare tenke på Fredrik Barths prosessanalyse som gjør 
transaksjonene mellom individer til grunnsteinen i genereringen av sosial form (I 984). Mest 
kjent er nok likevel strukturalismens vektlegging av byttet, spesielt arbeidene til Claude Levi
Strauss, der han så fyndig, og forsåvidt arkaisk, hevder at samfunnet består av bytte av ord, 
gaver og kvinner ( 1977). Flere av disse arbeidene er skrevet inspirert av eller i opposisjon til, 
Marcel Mauss sin berømte bok om gaven (1990). Og Mauss' bok fascinerer og egger 
fremdeles forskere . 

Ikke bare antropologien har sett på byttet som et av de viktigste, integrerende, sosiale 
prinsipper. I nyere arkeologisk steinalderlitteratur er det nettopp byttet som har vært fokus for 
manges interesse, for å forklare stabilitet og endring i både mesolittiske og neolittiske 
samfunn. Christopher Tilley og Kristian Kristiansen (Tilley 1996, Kristiansen 1982) har for 
eksempel tegnet et bilde av tidligneolitikum og mellomneolitikum periode A der større 
områder i Sør-Skandinavia integreres av store utvekslingssystemer av prestisjeobjekter. 
Kristina Jennbert har forsøkt å forklare jordbrukets introduksjon i Sverige gjennom liknende 
prosesser (1984), et prosjekt som også er introdusert i norsk arkeologi gjennom arbeidene til 
for eksempel Christopher Prescott og Lisa B. Bjerck (Prescott 1996, Bjerck 1988). Videre har 
Egil Mikkelsen brukt distribusjonsmodellene til Polanyi og Sahlins for å rekonstruere den 
sosiale organisasjonen i Telemark og drøftet hvordan jordbruket kan ha vært innført gjennom 
alliansepolitikk basert på bytte ( 1989a, 1984). Her kan det forsåvidt også legges til at jeg har 
selv ved et par anledninger brukt byttemodeller og sirkulasjon av prestisjeobjekter som 
forklaringsramme for sosial integrasjon og samfunnsmessig stabilitet og endring i 
mesolitikum og ved overgangen til neolittisk tid (Glørstad 1996a, 1999a, b ). 
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Det har med andre ord vært en gradvis dreiing av fokus og interesse i steinalderforskningen. 
Studiet av det sosiale livet i steinalderen har i mindre grad begynt å vektlegge økologien og 
økonomien/ervervet (som produksjon og nødtørftig konsum) som integrerende prinsipp, slik 
tradisjonell marxisme og økofunksjonalisme tok utgangspunkt i (Marx 1995, Steward 1955); 
og i stedet, i tråd med utviklingen i antropologien, fokusert på byttet som integrasjonsfaktor. 
Mauss, inspirert av Emile Durkheim, oppfattet samfunnshistorien som historien om samholdet 
mellom mennesker, og man kan si at i den grad byttet får en dominerende plass i forståelsen 
av integrasjonen av fortidens samfunn, er det tankene til Mauss og Durkheim som har begynt 
å få fotfeste i tenkning om steinalderen. 

Det er verdt å merke seg at den formen for bytte som i størst grad er tilskrevet de såkalte 
primitive-, stamme- eller småskalasamfunn er det gjensidige byttet, der man bytter verdier og 
ting på et likeverdig nivå: Lik verdi mot lik verdi. Gevinsten har denned mindre betydning 
enn poenget i å la ting sirkulere, fordi det er gjennom selve byttet at forpliktelsene mellom 
menneskene skapes. Distribusjonsmodeller som redistribusjon og markedsøkonomi ble i 
hovedsak tilskrevet mer "komplekse" samfunn som høvdingdømmer og stater. Følgelig er det 
gjensidige byttet utgangspunktet for å forstå steinalderen på Østlandet. 

Men er byttet den eneste eller viktigste fonnen for samhold som skaper sosial form? I nyere 
tid har to framtredende forskere innen økonomisk antropologi svart nei til dette spørsmålet, 
nemlig Anette Weiner og Marurice Godelier (Weiner 1992, Godelier 1999). Tankene til 
Weiner kan danne et godt utgangspunkt for å forstå disse forskernes synspunkter. Weiner 
motsier ikke Mauss i hans vektlegging av byttet, men mener at til grunn for byttet ligger en 
dobbel grunnstruktur. Den ene delen av denne strukturen kan knyttes til menneskets forhold 
til ting . For selv om noen ting sirkulerer, og selv om disse tingene ofte er fylt med prestisje, 
finnes det alltid enda mer verdifulle ting som sjelden eller aldri settes i sirkulasjon ; de såkalte 
uavhendelige objekter. Kaster en kwakiutlhøvding et flott kopperobjekt i sjøen for å overgå 
rivalene i makt og anerkjennelse, ved å overgå dem i kappestriden om å ødelegge, er det aldri 
de mest verdfulle kopperobjektene som havner i sjøen. De vil, i all den grad det er mulig, 
holde utenfor potlatchen de kopperobjektene som er mest verdt; de som ene og alene ved å 
være i høvdingens besittelse gir han et renomme og makt som hever ham over de andre. 
Likeså entrer sjelden eller aldri de aller mest verdifulle og berømte kulaskjellene 
gavebyttesyklene i Melanesia. Disse skjellene holdes gjemt hos de største kaksene som deres 
mest dyrebare eiendeler. Det er med andre ord et paradoks i gavebyttet, sier Weiner: 
Tilsynelatende handler alt om å gi, om å la ting sirkulere, men bak det gjensidige byttet 
handler alt om å beholde det man gir, eller når man gir (keeping while giving). Hun angriper 
slik antropologiens tese om at byttet i horde- og stammesamfunn utelukkende baseres på 
gjensidighet. Det baseres like mye på å holde materiell og personell utenfor den resiproke 
sirkulasjon. 

Hvorfor er det slik, spør Weiner. Svaret hun gir, har stor betydning for arkeologien fordi det 
knytter seg opp til forståelsen av materiell kultur. Hun mener at reproduksjonen av sosiale 
relasjoner aldri skjer automatisk, men krever arbeid og ressurser som suger energi og 
oppmerksomhet ut av rent politiske foretak. Det er kosmologien som er den kulturelle ressurs 
som brukes for at samfunnet skal kunne reprodusere seg selv: Kosmologien ligger til grunn 
for samfunnets produksjon, bytte og slektskapsstruktur. Kosmologi er ikke bare en ideologi 
men grunnleggende integrert i materiellet. Autoritet og makt er basert på forfedre, guder, 
myter og magi, og alle disse kosmologiske aspektene er intimt knyttet til materielle forhold. 
De tingene som bærer samfunnskosmologien og gir den autentisitet, er de uavhendelige 
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tingene: Kosmologiene har direkte innflytelse på det sosiale livet, og makten konstitueres 
gjennom rettigheter og tilgang til de kosmologiske ressursene, til gudene og forfedrene, og 
siden kosmologiene er knyttet til spesielle materielle ytringer og objekter, er det besittelsen av 
disse som gir både autoritet og makt; som investeres i byttet og i politikken. Weiner slutter av 
dette at det er gjennom den makten en person oppnår gjennom å besitte de kosmologiske 
ankerpunktene og kanalene til det overnaturlige, som gir vedkommende glans i 
byttesituasjonen. Kosmologiene og derigjennom byttet, skaper ikke gjensidighet og 
homogenitet, men forskjell (Weiner 1992: 4-5). Denned ligger sosial hierarkisering til grunn 
for sosial integrering. 

Det er fristende å knytte Weiners tanker til Pierre Bourdieus tolkning av gavebyttet som 
strategisk handling, situert innenfor hierarkiske, sosiale felt (Bourdieu 1991 ), en kopling 
Weiner forsåvidt også selv gjør (Weiner 1992: 13). Weiners tanker synes å bekrefte 
Bourdieus grunnsyn på det sosiale livet, nemlig at alle sosiale situasjoner produseres og 
reproduseres innenfor felt som alltid tenderer mot dominans og undertrykkelse. Det 
durkheimske samholdet får dermed en bismak av makt og forskjellighet, som heller ikke 
Durkheim var fremmed for (Durkheim 1995: 208ft). 

Men minst like viktig er det å påpeke sammenhengen mellom Weiners oppdagelse og Lcvi
Strauss' utlegning av Aranda i Australia sin omgang med de uavhendelige og uerstattelige 
tjurungaene. Tjurungaene var beviset for Arandaene om drømmetidens eksistens. De var en 
konkret parallell til Marx' utsagn om at det er materien som gjør historien virkelig. Lcvi
Strauss viser at tjurungaene var den rene historisitet for Arandaene, ved at de var bevisene på 
drømmetidens ektehet, at de mytiske forfedrene engang hadde skapt den verden og den orden 
som de i presens kopierte (Levi -Strauss 1987). Dette er en viktig innsikt, for kombineres 
Weiners tanker med Levi-Strauss' ser man de uavhendelige objektenes spesielle betydning: 
De er bindeleddet mellom mennesket og historien, mellom presens og preteritum. Denne 
relasjonen danner en garanti for en sosial nødvendighet som i enhver vitenskapelig analyse 
framstår som arbitrær. I denne relasjonen ligger også potensialet for sosial differensiering og 
rangering. Weiner gir en nesten psykologisk forklaring på de uavhendelige objektenes 
betydning: Det er kun i den menneskelige kategorisering at virkeligheten framstår som 
nødvendig og fastlagt. De uavhendelige objektene står som garantister for sosial og 
kosmologisk stabilitet i en verden som stadig trues og preges av forandring (Weiner 1992: 7). 
Man kunne her være fristet til å si at Weiner har skapt en materiell side til Giddens begrep om 
"ontologisk sikkerhet" (Giddens 1984). 

Den andre strukturen som Weiner baserer byttet på, er slektskap. Slektskapsstrukturen står i et 
nært forhold til de uavhendelige objektene ved at reproduksjonen av slektskap legitimeres i 
hver generasjon gjennom overføringen av ting som rett til land, spesielle materielle tegn eller 
mytisk kunnskap, det vil si alle de besittelser som har størst potensial for å hindre eller 
overskride forandring og skape stabilitet. Slektskap skaper sosial integrasjon gjennom det 
Weiner kaller søskenrelasjoner mellom søsken av ulikt kjønn . Det vil si at på tvers av de mer 
eller mindre resiproke byttesyklene av "ord, gaver og kvinner", skaper relasjoner mellom 
søsken sterk integrasjon innen slektskapsgruppen. For det er en grov forenkling å hevde at 
kvinnene kun er bytteobjekter i gavebyttesykler styrt av menn. Kvinner, i kraft av deres 
slektskapstatus, er viktige produsenter av uavhendelige objekter og med det sosial stabilitet, 
fordi disse objektene inngår som en grunnstein i slektsgruppens kulturelle og biologiske 
reproduksjon, hevder Weiner (1992: 11-13). 
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Det Weiner med andre ord prøver å utlegge er tanker om materiell kultur som minner om 
tankene til mange postprosessuelle arkeologer, nemlig at materiellet er et aktivt aspekt ved de 
sosiale og kulturelle relasjonene. Weiner greier å knytte disse tankene både til et empirisk 
materiale og til en god, forklarende teori om sosial stabilitet og endring: Objektene er ikke 
bare en refleks av de sosiale relasjonene de inngår i, de er det stoffet som gir de sosiale 
relasjonene mening og kraft, fordi de knytter den sosiale vilkårlighet til en historisitet som gir 
dem legitimitet. A fortiori, Weiner bringer, for å si det med Marx, det aktive aspekt inn i 
analysen av samfunnsrelasjonene og tingene ved å vektlegge, forsåvidt helt i tråd med 
Bourdieus prosjekt, at alle sosiale verdier spilles ut i tiden, noe som faktisk gir dem en 
eksistensiell dimensjon, ved at det er gjennom agentenes strategiske prosjekter at de sosiale 
verdiene skapes og gjenskapes for å transcendere frafall og tap (Weiner 1992: 14-15). Weiner 
konkluderer med at også slektskap, sett som søskenrelasjoner mellom søsken av ulikt kjønn, 
er en avgjørende faktor i produksjonen av sosial forskjell , fordi disse relasjonene, som er 
relasjoner av kjønnslig forskjell som danner grunnlag for en hel rekke kulturelt definerte 
reproduktive forhold, transformeres til sosiale, hierarkiske relasjoner (1992: 16)3. 

Nylig har nok en autoritet innen antropologien tatt opp hansken etter Mauss og hans bok om 
gavebyttet som sosial integrator. Maurice Godelier har prøvd å bygge videre både på tankene 
til Mauss men også i stor grad Weiners (Godelier 1999). Godelier prøver nok å lodde dypere 
og gå lengre enn det som er intensjonen i denne sammenhengen, men hovedpunktene i hans 
bok må likevel nevnes. Godelier tar utgangspunkt i gavens forpliktelser, som, ifølge Mauss' 
kommentatorer, er å gi gaver, få gaver og gi gjengaver. Men, sier Godelier, Mauss nevner en 
fj erde forpliktelse , nemlig menneskets gaver til gudene eller de som representerer dem 
(Godelier 1999: 29). Det er denne fjerde forpliktelsen som Godelier vier sin interesse: Det 
finnes gjenstander som er så dyrebare at de aldri byttes mellom menn, men som forblir gjemt 
og vernet som en person eller en grnppes uavhendelige eie, som representerer deres identitet 
og som er deres maktgrunnlag, sier Godelier, og følger her nært Weiners tanker. Dermed 
bryter også Godelier med bytteteoretikernes tro på at byttet er det som først og fremst skaper 
sosialitet ( op.cit: 35). Men der Weiner vektla kosmologien , det vil si forestillingene om 
verden og det hinsidige, og slektskapet, vektlegger Godelier det hellige, som han definerer 
som "en spesiell type forhold til tingenes opprinnelse der imaginære kopier trer fram og tar 
plassen til de virkelige menneskene" (op.cit: 171). Med andre ord mener han at guder og 
makter, eller det forestilte opphavet til samfunnet, er imaginære bilder av mennesket selv, 
som det gir prioritet over seg selv. Mennesket gjør seg selv større enn det er gjennom gudene. 
Samtidig gjør mennesket seg mindre enn det er ved å fornekte eller miskjenne seg selv som 
opphavet til den sosiale orden. Det skapes dermed en sosial magi som pålegger menneskene å 
reprodusere samfunnet slik de kjenner det. Godelier beveger seg her mot en nerve i 
forståelsen av genereringen av sosial form, men hans oppdagelse må sies å bære preg av en 
skinnyhet. Disse tankene er allerede grnndig drøftet av Friderich Hegel, Levi-Strauss, 
Bourdieu og Jean-Paul Sartre (Hegel 1999, Levi -Strauss 1987, Bourdieu 1991, Sartre 1968), 
og da med henvisning til en sosial og temporær dynamikk som Godelier ikke makter å fange 
inn. Men for denne sammenhengens vedkommende spiller dette mindre rolle, for her skal i 
stedet det forholdet som Godelier avdekker mellom de uavhendelige tingene og 

3 Man kan her nevne at allerede på 1960-tallet hevdet den daværende strukturmarxisten Godelier at i "primitive" 
samfunn var ikke økonomien, forstått som relasjonen mellom produktivkrefter og produksjonsforhold, 
samfunnets basis, men at superstrukturen slektskap var både basis og overbygning, ved at den regulerte de 
vesent lige økonomiske og sosiale forhold (Godelier 1975). Det som skiller Godeliers oppfatning av slektskap fra 
Weiners, er imidlertid at førstnevnte vektla bytterelasjonene av kvinner mellom de sosiale gruppene, det vil si 
både byttet og gjensidigheten i denne relasjonen, som grunnsteinen i slektskap. Godelier var med andre ord 
talsmann for det Levi-Strausske incesttabu (1977) og dermed oppfattelsen av byttet som primært resiprokt. 
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samfunnslivet, undersøkes; for Godelier vektlegger spesielt tingenes betydning i denne 
prosessen: De uavhendelige tingene er de som er gitt mennesket av gudene, maktene eller 
forfedrene, for på denne måten å pålegge mennesket en sosial orden, og tingene står som 
garantister for autentisiteten i denne ordenen. 

Man ser denned igjen hvordan antropologien har begynt å interessere seg for tingenes 
betydning i de sosiale relasjonene. Godeliers tanker bekrefter Weiners tese i den forstand at de 
begge vektlegger at bak byttet fines det materiell, steder og verdier som aldri entrer den 
gjengse sirkulasjonen. Denne uavhendeligheten er opphavet til den sosiale orden, til 
integrasjon og til menneskenes forankring til ting og steder, ved at de gir menneskene 
begrenset adgang til historien, som igjen gir begrenset adgang til autoritet og makt. 

UAVHENDELIGE TING- UAVHENDELIGE STEDER 

Weiner og Godelier konsentrerer seg først og fremst om tingenes betydning for samfunnslivet. 
Stedenes betydning drøftes sjeldent eksplisitt, men Weiner har i hvert fall ett resonnement 
vedrørende steder, som kan ses på som en klar forlengelse av det perspektivet hun legger an 
på de uavhendelige objektene. Hun tenker seg nemlig at jordeiendommer som uavhendelige 
objekter er en primær målestokk for rikdom (Weiner 1992: 38). Hun bygger her på Thorstein 
Veblens resonnement om iøyenfallende konsum: "Besittelsen av rikdom, som til å begynne 
med ganske enkelt var evaluert som et tegn på effektivitet, blir .. . i seg selv meritterende. 
Rikdom er nå i seg selv karakterisert av aktverdighet og tilfører eieren ære. Ved et ytterligere 
raffinement blir rikdom anskaffet passivt gjennom overføring fra forfedrene . . . til og med mer 
ærefull enn rikdom ervervet gjennom eget strev" (Veblen 2001: 23, min oversettelse fra 
engelsk). 

Vebelen peker her på hvordan arv og historie kan utnyttes strategisk i den sosiale 
konkurransen, som Weiner mener er en iboende kvalitet i både gavebyttet og i omgangen med 
de uavhendelige objektene. Arvet gods får, om man følger Levi-Strauss' ovennevnte 
resonnement, en historisk kvalitet som gjør at de i større grad enn nye ting har glans og kraft, 
fordi de viser historien og samfunnsordenes autentisitet. 

Weiner viser de politiskøkonomiske konsekvensene av denne typen tankegang vedrørende 
land: Adelen har i hvert fall helt tilbake til antikken, bygget sin posisjon på å være 
landbesittere, og ved å holde familieeiendommen utenfor sirkulasjon, holde den i familien, har 
de opprettholdt sin innflytelsesrike og mektige posisjon i samfunnet fram til i dag. Det er 
familieeiendommen som uavhendelig objekt som er grunnlag for adelens prestisje (Weiner 
1992: 39). 

Weiners perspektiv kan videreutvikles ved en henvisning til en passasje i Emile Durkheims 
Det religiøse livs elementære former: "Forestill deg at de mytiske forfedrene, fra hvilke hver 
klan er antatt å stamme, engang levde på jorden og etterlot spor på deres vei. I særdeleshet er 
disse sporene steiner og berg som de har satt fra seg på spesielle steder, eller som var formet 
på de steder hvor de sank ned i grunnen. Bergene og steinene er ansett for å være kroppene 
eller kroppsdelene til forfedrene, hvis minne de framkaller og hvem de representerer" 
(Durkheim 1995: 332, min oversettelse fra engelsk). Durkheims perspektiv fører et 
forestillingsmessig aspekt til oppfattelsen av steder som uavhendelige. De uavhendelige 
stedene er uavhendelige fordi de er fysiske spor etter forfedrenes liv og handlinger, og som 
derfor er geografiske ankerpunkter for den forestillingmessige reproduksjonen av den sosiale 
orden. Disse uavhendelige stedene smelter ofte sammen med de uavhendelige tingene. For 
eksempel er tjurungaene gjeme gravd ned eller gjemt på steder som er sentrale for den sosiale 
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kosmologien og historien (op.cit: 333). Stedene og objektene bekrefter således hverandre 
betydning. Durkheim viser denned også at ikke bare land generelt, som for eksempel 
familieeiendommene til adelen, men historisk fikserte steder der spesielle hendelser har 
funnet sted, er spesielle, uavhendelige steder; fordi disse stedene viser, på en geografisk måte, 
det autentiske og sanne i den rådende sosiale orden. 

I arkeologisk sammenheng er megalitgravene fra neolitikum gjeme tolket som strategier for å 
ra makt gjennom historien og forfedrene (Tilley 1981 , Tilley 1982, Shanks og Tilley 1982: 
151 , Hodder 1982: 170-171 , Hodder 1984, Tilley 1984, Shanks og Tilley 1987: 170-171). 
Men steder som fysisk sett ikke er laget av mennesker, kan også være uavhendelige steder, 
fordi det til dem er knyttet sentrale myter om samfunnets opphav og egenart. Hellige fjell , 
elver og så videre, finnes det eksempler på i de fleste samfunn og kulturer. 
Landskapsarkeologien, slik den har utviklet seg på 1990- og 2000-tallet, har gjeme dette 
forestillingsmessige aspektet ved landskapet som sitt sentrale objekt (f.eks. Tilley 1994, 1996, 
Bradley 2000). 

SVINESUND I FORHOLD TIL NYERE TANKER OM SOSIAL INTEGRASJON 

Med tankene til Weiner og Godelier kan man igjen vende tilbake til Svinesund og boplassene 
der: Forståelsen av de fortidige samfunnene må legges på to plan, nemlig først på et praktisk 
plan der handlingslivet og dets vitenskapelige nødvendighet konstrueres, dernest på et 
forestillingsmessig plan der virkeligheten ikke framstår som vilkårlig eller gitt av biologien, 
men sosialt systematise11 og endelig, og som Weiner og Godelier hevder, der ting og steder 
gis en verdi som smitter over på de sosiale relasjonene og danner forestillingsmessige , og av 
den grunn praktiske, ankerpunkter i virkeligheten (jf. her også Bourdieu 1991 ). Det er denne 
uavhendelige dimensjonen i landskapet og på boplassene man bør prøve å fange inn 
undersøkelsene, for å forstå den sosiale integrasjonen og mennesket knytning til Svinesund. 

Den stadige tilbakevendelsen til dette stedet kan ses på som et behov for eller ønske om å 
sikre en permanens i en verden som alltid er i forandring, som alltid åpenbares gjennom tap 
og forfall (Weiner 1992: 7). De uavhendelige objektene og de utvalgte stedene i et landskap 
kan ha representert en kosmologisk forankring til historien og derigjennom sikret en sosial 
stabilitet. Samtidig har disse stedene og tingene skapt verdier som la grunnlag for sosial 
integrasjon gjennom allianser og bytte, og derigjennom skapt et grunnlag for maktrelasjoner i 
samfunnet. 

Det er disse tankene jeg tok utgangspunkt i da utgravningene på Svinesund ble planlagt. En 
utfordring var å konvertere de antropologiske teoriene til praktiske og empirisk realiserbare 
arkeologiske strategier. Noen forhold var forholdsvis enkle å gripe fatt i: Det historiske 
perspektivet kunne ivaretas ved å undersøke et utvalg boplasser som omfattet hele perioden 
som det var registrert bosetning innenfor. På denne måten kunne den historiske utviklingen i 
bruken av området dokumenteres. Strandlinjedateringene av boplassene var her et viktig 
utgangspunkt for datering av lokalitetene. En større utfordring var det å ivareta de synkront 
definerte perspektivene fra antropologien i en praktisk metodisk strategi: Hvordan grave ut de 
arkeologiske objektene på en slik måte at de kunne tematisere hva som kan ha vært de 
uavhendelige stedene og tingene i forhistorien? To forhold var særlig viktige her. Det ene var 
en tanke om at særlig de store nøstvetboplassene representerte en form for ankerpunkt i 
samfunnskonstitusjonen i denne fasen. Det var derfor viktig å undersøke en slik boplass. 
Disse boplassene er gjeme ressursstrategisk plassert (f.eks. Mikkelsen 1975a, b, 1978, 
Lindblom 1984 ), viser mange tegn på lang bruk (f.eks. W. C. Brøgger 1905) og er meget 
funnrike. Størrelsen på boplassene gjør det imidlertid vanskelig å få noen forståelse av den 
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totale bruken av boplassen, med vanlige steinalderarkeologiske undersøkelsesteknikker. Det 
var derfor nærliggende å forsøke seg med flateavdekking av en slik lokalitet, for på denne 
måten å få en mer grovkornet, men samtidig realiserbar totalforståelse av en slik boplass. 

Det andre forholdet, som forsåvidt gir seg i forlengelsen av det første, var å forsøke å 
problematisere hva materiellstrukturen som boplassene utgjorde, representerte som 
samfunnsliv. Først og fremst var det metodisk viktig å insistere på at livet på boplassene i 
hovedsak hadde utfoldet seg i flaten, slik at det horisontale planet ble det viktigste å fokusere 
på. Store, sammenhengende flater skulle åpnes med tanke på å påvise strukturer, og ikke bare 
flintrike 01måder skulle prioriteres (jf. Glørstad 2002a: 20 ff). Bourdieus arbeider med å vise 
relasjonen mellom materiellstrukturer som hus og generering av bestemte habitus som igjen 
danner den værensmessige stabiliteten i menneskenes liv (Bourdieu 1973, 1991 ), var en viktig 
forutsetning for den metodiske strategien: Ved å lete spesielt etter strukturer som ildsteder, 
møddinger og hustufter, samt forsøke å relatere den romlige fordelingen av flest mulige 
funngrupper til hverandre og til strukturene, var tanken at man skulle kunne tematisere den 
totale organisasjonen av boplassen, og dermed organisasjonen av disposisjoner, forestillinger 
og samfunnsliv. I dette perspektivet ble etablerte steinalderundersøkelsesmetoder, som 
graving i ruter og lag, også en viktig komponent, da denne måten å undersøke en boplass på 
ga verdifull informasjon om artefaktspredningen. Også utkantormådene av boplassene ble 
betraktet som interessante som mulige utkastområder, eller steder der spesielle gjenstander 
kunne være deponert (jf. Glørstad 2002a: 20-22). Disse områdene ble delvis gravd for hånd , 
delvis undersøkt med flateavdekking. 

Lokalitetene som skulle undersøkes, skulle altså dekke hele det kronologiske spekteret av 
boplasser som ble berørt av veiutbyggingen. Det var også viktig å forsøke å fange inn den 
kulturhistoriske og organisasjonsmessige variasjonen som boplassmaterialet representerte. 
Boplassene som ble valgt ut som undersøkelsesobjekter, ble i den grad det var mulig 
totalgravd, med tanke på å avdekke alle mulige rester av boplassorganisering. De materielle 
strukturene som kunne graves fram og konstrueres ut fra svinesundmaterialet, kunne tolkes 
som materiellstrukturer som strukturerte de fortidige menneskenes liv. Boplasser som lå i 
forholdsvis små landskapsrom, som ikke dekket arealer over 250-300 kvadratmeter, ble valgt 
ut som undersøkelsesobjekter som skulle totalgraves hovedsakelig for hånd. Større boplasser 
ble, som nevnt, undersøkt med gravemaskin og ulike utvalgsteknikker. 

De tre første bindene om Svinesund har, i hvert fall for den velvillige leser, vist at det er 
mulig å påvise viktige materielle strukturer fra steinalderen i Oslofjordsormådet. Den kritiske 
leser kan imidlertid spørre om man kan reise problemer vedrørende sosial integrasjon på 
denne bakgrunnen. Det er liten tvil om at materialet er fragmentarisk, men det er likevel 
interessant å gjøre et forsøk på å problematisere forholdet mellom samfunn og 
materiellstrukturer. Den mest åpenbare grunnen til det er at alt materiale fra denne fjerne 
perioden er fragmentarisk og ufullstendig, slik at materialet fra Svinesund i så måte ikke 
skiller seg fra noe annet, samtidig materiale. Kritikeren kunne kjapt replisert at nettopp denne 
høye graden av fragmentering er den beste grunnen til å la denne typen ambisiøse problemer 
ligge, til fordel for mer typologiske og kronologiske problemer (som jo alltid er arkeologens 
kjæreste anliggende, jf. Glørstad 2003b: 95 ff, 282). Den resignerte eller snusfornuftige ville 
vel måtte si seg enig, men arkeologien har siden bosetningshistorie ble et etablert tema, alltid 
hatt ambisjoner om å fortolke det arkeologiske materialet mer helhetlig enn å nøye seg med 
kronologiske oppramsinger. I et slikt perspektiv er fortolkninger av ervervsmessig eller 
adaptiv art like skjøre som en eventuell tematisering av sosial integrasjon. Også slike 
fortolkninger har ambisjoner om å løfte forhistorien opp på et nivå over kronologi og 
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typologi, og følgelig krever perspektivene andre innfallsvinkler og ambisjoner enn en ren 
ordning av oldsakene i rekker. 

Hverken perspektivet eller målsetningen med undersøkelsene ved Svinesund kan derfor sies å 
gå ut over rammene arkeologien som vitenskap setter. En annen sak er hvorvidt 
undersøkelsene initiert og definert av kulturminnevernet er den rette rammen for å gå dypere 
inn i problematikken. Det er nok slik at denne typen problemer og perspektiver i større grad er 
forskning enn ren sikring av kulturarven, som Kulturminneloven legger opp til. Det fulle 
potensialet til svinesundmaterialet som en kilde til å forstå forhistorisk sosial integrasjon, skal 
derfor på ingen måte utnyttes her. Jeg vil likevel gjøre et par avsluttende poenger av den 
teoretiske gjennomgangen. For å være handlekraftig, noe man må være for å gjennomføre en 
arkeologisk undersøkelse, må man som tidligere nevnt (Glørstad 2002a: 22), ha en illusjon 
eller et perspektiv å arbeide etter, som definerer enkelte forhold som interessante og andre 
som saken uvedkommende. I dette perspektivet har prosjektplanen fungert meget godt som 
verktøy i felt. Den ga klare retningslinjer for hvilke boplasser som skulle graves og hvordan 
dette skulle skje, og resultatene av utgravningene åpner, etter min mening, for varierte og 
utfordrende studier av de materielle aspektene ved sosial integrasjon og samfunnenes 
historiske forankring til bestemte steder og 01måder. Ved avslutning av prosjektet, høsten 
2004, er det nettopp følelsen av at infonnasjonspotensialet og forskningspotensialet i 
materialet på langt nær er brukt opp, som er dominerende. Materialet åpner derfor for mange 
interessante framtidige forskningsprosjekter. Prosjektplanens vitenskapelige ambisjoner er, 
etter min mening, en viktig grunn til det. Kulturminneloven setter visse rammer for hvor langt 
man kan forfølge vitenskapelige problemstillinger i et forvaltningsinitiert prosjekt. Det er 
bevaring og dokumentasjon av kulturarven for ettertiden som er den sentrale oppgaven. Men 
dette betyr ikke at kildematerialets naturlige endepunkt er magasinet og arkivet på museet. 
Målet er jo i stedet at denne informasjonen skal få betydning for kunnskapsproduksjonen og 
-formidlingen. Derfor må ethvert slikt prosjekt ha ambisjoner og perspektiver som peker ut 
over sme egne rammer. 

Det neste kapittelet er, i henhold til resonnementet over, viet snusfornuften og et kjært 
arkeologisk problem, nemlig de kronologiske forholdene som kan utledes av å se de 
undersøkte boplassene i sammenheng. 
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På bakgrunn av undersøkelsene ved Svinesund er det mulig å sette opp en kronologisk 
utvikling i materialet fra og med nøstvetfasen til og med senneolitikum. Utviklingssekvensen 
har dessverre et opphold i mellomneolittisk tid. Dette skyldes ikke at denne fasen mangler i 
området. Det har utelukkende å gjøre med de høydenivåene som den planlagte E6-traseen 
følger. Traseen går hovedsakelig i høyder fra 70 til 32 meter over havet, hvilket tilsvarer 
periodene fra mellommesolitikum til tidligneolittisk tid. Mellomneolittisk tid er samtidig med 
havnivåer fra omkring 29 m o.h. og ned til omkring 22 m o.h. , og strandbundne boplasser fra 
denne perioden ble derfor i liten grad berørt av veiutbyggingen. 

NØSTVETFASEN 7500 TIL 5800 BP, 6350-4650 F.KR. 

Nøstvetkulturen var den første mesolittiske, arkeologiske kulturen som ble utskilt på 
Østlandet (Hansen 1904, Gustafson 1906, A.W. Brøgger 1905, Bjørn 1923, Shetelig 1922), 
og ble sett på som den arkeologiske kulturen som foreløp neolittisk tid. Fasen var erkjent og 
behandlet først og fremst på grunnlag av oppsamlede funn fra store boplasser langs 
Oslofjordens mesolittiske strandlinjer. Det var først på 1970-tallet at fasen ble systematisk 
undersøkt og beskrevet (Mikkelsen 1975a, b, 1978, Lindblom 1984). 

Nøstvetfasen har så langt vært behandlet som en kronologisk og typologisk enhetlig fase . På 
grunnlag av funnene fra Svinesund kan det imidlertid se ut som om det er mulig å gjøre en 
finere inndeling av fasen . Boplassmaterialet kan relativt enkelt grupperes i tre etterfølgende 
undergrupper. Når man i denne sammenhengen taler om undergrupper eller finere 
inndelinger, er det viktig å ha i mente at en slik oppdeling kun er basert på frekvenser i 
materialet, sammenliknet med høydenivåer og 14C-dateringer. Man skal derfor ikke tillegge 
resultatene absolutt betydning i den forstand at artefaktinventaret innenfor de ulike 
underfasene gjensidig og absolutt utelukker hverandre. I stedet bør oppdelingene ses på som 
et forsøk på å stykke opp en prosess av gradvis utvikling innen gjenstandsinventaret, med 
sikte på analytisk og kronologisk håndterbarhet av materialet. 

ELDSTE DEL AV NØSTVETFASEN 7500-7100 BP 

Til den eldste delen av nøstvetfasen bør boplassen Torpum 1 regnes (Johansen 2003a: 5ft). 
Boplassen er samtidig med en strandlinje på omtrent 53 m o.h. I henhold til Rolf Sørensens 
strandforskyvningskurve tilsvarer dette omtrent 7400 BP (Sørensen 1999: 238, Johansen 
2003a: 34). I første bind om Svinesundprosjektet ble strandlinjeforskyvningskurven vurdert 
mot en del dateringer fra mellommesolittiske og tidlig senmesolittiske boplasser i 
Haldendistriktet samt isolasjonsnivået fra Møllermosen i nærheten av Torpum 1. På bakgrunn 
av dette ble det foreslått at strandlinjeforskyvningskurven trolig ligger noe for høyt i 
overgangen mellom mellom- og senmesolittisk tid (Glørstad 2002a: 29). 
Strandlinjedateringen av Torpum 1 kan på dette grunnlaget kanskje forskyves noe bakover i 
tid, men tatt i betraktning den unøyaktighet som er forbundet med en slik dateringsmetode, 
skal man ikke gjøre for mye ut av dette poenget, ut over å nevne at en strandlinjedatering av 
Torpum 1 til 7400 BP i hvert fall ikke er alt for gammel. De lokaltopografiske forholdene gjør 
det nemlig sannsynlig at havet neppe har stått særlig mye lavere enn 53 meter, da boplassen 
var i bruk (Johansen 2003a: 34). 
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Gjenstandsmaterialet på Torpum 1 inneholder en del elementer som peker tilbake mot 
mellommesolittisk tid. Makroflekkene og trinnøksen med rundt tverrsnitt fra boplassen er vel 
de gjenstandene som klarest viser tilknytningen til mellommesolitikum. Imidlertid mangler 
mikrolittene og mikrostikler, som bør være representert på en typisk mellommesolittisk 
boplass4 (Mikkelsen 1975a, Ballin 1998: 17, 1999, Jaksland 2001: 28, Johansen 2003a: 33-
34). Et regulært nøstvetmateriale mangler også på boplassen: Hverken den karakteristiske 
nøstvetøksen eller borene med trekantet tverrsnitt er tilstede. I tillegg er andelen av andre 
typiske ledeartefakter for fasen, som slipeplatefragmenter og håndtakskjerner, liten (Johansen 
2003a: 33-34). Alt i alt er det likevel mer som peker mot nøstvetfasen enn tørkopfasen 
(mellommesolitikum), slik at Kristine Johansen vil datere funnet til begynnelsen av 
senmesolitikum. Strandlinjedateringen og kombinasjonen av gjenstander på boplassen daterer 
derfor Torpum 1 ganske entydig til tiden rundt 7400 BP. 

MIDTRE DEL AV NØSTVETFASEN 7100-6800 BP 

Til denne delen av nøstvetfasen kan boplassen Torpum 9a regnes . Den undersøkte delen av 
boplassen lå 50 til 52,5 m o.h. 48 m o.h. tilsvarer omtrent 6900 BP på 
strandforskyvningskurven. 14C-dateringene fra seks ildsteder ligger mellom 7260 og 6835 BP, 
inkludert ett sigmas avvik. De radiologiske dateringene sammenfaller forholdsvis godt med 
strandlinjedateringen, men antyder vel enten at havet har stått svært nær boplassen, da den var 
i bruk, eller at strandlinjekurven også i denne perioden av senmesolittisk tid går noe høyt. 

Fra denne fasen finnes regulære nøstvetøkser og alle de andre typiske ledeartefaktene fra 
perioden. Imidlertid finnes også en øksetype med en flat og en hvelvet side, der øksene delvis 
er framstilt med prikkhuggingsteknikk. Disse skiller seg fra den regulære nøstvetøksen ved at 
denne er framstilt med avslagsteknikk og der nakkesnittet av denne grunn sjeldent blir 
halvsirkelfonnet, slik det gjeme er på de prikkhugde øksene med en flat og en hvelvet side. 
Det er nærliggende å se denne øksetypen som en typologisk videreutvikling fra trinnøksen fra 
mellommesolittisk tid. 

At prikkhugde økser med en hvelvet og en plan side er karakteristisk for den midtre delen av 
nøstvetfasen ved Svinesund, tyder også prøveundersøkelsen av boplassen R 16 på. R 16 ligger 
på en sandrygg mellom Torpum 9a og Torpum 2, og det ble åpnet prøveruter på til sammen 
4,25 kvadratmeter som en del av forundersøkelsene sommeren 2000 (Glørstad 2002a: 13) . 
Boplassen er samtidig med et havnivå på 49-50 meter over dagens og bør denned skrive seg 
fra omtrent samme tid som Torpum 9a. Også her ble det funnet en prikkhugd øks med en flat 
og en hvelvet side (C52430/l 2, Boon 2000). 

Øksetypen ble ikke påvist på boplasser med yngre datering ved Svinesund. Det er gravd ut 
såpass mange boplasser som er yngre, at man får tro at dette ikke er tilfeldig, men et 
kronologisk signifikant trekk ved materialet. 

SISTE DEL AV NØSTVETFASEN 6500-5800 BP 

Den siste delen av nøstvetfasen kan regnes som den klassiske delen av fasen, i den forstand at 
det er fra denne tiden det inventaret som særlig forbindes med perioden er godt representert i 
boplassmaterialet. Den dominerende øksetypen er nøstvetøksen laget med avslagsteknikk, 
med trekantet til trapesformet nakkesnitt og med slipt egg. Slipeplater, håndtakskjerner, 
kjølfonnede kjerner og kraftige bor med trekantede tverrsnitt er vanlig. 

4 Torben Ballin mener riktignok at mikrostikler ikke forekommer i siste del av mellommesolitikum på Østlandet, 
men mikrolittene skal likevel være til stede (Ballin 1998: 17). 
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Fire boplasser kan regnes med til denne perioden, nemlig Torpum 9b, Torpum 2, Berget 1 og 
Rørbekk 1. 

Torpum 9b ligger 47 til 50 m o.h., Med en vannstand på 46 m over dagens kan boplassen 
dateres til omtrent 6500 BP på grunnlag av strandforskyvningskurven. 14C-dateringene fra 
boplassen ligger innenfor tidsrommet 6500 til 6200 BP, slik at det er godt sammenfall mellom 
disse to dateringsmåtene (Tørhaug 2003: 136). 

Boplassen Torpum 2 ligger 47 m o.h. Datering på grunnlag av strandlinjeforskyvningskurven 
gir samme alder som Torpum 9b. Materialet er i tillegg svært likt det på Torpum 9b, så selv 
om det ikke finnes 14C-dateringer som pålitelig daterer nøstvetboplassen, er det god grunn til å 
tro at Torpum 9b og Torpum 2 er samtidige, arkeologisk sett (Johansen 2003b: 66-67). 

Berget 1 ligger 48 m o.h. Inventaret på boplassen er i all hovedsak det samme som på Torpum 
9b og Torpum 2. En datering til omkring 6500 til 6200 BP synes derfor nærliggende. To 14C
dateringer fra et ildsted som med all sannsynlighet stammer fra boplassaktivitet i nøstvetfasen, 
ga alderen 5965±75 og 5660±70 BP. Kalibrert og med to sigmas avvik er det en viss mulighet 
for at dateringene er samtidige og fra omkring 4700 f.Kr. eller ca 5800 BP (Jaksland 2002: 
66) . Dette skulle da tilsvare slutten av nøstvetfasen eller overgangen til kjeøyfasen. Stemmer 
dette vil det bety at materiale av typisk nøstvetkarakter kan påvises fram til 5800 BP ved 
Svinesund. Det er imidlertid ikke helt åpenbart at denne løsningen er den beste. I hyttetuften 
som ble funnet på Berget 1, og som klart kunne settes i sammenheng med aktiviteten i 
nøstvetfasen, ble det tatt ut en prøve for radiologisk datering som ga alderen 5190± 7 5 BP. 
Selv ikke ved kalibrering og inkludering av to sigmas avvik kan denne dateringen sies å være 
med noen særlig sannsynlighet samtidig med dateringene fra ildstedet (op.cit .). Dateringen 
tilsvarer slutten av mesolittisk tid, da man ikke regner Nøstvetkulturen for tilstedeværende 
ved Oslofjorden (Mikkelsen 1975a, Østmo 1976, Lindblom 1984, Berg 1995, Glørstad 1998a, 
b) . En løsning kunne ha vært at boplassen representerte en lang brukstid. Det begrensede 
inventaret og det distinkte spredningsmønsteret motsier imidlertid en slik tanke (Jaksland 
2002: 65-66). 

To tverrspisser kunne kanskje settes i forbindelse med 14C-dateringene, da alle dateringene 
kan justeres til å ligge innenfor kjeøyfasen. Dette kunne tyde på at stedet var besøkt i denne 
perioden, uten at det var avsatt særlig mye hardmateriale. I denne sammenhengen kunne det 
også være verdt å nevne at det også på Torpum 2 ble funnet en tverrspiss (Johansen 20036: 
50), slik at en annen mulighet også kunne være at et lite innslag av tverrspisser kan 
forekomme på nøstvetboplasser fra omtrent 6500 BP. 

En fjerde mulighet ville være å holde fast ved 14C-dateringene fra ildstedet til omkring 5800 
BP som daterende for mesteparten av funnene på boplassen, mens tverrspissene og den yngste 
dateringen stammet fra tidligneolittisk tid. Denne løsningen ville i så fall falt sammen med de 
tolkningsforslagene for den kronologiske utviklingen som enkelte svenske forskere har 
presentert (Persson 1998). 

På grunnlag av svinesundutgravningene er det liten grunn til å tro at tverrspisser skulle 
representere et perifert innslag på nøstvetboplasser. Den største og desidert mest funnrike 
nøstvetboplassen som ble undersøkt, Torpum 9b, hadde ingen tverrspisser. Av rent statistiske 
årsaker burde disse spissene ha forekommet her, om de unntaksvis opptrådte på 
nøstvetboplasser fra 6500 BP. Boplassen Torpum 9 viser også hvor nær sammenheng det er 
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mellom nøstvetboplasser og de gamle strandlinjene. Både Torpum 9a og 9b, som er skilt med 
500 år, må ha ligget svært nær stranden. 

Forekomsten av mange nøstvetøkser på disse boplassene bygger opp om en tolkning av 
boplassene som nært strandbundet. Mange forskere har satt øksene i forbindelse med 
produksjon av stokkebåter (Mikkelsen 1975b: 69, 146, Alsaker 1987: 75, Østmo 1995, 
Jaksland 2002: 68), og det er trolig at framstillingen av båtene har skjedd nær sjøen, da det var 
her båtene skulle brukes. Nå kan man jo selvfølgelig tenke seg muligheten av at båtene ble 
laget der egnete stokker var for hånden, og at den ferdige båten ble båret ut til havet. Man kan 
også tenke seg at øksene ble brukt til helt andre ting enn akkurat båtproduksjon. Ser man på 
spredningen av nøstvetøkser i et større perspektiv enn den enkelte boplass, er det likevel 
tydelig at de må oppfattes som en artefakttype som er nært forbundet med havet (Indrelid 
1994: 287, Boaz 1999: 140-141 , Glørstad og Uleberg 2002). Nøstvetøkser finnes stort sett 
bare ved de gamle strandlinjene og ved større elver og vann. Det er derfor flere grunner til å 
anta at nøstvetboplassen Berget 1 lå nær vannet da den var i bruk. Om boplassen er fra 
perioden 5800 til 5100 BP ville boplassen ligget minst 45 m fra havet og havneforholdene 
hadde vært dårlige (Jaksland 2002: 65). 

Artefaktinventaret på Berget 1 er av samme type som Torpum 9b. Dette taler også for 
samtidighet - i hvert fall i en arkeologisk forstand av ordet. Denned peker både 
strandlinjedateringen og typologien entydig mot en datering av nøstvetaktiviteten på Berget 1 
til perioden 6500-6200 BP. 

Dette må da bety at det er flere faser på boplassen, der yngre aktivitet i liten grad har etterlatt 
gjenstander. Hvorvidt ildstedet dateres med de radiologiske dateringene, eller om kullet 
stammer fra andre situasjoner, er uklart. Sammenfallet mellom de to prøvene fra ildstedet er 
ikke det aller beste, selv om det er en mulighet for at de er samtidige. Ildstedet var plassert 
slik på boplassen at det enkelt kunne settes i relasjon til nøstvetfunnene og inneholdt typiske 
nøstvetartefakter (Jaksland 2002: 60, 62). Dette taler for samtidighet mellom ildstedet og 
funnene fra nøstvetfasen. Det er derfor mindre trolig at ildstedet dateres med de radiologiske 
dateringene. 

Det er en mulighet for at Nøstvetkulturen holder seg uforandret fram til 5800 BP, eller i hvert 
fall til 6000 BP, slik at i hvert fall den ene 14C-dateringen fra ildstedet kan sies å datere 
nøstvetinventaret. Ser man bort fra problemene med at boplassen da lå langt fra vann og 
hadde dårlige havneforhold rundt denne tiden, kan man vurdere en så sen datering av 
nøstvetinventarct fra Berget I ved å sammenlikne funnet med boplassen Rørbekk 1. 

Rørbekk 1 ligger 40 mover havet. Boplassen er liten, med forholdsvis få artefakter (ca 3700 
stykker), noe som kan tolkes som at den har vært i bruk kort tid. Den lokaltopografiske 
situasjonen sannsynliggjør også en relativt kort brukstid, da det kun var ved et bestemt 
havnivå at stedet utmerket seg som boplassområde. Ingen mesolittiske 14C-dateringer 
foreligger og boplassen er datert ved sin høyde over havet til perioden 6000-5700 BP. 
Materialet fra Rørbekk 1 kan karakteriseres som å tilhøre Nøstvetkulturen. Det er påvist 
typisk mikroflekketeknologi, håndtakskjerner, slipeplater av sandstein og nøstvetøkser 
(Jaksland 2003a: 236). Med unntak av en usikker og atypisk tverrpil, som det nok er best å se 
bort fra i denne sammenhengen, er det lite ved Rørbekk I-materialet som bryter med 
artefakttradisjonen på de nærliggende boplassene Torpum 2 og 9b. Den forholdsvis lave 
andelen ledeartefakter skyldes nok at boplassen har vært i bruk i kort tid og kanskje har vært 
utgangspunkt for spesialiserte aktiviteter. Lasse Jaksland påpeker imidlertid at det er en viss 
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variasjon mellom Rørbekk 1 og de mer klassiske nøstvetlokalitetene i høyereliggende nivåer 
ved Svinesund. Han fører her fraværet av de typiske borene for nøstvetfasen og lav andel 
bergartsmateriale som kan tilknyttes økseproduksjon og -bruk, som avvikende trekk i forhold 
til de typiske boplassene ( op. cit. ). 

Endringer i artefaktsammensetningen mellom de ulike nøstvetboplassene som er gravd ut ved 
Svinesund, er illustrert med tabell 1. 
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Torpum 9b 0,35 7,74 b ,34 3,61 0,08 0, 12 0,13 90,06 8,58 100,00 

Berget 1 0,34 15,58 Kl,83 6,65 0,00 0,18 0,31 83,09 16,89 100,00 

Rørbekk 1 0,05 0,82 1,25 7,64 0,85 0,05 0,00 97,75 2,25 100,00 

Tabell I: Absolutte og relative andeler av en del !edeartefakterfra nøstvetf'asen på boplasserfra denne.fasen ved 
Svinesund. 

Tabellen viser absolutte og relative andeler av en del artefaktkategorier på de aktuelle 
boplassene som kan betraktes som ledeartefakter for nøstvetfasen. Rørbekk I skiller seg på de 
fleste punkter ut i sammenlikningen av prosentandeler ledeartefakter i forhold til de andre 
boplassene. Det er den boplassen som har lavest andel økser og økserelatert materiale. 
Andelen slipeplatefragmenter er til gjengjeld den høyeste. Boplassen har høyest andel 
mikroflekker og flekker, men også lavest andel mikroflekkekjerner. Bor, som er typiske for 
nøstvetfasen, er fraværende . Flintandelen er den høyeste, men her er ikke differansen stor til 
Torpum 2. Summen av disse forskjellene, kombinert med den lave høyden over havet, styrker 
Jakslands tolkning av Rørbekk 1 som forskjellig fra de andre nøstvetboplassene, og det er 
nærliggende å forklare denne forskjellen kronologisk, ved at Rørbekk I antakelig er yngre enn 
de andre boplassene. Grunnlaget for den siste antakelsen baserer seg på de trekkene som er 
skilt ut som karakteristiske for kjeøyfasen (Glørstad 1998a). I kjeøyfasen skal økseandelen og 
økseproduksjonen være mindre enn i nøstvetfasen. Slipeplater, flekker og mikroflekker 
forekommer, sistnevnte kategori særlig i den første del av fasen , mens flekker gjeme 
forekommer i siste del. Mikroflekkekjerner forekommer, særlig i første del av perioden. Bor 
er ingen ledeartefakt, slik som i nøstvetfasen, selv om de kan forekomme og flintandelen er 

5 Med regulære mikroflekker/flekker menes avslag som er minst dobbelt så lange som de er brede, som har 
forholdsvis parallelle kanter og eventuelt regelmessige rygger etter avspaltninger av flekker/mikroflekk.er på 
framsiden. Termen brukes for å skille denne typen artefakter fra avslag som er minst dobbelt så lange som de er 
brede, og som derfor kalles flekker/mikroflekk.er (jf. Glørstad 2002 : 31 ). 
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generelt høy. Rørbekk 1 kan således sies å ha en del trekk som peker mot kjeøyfasen, som 
følger etter nøstvetfasen. Hva som imidlertid må bemerkes er at hverken i den eldste delen av 
kjeøyfasen eller i nøstvetfasen er en høy andel flekker særlig vanlig. Flekkeandelen på 
Rørbekk l (0,85 %) vil diskuteres mer utførlig senere. 

Den typologiske dateringen og strandlinjedateringen av Rørbekk l til slutten av nøstvetfasen, 
6000 til 5800 BP ( 4900-4600 f. Kr.), kan denned bidra til å datere Berget 1. Den avvikende 
artefaktsammensetningen mellom de to boplassene gjør det mindre sannsynlig at Rørbekk l 
og Berget 1 er samtidige, noe strandlinjedateringen på Rørbekk l og 14C-dateringene fra 
ildstedet på Berget l kunne antyde. Funnene fra nøstvetfasen på Berget 1 bør nok helst 
dateres ved strandlinjedatering og typologisk likhet med den godt 14C-daterte boplassen 
Torpum 9b. Pilspissene fra Berget l kan i et slikt perspektiv tolkes som yngre innslag. 

OPPSUMMERING AV DEN KRONOLOGISKE UTVIKLINGEN GJENNOM NØSTVETFASEN VED 

SVINESUND 

Det er på bakgrunn av denne kronologiske diskusjonen altså mulig å sette opp en kronologisk 
utvikling gjennom nøstvetfasen, der Torpum l representerer den eldste delen. Torpum 9a 
representerer neste stadium, Torpum 2, Torpum 9b og Berget 1 representerer den 
etterfølgende perioden - den klassiske Nøstvetkulturen - mens Rørbekk 1 markerer slutten 
både på fasen og den klassiske delen av epoken. 

Med unntak av Torpum 9a, som er gravd ut på en slik måte at statistisk sammenlikning med 
de andre boplassene ikke er mulig, er boplassene ordnet i en kronologisk rekkefølge, med 
Torpum 1 først, Rørbekk 1 sist og de tre boplassene Torpum 2, Berget 1 og Torpum 9b i 
midten, i figur 4 og 5. I figurene er en del trekk ved artefaktmaterialet tatt med som oppfattes 
som kronologisk signifikante for utviklingen gjennom nøstvetfasen. 
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Figur 4: Prosentandelen mikroflekker, økserelatert materiale og bergart på nøstvetboplassene fra Svinesund 
For tallmateriale som figuren bygger på, henvises det til tabell 2. 

Figur 4 viser prosentandelen mikroflekker, økserelatert materiale og bergart på de aktuelle 
lokalitetene. Bergarten og det økserelaterte materialet viser samme utvikling med lav andel 
tidlig og sent i fasen og høyere andel midt i perioden. Mikroflekkene viser en jevn økning 
gjennom perioden. Mikroflekketeknologi fortsetter inn i kjeøyfasen (Glørstad 1998a). Det er 
imidlertid vanskelig å svare på, på bakgrunn av nøstvetmaterialet fra Svinesund, om den 
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forholdsvis høye prosentandelen mikroflekker på Rørbekk 1 skal tolkes som om 
mikroflekkeproduksjonen øker mot slutten av perioden. Materialet er nok for spinkelt til å gi 
et entydig svar på dette. I forbindelse med gjennomgangen av boplasser fra kjeøyfasen skal 
problemet drøftes nænnere. 

Figur 5 viser prosentandelen av en del artefakter som regnes å være typiske ledeartefakter 
innen nøstvetfasen. Øksene viser samme utvikling som bergarten og det økserelaterte 
materialet i figur 4: Utviklingen går fra en lav andel tidlig i fasen, et høydepunkt midt i, og 
avtakende andel i slutten av fasen. Slipeplatefragmentene viser en jevn økning gjennom fasen. 
Jeg tror imidlertid at slipeplatefragmentene er overrepresentert på Rørbekk 1. Jaksland satte 
de fleste av de 47 fragmentene sammen til en plate (Jaksland 2003a: 230-231 ), og det er nok 
derfor det lave artefaktantallet på boplassen som gir slipeplatene så høy prosentandel av det 
totale artefaktmaterialet. Om slipeplater er brukt til å slipe nøstvetøkser, hvilket er meget 
sannsynlig (Mikkelsen 1975b: 76, 92, Jaksland 2002: 71 ), bør man nok heller anta at de 
samvarierer med antall økser, slik det økserelaterte materialet også gjør, ved analyse av et 
større statistisk materiale. Borene og sandsteinsknivene følger utviklingen til øksene og det 
økserelaterte materialet, med tydeligst innslag midt i fasen. 
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Figur 5: Prosentandelen av en del arte.fakter som regnes å være typiske ledeartefakter innen nøstvetfasen, på 
nøstvetboplassene fra Svinesund. For tallmateriale som figuren bygger på, henvises det til tabell 2. 

Mikroflekkekjernene forekommer jevnt gjennom hele -fasen. Den oppgangen som kunne 
antydes i utviklingen av prosentandelen mikroflekker gjennom perioden, kan ikke gjenfinnes i 
denne kategorien. Kombinerer man infonnasjonen fra de to artefaktgruppene er det Torpum 1 
som har minst markert innslag av mikroflekketeknologi og Rørbekk 1 som har mest markert. 
Hva som er allment og hva som har med spesielle forhold i det aktuelle boplassmaterialet å 
gjøre, er usikkert. Den sikreste konklusjonen må vel være at mikroflekkeproduksjon forekom 
gjennom hele fasen, men at det kan øynes en økt frekvens gjennom perioden. 

Flekkematerialet markerer seg mest tidlig og sent i fasen. På den eldste boplassen Torpum 
var det innslag av høyt utviklet flekketeknologi, noe som ikke ble påvist på Torpum 2, 
Torpum 9b eller Berget 1. At det er en utvikling bort fra makroflekketeknologi gjennom 
perioden synes derfor sannsynlig. Flekkeandelen på Rørbekk 1 kan tyde på at tradisjonen med 
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flekker tar seg opp igjen i slutten av perioden. Dette vil drøftes nænnere ved gjennomgang av 
k j eøymateria I et. 

Denne gjennomgangen viser at det er bergartsøkser, økserelatert materiale, sandsteinskniver 
og bor samt fravær av flekketeknologi som i størst grad er karakteristisk for den klassiske 
delen av nøstvetfasen, 6500 til 6200 BP. 

Det kan også se ut som om kjerneøksematerialet kan karakteriseres av en typologisk utvikling 
gjennom nøstvetperioden fra prikkhugde trinnøkser med rundt tverrsnitt, over delvis tilslåtte, 
delvis prikkhugde økser med halvsirkelformet tverrsnitt, til avslagsøkser med slipt egg og 
trekantet tverrsnitt i slutten av perioden. Typene overlapper hverandre i tid, men det ser ut 
som klare trinnøkser og halvsirkelformede økser har forsvunnet i den siste delen av perioden, 
i hvert fall i svinesundmaterialet. Det ser i denne sammenhengen heller ikke ut til at den 
typiske nøstvetøksen, framstilt med avslagsteknikk, med trekantet tverrsnitt og slipt, tverr egg, 
forekommer i den eldste delen av fasen. Denne typen økser opptrer først rundt 7000 BP (på 
Torpum 9a). 

KJEØYFASEN 5800 TIL 5000 BP, 4650-3800 F.KR. 

Som det er nevnt flere ganger tidligere i variapublikasjonene om Svinesund, har det vært en 
del kronologisk og kulturhistorisk uenighet om kjeøyfasens varighet og karakter. Fasen ble 
første gang erkjent allerede på 1960-tallet (Odner 1965), på bakgrunn av funn fra høyfjellet. 
Fasen fikk imidlertid langt større oppmerksomhet da den ble presentert som en del av et større 
kronologisk system av Egil Mikkelsen på 1970-tallet (Mikkelsen 1975a), som en avslutning 
på mesolittisk tid . Arkeologer tilknyttet Universitetet i Oslo har etter dette, stort sett, regnet 
med at en fjerde mesolittisk fase, karakterisert av flintpilspisser som prosjektiltype, etterfølger 
nøstvctfascn og avslutter mesolittisk tid i Østlandsregionen (f.eks. Berg 1995, Boaz 1997, 
1998, 1999, Glørstad 1998a, b, Jaksland 2001, Lindblom 1984, Østmo 1976). Det har etter 
hvert framkommet et ganske rikt, veldatert og geografisk spredt materiale fra kjeøyfasen. 
Fasen er belagt i fjellet (Indrelid I 994, Bergsvik 2003), men også i de lavereliggende 
østlandsbygdene (Mikkelsen 1989b, Fuglestvedt 1992, I 995, Boaz 1997, 1999) og i 
Oslofjordsområdet i Vestfold, Akershus og Østfold (Glørstad 1998a, b ). 

En av målsetningene med Svinesundprosjektet var å bidra med ytterligere informasjon om 
fasen, som kunne brukes til nænnere å bestemme den kronologiske og kulturhistoriske 
utviklingen i slutten av mesolittisk og begynnelsen av neolittisk tid. Ved første blikk på det 
framgravde materialet kan det synes som en slik målsetning ikke kunne realiseres. Det ble 
ikke undersøkt noen boplasser som uomtvistelig fikserte utviklingen i de siste 800 årene av 
mesolittisk tid. Nå er det sjelden slike uomtvistelige resultater oppnås i arkeologien, ikke 
minst på grunn av det arkeologiske materialets mangetydige karakter. De fleste 
kulturhistoriske problemer kan ikke løses en gang for alle, men må stadig undersøkes og 
tematiseres. Undersøkelsene fra Svinesund kaster i hvert fall delvis lys over kjeøyfasen, og 
lyset faller på en slik måte at en del tidligere resultater og forslag til utviklingsforløp kan 
tematiseres. 

Fire til fem boplasser kan sies å ha materiale som berører utviklingen gjennom kjeøyfasen. 
Den første av disse boplassene er Rørbekk 1, som allerede er presentert under gjennomgangen 
av nøstvetfasen. Rørbekk 1 er viktig i denne sammenhengen fordi den antyder at den bakre 
grensen på kjeøyfasen ikke kan være noe særlig før 5800 BP, eller ca 4700 f.Kr. Rørbekk l 
hadde et arkeologisk materiale som må karakteriseres som å høre til nøstvetfasen, men til en 
sen del av fasen. 
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Boplassen Torpum 13 lå mellom 43 og 39 m o.h. (Jaksland 2003b: 242). Av lokaltopografiske 
årsaker er det lite sannsynlig at lokaliteten har vært benyttet som boplass ved lavere vannstand 
enn 35-36 m o.h., selv om bortskutte, neolittiske pilspisser tyder på at området senere har vært 
brukt som jaktmark ( op.cit: 24 7). Boplassen ligger på to sandlommer, atskilt av en knaus. Fra 
den østligste sandlommen foreligger to 14C-dateringer, som daterer boplassaktiviteten til 
5600-5500 BP, altså første del av kjeøyfasen (op.cit: 264). Strandlinjedateringen av boplassen 
antyder at boplassen ikke kunne ha vært i bruk noe særlig før 6000 BP, og etter 5500 BP 
gjorde lokaltopografiske forhold i nedkanten av boplassområdet, stedet lite egnet som boplass 
- i hvert fall som boplass med atkomst fra havet (op.cit: 272). Dermed plasserer både 14C
dateringene og strandlinjedateringene boplassen i slutten av senmesolittisk tid. 

Boplassmaterialet er karakterisert av trekk både fra nøstvetfasen og kjeøyfasen. Til 
nøstvetfasen må i hvert fall fire nøstvetøkser regnes. Øksene har alle de typiske karakteristika 
for typen. Innslaget av bergart, både i form av økser og økserelatert materiale, er imidlertid 
lite. Til kjeøyfasen skal vel 10 tverrspisser og en enegget spiss regnes. Øvrige ledetyper, som 
mikroflekkekjerner og mikroflekker, slipeplater et cetera forekommer jo i begge periodene og 
kan derfor ikke regnes eksklusivt til noen av fasene. 

Jaksland tenker seg at boplassen rommer bosetning fra to faser, nemlig slutten av nøstvetfasen 
og fra kjeøyfasen. Dette er meget mulig. Akkumulasjonen av boplassmateriale er nok ofte en 
langt mer kompleks prosess enn kun ett mer eller mindre sammenhengende opphold. Torpum 
13 var jo en meget funnrik lokalitet, noe som også taler for at boplassmaterialet stammer fra 
mer enn ett opphold. Det er vel først og fremst tilstedeværelsen av typiske nøstvetøkser som 
taler for opphold i nøstvettid. Boplassen lokalitet 5 i Halden by (Lindblom et al. u.å.) , som er 
fra begynnelsen av kjeøyfasen, hadde i hvert fall ingen distinkte nøstvetøkser, slik at det kan 
se ut som, på grunnlag av dette funnet, at nøstvetøksene forsvinner ved overgangen til 
kjeøyfasen. 14C-dateringene på Torpum 13 skriver seg begge fra kjeøyfasen. Deres plassering 
på feltet antyder i hvert fall at den østlige delen av boplassen var i bruk i denne fasen og at 
materialet fra denne delen antakelig stammer fra denne fasen. Fra denne delen av feltet 
stammer også to av nøstvetøksene. Det kan derfor synes vanskelig å skille to eventuelle faser 
fra hverandre . I dette tilfellet er det heldigvis heller ikke nødvendig å gjøre en slik streng 
oppdeling av materialet. Bakgrunnen for det er at et kronologisk system ikke her kan basere 
seg på absolutte skiller i artefaktmaterialet mellom fasene. Det er tvert i mot poengtert at det 
er en gradvis overgang mellom nøstvetfasen og kjeøyfasen (Glørstad 1998a: 80), der 
introduksjonen av tverrspisser markerer begynnelsen på kjeøyfasen, selv om en del 
nøstvetelementer fortsatt er i bruk. På grunn av strandlinjeforskyvningen kan ikke boplassen 
være eldre enn 6000 BP, altså sent i nøstvetfasen. Materialet er denned uansett representativt 
for den senmesolittiske situasjonen i området. 

Sammenlikner man artefaktsammensetningen på Torpum 13 med den kronologiske sekvensen 
som ble etablert for boplassene Torpum 1, Torpum 2, Torpum 9b og Rørbekk 1, ser man at de 
trendene som kunne påvises i dette materialet, fortsetter på Torpum 13. Figur 6 og 7 viser 
prosentandelen av en del artefakter som regnes å være typiske ledeartefakter innen 
nøstvetfasen, der materialet fra Torpum 13 også er tatt med. Figur 6 viser prosentandelen 
mikroflekker, økserelatert materiale og bergart på de aktuelle lokalitetene. Andelen 
mikroflekker beskriver en kurve der Torpum 13 viser en avtakende tendens i forhold til 
Rørbekk 1, men er likevel markert i forhold til de eldre nøstvetboplassene. 
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Figur 7: Prosentandelen av økser, slipeplateji-agmenter, mikroflekkekjerner, flekker, bor og sandsteinskniver fra 
nøstvel-, kjeøy- og de tidligneolittiske lokalitetene ved Svinesund. For tal/materiale som.figuren bygger på, 
henvises det til tabell 2. 
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Med hensyn til økserelatert materiale og generell bergartsbruk er denne avtakende tendensen 
enda mer markert. Dette passer meget godt med observasjonen av at øksemateriale er uvanlig 
på kjeøyboplasser (Glørstad 1989a, Lindblom 1984, Mikkelsen 1975a). Det virker dermed 
som omfattende bergartsbruk i stor grad er et karakteristisk trekk for nøstvetfasen, som skiller 
den fra både eldre og yngre faser Gf. Jaksland 2001: 37). 

Figur 7 viser prosentandelen av en del artefakter som regnes å være typiske ledeartefakter 
innen nøstvetfasen, slik som figur 5, men med materialet fra Torpum 13 tatt med. En svært 
tydelig trend er at den sterke oppgangen i flekkeandelen på Rørbekk 1 ser ut til å fortsette på 
Torpum 13. Det kan dermed se ut som om det er et signifikant trekk at flekkeproduksjonen tar 
seg opp i slutten av mesolittisk tid. Det er tidligere påvist en økt andel flekker mot slutten av 
kjeøyfasen (Glørstad 1989a: 80). Svinesundmaterialet ser ut til å bekrefte denne tendensen til 
økt flekkeproduksjon i slutten av mesolitikum, ved at de sene nøstvetlokalitetene og 
kjeøylokalitetene generelt har mer flekker enn boplassene fra den mer "klassiske" 
nøstvetfasen. 

Mikroflekkekjernene følger omtrentlig den samme utviklingen som mikroflekkene, med 
avtakende tendens på Torpum 13 i forhold til de eldre boplassene. Utviklingen i 
kjernematerialet må nok også ses i sammenheng med den generelle tilgangen på flint i 
periodene og graden av utnyttelse av råstoffet. Nøstvetboplassene ved Svinesund er 
karakterisert ved stor grad av opphugging av kjernematerialet og intensiv utnyttelse av flinten 
(Jaksland 2002: 44, Tørhaug 2003 : 87, Johansen 2003a: 17, 2003b: 50). I Kjeøyfasen ser 
tilgangen på flint ut til å ha vært bedre (Jaksland 2003b: 254). Det er derfor mulig at kjernene 
i større grad er hugget helt i stykker på nøstvetboplassene enn på de yngre boplassene, slik at 
trenden i mikroflekkekjernematerialet kanskje på en eller annen måte bør "kalibreres" mot 
opphuggingsgrad og andelen mikroflekker. I et slikt perspektiv kunne man tenke seg at en 
avtakende trend i mikroflekkematerialet i kjeøyfasen skulle være enda tydeligere enn det 
materialet nå viser. Ser man på mikroflekkekjernene og mikroflekkene under ett, skal man 
likevel være forsiktig med å trekke et slikt poeng for langt. Innslaget av mikroflekketeknologi 
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Figur 8: Prosentandelen mikroflekkemateriale (regulære mikroflekker og mikroflekkekjerner) på 
nøstvetboplassene og Torpum 13. For tallmateriale som figuren bygger på, henvises det til tabell 2. 
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på Torpum 13 er meget markert. Prosentandelen mikroflekker er faktisk høyere her enn på 
boplasser som Torpum 2 og Torpum 9b. Selv om det derfor kan se ut som om en generell 
trend i materialet er at mikroflekketeknologien avtar mot slutten av senmesolittisk tid, må 
man likevel poengtere at sent i nøstvetfasen og tidlig i kjeøyfasen utgjør mikroflekketeknologi 
fremdeles et påfallende innslag i artefaktmaterialet. 

Øksematerialet beskriver en tydelig trend med oppgang gjennom nøstvetfasen fram til de 
"klassiske boplassene", dernest en tilbakegang i slutten av fasen og inn i kjeøyfasen. 
Slipeplatefragmentene viser, når man tar Torpum 13 med i betraktning, samme tendens som 
øksene og bergartsbruk gjennom perioden. Dette viser antakelig sammenhengen mellom 
slipeplatene og økseproduksjon og -bruk. Når øksene blir færre i slutten av nøstvetfasen, avtar 
også andelen slipeplater. Borene og sandsteinsknivene ser også ut til å følge samme mønster. 

På bakgrunn av disse trendanalysene i materialet, kan man se en ganske tydelig utvikling 
gjennom senmesolittisk tid, mot kjeøyfasen, der nøstvetfasens ledeartefakter gradvis 
forsvinner. I dette statistiske perspektivet spiller det, som nevnt, mindre rolle hvordan 
boplassmaterialet fra Torpum 13 er akkumulert, det vil si om det stammer fra besøk sent i 
nøstvetfasen og besøk i kjeøyfasen, eller om materialet som helhet skal betraktes som et 
uttrykk for situasjonen rundt 5500 BP. 

Til kjeøyfasen skal også boplassen Vestgård 8 regnes. Boplassen ble ikke totalundersøkt, men 
det utgravde materialet ble tatt inn med tanke på å få et tverrsnitt av artefaktvariasjonen på 
lokaliteten (Johansen 2004a: 7, 11). Det er derfor sannsynlig at den prosentvise 
sammensetningen av artefakttyper er relativt representativ. Boplassen lå mellom 38 og 40 
meter over havet. Strandlinjedateringen og lokaltopografiske forhold antyder at boplassen var 
i bruk rundt 5500 (Johansen 2004a: 22). Boplassområdet kan tidligst ha vært tatt i bruk etter 
6000 BP, og etter 5500 BP var lavereliggende terrasser mer egnet for bosetning. Det er derfor 
et relativt kort tidsrom som åpner for sannsynlig bosetning, og hele tidsrommet faller innenfor 
kjeøyfasen. Det foreligger ingen 14C-dateringer som kan bekrefte strandlinjedateringen, men 
materialets sammensetning viser store likheter med Torpum I 3. Omtrent samme høyde over 
havet og likheter i artefaktsammensetningen antyder at de to boplassene har omtrentlig 
samme alder. 

Det er ingen trekk ved artefaktmaterialet fra Vestgård 8 som gjør at boplassen kan høre med 
til nøstvetfasen (figur 6 og 7) . Nøstvetøksene, sandsteinsknivene og borene, som 
trendanalysen har vist er så karakteristiske for fasen, mangler. Andelen økserelatert materiale, 
økser og mikroflekker er mindre enn på Torpum 13 . Berga11sandelen er noe høyere, men det 
skyldes at det går en kvartsåre ved lokaliteten, der det er tatt ut noe materiale, antakelig som 
flintsupplerende råstoff. Det finnes kun fire økserelaterte bergartsavslag fra lokaliteten, noe 
som forsterker inntrykket av at økseproduksjonen av bergart er liten. Det er et mindre innslag 
av mikroflekkekjerner på Vestgård 8 enn Torpum 13, slik at helhetsinntrykket er at denne 
typen teknologi har hatt mindre betydning på den førstnevnte boplassen. Flekkeandelen er 
imidlertid noe høyere enn på de klassiske nøstvetboplassene, om enn ikke så høy som på 
Torpum 13 og Rørbekk 1. Også dette synes å plassere lokaliteten sent i mesolittisk tid, innen 
kjeøyfasen. 

Ser man på en annen funngruppe, nemlig pilspissene som i hovedsak karakteriserer 
kjeøyfasen, kan man se at innslaget av tverrspisser er langt mer markert på Vestgård 8 enn på 
Torpum 13 (figur 9). Figur 9 viser prosentandelen av de tre vanlige pilspisstypene i 
kjeøyfasen, på nøstvet- og kjeøyboplassene. Tar man med i betraktningen at i hvert fall 
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tverrspissene på Berget 1 hadde skader som tyder på at de var bortskutt (Jaksland 2002: 43), 
og tverrspissen på Rørbekk 1 er usikker, blir innslaget av pilspisser enda mer markert 
kjeøyfasen i forhold til nøstvetfasen, enn det figur 9 viser. 

En nærmere datering av Vestgård 8 innenfor kjeøyfasen kan skje ved sammenlikning av 
artefaktsammensetningen, primært på den 1 C-daterte Torpum 13, men også ved 
sammenlikning med de eldre nøstvetboplassene. Som det framgikk av gjennomgangen av 
artefaktgruppene, vist både på figur 6, 7 og 9, fortsatte de trendene som ble påvist på Torpum 
13 på Vestgård 8, ved at der materialet på den førstnevnte boplassen viste en avtakende 
frekvens i forhold til de eldre boplassene, var denne trenden enda mer markert på Vestgård 8. 
Pilspissmaterialet derimot viste en økt frekvens fra Torpum 13 til Vestgård 8. På grunnlag av 
dette er det fristende å anta at Vestgård 8 er noe yngre enn Torpum 13. Nøstvetøksene på 
Torpum 13 antydet at det kanskje hadde vært bosetning både i slutten av nøstvetfasen og i 
kjeøyfasen. Om dette er tilfellet, kan man tenke seg at det er aktiviteten i nøstvetfasen som gir 
Torpum 13 et eldre preg enn Vestgård 8. Bosetningen i kjeøyfasen er 14C-datert til 5600-5500 
BP på Torpum 13. En strandlinjedatering av Vestgård 8 gir omtrent samme alder. Det er 
derfor fristende å plassere kjeøyaktiviteten på Torpum 13 og materialet fra Vestgård 8 
innenfor samme tidsrom, til tiden rundt 5500 BP. 
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Figur 9: Den prosentvise andelen av pilspisser på nøstvel-, kjeøy- og de tid/igneo/ittiske boplassenefra 
Svinesund. For tal/materiale som figuren bygger på, henvises det til tabell 2. 

En tredje boplass som kan plasseres innenfor kjeøyfasen, er Berget 2. Boplassen ligger 42-40 
meter over havet. Ingen 14C-dateringer kan sies å datere kjeøymaterialet, men 
strandlinjeforskyvningskurven antyder at boplassen ikke kan være eldre enn 6000 BP. 
Lokaltopografiske forhold gjør samtidighet med et havnivå rundt 36 meter sannsynlig. Dette 
tilsvarer omtrent 5500 BP, altså nær den samme dateringen som Torpum 13 og Vestgård 8. 
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Artefaktsammensetningen på Berget 2 har da også mange likhetstrekk med de to ovennevnte 
kjeøylokalitetene. Øksene, økserelatert materiale, generell bruk av bergart samt andelen 
mikroflekker viser den samme tendensen som de to andre kjeøylokalitetene i forhold til 
nøstvetboplassene (figur 6 og 7). Det samme kan sies om kategorier som 
slipeplatefragmenter, sandsteinskiver, mikroflekkekjerner og bor, som er fraværende på 
Berget 2, og som viser at materialet ikke har noe med Nøstvetkulturen å gjøre. Den økte 
andelen av flekker på Vestgård 8 og Torpum 13, i forhold til de "klassiske" 
nøstvetboplassene, er imidlertid ikke et trekk som kan gjenfinnes på Berget 2. Innslaget av 
tverrspisser er markert (figur 8), omtrent som på Vestgård 8. Profilen på sammensetningen av 
artefaktmaterialet samt strandlinjedateringen peker derfor relativt entydig mot en datering av 
Berget 2 til kjeøyfasen, omtrent samtidig med Torpum 13 og Vestgård 8, altså omkring 5500 
BP. 

Den som oppmerksomt har lest de tidligere publikasjonene om Svinesund (Glørstad 2002a, 
2003a, 2004a), vil imidlertid berettiget kunne påpeke at to viktige artefaktkategorier så langt 
er utelatt av diskusjonen. På Berget 2 og Vestgård 8 er det funnet keramikk som kan 
karakteriseres som skår fra traktbegre, og på førstnevnte boplass er det også funnet to biter av 
en tynnakket øks av flint (Tørhaug 2002, Johansen 2004a). Disse artefakttypene regnes gjerne 
til tidligneolittisk Traktbegerkultur. Det er forsåvidt et åpent spørsmål hvordan dette innslaget 
skal tolkes. Den kronologiske diskusjonen så langt har mer enn antydet at både Vestgård 8 og 
Berget 2 er senmesolittiske lokaliteter som tilhører kjeøyfasen. Det er, for å oppsummere, 
strandlinjedateringer og artefaktsammensetning, sammenliknet med andre 
Svinesundboplasser, som er grunnlaget for denne dateringen. For å kunne ta stilling til 
keramikken og fragmentene av den tynnakkede øksen på de to boplassene, må enkelte 
kronologiske forhold vedrørende tidligneolittisk tid ved Svinesund foregripes . Som den 
kronologiske oppdelingen i første bind om Svinesundprosjektet poengterte, er det 
introduksjonen av jordbruk som danner overgangen mellom eldre og yngre steinalder i Øst
Norge (Glørstad 2002a: 32). Jordbruksindikatorer opptrer i pollendiagrammer fra ca 5000 BP 
(Østmo 1988a). Fra tiden omkring 5000 BP har Svinesundprosjektet undersøkt to meget 
funnrike og veldaterte boplasser. Disse boplassene har en annen atiefaktsammensetning enn 
de ovennevnte kjeøylokalitetene, de ligger lavere i terrenget, de har begge keramikk og slipt 
flint fra tidligneolittiske flintøkser , et variert pilspissmateriale og mangler 
mikroflekketeknologi . Det er på nåværende stadium av forskningen om steinalderen i Østfold 
liten grunn til å hevde at det skal ha eksistert parallelt kulturelt uavhengige 
bosetningstradisjoner langs kysten i tidligneolittisk tid i Østfold, der den ene tradisjonen kun 
hadde tverrspisser og bodde et stykke unna havet, mens den andre tradisjonen levde ved 
stranden og hadde mer variert pilspissmateriale, men der begge tradisjonene hadde lik 
keramikk og tidligneolittiske, slipte flintøkser. Følgelig er det rimelig å hevde at de 
høyereliggende lokalitetene som har mikroflekketeknologi og kun tverrspisser som 
pilspisstype, er eldre enn de lavereliggende boplassene uten mikroflekketeknologi og med 
mer variert pilspissmateriale. Siden de lavestliggende lokalitetene entydig er datert til 5000 
BP, må da dette bety at de høyereliggende lokalitetene er eldre. Ergo må de være eldre enn 
neolittisk tid, med mindre man skal skyve grensen for neolitikum bakover i tid. Det er liten 
grunn til å tilbakedatere overgangen mellom mesolitikum og neolitikum i Øst-Norge, da 
introduksjonen av jordbruk i Sør-Skandinavia, som neolitiseringen i Øst-Norge må ses som en 
forlengelse av, ikke er datert særlig lengre bak i tid (Persson 1999, Fischer 2002a: 2356

). Det 
ser ut som om traktbegerkeramikken opptrer samtidig med denne eldste jordbruksfasen, altså 
omkring 5100 BP (Fiseher 2002b: 358). 

6 De aller eldste 14C-dateringene fra Sør-Skandinavia av tamdyr og kom ligger fra 5250 til 4925 BP (Fischer 
2002b: 346), altså maksimalt ca 200 år eldre enn introduksjonen av jordbruk i Oslofjordsområdet. 
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Holder man fast ved at jordbruket ble introdusert i Oslofjordsområdet rundt 5000 BP, kan 
man likevel hypotetisk tenke seg at kjeøylokalitetene med keramikk stammet fra hundreåret 
før jordbruket kom til området, men samtidig med den eldste Traktbegerkulturen i Sør
Skandinavia. Man kunne denned tenke seg at denne keramikken og flintøksen her opptrådte i 
en mesolittisk kontekst. 

Selv om denne hypotesen er spennende, må det sies at den er tvilsom. Grunnen til dette er, 
bortsett fra de åpenbare usikkerhetsmomentene som ligger i 14C-metoden og 
strandlinjedatering av funn, selve keramikkens karakter på de to kjeøyboplassene. Både 
godset og dekoren er av forskjellig type. På Vestgård 8 er keramikken dårlig brent og har 
dekor rett under munningsranden7

. Keramikken er helt lik, i godstype og med hensyn til 
dekorelementer, den keramikken som ble funnet på de tidligneolittiske boplassene ved 
Svinesund. Disse boplassene lå henholdsvis 55 og 65 meter unna, altså relativt nært. På karet 
fra Berget 2 virker godset langt bedre brent, tettere og "feitere" enn godset fra Vestgård 8. I 
tillegg er dekoren plassert som vertikale linjer på buken. Som Vanja Tørhaug mener (Tørhaug 
2002: 91-92), bør keramikken på Berget 2 ut fra type, dateres til siste del av tidligneolitikum. 
Likheten med tidligneolittisk keramikk funnet ved Svinesund og generell sørskandinavisk 
typologi plasserer keramikken fra Vestgård 8 i første del av tidligneolitikum, som Kristine 
Johansen påpeker (Johansen 2004a: 21-22). Med mindre man avviser den sørskandinaviske 
keramikktypologiens relevans i Oslofjordsområdet, er det liten grunn til å tro at keramikken 
fra Vestgård 8 og Berget 2 er samtidig. Følgelig er det enda mindre grunn til å tro at den 
skulle være samtidig med kjeøymaterialet. 

Den slipte flinten fra Berget 2 stammer sannsynligvis fra en tynnakket flintøks (Tørhaug 
2002: 87). Denne typen økser opptrer, ifølge Anders Fiseher, ikke i den aller tidligste 
Traktbegerkulturen (Fiseher 2002b: 360-361). Denned kan heller ikke disse stykkene være 
samtidig med senmesolitikum i Oslofjordsornrådet. 

Det er derfor mulig, på et relativt godt grunnlag, å konkludere med at keramikken og den 
slipte flinten på Vestgård 8 og Berget 2 er et yngre innslag på boplassene. Hovedmengden av 
funnene bør dateres til kjeøyfasen, omkring 5500 BP. 

OVERGANGEN MES0LITIKUM-NE0LITIKUM OG FØRSTE DEL AV TIDLIGNE0LITTISK TID 5000 
TIL 4800 BP, 3850-3650 F.KR. 

Overgangen mellom eldre og yngre steinalder er et av hovedproblemene innen skandinavisk 
steinalderforskning. I Øst-Norge har emnet vært forsket på og drøftet i 100 år (G lørstad 
2004b ). Et problem har imidlertid vært at det ikke har foreligget boplassmateriale akkurat fra 
denne overgangsfasen. Riktignok finnes det et forholdsvis rikt boplassmateriale fra Østfold i 
øst til Aust-Agder i vest som har hatt tydelige tidligneolittiske elementer, så som fragmenter 
av tynnakkede flintøkser, keramikk med dekorert hals og buk, og utbredt bruk av sylindriske 
flekkeblokker (Østmo 1980, 1988a, Hygen 1977, Mikkelsen 1984, 1989a, Ingstad 1970, 
Odner 1965). Forskningshistorisk er det en klar trend til at disse boplassene har blitt ansett for 
å være eldre i nyere forskning, sammenliknet med tidligere vurderinger av funnene 
(Mikkelsen 1989a, Olsen 1992, Glørstad 1996b ). Bakgrunnen for dette er økt bruk av og tro 
på 14C-metoden som datering av boplassene, på bekostning av typologisk datering. Imidlertid 

7 Av rent logiske årsaker kan man ikke utelukke at karet også har hatt dekor andre steder enn ved halsen, siden 
det var så dårlig bevart. De bukskårene som ble funnet, hadde imidlertid ikke dekor, noe som tyder på at dekoren 
har sittet høyt på krukken (jf. Johansen 2004a: 21 ). 
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er det få 14C-dateringer som har plassert seg i den aller tidligste delen av tidligneolitikum eller 
i overgangen mellom eldre og yngre steinalder - i alle fall ved kysten. Den eneste neolittiske 
boplassen som har dateringer rundt 5000 BP (3850 f.Kr.) er Auve i Sandefjord. Disse gamle 
dateringene er gjort på matskorper fra keramikkar. 14C-dateringer fra kull har gitt noe yngre 
alder, rundt 4200 BP (2800 f.Kr.) (Østmo 1983, 1993). I nyere tid er det sådd grundig tvil om 
påliteligheten av denne typen matskorpedateringer (Persson 1999, Fischer og Heinemeier 
2003). Selv om siste ord definitivt ikke er sagt i denne saken, kan det likevel være fornuftig å 
holde de gamle matskorpedateringene fra Auve utenfor diskusjonen i denne sammenhengen. 

Fra den mesolittiske siden av overgangsperioden har det imidlertid vært mulig å etablere en 
kronologisk sekvens fra slutten av nøstvetfasen, 5800 BP til tidligneolittisk tid, 5000 BP 
(Glørstad 1998a, b). Sekvensen er imidlertid etablert på ganske få boplasser og elementer i 
utviklingsforløpet bør og kan sikkert justeres. Gjennomgangen av kjeøyboplassene ovenfor er 
et bidrag til dette, men det var også et viktig mål for Svinesundprosjektet å undersøke 
boplasser som kunne dateres mest mulig nøyaktig til 5000 BP og klarlegge den kronologiske 
utviklingen fra slutten av senmesolitikum og inn i tidligneolitikum (Glørstad 2001: 17). 

Tre boplasser undersøkt av Svinesundprosjektet kaster nytt lys over overgangsfasen mellom 
eldre og yngre steinalder. Den første som skal behandles av disse, er Torpum 10. Boplassen 
ligger 37 meter over havet og har antakelig vært samtidig med et havnivå på rundt 32 meter 
over dagens (Glørstad 2003c: 304). En strandlinjedatering av boplassen antyder en alder rundt 
5000 BP, altså siste del av kjeøyfasen. En 14C-datering fra et ildsted daterer boplassen til 
omtrent 4850 BP, altså 150 14C-år senere enn strandlinjedateringen. 

De to andre boplassene er Vestgård 3 og Vestgård 6 (Johansen 2004b, Jaksland og Tørhaug 
2004). Vestgård 3 ligger 35 meter over havet, mens Vestgård 6 ligger mellom 37 og 33 meter 
over havet. De har begge vært samtidige med et havnivå på rundt 32 meter over dagens, 
hvilket strandlinjedaterer dem til ca 5000 BP. Ti 14C-dateringer bekrefter 
strandlinjedateringen. De radiologiske dateringene ligger innenfor tidsrommet 5045 til 4885 
BP og antyder forholdsvis korte bruksfaser på de to lokalitetene. Artefaktsammensetning, 14C
dateringer og høyden over havet peker mot at de tre boplassene Torpum 10, Vestgård 3 og 
Vestgård 6 er arkeologisk samtidige. Boplassene skiller seg imidlertid fra hverandre ved at 
Vestgård 3 og Vestgård 6 har keramikk og slipt flint , noe Torpum 10 ikke har. 

For slutten av kjeøyfasen er det foreslått at artefaktmaterialet er en del endret i forhold til den 
eldste delen av fasen . Mikroflekketeknologien skal blant annet være fraværende, det skal være 
et moderat innslag av flekketeknologi og tverrspissene skal suppleres av eneggede spisser og 
A-spisser (Glørstad 1998a). Figur 6 og 7 viser den prosentvise artefaktsammensetningen på 
Torpum 10 sammenliknet med kjeøy- og nøstvetlokalitetene. På figur 6 er det relativt tydelig 
at den avtakende tendensen med hensyn til bruk av mikroflekker, bergart og økser, som kunne 
påvises gjennom kjeøyfasen, fortsetter i sterkere grad på Torpum 10. Figur 7 viser at også 
innslaget av bergartsøkser og slipeplatefragmenter er lite . Mikroflekkekjerner er fraværende, 
likeså sandsteinsknivene. Alt i alt virker det derfor som om Torpum 10 i enda større grad enn 
de andre kjeøylokalitetene viser avvik fra nøstvetboplassene med hensyn til bruk og 
produksjon av bergartsartefakter og mikroflekketeknologi . I motsetning til de øvrige 
kjeøyboplassene er andelen bor større og flekker mindre, men innslaget av flekker er likevel 
større enn på nøstvetboplassene. Flere av borene er laget på flekker og minner mer om dem 
som finnes på neolittiske boplasser enn borene som er karakteristiske for nøstvetfasen 
(Glørstad 2003c: 296). 
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Figur 9 viser prosentandelen pilspisser på nøstvet-, kjeøyboplassene og Torpum 10. Man ser 
at pilspissmaterialet både er mer variert og mer dominerende på den sistnevnte lokaliteten, i 
forhold til de øvrige kjeøyboplassene. 

Trendanalysen, spesielt med hensyn til bergartsartefakter, mikroflekketeknologi og pilspisser, 
viser tydelig at Torpum 10 er en yngre boplass enn de øvrige kjeøyboplassene. 

Torpum 10 minner i artefaktsammensetning mye mer om de tidligneolittiske boplassene 
Vestgård 3 og 6, som den omtrent er samtidig med (figur 9 og 10). Den største forskjellen er, 
som nevnt, at Torpum 10 mangler keramikk og slipt flint fra flintøkser. Også på de 
tidligneolittiske lokalitetene er innslaget av bergart svært lite - nesten fraværende, 
mikroflekketeknologi, sandsteinskniver og økserelatert bergartsmateriale er praktisk talt borte. 
Innslaget av bergartsøkser er også meget lite. Borene er imidlertid også på disse boplassene, i 
likhet med Torpum 10, en funngruppe som blir mer markert. Borandelen på disse boplassene 
er likevel generelt lavere enn på de "klassiske" nøstvetlokalitetene. Borene er i tillegg flatere 
og spinklere enn borene fra nøstvetboplassene (Johansen 2004b: 43 , Jaksland og Tørhaug 
2004: 85-86, 93). 

Figur 9 viser at også i pilspissmaterialet fortsetter trenden fra Torpum 10 på Vestgård 3 og 
Vestgård 6, med både tverrspisser, eneggede spisser og A-spisser, der tverrspissene er den 
vanligste prosjektiltypen, etterfulgt av de eneggede. Som det er påpekt tidligere (Johansen 
2004a: 27), kan en annen trend i spissmaterialet også sies å være signifikant. På 
kjeøylokalitetene Torpum 13, Berget 2 og Vestgård 8 dominerer klart tverrspisser med rett 
egg. På de tidligneolittiske boplassene finnes langt flere med skjev egg og det er en gradvis 
overgang mellom de skjeveggede spissene og de eneggede spissene. Man kan denned si at 
utviklingen av eneggede spisser henger sammen med utviklingen av skjeveggede tverrspisser 
i Svinesundmaterialet, som et kronologisk signifikant trekk. 

Et kanskje uregelmessig trekk i materialet er flekkeandelens utvikling fra nøstvet- over 
kjeøyfascn til tidligneolittisk tid . Det ble, ved gjennomgangen av Torpum 13, nevnt at det kan 
se ut som en trend gjennom kjeøyfasen at flekkeandelen øker mot tidligneolitikum, mens 
mikroflekkeandelen avtar og forsvinner. Boplassene Rørbekk 1, Torpum 13 og Vestgård 8, fra 
sen nøstvet- og tidlig kjeøyfase, har imidlertid langt høyere flekkeandel enn både 
nøstvetboplassene og de tidligneolittiske boplassene ved Svinesund. For å undersøke dette 
næm1ere kan man se på relasjonen mellom alle de utskilte flekkene og mikroflekkene (figur 
10). I denne sammenlikningen inkluderes altså alle artefakter definert som avslag minst 
dobbelt så lange som de er brede, og som ikke er sekundærbearbeidet. Tanken bak en slik 
sammenlikning er at selv om mange av disse flekkene og mikroflekkene kanskje ikke er 
intensjonelt tildannet, er det sannsynlig at en reduksjonsteknologi rettet mot enten flekke
eller mikroflekkeproduksjon vil produsere en større andel avslag i nærheten av en av disse 
typene artefakter. En annen grunn til å bruke dette materialet for sammenlikning er at man da 
ser bort fra den enkelte forskers syn på hva som er regulære flekker og mikroflekker. Siden 
det er fire forskjellige forskere som har katalogisert materialet, kan det være avvik i 
oppfattelsen av regularitet og intensjonalitet i flekke- og mikroflekkeproduksjonen. En siste 
og temmelig opplagt grunn til å gjøre sammenlikningen på grunnlag av denne vide 
definisjonen av flekker og mikroflekker, er at man på denne måten unngår fullstendig fravær 
av den ene eller andre funngruppen, noe som ville umuliggjort en andelsanalyse. 

Figur 1 O viser prosentandelen flekker av mikroflekker på de elleve boplassene. Som det 
tydelig går fram av figuren, er det en trend i relasjonen mellom flekker og mikroflekker, der 
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flekkeandelen er markert på Torpum 1, for så å avta gjennom nøstvetfasen. I slutten av 
nøstvetfasen og i kjeøyfasen øker andelen flekker igjen, for å bli mest markert i 
tidligneolittisk tid. Dette er en utvikling som rimer med den utviklingen som har blitt 
oppservert tidligere gjennom kjeøyfasen (Glørstad 1998a), og som for så vidt passer godt med 
en forholdsvis allmenn utvikling gjennom mellom- og senmesolitikum samt tidlig- og 
mellomneolitikum (f.eks. Ballin 1995, Nordqvist 1999a). Den høye flekkeandelen av det 
totale artefaktmaterialet på kjeøyboplassene, må derfor antakelig ses på som en indikasjon på 
at flekketeknologi i form av flekker og mikroflekker er vanlig i perioden, men der 
mikroflekkene altså utgjør større andel enn flekkene. Senere forsvinner mikroflekkeinnslaget, 
uten at flekkeandelen av det totale materialet likevel øker. 

Et annet forhold som de tidligneolittiske boplassene også kan belyse, er dateringen av 
flekkeproduksjon på sylindriske flekkeblokker i Østlandsregionen. En til to kjerner på 
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Figur JO: Prosentandelen.flekker av mikro.flekker på nøstvel-, kjeøy- og de tidligneolilliske boplassene ved 
Svinesund. Flekker og mikro.flekker er her definert som avslag som er minst dobbelt så lange som de er brede. 
For tallmateriale somfiguren bygger på, henvises det til tabell 2. 

Vestgård 6 kan kanskje betraktes som svært atypiske og opphugde sylindriske flekkeblokker 
(Jaksland og Tørhaug 2004: 86, I 02), men det er tydelig at regulær flekkeproduksjon og 
sylindriske flekkeblokker med tilhørende flekker, er meget svakt representert på boplassen. I 
et mer statistisk perspektiv kan man si at denne teknologien i praksis er fraværende. Dette må 
bety at regulær flekkeproduksjon på sylindriske flekkeblokker som en vanlig måte å 
produsere primærtildannede artefakter på, først opptrer noe senere i neolitikum enn rundt 
5000 BP. Situasjonen er altså ikke slik som på Vestlandet der denne teknologien er med på å 
definere starten på yngre steinalder (Olsen 1992, Bergsvik 2002). Imidlertid sier selvfølgelig 
ikke svinesundmaterialet noe om når denne teknologien ble allment tatt i bruk, bare at det 
skjedde senere enn 5000-4900 BP. 

Aksepterer man resonnementet om keramikken og den slipte flinten på kjeøyboplassene som 
sekundærelementer, kan slipt flint og keramikk betraktes som nye artefaktelementer på de 
tidligneolittiske boplassene. Figur 11 viser det prosentvise innslaget av keramikk og slipt flint. 
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Innslaget av disse gjenstandsgruppene på Torpum 1 og 9b skal med stor sikkerhet ses på som 
yngre innslag enn nøstvetinventaret. Den slipte flinten på Torpum 1 er en tykknakket flintøks 
fra mellom- eller senneolitikum (Johansen 2003a: 17). De slipte stykkene og keramikken på 
Torpum 9b hører med all sannsynlighet til en senneolittisk boplass i 01mådet (Tørhaug 2003 : 
135). Likeså mener jeg at keramikken og den slipte flinten på Berget 2 og Vestgård 8 er 
sekundærelementer. Denned ser det ut som keramikk og slipt flint introduseres samtidig rundt 
5000 BP (3850 f.Kr.). Jaksland, Tørhaug og Johansen tolker alle keramikken som rester av 
sparsomt omert traktbegerkeramikk der dekoren sitter på randen eller høyt på halsen av 
krukken (Johansen 2004b: 48, Jaksland og Tørhaug 2004: 90, 104). Denne keramikken er den 
eldste konvensjonelt daterte keramikken i Oslofjordregionen. 14C-dateringene fra boplassene 
er så mange og jevngamle at det, etter min mening, kan være liten tvil om at boplassmaterialet 
skriver seg fra rundt 5000 BP. Grunnlaget for å hevde at keramikken er så gammel, er derfor 
godt. Karformen kan man ikke bestemme i detalj , men det er tydelig at karene har hatt hals og 
buk, hvilket gjør det sannsynlig at det dreier seg om kar med "traktbegerform", eller i hvert 
fall kar med den tilnærmet S-fonnede profilen som er så typisk for steinalderkeramikk 
(Malmer 1969: 98). Kartypen, plasseringen av dekoren og valg av dekorelementer passer 
meget godt inn i det som i Sør-Skandinavia oppfattes som keramikk fra fø rste del av 
tidligneolitikum (Koch 1998, Lagergren-Olsson 2003) . Utviklingen kan dermed se ut til å 
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ved Svinesund. For tallmateriale som f iguren bygger på, henvises det til tabell 2. 

være ganske parallell på dette feltet i Oslofjordsregionen og i Sør-Skandinavia. Godsets 
kvalitet er varierende med hensyn til magring og brenningsgrad, og det ser ut til at karene har 
variert i størrelse. Godset minner delvis om den bergartsmagrede og forholdsvis dårlig brente 
keramikken man kan finne på de øvrige boplassene med tidligneolittisk keramikk i Norge, fra 
Vestlandskysten i vest til Østfold i øst. Det er ingen umiddelbar grunn til å tro at denne 
keramikken skulle være importert fra Sør-Skandinavia. Det er mer sannsynlig at det dreier seg 
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om en lokal keramikk.tradisjon, der kar lages etter samme mønster som lengre sør 
Skandinavia. 

Keramikken lå generelt dypt i de funnførende sjiktene på boplassene og de største mengdene 
keramikk opptrådte i dypere lag enn de største mengdene med flint (Johansen 2004b: 38, 
Jaksland og Tørhaug 2004: 116). Dette tyder på at mye av keramikken er borte og det har nok 
vært mer keramikk i omløp enn det Vestgård 3- og Vestgård 6-materialet gir inntrykk av. 
Likevel er det ikke sannsynlig at det har vært særlig vanlig med keramikk rundt 5000-4900 
BP på boplassene ved Svinesund. Grunnen til det er både den begrensede opptredenen 
skårene hadde i de dypere lagene på de to ovennevnte boplassene, men også fraværet av 
keramikk på Torpum 10. Riktignok ble det ikke gravd ut mer enn knappe 30 kvadratmeter på 
denne boplassen, men bevaringsforholdene var her langt bedre enn på Vestgårdlokalitetene, 
og utgravningsområdet var sentralt på boplassen. Hadde det vært keramikk her, ville den med 
større sannsynlighet vært bevart på Torpum 10 enn på de to andre lokalitetene. Det kan derfor 
virke som om keramikk utgjorde kun en liten og kanskje unntaksvis del av 
gjenstandsinventaret på denne tiden - i hvert fall sammenliknet med de noe senere neolittiske 
boplassene. 

Flintøksene ser ut til å ha vært både tynn- og spissnakkede, selv om materialet er så 
fragmentert at en bestemmelse er vanskelig. Det ser denned ikke ut som om spissnakkede 
økser opptrer før de tynnakkede i dette materialet. Det er funnet svært lite slipt flint og slipte 
flintøkser kan derfor ikke ha vært særlig vanlig rundt 5000-4900 BP i området. Det meget 
begrensede innslaget av slipte flintøkser og keramikk ved Svinesund gjør det nærliggende å 
tolke disse gjenstandsgruppene som uvanlige på denne tiden. Selv om kanskje keramikken var 
lokalprodusert, virker det ikke som om den utgjorde noen alminnelig del av 
gjenstandsinventaret på boplassene, slik som avslagsredskaper og pilspisser av flint. Det er 
nærliggende å tolke gjenstandsgruppene som en fonn for eksotika, delvis hentet fra fj erne 
steder og kanskje forbeholdt spesielle situasjoner eller personer. 

Den begrensede opptredenen av keramikk og slipt flint kan i en kronologisk sammenheng 
også tas til inntekt for at funnene fra Vestgård 3 og Vestgård 6 representerer et eksempel på 
den aller første fasen der slipte flintøkser og keramikk opptrer i området. Det ser derfor ut 
som at det også i boplassmaterialet skjer endringer som peker tiden rundt 5000 BP ut som 
overgangen mellom mesolitikum og neolitikum. 

De få bergartsøksene som finnes fra Torpum 10, Vestgård 3 og Vestgård 6, tyder på at både 
regulære tynnakkede bergartsøkser og mer atypiske økser opptrer. Fra Vestgård 3 kommer en 
øks som kan minne om en limhamnsøks (Johansen 2004b: 47) og fra Torpum 10 en 
rektangulær, tverregget bergartsøks, som det kanskje ikke er så lett å finne paralleller til (jf. 
Glørstad 2003c: 308-309). Den har trekk som minner både om vespestadøksene, de 
mellomneolittiske tykknakkede bergartsøksene og økser funnet på kjeøyboplassen lokalitet 5 i 
Halden by. Øksen fra kjeøylokaliteten Vestgård 8 minner også litt om øksen fra Torpum 10 
ved at den er tverregget og har rektangulært nakkesnitt (Johansen 2004a: 13, 28) . 
Bergartsmaterialet er meget begrenset både i kjeøyfasen og i tidligneolitikum, men det lille 
som finnes, peker kanskje både mot lokale tradisjoner og mer regionale impulser, om man da 
tenker seg at tynnakkede bergartsøkser er en del av Traktbegerkulturens tidlige 
artefaktinventar, mens limhamnsøksene og de tykknakkede, tverreggede er representanter for 
mer lokalt forankrede tradisjoner. 
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MOT NORMALT - EN ATYPISK ARTEFAKT 

En artefaktkategori som det i enkelte sammenhenger er festet kronologisk interesse til , viste 
en annen trend i materialet fra Svinesund enn det man kunne forventet. Figur 12 viser 
prosentandelen avslagskniver fra boplassene. Til sammenlikning er også flekkeknivene tatt 
med. Sistnevnte gruppe viser grovt sett samme trend som flekkematerialet, med forholdsvis 
høy andel tidlig i nøstvetfasen, lite innslag i resten av nøstvetfasen, noe større i kjeøyfasen og 
et sterkt innslag i tidligneolitikum. A vslagsknivene derimot viser en trend der de nesten er 
fraværende i nøstvetfasen, mens fra slutten av nøstvetfasen, via kjeøyfasen og inn i neolitikum 
utgjør de en stadig høyere andel. I Sverige regnes avslagsknivene (segmentknivene) som en 
ledeartefakt for Nøstvet-Lihultkulturen (Nordqvist 1999b ). I svinesundmaterialet ser de 
derimot ut til mer å være knyttet til yngre perioder. Mikkelsen regner heller ikke 
avslagskniven som en ledeartefakt for nøstvetfasen i Øst-Norge (Mikkelsen 1975a), men den 
forekommer i materialet fra Frebergsvik (Mikkelsen 197 5b ). Materialet innbyr ikke til noen 
bastante konklusjoner, men støtte for at avslagskniven spesielt skal tilknyttes nøstvetfasen gir 
svinesundmaterialet ikke. 
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Figur 12. Prosentandelen flekkekniver og avslagskniver (segmentkniver) fra nøstvetboplassene og 
kjeøyboplassene samt boplassene fra tidligneolitikum. For tallmateriale somfiguren bygger på, henvises det til 
tabell 2. 

ANDRE DEL AV TIDLIGNEOLITIKUM OG MELLOMNEOLITIKUM A 4800 TIL 4100 BP, 3650-
2700 F.KR. 

Det undersøkte boplassmaterialet fra denne fasen er meget magert. Fra kjeøylokaliteten 
Berget 2 stammer det to biter av en tynnakket flintøks og traktbegerkeramikk som antakelig 
kan dateres til siste del av tidligneolittisk tid. Funnene er et sekundært innslag på boplassen. 
På boplasser som Torpum 9, Torpum 13 og Berget 1 er det også funnet gjenstander, 
hovedsakelig bortskutte pilspisser, som kan være fra andre halvdel av tidligneolitikum eller 
mellomneolitikum. 

Den funnfattige boplassen Vestgård 5 lå 28 meter over havet og kunne strandlinjedateres til 
omkring 4100 BP (2800 f.Kr.) (Johansen 2004c: 148), altså slutten av mellornneolitikum A. 
Distinkte redskaper passer godt med en slik datering, nemlig en skiferspiss, en enegget spiss 
og en regulær flekke. Pilspissen av flint ser ut til å være laget på en regulær flekke og vitner, 
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sammen med den andre flekken, dermed - ikke overraskende - om flekketeknologi 
mellomneolitikum. 

Noen stor kronologisk betydning har hverken keramikken og øksefragmentene fra Berget 2 
eller funnet fra Vestgård 5, utover at de synes å bekrefte det inntrykket man allerede har av 
den kronologiske utviklingen på denne tiden. 

MELLOMNEOLITIKUM BOG SENNEOLITTISK TID 4100 TIL 3500 BP, 2700-1800 F.KR. 

Fra denne perioden foreligger ikke materiale som egner seg for trendundersøkelser av 
artefaktsammensetningen, som har vært så viktig for gjennomgangen av de eldre boplassene. 
Utgravningsteknikken, men også artefaktmaterialets karakter, er bakgrunnen for dette . Mye av 
materialet har kommet fram ved flateavdekking og detaljundersøkelser av strukturer. Men 
som undersøkelsene på Torpum 9b klart viste (Tørhaug 2003), er det i utgangspunktet 
forholdsvis få gjenstander av bergart og flint fra perioden. På Torpum 9b var det spor av 
senneolittisk bosetning over nøstvetmaterialet. Hadde det vært store mengder med 
senneolittisk materiale til stede, ville den tradisjonelle utgravningsmetoden, med ruter og lag, 
ha fanget opp dette. Det lave artefaktantallet fra senneolitikum tyder på at andre materialer 
enn flint og bergart var foretrukket som redskapsmateriale . En nærliggende tanke er at i hvert 
fall skjærende egger på denne tiden delvis kan ha vært av metall, da senneolitikum må regnes 
som begynnelsen på metallbrukende tid i Norge (jf. Prescott 1996: 85 og Vandkilde 1996: 
262-272). 

På nøstvetboplassen Torpum 1 ble det funnet en tykknakk.et, tverregget, slipt flintøks 
(Johansen 2003a: 17), som normalt dateres til mellomneolitikum B. Øksen er antakelig lagt 
ned som offer og har intet med nøstvetboplassen å gjøre. Hvor langt fram i tid tykknakkede, 
tverreggede økser er i bruk, er usikkert, men funnet kan forsåvidt være samtidig med eldste 
fase av gårdsbebyggelsen på Stensrød, som går tilbake til omkring 3750 BP, eller 2200 f.Kr. 
Noe mer materiale som kaster lys over mellomneolitikum B foreligger ikke fra 
Svinesundprosjektet. 

Fra senneolitikum derimot er materialet noe mer rikholdig. Boplassen Torpum 9 har 14C
dateringer som plasserer en bosetningsfase i perioden 3695 til 3530 BP, eller ca 2150-1750 
f.Kr. Det er også påvist en bosetningsperiode mellom 3005-2865 BP, eller 1380-920 f.Kr. 
(Rønne 2003a: 176, Tørhaug 2003: 114), og det er usikkert hvordan de to fasene skal relateres 
til hverandre . Man får imidlertid tro at det meste av bergarts- og flintmaterialet hører med til 
den eldste fasen. Til den senneolittiske fasen skal trolig regnes flateretusjerte pilspisser med 
innbuet og utbuet basis, skiveformede skrapere, en flintdolk type V, en flateretusjert ildflint, 
flateretusjerte flintsigder, en flateretusjert fiskekrok av flint, en tverregget, tykknakk.et 
flintøks, en overligger til en skubbekvern, en slipeplate av kvartsitt og en bortapp (Rønne 
2003a: 160 ff, Tørhaug 2003: 86 ff). En del keramikk.skår skal antakelig også tilskrives fasen, 
samt fragmentet av en stor spydspiss av rød skifer. Spydspissen ble funnet i en grop som både 
har dateringer til senneolitikum, 3695 BP og bronsealder 2875 BP (Rønne 2003a: 165). Det er 
etter min mening mindre trolig at slike spisser var i bruk i slutten av eldre bronsealder (jf. 
Bergsvik 2002: 294, med anført litteratur). Jeg regner derfor den eldste dateringen som mest 
aktuell for spydspissen. 

Alle de ovennevnte funnene, kanskje med unntak av skiferspydspissen, er gjenstandsgrupper 
som man allerede visste hørte med til senneolittisk tid, og svinesundundersøkelsene bidrar på 
så måte ikke til noe nytt i en kronologisk sammenheng. Den samme konklusjonen må kunne 
trekkes av gjenstandene fra Stensrød. Her er det funnet en tykknakket flintøks med utsvingte 
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egghjømer, en enkel skafthulløks, flateretusjerte flintspisser med innbuet basis, skiveformede 
skrapere og keramikk, som alle typologisk kan plasseres i senneolitikum. 14C-dateringene 
ligger da også mellom 3790-3445 BP, eller ca 2285-1675 f.Kr. (Rønne 2003b). Også på 
Stensrød fortsetter 14C-dateringene fra strukturer inn i bronsealder, slik at en framre grense for 
bruken av disse gjenstandene ikke uomtvistelig er satt. Det er etter min mening likevel 
sannsynlig at de ovennevnte funnene primært hører med til senneolitikum og eldste 
bronsealder. 

Alt i alt kan man derfor si at fra et kronologisk synspunkt gir svinesundmaterialet en 
bekreftelse av hva som vanligvis er oppfatet som artefaktinventaret i senneolitikum. Noe 
særlig nytt og presiserende kan man ikke si at undersøkelsene har bidratt med. Materialets 
vitenskapelige styrke ligger på helt andre områder enn de kronologiske. 

OPPSUMMERING AV DEN KRONOLOGISKE GJENNOMGANGEN AV STEINALDERMATERIALET 

FRA SVINESUND 

For å få oversikt over den kronologiske utviklingen gjennom nøstvetfasen, kjeøyfasen og 
tidligneolittisk tid ved Svinesund, kan man samle samtidige boplasser i felles kategorier og 
utrykke artefaktsammensetningen som grafer. Dette er gjort i figur 13, 14 og 15. Figur 13 
viser utviklingen i øksematerialet og i artefaktkategorier som ser ut til å høre sammen med 
øksene, som bergartsavslag og slipeplater. Man ser tydelig hvordan sen nøstvetfase markerer 
"høydepunktet" for disse kategoriene. Differensierer man en kategori som "øks", kan man 
føye til utviklingen fra trinnøkser i eldste nøstvetfase til prikkhuggede økser med 
halvsirkelformet tverrsnitt i midtre nøstvetfase, til de klassiske avslagsøksene med trekantet 
tverrsnitt i sen nøstvetfase. Gjennom kjeøyfasen opptrer tverreggede økser med rektangulært 
tve1Tsnitt, mens øksene er tynnakkede og retteggede i yngre steinalder. Borene er kraftige, 
trekantede og laget på avslag i nøstvetfasen, mens borene fra tidligneolittisk tid er spinklere, 
gjeme laget på flekker. 

Ser man på flekke- og mikroflekketeknologien, figur 14, viser den igjen den kanskje litt 
overraskende tendensen til at det er i slutten av nøstvetfasen mikroflekketeknologien er mest 
markert, for så å gradvis forsvinne mot tidligneolitikum. Som jeg tidligere har drøftet, er det 
grunn til å tro at materialet kan gi et forkjært inntrykk på grunn av spesielle forhold ved en 
lokalitet (Rørbekk 1 ). Likevel er det grunn til å framholde at mikroflekketradisjonen ser ut til 
å være et markert innslag inn i kjeøyfasen, fram til omkring 5500 BP. Også flekkematerialet 
peker slutten av nøstvet- og kjeøyfasen ut som "høydepunkter" for denne teknologien. Den 
høye flekkeandelen i slutten av nøstvetfasen ser ut til å fortsette i kjeøyfasen. Det er derfor 
større grunn til å tro at dette er et mer allment trekk, siden det kan gjenfinnes på flere 
boplasser. Med tanke på hvor dominerende flekketeknologien blir utover i neolitikum, er det 
således overraskende at innslaget av flekker er såpass stort i sen nøstvettid og i kjeøyfasen, i 
forhold til tidligneolittisk tid. Noen fullgod forklaring på dette er det vanskelig å gi, da 
relasjonen mellom flekker og mikroflekker, figur 10, klart viser at flekketeknologi blir mer 
dominerende mot tidligneolittisk tid, i forhold til mikroflekketeknologi. En mulig forklaring 
kan være, om man samstiller trenden i mikroflekke- og flekkematerialet, at 
mikroflekketeknologien kulminerer ved overgangen til kjeøyfasen, der endringer i tradisjon 
og/eller bedre tilgang på store flintknoller, gjør at det produseres større mikroflekker, og at 
flekker også produseres ved reduksjonen av mikroflekkekjerner. Til fordel for denne teorien 
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Figur 13: Grafiskframstil/ing av utviklingen i prosentandelen av en del artefaktgrupper ved Svinesund. De 
kronologiske periodene er markert nederst, mens høydenivået over havet, hvor boplassene opptrer, er markert 
øverst. Venstre akse viser andelen sandsteinskniver, bor og økser, mens de øvrige kategoriandelene er angitt på 
høyre akse. For tallmateriale som figuren bygger på, henvises det til tabell 2. 
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Figur 14: Grafiskfiwnstilling av utviklingen i prosentandelen av en del artefaktgrupper ved Svinesund. De 
kronologiske periodene er markert nederst, mens høydenivået over havet, hvor boplassene opptrer, er markert 
øverst. Vens tre akse viser andelen ubearbeidede flekker, regulære flekker og mikroflekkekjerner, mens de øvrige 
kategoriandelene er angitt på høyre akse. For tal/materiale som figuren bygger på, henvises det til tabell 2. 
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Figur 15: Grafisk fiwnstil/ing av utviklingen i prosentandelen av en del artefaktgrupper ved Svinesund. De 
kronologiske periodene er markert nederst, mens høydenivået over havet, hvor boplassene opptrer, er markert 
øverst. Venstre akse viser andelen tverrspisser, keramikk og eneggede spisser, mens de øvrige kategoriandelene 
er angitt på høyre akse. For tal/materiale som figuren bygger på, henvises det til tabell 2. 
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kan det nevnes at de to største mikroflekkekjernene som ble funnet under 
svinesundutgravningene, kom fra kjeøyboplassene Torpum 13 og Vestgård 8 (Jaksland 
2003b: 251 , Johansen 2004a: 14). Når dette er sagt må det imidlertid også framholdes at andre 
forklaringer sikkert kan være vel så sannsynlige. 

Teknologisk kan man se en utvikling fra flekkereduksjon fra plattfo1111kjerner med en pol 
tidlig i nøstvetfasen til flekkeproduksjon på mer uregelmessige kjernetyper senere i 
nøstvetfasen og i de to etterfølgende fasene. 

Figur 15 viser utviklingen i pilspissmaterialet, samt forekomsten av keramikk og slipt flint. 
Den sekundære keramikken fra kjeøylokalitetene samt stykker av slipt flint fra 
nøstvetboplassene, er tatt med. Likevel er det tydelig at keramikk og slipt flint først utgjør et 
markert innslag i tidligneolittisk tid . Kjeøyfasen framstår som første fase med tverrspisser, 
mens eneggede- og A-spisser introduseres i tidligneolittisk tid . Alle pilspisstypene er i all 
hovedsak laget på avslag. 
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Ser man på de kronologiske periodene som statistiske uttrykk, kan man hevde at 
Nøstvetkulturen, i hvert fall i dens "klassiske" utgave, først og fremst defineres av variert og 
omfattende bergartsbruk. Kjeøyfasen defineres ved kombinasjonen av mikroflekketeknologi 
og tverrspisser, mens tidligneolitikum defineres ved tre typer pilspisser, slipt flint og 
keramikk. Figur 13-15 har også anført høyden over havet som boplassene fra de forskjellige 
kronologiske periodene opptrer i. Det er tydelig hvordan utviklingen i artefaktmateriale 
samstemmer med endringer i høyden over havet. Figurene viser at det er ganske stor grad av 
pålitelighet ved bruk av strandlinjedatering i området. 
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Svinesundmaterialet lys av annen forskning Oslofjordsdistriktet 
og i Vest-Sverige 

Håkon Glørstad 

Etter denne kanskje litt omstendelige gjennomgangen av den kronologiske utviklingen ved 
Svinesund, kan det være verdt å ko1i relatere de presenterte trendene i materialet til annen 
kronologisk forskning, særlig i Oslofjordsområdet. Jeg konsentrerer gjennomgangen ti l 
Oslofjordsornrådet, men inkluderer også en del sentrale arbeider og oversikter fra nærliggende 
områder som Båhuslen og det østnorske innlandet, i gjennomgangen. 

NØSTVETFASEN 7500-5800 BP 

Egil Mikkelsen var den første som presenterte nøstvetfasen systematisk. Når det gjaldt den 
kronologiske utviklingen gjennom mesolittisk tid, plasserte han perioden som den tredje av 
fire mesolittiske perioder, 7350 til 6250 BP (Mikkelsen 1975a). I avhandlingen om 
Frebergsvikboplassen, diskuterte han ganske utførlig om det var mulig å spore en kronologisk 
utvikling mellom tre boplassormåder som han hadde undersøkt. Konklusjonen ble at de mest 
sannsynlig var samtidige (Mikkelsen 1975b: 94-100). Materialet innbød dermed ikke til noen 
kronologisk oppdeling av fasen som var anslått å være 1100 år (Mikkelsen 1975a: 31 ). 
Mikkelsen regnet følgende typer som ledeariefakter for nøstvetfasen: 

• Kjerneøkser av bergari (nøstvet- og tri nnøkser) 
• Sandsteinskniver 
• Slipeplater av sandstein 
• Avs lag med konveks retusj 
• Stykker med hakk 
• Bor 
• Nebbformede redskap 
• Redskaper med buet, retusjert spiss 
• Flersidige kjerner med en plattfom1 
• Kjø lfonnede kjerner 
• Håndtakskjerner 
• Andre mikroflekkekjerner 
• Uregelmessige kjerner 
• Mikroflekker 

Inge Lindb lom arbeidet videre med Mikkelsens kronologiske skjema, men justerte 
fasegrensene for nøstvetfasen til 7500-5500 BP (Lindblom 1984: 53). Hell er ikke Lindbloms 
materiale, hovedsakelig oppsamlede boplassfunn fra Østfold, innbød til noen finere oppdeling 
av fasen, selv om dens lengde var økt til omkring 2000 år. 

Evy Berg brukte det samme kronologiske skjemaet som Lindblom under de store 
undersøkelsene i forbinde lse med ny jernbane og motorvei i Vestby, Akershus (Berg 1995). 
Undersøkelsene la for dagen et forholdsvis stort materiale fra nøstvetfasen, hele åtte 
lokaliteter. Ingen av boplassene ble tilfredsstillende 14C-datert, men typologi og 
strandlinjedatering ga likevel muligheter for en finere oppdeling innenfor nøstvetfascn av 
boplassmaterialet. Det er interessant å se at flere av de trekkene som Berg observerte med 
hensyn til kronologisk utvikling, minner om utviklingen ved Svinesund. Boplassen Rød nedre 
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R72 (C38233) ble strandlinjedatert til 7500-7300 BP (Berg 1995: 46). Boplassen har flere 
trinnøkser, kun ett fragment av en nøstvetøks, mikroflekkekjerner og forholdsvis få bor. Dette 
minner om Torpum 1 fra Svinesund som også er gitt datering til første del av nøstvetfasen. 
Boplassen Stavengåsen Ri 21 (C38236) er strandlinjedatert til 6300-6000 BP, Knapstad R 114 
er datert på samme måte til 6400-6000 BP, og de bør således være samtidig med de 
"klassiske" nøstvetlokalitetene fra Svinesund, som Torpum 2, 9b og Berget 1. Her er da også 
mikroflekketeknologi og typiske nøstvetøkser godt representert, mens trinnøksene er 
fraværende (Berg 1995: 69, 72). Fire lokaliteter strandlinjedateres til slutten av nøstvetfasen. 
Stavengåsen R2 l (C38234) dateres til 6300-5900 BP, Gjø/stad R34 (C38232) dateres til 
5800-5700 BP, Knapstad Rll9 (C38239) dateres til 5800-5600 BP, og Knapstad Ri 20 
(C38240) dateres til 5800-5700 BP. Disse lokalitetene har mikroflekketeknologi, men 
øksematerialet er meget sparsomt representert (Berg 1995). Dette er trekk som minner om 
Svinesundlokal i tetene Rørbekk I og Torpum I 3. 

Motorvei- og jernbanebyggingen førte også til steinalderundersøkelser i Ås og Frogn i 
Akershus (Berg 1997). Her ble det undersøkt fire boplasser fra mesolitikum. Boplassen 
Trosterud 1 (C39898) kunne strandlinjedateres til 8000-7700 år BP, altså lenge før 
nøstvetfasen. Materialet hadde imidlertid flere nøstvetelementer så som nøstvetøkser, bor og 
mikroflekketeknologi. Det ble også påvist trinnøkser og høy andel flekker. To 14C-dateringer 
ga henholdsvis 7745±75 og 7435±75BP som resultat, og Berg konkluderer med at lokaliteten 
bør skrive seg fra rundt 7800 BP og antar derfor at nøstvetfasen begynte tidligere enn antatt 
av Mikkelsen og Lindblom (Berg 1997: 43). Kvestad 2 (C9899) kunne strandlinjedateres til 
7300-7000 BP. Gjenstandsmaterialet besto blant annet av trinnøkser, nøstvetøkser og 
mikroflekketeknologi (Berg 1997: 62) . Kvestad 3 (C39900) ble strandlinjedatert 7700-7300 
og 14C-datert til omkring 7450 BP (Berg 1997: 79). Materialet besto av blant annet en 
trinnøks, flere nøstvetøkser og mikroflekketeknologi, og Berg daterte boplassen typologisk, 
ved 14C- og strandlinjedatering til tidligste del av nøstvetfasen. Siden 14C-dateringen fra 
K vestad 3 var samtidig med den yngste fra Trosterud l, antar hun at den sistnevnte lokaliteten 
har hatt to bruksfaser, der den yngste er samtidig med Kvestad 3. Boplassen Horgen 4 
(C3990 l) dateres ved strandlinjeforskyvning til 6900-7100 BP. Også på denne lokaliteten 
finnes en nøstvetøks, en trinnøks og mikroflekketeknologi (Berg 1997: 94). 

På grunnlag av undersøkelsene i Vestby, Frogn og Ås antyder Berg en kronologisk utvikling 
gjennom nøstvetfasen (Berg 1995: 16lff, 1997: 43, 105-106). Mikroflekketeknologi finnes i 
hele fasen og fortsetter inn i kjeøyfasen. Hun mener også å se en utvikling i relasjonen 
mellom flekker og mikroflekker, der den eldste lokaliteten, Trosterud I, har større flekkeandel 
enn de yngre, som har mest mikroflekker. Trenden snur seg igjen mot og i kjeøyfasen, der 
flekkeandelen går opp igjen. Hun synes vestbymaterialet viser at overgangen mellom nøstvet 
og kjeøyfasen må være rundt 5900-5600 BP. På grunnlag av økning i flekkeandelen i forhold 
til mikroflekker, mener hun overgangsprosessen mellom de to fasene starter omkring 5800 
BP. Hun mener videre at det er boplassene fra siste del av nøstvetfasen som har den beste 
mikroflekketeknologien (Knapstad- og Stavengåslokalitetene ). Nøstvetfasens begynnelse 
tilbakedateres til 7800 BP. Trinnøksene mener hun går ut av bruk rundt 6900 BP, mens 
nøstvetøksene finnes gjennom hele fasen, unntatt i den aller siste delen. Hun fører også 
sandsteinskniver og bor opp som typiske for fasen, men sandsteinsknivene finnes ikke på den 
eldste lokaliteten, Trosterud 1, og borene mangler på de aller yngste nøstvetboplassene og i 
kjeøyfasen. 

Mange av de utviklingstrekkene som Berg påviser i Akershus, minner om utviklingen i 
Svinesundmaterialet. Begge steder ser trinnøkser ut til å være et tidlig innslag i nøstvetfasen, 
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og begge steder ser nøstvetøksene ut til å forsvinne mot slutten av perioden. Begge steder ser 
mikroflekketeknologien ut til å være meget godt utviklet i slutten av nøstvetfasen, der også 
flekkeandelen øker. Høy flekkeandel kunne også påvises tidlig i nøstvetfasen begge steder. 
Sandsteinskniver og bor hørte nøye sammen med den "klassiske" delen av nøstvetfasen ved 
Svinesund, og Berg ser på disse artefaktkategoriene som nøye sammenhengende med fasen. 
Både borene og knivene forsvinner sent i nøstvetfasen i Bergs materiale, slik tilfellet også er 
ved Svinesund. Svinesundmaterialet og Bergs undersøkelser i Akershus ser derfor ut til å ha 
flere sammenfallende trekk som viser den typologiske utviklingen gjennom nøstvetfasen. 

Når det gjelder Bergs avgrensning av fasen mot den etterfølgende kjeøyfasen, rundt 5800 BP, 
kan også dette sies å være forenlig med Svinesundmaterialet. Imidlertid synes jeg det er 
vanskeligere å akseptere, på bakgrunn av undersøkelsene ved Svinesund, at nøstvetfasen 
skulle gå helt tilbake til 7800 BP. Boplassen Torpum 1, som kan strandlinjedateres til 7400 
BP, har i utgangspunktet så mange "arkaiske" trekk, eller i hvert fall trekk som avviker fra 
"klassiske" nøstvetlokaliteter, som fravær av nøstvetøkser, høy flekkeandel , en regulær 
trinnøks og generelt lite bergart, at jeg kan vanskelig tenke meg annet enn at den hører med til 
den aller første delen av fasen. En fasegrense mot tørkopfasen rundt 7500 BP er utfra 
svinesundmaterialet langt mer sannsynlig enn 7800 BP, som Berg foreslår. 

Et annet arbeid det kan være verdt å nevne i denne sammenhengen er Torben Ballins 
presentasjon av steinalderutgravningene i forbindelse med Oslofjordsforbindelsen over 
Drøbaksundet i Buskerud og Akershus (Ballin 1998). Ti boplasser ble undersøkt, åtte 
boplasser kan dateres til nøstvetfasen, hovedsakelig via typologisk- og strandlinjedatering. 
Boplassen Storsand 53 dateres til 6500 BP. Materialet består av nøstvetøkser, en trinnøks, 
mikroflekketeknologi, bor, slipesteiner og en sandsteinskniv samt fravær av flekker - kort 
sagt et materiale som er typisk for nøstvetfasen ( op.cit: 46-4 7) . Storsand 54 er datert ved 
høyde over havet, typologi og to 14C-dateringer til 6450 BP. Artefaktinventaret minner meget 
om Storsand 53 (op.cit: 57-59). Kongsdelene 61 ble strandlinjedatert til 7500 BP. 
Funnmaterialet hadde relativt stor andel av flekker i forhold til mikroflekker, og det ble påvist 
nøstvetøkser. Kongsdelene 62 ble også strandlinjedatert, og strandforskyvningskruven anga en 
alder på 7500-6800 BP. På typologisk grunnlag dateres boplassen innenfor dette tidsrommet 
til 7200-7000 BP. Boplassmaterialet kan karakteriseres som å tilhøre nøstvetfasen med 
mikroflekketeknologi , nøstvetøkser og sandsteinskniver. Flekkeandelen er forholdsvis høy 
(19 %) (op.cit: 74-75). Kongsdelene 70/71 er strandlinjedatert til 6500 BP. Det var lite funn 
fra boplassen, men mikroflekketeknologi tyder på samme alder (op.cit: 80-82). Kongsdelene 
71-2 er strandlinjedatert til 7500 BP. Det var en forholdsvis stor andel flekker på boplassen 
samt regelmessige, koniske flekkeblokker, men også mikroflekketeknologi og nøstvetøkser. 
Det ble funnet en mulig mikrolitt. Artefaktkombinasjonen gjør at Ballin mener boplassen er 
besøkt to ganger, nemlig rett før og rett etter 7200 BP (op.cit: 86, 92-93). Boplassen Bråtan 3 
hadde et meget lite artefaktmateriale. Strandlinjedateringen antydet en alder rundt 7000-6500 
BP. Innslag av mikroflekketeknologi passer godt med en slik datering. Han mener imidlertid i 
materialet også å se et mellornneolittisk besøk, gitt til kjenne i flekkematerialet og i et 
øksefragment (op.cit: 98-99). Boplassen Bråtan 4 var bebodd ved flere anledninger, slik at 
materiale fra flere perioder er representert. Strandlinjedateringen antydet en alder rundt 7000 
BP. Et innslag av mikroflekketeknologi og sandsteinskniver antar Ballin skriver seg fra denne 
fasen (op.cit: 112-114). 

Parallelt med arbeidet med de ovennevnte lokalitetene utarbeidet Ballin et kronologisk system 
som skulle ha gyldighet for hele mesolitikum (Ballin 1999, med anført litteratur). Naturlig 
nok ordnet han dermed boplassene inn i denne dateringsmodellen. Nøstvetfasen avgrenset han 

49 



Svinesundprosjektet bind 4 Varia 57 

her fra 7500 til 5600 BP (Ballin 1998: 18, 123 ff) . Artefaktinventaret han regner til fasen er 
det samme som tidligere forskere, og i likhet med Berg, påpeker han at trinnøksene gradvis 
erstattes av nøstvetøksene gjennom perioden. Også Ballin synes å se en utvikling fra høy 
andel flekker tidlig i fasen til lav andel senere i fasen , i forhold til mikroflekkene, hvorpå 
flekkene introduseres igjen i kjeøyfasen, men da flekker av en annen type enn de fra tidlig 
nøstvetfase. Ballin vil gjeme sette en mest mulig nøyaktig grense for tilstedeværelsen av 
håndtakskjerner, en av de viktige ledeartefaktene i nøstvetfasen. På grunnlag av 
sørskandinavisk typologi setter han bakre grense for denne kjernetypen til 7200 BP. Det er 
imidlertid ikke noe, hverken i hans materiale eller i svinesundmaterialet, som kan bekrefte en 
slik datering. Tendensen til at det forekommer et større innslag av flekker, slått av enpolede 
kjerner (f.eks . koniske flekkekjerner) tidlig i fasen, og at typegode håndtakskjerner 
forekommer mer hyppig utover i nøstvetfasen, må imidlertid sies å være tilstede både i Ballins 
materiale fra Drøbaksundet og i Svinesundmaterialet. 

I forbindelse med etablering av kjøpesenter ved Vinterbro i As, Akershus , ble det undersøkt 
tre boplasser, inkludert en nøstvetlokalitet. Undersøkelsene er presentert av Lasse Jaksland 
(Jaksland 2001 ). Boplassen Vinterbro 3 ble strandlinjedatert til 7500 BP. Inventaret besto av 
både nøstvetøkser, trinnøkser, slipeplatefragmenter, bor, flekker og mikroflekker 
(mikroflekkeandel på 64 %) og en mikroflekkekjerne. En 14C-datering ga 5900 BP og ble 
ansett for å være for ung, selv om den lå innenfor nøstvetfasen. Typologiske elementer som 
daterer boplassen til første del av nøstvetfasen er, ifølge Jaksland, høy flekkeandel , at kniver 
og bor er laget på flekker i stedet for avslag som senere blir vanlig, og at sandsteinsknivene 
mangler (Jaksland 2001: 89, 102-104). 

Jaksland setter de tre vinterbrolokalitetene i en stø1Te kronologisk ramme. Han slutter seg til 
oppfatningen om at nøstvetfasen har bakre grense rundt 7500 BP, overgangen til kjeøyfasen 
settes til 5800 BP. Fasens karakteristiske ledeartefakter defineres i tråd med forskningen siden 
Mikkelsen (Mikkelsen 1975a, b ). På bakgrunn av boplassundersøkelsene til Berg går Jaksland 
mot Ballins datering av håndtakskjernenes introduksjon til 7200 BP. Han argumenterer 
stedet for en datering til 7500 BP, med referanse til boplassen Kvestad 3, fra Akershus. 

Bergs tilbakedatering av nøstvetfasen til 7800 BP imøtegås med henvisning til at 
øksematerialet, som er den primære grunnen til at Berg kaller materialet fra Trosterud 1 for et 
nøstvetmateriale, er svært hetereogent. Man må se på forekomsten av andre teknologiske og 
typologiske elementer, resonnerer Jaksland. Ved å ta flere slike aspekter med i betraktning er 
en bakre fasegrense for nøstvetfasen rundt 7500 BP rimelig, argumenter han (Jaksland 200 I: 
36-37). 

Problematikken rundt overgangen mellom tørkopfasen og nøstvetfasen er nylig drøftet av 
Hans Kindgren og Eva Sehaller Åhrberg (Kindgren og Åhrberg 1999, overgangen mellom 
Sandarna til Lihult i svensk tenninologi). Utgangspunktet er materiale fra boplassen Dammen 
i Båhuslen. Dammen er 14C-datert til tidsrommet 8000-7500 BP og er dermed noe eldre enn 
nøstvetboplassene og den eldste av svinesundlokalitetene. Dammen har et artefaktinventar 
som er forskjellig fra for eksempel Torpum 1, med skiveøkser, kjerneøkser av flint og 
flekkeandel på 200 %. Imidlertid er det også elementer på boplassen som passer med eldste 
del av nøstvetfasen så som mikroflekketeknologi, håndtakskjerner, kjølformede kjerner og 
andre mikroflekkekjerner. Fraværet av flintøkser på norske boplasser kan selvfølgelig ha noe 
å gjøre med at disse er sekundært brukt som kjerner. Den meget høye flekkeandelen er 
imidlertid utypisk for nøstvetboplassene og synes å antyde at Dammen er en eldre boplass enn 
svinesundlokalitetene, noe 14C-dateringene også viser. 
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Bengt Nordqvist har også nylig oppsummert den mesolittiske kronologien i Vest-Sverige 
(Nordqvist 1999b, 2000) . Som ledeartefakter for nøstvet-lihultfasen regner han opp de samme 
typene som man vanligvis gjør i Norge. I Sverige er imidlertid også avslagskniver sett på som 
en typisk ledeartefakt for fasen. Han regner periodens begynnelse fra 7500-7000 BP og at den 
avsluttes rundt 5500-5100 BP, der den etterfølges av en fase med tverrspisser som en 
overgangsfase til tidligneolittisk tid. I det vestsvenske materialet har det væ1i vanskelig å 
bestemme både begynnelsen og slutten av lihultfasen (Norqvist 2000: 164-165). Nordqvist 
problematiserer heller ikke i særlig grad om det er mulig å spore noen kronologisk/typologisk 
utvikling gjennom denne perioden, utover at nøstvet-lihultøksene introduseres senere enn 
håndtakskjerner og kjølfonnede kjerner. Han setter bakre grense for lihultøksene til rett etter 
7000 BP. Trinnøksene forekommer i hele perioden, og i periodene før og etter (op.cit.). 

Som oppsummering av denne gjennomgangen av andre norske og svenske undersøkelser av 
nøstvetfasen, kan man peke på følgende trekk: Fasens artefaktinventar virker forholdsvis godt 
definert. Særlig nyere norsk forskning har ment å kunne dele nøstvetfasen inn i mer 
avgrensede, kronologiske segmenter, der det kan pav1ses en endring i 
artefaktsammensetningen over tid. Svinesundmaterialet synes å bekrefte og styrke en slik 
oppdeling av fasen. Disse undersøkelsene synes også å plassere den klassiske 
Nøstvetkulturen, det vil si kombinasjonen av omfattende bergartsbruk, typiske nøstvetøkser, 
slipeplater, sandsteinskniver, avslagsbor, mikroflekketeknologi på håndtakskjerner, 
kjølformede kjerner, nesten fravær av flekketeknologi og fravær av pilspisser, forholdsvis sent 
i fasen, mellom 6500 og 6200 BP. Aksepterer man at også mer utypisk nøstvetinventar 
(Torpum 1) også karakteriserer fasen, synes den bakre fasegrensen rundt 7500 BP å framstå 
som sannsynlig på bakgrunn av undersøkelsene ved Svinesund. 

KJEØYFASEN 5800-5000 BP 

Kjeøyfasen ble som nevnt, først introdusert som en del av den østnorske, mesolittiske 
kronologien av Egil Mikkelsen ( I 975a), men allerede på 1960-tallet var mulighetene for en 
slik fase drøftet med utgangspunkt i undersøkelsene på fjellet (Odner 1965). Langs kysten av 
Oslofjorden var det kun undersøkt på sakkyndig vis en boplass av denne typen før 1990, 
nemlig Einar Østmos utgravning på Torsrød i Stavern, Vestfold (Østmo 1976). Mikkelsens 
definsjon av fasen var derfor i hovedsak basert på overflateoppsamlcde funn fra 
Kjeøyboplassen, ikke langt fra Svinesund. På 1990-tallet økte imidlertid boplasstilfanget. 
Mikkelsen regnet følgende artefakter som typisk for fasen (Mikkelsen 1975a): 

• Eneggede spisser 
• Tangespisser 
• Tverreggede spisser 
• Avslagsskrapere med konveks retusj 
• Stykker med hakk 
• Kantstikler 
• Ensidige kjerner med en plattform 
• Uregelmessige kjerner 

Evy Berg presenterte i 1995 boplassen Gjø/stad 33 i forbindelse med Dobbeltspor/E6-
undersøkelsene (Berg 1995). Gjølstad 33 kunne ut fra både 14C-dateringer og høyde over 
havet, dateres til rundt 5300 BP og hadde et artefaktinventar annerledes enn både det man 
holdt for å være et nøstvet- og et neolittisk materiale. 
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Fem år tidligere hadde "Haldenprosjektet", ledet av Inge Lindblom, også undersøkt en 
kjeøyboplass, men den hverken var eller er publisert og var derfor dårlig kjent for 
forskningsmiljøet. 

Det fantes også en del andre undersøkte boplasser og oppsamlede funn, og i 1998 forsøkte jeg 
å samle sammen tilgjengelig informasjon om kjeøyboplasser langs Oslofjorden i en 
kronologisk beskrivelse av fasen (Glørstad 1998a, b). 

Berg mente at kjeøyfasen begynte rundt 5600 BP og ble avsluttet rundt 5000 BP, slik Inge 
Lindblom også mente (Lindblom 1984). Hun kunne imidlertid i nøstvetmaterialet se endringer 
i flekketeknologien, mot høyere flekkeandel, alt rundt 5800 BP og antok dermed at endringer 
henimot en kjeøyfase startet allerede rundt denne tiden. Hun velger derfor å sette fasegrensen 
mellom nøstvet og kjeøy til 5900-5600 BP (Berg 1995: 21, 23, 161, 163; 1997: 105). På 
Vestlandet settes overgangen mellom eldre og yngre steinalder til 5200 BP (Nærøy 1993, 
Olsen 1992), og Berg lufter derfor muligheten for at kjeøyfasen denned kunne definere 
begynnelsen på neolitikum (Berg 1995: 163). 

Også Ballin opererer med en fonn for kjeøyfase i sitt kronologiske system. Han har nok 
imidlertid misforstått faghistorien når det gjelder kjeøyfasen. Han hevder nemlig at Mikkelsen 
deler mesolitikum opp i tre faser og at den fjerde fasen, kjeøyfasen, er neolittisk, til tross for 
at Mikkelsen eksplisitt daterer kjeøyfasen til 6200-5000 BP, som en avslutning på mesolittisk 
tid (Mikkelsen 1975a). Hverken Mikkelsen eller Lindblom oppfatter kjeøyfasen som en 
neolittisk fase, slik Ballin hevder. På grunn av denne mistolkningen av den østnorske 
faghistorien kan han presentere sin egen fase, som han kaller Gjølstadfasen på bakgrunn av 
boplassen Berg presenterte i 1995, som en nyutskilt fase. Ballin synes denned også å glemme 
at Berg faktisk daterte denne boplassen til kjeøyfasen i mesolitikum. Ballin definerer 
kjeøyfasen ved introduksjon av tverrspisser, samtidig som det skjer en gradvis utfasing av 
mikroflekketeknologi på håndtakskjerner og introduksjon av uregelmessige flekker på 
topolede kjerner. Fasen er også karakterisert ved fravær av nøstvetøkser. Overgangen til 
neolittisk tid kjennetegnes av introduksjon av uregelmessige flekker på topolede kjerner 
(tønnefonnede eller sylindriske), slipt flint, slipt skifer og keramikk. Pilspissinventaret utvides 
med eneggede spisser og tangespisser. Fasen dateres av Ballin til tidsrommet 5600-5200 BP 
(Ball in 1998: 15-18). 

I forkant av og delvis samtidig med, men uavhengig av, Ballins kronologiske studier, forsøkte 
jeg å utarbeide en oversikt over kjeøyfasen, basert på Mikkelsens og Lindbloms arbeider og 
på alle kjente boplasser fra Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus som kunne dateres 
typologisk, ved strandelinjeforskyvning eller 14C-metoden til kjeøyfasen (Glørstad 1996a, 
1998a, b). 14C-daterte boplasser var Halden lokalitet 5, Gjølstad 33, Torsrød og Holtan nedre 
fra Sandefjord, Vestfold. Disse fire boplassene fordelte seg slik i tid at Halden lokalitet 5 var 
eldst, mens Gjølstad og Torsrød var omtrent samtidige, mens Holtan var yngst. Typologisk 
var Holtan og Torsrød svært like, det ble derfor antatt at Torsrød var yngre enn Gjølstad, 
omtrent samtidig med Holtan. Lokalitet 5 fra Halden hadde syv 14C-dateringer med snitt på ca 
5800 BP, der tre lå rundt 5500 BP, to rundt 5800 BP, en rundt 5900 BP og en rundt 6200 BP. 
På bakgrunn av disse dateringene ble det foreslått å sette fasegrensen rundt 5800, slik også 
Berg hadde tenkt seg, og for så vidt som en mellomting av det Mikkelsen og Lindblom hadde 
foreslått. Halden lokalitet 5 hadde bare tverrspisser, stort innslag av mikroflekketeknologi, 
bergartsøkser og slipeplater; kort sagt et inventar som minnet ganske mye om nøstvetfasen, 
bortsett fra at tverrspissene var til stede og at øksene ikke så ut som nøstvetøkser. Gjølstad 33 
hadde både tverrspisser og et fåtall eneggede spisser. Øksene var forsvunnet og andelen 
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flekker var økende i forhold til mikroflekkene, men der mikroflekketeknologien fremdeles var 
representert. Torsrød og Holtan hadde ikke mikroflekketeknologi eller økser, men innslag av 
flekker, tverrspisser, eneggede spisser og A-spisser. 14C-dateringene på Holtan lå rundt 5000 
BP. Det var altså mulig å vise en typologisk utvikling gjennom fasen som kunne underbygges 
med 14C-dateringer. Flere boplassfunn, som kunne dateres via høyden over havet, hadde et 
gjenstandsinventar som så ut til å passe med sekvensen Halden lokalitet 5-Gjølstad 33-
Torsrød/Holtan. 

I Vest-Sverige foreslo Mats Jonsater allerede i 1984 (Jonsater 1984: 28 ff) at det kunne 
påvises en fjerde, avsluttende fase i mesolitikum, karakterisert av pilspisser som 
prosjektilmateriale. Dette hadde kanskje delvis sammenheng med Mikkelsen faseinndeling av 
mesolitikum (Jonsater henviser imidlertid ikke til Mikkelsen), men også at det ved Lyse i 
Båhuslen var påvist en sekvens der boplasser med tverrspisser lå høyere over havet enn 
boplasser med tangepisser, og der "tverrspissnivået" var 14C-datert til rundt 5500 BP. Det var 
en del usikkerhet forbundet til om dateringen faktisk daterte tverrspissboplassene, men 
Jonsater konkluderte med at tverrspissboplassene antakelig var fra slutten av mesolittisk tid 
og representerte en overgangsfase mellom mesolitikum og neolitikum. 

I 1991 nevner Karl-Goran Sjogren også muligheten for en tverrspissfase som avslutning av 
mesolittisk tid (Sjogren 1991 : 28). En tverrspissfase, som avslutning på mesolitikum er også 
en del av Bengt Nordqvists kronologiske system for Vest-Sverige (Nordqvist 2000). Noen 
presis datering av fasen oppgis ikke, men Nordqvist mener den karakteriseres av fravær av 
nøstvet-lihultøkser, gradvis utfasning av mikroflekketeknologi og introduksjon av 
limhamnsøkser og tverrspisser (Norqvist 1999b: 250, 2000: 221-223). 

Nylig har Per Persson tatt materialet fra Lyse opp til vurdering, i forbindelse med en 
diskusjon over Den gropkeramiske kulturen (Persson 1998). Persson mener å se at boplasser 
med tverrspisser gjennomgående ligger høyere enn boplasser med tangespisser og at de derfor 
også bør være eldre. Det er i tillegg en ganske brå overgang fra den ene spisstypen til den 
andre. Det er gjort liknende observasjoner andre steder på den svenske vestkysten, og i de 
tilfellene det er funnet keramikk på boplasser med kun tverrspisser, har det alltid vært 
traktbcgerkeramikk. På de boplassene som både har tve1Tspisser og tangespisser, finnes det 
både traktbegerkeramikk og gropkeramikk. På boplasser som kun har tangespisser, finnes 
gropkeramikk, eventuelt et innslag av Stridsøkskulturens keramikk. På bakgrunn av 
Alvastrafunnet fra Ostergotaland kan overgangen fra tverrspisser til tangespisser dateres til ca 
3000 f.Kr. eller 4400 BP. Dateringen er usikker og kompliseres av norske funn der 
tangespisser dateres til tidligneolitikum, resonnerer Persson, samt at det finnes få sluttede, 
14C-daterte senmesolittiske funn i Vest-Sverige. 

Tverrspissboplassene i lysematerialet kunne dateres til kjcøyfasen, og det kan dermed påvises 
en sekvens på grunnlag av strandlinjeforskyvning der nøstvet-lihultmateriale ligger høyere 
enn tverrspissboplassene, som igjen ligger høyere enn boplasser med tangespisser. Imidlertid 
vurderer Persson 14C-dateringen til ca 5500 BP, som Jonsater førte som argument for en 
kjeøyfase i Vest-Sverige, som et tegn på at Lihultkulturen må være eldre enn 5500 BP, da de 
strandbundne lihultboplassene ligger høyere i terrenget enn ildstedet med 14C-dateringen. 
Skalldyngen Rottjamslid, med lihultinventar og ingen tverrspisser, er bare ca 50 år eldre enn 
14C-dateringen fra Lyse. Den tidligneolittiske Traktbegerkulturen, blant annet karakterisert av 
boplasser med kun tverrspisser som prosjektiltype, opptrer fra omkring 5100 BP, eller 4000 
f.Kr. Ergo, resonnerer Persson, er det mest sannsynlig at tverrspissboplassene bør dateres som 
samtidige med Traktbegerkulturen, til neolittisk tid. Tverrspissene ble avløst av tangespisser 
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rundt 3000 f.Kr., eller 4400 BP. Dermed er det ikke grunnlag for å hevde at det skulle finnes 
noen tverrspissfase eller kjeøyfase i slutten av mesolitikum. 

Som et annet parallellmateriale til boplassene ved Oslofjorden, kan undersøkelsene på 
Svevollen og Rødsmoen føres (Boaz 1997, 1999, Fuglestvedt 1992, 1995, Mikkelsen 1989b). 
På Svevollen, Elverum i Hedmark, er det undersøkt to hustuften fra mesolittisk tid. De er 14C
datert til omtrent 5500-5300 BP og 5500-5100 BP. Den ene tuften med eldst dateringer, har 
tre tverrspisser, mikroflekketeknologi godt representert, en malestein og to bergartsøkser. Den 
andre tuften har syv tverrspisser, slipeplatefragmenter, men lite innslag av mikroflekker 
(Fuglestvedt 1992: 41, 59). 14C-dateringene og inventaret passer godt med inntrykket av 
kjeøyfasen ved kysten. 

På Rødsmoen ble det hustuften R3 7 A undersøkt i forbindelse med etablering av ny militærleir 
i Åmot, Hedmark (Boaz 1997: 46 ff). Funninventaret var karakterisert av blant annet I 3 
tverrspisser, 1 tangespiss, innslag av mikroflekke- og flekketeknologi (flekkeandel på 35 %) 
samt fravær av bergartsartefakter. Tre 14C-dateringer plasserer materialet og tuften innenfor 
perioden 5800-5400 BP. 

Den åpne boplassen R553 fra Rødsmoen ble 14C-datert til ca 6000 BP. Her ble det ikke funnet 
tverrspisser, men mikroflekker og et slipeplatefragment av sandstein ( op.eit: 118-119). 

Det er også interessant å se på den kronologiske utviklingen på Hardangervidda med hensyn 
til utviklingen i slutten av senmesolittisk tid, henimot tidligneolitikum . Svein Indrelid har 
oppsummert den kronologiske utviklingen i sin doktorgradsavhandling fra 1994 (Indrelid 
1994). Senmesolittisk tid (7000-5000 BP) karakteriseres av høy mikroflekkedominans, unntatt 
på de yngste boplassene, der flekker i større grad forekommer. Av ledeartefakter på de yngste 
boplassene i perioden, skiller han ut skiferspisser, tverrspisser, eneggete spisser og 
tangespisser; på de mellomste og eldste boplassene finnes det kun tverrspisser ( op.cit: 202). Et 
annet poeng med hensyn til utviklingen i pilspissmaterialet fra høyfjellet i Sør-Norge, har 
Knut Andreas Bergsvik presentert i sitt doktorgradsarbeid fra 2003. Han skiller mellom 
tangespisser laget av avslag og dem laget av flekker. De som er laget på avslag er 
gjennomgående eldre enn tangespisser på flekker. Før sylindriske flekkeblokker med 
tilhørende flekker ble introduse1t rundt 5200 BP, ble tangespissene laget på avslag, og er 
derfor kortere og bredere enn de yngre, resonnerer han (Bergsvik 2003: 84-87). Både med 
hensyn til utviklingen i flekke- og pilspissmaterialet, med unntak av skiferen, er det flere 
likhetstrekk mellom utviklingen på Hardangervidda og ved Svinesund. 

Gjennomgangen av den ovennevnte forskningen om kjeøyfasen viser at en god del materiale 
og flere forskere tenker seg at mesolittisk tid avsluttes av en fase karakterisert av blant annet 
tverrspisser, utfasing av nøstvetelementer, og der strandlinjedateringer, 14C-dateringer samt 
fravær av slipt flint og keramikk antyder at materialet ikke er neolittisk. Det kan imidlertid 
være verdt å drøfte nærmere de argumentene som går i kjeøyfasens disfavør. 

De tidligneolittiske boplassene fra Svinesund viser med all tydelighet at tangespisser og 
eneggede spisser var i bruk alt rundt 5000 BP eller 3800 f.Kr. Det er derfor ingen grunn til å 
datere overgangen fra tverrspissboplassene til tangespissboplassene senere enn dette 
tidspunktet. 5000 BP er omtrent samtidig med de eldste dateringene fra Traktbegerkulturen. 
Det er derfor heller ingen grunn til å hevde at de eldste traktbegerboplassene skulle 
karakteriseres av kun tverrspisser i Oslofjordregionen. Innslaget av traktbegerkeramikk på to 
kjeøyboplasser ved Svinesund er tolket som sekundærelementer. Skulle man likevel insistere 
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på at keramikken er samtidig med det øvrige boplassmaterialet, måtte det bety at 
Traktbegerkulturen i Oslofjordregionen var eldre enn 5000 BP, og ut fra strandlinjedatering 
antakelig eldre enn Traktbegerkulturen i Sør-Skandinavia. Dette er vel lite trolig. 

Svinesundmaterialet passer godt med antakelsen om at det er mulig å se en gradvis utvikling 
gjennom kjeøyfasen fra nøstvetfasens karakteristiske inventar til tidligneolitikum. Et par 
forhold ved denne utviklingen fortjener også en nærmere kommentar. Berg nevner muligheten 
av å flytte grensen mellom eldre og yngre steinalder tilbake til 5200, slik som på Vestlandet. 
Ballin går lenger og opererer konsekvent med en datering av denne overgangen til 5200 BP. 
Den viktigste grunnen til å skyve neolitikum to århundre bak i tid, er den teknologiske og 
typologiske utviklingen samt den markerte endringen av råstoffbruk som finner sted på 
Vestlandet (Olsen 1992, Nærøy 1993, Bergsvik 2002). Rundt 5200 BP introduseres blant 
annet sylindriske flekkeblokker og tangespisser av flekker fra slike kjerner. Ballin tenker seg 
at omtrent samtidig introduseres på Østlandet uregelmessige flekker på topolede kjerner 
(tønnefonnede eller sylindriske), slipt flint, slipt skifer og keramikk. Pilspissinventaret utvides 
med eneggede spisser og tangespisser. Min gjennomgang av kjeøymaterialct på slutten av 
1990-tallet antydet jo også at tangespisser ble introdusert relativt sent i fasen, etter 5300 BP 
(Glørstad I 998a), slik sett er det relativt bred enighet om at tangespissene er et sent fenomen. 
Svinesundmaterialet har, etter min mening, imidlertid sannsynliggjort at periodegrensen 
mellom eldre og yngre steinalder bør stå rundt 5000 BP. Svinesundmaterialet har ikke kunnet 
bidra til å avgjøre når tangespissene introduseres. Det viser bare at de er tilstede på boplassene 
rundt 5000 BP, men ikke rundt 5500 BP. De eneggede spissene fra Svinesund kan ses i lys av 

at tverrspissene blir mer skjeveggede gjennom perioden. Ballin poengterer at det kun er 
tverrspisser på Gjølstad 33 (Ball in I 998: 18, fjerde note) og mener nok derfor at Berg har 
feilklassifisert fire skjeveggede tverrspisser som eneggede i sin katalog (Berg 1995 : 85). Det 
tidligneolittiske materialet fra Svinesund viser tydelig at det er en glidende overgang mel lom 
de to spisstypene. Om det er sterkt skjeveggede eller eneggede spisser på Gjølstad 33 , har 
mindre betydning enn at det er en generell utvikling gjennom fasen fra de retteggedc til de 
skjeveggede spissene. Det er etter min mening liten grunn til å tro at eneggede spisser derfor 
skulle være et eksklusivt neolittisk fenomen. 

Overgangen mellom nøstvetfasen og kjeøyfasen har ikke kunnet fikseres mer nøyaktig 
gjennom undersøkelsene på Svinesund. En tendens i materialet er det likevel interessant å 
nevne. Torpum 13, som både hadde nøstvetelementer og kjeøyelementer samt 14C-dateringer 
til 5600 BP, kan kanskje antyde at den foreslåtte fasegrensen på 5800 BP muligens er i eldste 
laget. Hvis 14C-dateringen daterer kjeøyelementene, nøstvetclementene er eldre, og boplassen 
ikke kan være bebodd før 6000 BP, kan dette kanskje antyde at nøstvetfasen fo11setter fram til 
rundt 5700-5600 BP. Man kunne i så fall tenke seg at det var de yngste dateringene på 
lokalitet 5 i Halden, de rundt 5500 BP, som daterte mesteparten av boplassmaterialet. På 
bakgrunn av de foreliggende data blir imidlertid dette mest for spekulasjoner å regne. 
Nøkternt sett må man slå fast at i lys av svinesundundersøkelsene er en overgang både ved 
5800 BP og 5600 BP fullt mulig. 

OVERGANGEN MELLOM MESOLITIKUM OG NEOLITIKUM 5000 BP 

Figur 16 viser alle 14C-dateringer av kjeøylokaliteter fra Oslofjordsområdet og 14C
dateringene fra de tidligneolittiske boplassene ved Svinesund. De tidligneolittiske boplassene 
er definert ved slipt flint og keramikk. Kun dateringer som med rimelighet kan sies å ha noe 
med artefaktmaterialet å gjøre, er tatt med. Av figuren er det tydelig hvordan 
kjeøydateringene sprer seg fra ca 6000 til 5000 BP. Den yngste typen kjeøyboplasser, 
representert ved Torsrød, Holtan nedre og Torpum 10, har 14C-dateringer fra ca 5300 BP til 
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4900 BP, og det er tydelig at disse dateringene overlapper med dateringene fra de 
tidligneolittiske lokalitetene, som samler seg rundt 5000 BP. Etter min mening viser figuren 
tydelig at overgangen mellom mesolitikum og neolitikum ligger rundt 5000 BP. De yngste 
kjeøyboplassene opptrer samtidig med de eldste neolittiske, som et overgangsfenomen. Dette 
betyr ikke at disse boplassene nødvendigvis skal forstås som to meget forskjellige fenomener 
eller som to forskjellige kulturtradisjoner. Det eneste som skiller de yngste kjeøyboplassene 
fra de tidligneolittiske er fraværet av slipt flint og keramikk. Figuren viser dermed, etter min 
mening, når disse artefaktkategoriene introduseres, og at denne introduksjonen skjer rundt 
5000 BP. Det er forøvrig bemerkelsesverdig at introduksjonen av slipte flintøkser og 
keramikk sammenfaller med det eldste påviste innslaget av jordbruk i pollendiagram fra 
Østfold (Østmo l 988a, 1998: 85). Disse forholdene tatt i betraktning gjør det, etter min 
mening, riktig å fastholde 5000 BP, og ikke 5200 BP, som dateringen av overgangen mellom 
eldre og yngre steinalder i Oslofjordsregionen. 

Figuren kan også sies å illustrere et annet kronologisk poeng, nemlig den store graden av 
kontinuitet og gradvis utvikling som preger overgangen mellom eldre og yngre steinalder ved 
Oslofjorden. Den understreker hvordan kjeøyfasen, spesielt den siste delen av perioden, 
nesten visker ut noe klart skille mellom eldre og yngre steinalder. Periodeinndelinger er 
naturlig nok en arkeologisk konstruksjon, der man deler opp en fortidig prosess i segmenter. 
At prosessen denned også lar seg illustrere som helhet, er slik sett ingen overraskelse. Det 
finnes nok eksempler både i forhistorien og i historisk tid, på brå omveltninger og brudd i 
utviklingen. Overgangen mellom eldre og yngre steinalder ved Oslofjorden virker imidlertid 
ikke som et eksempel på denne typen situasjon. 
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Figur i 6: 14 C-dateringer f ra kjeøyboplasser og tidligneolittiske boplasser ved Oslofjorden. Dateringene er 
oppgitt ukafibrer! BP og med ett sigmas avvik. De tidligneolittiske boplasseneji-a Svinesund til høyere, 
kjeøylokalitetene til venstre. 
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TIOLIGNEOLITTISK TID 5000-4900 BP 

I tillegg til introduksjon av slipte flintøkser og keramikk, har man tradisjonelt ment at det også 
skjer en del teknologiske endringer samt introduksjon av nye råstoff, ved overgangen til 
neolitikum i Oslofjordregionen. Spesielt flekkeproduksjon på sylindriske flekkeblokker med 
tilhørende tangepilspisser, er sett på som en viktig teknologisk endring (Ballin 1998, Glørstad 
1998a, Østmo 1980, 1988a, Mikkelsen 1984). På bakgrunn av forskningen på høyfjellet og på 
Vestlandet er det også foreslått at sylindriske flekkeblokker med tilhørende flekker 
introduseres allerede i kjeøyfasen (Indrelid 1972, 1973, Mikkelsen 1975a, Østmo 1976, Berg 
1995). Svinesundmaterialet kan kaste noe lys over dette forholdet: Hverken kjeøylokalitetene 
eller de tidligneolittiske kan sies å ha flekketeknologi basert på sylindriske kjerner. Riktignok 
finnes det et lite innslag flekker fra og med kjeøyfasen, men man kan imidlertid ikke si at 
disse er slått av regelmessige sylindriske kjerner. A-spissene er heller ikke laget på 
regelmessige flekker, men på avslag, flekkeliknende avslag eller uregelmessige flekker. 
Jaksland og Tørhaug nevner en kjerne fra Vestgård 6 som kanskje kan være en lite distinkt 
sylindrisk flekkekjerne - det er i hvert fall en kjerne med forholdsvis sylindrisk fom1, med to 
motstående plattfonner hvorfra det er slått flekker (Jaksland og Tørhaug 2004: 86). Selv med 
dette stykket i mente er det likevel vanskelig å snakke om noe markert innslag av 
flekketeknologi på sylindriske kjerner ved Svinesund rundt 5000 BP. Dette tyder på at denne 
typen teknologi kommer i allmenn bruk noe senere i tidligneolittisk tid. Flere boplasser, 
gjeme overflateoppsamlede funn fra Østfold, Vestfold, Akershus, Buskerud og Telemark, har 
den karakteristiske kombinasjonen av tangespisser ( oftest A-type ), fragmenter av tynnakkede 
flintøkser med slipte smalsider, sylindriske kjerner med tilhørende flekker, og en gang i blant 
snorstempelornert keramikk (Østmo 1980, 1988a, Mikkelsen 1984, 1989a). Disse boplassene 
er datert til tidligneolitikum og begynnelsen av mellomneolitikum, men tydeligvis noe senere 
i perioden enn boplassene fra Svinesund. Det kan i denne sammenhengen være verdt å nevne 
Erik Hinsehs standpunkt om at det først var fra tidligncolitikum C at det var mulig å påvise 
innflytelse fra Traktbegerkulturen i Norge, et standpunkt Mikkelsen også slutter seg til 
(H inseh 1955 : 69-70, Mikkelsen 1984: 105). Svinesundmaterialet indikerer at innflytelsen fra 
Traktbegerkultur var tilstede også før slutten av tidligneolitikum, slik Einar Østmo tidligere 
har hevdet (Østmo 1986, 1998), men det kan være at innslaget fra første del av 
tidligneolitikum er langt mindre markert enn det senere materialet. 

At flekketeknologi basert på sylindriske kjerner kommer senere enn 5000 BP kan for så vidt 
også sies å være delvis forenlig med det vestsvenske standpunktet om at de eldste neolittiske 
boplassene kun har tverrspisser som prosjektilmateriale (Persson 1998). Riktignok viser 
svinesundmaterialet at andre prosjektiltyper forekommer, men tverrspissene er likevel den 
vanligste prosjektiltypen. Dominans av A-spisser og andre tangespisser, knyttet til 
flekkeproduksjon, ser ut til å være et noe yngre neolittisk fenomen. 

Introduksjon av skiferspisser er et karakteristisk trekk ved overgangen til neolitikum på 
Vestlandet (Olsen 1992, Nærøy 1993, Bergsvik 2002) og er foreslått som en kronologisk 
markør også for Østlandet (Ballin 1998: 16). Det ble ikke påvist noen slike spisser på de 
tidligneolittiske boplassene ved Svinesund, men dette behøver naturligvis ikke å bety at slike 
spisser ikke forekommer på denne tiden. Boplassen Lokalitet 2 fra Kambo i Moss, Østfold 
(Johansen 2001 ), kan ut fra strandlinjedatering sies å være omtrent like gammel som de 
tidligneolittiske boplassene ved Svinesund. Her ble det da også funnet tverrspisser, eneggede 
spisser A-spisser, en B-spiss og fragmentet av en skiferspiss med ovalt tverrsnitt. Det er 
derfor mulig at skiferspisser kommer i bruk omtrent samtidig med det eldste innslaget av slipt 
flint og keramikk i Oslofjordregionen, uten at svinesundmaterialet bekrefter eller avkrefter 
dette. 
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Undersøkelsene ved Svinesund må også sies å kaste et klarere lys over dateringen av 
Y stehedeboplassen i Halden som Ove Olstad undersøkte på 1990-tallet (Olstad 1992), og som 
har vært nevnt flere ganger i forbindelse med funn fra Svinesund. Ystehedematerialet er helt 
av samme type som de tidligneolittiske funnene fra Svinesund, og ligger i tillegg omtrent i 
samme høyde over havet. Den bør derfor dateres til tidligneolittisk tid, omtrent 5000 BP (jf. 
Glørstad 1998a: 79). Boplassen er denned med på å komplettere bildet av første del av 
tidligneolittisk tid i søndre Østfold. 
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Noen tanker om kulturforhold på bakgrunn av undersøkelsene ved 
Svinesund 

Håkon Glørstad 

Etter denne lange og kanskje monotone gjennomgangen av de kronologiske forholdene ved 
Svinesund og Oslofjorden, vil leseren kanskje synes at de kronologiske eksersiser burde 
munne ut i noen tanker om hva denne utviklingen representerer som kulturhistorie. Ikke minst 
fordi Svinesundprosjektet hadde en så klar og forholdsvis ambisiøs kulturhistorisk ambisjon 
som ramme for utgravningene (Glørstad 2001) , kan en slik forventing være rimelig. Noe av 
tankene bak en klart problemformulert prosjektplan var å spisse feltundersøkelsene mot 
aktuelle forskningsproblemer og danne et faglig grunnlag for å foreta valg og prioriteringer av 
utgravningsmetoder og undersøkelsesobjekter. På denne måten var tanken at det framskaffede 
materialet skulle danne et interessant utgangspunkt for videre forskning . Denne videre 
forskningen skal imidlertid skje innenfor andre rammer enn det et forvaltningsinitiert prosjekt 
setter. Det er derfor hverken riktig eller mulig å fullt ut realisere forskningspotensialet til 
materialet her. Noen forhold kan det imidlertid være verdt å peke på som en foreløpig 
oppsummenng. 

HVORFOR AKKURAT SVINESUND? 

Svinesund er, sammen med en håndfull andre steder langs Oslofjorden, et påfallende funnrikt 
område, spesielt med tanke på funn fra nøstvetfasen. Jeg tror ikke dette bare har å gjøre med 
at området er godt registrert. Studier fra vestsiden av Oslofjorden (Glørstad 2002c) antyder, 
som nevnt, i hvert fall at nøstvetfunnene ikke ligger jevnt fordelt i landskapet men k I umper 
seg til spesielle steder. Eksempler på slike steder er den nå forsvunne "Sandefjorden" i Sande, 
Vestfold, Svelvikstrømrnen mellom Svelvik og Hurum, Vestfold og Buskerud, og Torp i 
Larvik, Vestfold. Gode økologiske betingelser for et variert næringstilfang er nok en viktig 
grunn til opphopningen av boplasser Uf. Mikkelsen 1978, Lindblom 1984, Glørstad 2002c), 
men jeg har også forsøkt å peke på mer historiske og sosiale årsaker til denne sentreringen av 
bosetningen (Glørstad 2002c ). De gunstige livsbetingelsene kan ha gjort at det utviklet seg en 
historisk tradisjon for bruken av disse områdene. Kanskje var det nettopp her større sosiale 
grupper møttes til bestemte tider av året , for, i vitenskapelige termer, å sikre sosial 
reproduksjon, eller, som de nok heller oppfattet det , møte slektninger, inngå allianser, feste og 
krangle. Det ligger store forskningsoppgaver i arbeidet med å utforske og tematisere denne 
sosiale og historiske dynamikken , men situasjonen tillater ikke noen særlig utdypelse i denne 
sammenheng. Noen poenger er det imidlertid fristende å føre fram som årsakene til at 
Svinesund ble så viktig for steinalderens mennesker. 

Næringstilfanget ser ut til, på grunnlag av topografi, å ha vært variert og rikt. Dagens store 
oslofjordsøyer har store bestander av rådyr og elg, noe som sikkert har vært tilfellet også i 
steinalderen. Av andre landdyr er også villsvin og hare aktuelt vilt. Det er imidlertid havet 
som nok kunne varte opp med den høyeste bioproduksjonen for menneskenes innhøsting. 
Skjell, snegler, fisk, sjøfugl, sel og småhval har antakelig vært de viktigste organismene på 
spiseseddelen. Øya har hatt alle typer av miljøer som ovennevnte dyr lever i, fra grunne viker 
og sund, der skjell og gruntvannsfisk kunne samles inn; holmer og nes der selen kunne 
klubbes, reir plyndres og sjøfugl fanges; strømsterke sund for fiske og så videre . Det er 
dermed ingen grunn til å tro at menneskene ved Svinesund kun satset på en ressurs og en 
næringsstrategi. I stedet levde de av hva naturen til enhver tid nødet dem mest med og hva 
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appetitten foretrakk. Var man lei sel, kunne friske egg, fiskesuppe eller kanskje en villsvinstek 
være mer fristende. 

Det lille beinmaterialet som framkom fra undersøkelsene, tyder på det samme. Tabell 3 viser 
antall bein fordelt på klassene fisk, fugl og pattedyr, som er funnet på samtlige boplasser ved 
Svinesund. Dyrefamiliene som er påvist, er lyr/sei og torsk blant fiskene, teist, alke, lomvi, 
and, måke og lunde blant fuglene, og oter, vi llsvin, elg og klovdyr blant pattedyrene. I tillegg 
til beinmaterialet framkom det også en del hasselnøttskall, enkelte bringebærfrø og kom av 
hvete og bygg. Alle frøene er fra yngre steinalder. 

Klasse IN østvetfasen Kjeøyfasen rI'idligneolitikum Senneolitikum Totalt antall 

Fisk ~ 26 2 37 
Fugl 134 79 6 2 121 
Pattedyr 120 124 1466 20 730 
Sum 163 229 1472 24 888 

Tabell 3: Funn av brente bein ved Svinesund. Menneskebein er utelatt av tabellen. 

Tabellen gir en indikasjon på hva menneskene ved Svinesund spiste, men sier intet om hva de 
ikke spiste eller betydningen til de forskjellige artene. Til det var bevaringsforholdene alt for 
dårlige. Det var kun på spesielle steder på boplassene at bein var bevart. For eksempel 
stammer 70 prosent av alle fiskebeinene fra en liten lomme med kulturlag på Torpum 10, der 
bevaringsforholdene var spesielt gode. Det beste grunnlaget for å vurdere hva som hadde 
størst betydning i deres diett er, ut fra tilgjengelig materiale, lokaliseringen av boplassene. 
Den peker i stor grad mot at havet har hatt mest betydning for menneskenes diett, spesielt 
fram til senneolitikum, da jordbruket åpenbart er godt etablert som erversstrategi . Men også 
fra senneolittisk tid stammer fiskebein (Rønne 2003b: 214) og en fiskekrok av flint (Tørhaug 
2003: 90), noe som viser at havet hadde betydning som spiskammers også i denne perioden . 

I motsetning til resten av landet er Oslofjorden et område med lav relieff. Isen har så til de 
grader slipt ned landskapet at horisonten ofte framstår som en monoton åslinje eller hav. Slik 
er også kysten av Østfold. Figur 17 viser dagens landskap nord for "Svinesundøya". Bildet er 
tatt ved Hjelmungen, på en bru over E6. I steinalderen var E6 og åkennarken havbunn og 
kollene stakk opp som øyer. På bildet brytes horisonten av en markert kolle. Dette er 
Alsrødkollen som danner nordspissen av "Svinesundøya". Som det framgår av fotografiet, er 
kollen et landemerke og den må ha vært lett å orientere seg etter, når man kom med båt fra 
nord . Den karakteristiske og framstående fonnen som Svinesundøya hadde, kan ha vært en av 
årsakene til at 01mådet har så intensiv bosetning: Det var et område som var lett å finne og 
kjenne igjen, etter noe tids fravær. På grunn av sin karakteristiske topografi var det enkelt å 
bruke øya som møteplass for en større gruppe, om den i deler av året eller i spesielle 
situasjoner, skulle splittes opp i mindre enheter. 

Kom man reisende innaskjærs sørfra gjennom dagens Enningdal og Iddefjord, var 
Svinesundøya den nordligste i et øyrike av meget store øyer, lett å kjenne igjen fordi et over ti 
kilometer bredt sund skilte Svinesundøya fra nordligere øyer. Dagens Ringdalsfjord, som da 
var et dypt og antakelig strømsterkt sund, markerte skillet mellom to visuelt helt forskjellige 
typer fjell, gneis i nord og granitt i sør. Granittøyene i sør var utpreget steile og kuperte, med 
høyere topper og trangere fjorder enn i nord - i våre øyne kanskje et noe barskere men også et 
mer skulpturert landskap. Christopher Tilley kaller jo nettopp Båhuslen for et 
skulpturlandskap, der berget selv har gitt forstillingene næring og retningslinjer for sinn og 
samfunn (Tilley 1996: 211 ). Den forholdsvis dramatiske naturen ender i Ringdalsfjorden, slik 
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at dette sundet i steinalderen markerte en lokal nordgrense for den steile topografien. Det må i 
denne sammenhengen også bemerkes at Svinesundøya på ingen måte var flat og kjedelig. Isen 
og havet har imidlertid slipt den bløtere gneisen mer ned her enn i sør, slik at landskapet 
likevel virker noe roligere. 

Figur 17: Svinesundøya sett mot sør i dagens landskap. Akrene var hav i steinalderen og kollene stakk opp som 
øyer i havet. Alsrødkollen litt til høyre for senter på bildet, b,yter en ellers flat horisont. Fotografiet er tatt fra 
bru over E6 ved Hjelmungen, av forfatteren. 

Skal man dømme etter dagens kvartærgeologiske forhold skiller Svinesundøya seg også ut 
ved at løsmasseavsetningene er langt rikere her enn i sør. Gneisen forvitrer lettere enn 
granitten, noe som nok er en viktig årsak til dette. På alle terrasser og hyller lå det sand og 
morenemateriale, slik at øya må ha hatt mange gode strender og frodig vegetasjon i 
steinalderen. Det virker som at egnede strender har vært en viktig faktor for lokalisering av 
havner og boplasser i store deler av steinalderen, noe som sikkert har å gjøre med karakteren 
til farkostene på denne tiden. Svinesundøya har derfor antakelig skilt seg ut fra øyene i sør, 
med flere gode havner og frodigere natur. 

Man kan for å oppsummere, altså øyne en situasjon i store deler av steinalderen der god 
tilgang på mat gjorde Svinesundøya til et yndet bosted. I sørkanten av øya gikk strømmen 
sterk, i vest og nord var det gruntvannsbasseng og en skjermet skjærgård. I tillegg var det 
både enkelt å nå fastlandet med gode kommunikasjonsforhold inn i landet langs vassdragene 
bak Tistedalen, de store øyene i sør, og for de mer dristige, skjærgården ved Hvaler og 
Kråkerøy. I tillegg til næringstilfanget hadde øya gode havne- og bosetningsforhold, med 
rikelig brensel og mulighet for landjakt. Øya lå strategisk til i ko1mnunikasjonen langs kysten, 
som et landemerke når man kom fra nord, og som en lun avslutning på et stort øyrike, om 
man kom fra sør. Alle disse forholdene har nok vært med på å etablere øya som et viktig 
bosetningsområde, der etter hvert tradisjonen ved å bruke stedet har fått egenvekt og utgjort 
en viktig årsak til at stedet ble oppfattet som viktig. 

61 



Svinesundprosjektet bind 4 Varia 57 

N ØSTVETFASEN 

Nøstvetfasen har gjeme vært definert som en hele to tusen år lang fase, som bare i liten grad 
har vært differensiert. Jeg synes svinesundmaterialet i større grad enn andre undersøkelser har 
fått fram at fasen er karakterisert av ganske stor intern utvikling fra 7500 BP til 5800 BP. Det 
er flere bemerkelsesverdige trekk ved denne utviklingen. 

Det som oppfattes som den klassiske Nøstvetkulturen, er et relativt sent og kortvarig fenomen 
ved Svinesund. Disse boplassene opptrer i tidsrommet 6500-6200 BP, eller 5500-5100 f.Kr., 
altså omkring 3-400 år. Perioden karakteriseres både av store, komplekse boplasser som 
åpenbart har huset mange aktiviteter og besøk, og der det faktisk virker som om det finnes en 
slags historisk tradisjon for bruken av stedet; og boplasser som har huset kortere, mer 
begrensede opphold. Torpum 9b har meget sammensatte bosetningsspor, der det virker som 
aktiviteten har vært så høy at enkeltstrukturer og hendelser vanskelig kan skilles ut. Torpum 
9a, som er en ca 500 år eldre bosetningsfase på samme terrasse, har også spor etter 
forholdsvis intensiv bosetning med mange strukturer og funn . Terrassen med Torpum 9 har 
dermed vært brukt som boplass i en periode på rundt 800-1000 år, uten at det dermed er gitt at 
dette representerer noen sammenhengende bosetning. Tar man i betraktning at Torpum 9 ikke 
var totalgravd og at det kant i kant med denne lokaliteten lå andre, omtrent samtidige 
lokaliteter, om man daterer på høyde over havet, peker området seg ut som et sted som folk 
gang på gang har vendt tilbake til og tatt i bruk. 

Noen permanent bosetning, der folk bodde kun på dette ene stedet hele . året, sli'k man tenker 
seg den samtidige situasjonen ved strømsterke sund på Vestlandet (Olsen 1992), er det likevel 
mindre sannsynlig at det dreier seg om. Det virker ikke som om folk i nøstvetfasen var bundet 
til bare ett sted. Imidlertid er det nærliggende å tenke seg at Torpum 9 representerer en sentral 
boplass i samfunnskonstitusjonen til menneskene som levde i området. Kanskje vendte de 
tilbake til dette stedet årlig, eller kanskje var boplassen et avtalt møtested for en gruppe 
mennesker som ellers levde mer spredt. Torpum 9 kan derfor betraktes som en fonn for 
historisk forankring som samfunnsdannelsen fikk til konkrete steder på denne tiden Uf. 
Glørstad 2002c). I et slikt perspektiv er det interessant å framholde den lille figuren skåret ut 
av et fossilt skjell som ble funnet på plassen. At denne figuren ble funnet akkurat her, er med 
på å peke Torpum 9 ut som en spesiell nøstvetboplass. 

På Torpum 9b ble det også funnet små biter brent bein som med mest sannsynlighet stammer 
fra menneske. Beina ble funnet på det området av boplassen som hadde kulturlag og flere 
strukturer bevart (Tørhaug 2003: 134-135). Antakelig har de akkumulerte boplassrestene vært 
så mektige her, på grunn av intensiv bruk, at laget har blitt selvkonserverende. Det er 
nærliggende å tolke beinrestene som spor etter skjelettbegravelser i møddingene på 
boplassene, der beinene senere har blitt brent ved andre aktiviteter. Funnet kan dermed 
representere samme type begravelse som Vistegutten fra Rogaland. Også han var gravlagt i 
møddingen i hulen (Lund 1951: 8). 

Svinesundprosjektet hadde som et av sine mål å pav1se eventuelle mesolittiske graver 
(Glørstad 2001: 22). I utgangspunktet tenkte man seg at gravene skulle framstå som 
skjelettbegravelser i utkanten av boplassområdet. Slike graver ble ikke påvist, noe som, på 
grunn av dårlige bevaringsforhold for organisk materiale, neppe behøver å bety at slike graver 
ikke eksisterer. Imidlertid kan en mulighet også være at de døde under nøstvetfasen ble 
gravlagt på boplassen, i møddingen. En slik praksis kan være en del av å etablere en form for 
hevd eller tradisjon på et sted, der samfunnsreproduksjonen forankres gjennom de døde til 
utvalgte boplasser og steder Uf. f.eks . Tilley 1981 , Tilley 1982, Hodder 1982: 170-171 , 
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Thomas 1988, 1991, Hodder 1990, Tilley 1996, Thorp 1999: 82). Hvis en slik tolkning 
holder, kan det tyde på at samfunnene i siste del av nøstvetfasen framsto som geografisk 
integrerte, der slektskap og arv var viktige elementer i vedlikeholdet av det sosiale systemet 
og for hevd på områder og steder. 

I tillegg til de store boplassene (Torpum 9 og Torpum 2) er det også undersøkt en boplass som 
nok har huset færre mennesker og kortere opphold. Berget 1 er tolket som et relativt kort 
opphold, med ordnet aktivitet rundt en hytte. Man har selvfølgelig vært klar over at 
menneskene i nøstvetfasen hadde en form for boliger, og undersøkelsene i innlandet 
(Mikkelsen 1989b, Fuglestvedt 1992, 1995, Boaz 1997) har jo også vist hvordan disse 
boligene kan ha sett ut. Hustufter langs kysten har imidlertid vært ukjente fra denne fasen. 
Berget 1 viser at hustuftene ved kysten i prinsippet ikke er så forskjellige fra dem i innlandet, 
men der hardere undergrunn og kanskje bedre klima har gjo11 at tuftene i ettertid er mindre 
synlige: De er ikke gravd dypt ned i grunnen, men i stedet lagt mer i bakkenivå. Hytta kan ha 
vært en form for gamme. Vollene som definerte tufta, er tolket som et fundament for en 
grindverkkonstruksjon av tre (Jaksland 2002: 55). Ved saimnenrasning kan masse fra veggene 
også ha lagt seg langs bakken i utkanten av tufta og på den måten forsterket vollens synlighet 
noe. 

Berget 1 gir innblikk i et strengt organisert boplassliv, der bestemte aktiviteter foregikk på 
bestemte steder. Boplassen antyder også at folk, mest sannsynlig om vinteren (Jaksland 2002: 
67), levde i mindre grupper, men kanskje i samme område som der de levde resten av året. 
Om Torpum 9 viser samfunnsforankring til landskapet og sosial strukturering i stor 
målestokk, viser Berget I hvordan den lille boplassen som materiellstruktur, ordnet og 
strukturerte menneskelivet på familie- eller smågruppenivå. Sammen gir boplassene en meget 
viktig innfallsport til å forstå samfunnskonstitusjonen i nøstvetfasen, både som historisk 
forankring til landskapet og som strukturerende materiellstruktur for menneskelig praksis. 

Den eldste delen av nøstvetfasen står som kontrast til den yngste, ved at den undersøkte 
boplassen Torpum 1 ser ut som spor etter et kort, spesialisert opphold, mest sannsynlig i 
forbindelse med jakt (Johansen 2003a). Det er lite sannsynlig at alle boplasser fra denne fasen 
var små og spesialiserte. De store oppsamlede funnene fra Sande i Vestfold og for den saks 
skyld Frebergsvikboplassen (Mikkelsen 1975b: 72), viser at det finnes store boplasser med 
mange trinnøkser. A11efaktinventaret på Torpum 1 viser imidlertid en ganske annen stil og 
tradisjon på redskapsutførelsen enn de yngre boplassene og framhever nøstvetfasen som en 
fase med stor intern utvikling. Det er lite sannsynlig at denne utviklingen hadde 
evolusjonistiske trekk ved seg. Det er ingen grunn til å hevde at de yngste boplassene eller det 
yngste avsnittet av nøstvetfasen framstår som mer komplekse enn de eldre. Det man i stedet 
kan ane er en form for historisk utvikling gjennom perioden der sedvaner, handlingsmønster 
og materiellstrukturer strukturerte menneskelig virke og samfunnssystemer i bestemte 
retninger. I denne sammenhengen er overgangen fra prikkhuggede, ofte meget velformede 
trinnøkser til de langt enklere, tilhugde og mer tilfeldig dannede nøstvetøksene, et eksempel 
på at den historiske utviklingen ikke alltid går fra det vi oppfatter som det grove og enkle til 
det fine og komplekse. 

Det ble ikke funnet noen hakker eller køller ved Svinesund, og hadde de forekommet 
regelmessig på de klassiske nøstvetboplassene, ville de antakelig vært funnet. Funn fra 
Østlandet (Ballin 1998: 117, Berg 1997: 30 ff, Mikkelsen et al. 2001) viser at gjennomborede 
bergartsartefakter antakelig er vanligst i tørkopfasen og første del av nøstvetfasen. Dateringer 
fra Rogaland (Glørstad 1999b) viser at hakker i hvert fall er produsert fram til 6900 BP. 
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Bergartshakkene og -køllene med skafthull er blant de vakreste og mest formfullendte 
gjenstandene som finnes fra mesolitikum. De kan enkelt tolkes som prestisjeobjekter og 
spesielle funnsteder peker dem ut som gjenstander som ble viet spesiell oppmerksomhet i 
steinalderen. Hakkene er tolket som viktige elementer i samfunnskonstitusjonen i mesolittisk 
tid, der de inngikk som mannlige statussymboler i konkurransepregede bytterelasjoner og 
fungerte som materielle garantister for sosial stabilitet (Glørstad 1999b, 2002c, jf. kapittelet 
om det teoretiske rammeverket for prosjektet). At hakkene kanskje i hovedsak skal knyttes til 
den eldste delen av fasen, er i så fall også et eksempel på at den historiske utviklingen ikke 
nødvendigvis må gå mot det formfullendte, ei heller at det er mest sosialt stress i slutten av en 
fase. Materialet tyder i stedet på at også tidlig i nøstvetfasen var status og sosial konkurranse 
et utbredt fenomen. 

· .. ,,:-

Figur I 8: Stein med diverse avstripninger. Funnet på Berget I. Tegning: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh. 

Hakkene knytter an til et formspråk som i dag lett assosieres med mannlig prestisje, som 
fallossymbolikk, gevir og rovfuglnebb (op.cit.). Figuren som ble funnet på Torpum 9b minner 
mest om mage, hofte- og lårpartiet hos en kvinne, der kjønnet er spesielt framhevet (Tørhaug 
2003: 96), altså det man kan karakterisere som kvinnelige atributter. Om det er noen 
systematikk i dette, kan man kanskje øyne en utvikling fra fokus på det mannlige mot det 
kvinnelige gjennom nøstvetfasen. Materialet er imidlertid så spinkelt (en unik figur), at man 
skal være forsiktig med å trekke noen absolutte konklusjoner. Funnet gir uansett et interessant 
innblikk i den form- og tankeverden som fantes i nøstvetfasen, og er vel slik sett et ørlite 
glimt inn i den antakelige rike materielle kulturen, basert på organisk materiale, som for 
lengst har forsvunnet fra boplassene ved Svinesund. 

I forlengelsen av denne tankerekken skal et spesielt fragment av en bløt kambrosilurbergart 
fra Berget 1 nevnes. Gjenstanden ble funnet lengst sør på feltet, i området der det ble påvist en 
avfallsdynge. Formen på den opprinnelige gjenstanden kan ikke bestemmes, men det er deler 
av naturlig slipt overflate bevart samt bruddflater som kan være menneskeskapte. På den 
naturlige flaten er det flere relativt grunne rissemerker på kryss og tvers som antakelig er laget 
av mennesker - det er i hvert fall vanskelig å tenke seg at istransport skulle frambringe slike 
spor. Rissemerkene danner ingen klare mønster; de ser mer ut som tilfeldig kroting på 
overflaten av en naturslipt stein (figur 18). Mer eller mindre tilfeldig avstriping og innrissing 
på flint og bergart er kjent fra flere boplasser (f.eks. Ballin 1998: 70, Bergsvik 2002: 121 , 
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Andersson et al. 2004: I 06-109). Krotingen har vært tolket som barneverk (Andersson et al. 
2004: 109), og det er nærliggende å se virksomheten som en form for tidtrøyte. 

Også den prosaiske steinen fra Berget I er en påminnelse om at den materielle kulturen til 
menneskene ved Svinesund kan ha vært både fonnfullendt og vakkert dekorert. Steinen er 
kanskje et av de siste sporene av det livet som utspant seg på boplassene som ikke var den 
objektive nødvendighetens imperativ. Beskrivelsene av boplassene og aktivitetene der, 
konsentrerer seg gjerne om produksjon av redskaper eller deler av redskaper, samt livets 
nødvendigheter som ly, vanne og mat. Disse forholdene har uomtvistelig vært viktige for den 
sosiale reproduksjonen, men de har vært omgitt av og definert gjennom et liv langt mer preget 
av overskudd, og sosialt definerte forestillinger om mennesket, samfunn og makter som 
overskred nødvendighetens perspektiver (jf. Zvelebil og Jordan 1999). 

KJEØYFASEN 

I likhet med nøstvetfasen framstår også kjeøyfasen som en periode med intern utvikling. 
Perioden karakteriseres av en gradvis utvikling i gjenstandsmaterialet fra nøstvetfasen ti l 
tidligneolittisk tid . Boplassen Torpum 13 med en hyttetuft, viser at det også i denne fasen 
fantes boligstrukturer langs kysten. Tuftene på Torpum 13 og særlig Berget 1 minner litt om 
en hesteskofonnet steinpakning rundt et ryddet område som ble påvist på kjeøyboplassen 
Gjølstad 33 (Berg 1995: 92). På det ryddete området lå det en ansamling skjørbrent stein, 
antakelig et ildsted. Det er mulig at også det ryddete området med tilhørende steinpakning var 
en tuft. Gjølstad 33 tolkes som en stor boplass med flere aktivitetsområder og varierte 
aktiviteter (op.cit: 98). Torpum 13 er tolket som en mer spesialisert boplass, benyttet ved jakt 
og fiske ved den strømsterke Ringdalsfjorden (som da var et sund). Funn av to store 
håndtakskjerner sammen med flere gode knakkesteinsemncr inne tuften, kan tolkes som en 
form for depot for senere besøk på stedet. Jaksland tar dette som et tegn på at boplassene har 
vært brukt flere ganger av de samme menneskene, eller av en gruppe som hadde tradisjon på 
bruk av stedet (Jaksland 2003b: 265). Den store Gjølstadboplassen og den funnrike, 
spesialiserte "fangststasjonen" Torpum 13 gir et fascinerende bilde av boplass- og 
samfunnsorganiseringen i kjeøyfasen. Vider kan boplassen Berget 2 tolkes som spor av 
kortere, kanskje mer tilfeldige opphold i forbindelse medjakt (Tørhaug 2002), mens Vestgård 
8 antakelig var en stor og kompleks boplass (Johansen 2004a), slik som Gjølstad 33. 

Disse forskjellige boplasstypene, med ulik størrelse, aktiviteter og sikkert brukslengde, viser 
en kompleks og intensiv bruk av landskapet. Den historiske forankringen til et område som 
kunne påvises i nøstvetfasen, kan sies å være til stede også i den etterfølgende fasen. 

Kontrasten til den foregående fasen, med hensyn til utforn1ing av pilspissene, er også verdt en 
kommentar. Mikroflekketeknologien og med det, svært sannsynlig, flintcggspyd og pilskaft 
med innsatte mikroflekker var fortsatt i bruk, og det er ingen grunn til å hevde at jakt på 
pattedyr skulle være viktigere i denne fasen enn i nøstvetfasen, fordi tverrspissene 
introduseres. Flintcggvåpnene har vært minst like gode til jakt som pilspisser av flint. At 
mikroflekketeknologien er populær i over 2000 år, er det beste argumentet for at 
flinteggvåpen har vært effektive. 

Introduksjonen av tverrspisser må kanskje snarere gis en sosial forklaring . Jeg har i en annen 
anledning argumentert for at en form for tingliggjøringsprosess som grunnlag for generering 
av sosial fonn, i de senmesolittiske samfunnene, kan ha ligget til grunn for interessen for 
pilspisser. Overgangen fra mikroflekker til flintspisser kan tolkes som en intensivering av 
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jaktens sosiale betydning i senmesolitikum og en økt fokusering på selve jegeren og hans 
personlige dyktighet (Glørstad 1999a). 

Samtidig må vel også utviklingen i Øst-Norges ses i sammenheng med utviklingen i resten av 
Skandinavia. I Danmark og Skåne avsluttes mesolitikum av Ertebøllekulturen, der 
tverrspissen er en av ledeartefaktene. Tradisjonen for tverrspisser er kanskje en annen her, da 
det ser ut som om de utvikles av mikrolitteknologi på flekker og der de eldste spissene er 
skjeveggede, mens de yngste er retteggede (Jensen 2001: 206-207). Hverken forbindelsen til 
mikrolittene eller flekketeknologien er tilstede i Østlandsregionen. Men interessen for 
prosjektiltypen kan sies å ha et større geografisk omfang enn Ertebøllekulturen. Både i Øst
Sverige (Knutsson et al. 1999: 104) og i Finnmark (Olsen 1994: 34) opptrer tverrspisser i 
slutten av mesolitikum, noe som indikerer at forekomsten av tverrspisser er et mer omfattende 
kulturhistorisk fenomen enn den lokale utviklingen i Sør-Skandinavia. 

Det er fristende å se introduksjonen av pilspisser i senrnesolitikurn som del av en 
kulturhistorisk prosess der Oslofjordregionen involverers i et interregional kontaktnett av 
større omfang enn tidligere, en tanke som skal diskuteres videre i de følgende avsnittene om 
overgangen til neolitikum og tidligneolittisk tid. 

TIDLIGNEOLITIKUM 

De tidligneolittiske boplassene ved Svinesund er meget funnrike. Beliggenheten på små 
terrasser, helt i vannkanten, kan tyde på at de ikke representerer noen fonn for fast bosetning, 
men er intensivt utnyttede boplasser for jakt og fiske, brukt gang på gang innenfor et kort 
tidsrom. 

Både med hensyn til lokalisering og redskapstradisjon viser boplassene klare tradisjonstrekk 
bakover til mesolittisk tid. Det er intet ved dette materialet som motsier en form for kulturell 
og sosial kontinuitet fra nøstvetfasen, gjennom kjeøyfasen og inn i tidligncolitikum. 
Spørsmålet blir denned hvordan innslaget av slipt flint og keramikk skal tolkes - og med det, 
hva Traktbegerkulturen representerer i området i perioden. 

På grunnlag av pilspissmaterialet og utviklingen gjennom kjeøyfasen, er det mulig å hevde at 
det typologiske og teknologiske utviklingsforløpet er annerledes i Oslofjordsrcgioncn enn 
både i Sør-Skandinavia og på Vestlandet. Det er nærliggende å tenke seg at det 
tradisjonsområdet som Nøstvet-Lihultkulturen utgjorde, det vil si området fra Geiteborg til 
Telemark/ Agder, har en egen utvikling henimot neolittisk tid. Dette utviklingsforløpet er 
imidlertid ikke isolert fra andre regioner. For eksempel er tverrspissene noe boplassene har 
felles med den sørskandinaviske utviklingen, mens tangespissene peker mot kontakter 
vestover. En mulighet er at i løpet av kjeøyfasen ble det sosiale kontaktnettet utvidet til å 
omfatte større områder enn det Nøstvetkulturen representerte. En stadig mer populær 
forklaring på neolitiseringsprosessen er jo nettopp at økt sosial konkurranse, motivert av 
statuspregede byttesystemer, var den viktigste grunnen til at jordbruket ble innført (f.eks. 
Jennbert 1984, Bjerek 1988, Preseott 1996, Fischer 2002b). I et slikt perspektiv kan man 
tenke seg at de neolittiske artefaktene fra svinesundboplassene er resultatet av 
gavebyttetransaksjoner og alliansepolitikk. 

I løpet av tidligneolitikum kan det virke som om det blir Sør-Skandinavia og 
Traktbegerkulturen som blir den viktigste referanserammen - i hvert fall har 
forskningstradisjonen tendert mot å tolke materialet på denne måten (Brøgger 1906, Shetelig 
1922, Bjørn 1924, 1927, Hinsch 1955, Welinder og Hultben 1981, Mikkelsen 1984, 1989a, 
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Østmo 1986, 1988a, 1998). Ser man på storsteinsredskapene er det ikke rart at en slik tolkning 
har blitt rådende. De fleste daterbare storsteinsredskaper hører med til sørskandinavisk 
Traktbegerkultur. I Oslofjordsområdet finnes jo til og med megalitgravene og 
jordbruksindikatorer i pollendiagrammene, noe som bidrar til å styrke bildet av sørlig 
innflytelse. Imidlertid kan et endret fokus åpne for at også andre kontakter og 
innflytelsessfærer har vært viktige. Morten Ramstad peker retorisk på at i megalitgravene på 
Hurum og i Skjeberg lå det skiferspisser, men disse ble nedtonet i tolkningen av funnet , til 
fordel for en plassering av funnet innenfor Traktbegerkulturen (Ramstad 2000 : 65-66). 
Skiferspissene er jo nettopp et eksempel på en gjenstandsgruppe som ikke er vanlig i Sør
Skandinavia, men langs vestlandskysten og i nordlige og østlige områder. 

Et annet slikt eksempel er sylindriske flekkekjerner, som er meget vanlige i Vest-Skandinavia, 
men som knapt nok finnes i de østlige områdene. På grunnlag av godt daterte funn er det 
trolig at denne teknologien først opptrer i Vest-Norge (Indrelid 1972), og senere sprer seg til 
andre områder. På kystboplassene fra tidlig- og første del av mellomneolittisk tid, langs 
kysten av Øst-Norge, er flekketeknologi basert på sylindriske kjerner kanskje et av de mest 
karakteristiske trekkene ved gjenstandsmaterialet, slik at det er minst like viktig å framheve 
denne tradisjonen, sammenliknet med innflytelse fra sør. 

Keramikken fra de tidlig- og mellomneolittiske boplassene i samme området er gJeme 
karakterisert av snorstempelornamentikk. Også i materialet fra Svinesund er denne 
dekorformen til stede, om enn sparsomt. Snorstempeldekor må karakteriseres som den 
vanligste dekorfom1en på leirkar langs kysten av Sør-Norge (Olsen 1992). I 
Oslofjordsregionen er denne dekortypen godt representert, for eksempel på Auve i 
Sandefjord, mens dekortypen er mer uvanlig i Båhuslen og sørover (Strinnholm 200 I). 
Snorstempelkeramikken er datert med konvensjonelle, radiologiske dateringer, tilbake til 
4800-4 700 BP, for eksempel på Slettabøboplassen i Rogaland (Glørstad I 996b ). Asle Bruen 
Olsen mener at denne typen keramikk opptrer regelmessig fra rundt 4800 BP langs kysten av 
Sør-Norge (Olsen 1992: 142). Fra boplassen Kotedalen i Hordaland er det også påvist karskår 
i lag datert til 4900 BP (op.cit: 141 ), altså omtrent samtidig med keramikken fra Svinesund. 
Denne eldste keramikken fra Kotedalen er tynnvegget, godt brent og ome11 med ekte snor, og 
Olsen tolker dette keramiske innslaget som import fra Sør-Skandinavia (op.cit.). 

Det er ingen grunn til å karakterisere keramikken fra Svinesund som importert, selv om man 
selvfølgelig på nåværende tidspunkt heller ikke kan utelukke en slik mulighet. Godset, 
magring og brenningsgraden er visuelt ikke særlig forskjellig fra boplasskeramikk fra andre 
norske boplasser. Det er godt mulig at keramikk ikke blir vanlig på den vestnorske kysten før 
omkring 4800 BP, slik Olsen mener. Det er heller ikke på nåværende tidspunkt særlig mye 
som taler for at keramikk i store mengder var vanlig på boplassene ved Oslofjorden rundt 
5000 BP Uf. Torpum 10 mot Vestgård 3 og 6). Tar man med i regnestykket at 
flekketeknologien basert på sylindriske kjerner heller ikke ser ut til å bli vanlig før et stykke 
ut i tidligneolittisk tid, om man dømmer ut fra forholdene ved Svinesund, framstår tiden fra 
rundt 4800-4700 BP som den tiden der det man tradisjonelt oppfatter som neolittiske innslag 
blir markerte. Dette er jo i og for seg ingen oppsiktsvekkende konklusjon, men samstemmer 
godt både med resultatene fra Vestlandet (Olsen 1992) og Østlandet (Hinsch 1955 Mikkelsen 
1984). 

Man kan imidlertid trekke en konklusjon av dette som kanskje så langt ikke har vært like 
vanlig. I 1979 diskuterte Ame Skjølsvold et forholdsvis godt bevart kar fra Slettabøboplassen 
i en mindre oppsummeringsartikkel om boplassen (Skjølsvold 1979). Karet har tydelig S-
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fonnet profil med hals og (antakelig) avrundet buk. Det er dekorert med snorstempler i 
horisontale linjer på halsen, avsluttet med en vertikal frans på overgangen til buken. Han 
luftet muligheten for at denne keramikken var traktbegerkeramikk, men våget ikke trekke 
noen slik konklusjon. Karet var funnet i bunnlaget på boplassen, 14C-datert til 4800 BP. 
Senere ble det tatt en matskorpedatering fra innsiden på krukken som daterte det til 5300 BP 
(Glørstad 1996b: 28) . I en presentasjon av dateringene drøftet jeg muligheten av at karet 
virkelig var så gammelt og konkluderte med at det for så vidt ikke var noe i veien for det 
(Glørstad 1996b: 12 ft). Karet skulle derfor kanskje hverken ses på som traktbeger- eller 
ertebøllekeramikk, men som et uttrykk for en egen sørnorsk keramikktradisjon som fantes 
parallelt med den sørskandinaviske. I ettertid har man blitt mer skeptisk til verdien av 
matskorpedateringer (f.eks. Persson 1999 og Fiseher og Heinemeier 2003), da de har en 
tendens til å bli eldre enn dateringer på kull fra boplasslagene. Det er mulig at 14C-dateringen 
fra matskorpen på slettabøkaret er for gammel, men selv om man kalibrerer dateringen med 
500 år, er den ikke yngre enn den konvensjonelle 14C-dateringen av laget til 4800 BP. Det er 
derfor gode grunner til å hevde at det finnes et tidligneolittisk innslag med keramikk på 
Slettabø. Karet har, som Skjølsvold påpeker, likheter med traktbegerkeramikk både i form og 
dekor, med den traktfonnede halsen ornert med horisontale linjer, og den avrundede buken. 
Kar med temmelig lik dekor er for eksempel funnet på traktbegerboplasser i Øst-Sverige 
(Bagge og Kjellmark 1939: 120, 399). Videre er snorstempeldekorert keramikk representert i 
den tidligste fasen på Skogsmossen i Øst-Sverige (Hallgren og Possnert 1997), slik at både 
dekorfo1men og dekorteknikken kan dateres til tidligneolittisk tid i denne delen av 
Skandinavia. 

Traktbegerkulturens8 framtredelsesformer i Øst- og Vest-Sverige samt i Danmark er ikke et 
homogent fenomen . Gjenstandene av hardmaterialer varierer og keramikken oppviser lokale 
variasjoner (Persson 1999: 147, 184, Hallgren og Possnert 1997: 120, Madsen og Petersen 
1984, Kihlstedt et al. 1997: 123-125 , Edenmo et al. 1997: 138-139). Er denne variasjonen 
mindre enn forskje llen på keramikkmaterialet langs den sørnorske kysten og keramikken i det 
som tradisjonelt oppfattes som Traktbegerkulturens område, tatt som helhet? Jeg lar dette 
spørsmålet stå åpent. Nyere forskning synes å nedtone den økonomiske betydningen av 
landbruket i starten av tidligneolittisk tid (Hodder 1990, Tilley 1996, Thomas 1991 , Fischer 
2002b\ slik at fravær av jordbruk langs norskekysten (Prescott 1996) ikke kan være noen 
grunn til å se bort fra regionen i denne sammenhengen. Dersom Traktbegerkulturen først og 
fremst er en ide, et statuspreget samhandlingsrom eller en form for liga, slik mange nå hevder 
(f.eks. Jenbert 1984, Blomqvist 1989, Hodder 1990, Thomas I 991, Tilley 1996, Kihlsted et al. 
1997), er det ingen grunn til å ekskludere kysten av Sør-Norge fra dette, antakelig løselig 
integrerte og prestisjepregete, fellesskapet. Funnene fra Svinesund samt det marke1ie 
innslaget av slipte flintøkser, mangekantøkser, en håndfull megalitgraver og enkelte skår av 
svært karakteristisk traktbegerkeramikk i Oslofjordregionen, viser både at slipt flint og 
keramikk introduseres omtrent like tidlig her som i resten av Skandinavia, og at 
Traktbegerkulturen er godt representert utover i perioden. Det er heller ikke vanskelig å se 
store likheter mellom boplassmaterialet ved Oslofjorden og boplassene fra sørlandskysten og 
Sørvestlandet. Kontakten mellom Oslofjorden og den øvrige sørnorske kysten var derfor 

8 Jeg bruker kulturbetegnelsen her helt bevisst for å markere at "Traktbegerkulturen" ikke skal forståes som noen 
form for etnisk gruppe eller solid integrert, enhetlig sosial struktur. Slike enheter har nok vært langt mindre og 
mer geografisk begrensede (jf. Bergsvik 2003) enn hele Sør- og Sentral-Skandinavia. Bruken av kulturbegrepet i 
denne sammenhengen er kanskje ikke ideelt, men i mangel av noe bedre (jf. Østmo 1988b) gjør det likevel til en 
viss grad nytten som betegnelse på den materielle og antakelig idemessige fellesnevneren man mener å se i første 
del av neolitikum. 
9 Meningene er imidlertid delte, jf. Persson 1999: 166, 180, Schulting and Richards 2002. 
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tilstede i tidligneolitikum. Den snorstempelomerte keramikken kan kanskje dermed ses på 
som en egen, lokalt utviklet gruppe av Traktbegerkulturen, på linje med de andre 
lokalgruppene (jf. Hallgren og Possnert 1997: 118, som åpenbart oppfatter keramikken fra 
Slettabø på denne måten), eventuelt som en egen keramisk gruppe utviklet i sosiale miljøer 
som har hatt god kontakt med deler av de 01mådene der Traktbegerkulturen opptrer. 

Boplassene fra Svinesund viser hvordan introduksjonen til en slik liga kan ha skjedd: 
Gjennom kjeøyfasen utvides og omstruktureres kontaktnettet, og Traktbegerkulturen etableres 
som en sammensmeltning av lokal tradisjon med interregionale impulser. Det er lite trolig at 
det fantes noe sentrum for disse transaksjonene. Kontaktene kan i like stor grad vært rett mot 
nord, vest og øst som mot sør. Lettest kommunikasjon fra Oslofjorden, langs den svenske 
vestkysten, mot Sør-Skandinavia, har nok likevel ført til at integrasjonen har vært tettere i 
denne retningen, enn for eksempel mot Vestlandet. Oslofjordsområdet har derfor i slutten av 
tidligneolitikum og i første del av mellornneolittisk tid, nok framstått som sterkere preget av 
sørskandinaviske impulser enn andre, og oppfattes denned som nord- og vestgrensen for 
Traktbegerkulturen. 

Denne tolkningsmodellen kan for så vidt også brukes på traktbegerkeramikken og 
flintøksfragmentene som ble funnet på kjeøyboplassene Berget 2 og Vestgård 8. Det er 
nærliggende å tro at disse gjenstandene, som på en måte representerer essensen av neolitikum 
(Tilley 1996: 114) - i hvert fall for arkeologene - er ofret på forfedrenes boplasser, kanskje 
som et ledd i en forfedrekultus, eller som en markering av historisk forankring til området, 
slik tlintsaker og særlig keramikk senere ofres foran og i megalitgravene. 

SENNEOLITIKUM 

Som tidligere nevnt ble det ikke undersøkt boplasser fra mellomneolitikum ved Svinesund. 
Funn fra Sponvika og Tistedalen i nærheten viser imidlertid at kystboplassene finnes i 
området (Østmo 1988a: 183 ff). Spesielt kan vel kanskje et funn fra Rørbekk nevnes, gården 
som ligger like sør for Stensrød (jf. Glørstad 2002a: 8). Herfra kommer blant annet en 
sylindrisk flekkeblokk, som vel skal dateres til tidlig- eller mellomneolitikum (Østmo 1988a: 
187). 

Den senncolittiske bosetningen som er avdekket ved Svinesund, er også kystnær, men noen 
strandbundet bosetning er det ikke tale om. For eksempel Stensrød lå over 800 meter fra 
havet. Det er i stedet vilkårene for jordbruk som har bestemt hvor boplassen skulle ligge. I 
forhold til de eldre boplassene undersøkt ved Svinesund, og for så vidt i forhold til det man 
har dokumentert av kystboplasser fra tidlig- og mellomneolittisk tid, er boplassene fra 
scnneolitikum meget forskjellige. Det som er påvist av bygninger fra periodene før, har 
antakelig vært gammeliknende hytter eller variasjoner over telt og leskur (Berget 1, Torpum 
13 og Vestgård 6) . Den senneolittiske boplassen på Stensrød ligger snublende nær opp til det 
man i senere perioder kaller en gård, og det er ingen grunn til å tro at Stensrød skulle være 
noe annet. Her er det avdekket flere generasjoner med store stolpebygde langhus, fossile åkre 
med rydningsrøyser og forkullet kom. Fra den nærliggende Torpum 9a er det i tillegg til 
senneolittiske åkersystemer, også funnet sigder av flint på åkeren som med all sannsynlighet 
har vært brukt til komhøsting. Funnene fra Torpum og Stensrød passer meget godt inn i 
tolkningen av senneolitikum som et vannskille i norsk historie, der grunnsteinen til 
gårdssamfunnet ble lagt (f.eks. Prescott og Walderhaug 1995). 

På Stensrød ble det funnet to sikre langhus samt en ansamling stolpehull som kan være spor 
av en eller flere bygninger. Ola Rønne skiller ut i hvert fall ett mulig hus (hus III) av denne 
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klyngen (Rønne 2003b: 205). Etter at undersøkelsene på Stensrød var publisert, ble det 14C
datert kom fra stolpehullene i dette huset. Det var kom fra de mulige midtstolpene A 166, A 79 
og Al03 (Rønne 2003b: 206), som ble valgt ut. Resultatet av dateringene er vist i tabell 4. 

Prøve Kontekst Materiale BP Kalibrert 
TUa-4502 Stolpe Al03 Hvetekorn 3505±45 BCI895-1745 
TUa-4503 Stolpe Al 16 Byggkorn 3490±45 BC1880- 1735 
TUa-4504 Stolpe A79 Hvetekorn 3455±45 BC I 785-1695 

Tabell 4: 14C-dateringer fra midtstolpene fra hus III på Stensrød Of Rønne 2003b). 

Dateringene er temmelig jevngamle og legger seg i overgangen mellom senneolitikum og 
eldre bronsealder. Dateringene er også litt yngre enn dateringene fra de to andre husene på 
Stensrød, noe som kan tyde på at dette huset er bygget like etter de andre. Rønne tolker hus I 
som det eldste, etterfulgt av hus Il. Hus Ill kan kanskje være den tredje generasjonen med 
langhus på stedet, men det er også mulig at bygningen er samtidig med for eksempel hus II, 
men har representert andre funksjoner enn dette. Uansett er det dokumentert både lang og 
omfattende bosetning på Stensrød. 

Torpum 9 og Stensrød er skilt ut som regulære boplasser fra senneolitikum, men det er mye 
som tyder på at bruken av landskapet var omfattende på denne tiden. Helge Høeg påviste flere 
mulige jordbruksfaser mellom 4000 og 3000 BP i Møllennosen. Blant annet er smalkjempe 
påvist fra ca 3800 BP. Vegetasjonen virker i tillegg mer åpen fra denne tiden, skriver han 
(Høeg 2002: 129). Både på Torpum l , Torpum 2, Berget 2 og Langkas l er det funnet 
enkeltgjenstander fra perioden. På Torpum 1 ble en tykknakket øks funnet på en slik måte at 
stykket helst bør tolkes som et offerfunn (Johansen 2003a: 40) . Øksetypen er riktignok 
vanligvis datert til mellomneolitikums annen halvdel, men det er for så vidt intet i veien for at 
øksen kan være fra begynnelsen av senneolittisk tid. Fra Myrhøjboplassen på Jylland , for 
eksempel, er det sammen med flateretusjert materiale og klokkebegerkeramikk funnet 
tykknakkede økser som ikke har de karakteristiske utsvingte egghjømene som er typisk for de 
senneolittiske stykkene (Jensen 1973: 84-85, jf. Østmo 1988a: 72-74, med anført litteratur). 
Videre ble det på Torpum 2 funnet et dolkfragment, på Berget 2 noe som antakelig er en del 
av eggen på en enkel skafthulløks av bergart, mens det ble funnet skive- eller dråpeformede 
skrapere på Langkas 1. 

Disse fire funn ene alene vitner forsåvidt ikke om omfattende bruk av landskapet, men sett i 
sammenheng med 14C-materialet fra Svinesundprosjektet, endrer bildet seg. Figur 19 viser 
alle 14C-dateringer fra senneolitikum og eldre bronsealder fra Svinesundprosjektet. 
Dateringene kommer fra ni forskjellige lokaliteter. Tar man utgangspunkt i 
dateringssekvensen fra Stensrød, som går fra 3850 BP til 2750 BP, altså nesten tusen år, ser 
man at de aller fleste dateringene fra de andre boplassene ligger innenfor det tidsspennet som 
Stenrød representerer. En nærliggende tanke er at dateringene fra de andre boplassene, der det 
ikke, eller kun unntaksvis, er påvist materiell fra senneolitikum og bronsealder, representerer 
samtidig, men funksjonelt differensiert aktivitet i området. Stedene som dateringene er hentet 
fra , små sandlommer på terrasser i kupert terreng, framstår sjelden som særlig gode 
åkerområder. De kan imidlertid ha vært utmerkede steder for beite eller annen mer ekstensiv 
drift. Tar man med i betraktning at vegetasjonen generelt blir noe mer åpen på denne tiden, 
kan man øyne et driftsmønster der åkerbruk drives intensivt på større løsmasseavsetninger, 
som Stensrød og Torpum 9, mens skrinnere jord utnyttes til beite, vedsanking, produksjon av 
trevirke etc . Dette mønsteret er i så fall helt sammenfallende med den måten landbruk ble 
drevet på øyene i ytre Oslofjord fram til våre dager. 

70 



Svinesundprosjektet bind 4 

--~ 
..... 

'-I-" 

I- if---1 

...... 

~ ... 
......... 

I- L...■ 

I-

---I-I-I 

~ '---' 

•I-+-" 

H-1 

L ..... 
■-< LI 

~ 

L ..... 
f+-1 

I-it----

I-¼ ... 

I-J-1 

.... ~ 

1-J'-' 

..... 
4--' 

"--i-----' 

Lf+-' 

l"---i ........ 

I ■- µ 

•f-4--~ 

l'-t--J 

■--tf-" 

'-I-' 

· Lf-1 

■-+-

I ---f-_. 

L ~ 

•f--t--lo 

'-+ 

Vestgård 6, felt 2 

Vestgård 6, felt 2 

Vestgård 6, felt l 

Vestgård 6, felt l 

Vestgård 6, felt l 

Vestgård 3 

Torpum 9b 

Torpum 9b 

Torpum 9b 

Torpum 9a 

Torpum 9a 

Torpum 9a 

Torpum 9a 

Torpum 9a 

Torpum 9a 

Torpum 9a 

Torpum 8 

Torpum 2 

Torpum 2 

Torpum 2 

Torpum 13 

Torpum 13 

Stensrød 

Stensrød 

Stensrød 

Stensrød 

Stensrød 

Stensrød 

Stensrød 

Stensrød 

Stensrød 

Stensrød 

Stensrød 

Stensrød 

Stensrød 

Stensrød 

Stensrød 

Rø-rbekk 2 

Berget 2 

Varia 57 

Figur 19: 14C-dateringer fra boplasser ved Svinesund som har gitt alder innenfor senneolitik:um og eldre 
bronsealder. Nederste akse oppgir verdier ukalibrert BP, og dateringene er vist med ett sigmas avvik og sortert 
etter lokalitet. 
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Ved gjennomgangen av de senneolittiske funnene fra Østfold, talte Østmo opp en hel del 
stykker fra Svinesundøya (Østmo 1988a). Funnene er vist i tabell 5. Disse øvrige funnene fra 
Svinesundøya utfyller på en fin måte inntrykket av omfattende aktivitet i senneolitikum i 
området. Flere av funnene er fra Sponvika, som i lokaltopografi minner meget om området 
rundt Torpum 9, men som i dag er et tett bebodd villastrøk. Nordskogen, Løverdalen og 
Rørbekk ligger henholdsvis like nord, øst og sør for Stensrød. Fra Rørbekk til Torpum 9 er det 
kun noen få hundre meter, og likeså er det kun kort avstand fra Langkas 1 til Nordskogen. 

Gård Bruk Gjenstand Form Råstofl 
Alsrød Kjølerbakken Øks Enkel skafthulløks Bergart 

Berger S. Stensrød Øks " Tvkknakket, bredeQQet Flint 
Berger S. Stensrød Øks Enkel skafthulløks Bergart 
Nordskogen Sigd/dolk Del av et flatehu PPet redskao Flint 
Rørbekk Øks Enkel skafthulløks, nakkeende Bergart 
Rørbekk Dolk Grep av dolk, type III Flint 
Sponvika Sigd Flint 
Sponvika Øks Enkel skafthulløks Bergart 
Soonvika Solhøv Avslag Dolkfragment? Flint 
Ved Sponvika Øks Enkel skafthulløks Bergart 
Svinesund Løverdalen Dolk III C Flint 

Tabell 5.· Scnneolittiske fi111n ji-a Svinesundøya, innkommet før Svinesundprosjektet (etter Østmo 1988a). 

Kjølerbakken ligger noe lenger nordvest for Stensrød, men også her er det tale om kort 
avstand, ca 1000 meter Uf. kart i Glørstad 2002a: 8) . Dalgangen fra Rørbekk, via Stensrød til 
Nordskogen, her også inkludert funnene fra Torpum, Berget, Løverdalen og Langkas virker 
som et spesielt intensivt utnyttet område. Ut fra foreliggende materiale er det ikke mulig å 
svare på om sporene stammer fra aktivitet rundt en gård, eller om det lå flere gårder i samme 
område. 1 nyere tid huset dalgangen flere gårdsbuk (7-8 stykker). Så mange er det vel neppe 
realistisk å regne med i senneolitikum, men det høye antallet moderne bruk antyder i hvert fall 
at det kan ha vært rom for mer enn en gård. 

Åkerbruket i senneolitikum og eldre bronsealder ved Svinesund er i prinsippet det samme som 
kan gjenfinnes i jernalder: Lettdrevet sandjord, der topografien gir varierte vekstforhold, er 
ryddet for stein. Rydningssteinen er lagt opp i røyser eller i steinstrenger langs bergskjær. På 
åkrene ble det dyrket bygg og hvete, som ble høstet med sigd. Den intensive ryddingen av 
grunnen indikerer at åkrene ble ardet. Valget av Torpum 9 og Stensrød som åkerområder, 
berører et annet interessant aspekt ved driftsfonnen. Fosfatanalysene fra Torpum 9 avslørte 
store mengder fosfat i grunnen ved sentralo1mådene for nøstvetboplassene (Glørstad, 
Gjesvold og Rønne, dette bind, Rønne 2003a: 167). Trolig har boplassen hatt ekstremt store 
opphopninger av matavfall, ekskrementer og annet søppel fra bosetningen. Torpum 9 er i 
hvert fall et av de få stedene at kulturlag var bevart gjennom selvkonservering ved Svinesund, 
noe som antyder mektige kulturlag. Vegetasjonen på boplassområdet har nok derfor vært 
langt mer frodig her enn andre steder, og har indikert at grunnen var næringsrik for de 
senneolittiske bøndene. Det ser derfor ut som det senneolittiske åkerbruket har brukt 
nøstvetboplassene som "gjødsel", eller at de har foretrukket eldre bosetningsområder som 
åkre, fordi grunnen her ga ideelle forhold for jordbruk: Lettdrenert sandjord som i tillegg var 
meget næringsrik. Hvor fruktbar slik jord kan ha vært, er utgravningen på Berget 2 et godt 
eksempel på. Deler av boplassen ble avtorvet, men ikke gravd ut, og sto slik eksponert en 
høst, vinter og vår. Da vekstsesongen igjen tok til, var dette laget dekket av frodig grønt gress. 
De eksponerte, dypereliggende lagene hadde nesten ikke vegetasjon (figur 20) . Om disse 
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forholdene har generell gyldighet, antyder det at ved oppdyrkning var det nok å bare fjerne 
skogsvegetasjonen, for å få fram næringsrik jord på de gamle steinalderboplassene. 

Gjennom senneolitikum og bronsealder har enkelte åkerområder blitt så intensivt dyrket at 
åkerlaget var bevart fram til i dag. På Stensrød ble det funnet slike åkerlag under moderne 
åker, og gammelåkerlaget er datert til slutten av senneolitikum og eldre bronsealder. At 
åkerlagene i det hele tatt er bevart må delvis bero på deres egen mektighet, men antakelig 
også på at yngre jordbruk på stedet har konservert den gamle åkerjorden ved at utvaskningen 
er redusert. Det er nærliggende å tenke seg at disse åkrene ble gjødslet på en eller annen måte 
i stein- og bronsealder. Det er ellers vanskelig å forstå hvordan de tykke matjordslagene har 
oppstått. Tar man i betraktning at gården på Stensrød har vært bebodd så lenge at to til tre 
langhus har vært bygget etter hverandre i tid, er det rimelig å tenke seg at de gårdsnære åkrene 
ble tilført næring for å holde produktiviteten ved like. 

Figur 20: Boplassen Berget 2 sommeren etter at utgravningen hadde.fimnet sted. Merk hvor frodig gresset 
vokser der hvor torven er fjernet og toppen av minerogen masse er eksponert. Foto: Håkon Glørstad. 

Senneolitikum er sett på som den første fullstendige "internasjonsaliseringen" av norsk kultur, 
der forestillingsverden, materiell kultur, økonomi og kanskje også språk, blir en del av en 
generell europeisk trend (Odner 2000, Østmo 1997b, Prescott og Walderhaug 1995). Funnene 
fra Svinesund passer godt inn i et slikt bilde. De flateretusjerte gjenstandene som ble funnet, 
er av samme type som dem i Sør-Skandinavia, øksene av bergart og flint knytter an til 
henholdsvis Sverige og Danmark/Skåne, og husene er av samme type som i Sør-Skandinavia. 
De sørskandinaviske kontaktene virker denned meget sterke og dominerende. Det kan 
imidlertid også være verdt å rette fokus mot et funn som bryter med dette bildet. I det som er 
tolket som en avfallsgrop på Torpum 9a, ble det funnet en spydspiss av skifer. Skifertypen har 
en rødlilla farge , en type skifer som ikke er så vanlig på de neolittiske kystboplassene langs 
Oslofjorden. Her er det vanligvis den blåsorte eller grå fargen som dominerer på skiferen. 
Spydspisser av skifer hører ikke med til det man normalt oppfatter som et sørskandinavisk 
artefaktinventar. Spydspisser forekommer i innlandsfylkene på Østlandet, hovedsakelig i 
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Figur 2 l: Majestetiske røys på Røssefjella (øverst) og den såkalte Kongegrava fra Røsnesåsen (nederst). Begge 
er av den typen åsrøyser som gjerne dateres til eldre bronsealder og kan de,jor være samtidig med bosetningen 
på Stens-rød. Foto: Ola Rønne. 
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Buskerud, Hedmark og Oppland. Et tyvetalls stykker ble registrert i Oldsaksamlingen i 1998 
(Glørstad og Uleberg 2002), og typen kan derfor ikke sies å være særlig vanlig her. Det er 
langs Mørekysten og i de nordligere fylkene som denne gjenstandstypen opptrer mer vanlig 
(Bergsvik 2002: 294, med referanser). Samme spredningsmønster finnes i Sverige, der det er 
Lappland og Norrland som har mange funn av skiferspydspisser, mens de er uvanlige i 
områder med mye flint (Montelius 1917: 20, Stenberger 1964: 153) . Det er grunn til å tro at 
spydspissen fra Svinesund kan være et importstykke fra nord og viser dermed at kontaktene 
også gikk andre veier enn sørover i senneolitikum og bronsealder. 

0 0.6 1.2 1.8 Kilometer 

Figur 2 2: Svinesundøya med fann fra senneolittisk tid og ås røyser som kan være fra bronsealder. Senneolittiske 
funn (do tt), boplassene Stensrød og Torpum 9 (kors) og røyser (trekant). Vannstanden er satt til 20 meter over 
dagens. Spesielt røysa på Røsnesåsen (Kongegrava) og den nordvestligste røysa på Røssef)ella er store og 
prangende. Det er nærliggende å datere dem til eldre bronsealder. De øvrige kan være fra yngre bronsealder, 
men kan også være yngre. 

Heller ikke fra senneolitikum ble det funnet graver ved Svinesund. I tre av stolpehullene fra 
hus I på Stensrød ble det funnet brente bein som sannsynligvis stammer fra menneske (Rønne 
2003b : 214-215). Rønne tolker funnet som en rituell deponering i forbindelse med 
oppføringen av huset, der nedleggelsen av beinene knyttet slekten fysisk til gården og stedet 
(op .cit: 221) . Hus I er tolket som det eldste huset, og deponeringen av menneskebeinene kan 
være i forbindelse med etablering av tunet, tidlig i senneolittisk tid . I lys av Rønnes tolkning 
kan de brente menneskebeinene kanskje betraktes som en form for begravelse, men ritualet 
utgjør neppe den vanligste måten å begrave de døde på i senneolitikum. Undersøkelser på 
Oppstad i Sarpsborg indikerer at enkle brannbegravelser var i bruk i Østfold allerede tidlig i 
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bronsealder (Løken 1978, 1998), og slik sett kan man jo for så vidt tenke seg at også de døde 
ved Svinesund ble brent og beinene lagt i enkle graver, selv om slike ikke er funnet. 

Der felt A på Stensrød ble lagt (Rønne 2003b: 189), ble det rundt 1950 funnet en tykknakket 
flintøks med utsvingte egghjørner. I 1958 ble en enkel skafthulløks også funnet. (Oldsakene er 
avbildet i Rønne 2003b: 191 og har nr. C31423a,b) . De presise funnstedopplysningene 
framkom ved intervju av finneren Anne Marie Nilsen i 2000. I tilveksten er funnstedet for kun 
skafthulløksen nevnt. En tredje øks av lys flint skal også være funnet på samme sted, på 
slutten av 1950-tallet, men den er forsvunnet ( opplysninger fra Topografisk arkiv, registrering 
for Økonomisk kartverk). I området ble det påvist gammelåkerlag, datert til eldre bronsealder 
(2945± 70 BP). I gammelåkeren ble det ved sjakting i 2000 funnet en stor flekke som, ut fra 
framstillingsteknikk og størrelse, må dateres til senneolitikum eller helst bronsealder 
(Pedersen 1999: 54, 62). Man kunne kanskje tenke seg at disse sakene var spor etter 
begravelser10

, da funntettheten av godt bevarte storsteinsredskaper på felt A var 
bemerkelsesverdig høy. Funnet av flintøksen på Torpum 1 viser imidlertid at slike godt 
bevarte enkeltfunn ikke nødvendigvis må være graver, men også kan være eksempler på andre 
fonner for rituelle nedleggelser. I nyere tid er kornåkre regnet som antidemoniske steder (Bø 
et al. 1981: 261 ), og for eksempel gudene Ull, Njord og Frøy er satt i sammenheng med 
fruktbarhets- og åkerkulturs i Østfold helt tilbake til bronsealder (Marstrander 1963 : 260-
263). Sakene fra felt A kan derfor være en form for offer - kanskje til fremme for fruktbarhet. 

Den mest kjente begravelsesformen i senneolitikum er de store hellekistene. Dette materialet 
er nylig gjennomgått av Østmo (Østmo 2002). Svinesund ligger ikke langt fra det stedet i 
landet hvor konsentrasjonen av hellekister er størst, det vil si området rundt Rødenessjøen, 
Øymarksjøen, Ara, Aspem og Store Lee i indre Østfold. Dette området må igjen ses i 
sammenheng med tallrike hellekister på svensk side av grensen ved Store Lee og Foxen 
(Heimann 2004). Fra Svinesundøya til dette området er det enkel passasje, via Tistedalen og 
Femsjøen til Aspem. Med lett båt har man antakelig kunnet padle fra Svinesund til Aspem på 
en dag, da det kun er i overkant av to mil å reise. Det er derfor god grunn til å tro at 
menneskene ved Svinesund kjente godt til samfunnene som bygde hellekistene i innlandet. 
Østmo tolker hellekistene i indre Østfold som uttrykk for en relativt kort episode i andre del 
av senneolitikum, da dolkene som daterer funnene, alle er av sene former (Østmo 2002: 20). 
Samme periode er godt belagt med 14C-dateringer fra Svinesund, slik at sannsynligheten for at 
gårdene på øya var samtidig med hellekistene i innlandet, er meget stor. Likevel ble det ikke 
bygget hellekister, hverken på Svinesundøya eller langs Østfoldkysten for øvrig - i hvert fall 
ikke hellekister det så langt har vært mulig å finne igjen. Hellekistene ved sjøene i indre 
Østfold må helt klart ses i sammenheng med de mange hellekistene i Sverige. Distribusjonen 
av kistene gjør det trolig at de representerer en fonn for relativ vestgrense for regelmessig 
opptreden av denne gravformen, selv om enkelte kister også er påvist ved Svelvikstrømmen 
og i Ramnes på andre siden av Oslofjorden (Østmo 2002: 13-15). Videre virker begravelsene i 
hellekistene så fåtallige at det er lite trolig at de representerte den vanlige gravformen i 
perioden, og distribusjonen av dem i Østfold kan kanskje antyde at de som gravform er 
uttrykk for en spesiell historisk tradisjon fra øst. Noen fullgod forklaring på deres fravær langs 
Østfoldkysten er likevel ikke dette. Bare ti kilometer inn i Båhuslen i sør, ved Dynekilen, 
finnes det nemlig også hellekister. 

Både på Røssefjella og Alsrødkollen er det registrert gravrøyser (Glørstad 2002a: 12). 
Alderen på disse er usikker, da det ikke er gjort daterende funn i dem og de i tillegg delvis er 

'
0 Hva flekken gjelder, kan man forsåvidt også tenke seg at den har vært brukt som sigd på åkeren og har havnet 

der av den grunn. 
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ødelagt. Plasseringen på åskammer med utsikt, er tradisjonelt ansett for å være typisk for 
gravrøyser fra bronsealder, men også jernalderdatering kan være aktuell (Sollund 1996). På 
Røssnesåsen, som dannet en halvøy vest for Alsrød, er det i tillegg registrer to røyser der den 
ene omtales som en praktfull røys med kiste på 2,5x0,5 meter (id 014267 og id 007555) . 
Sistnevnte røystype er tradisjonelt datert til eldre bronsealder. Det er en mulighet for at disse 
gravene kan være samtidig med bronsealderbosetningen på Stensrød, da dateringene her går 
fram til yngre bronsealder. Røysene ligger en til to kilometer fra Stensrød, og må derfor 
karakteriseres som en del av det som var næro1mådet for menneskene her. Om dette er 
gravene til folkene som bodde der, er imidlertid ikke like sikkert. Også åsrøysene, i likhet 
med hellekistene, må ha vært begravelser forbeholdt et fåtall og vitner således kanskje mer 
om at menneskene på Stensrød var del av en hierarkisk samfunnsorganisasjon, enn om deres 
hverdagsliv. Hverken Svinesundøya eller Stensrød var vel noe sentrum i senneolitikum. De 
store jordbruksbygdene på fastlandet, langs raryggene og andre gode jordbruksområder, var 
vel snarere de stedene der større befolkningsmengder var lokalisert og der makten ble samlet 
Uf. Østmo 1988a: 122, 220-221, 231 ). Gravenes plassering på åskammene på Svinesundøya 
kan i dette perspektivet tolkes som den betydningen skipsleia forbi øya hadde, framfor øyas 
store betydning i seg selv. 

Senneolittisk tid, med fast gårdsbosetning og økonomi tuftet på landbruk, kan dcm1ed tolkes 
som et brudd i forhistorien ved Svinesund. I eldre perioder framstår øya som et sentralområde 
for bosetning, knyttet til kystfangst og fiske. I senneolitikum er Svinesundøya en 
jordbruksbygd i utkanten av de store jordbruksområdene - en posisjon stedet for så vidt har 
hatt fram til i dag. 

JERNALDEREN VED SVINESUND 

Både funnmaterialet og 14C-dateringene får et brått opphold ved overgangen til yngre 
bronsealder. Funn og dateringer opptrer først igjen i førromersk jernalder, 2250 BP, eller 
rundt 300 f.Kr. Sporene fra denne perioden ved Svinesund, er vanskelige å tolke, ikke minst 
fordi jernalder ikke var noe prioritert problemfelt for Svinesundprosjektet. I pollendiagrammet 
virker det som skogen blir mer åpen på denne tiden, og det er påvist et marke1i innslag med 
kompollen rundt 2 I 00 BP, noe som tolkes som komdyrkning (Høeg 2002 : 129-130). 
Pollendiagrammet antyder at det både er folk i området og at marka brukes til jordbruk. De 
fysiske sporene fra perioden er få og bærer unektelig preg av å være aktiviteter utenfor et 
regulært gårdsmiljø. Graven med tilhørende kokegrop på Torpum 9a (Rønne 2003a: 186), 
helleren med kulturlag på Revekas (Rønne 2004: 183, Glørstad og Boon 2000: 73) samt 
temmelig isolerte kokegroper og ildsteder på Stensrød og ved Møllennosen (Rønne 2003b: 
222, 2004: 183, Glørstad og Johansen 2001), framstår ikke som tegn på noen fom1 for 
gårdsaktig bosetning, snarere som aktiviteter i utmark. Indikasjonene på komdyrkning i 
pollendiagrammet og den lille bygningen med forkullet kom og keramikk på Langkas I 
(Rønne 2004: 183), viser likevel at både bygninger og åkre fantes i området i førromersk 
jernalder. Den kanskje mest sannsynlige tolkningen er at gårdene i førromersk jernalder kan 
ha ligget andre steder ved Svinesund - det er jo tross alt kun et utsnitt av landskapet som er 
undersøkt. 

Et forhold som kanskje er av betydning med hensyn til de få funnene fra yngre bronsealder og 
førromersk jernalder, er at Svinesundøya ble landfast rundt 2500 BP, eller 600 f.Kr. Et smalt 
eid har koplet øya til fastlandet ved Svingen i nord, og store deler av øya må ha vært omgitt 
av temmelig vassjuk mark. Ved fastlandstilknytning ble området kanskje, paradoksalt nok, 
mindre tilgjengelig, dersom hovedtrafikken foregikk med båt. 

77 



Svinesundprosjektet bind 4 Varia 57 

~ 
N 

1.2 1.8 Kilometer 

Figur 23: Svinesundøya i eldre j ernalder. Antatte veifar og enkelte gravminner er merket av. Plasseringen av 
vei/ arene er basert på stier og veifar i nyere tid. Vannstand er satt til ti meter over dagens, og øya var blitt 
landfast i nord på dette tidspunkt. 

Når gravfeltet etableres på Langkas 1 i romertid, eller i førromersk jernalder (Rønne 2004), 
ser det ut til at det anlegges i kanten av et veifar. Det er fristende å tenke seg at veien fra 
Svinesundet, som jo er et av de viktigste krysningspunktene ved Ringdalsfjorden, gikk forbi 
gravfeltet på Langkas, over den gamle Svinesundøya, via Svingen til fastlandet, der store og 
viktige gårder som Vik, Huseby, Fosby og Berg lå, og noe lenger mot nord, Gjellestad med 
den mektige Gjellhaugen. Både fra den gamle tollstasjonen ved Svinesund og fra Rørbekk går 
det lett farbare traseer forbi gravfeltet ved Langkas, og terrenget er slik at den enkleste måten 
å krysse Svinesundøya fra Svinesund, er forbi Langkas, over Bjørndalen til Svingen. Langs 
dette faret ligger det både et mindre gravfelt (Id 007552) og en enkeltliggende steinsetning (Id 
007553), noe som forsterker inntrykket av faret som en viktig vei i jernalderen. Bygdeborgen 
Børsåsen, like sør for gravfeltet på Langkas, ville også ha en meget strategisk beliggenhet i 
forhold til veifarene fra Svinesund til Svingen, og skal kanskje også ses i denne 
sammenhengen. 

DE LANGE LINJENE 

Figur 24 er en sammenstilling av alle 14C-dateringene fra Svinesundprosjektet, ordnet . 
kronologisk. Ved første øyekast ser det ut som tidsrommet fra 7000 til 1500 BP er godt dekket 
med dateringer, men ved nærmere gransking kan sekvensen deles opp i flere isolerte 
segmenter. Det eldste segmentet ligger rundt 7000 BP og er dateringene av Torpum 9a, som 
hørte med til midtdelen av nøstvetfasen. Dernest er det et opphold på noen hundre år før en ny 
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sekvens følger fra 6500 BP til 4800 BP. Denne sekvensen omfatter siste del av nøstvetfasen 
. ' 

kjeøyfasen og tidligneolittisk tid. Sekvensen er glissen i tidsrommet 6000 BP til 5000 BP, 
altså gjennom kjeøyfasen. Kjeøyfasen er representert med dateringer fra Berget 1 (tre 
stykker), Torpum 9b og Torpum 13. Av disse er det kun Torpum 13 som oppfattes som en 
kjeøyboplass. Slutten av sekvensen, det vil si tidligneolittisk tid, er godt belagt med 
dateringer. Dernest følger et stort opphold i 14C-dateringene, fra 4800 BP til 3800 BP. Dette 
tilsvarer siste del av tidligneolitikum og hele mellomneolittisk tid. En ny og temmelig tett 
sekvens følger dernest fra 38.00 BP til 2600 BP, muligens med et lite brudd rundt 3300 BP. 
Den yngste sekvensen går fra 2300 BP til 1200 BP, hvorpå 14C-dateringen følger mer spredt. 

Hvordan kan 14C-dateringene fra Svinesund tolkes? Etter min mening gir de et overordnet 
perspektiv .på bosetningshistorien på stedet. Kurven viser den totale bruken av området i et 
tidsperspektiv, overordnet den enkelte boplass. Selv om det, for eksempel, framkom få 
dateringer på kjeøyboplassene, viser dateringene fra de andre boplassene aktivitet i området i 
kjeøyfasen. Ut fra figuren er det derfor god grunn til å hevde bosetningskontinuitet eller 
brukskontinuitet av Svinesundøya fra 7000 BP til 4800 BP. Oppholdet på tusen år i 
dateringene, som tilsvarer hele mellomneolittisk og halve tidligneolittisk tid, har å gjøre med 
at boplasser fra denne perioden ligger-lavere i terrenget enn det den prosjekterte E6-traseen 
gikk. Det var denned ikke mulighet for å undersøke bosetning fra disse periodene/høydene 
over havet. Når 14C-dateringene så igjen opptrer rundt 3800 BP, har man med en helt annen 
bosetningsform å gjøre. Figuren viser dermed på en utmerket måte, to forskjellige trender i 
boplassmaterialet: Gjennom mesolitikum og tidlig- og mellomneolitikum er boplassene 
strandbundet, mens det fra og med senneolittisk tid er andre kriterier som ligger til grunn for 
valg av bosted' 1• Figuren understreker det bruddet i utviklingen som mange forskere mener 
senneolittisk tid representerer i forhistorien. 

Det neste markerte bruddet i rekken av dateringer er rundt 2400 BP, altså omtrent da 
Svinesundøya ble landfast. Dette bruddet tilsvarer også siste del av yngre bronsealder og 
overgangen mellom yngre bronsealder og jernalder. Hvorfor dette bruddet finnes i 14C
materialet er nok ikke forklart i en håndvending, og man skal i hvert fall være forsiktig med å 
lese kriser og brudd i den kulturhistoriske utviklingen ut av materialet. Kombinasjonen av de 
utmarkspregede aktivitetene som er dokumentert fra førromersk jernalder samt mulighetene 
for at landforbindelsen gjorde området mer isolert, ved at det ble mindre tilgjengelig med båt, 
gjør imidlertid en tolkningsmulighet aktuell: Ved slutten av bronsealder og overgangen til 
jernalder ble kanskje bosetningsstrukturen omstrukturert, der befolkningstyngdepunktet i enda 
større grad enn tidligere var flyttet inn til de gode jordbruksbygdene på fastlandet. Utover i 
jernalderen forblir Svinesundområdet en periferi, riktignok med enkelte gårder og 
jordbruksområder, men det er stedets betydning som transittsone som er i fokus: Svinesund er 
den letteste måten å ferdes landeveien mellom Båhuslen og Østfold. 

Med dette skal den kulturhistoriske gjennomgangen av svinesundmaterialet avsluttes. Et 
metodisk poeng skal likevel avslutningsvis gjøres. Ved arkeologiske utgravninger og ved 
vurdering av arkeologisk materiale, opplever man nesten alltid at enkeltfunn eller situasjoner 
bryter med det mønsteret man ellers kan påvise. 14C-dateringene er kanskje det mest tydelige 
eksempel på det: Om konteksten for prøven ikke er den beste, kan man være sikker på at 
dateringen blir en annen enn den man hadde tenkt seg; men også i gode kontekster kan man 

11 For å rydde eventuelle tanker om ringslutninger av veien: Om bosetningen fra nøstvetfasen, kjeøyfasen og 
særlig fra tidlig- og mellomneolitikum ikke var strandbundet, burde det ha vist seg ved undersøkelsene av de 
eldre boplassene i høyere nivåer. 
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Figur 24: Alle 14C-dateringer fra Svinesund kronologisk ordnet. Dateringene er oppgitt med ett sigmas avvik, 
ukalibrert BP. 
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oppleve slike skuffelser. Man trøster seg da gjeme med å si at de gale dateringene er resultat 
av tilfeldigheter av et eller annet slag - naturens luner eller forurensede prøver. 14C
dateringene i figur 24 fra Svinesund viser imidlertid at de uventete 14C-resultatene ikke 
nødvendigvis bør eller skal bortforklares. I et stort nok perspektiv er få ting tilfeldig, galt eller 
uforklarlig. Problemet er i stedet at man som oftest, på grunn av undersøkelsens begrensede 
karakter, ikke har mulighet til å se utover enkeltkasus og -kontekster. Samstilt gir 14C
dateringene fra Svinesund et godt bilde av forhistorien i området og understreker verdien også 
av de såkalte mislykkede dateringene - som et av de tilfellene der man har mulighet til å se ut 
over enkeltfunns betydning. Figuren viser denned også betydningen av å insistere på en 
vitenskapelig ramme også for de forvaltningsinitierte undersøkelsene i arkeologien, der et 
fagmiljø som har krefter og ressurser til å løfte blikket, står som premissleverandør for og 
virkeliggjører av de arkeologiske undersøkelsene. 
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Svinesundsprosjektet ur svensk synvinkel 
Eva Schaller Åhrberg 

Varia 57 

Ett lyckligt sammantraffande gjorde att det under de forsta åren efter millennieskiftet utfordes 
arkeologiska undersokningar på båda sidor om Svinesund. Det utvecklades ganska snabbt ett 
både konkret och konstruktivt samarbete over riksgransen. Besok på varandras gravningar, 
umgange på fritid, seminarieverksamhet på våra heminstitutioner, och många infonnella 
moten over epost och telefon. Kontaktema kommer sakerligen att fortsatta efter projektens 
administrativa avslut. 

Som projektledare for delar av · den svenska upplagan av Svinesundsprosjektet, och som 
medlem av styrgruppen for det norska, har jag hett att få skriva en artikel med ovanstående 
tite!. Varfor? For att få en chans att "takke for meg" och for att forsaka klargora - aven for 
mig sjalv - vari de faktiska skillnadema består och vilka konsekvenser det får. 

Arkeo logi ar en konstig vetenskap. Arkeologen står med ett ben på ett faktamaterial i form av 
fore mål och foreteelser, analysresultat, naturvetenskaplig bakgrundskunskap, och det andra 
benet på forvarvad och ibland egenhandigt skapad kunskap. Målet for en arkeolog ar att !anka 
samman så många foreteelser från bagge ben som mojligt, utan att tappa kontakten med 
hjarnan. En unik manniska - arkeologen - ska tolka tillvarons spelregler for en annan unik 
manniska som kan ha !evt for tusentals år sedan. En unik manniska ska tolka lamningar av 
andra unika manniskor, darfor blir aven den arkeologiska undersokningen unik, utifrån vilken 
arkeolog som utfor den. Detta kan kannas som ett krux, men det ar snarare den stora 
utmaningen for arkeologen som yrkesman och individ som gar varje undersokning lockande -
som en julklapp under julgranen for honom eller henne. Arbetet innehåller så många moment 
som kraver kreativitet och flexibilitet att slutresu ltatet kanske speglar den individuella 
arkeologens satt att arbeta på, mer an en inomvetenskaplig koncensus over hur det ska ske. 
Kommer darfor en jamforelse av våra projekt spegla Håkon och Eva snarare an norsk och 
svensk exploateringsarkeologi? Som alltid ar det naturligtvis ett både och. 

Jag avser inte att gå in på de administrativa och kulturpolitiska skillnader som for till att en 
arkeolog i Svinesundsprosjektet kostar halften per dag an en arkeolog i Svinesundsprojektet. 
Daremot ar våra olika former for prioriteringar i falt viktiga och intressanta. Norska 
arkeologer kan prioritera bort boplatser till fonnån for andra som av olika skal bedoms som 
mera relevanta . Detta kan inte vi gora. Vi kan - och måste - daremot prioritera inom 
boplatser, eftersom underokning av ett helt boplatsområde (i den mån vi kan saga vad det ar 
over huvud taget) anses kostnadsmassigt omojligt i de allra fiesta fall. Erkannas skall dock att 
det kan ha med bristande argurnentationsskicklighet att gora. Ett fårskt exempel: En boplats i 
Goteborgstrakten bedorns vara 4000 m2 stor, 300 m2 banades av med gravmaskin och 60 ni 
gravdes ut. Man kan nog saga att cxemplet ar representativt for Vastsvensk 
stenåldersarkeologi. Med facit i handen, dvs. med kunskap om våra båda Svinesundsprojekt 
foredrar jag nog ert satt - aven om jag inte kan låta bli att undra vad som gått forlorat. .. 

Avbaning namndes ovan. Vi banar praktiskt taget alltid av de oversta delarna av markskiktet 
fore en undersokning. I åkennark hela ploglagret naturligtvis, men i skogsmark banas 
åtminstone råhumusskiktet av. Jag minns en diskussion i falt bland styrgruppens medlemmar 
om att materialet skulle forlora i representativitet, men jag forlorar hell re en och annan flinta i 
ytan for att slippa det tidsodande arbetet med avtorvning och rotklippning. och vern sager att 
det inte stinker med en och annan flinta då också? Vi har dessutom ofta med en av våra 
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erfama gravmaskinister under flera omgångar, på Gåshult (på vår sida av gransen) till och 
med under hela gravperioden. Gravmaskinisten visade sig också att vara en hejare på att rensa 
profiler. Det ar alltid något hom av fåltet dar man vill grava fast man inte hade tankt det från 
borjan, och man kan ta ner mindre givande partier for att leta strukturer. For att inte tala om 
att skopan kan bara bort stora stenar, kora fram redskap och vattendunkar, rycka stubbar och 
annat tungt som skonar arkeologemas ryggar. Deras lokalkannedom och funktion som fixare i 
storsta allmanhet ska heller inte underskattas. 

En skillnad mellan de nationella Svinesundsprojekten var hur vi anvander digital inmatning. 
Genom att vi har en langre tradition med Geodimeter i falt kan alla anvanda en sådan, och 
genom Intrasis, vårt egenutvecklade dokumentationsprogram som genom en GIS-extension ar 
kopplat till ArcView, kan vi redan i falt se foreteelser och samband som kan forandra 
gravningsstrategi på olika satt. Vi registrerar också oftast fynden redan i falt. 

En viktig skillnad ar arbetsformen i efterarbetet. Ni ar anstallda enkom for att arbeta med 
projektet, medan vi har flera andra projekt parallellt, stora såval som små. Detta gor 
naturligtvis vår tillvaro betydligt mer splittrad, sarskilt nar man med stigande ålder har svårare 
att komma ihåg vad man gjorde for 6 veckor sedan nar man arbetade med projektet senast. Å 
andra sidan kan man vita hjaman med andra sysslor nar kreativitetsflodet borjat meandra. 

I motsats till vad som sades inledningsvis om den unika individens roll i arkeologin ar vi 
naturligtvis en medlem i en arkeologisk miljo som har en mer eller mindre outtalad kunskap 
om hur saker ar. Senmesolitikums fas 4 ar ett faktum hos er, hos oss var den åtminstonc 200 I 
betydligt mera omdiskuterad. Orsaken till detta ar att boplatser från fas 4 ar betydligt 
ovanligare hos oss an hos er, vilket har en intressant kuturhistorisk implikation. Lyfter vi 
blicken annu hogre over marken ar det klart att Svinesund utgor en kulturhistorisk grans - en 
grans som visserligen pendlar norr och soder darom, men som andå finns dar. 
Trattbagarkulturen och fåbodsgransen ar två exempel. De i Norge så vanliga 
bergartsforernålen på senmesolitiska boplatser ar betydligt mera ovanliga hos oss. Slipstenar 
finns naturligtvis "overallt", men sandstensknivar och sandstenssågar ar fortfarande okanda 
for majoriteten av vastsvenska arkeologer. Inblicken i det norska Svinesundsprosjektet har fått 
mig att undra om vi inte har två varianter på Lihult/Nostvet-temat: Soker man exempclvis på 
ordet "kjølformet kjerne" i Oldsaksamlingens huvudkatalog på Internet så får man inte en 
enda traff. "Kjølskraper" av flinta ger 17 traffar, daremot inte något av farskare datum. Vad 
kallar ni dom nufortiden? Har ni inga? År detta, liksom de fåtaliga karnyxorna (av flinta) bara 
en funktion av avståndet till flintrika områden? Segmentknivamas frånvaro inom 
Nostvetkulturen bor dock inte kunna forklaras med flintbrist. Om jag ska sammanfatta en 
åsiktsforskjutning som jag upplevt genom Svinesundsprojekten så ar det kanske att jag fore 
tyckte att vi skulle kalla skrota ordet Lihultkultur och kalla den senmesolitiska perioden for 
Nostvet på båda sidor om gransen. Nu tycker jag mig se skillnader som gor att sarskiljandct i 
namn kanns mera relevant an den onskan om nationell sarpragel det ursprungligen avsåg att 
visa. Att vi mer och mer tycks lamna begreppen for det mera praktiska "senmesolitikum" ar 
en annan sak. 

Jag kan omojligen avsluta en artikel av detta slag utan att lyfta fram Håkon Glørstad och hans 
projektstab. Nar jag frågade en av mina projektkolleger om hur han skulle karaktarisera 
Svinesundsprosjektet sa han blixtsnabbt: "Att dom ar så forbannat trevliga. Och kunniga. Och 
effektiva." En annan sade, mojligen under inverkan av en pilsner: "Det har varit ett 
privilegium att få lara kanna dom". Jag kan bara hålla med. 
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Metodiske resultater av Svinesundprosjektet: Registrering og 
utgravning 

Håkon Glørstad 

INNLEDNING 

"Man ville ikke gå nøyaktig til verks om man fordi Mykene var en liten by og ingen av de 
daværende byene nå synes å være betydelige, ville tvile på at toget [ dvs felttoget til Troja] har 
vært så stort som dikterne har fortalt og tradisjonen fastholder. For sett at lakedaimonernes 
by ble ødelagt og bare templene og fundamentene av de andre bygningene sto igjen, da tror 
jeg at etter lang tids forløp ville senere slekter ikke tro at lakedaimonernes makt hadde vært 
slik som ryktene fortalte. Allikevel innehar de to femtedeler av Peloponnesos og har ledelsen 
over hele halvøen og over mange forbundsfeller utenfor. Men da byen ikke er anlagt som en 
enhet og ikke har kostbare templer og bygninger, men består av landsbyer på gammel hellensk 
vis, så kan den synes temmelig tarvelig. Men dersom Athen kom ut for det samme, ville man 
bare ved det som var å se, tenke seg at byens makt hadde vært dobbelt stor som den er" 
Thukydides, Peloponneserkrigen, 400 f.Kr. (Oversatt av H. Mørland, 1999). 

Thukydides' utlegning er, så vidt jeg kjenner til, et av de eldste arkeologiske resonnementene 
i verdenshistorien. Problemet er like aktuelt i dag som det var for 2400 år siden. Arkeologene 
har av årsaker som ligger i kildetilfanget, lett for å tilskrive dem som har etterlatt et rikt 
kildemateriale en langt større og viktigere betydning enn dem som ikke har det. Dette viser 
betydningen av historiens materialitet på en åpenbar måte, men viser også belastningene ved å 
forsøke å forstå de stedene og de delene av forhistorien hvor kildene er magre. Den østnorske 
steinalderen er ved første øyekast et slikt magert sted for arkeologene, og perioden og stedet 
har derfor kommet i skyggen av de samtidige steinalderkulturene fra andre regioner, med 
rikere materiale bevart, eller de etterfølgende periodene av forhistorien på Østlandet. Men, 
som Thukydides klart sier, man kan ikke av det magre kildene automatisk slutte at Østlandet i 
steinalderen var en bakevje, lite verdt ettertidens oppmerksomhet. Den største arkeologiske 
fristelsen og denned også den største arkeologiske synd, er denne typen slutninger om at 
fraværende kildemateriale er fravær i forhistorien. Det ligger i fristelsens natur at mennesket 
er svakt og stadig synder mot forbudet - gang på gang foretar arkeologen slike slutn inger, og 
det er sikkert ingen kunst å finne eksempler også i denne publikasjonen. Men det er viktig å 
reflektere over denne typen problemer i forkant av og underveis i et stort utgravningsprosjekt, 
som Svinesundprosjektet har vært. 

For prosjektet var det fra første stund viktig å anlegge perspektiver og metodiske 
innfallsvinkler som skulle utnytte informasjonspotensialet til kildematerialet og få fram 
egenarten i forhistorien i området. Selv om kildene, sett med øynene til steinarkeologer fra 
andre distrikter eller forskere som konsentrerte seg om yngre perioder, kunne framstå som 
magre, var det ingen grunn til å tro at steinalderen ved Svinesund av denne grunn var mindre 
viktig eller mindre interessant enn andre steder. Dette kapittelet skal ta for seg de metodiske 
grepene som ble tatt for å konstruere kildematerialet fra Svinesund som et selvstendig bidrag 
til den skandinaviske steinalderen. Området innbød nemlig til en type utgravningsstrategi og 
analyse som mange andre steder vanskelig kan realiseres på samme måte: Landehevningen og 
den ekstreme utvaskningen kunne nemlig vise seg å være områdets styrke ved studiet av 
steinalderen. 
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REGISTRERINGSSTRATEGIER 

Akkumulasjonen av funn ved Ringdals- og Iddefjorden har vært markert gjennom 1900-tallet 
(i f. Su leng 1942, Lindblom 1984, Østmo 1988a: 200), og konsekvensutredningen på 1990-
tallet samt registreringene i 2000 (Glørstad 2001) hadde ytterligere forsterket inntrykket av 
Svinesund som et usedvanlig funnrikt område. Utfordringen var hvordan man skulle legge 
opp en faglig strategi i forkant av prosjektet som tematiserte denne funnrikdommen på en 
interessant måte. Dette berørte forhold som utgravningsstrategi, hvilke objekter som skulle 
undersøkes og hvilke måter de skulle undersøkes på. Men også spørsmålet om kvaliteten og 
representativiteten på det tilgjengelige boplassmaterialet var viktig å vurdere. 

Hvilke registreringsstrategief 'lå til grunn for etableringen av prosjektet? 
Steinalderregistreringer på Østlandet er gjeme basert på fart og bevegelighet: Store arealer 
skal dekkes og tiden er knapp. Ved Svinesund ble registreringene basert på to lag utstyrt med 
kun spader, bærbare såld, graveskjeer og rotsakser for å holde vekten og omfanget på utstyret 
på et minimum. Da nesten hele registreringen foregikk i utmark, var det viktig å ikke måtte 
bære på for mye. Landskapet ved Svinesund er kupert (Glørstad 2002a: 24 ff), preget av at 
berget danner terrasser fra rundt 70 meter over havet ned mot dagens strandlinje. Terrassene 
er dekket med morenemateriale og sand, mens finere masser ligger i dalgangenes bunn. Den 
sterke landhevningen som har vært i området etter istiden, plasserer steinalderens strandlinjer 
høyere enn dagens. All erfaring tilsier at boplassene fra mesolitikum og store deler av 
neolitikum i dette terrenget ligger på terrassene med sand og morenemateriale, langs de gamle 
strandlinjene. Oppgaven blir denned å prøvestikke på flest mulig terrasser innenfor det 
tidsrommet som er til rådighet. Man velger gjerne først ut de stedene man synes ser best egnet 
ut for bosetning, dersom havet sto i nedkanten av flaten , men det er vanlig å fortsette søket 
også når de beste områdene er undersøkt. Av hensyn til framdriften blir antall prøvestikk på 
hver påviste steinalderlokalitet holdt på lavest mulig nivå. Ofte nøyer man seg med 
avgrensing av funnspredning på topografisk grunnlag. Grunnen på lokaliteten og topografi 
beskrives, og funnene tas med for analyse på museet. Dette danner informasjon for videre 
vurdering av funnet. 

De fleste løsfunn stammer fra dyrket mark eller annen fonn for innmark. Når man skal foreta 
søk etter fornminner i slikt terreng, burde kjennskap til løsfunnene brukes mest mulig aktivt 
for å isolere potensielt interessante områder. Spesielt med tanke på jordbruksbosetning er 
dette viktig, da lokalisering via de forhistoriske strandlinjene stort sett er utelukket, men også 
fordi mange forskere har ment at løsfunn av storsteinsredskaper særlig peker ut den neolittiske 
jordbruksbosetningen (f.eks. Brøgger 1906, Østmo 1988a, Mikkelsen 1984, 1989a). Dessverre 
er situasjonen i de fleste tilfeller slik at de som skal gjøre registreringene ikke har nok tid eller 
kunnskap til å gå gjennom løsfunnmaterialet i forkant av undersøkelsen. Dette forholdet er i 
ferd med å bli endret ved digitalisering og entydiggjøring av funnopplysningene til 
løsfunnmaterialet (Glørstad og Uleberg 2002), men det understreker også betydningen av åta 
de vitenskapelige kravene til kvalitet på feltarbeidet på alvor, også i registreringsfasen: Uten 
grundig forarbeid er det vanskelig å få til gode utgravninger. 

Løsfunnene fra Svinesund pekte bruket Stensrød ut som et interessant område for å lete etter 
senneolittisk gårdsbosetning, da det her var funnet flere senneolittiske storsteinsredskaper. 
Her ble det søkt med gravemaskin etter strukturer i undergrunnen. Ola Rønne har publisert 
resultatene av undersøkelsen (Rønne 2003b ), men ett poeng skal likevel gjøres her. Ved 
søkene med gravemaskin ble det funnet en flekke av senneolittisk/eldre bronsealdertype samt 
noe som ble tolket som to ildsteder. Disse ga datering til senneolitikum og eldre bronsealder 
og lå i nærheten av der hvor løsfunnene på bruket tidligere var kommet for dagen. I ettertid 
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ble ildstedene omtolket til gammelåkerlag, og man kan dermed reise spørsmålet om 
undersøkelsene derfor ble startet på sviktende grunnlag. Før undersøkelsene på Stensrød var 
det hverken påvist neolittiske langhus eller gårder på Østlandet. Det var derfor usikkert 
hvordan sporene etter denne bebyggelsen ville arte seg i terrenget. Tilfellet Stensrød viser at 
løsfunnene var en god indikasjon på hvor bosetningen fra perioden lå. Slike funn sammen 
med diffuse strukturer datert til perioden, kan derfor være indikasjoner nok på at den 
neolittiske bosetningen finnes i nærheten. Legger man strengere krav til grunn for å starte opp 
undersøkelsene, krav hentet fra bosetningsspor fra j ernalder, glemmer man at flere tusen år 
med utvasking og nedbryting skiller disse bosetningssporene fra de neolittiske og står denned 
i fare for å systematisk utelukke denne typen fornminner som utgravningsobjekter. 

UTV ALCSSTRATECIER 

Før utgravningene ved Svinesund startet opp, var det utarbeidet en prosjektplan som satte 
rammene for undersøkelsen (Glørstad 2001 ). Målsettingene i planen gjorde det viktig å 
totalgrave de fleste av boplassene som skulle undersøkes. Hele landskapsrommet, avgrenset 
av naturlige brudd, som bergskjær, bratt fall i terrenget eller klippevegger, skulle graves. Et 
premiss for undersøkelsene var at bosetningen i mesolitikum og store deler av neolitikum i 
hovedsak var strandbundet, slik at alderen til boplassen var gitt ved høyden over havet. Planen 
ga en nøkkel for valg av undersøkelsesobjekter som skulle dekke den typologiske og 
kronologiske vanasJonen i boplassmaterialet. Disse variablene skapte en i 
steinalderarkeologisk sammenheng litt uvanlig situasjon på i hvert fall to måter. For det første 
ble mange lokaliteter valgt bort uten noen form for del- eller forundersøkelse. Troen på at de 
forhistoriske strandlinjene temmelig presist ga alderen på lokalitetene, gjorde at lokaliteter 
man mente ble representert ved andre, jevngamle boplasser, forholdsvis rolig ble valgt bort; 
samtidig som man var sikker på at det kronologiske spennet i materialet ble bevart om man 
grov boplasser innenfor alle høydenivåene som den prosjekterte veien berørte . Denne "hva 
man ikke vet har man ikke vondt av"-strategien ga fast fokus på bestemte oppgaver og 
lokaliteter. Vanskelige valg om den ene eller den andre boplassen hadde det beste 
informasjonspotensialet, basert på mindre prøveundersøkelser, ble unngått. Denne roen 
baserte seg på den ene siden på at arkeologiske kilder ikke bare gis, men i like stor grad 
skapes av det vitenskapelige arbeidet (Glørstad 2003b: 165), slik at det er 
konstruksjonsarbeidet som legges ned i lokaliteten som til sist avgjør dens verdi; på den andre 
siden grunnet roen seg på en overbevisning om at det ikke var de sensasjonelle funnene man 
var på jakt etter, men de allmenne trendene i materialet. Disse trendene burde være like godt 
representert på den ene som den andre boplassen. Prosjektet valgte med andre ord en 
temmelig samfunnsvitenskapelig, nesten statistisk holdning til materialet, der 
nøkkclboplassenes betydning ble nedvurdert til fordel for trendene i et større materiale (jf. 
Glørstad 2003b: 280), i tråd med prosjektet hovedmål (Glørstad 2002a: 23). 

For det andre kunne de tradisjonelle forundersøkelsene ikke fullgodt svare på de spørsmålene 
prosjektet ønsket å stille det arkeologiske materialet. En steinalderarkeologisk 
forundersøkelse baserer seg vanligvis på spredning av knakkeavfall , der man prioriterer å 
grave de lokalitetene og de områdene som har mange funn . Gitt prosjektplanens 
problemstillinger var knakkeaktivitet kun ett av flere problemfelt som skulle undersøkes. Det 
var dermed ikke gitt at akkurat de funnrike boplassene, eller funnrike deler av boplassene, var 
de stedene som skulle prioriteres. Som eksempel på betydningen av dette, kan det nevnes at 
boplassen Berget 1 neppe ville ha blitt undersøkt om man kun hadde gått ut fra mengde 
knakkeavfall, da funnmengden generelt var svært liten på boplassen, slik det ble nevnt i bind 
en om Svinesund (Glørstad 2002a: 20). I stedet ble det topografiske forhold - som størrelsen 
på boplassflaten, undergrunnsforhold, beliggenhet på øya og forhold til ulike ressurser - som 
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fikk spille stor rolle, tillegg til kvaliteten på det framkomne oldsaksmaterialet fra 
prøves tikkene. 

I enkelte tilfeller var situasjonen den at hverken prøvestikkene, topografien, grunnen eller 
funnmaterialet var særlig lovende (f.eks. boplassen Vestgård 5). Kun boplassens antatte alder 
var utmerkende. Undersøkelsen av slike lokaliteter ga da også begrensede resultater. I de 
fleste tilfellene derimot har undersøkelsene av tilsynelatende uinteressante lokaliteter -
uinteressante ved sin funnfattigdom eller mangel på distinksjon - vist seg å ha stor betydning 
for forståelsen av den kulturhistoriske utviklingen i mmådet (f.eks. Torpum I og Rørbekk I). 
Hadde man avbrutt disse undersøkelsene til fordel for lokaliteter som så mer spennende ut i 
felt , hadde man mistet data som først fikk stor betydning i relasjon til andre funn og boplasser. 

Konklusjonen på disse betraktningene må derfor være at man først og fremst må stole på at 
prosjektplanens problemstillinger og perspektiv holder, selv om det kan se svart ut i en 
kaotisk feltsituasjon. Igjen er det kanskje viktig å poengtere at forutsetningen for denne 
tryggheten ligger i at man kan stole på kvaliteten på registreringsmaterialet, slik at man kan 
være rimelig sikker på at strategiene bygger på et empirisk holdbart fundament. Men 
selvfølgelig må man ikke underslå muligheten for vekseisvirkning mellom det empiriske 
materialet og problemstillingene. Det er alltid slik at utgravningssituasjonen byr på 
overraskelser og uventede resultater, av både positiv og negativ art. Registreringsresultatene 
viser seg noen ganger å gi et annet og til og med villedende inntrykk av en lokalitet, i forhold 
til hvordan den framstår ved utgravning. Slike forhold må man selvfølgelig ta hensyn til, både 
metodisk og ressursmessig, men da innenfor de rammene som de overordnede 
problemstillingene i prosjektplanen definerer. 

Diskusjonen vedrørende valg av utgravningsobjekter berører et annet viktig problemfelt med 
hensyn til steinalderutgravninger: Hvordan skal man utvikle feltteknikker og administrative 
prosedyrer som gjør det mulig å foreta prøveundersøkelser som skal favne mer informasjon 
enn bare knakkeaktivitet? Svinesundprosjektet forsøkte seg for eksempel med fosfatkartering 
i forkant av utgravningene. Resultatene av dette er presentert annetsteds i denne publikasjon, 
men det må her poengteres at metoden ikke fungerte særlig godt som en 
forundersøkelsesteknikk ved Svinesund. Dette kan jo selvfølgelig ha å gjøre med begrenset 
kompetanse ved realisering av potensialet til metoden, men dette momentet alene er ikke den 
eneste grunnen til skepsisen til metoden som forundersøkelse: Det virker nemlig som om 
resultatene fra fosfatkarteringen vanskelig kan tolkes uavhengig av andre funn - og 
kildegrupper som først er tilgjengelig i etterkant av utgravningen. 

En annen teknikk som ble utprøvd, var flateavdekking av steinalderboplasser. Ola Rønne 
presenterer de metodiske resultatene fra denne aktiviteten. Flateavdekking har absolutt sine 
sider, noe resultatene fra Torpum 9a og Langkas 1 viser (Rønne 2003a, 2004). Metoden er 
rask og mindre ressurskrevende enn mange andre undersøkelsesteknikker. Imidlertid kan man 
ikke underslå at det ligger et stort infonnasjonstap i metoden med hensyn til relasjoner i 
gjenstandsmaterialet, som jo er en meget viktig kilde for steinalderarkeologien. Det er likevel 
ikke umulig at flateavdekking som forundersøkelsesmetode kan være en mulighet som bør 
videreutvikles. Undersøkelsene på Vestgård 8 (Johansen 2004a) er i hvert fall et eksempel på 
hvordan flateavdekking kan kombineres med konvensjonell utgravning, der 
informasjonspotensialet i gjenstandsmaterialet langt på vei ivaretas. 

Diskusjonen om bruk av alternative teknikker ved forundersøkelse av steinalderboplasser er 
på ingen måte avsluttet med Svinesundundersøkelsene. Prosjektets ambisjon om å i størst 
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mulig grad forstå den totale organisasjonen av det landskapsrommet boplassene representerte, 
gjorde i utgangspunktet hele den potensielle boplassflaten interessant som 
undersøkelsesobjekt. Kombinasjonen av urørt podsolprofil i grunnen, tilsynelatende stabile 
grunnforhold og funn i prøvestikkene som ikke var sterkt patinert eller erodert, var viktige 
kriterier for valg av undersøkelsesobjekter, særlig der den potensielle boplassflaten ikke var 
større enn at de uansett kunne totalundersøkes for hånd. Her var det nesten ikke behov for 
noen forundersøkelse utover å påvise funnkonsentrasjonene - hele flaten skulle jo uansett 
graves . Andre problemstillinger og perspektiver fordrer andre vurderinger og 
undersøkelsesmetoder, hvilket igjen understreker prosjektplanens betydning også for å 
utforme en strategi på forundersøkelsene . 

UTG RA VNINGSSTRATEGI -TOTALGRA VING AV STEINALDERBOPLASSER 

Den mest perfeksjonerte og informasjonsgivende utgravningsteknikken, men dessverre derfor 
også den desidert dyreste, er konvensjonell utgravning for hånd etter koordinatsystem. I 
områder med podsolprofil i grunnen er det vanlig å dele den mekanisk opp i lag og ruter, slik 
at funnene relateres til disse graveenhetene. Ved å variere størrelsen på rutene og tykkelsen på 
lagene kan detaljnivået på funnspredningen også varieres. Jo flere graveenheter man opererer 
med, jo mer tid- og kostnadskrevende blir undersøkelsen . Man bør derfor i utgangspunktet 
vurdere realistisk hvor detaljert det er nødvendig å dele grunnen inn. I områder med 
podsolprofil er det stor gjennomstrømning av vann og, i hvert fall på Østlandet, temmelig mye 
teleaktivitet. Funnene begrenser seg gjeme til de 30 øverste centimeterne av undergrunnen. 
Det er meget sjelden den ve1iikale fordelingen av funn innenfor dette laget sier noe om 
utvikling i bosetningen over tid. Funn fra forskjellige perioder ligger som oftest i det samme 
nivået. Stort sett sier den vertikale funnfordelingen i podsolprofilen mest om 
bevaringsforhold: I bunnen av det funnførende laget er gjeme organisk materiale og keramikk 
bedre bevart, på grunn av mindre tele og erosjon (jf. Glørstad 2003c: 303 , Jaksland og 
Tørhaug 2004 : 116), og dette mønsteret har intet med en kulturhistorisk utvikling gjennom 
lagene å gjøre. Man bør derfor ha et realistisk forhold til infom1asjonspotcnsialct i den 
vertikale funnfordelingen. Som oftest er lagtykkelse på I 0 cm godt nok detaljnivå. Påvises det 
kulturlag og strukturer, stiller saken seg noe annerledes . Disse situasjonene graves gjeme 
stratigrafisk og for seg. 

Disse synspunktene er hverken oppsiktsvekkende eller nye, men er en gjengivelse av hvordan 
steinalderboplasser vanligvis graves av steinalderarkeologer på Østlandet. Det som var en 
nyhet ved Svinesundundersøkelsene, var størrelsen på feltene som lagvis ble åpnet på 
boplassen. Systematisk ble størst mulige områder, helst hele den naturlig avgrensede 
løsmasseavsetningen, åpnet og undersøkt som et sammenhengende lag. Tanken bak dette var 
å forsøke å påvise strukturer i flaten. Ved utgravning av mindre felter, uavhengig av 
hverandre og med vekt på det stratigrafiske, kunne sterkt eroderte og utvaskede strukturer lett 
overses. Strategien med å åpne store flater må sies å ha vært vellykket. Både hustuftene på 
Berget I og Torpum 13 og flere av ildstedene på boplassene ville neppe ha vært oppdaget om 
man hadde gravd i mindre fe lt og med vekt på funnspredning og stratigrafi. Tilfanget av 
strukturer, som er et meget viktig kildemateriale for fortolkningen av boplassene, ble derfor 
meget godt. Dette fikk også stor betydning for 14C-dateringene av boplassene, da strukturene 
dannet gode kontekster å ta prøvematerialet fra. 

En interessant observasjon fra svinesundutgravningene var at strukturene fra steinalder 
generelt, og eldre steinalder spesielt, var ekstremt utvaskede. Som regel ga de seg kun til 
kjenne som ansamlinger med stein, helt uten registrerbare fyllskifter. Strukturene lå i tillegg 
dypt, gjeme 0,2 meter under torven (Rønne 2003a: 148, Tørhaug 2003: 81 ). Noe av årsaken til 
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at strukturene lå langt ned i massene kan være at de var nedgravd, og at sandflukt og jordsig 
har lagt nye masser over. Imidlertid var de overliggende massene ofte meget funnrike, der 
funnene typologisk kan tilknyttes den 14C-bestemte alderen på strukturene. Årsaken til at 
strukturene lå så dypt, må i slike tilfeller være en annen. Trolig har strukturene opprinnelig 
vært synlige helt opp mot dagens overflate. Ekstremt sterk nedbrytning i toppsjiktene av 
grunnen har imidlertid ført til at alle organiske komponenter fra strukturene, som nonnalt 
danner fyllskiftet mot den øvrige grunnen, helt er vasket vekk. Dette får konsekvenser for 
valg av utgravningsobjekter. Siden strukturene først og fremst gir seg til kjenne som 
steinansamlinger og forhøyninger/forsenkninger i terrenget, sier det seg selv at det er i 
områder med mest mulig homogen undergrunn at mulighetene er størst for å påvise strukturer. 
I svært steinete mark er det larnit vanskeligere å påvise ildsteder og stolpehull, ja til og med 
også ryddete områder, enn i områder der grunnen i utgangspunktet er så fin at de steinene som 
er tilstede antakelig er båret dit av mennesker. De detaljerte opplysningene om 
boplassorganisering og konstruksjonsdetaljer, som framkom ved utgravningene av hustuftene 
på Rødsmoen og Svevollen, som begge er områder med fin, homogen sand (Mikkelsen 
1989b, Fuglestvedt 1992, 1995, Boaz 1997), er gode eksempler på dette. Likeså kan man 
merke seg at den boplassen hvor det ble påvist flest strukturer ved Svinesund, Torpum 9, også 
var et område med finkornet sand. 

Ideelt sett burde kanskje alle steinalderboplasser totalgraves for hånd. Det 
samfunnsøkonomiske aspektet ved forvaltningsinitierte undersøkelser gjør det imidlertid lite 
trolig at dette noensinne vil bli realiteten. Valget vil derfor, antakelig, alltid stå mellom ulike 
strategier innenfor begrensede rammer. Det er imidlertid viktig å poengtere at det ikke kun er 
rent økonomiske årsaker som er grunnen til dette. Totalgravning for hånd genererer et enormt 
stort rådatamateriale, som må bearbeides og tolkes, samt et vell av infonnasjon som er så stort 
at et enkelt menneske eller en mindre gruppe, som et forskerteam gjeme er, vanskelig kan 
utnytte dette på noen fornuftig måte. Muligheten til å løfte blikket og jobbe problemrettet med 
helheten, ja enda deler av materialet, blir dermed begrenset. Av rent vitenskapelige årsaker 
blir derfor også totalgravning for hånd av meget store lokaliteter en utopi - mer spissede og 
problemrettede strategier framstår som realiteten . 

Flateavdekking er en alternativ teknikk for undersøkelser av store boplasser, ulike 
utvalgsstrategier er en annen. Erfaringene fra Svinesund tilsier imidle1iid at så sant boplassene 
ligger i landskapsrom under 300 kvadratmeter, der undergrunnen både er finkornet og urørt av 
moderne inngrep, kan flategraving for hånd i ruter og lag være en meget god måte å få mest 
mulig informasjon ut av boplassen, både med hensyn til funnspredning og pav1sning av 
strukturer. Per dags dato finnes det ingen altemati ve teknikker som gir støtTe 
infom1asjonsutbytte. 

UTG RA VNINGSSTRATEGI - FLATEAVDEKKING 

Ola Rønne 

I Norge ble metoden først tatt i bruk i Vest-Agder av Perry Rolfsen på 1970-tallet. På 1980-
tallet ble den videreutviklet og tilpasset norske forhold av Forsandprosjektet i Rogaland 
(Løken et al. 1996). Metoden ble utviklet for å påvise spor etter bosetning i dyrka mark. Fordi 
jordbearbeiding vanligvis ødelegger gulvlag og strukturer over undergrunnen, fjerner man ved 
maskinell flateavdekking i dyrka mark matjordlaget, dokumenterer og tolker spor etter 
nedgravninger i undergrunnen. Vanligvis er dette stolpehull som danner hustomter, groper, 
ildsteder, kokegroper og spor av utpløyde graver. Unntaksvis kan en finne rester av kulturlag, 
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gulv i hus, gammelåkerlag, gravrøyser, rydningsrøyser, rester av steingjerder m.m. (se f.eks . 
Bårdseth 2002, Børsheim og Soltvedt 2002). 

Maskinell flateavdekking i form av sjakting i dyrka mark er blitt en svært utbredt metode for å 
registrere kulturminner i åker. Åpning av større og mindre felt i dyrka mark med påfølgende 
dokumentasjon og undersøkelse av anlegg og strukturer, er i dag trolig den vanligste formen 
for arkeologisk undersøkelse. Arealmessig er det uten tvil den aller største. Gravemaskinen er 
i dag et vanlig hjelpemiddel ved en moderne utgravning, også ved mer tradisjonelle 
undersøkelsesobjekter som for eksempel gravhauger. Stolpehull og anlegg fra flateavdekking 
er blitt et massemateriale på samme måte som middelalder- og steinaldermateriale. 
Utviklingen av måledatabehandlingsprogrammer og GIS har gjort at funn og datamateriale 
lett kan viderebearbeides og publiseres. Et slikt massemateriale har også et potensial for 
statistisk behandling. Med unntak av selve dokumentasjonen som har gått fra håndtegning til 
å bli mer og mer digital, er lite forandret ved selve undersøkelsesteknikken og strategiene 
siden Forsandprosjektet utviklet metoden mellom 1980 og 1990 (Løken et al. 1996). 

Flateavdekking som metode representerer et vannskille i norsk arkeologi. Før denne metoden 
ble tatt i bruk var det i hovedsak12 artefaktene som fikk oppmerksomhet, og strukturene var 
underordnet artefaktene. Med flateavdekking er det i prinsippet det omvendte som skjer: 
Strukturene blir det primære og dernest relasjonene mellom struktur og artefakt. 

FLA TEA VDEKKING I SKOG 

Gjennom 90-tallet er flateavdekking i dyrka mark blitt en standardmetode for å undersøke 
jordbruksboplasser. Etter tusenårsskiftet begynte gravemaskinen for alvor å bevege seg bort 
fra matjorda og inn i nye og mer ekstreme miljøer. 

Bruk av maskin i skog til å grave i og omkring tufter fra steinalderen, ble først prøvd ut på 
Rødsmoen, Åmot kommune, Hedmark. Gravemaskin ble her kombinert med prøvestikking og 
graving i ruter, kvadranter og lag, samt sluttføring av sjakter med spade. Prosjektet brukte 
også maskinell avtorving for å få fram konsentrasjoner med skjørbrent stein, artefakter og 
brente bein. Motivasjonen for å bruke maskin var primært begrensede ressurser som gjorde 
det vanskelig å totalgrave for hånd (Boaz 1997). 

FLATEAVDEKKING I SKOG VED SVINESUNDPROSJEKTET - BAKGRUNN OG ERFARINGER 

Bakgrunnen for å forsøke å tilpasse maskinell flateavdekking til skog er den teoretiske 
tilnærmingen i prosjektplanen hvor problemer som sosial integrasjon, med vekt på å knytte 
integrasjon til romlige strukturer, sto sentralt. Også boplassenes størrelse, hvor trolig 21 av de 
registrerte lokalitetene kan ha vært over 500 m2 og følgelig vanskelig kunne totalgraves 
manuelt, gjorde at en metodisk nytenkning var ønskelig (Glørstad 2001). For å nå målene og 
frembringe ny kunnskap, var det viktig å undersøke større flater enn det som var vanlig på 
steinalderutgravninger. Derfor ville vi forsøke å bruke gravemaskin til å åpne så store 
sammenhengende flater som mulig for å lete etter strukturer og helst hus- og hyttetufter. 

Praktisk gjennomføring 

Aller først ble trærne på lokaliteten hugd, og tømmer og kvist ble kjørt vekk. Etter 
avskogingen var det lettere å vurdere terrenget og finne flater som var store nok til å kunne 

12 Utsagnet er spissformulert, men gjenstandene får som regel forrang i forhold til anlegg. For eksempel i 
gravsammenheng er det som regel gravgavene som tradisjonelt har blitt oppfattet som det mest interessante i 
forhold til de konstruktive elementene i en gravhaug. 
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avdekkes med maskin. Det ble også prøvestukket for å få en oversikt over funnspredningen . 
En kombinasjon av funnspredning og topografiske kriterier ble lagt til grunn for hvordan 
feltene ble lagt ut. Lokalitetene ble også fosfatkartert , men resultatene av analysen ble først 
ferdige etter avdekkingen, slik at disse dataene ikke kunne benyttes i feltsituasjonen. I praksis 
fikk de topografiske forholdene forrang, vi begynte å avdekke på de største sammenhengende 
flatene . 

Prøving og feiling 

Forutsetningen for å flateavdekke er at det er mulig å skape sammenhengende flater hvor en 
kan observere nedgravninger. I skog er dette ikke selvsagt, fordi stubber og røtter har 
forstyrret lagdelingen. Granskog gir surt jordsmonn som fører til podsolidering. Eventuelle 
matjordlag og kulturlag blir utvaskede, og brunjorda kan forsvinne helt. Fordi det ikke 
eksisterer skille mellom matjord og undergrunn, er et av hovedproblemene å finne riktig nivå 
hvor det er mulig å observere strukturer. I utgangspunkete trodde vi at å fjerne I O cm burde 
være rikelig for å finne anlegg i områder som ikke har vært dyrket i moderne tid. På grunn av 
overnevnte utvaskinger viste dette seg å være feil. Mye tid gikk derfor med til å fjerne masser 
manuelt i stedet for å gå dypere med maskin. I Svinesundområdet var det nødvendig å fjerne 
mellom 20 og 30 cm for å finne anlegg. Denne observasjonen ble også gjort på Rødsmocn 
(Boaz 1997: 83). Metodisk kan en la gravemaskinen grave i 5-10 cm lag ned til ønsket dybde 
som ligger mellom 20 og 30 cm under markoverflate, i områder med sterk utvasking og 
anrikning. Mellom hvert tak med gravemaskin bør det renses opp med krafse med tanke på å 
finne skjørbrent stein eller strukturer. Hvis man åpner store felt kan det være en fordel å sette 
igjen profiler slik at man har kontroll på dybden i feltet. Uten lag å følge er det ikke lett å 
holde samme nivå over store flater. 

I skog blir flaten forstyrret av stubber. Å fjerne røtter og stubber manuelt er tidkrevende og 
tungt arbeid. På Torpum 9a ble derfor de fleste stubbene stående igjen etter flateavdekkingen. 
Utgravingsfeltet var omlag 1480 m2, i forkant av utgravningen ble det fjernet 49 trær fra dette 
området, det vil si ett tre pr. 30 m2

. Stubbene etter trærne utgjorde et areal på omlag 120 111
2

, 

eller ca 8 % av det undersøkte arealet. På Torpum hadde hver stubbe et gjennomsnittlig areal 
på 2,4 111

2
. I utgravningssesongen 2003 ble det derfor gjort forsøk på fjerne stubber maskinelt , 

på lokaliteten Langkas 1. Følgende teknikk ble applisert av maskinfører: Hver rot ble forsiktig 
løftet opp slik at den brakk av inne ved selve stubben. Deretter bikket han rota fram og tilbake 
til "hjerterota" brakk. Hvis stubben var stor kunne den knuses eller splittes ved å slå grabben 
ned i midten. En forutsetning for å lykkes med å fjerne stubbene på en skånsom måte, er at en 
tar seg god tid på hver stubbe. Til slutt blir en stående igjen med en jevn fin flate. Massene 
blir litt omrotet akkurat i senter av stubben, men dette er bedre enn ikke å få undersøkt 
området. Det er lettere å få oversikt over feltet uten de visuelle forstyrrelsene som stubbene 
utgjør, slik at skadene på undergrunnen oppveies av infonnasjonsøkningen. 

AVTORVING MED MASKIN 

A vtorving både for hånd og med gravemaskin ble forsøkt i skogsterreng. Noe forbausende var 
det at avtorving med gravemaskin ikke bare var arbeidsbesparende, men at det i de fleste 
tilfeller var like skånsomt mot gjenstandsmaterialet/stratigrafien som en manuell avtorving 
med spade og krafse. Det er flere grunner til dette . Et flatt skjær på grabben gjør at maskinen 
blir liggende oppe på røttene slik at en ikke roter opp for mye masse. Moderne gravemaskiner 
har følsomme styrestikker, og en dyktig fører kan skrelle av lag med en presisjon på noen få 
centimeter. 
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FUNNMATERIALET 

Lokaliteten Torpum 9 var funnrik. Strategien vi anla i første sesong var at hvert funn fikk et 
unikt nummer og ble målt inn. Dette var svært arbeidskrevende, og derfor gikk vi over til at 
alle funn innenfor omlag 50x50 cm ble tatt inn under samme funnummer. Også dette viste seg 
svært tids- og arbeidskrevende. Dette sinket undersøkelsen og skapte svært mye ekstraarbeid 
med innmåling, merking av funnposer og arbeid med å kvalitetsikre dataene. På lokaliteten 
Skogsmossen i Øst-Sverige ble funnene samlet inn i et rutenett på 5 meter (Hallgren 2000: 
175). Dette er nok en mer realistisk målestokk hvis en skal samle inn funn. I den andre 
sesongen oppga vi å ta inn alle funn, og vi konsentrerte oss om å ta inn diagnostiske funn og 
funn knyttet til anlegg og kontekster. Vår konklusjon er at det ikke er mulig å kombinere det å 
grave store flater med maskin, samtidig som en skal ta vare på alle funn. 
Flateavdekkingsmetodens styrke består i at man kan undersøke store områder på en 
kostnadseffektiv måte. Det er primært strukturer og anlegg som er målet for enhver 
flateavdekking enten den skjer i skog eller i dyrka mark. Vi valgte derfor å konsentrere 
artefaktinnsamlingen til strukturer og anlegg. Funnenes rolle blir da primært knyttet opp mot 
disse. Funnene er derfor ikke representative på en statistisk måte, men har likevel kvalitative 
verdier, særlig sett i sammenheng med fortolking av anlegg. Som eksempler kan nevnes at 
funn av keramikk og brent kom i anlegg tolket som stolpehull på Torpum 9a, styrker 
tolkningen av anlegget. 

STRUKTURER OG ANLEGG 

Jeg har valgt å bruke begrepet struktur som en samlebetegnelse på både naturlige og 
kulturelle fenomener i jorda. Begrepet anlegg innebærer en tolkning av at det er 
menneskeskapt. 

På en vanlig flateavdekking konsentreres letingen etter anlegg utfra visuelle kriterier. 
Vanligvis er et anlegg mørkere enn de omkringliggende masser. I skog, hvor jordsmonnet er 
utsatt for utvasking og anrikning, skogbranner og rotvelter, må også andre kriterier brukes for 
å skille ut anlegg. Ildsteder defineres ut fra ansamlinger med skjørbrent stein. Jo eldre de er, jo 
mer utvasket vil de være. I de fleste nøstvetildstedene tegnet kullet seg som en mørkere profil 
under selve ildstedet. I flaten var det svært lite kull. Dette medførte at kun de ildstedene fra 
denne perioden som hadde skjørbrent stein i toppen, ble funnet. I den andre enden av 
tidsskalaen, viste kokegrop fra jernalder seg svært tydelig. Til sammen ble det funnet og 
undersøkt fem stolpehull på Torpum 9 og Langkas 1, som begge var lokaliteter i skog. 
Skoningstein og skjørbrent stein var svært viktige kriterier for å finne anleggene. Også evnen 
til å holde på fuktigheten kan gjøre at anlegg skiller seg ut. Funn av gjenstander og kom i 
stolpehullene ble komponenter for å underbygge en troverdig tolkning av disse anleggene, 
som i utgangspunktet var svært utydelige. På bakgrunn av undersøkelsen må en konkludere 
med at det er vanskelig, men ikke umulig å finne stolpehull og rester av stolpebygde hus i 
skog. Det er svært sannsynlig at stolpehull uten skoningstein eller funn vil være vanskelig å 
skille ut fra naturlige fargeforskjeller i undergrunnen. 

NATURLIGE STRUKTURER 

Rotvelter 

I områder med sterk utvasking og skog er det vanskelig å skille naturlige strukturer fra 
menneskeskapte anlegg. Særlig rotvelter kan ligne på hyttetufter eller nedgravninger. 
Rotvelter kan ha en svæ1i komplisert stratigrafi (se figur 25). Undersøkelser viser at opp til 33 
% av markoverflaten i skog kan være forstyrret av rotvelter (Langohr 1993 ). På Torpum 9, 
hvor vi har undersøkt to strukturer tolket som rotvelter, består den generelle stratigrafien av et 
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tynt humuslag på toppen, deretter sand og gruslag som gradvis går over i finere masser, silt og 
leire dypere ned i profilet. Den ene strukturen (figur 25) besto av en flekk med silt. Denne 
strukturen ble først tolket som et mulig leiredepot. En mer sannsynlig tolkning er at silten har 
fulgt med rotvelten. Hullet er senere blitt fylt med fin sand, slik at når siltklumpen falt av 
rotvelta, var det ikke lengre kontakt til dypereliggende siltlag. Den andre rotvelten tegnet seg 
som en oval renne med silt i midten. Hesteskofonnede, runde og ovale renner er ikke uvanlige 
former på rotvelter. I et profilsnitt vil denne type strukturer vanligvis være mer uregelmessige 
enn en bevisst nedgraving (Ortman & Ottander 1998). 

■ Mørk brunsort sand 

Brungul sand 

■ Jernutfelling 

Figur 25: Profil av struktur tolket som rotvelte. 

Skogbrann 

L = Leire/silt 
S = Stein 
A = utgravd i 200 I 

0 0,5m 

Rotbranner og anrikning/utvasking kan være svært vanskelig å skille fra menneskeska,r,te 
anlegg. Skogbranner representerer et kildekritisk problem med henhold til uttak av I C
prøver. I sjakten som ble lagt tvers over Torpum 9, gjennom myra, kunne vi observere brente 
røtter på mer enn en meters dyp. Også anlegg tolket som mulig stolpehull, viste seg å være 
brente røtter eller at røtter hadde vokst igjennom anlegget (A26 foto 25445 nr. 24). Det siste 
er ikke uvanlig fordi jorda i et anlegg ofte innholder mer næring enn de omkringliggende 
masser, slik at røtter får bedre vekstvilkår her. At konteksten var sikkert menneskeskapt var 
derfor høyt prioritert når det gjaldt å ta ut kullprøver til datering. Også typen av kull er viktig. 
Skogbranner opptrer oftest i barskog (As u.å.). Vedartsbestemmelse blir derfor et av 
verktøyene til å bedømme konteksten. Makrofossiler, kom og hasselnøttskall har gitt 
dateringer som stemmer godt overens med gjenstandsmaterialet når de stammer fra 
veldefinerte anlegg. 

DYPSJAKTING 

Etter at hovedundersøkelsen av Torpum 9 var ferdig, ble de største flatene dypsjaktet. 
Hensikten med dette var å søke etter graver, fortrinnsvis fra steinalder. Undersøkelsen ble 
foretatt ved at maskinen tok av lag på 10-15 cm. Mellom hvert lag ble det renset opp og lett 
etter nedgravinger. Maskinene gikk ned til en dybde på en halv til en meter. Ved 
undersøkelsen ble det funnet et nytt ildsted (A505) og en del mindre strukturer, trolig 
naturdannelser. Graver ble ikke påvist under denne delundersøkelsen. 
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FLATEAVDEKKING OG SØK ETTER STEINALDER I DYRKA MARK 

På lokaliteten Stensrød, som lå i dyrka mark, var det innkommet to senneolitiske steinøkser. 
Under registreringen ga mørke flekker i undergrunnen, tolket som gammelåker dateringer til 
senneolitikurn og bronsealder (Glørstad og Boon 2000, Rønne 2003b ). Et bevisst søk etter 
senneolitiske hus ble satt i gang med vanlig maskinell flateavdekking (Løken et al. 1996). 

Forutsetningen for å finne og skille ut neolittiske hus, er at utgraveren har en formening om 
hvordan de ser ut. Under utgravingen på Stensrød var det derfor til å begynne med vanskelig å 
skille ut hus I, fordi veggstolpehullene var svært store og tydelige, og de ble tolket som flere 
faser i en midtstolperekke. Dette problemet løste seg med tolkingshjelp av andre kollegaer. 
Men det illustrerer problemet med å finne toskipede hus uten bevarte veggstolper eller 
veggrøfter. Det illustrerer også at erfaring og tolkningsrnodeller er svært viktig for å få fram 
og tolke strukturene i felt (Nielsen 2001: 80). 

Enkelte ganger kan graden av utvasking fortelle noe om anleggenes alder, de mest utvaskede 
er de eldste . Motsatt kan tydelige anlegg visuelt forstyrre de mindre tydelige . Det er derfor 
viktig ikke kun å undersøke og datere de husenheter man har tolket som sikre hus, men også 
de stolpehull og anlegg som er til overs . Dette er den eneste måten man i ettertid kan 
sannsynliggjøre nye hustyper som man ikke finner under selve utgravningen . Datering av 
anlegg som ikke hører til ferdig tolkede hus, kan også si noe om bruksintensiteten i området. 
Det er klart at en måte å få et bedre datamateriale på, er å behandle tiloversblevne stolpehull 
statistisk. Gitt et antall stolpehull vil man kunne regne seg fram til hvor mange hus som kan 
ha stått på en lokalitet. Dette forutsetter også at man tar ut 14C-prøver og makroprøver av 
anlegg som ikke hører til ferdigtolkede hustomter. Under utgravningene på Stensrød hadde vi 
ikke infrastruktur til å ta vare på jordprøver fra andre strukturer enn husene. Men i dag 
eksisterer det maskiner for sålding av makrofossiler, slik at prøver kan tas og magasineres for 
fremtiden med en langt mindre arbeidsbyrde og plassmengde enn før (se kapittel om 
makrofossil er) . 

OM Å FINNE DET UKJENTE 

Håkon Glørstad 

Når man oppsummerer et prosjekt, velger man gjerne å fokusere på positive erfaringer og 
resultater, kanskje med tanke på å bekrefte verdien av eget virke, men også fordi det er de 
gode resultatene som får mest betydning for videre forskning. Oppsummeringen av 
Svinesundprosjektet er intet unntak til denne regelen, men i forbindelse med de metodiske 
betraktningene kan det også være verdt å fokusere på hva som ikke gikk så bra og hvilke 
situasjoner planlegging og forberedelser ikke hadde tatt høyde for. To fornminnetyper korn 
overraskende på prosjektet i feltsituasjonen . Begge fornminnetypene lå i utmark, var lite 
synlige og representerte spor fra forhistorien man vanligvis ikke finner. 

Jordbruksbosetning fra steinalderen er nesten ukjent på Østlandet, og før undersøkelsene på 
åkrene på Stensrød var ikke regulær neolittisk gårdsbosetning kjent. Det var derfor en viss 
usikkerhet knyttet både til hvordan denne bosetningen så ut og hvor den var å finne . 
Forskningen har tradisjonelt fokusert på de gode jordbruksbygdene ved raryggene som det 
viktigste locus for det neolittiske jordbruket i Østfold (Johansen 1976, Østrno 1988a, 1998). 
Måten man vanligvis leter etter bosetning fra steinalderen rundt Oslofjorden på, er å se etter 
egnede områder for kystboplasser langs de gamle strandlinjene, og det er derfor primært 
strandbundne fangstboplasser man leter etter - og finner . Svinesundøyas terreng var jo 
nettopp et slikt klassisk område for fangstbosetning, og det var primært denne man hadde i 

95 



Svinesundprosjektet bind 4 Varia 57 

tankene ved registrering. Boplassen Torpum 9 var registrert som en stor, strandbundet 
nøstvetboplass ved konsekvensutredningen for ny E6 tidlig på 1990-tallet. Ved registreringen 
i 2000 var det liten grunn til å trekke i tvil denne tolkningen. Boplassen var imidlertid så stor 
at en konvensjonell totalutgravning var umulig. Det ble derfor besluttet at denne 
nøstvetboplassen delvis skulle flateavdekkes. Det var i forbindelse med dette at flere av de 
senneolittiske strukturene og oldsakene dukket opp. De konvensjonelle utgravningene på 
Torpum 9b frambrakte også senneolittiske funn og strukturer, men det er lite trolig at disse 
ville blitt tolket som del av neolittisk gårdsbosetning uten flateavdekkingen og de resultatene 
man fikk fram med denne metoden. En av de viktigste oppdagelsene på boplassen var det 
neolittiske åkersystemet med rydningsrøyser og steinstrenger. Spesielle lokaltopografiske 
forhold gjorde det mulig å datere røysene til slutten av steinalderen. Røysene var nesten ikke 
synlige på overflaten ved oppstart av utgravningen. Visste man at de var der, var det likevel 
mulig å se hvor de lå, og flere røyser ble oppdaget utenfor det regulære utgravningsfeltet. 
Hadde man ved registreringen vært spesielt på utkikk etter slik røyser, er det mulig at de ville 
ha vært oppdaget. Dette bringer de mange og ofte lite markerte røysfeltene som i dag ligger i 
utmark, inn i et nytt lys. Undersøkelsene på Torpum 9 viser nemlig at slike felt faktisk kan 
være så gamle som 4400 år. Tar man med i betraktningen hvor utbredt funn av 
storsteinsredskaper fra senneolitikum er; de finnes ofte i mmåder som i nyere tid kun har vært 
dyrket som nødløsninger, er det flere forhold som tyder på at det senneolittiske jordbruket har 
vært meget ekstensivt, og at kravene til lokaltopografien, i våre øyne, har vært små. Det 
landskapsrommet som Torpum 9 i dag utgjør, kan i hvert fall vanskelig regnes som særlig god 
åkennark. Ser man bort fra at grunnen var svært utvasket og delvis myrlendt, noe som ikke 
var tilfellet i slutten av steinalderen, er selve arealet tilgjengelig for åkerbruk ikke stort og 
løsmasseavsetningene flere steder grunne. Likevel var det drevet intensivt åkerbruk der i 
senneol itikum. 

Om resultatene fra Torpum 9 har allmenn betydning, bør søk etter synlige fornminner i form 
av røyser og dårlig markerte steinstrenger også være en del av prosedyrene ved 
steinalderregistrering. Det er i hvert fall lite trolig at senneolittisk jordbruksbosetning kan 
påvises ved prøvestikk. Både ved undersøkelsene på Torpum 9 og Stensrød framkom det 
svært lite flintmateriale som kunne dateres til senneolitikum. Selv på Torpum 9b som ble 
gravd ut i ruter og lag, og der alle massene ble såldet, kom det kun fram en liten håndfull 
a1iefakter som kan dateres til senneolitikum. Flintteknologi ser derfor ut til å ha hatt liten 
betydning på denne typen jordbruksboplasser. Christopher Preseott poengterer at 
senneolitikum egentlig er begynnelsen på metallbrukende tid i Norge (Prescott 1996: 85). 
Man kan derfor tenke seg at egger av metall i noen grad hadde erstattet flinten på denne tiden 
(jf. Vandkilde 1996: 262-272 mht. danske forhold). 

Sjansen for å treffe på senneolittiske artefakter i prøvestikk må betraktes som liten. Prøvestikk 
kan imidlertid ha betydning for vurdering av alderen på funn av fossil åkermark. Det er lite 
trolig at matjord er bevart i åkermark fra steinalderen, når slike anlegg kan påvises i utmark. 
Skulle jordprofiler med matjord derfor framkomme, er nok sannsynligheten mindre for at det 
dreier seg om jordbruk fra steinalderen. 

Undersøkelsene ved Svinesund viser at det neolittiske jordbruket, i hvert fall det 
senneolittiske, foregikk i områder relativt langt fra det vi i dag oppfatter som de beste 
jordbruksbygdene. Den store spredningen av enkle skafthulløkser, som regnes som et av de 
viktige redskapene for å rydde åkermark i perioden (Østmo 1975, 1978), er med på å forsterke 
inntrykket av et omfattende og variert jordbruk i slutten av steinalderen. De gode 
åkerområdene, som egner seg for moderne jordbruk, har nok i mesteparten av tiden etter 
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steinalderen vært intensivt dyrket, og i nyere tid er det nok her de største inngrepene i grunnen 
er gjort. Det er derfor ikke sikkert at særlig mye av det eldste jordbruket er bevart på slike 
steder. De mer perifere områdene for jordbruk har nok i mye større grad fått ligge i fred for 
moderne forstyrrelser. Det er kanskje i disse områdene sjansen er størst for å finne forholdsvis 
velbevarte spor etter neolittisk jordbruk og hvor uttellingen av systematisk leting gir best 
resultat. Undersøkelsene ved Svinesund peker i hvert fall i denne retning. 

Gravfeltet på Langkas I var også et fornminne som forholdsvis uventet kom for dagen under 
feltarbeidet. Det kan synes utrolig at et helt gravfelt ikke var synlig ved registreringen. De to 
mest synlige gravene var fullstendig dekket av tett granplanteskog, noe som et stykke på vei 
forklarerer hvorfor feltet nesten·ble oversett. Helt oversett var imidlertid ikke feltet, da det var 
nevnt som et usikkert fornminnefelt ved registreringen for Økonomisk kartverk på 1960-tallet. 
På eldre kart i kartserien var området også merket av som mulig fornminne. Ved inspeksjon 
av området sommeren 2000 framsto ikke de registrerte fornminnene som særlig tydelige eller 
lettolkelige. Den viktigste grunnen til at det ble startet undersøkelser på stedet, var funn av en 
kokegrop eller et ildsted i et prøvestikk under konsekvensutredningen på 1990-tallet, som 
måtte være forhistorisk (Olstad u.å. , Rønne 2004). 

Spørsmålet er om det er mulig å dra lærdom av tilfellet Langkas 1 for framtidige 
registreringer. I en registreringssituasjon er det i praksis umulig å fjerne alle plantefelt og 
områder med tett underskog, og registrering med tanke på synlige fornminner under slike 
forhold, vil derfor alltid være vanskelig. En registrering der torv og deler av undergrunnen ble 
fjernet med gravemaskin, slik man bruker søkesjakter i dyrket mark, kunne være en alternativ 
løsning. Problemet med en slik teknikk er imidlertid for det første at inngrepene i grunnen og 
eventuelt vegetasjonen, blir store. For det andre må området ikke ha for mye vegetasjon, om 
man skal kunne bruke maskinen effektivt. For det tredje vil det ved registreringer i store 
områder, praktisk være umulig å legge søkesjakter ut i alle utmarksområder. En bedre 
innfallsport er antakelig en kombinasjon av arkivstudier og terrenganalyse. Lankas 1 lå på en 
markert åsrygg som lå strategisk plassert i landskapet med hensyn til kommunikasjon. Det var 
synlige fornminner rett i nærheten (bygdeborgen Børsåsen) og arkivopplysninger om mulige 
fornminner på stedet. Slike indikasjoner og momenter kan danne en nøkkel for hvilke 
områder som peker seg ut for mer intensiv leting, enten ved visuell registrering eller eventuelt 
med søkesjakter. Dette forutsetter nok tid til forberedelser i forkant av feltarbeidet, der man 
både har gått gjennom fornminneopplysningene for Økonomisk kartverk, arkivopplysningene 
i Topografisk arkiv, Oldsaksamlingens tilvekstkataloger og eventuelt andre kilder, som 
historiske kart og bygdebøker. 

OPPSUMMERENDE OM REGISTRERING, UTGRAVNING OG FORNMINNETYPER 

Thukydides ' resonnement om faren ved slutninger på negativt grunnlag dannet et viktig 
utgangspunkt for de metodiske strategiene ved undersøkelsene ved Svinesund. Oppgaven var 
å utforme undersøkelsesstrategier som kunne utnytte informasjonspotensialet som faktisk lå i 
kildematerialet. Styrken til steinaldermaterialet fra Oslofjordsområdet ligger hverken i gode 
bevaringsforhold for organisk materiale, overdådig flintteknologi eller geografisk stabilitet i 
lokalisering av bosetningen. Tvert i mot er området preget av ekstrem utvasking og 
nedbrytning, telehiv og et landskap i stadig endring. Disse kvalitetene er ikke ubetingede 
ulemper, men materialets største styrke. Utvaskingen har ført til at steinalderens 
bosetningsområder i liten grad har vært interessante for yngre virksomhet, annet enn beite og 
tømmerhugst. Den vertikale distribusjonen av oldsaker og strukturer er dermed temmelig 
intakt. Stor landhevning og kysttilknytning på bosetningen har også ført til at de ulike 
høydenivåene er bosatt i temmelig kort tid, noe som gir detaljert innsyn i avgrensede, 
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historiske sekvenser. Landhevningen bidrar også til at materialet relativt uproblematisk kan 
sorteres kronologisk etter høyden over havet. Oslofjordsområdet er dermed et nøkkelområde 
for studiet av boplassorganisering, både i et synkront og et diakront perspektiv, men også i et 
makro- og et mikroperspektiv. Oppløsningen på studiet kan være fra boplassorganisering på 
en lokalitet til alle lokaliteter innenfor regionen eller området. De fleste boplassene som er 
presentert av prosjektet, er undersøkt med tanke på å i størst mulig grad forstå den totale 
organiseringen av det landskapsrommet boplassen representerer. 

Kunnskapen om hvordan kystbosetningen ligger i terrenget og dateringsrammene for denne 
bosetningen, må sies å være god. Teknikken med registrering på grunnlag av prøvestikk og 
topografisk avgrensning av boplassen, har fungert godt som planleggingsverktøy i forkant av 
utgravningsprosjektet. Likeså har kombinasjonen av arkivstudier/løsfunnstudier og 
søkesjakter i dyrket mark vært et godt hjelpemiddel, med tanke på å påvise 
jordbruksbosetning fra steinalderen. 

Fornminner i utmark fra jernalder som er lite synlige eller nænnest usynlige på overflaten, og 
jordbruksboplasser fra yngre steinalder i utmark, er fornminnetyper som man på nåværende 
tidspunkt har dårlig kunnskap om, og som det er vanskelig å registrere. Her ligger det store 
utfordringer med tanke på framtidige prosjekter og undersøkelser. 

Den viktigste metodiske konklusjonen er, etter min mening, likevel den at det aller meste 
materialet fra steinalderen kan bli et spennende og informasjonsgivende kildemateriale. Dette 
krever imidlertid spesielt engasjement og vitenskapelig kompetanse gjennom hele 
skapelsesprosessen av data, da det i like stor grad er det arkeologiske feltet , gjennom sine 
agenter som skaper data, som det er data som skaper forskningsfeltet. Det meste materialet 
har en vitenskapelig verdi som overskrider det. Det er derfor først i en større faglig eller 
vitenskapelig sammenheng at betydningen til en boplass eller en funngruppe kommer fram . 
Av denne grunn er det viktig at også de tilsynelatende uinteressante eller graveteknisk 
"kjedelige" fornminnene undersøkes i henhold til en mer overordnet strategi. Dette stiller krav 
til fagmiljøets kompetanse og forutsetter muligheten for å kunne arbeide målrettet i et 
langsiktig perspektiv. 

98 



Svinesundprosjektet bind 4 

Fosfatanalyser 

Ola Rønne 

Varia 57 

At menneskelig avfall på forhistoriske boplasser ga forhøyet fosfatinnhold i jorda ble 
oppdaget av Olof Arrenius allerede på 30-tallet (Provan 1971). På Stavanger museum og 
senere Arkeologisk museum i Stavanger har man siden 60-tallet beskjeftiget seg med 
fosfatanalyser. Metoden ble introdusert av Donald Provan og senere videreutviklet av Sverre 
Bakkevig, for bruk under norske forhold . 

Fosfater som stammer fra nedbrutt organisk materiale tilført av mennesker, vil kunne 
akkumuleres i jorda i flere tusen år. Kildene til fosfater fra menneskelig aktivitet er i hovedsak 
avføring fra mennesker og dyr, avfall av bein, kjøtt, fisk, planter og skjelett fra graver. Aske 
gir også forhøyede fosfatverdier (Bakkevig 1980). Av de overnevnte er bein spesielt 
fosfatholdig . Steinalderlokaliteter der ervervet i hovedsak er basert på jakt og fiske, kan derfor 
ha større fosfatkonsentrasjoner i forhold til yngre lokaliteter, hvor korn er en større del av 
dietten. 

Jordkjemien og hva som skjer når en tilfører fosfater til jord, er en komplisert prosess og er 
styrt av mange faktorer som surhetsgrad, jordsmonn og vanngjennomstrømming. I 
podsolprofiler vil fosfatene bli vasket ut av bleikjordlaget øverst i profilet, men kan bli anriket 
med metallene i anrikningslaget dypere i profilet. I svært sandrik jord med lave verdier av 
jern, aluminium og kalsium, vil utvaskingen være stor. I jord med pH verdier 6.0-7 .0 (svakt 
sur jord) vil utvaskingen skje hurtig (Provan 1971 ). Men det er også i et surt miljø at 
utvaskede fosfater vil bindes til jern og aluminium dypere nede i sedimentene (Blidmo 1984). 

B AKGRUNN FOR UNDERSØKELSENE 

Svinesundprosjektet har lagt ned en del ressurser i fosfatanalyser. Her skal kort redegjøres for 
bakgrunnen til at disse analysene ble iverksatt. Fosfatanalyser har aldri slått helt gjennom i 
steinalderarkeologien på Østlandet. Riktignok brukte Egil Mikkelsen metoden i undersøkelsen 
av Frebergsvikboplassen (Mikkelsen 1975b), og fosfatanalyser er presentert av Einar Østmo 
fra Auveboplassen (Østmo 1997a, Bakkevig 1997). I Sverige er ·derimot fosfatanalyser et 
utbredt og viktig analyseredskap, som har gitt mange spennende resultater. Inspirert av 
svenske undersøkelser, for eksempel utgravningene på Skogsmossen i Øst-Sverige (Hallgren 
et al. 1997) og Knatten i Båhuslen (Johansson 1999), ble det planlagt å bruke fosfatkartering 
som et viktig hjelpemiddel til å påvise andre aktiviteter enn flintknakking på boplassflatene. 
På denne måten var det tenkt at man i forkant av utgravningene kunne få indikasjoner på 
hvilke områder som burde prioriteres for mer intensive undersøkelser. Fosfatverdiene skulle 
også inngå i totalfortolkningen av boplassområdet, som en viktig indikator for hvor 
avfallsdynger, slakteplasser, et cetera kanskj e hadde ligget. 

M ETODEN 

Fosfatkartlegging setter store krav til at man har kjennskap til hvordan fosfater forflytter seg 
naturlig i undergrunnen siden dette vil påvirke fosfatspredningen. Det er derfor viktig med en 
god oversikt over stratigrafien i undergrunnen og surhetsgrad i jordsmonnet for hver av 
boplassene som skal kartlegges. For å utføre testen og klare å vekte de forskje llige prøvene, er 
det viktig å ta ut prøver fra områder som ikke er påvirket av mennesketilført fosfater. Dette 
bør gjøres fordi forskjellige typer jordsmonn inneholder forskjellige mengder naturlig 
fosfater, som kan stamme fra geologiske forekomster og andre kilder. Det er viktig å ha 
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kontroll på denne bakgrunnsfosfaten for dermed å ha kontroll på nedre grense for hva man 
tolker som kulturpåvirket fosfater (Bakkevig 1980, Blidmo 1984). Referanseprøvene og 
fosfatprøvene de sammenlignes med bør ha så mange felles variabler som mulig. Det vil si at 
de i størst mulig grad bør stamme fra områder som har like sedimenter og har samme 
surhetsgrad. Å ta ut referanseprøver til å kalibrere de andre prøvene opp mot, kan i mange 
tilfeller være vanskelig. På Svinesund var de fleste lokalitetene små og avgrenset topografisk, 
slik at det var vanskelig å finne områder som vi var sikre på var upåvirket av menneskelig 
aktivitet i umiddelbar nærhet av boplassene. Dessuten lå boplassene så tett at det var 
problematisk å finne områder som garantert var helt fri for oldsaker. Problemet med å finne 
områder som en kan tenke seg er upåvirket av menneskelig fosfater, er også kjent fra andre 
undersøkelser (Bjorhem og Safvestad 1993: 32, Christensen 2003). Trolig representerer 
referansepunktene en mulig feilkilde fordi man i svæ1i få tilfeller med sikkerhet kan vite om 
området er påvirket av menneskelig fosfater eller ikke. 

Figur 26: Venstre bilde viser uttak av prøver per tiende cm fra sonden i felt. Prøvene oppbevares separat i 
isbitbokser. Høyre bilde viser analysene av prøvene i en prøvesøyle. Foto: Per Erik Gjesvold. 

P REPARERING OG ANALYSE AV PRØVENE 

Fosfatanalysene på Svinesund er utført i henhold til Sverre Bakkevig (1980) sine anvisninger. 
Analysen kalles gjerne spot test-metoden. Hver jordprøve ble, med 30 sekunders mellomrom, 
tilsatt to kjemikalieløsninger kalt løsning A (5 g ammonium molybdat, 35 ml saltsyre og 65 
ml vann) og løsning B (500 mg askorbinsyre og 100 ml vann). Prøvene ble så, etter 2 
minutter, tilsatt en "fiks" ( en del Tri-natriumcitrat-Dihydrat og to deler destillert vann) som 
stopper den kjemiske prosessen. 

Fosfatmengden ble målt for hver tiende cm nedover i grunnen. På de fleste boplassene har 
man tatt prøver ned til 70 og 80 cm, men på enkelte boplasser (Torpum 9, Torpum 9b og 
Torpum 13, felt 2) er det også tatt ut fosfatprøver på 90 cm dyp (der dette var mulig). Prøvene 
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ble hovedsakelig tatt ut i et 2x2 meters rutenett, med unntak av boplassene Torpum 1 ( 4x4 m 
rutenett) og Torpum 9 - der man har tatt utgangspunkt i prøvestikk, i rutenett på 7x7 meter. 

Fosfatmengden i hver enkelt prøve ble vurdert innenfor en skala fra 0 til 5; med 0 som fravær 
av fosfater og 5 som høyeste forekomst. Graderingen fra 0 til 5 var en vurdering i forhold til 
fosfatforekomsten på alle lokalitetene som ble fosfatkarte1i. Alle fosfatprøvene ble analysert 
og bestemt av samme person for å få et mest mulig enhetlig resultat. 

0: Fravær av fosfater. Ingen utslag, eller færre enn 2 blå "fosfatkom" er registrert . Med 
fosfatkom menes blå flekker på størrelse med sandkorn. 
1: Kun blå "fosfatkom"; flere enn 2 færre enn 10, eller svært svakt blålig skjær. 
2: Kun blå "fosfatkom"; Flere enn 10. 
3: Sammenhengende blå "fosfatfelt", i tillegg til "fosfatkom". 
4: Større, sammenhengende "fosfatfelt" . 
5: Kraftig blå farge over hele prøven, gjeme med stråler ut fra sentrum. 

Der prøver ikke ble tatt ut, blant annet på grunn av berg i undergrunnen, ble tallverdien - 1 
registre11. Denne tallverdien er ikke tatt med på selve kartene, men finnes i de aktuelle 
fosfattabellene. Spredningskartene skiller ikke mellom verdien -1 og 0. De er begge tildelt 
hvit som farge. 

Bruken av fosfatprøver kan deles i to grupper, henholdsvis rekognoserende og deskriptive 
(Blidmo 1984: 23-24). Gruppene tilsvarer grovt sett registrering for å påvise lokaliteter og 
registrering for å tolke interne strukturer på en lokalitet. De kjennetegnes ved forskjellig 
størrelse på rutenettet prøvene tas innenfor. I sistnevnte gruppe bør rutenettet ikke være større 
enn 10 m mellom prøvene. Under normale forhold vil en fosfatkonsentrasjon fra en mødding 
kjennetegnes med en suksessiv økning mot sentrum (Blidmo 1984). 

På Svinesund har vi analysert prøver for å forsøke å fange opp interne sammenhenger på 
lokalitetene (deskriptive prøver). Rutenettet vi har tatt prøvene innenfor, er i de fleste tilfeller 
2x2 m, men på Torpum 9 er prøvene tatt i et 7x7 m rutenett og på Torpum I er prøvene tatt i 
et 4x4 m rutenett. Fordi det er relasjonen mellom verdiene som er det interessante i en 
fosfatkai1ering, forsøkte vi med forskjellig størrelse på rutenettet for å se om det oppstår 
forskjellige mønstre. Det var også et ressursmessig aspekt tilstede ved vurderingen av 
størrelsen på rutenettet. Et stort antall prøver er tids- og kostnadskrevende. 

Til å ta ut prøvene har vi benyttet spesiallagde jordsonder. Disse kunne bankes inntil 90 cm 
ned i jorda. Vi tok ut prøver for hver 10. cm nedover i grunnen. Årsaken til at vi var 
interessert i å ta prøver i flere plan, var at organiske fosfater brytes ned, vaskes nedover i 
grunnen og anrikes med mineraler nede i jorda. Teoretisk kan derfor antropogene 
oldtidsfosfater være avsatt nede i grunnen (Bakkevig 1980) under lagene med oldsaker. 
Spesielt vil dette utvasking- og anrikingsmønstret skje i sur og sandholdig jord. Begge 
grunnforholdene var til stede på Svinesund. I det store og hele var det podsolprofiler på de 
fleste lokalitetene, med unntak av Stensrød (som heller ikke ble kartert). Det vil si at fosfater 
og næringsstoffer som regel er fraværende i det øverste bleikjordslaget. Fosfatene skal da 
teoretisk være fiksert eller anriket i anrikingslaget dypere ned i profilet. Det ble også registrert 
hvilke typer masser som var i prøvesøylen, fordi kornstørrelsen betyr mye for hvordan 
fosfatene vises i prøvene, og fordi marine sedimenter kan inneholde naturlige fosfater fra 
nedbrutte marine organismer. 
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En annen grunn til at prøvene også ble tatt i vertikalplanet, er at man ikke på forhånd kan vite 
i hvilket nivå fosfatene, som er samtidig med steinalderbosetningen, ligger. Hvis vi hadde tatt 
prøver kun i toppen, ville vi fått få utslag på grunn av utvaskingen i området (se også 
Bakkevig 1980: 85). Det at fosfater viser seg i forskjellige nivåer nedover i grunnen, reiser 
flere spørsmål om hvordan resultatene skal tolkes. Skal man for eksempel legge nivået for 
høyeste fosfattall til grunn eller skal den totale mengden fosfater pr. søyle summeres som et 
utrykk for den engang totale fosfatmengden? Representerer utslag med fosfater forskjellige 
steder i søylen forskjellige tidshorisonter? Det er ikke entydig hvordan denne typen spørsmål 
skal besvares og det er uklart hvordan fiksering skjer i forskjellig jordsmonn. 

De forskjellige metodene som .brukes for å trekke ut fosfater gir også forskjellige svar med 
henhold til hvilke fraksjoner som ekstraheres. For eksempel vil noen metoder kun fange opp 
organiske fosfater mens andre vil fange opp fosfater bundet til mineraler som jern og 
aluminium. Med vår spot test bruker vi syrer som løser opp fosfater som er organiske og de 
som er bundet til aluminium og jern. Bakkevig ( 1980: 89) regner spot test verdiene 0-1 som 
naturlig fosfatinnhold i de fleste jordtyper som ikke er influert av mennesker. Verdiene 2-3 
viser naturlig fosfatinnhold i fosfatrike jordarter og menneskepåvirket jord. Verdiene 4-5 er 
antropogen fosfater. Bakkevig ( 1980: 89) understreker at enhver bør konstruere sin egen skala 
basert på hvordan det generelle fosfatnivået i området fremstår. Sammenligninger av spot 
testen og målinger av absolutt fosfater viser at spot testen ikke fanger opp fosfatinnhold under 
omlag 40 mg pr. 100 gjord. Dette representerer likevel ikke noe problem fordi så lave verdier 
ikke representer menneskepåvirket jord (Bakkevig 1980). 

REFERANSE PRØVER 

Seks prøvesøyler er tatt som referanseprøver på Svinesund. Området hvor referanseprøvene er 
tatt, ligger 78 m o.h. For å unngå at prøvene skulle være påvirket av antropogene fosfater, ble 
prøvesøylene tatt i et område som var godt prøveundersøkt og hvor det ikke var påvist flint 
eller andre spor av menneskelig aktivitet. Undergrunnen i området hadde, som på de fleste 
lokalitetene, en godt utviklet podsolprofil. Massene i prøvesøylene besto av sand. De hadde 
ikke spor av finere marine sedimenter i de dypere lagene, som silt, slik det var på mange av 
boplassene. Prøvene ble tatt i flatt terreng, de topografiske forholdene tilsvarer denned 
forholdene på mange av lokalitetene. Resultatet av analysen (se tabell 7) viser at det var fosfat 
i alle søylene. Det betyr (forutsatt at våre referanseprøver ikke er særlig påvirket av 
menneskelig aktivitet) at prøvene i fra de undersøkte boplassene bør korrigeres for fosfat og at 
det kun er de aller sterkeste utslagene (nivå 5 og kanskje nivå 4) kan være fosfater fra 
menneskelig aktivitet. Det er en tendens, både i referanseprøvene og i boplassprøvene, til at 
fosfatgehalten øker noe med dybden, men søylene i referanseprøvene varierer såpass mye 
innad at en entydig tolkning av antropogen fosfat versus bakrunnstøy er vanskelig. Ved bare å 
ta hensyn til de høyeste fosfatverdiene blir små og/eller svært gamle fosfatavsetninger 
utelukket fra tolkningene. Metoden fungerer derfor best for å skille ut områder med antatt 
store fosfatkonsentrasjoner, slik som møddinger og graver. 

FIL TER FOR FJERNING AV FOSFATER ANSETT SOM BAKGRUNNSSTØY 

Ved å konstruere et filter som fjerner noe av bakgrunnsstøyen, sitter man 1gien med de 
verdiene som er høyere enn den forventede bakgrunnsfosfaten. Disse verdiene kan ikke 
avskrives som naturlige forekomster av fosfater uten en nærmere tolkning. 

Filtret er konstruert med bakgrunn i de seks referansesøylene. Fosfatverdiene i horisonttalt 
plan, for hver tiende cm ble avlest. Deretter tok man hensyn til variabler som surt jordsmonn, 
og forventet utvasking og anriking i dypere lag. Dette resulterte i et sett med fosfatverdier 

102 



Svinesundprosjektet bind 4 Varia 57 

som ble ansett som ren støy og følgelig ble fjernet. Fordi vi antar at utvaskingen av fosfater er 
høyest i de øvre lagene, og anriking og akkumulasjonen er høyest i dypere lag, er filteret 
progressivt. Følgende fosfatverdier ble fjernet for hvert nivå (se tabell 6). 

10cm 20cm 30cm 40 cm 50cm 60cm 70cm 80cm 
0 1 o 2 1 o 2 1 o 2 1,2 o 3 1,2 o 3 

Tabell 6: Fosfatverdier som ble tolket som bakgrunnsstøy og som blejjernet i filteret. 

Sø leid. lOCM 20CM 

1 0 1 
2 0 0 

3 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 0 2 

Tabell 7: Referanseprøvene som ble benyttet for å kunne skille ut de mest vanligefosfatverdiene som inngikk som 
en del av bakgrunnsstøyen. 

Ved siden av kulturbetingede, forhøyede fosfatverdier kan fosfater også stamme fra fosfatrike 
bergarter og organiske avleiringer i geologiske sedimenter. Gammel havbunn (marine 
avsetninger) kan inneholde fosfater fra fisk, skalldyr og andre marine organismer. 
Skogbranner kan gi forhøyete fosfatverdier, fordi asken inneholder konsentrerte kjemikalier 
fra brente trær. Skogbranner er det spor etter i grunnen flere steder på Svinesund. Marine 
avsetninger finnes på mange av boplassene i form av silt og leire, gjeme et stykke ned i 
prøvesøylen. Det er en tendens til at disse inneholder fosfater, men det er også analysert 
prøver med denne type sedimenter som ikke har gitt utslag for fosfater. Forskjellig 
kornstørrelse på sedimentene kan gi forskjellig utslag på fosfatanalysen. En prøve med store 
sandkorn vil ha en mindre overflate enn en tilsvarende prøve med silt, som vil ha en større 
overflate. Det betyr at prøven med silt kan gi høyere utslag for fosfat selv om begge prøvene 
inneholdt like mye fosfater, fordi syren i fosfatanalysen løser fosfatene på overflaten av 
partiklene. 

En svakhet med all fosfatkartering er at metoden ikke skiller fosfater fra forskjellige perioder. 
Man kan derfor ikke ta for gitt at den fosfaten som påvises er samtidig med for eksempel funn 
fra nøstvetfasen på boplassen. 

Fosfater beveger seg i undergrunnen etter avsetningen på overflaten (Bakkevig 1980). 
Hvordan og hvor fort er avhengig av grunnforholdene og hvor lenge siden det er det 
fosfatholdige materialet ble deponert. Med bakgrunn i erfaringene fra analysene av fosfater 
fra Svinesundprosjektet, virker det som om fosfater ikke bare forflytter seg vertikalt, men 
også i noen grad horisontalt. Fosfatforflytningen vertikalt fremstår ofte som kjegleformet med 
toppen litt under funnivået. Deretter øker fosfatgehalten i takt med dybden. Den horisontale 
forflytningen øker også jo dypere en kommer. På 50-70 cm under markoverflaten er 
fosfatgehalten klart størst på de aller fleste boplassene (se figur 31-64). 

Antropogene fosfater bør derfor ideelt fremstå som klart avgrensede fenomener. Formen bør, 
både vertikalt og horisontalt være som en linse, og det bør være økende fosfatverdier inn mot 
linsens sentrum (Blidmo 1984). 
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En rekke forskjellige metoder for ekstraksjon av fosfater fra arkeologiske jordprøver er 
utviklet. Dette gjør at sammenligning av resultater fra forskjellige lokaliteter kan være 
vanskelig. På Svinesund valgte vi en metode kalt spot test som er utviklet ved arkeologisk 
museum i Stavanger (Bakkevig 1980). Metoden deler fosfatene opp i seks klasser (0 - 5). 
Fordelen med denne metoden er at den er enkel i bruk, og vi kan selv utføre prøveuttaket og 
analysen. Metoden er også billig og rask. Dette er i tillegg en metode som er utviklet for 
norske forhold. Ulempen er at den kun måler relative verdier i et egendefinert system og at 
resultatet leses av visuelt. Det er altså ikke absolutte verdier som er resultatet av analysen. For 
å få resultatene mest mulig entydige har vi derfor brukt en person til å avlese hver prøves 
farge. I Sverige har man, for å teste metoden med visuell avlesning, latt to personer uavhengig 
lese av verdiene i samme prøve. Resultatet ga en stor grad av overensstemmelse mellom de to 
avlesningene av samme prøve (Bjorhem og Safvestad 1993: 33). Dette kan tas til inntekt for 
at visuell avlesning er en relativt pålitelig metode. 

En annen utbredt måte å kvantifisere fosfater på, er ved hjelp av fosfatgrader ( ofte fra 0° til 
1500°). Denne klassifiseringsmetoden er i seg selv ikke mer nøyaktig enn et system med 6 
klasser, siden valg av beregningsmetode sammen med avstanden mellom punktene 
fosfatrutenettet, vil være den viktigste faktoren for oppløsningen av fosfatspredningen. 

BEREGNINGSMETODER FOR INTERPOLERT FOSFATSPREDNING I ARCVIEW 

Per Erik Gjesvold 

En vanlig fremgangsmåte hvis en ønsker å bestemme fosfatgehalten i et større antall prøver, 
er å sende prøvene til et laboratorium som gir hver enkelt prøve en verdi i fosfatgrader. 
Gradeverdien ligger vanligvis mellom 0° og 1500°. Det er opp til den som leverte prøvene å 
fremstille en grafisk oversikt over fosfatverdien. Det finnes få arkeologiske publikasjoner 
hvor en har vist metodene som blir benyttet for å utarbeide spredningskart for fosfat. Dette 
kan være uheldig siden det finnes mange slike metoder, og variabler innad i metodene. 
Metoden vil i stor grad styre resultatene som vises på det ferdige fosfatkartet, og det er derfor 
viktig at metodene er "gjennomsiktige", slik at leseren ser hvilke parametere som er benyttet i 
analysen. 

Metodene som benyttes ved beregningene vil i noen grad variere etter hvilken programvare 
man benytter. Mest brukt er kanskje beregninger som fremstiller fosfatgridene som en 
sammenhengende dynamisk flate . Beregningene her viser ikke bare de reelle målte 
fosfatberegningene for hvert punkt, men angir også et sannsynlig spredningsmønster for 
fosfatene som man kunne forvente å finne om man hadde tatt prøver av bokstavlig talt hele 
flaten. Denne typen beregninger er sannsynlighetsberegninger på lik linje med andre 
statistiske beregninger basert på spat-testing. 

Svinesundprosjektet har benyttet ArcView 3.3 i sine beregninger av fosfatspredning . 
Metodene, som er tilgjengelige i applikasjonen Spatiet ana/yst for ArcView baserer seg 
hovedsakelig på variabler av IDW (Inverse Distance Weighted) og Spline. 

Inverse Distance Weighted (IDW) interpolering setter som premiss for beregningen at hvert 
punkt i beregningen har en lokal innflytelse på punktene rundt seg, og at denne innflytelsen 
avtar jo lengre bort fra beregningspunktet man kommer. Følgelig vil den vekte innflytelsen fra 
nærliggende punkter tyngre enn de som ligger lengre unna når den gir punktet den beregner 
en verdi. 
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Et gitt antall punkter (Nearest Neigbour) eller alle punkter innenfor en gitt radius (fixed 
radius) kan benyttes for å angi verdien til et punkt på kartet. (se figur 27) Generelt sett bygger 
metoden på at en gir en verdi til hver rute i et rutenett. Verdien beregnes ved å dele hvert av 
punktene som grenser til det beregningspunktet som analyseres med avstanden til punktene. 
Disse verdiene blir så midlet. For å angi avstanden til disse punktene finnes flere 
beregningsmodeller. 

Nearest Neighbor metoden i IDW bruker de nærmeste punktene til den fosfatsøylen som blir 
analysert. N er her et valgfritt heltall som angir hvor mange nabofosfatpunkter en ønsker å 
prøve ved verdiberegningene av hvert av punktene (se figur 27). For beregningsmetoden 
Nearest Neighbour finnes variabler som har betydning for resultatet. Den viktigste av disse er 
variabelen Power. Dette er en talleksponent av distansen som brukes ved beregningene. 
Eksponenten vekter hvor stor innflytelse de omliggende punktene skal ha på resultatet av 
punktet som analyseres. Et høyt tall vil redusere innflytelsen fra de mer fjerntliggende 
punktene. 

Interpolate Surf ace ~! 

Method ) IDW 

Z Value Field I Femti 

r. Nearest Neighbors 

No of Neighbors I 12 

Power 2 

1 Fixed Radius 

Barriers NoBamers 12 

OK Cancel I 

Figur 27: Dialogen som vises i ArcView 3.3 ved valg av interpolering av et rutenett ved IDW metoden. Z verdien 
det spørres etter er det avleste talletfor fosfatverdi i et gitt nivå (her 50 cm under markoverjlaten). Antall 
nabopunkter som skal påvirke verdien av hvert beregnet punkt, er satt til 12 (default), og Power variabelen er 
satt til 2. Det er ikke predefinert grenser som skal bryte opp den beregnede overflaten. 

Interpolate Surf ace '1, 

M ethod I S pline 

Z Value Field ) Femti 

Weight )0.1 

No: of Points ) 12 

Type ' Tens1on 12 

OK Cancel j 

Figur 28: Dialogen som vises i ArcView 3.3 ved valg av interpolering av et rutenett ved Spline metoden. Z 
verdien det spørres etter er det avleste talletfor fosfatverdi i et gitt nivå (her 50 cm under markoverflaten). 
Vektingen mellom hvert punkt er satt til 0, 1 (minste tillatte egenvekting av punktet), og antall punkter som vektes 
ved beregningene for hvert punt, er satt til 12 ( default). 
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Metoden Fixed Radius i IDW bruker alle punkter innenfor en gitt distanse N, til det punktet 
som skal analyseres. N er her et valgfritt tall som angir innenfor hvilken radius en ønsker å 
prøve nabopunkter. Radiusen angis i den samme avstandsenheten som kartet forøvrig har. 

Spline-interpoleringer er generelt sett best egnet for overflater som har minimal kurvatur 
gjennom beregningspunktene, dvs. at metoden er best egnet for fenomener som har liten 
forskjell mellom minimums- og maksimumsverdi (se figur 28). Konkret beregnes det kurver 
på basis av verdiene i punktet kurven passerer gjennom, det tas samtidig hensyn til verdien i 
de nærmeste omliggende punktene siden kurven simultant passerer gjennom disse. Metoden 
kan kanskje best visualiseres ved at en ser for seg at et tynt gummiark strekkes over ujevn 
overflate, derav uttrykket "Rubbersheat technology" som ofte brukes om denne typen 
beregninger. 

Metoden Regular i Spline gir relativt "glatte" overflater. Metoden har sin begrensning i at den 
vil kunne overstyre ekstremverdier på enkeltpunkter for på best mulig måte å kunne fremstille 
helheten. 

Tension metoden i Spline avpasser "stivheten" i gummiarket i henhold til den konkrete 
verdien i de enkelte punktene. Tension tillater at man vekter spenningene mellom verdiene for 
de enkelte punktparametrene via variabelen Weight. Område som påvirkes av vektingen 
defineres gjennom variabelen "Number of points". 

I tillegg til selve beregningsmetoden kan fosfatspredningen fremstilles med et spesifikt antall 
klasser som avgjør grovheten i den visuelle fremstillingen. På lik linje med å presentere en 
gjennomsiktlig beregningsmetode av fosfater, er det også viktig at man er klar over 
oppløsningen i fremstillingen av det interpolerte fosfatkartet. Figur 29 er et eksempel på 
hvordan man ved å angi et ulikt antall klasser for å visualisere beregningene kan få varierende 
resultater. Begge spredningskartene er beregnet ved hjelp av Splin Tension metoden, og de 
samme variablene er benyttet på begge kartene. Det øvre kartet er visualisert ved å fordele 
beregningene over 1000 klasser, mens det nedre er spredt over 6 klasser. Fosfatspredningen er 
hentet fra boplassen Torpum 2 på 70 cm dybde. 

En kan kanskje argumentere med at hovedinntrykket vil forbli det samme uavhengig av hvor 
mange klasser en velger å fremstille resultatene i. En bør imidlertid være klar over at de 
visuelle grensene mellom mye og lite fosfater fort viskes ut ved å benytte et stort antall 
klasser. Følgelig vil det å benytte et stort antall klasser føre til at man tilsynelatende får en 
fosfatspredning med høyere fosfatgehalt som strekker seg over et større område, enn det 
beregningene tilsier området skal ha. 
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1000 klasser 

• 

Å 
N 

6 klasser • • 0 3 6 9 Meter • 1 0 0 1 -1 0 

• • • • • • 0 0 • • 1 0 0 • 0 0 • • • 2 -1 1 • • • • 
0 

• • • • 2 • ~1-• • • • • • 
0 2 j 1 

• • • • • • • • 
1 -1 2 2 0 0 2 1 

• • • • • • • • • • 
1 1 1 2 -1 0 1 1 

• • • • • • • • 
0 2 -1 0 -1 0 

• • • • • 
Figur 29: Ved å.fremstille de samme resultatene.fordelt over et ulikt antall klasser, kan en.få visuelt.forskjellige 
.fortolkninger av de samme beregningene. GIS-applikasjon ved Per Erik Gjesvold. 
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•0 -0 •0 -0 -0 -0 •0 

•0 -0 •0 -0 -0 

-0 •2 •2 -0 -0 

-0 -0 •3 •3 -0 -0 -0 

•0 -0 -0 •1 •1 -0 -0 

•0 •0 •1 •2 •2 -0 •0 

•0 •0 •1 •1 •1 •0 •0 

•0 -0 -0 •1 •2 -0 •0 

•0 •0 •0 •1 ---1 -0 -0 

-0 -0 •1 •0 •0 •0 

-0 •0 -0 •0 -0 -0 

-0 •0 -0 •0 -0 
IDW Nearest Neighbour Spline Regular 

-0 •0 -0 •O -0 -0 •0 

-0 -0 •O -0 -0 

-0 •2 •2 -0 -0 

-0 -0 •3 •3 -0 -0 -0 

•0 -0 -0 •1 •1 -0 -0 

-0 -0 •1 •2 •2 -0 -0 

-0 -0 •1 •1 •1 -0 -0 

-0 -0 -0 •1 •2 -0 -0 

-0 -0 -0 •1 •-1 •O -0 

-0 -0 •1 -0 •O -0 

-0 -0 -0 -0 -0 -0 

-0 -0 -0 -0 -0 
Spline Tension IDW Fixed radius 

Figur 30: De ulike beregningsmetodene fo r beregning av interpolerte rutenett vil gi store utslagfor tolkningen 
av resultatet. Fargene som angir fosfatgehalten er de samme på alle eksemplene. Tallverdiene viser den faktiske 
tal/verdienforfosfater som ble avlest i punktet. GIS-applikasjon ved Per Erik Gjesvold. 
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GENERELLE KOMMENTARER TIL FOSFATKARTERINGENE PÅ LOKALITETENE 

Ola Rønne 

Varia 57 

Fosfatkartering er utført på lokalitetene Berget 1, Berget 2, Torpum 1 og Torpum 9 i 2001. I 
2002 ble lokalitetene Torpum 2, Torpum 3, Rørbekk 1, Rørbekk 2, Torpum 13 felt 1 og 2 
fosfatkartert. Torpum 9 er av gravetekniske årsaker delt opp i Torpum 9a og Torpum 9b. 
Torpum 13 og 14 er slått sammen til Torpum 13 i Varia 55, fosfatkarteringene er foretatt på 
felt 1 og felt 2. 

Materialet er analysert på samme grunnlag, og vurdert ut fra den samme graderingsskala. Alle 
lokaliteter er vurdert ut fra kriteriene gitt i kapitelet om preparering og analyse av prøvene. I 
2001 ble det tatt til sammen 294 prøvesøyler. De er fordelt som følgende på fire lokaliteter: 
Berget 1: 104, Berget 2: 45 , Torpum 1: 23 og Torpum 9: 122. I 2002 ble det til sammen tatt 
571 prøvesøyler. Prøvene fordeler seg på syv ulike boplasser; Torpum 2: 126, Torpum 3: 76, 
Rørbekk 1: 128, Rørbekk 2: 91, Torpum 13 : 19, Felt 1 og 2: 92. Sammenlagt for begge årene 
blir summen 865 prøvesøyler. 

Massene på lokalitetene på Svinesund besto generelt av et tynt lag med skogsjord, etterfulgt 
av et bleikjordslag og deretter anrikingslag. Selve kornstørrelsen varierte noe i disse to lagene, 
men sand, grus og innsalg av større og mindre stein var vanlig. Dypere ned i grunnen ble 
massene ofte finere og mer siltaktige. Nederst var det som regel silt og marin leire. 

Det er en tendens på alle lokaliteter at de mest markerte fosfatutslagene ligger innenfor 
nivåene 40-70 cm. Disse nivåene representerer også de fineste, marint avsatte massene. I 
hvilken grad fosfatutslagene i disse lagene representerer naturlige forekomster eller fosfat som 
stammer fra menneskelig aktiviteter, er derfor et åpent spørsmål. 

Nivå I på graderingsskalaen representerer ofte kun et par "fosfatkorn" og/eller et svakt 
blåskjær rundt prøven. Det er vanskelig å utelukke at dette ikke representerer 
"bakgrunnsstøy". Det synes likevel tydelig at forekomstene av fosfater ikke utelukkende er 
knyttet til marine sedimenter. Det forekommer svært fine masser uten fosfater, og kraftige 
utslag i grovere masser høyere opp i prøvesøylene. 

Generelt er det ikke fosfater i de øvre lagene på noen av de fire lokalitetene Berget 1, Berget 
2, Torpum 1 og Torpum 9. Utslagene for fosfater gjør seg i første rekke gjeldende innenfor 
nivåene 40-80 cm, men med et tyngdepunkt ved 60-70 cm. Det er også en generell tendens på 
alle de fire lokalitetene til at massene blir finere nedover i grunnen. Noe av prøvematerialet 
stammer denned antagelig fra marine sedimenter, som kan inneholde naturlige fosfater. På 
Torpum I virker fosfatene mindre utvasket, og de synes langt mer Iettløselig, enn på de øvrige 
tre lokalitetene. Dette viser seg ved at blåfargen i prøvene kommer raskere og danner 
sammenhengende felter. De svakeste utslagene innenfor graderingsnivå I og II på Torpum 1, 
er da ikke kun noen få "fosfatkorn", men ofte fullstendige ringer rundt jordprøven. Lignende 
utslag forekommer også i et par tilfeller på Torpum 9; spesielt gode utslag var det innenfor 
nivåene 40-70 cm på Torpum 9a i to prøvesøyler lengst vest i feltet, i et område hvor det er 
påvist mange ildsteder, mye skjørbrent stein og funn. 

Torpum 2, Torpum 3, Rørbekk 1, Rørbekk 2, Torpum 9b, Torpum 13 felt 1 og 2 ligger stort 
sett på fine masser bestående av fin sand og/eller silt, og de kraftigste fosfatforekomstene 
ligger ofte i de nedre delene av prøvesøylene. Det er likevel en tendens til at fosfatene ligger 
noe høyere på disse lokalitetene enn på de øvrige. Det er påvist fosfater i alle nivåer, inkludert 
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10-20 cm, men hovedtyngden ligger gjennomgående innenfor 30-70 cm. Flere av disse 
lokalitetene har tildels kraftige utslag, og vi må anta at det er relativt store mengder fosfat i 
grunnen på flere av de aktuelle lokalitetene. Dette gjelder spesielt lokalitetene Torpum 2 og 
Torpum 13, felt 1 og 2, hvor fosfatene virker mer lettløselig enn på de øvrige lokalitetene, og 
hvor det er tildels omfattende utslag i form av kraftige blå ringer rundt prøvematerialet. 
Torpum 2 og Torpum 13, felt l og 2, kan i så måte sammenlignes med Torpum I hvor 
fosfatene også markerte seg som blå ringer, av varierende grad rundt prøvematerialet. 

KOMMENTARER TIL DE ENKEL TE LOKALITETENE 

BERGET 1 

Berget 1 lå på en av flere østvendte terrasser innerst i en forhistorisk fjordarm 48 m o.h. 
Lokaliteten var delvis avgrenset av berg. Søndre del var avgrenset av helling mot øst. 
Lokaliteten var på omlag 300 m2

. Naturstratigrafien besto av strandavsetninger med fin 
morene og relativt få større steiner. Det generelle jordprofilet i området var en typisk 
podsolprofil (Jaksland 2002). 

Det ble tatt ut til sammen 104 prøvesøyler som ble analysert for hver 10. cm ned til 80 cm 
(der dette var mulig). Tettheten på rutenettet var 2x2 m. På Berget 1 forekommer fosfater i 
varierende mengder over store deler av lokaliteten. Fosfatene virket svært utvasket, de 
høyeste utslagene lå i enkelte søyler i nivåene 70 og 80 cm. 

Massene på Berget 1 var, med unntak av de 10-20 øverste cm, relativt fine , og enkelte steder 
på lokaliteten forekom siltaktige masser gjennom hele prøvesøylen. Utslagene for fosfater lå 
gjennomgående i den nedre delen av prøvesøylene, og dermed i de fineste massene. Disse 
massene kan ha vært marine avsetninger og representerer derfor et kildekritisk problem fordi 
fosfatene kan stamme fra nedbrutt organisk materiale avsatt på havbunnen. På den andre siden 
fantes det fine masser også lengre opp i prøvesøylene som ikke ga utslag for fosfat . Det kan 
bety at fosfater kan ha blitt vasket ut i de øvre delene av søylen og anriket lengre nede. Det er 
derfor vanskelig å vurdere om utslagene i disse prøvene representerer antropogene eller 
naturlige fosfater. 

Tolkning 
På Berget 1 er det lave fosfatverdier i øvre lagene (10-40 cm). Fosfatutslagene nord på 
boplassen (60 og 80 cm) kan være antropogene på grunn av de høye verdiene, men fenomenet 
er dårlig avgrenset vertikalt, og mest sannsynlig kan det derfor dreie seg om en avsetning av 
marine sedimenter (se også Jaksland 2002: 58). 

BERGET 2 

Lokaliteten lå på en terrasse, 40 m o.h. og var på 300 m2
• Den var avgrenset av en bratt 

fjellvegg i vest og av berg i dagen i øst. Terrenget falt mot øst. Over hele flaten var det en 
utviklet podsolprofil (Tørhaug 2002). Det ble tatt ut til sammen 45 prøvesøyler som ble 
analysert for hver 10. cm ned til 80 cm (der dette var mulig). Tettheten på rutenettet prøvene 
var tatt innenfor, var 2x2 m. 

Massene på Berget 2 virket homogene og besto, med unntak av de øverste 10-20 cm, i 
hovedsak av relativt fine masser. De høyeste fosfatverdiene lå i de tre nederste lagene. Men 
også her var det fine marine sedimenter uten forekomster av fosfater. Forekomsten av fosfater 
på Berget 2 fordeler seg som avgrensede områder med tildeles svært markante utslag i bunnen 
av søylene. 
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Tolkning 
Boplassen har lite fosfat i de øvre lagene (10-50 cm). Konsentrasjoner kan påvises i vest og 
sør i lagene under (60-80 cm). Konsentrasjonene kan kanskje forklares ved at berget danner 
en bolle i disse områdene og at fosfatene følgelig vil akkumuleres her gjennom utvasking og 
vanntransport. Et kraftig utslag like sør for utgravningsfeltet kan være antropogen fosfat. 
Utsalget er imidlertid helt isolert noe som vanskeliggjør en videre tolkning (se for øvrig 
Tørhaug 2002: 94). Denne boplassen er også analysert i en attraksjonsmatrise for å se om det 
er noen statistiske sammenhenger mellom fosfater, funn og skjørbrent stein. 
Attraksjonsmatrisen viste at det ikke var noen slike sammenhenger (se avsnittet om 
attraksjonsmatriser). 

TORPUM 1 

Torpum 1 lå på to klart avgrensede terrasser på henholdsvis 55 og 59 m o.h. Fra den største 
flaten falt terrenget bratt både i sør og øst, mens hellingen var noe svakere i nord. Det var kun 
denne flaten som ble fosfatkartert. Flatens utstrekning var på 630 m2

. Den nordre delen av 
01mådet helte svakt mot sørsørøst. I øst dannet en knaus avgrensning av flaten mot et sterkt 
hellende terreng ned mot Svinesundhagen. Fall i terrenget mot nord og sør ga naturlig 
avgrensing i disse himmelretningene. 

Løsmassene på flaten var grovsortert morene med tildels mye stor stein. Generelt besto 
stratigrafien av en utviklet podsolprofil over hele lokaliteten (Johansen 2003a). Det ble tatt ut 
23 prøvesøyler på den største flaten på denne lokaliteten. Tettheten i rutesystemet var 4x4 m, 
og det ble analysert prøver ned til 70 cm der dette var mulig. 

Massene på Torpum 1 skilte seg fra de tre øvrige lokalitetene ved at de synes å være noe 
grovere. De øverste 10 cm besto stort sett av en blanding av torv og humus, mens lagene 
under dette, i hovedsak besto av relativt finkornet sand. Kun enkelte steder, slik som i 
prøvesøyle 1, var det tydelig silt/leire i de nedre delene av prøven. 

På Torpum l virket fosfatet lettløselig og markerte seg som blå ringer, konsentrisk rundt 
prøven. Dette betyr enten at det her var generelt mye fosfater eller at fosfatene besto av 
lettløselige fraksjoner. At vi fikk denne type utslag på en lokalitet hvor massene var grovere 
enn på de andre lokalitetene, er vanskelig å tolke, fordi grove masser har mindre overflate og 
skulle derfor teoretisk sett gi svakere utslag for fosfat. Dette fenomenet kjennes også fra 
undersøkelsen på Fosie IV i Sverige (Bjorhem og Safvestad 1993: 39) og bidrar til å 
komplisere tolkningen av fosfatspredningen . 

Tolkning 
Det var et veldefinert, middels kraftig utslag (20-50 cm) utenfor utgravningsfeltet i sør. 
Utslaget ligger i høyere nivå enn de to kraftige utslagene i sentrum av og nord for 
utgravningsfeltet (50-70 cm). Utslaget i sentrum er veldefinert og kan indikere nærværet av 
antropogene fosfater, kanskje restene av en mødding eller slakteplass. Utslaget i nord er også 
godt definert og har noe av det samme linsepreget som det i sør. Boplassen er analysert som 
attraksjonsmatrise (se avsnittene om attraksjonsmatriser) . Analysen viste at det ikke var 
sammenheng mellom høye fosfatverdier og skjørbrent stein, men at det var et visst 
sammenfall mellom høye fosfatverdier og funn. Særlig er det godt sammenfall mellom kniver 
og fosfater; mikroflekker og fosfater og retusjert materiale og fosfater. Dette kan bety at 
fosfatene kan stamme fra slakting og således skal tolkes som en del av boplassorganiseringen. 
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TORPUM 9 

Boplassen lå mellom 50 og 52,5 m over dagens havnivå. Størrelsen på lokaliteten var 
nænnere 5000 m2

. Boplassen lå på den største sammenhengende flaten i denne delen av 
traseen og er den største registrerte steinalderlokaliteten i området. Lokalt var flaten delt av en 
myr i midten, og i nord ble den avgrenset av en bekk som gikk øst-vest. I vest steg terrenget 
bratt, og i nordøst og sørøst var det knauser som avgrenset lokaliteten. På vestsiden falt 
terrenget svakt ned mot myra. På østsiden av myra falt terrenget mot vest, ned mot myra, og 
svakt mot øst. På begge sider av myra var det tørre lettdrenerte flater. Lokaliteten ble 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 (Rønne 2003a, 
Tørhaug 2003). Torpum 9 betyr i denne sammenhengen hele flaten. 

Hovedsakelig besto jordprofilet på lokaliteten av en typisk podsolprofil. Topplagene besto av 
sand, iblandet stein og grus. Dypere ned i grunnen var det tyngre masser, som silt og leire. I 
flaten framsto anrikningslaget som spettete. Nord på lokaliteten var massene noe mer 
grusholdige enn ellers. Her var fargen på anrikningslaget mørkere. Dette laget var 
vannpåvirket med kraftigere mineralutfellinger. Generelt var massene svært utvasket på 
lokaliteten (Rønne 2003a). Massene på Torpum 9b besto i hovedsak av fin sand til silt. 

Fosfatkarteringen på lokaliteten tok utgangspunkt i prøvestikkruter, som var lagt ut i et 
rutenett på 7x7 m. I 2001 ble det tatt ut 120 søyler som ble analysert for hver 10. cm ned til 90 
cm, der dette var mulig. Sammensetningen av massene varierte ganske betydelig fra 
prøvesøyle til prøvesøyle på Torpum 9. Enkelte søyler besto av tildels grove masser i alle 7 
nivåer, mens andre besto av relativt fine sedimenter i alle nivåer unntatt de øverste 10 cm. 

Forekomstene av fosfater på Torpum 9 lå i hovedsak innenfor lagene 40-70 cm, med et 
tyngdepunkt innenfor 50-70 cm. På Torpum 9a var det også ett utslag på fosfater rett under 
overflaten i prøven som representerer I 0 cm. Som på de øvrige lokalitetene var det en tendens 
til at utslagene for fosfater kom i de fine sedimentene i de nederste lagene av prøvesøylene, 
men også her var det fine, siltaktige masser som ikke inneholdt noen form for fosfater. 

På Torpum 9b forekom fosfater i moderate mengder over store deler av lokaliteten, med 
hovedtyngde innenfor 30-70 cm. Fosfatene markerte seg som "fosfatkom" og som blå ringer 
rundt prøvene. 

Tolkning 
På Torpum 9 var det kun spredte fosfatforekomster i de to øverste lagene ( I 0-20 cm). Et 
middels til sterkt fosfatutslag gjør seg gjeldene syd på lokaliteten. Forekomsten ligger i myr 
og massene var derfor forskjellige fra resten av lokaliteten. Sedimentene under myra var silt 
og leire. Fine sedimenter har større overflate og kan derfor gi sterkere utslag for fosfater enn 
grovere masser. Marine avsetninger kan også inneholde fosfater fra akkumulerte marine 
organismer, slik at fosfatutslagene fra dette området kan være en naturlig ansamling av 
fosfater. Prøvestikkene i området viste at det var mye funn i dette 01mådet, og det taler for at 
fosfatene likevel kan være antropogene. Utslagene i dette 01mådet er derfor vanskelig å tolke. 

I østre delen av utgravningsfeltet, og over mot Torpum 9b finnes en middels sterk 
fosfatkonsentrasjon med stor horisontal utstrekning. Prøvestikkene i dette området viser ikke 
noen spesiell funnkonsentrasjon. Under utgravningen her ble det funnet fire bergartsøkser, en 
pilsspiss, fragmenter av sigder og et ildsted med dateringer til nøstvetfasen. Funnene er ikke 
samtidige, noe som kompliserer tolkningen, men fosfatene viser trolig til stor aktivitet i dette 
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området. På store mesolittiske boplasser blir det gjerne avsatt store mengder fosfater i 
møddinger og på slakteplasser, men man kan ikke utelukke at den senneolittiske gården også 
kan ha bidratt med fosfater, gjennom gjødsling, fiske og slakteavfall. 

Vest i utgravningsområdet ble den sterkeste fosfatkonsentrasjonen fra undersøkelsen påvist. 
Den viser seg svakt fra 40 cm-nivået og forsterkes nedover til 60 cm. I søylen med det 
sterkeste utslaget i 60 cm-nivået, avtar mengden av fosfater i 70 cm-nivået. Konsentrasjonen 
beholder linsepreget både i horisontalplanet og i vertikalplanet, noe som styrker antagelsen 
om at dette er antropogene fosfater. I dette området hadde vi den høyeste konsentrasjonen av 
funn i prøvestikkene. Utgravningen bekreftet at det her var mye funn . Det var i tillegg svært 
mye skjørbrent stein, og området hadde den høyeste andelen anlegg. Funn og anlegg stammer 
fra både nøstvetfasen og senneolitikum. Konsentrasjonens høye fosfatinnhold og store 
utstrekning tyder på en stor og intensiv aktivitet i dette området, noe som funn og anlegg 
bekrefter. Fosfatene stammer sannsynligvis hovedsakelig fra nøstvetfasen. Nøstvetboplasser 
med mange mennesker og høy aktivitet over lang tid vil kunne akkumulere store 
avfallsmengder fra jakt, fiske og innsamling av skjell. Nedbrutte møddinger vil kunne gi 
nettopp denne typen spor som fosfatkarteringen her viste, med en tiltagende mengde fosfat 
inn mot midten av møddingen i horisontalplanet. I vertikalplanet vil fosfater med en så høy 
alder, vaskes nedover og anrikes et stykke ned i minerogene masser, for deretter å avta dypere 
nede i massene. 

På Torpum 9 er det spor av fosfater over nesten hele det karterte området. Dette kan være 
naturlige bakgrunnsfosfat, men noe av denne fosfaten kan kanskje også tilskrives den lange 
og til dels intensive bruken av området, særlig i nøstvetfasen. En kan anta at ikke alt avfall 
havner i møddinger, men at en del blir spredt ut over flaten gjennom tafonomiske agenter så 
som hunder. Bearbeiding av jorda i senneolitikum kan ytterligere ha spredt fosfatene fra 
nøstvetfasen og kanskje tilført nye gjennom gjødsling. 

TORPUM 2 

Torpum 2 lå på en tenasse 47 m o.h. I sør, sørøst og nordøst var boplassen avgrenset av berg 
og bergutspring. Mot øst falt tenenget bratt. Mellom boplassflaten og det bratte tenenget i øst, 
lå berg der enkelte bergutspring også strakk seg ut i boplassområdet. 

Undergrunnen på Torpum 2 hadde en velutviklet podsolprofil (Johansen 2003b ). Det ble tatt 
ut 126 prøvesøyler på lokaliteten. Søylene ble analysert for hver 10. cm ned til 80 cm der 
dette har vært mulig. Massene på Torpum 2 var relativt homogene og besto, med unntak av de 
øverste 10 cm, av relativt fine masser, fra fin sand mot silt. 

Fosfatkarteringen på Torpum 2 ga middels kraftige utslag, og det forekom tilsynelatende en 
god del fosfater i grunnen. Fosfatene konsentrerte seg innenfor nivåene 30-70 cm. Det 
forekom ikke fosfater i de øverste 10 cm, og kun enkelte forekomster i 20 cm. Enkelte 
prøvesøyler hadde ikke utslag for fosfater. 

Fosfatene markerte seg både som "fosfatkom" og som blå, konsentriske ringer rundt prøven. 

Tolkning 
Det var lave utslag i de øverste lagene (10-20 cm). Nordvest på boplassen var det et (i 
dybdene 30-70 cm) middels kraftig utslag med fosfater over et støne område. Linseformen 
holdes her intakt både horisontalt og vertikalt. Fosfatverdiene øker ut mot kanten av 
utgravningsfeltet og i skråningen mot nordvest. Spredningskartet for funn viser at funnene 
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ligger lengre inne på flaten enn fosfatkonsentrasjonen. Det er påvist et ildsted syd på 
boplassflaten. Funnkonsentrasjoner og anlegg synes dermed å utelukke konsentrasjonen av 
fosfater. Heller ikke spredningen av skjørbrent stein synes å henge sammen med 
fosfatkonsentrasjonen. Dette kan tyde på en romlig organisering hvor organisk avfall er kastet 
ut over skråningen, og at organisk avfall har vært skilt fra andre aktiviteter som 
redskapstilvirkning og aktiviteter rundt ildstedet. 

TORPUM3 

Torpum 3 lå på en sørøstvendt terrasse sørøst for Torpum 2, ca 45 m o.h. Terrassen var 
orientert sørsørvest-nordnordøst. Torpum 3 hadde et areal på omlag 300 m2 (Johansen 2003c) . 

Massene på Torpum 3 besto i hovedsak av fin sand. Fosfatmengden på lokaliteten var relativt 
beskjeden, med kun enkelte, tildels kraftige utslag, hovedsakelig innenfor nivåene 50-70 cm. 

Et relativt stort antall av prøvesøylene som ble tatt på denne lokaliteten, har kun prøver fra 
nivåene 10-50 cm. 

Det er ikke utarbeidet fosfatspredningskart for denne boplassen fordi den ikke ble utgravd. 

RøRBEKK l 

Boplassens høyde over havet var 40 m. Den småkuperte terrassen var avlang i fonnen og i 
underkant av 200 m2 stor. Mot vest var flaten avgrenset av en 2-4 m høy bergvegg, mot nord 
av svak stigning opp mot en mindre terrasse. I sør og sørøst var flaten avgrenset av fallende 
terreng ned mot et bekkedrag, mot øst av svaberg og fallende terreng ned mot en 
lavereliggende terrasse . I nordre del lå fjellet stedvis grunt eller i dagen, mens det i søndre del 
generelt var lenger ned til grunnfjellet. Løsmassene på den undersøkte flaten var en blanding 
av morene, strandavsetninger og finere, marint avsatte masser. Det var mye morenestein av 
blandet størrelse i nord, mens det var relativt steinfritt i sør. I nordre del var også løsmassene 
mer preget av fine marine avsetninger enn i sør, der grovere strandavsetninger dominerte. Den 
naturlige jordprofilen på lokaliteten kan beskrives som en typisk podsolprofil , med torv-, 
utvaskings- og anrikingslag (Jaksland 2003a) . Det ble tatt i alt 128 prøvesøyler som ble 
analysert hver I 0. cm ned til 80 cm. 

Prøvene besto av relativt fine masser i alle lag. Mengden fosfater på lokaliteten var i hovedsak 
begrenset til relativt moderate utslag innenfor nivåene 40-70 cm. Det var en tendens til at de 
prøvene som inneholder fosfater, ga positive utslag i alle nivåer fra 30-70 cm. Flere av de 
positive prøvene markerte seg likevel kun som svært svake blå ringer rundt prøven . 
Unntaksvis forekom det også fosfater i de øverste to lagene, noe som kan tyde på moderne 
aktivitet. 

Tolkning 
Boplassen preges generelt av lave fosfatverdier med spredte innslag av middelshøye verdier 
som indikerer at tilstedeværelsen av fosfater ikke er antropogent betinget. 

RøRBEKK2 

Lokaliteten lå 42 m o.h. Massene på lokaliteten besto av relativt fine masser, fra fin sand ned 
mot silt. Kun de øverste 20 cm var noe grovere. 
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Fosfatkarteringen ga utslag over hele lokaliteten, og det så ut til å være relativt store mengder 
fosfater i grunnen på Rørbekk 2. Fosfatene samlet seg hovedsakelig innenfor nivåene 30-80 
cm, men det var også fosfater i 20 cm sjiktet og unntaksvis i 10 cm dybde. I enkelte søyler, 
slik som i prøvesøyle 9, var utslagene særdeles kraftige. 

Det er ikke utarbeidet fosfatspredningskart fra denne boplassen fordi den ikke er gravd. 

TORPUM 13 

Boplassflaten lå 43-35 m o.h. Lokalitetene deles på midten av en bergknaus og ble først kalt 
Torpum 13 og 14, men er nå slått sammen til Torpum 13, felt 1 og felt 2. Lokaliteten lå i et 
lukket landskapsrom som var avgrenset av fjell i vest, nord og øst. Mot sør var boplassen 
avgrenset av fall i terrenget. Høydeforskjellen skyldes hellingen fra nord til sør. I sør avsluttes 
te1Tassen i stup og kraftig fall ned mot den underliggende Ringdalsfjorden. Det avgrensede 
landskapsrommet hadde et areal på ca 600 m2

. 

Foruten flatene med løsmasser av morene og strandavsetninger, opptok også svaberg, 
bergknauser og områder med mye og stor blokkstein deler av arealet. Løsmassene på den 
undersøkte flaten var en blanding av strandavsetninger, morene og blokkstein. Det var mye 
blokk- og morenestein i vest, mens det var relativt steinfritt i øst. Strandavsetningene var 
relativt grovkornede, noe som sammen med boplassflatens helling sørget for god drenering. 
Løsmassene var generelt kraftig utvasket. Det naturlige jordprofilet på lokaliteten kan 
beskrives som et typisk podsolprofil (Jaksland 2003b). I alt 19 prøvesøyler ble tatt på 
lokaliteten og analysert for hver 10. cm ned til 80 cm. Prøvene var tatt i et 2 x 2 m rutenett. I 
prøvesøylene besto massene på Torpum 13 hovedsakelig av fin sand. De to øverste lagene var 
noe grovere enn resten. 

Felt 1 

Massene i felt 1 besto i hovedsak av relativt fin sand. Lokaliteten var tildels utgravd da 
fosfatprøvene ble tatt, og prøvene samler seg derfor i to grupper; prøver tatt utenfor utgravd 
område (prøve 1-48 og 66-92) og i utgravd område (prøve 49-66). Det utgravde området var 
avdekket i 20 cm dybde, enkelte ruter ned til 30 cm. Prøvesøylene fra dette området mangler 
derfor de øverste 20-30 cm. 

Fosfatene i felt 1 fordeler seg relativt jevnt utover boplassområdet, både i det utgravde 
området og utenfor. Hovedsakelig samlet fosfatforekomstene seg innenfor nivåene 40-70 cm, 
men det var også forekomster av fosfater innenfor nivåene I 0-20 cm og 80-90 cm. På felt 1 
markerte forekomsten av fosfater seg som tildels kraftige blå ringer rundt prøvematerialet. 

Tolkning 
Lave fosfatutslag i de to øverste lagene ( I 0-20 cm) over store deler av lokaliteten kan indikere 
bakgrunnsfosfat. Sør for utgravningsfeltet finnes en godt definert fosfatkonsentrasjon (30-70 
cm), som ligger i hellende terreng. Denne kan tolkes som en mulig mødding. Denne 
konsentrasjonen kan henge sammen med en nænnest identisk fosfatforekomst som ligger på 
grensen mellom felt 1 og felt 2, og som denned gis samme tolkning. Det er ikke sammenfall 
mellom funnkonsentrasjonen i midten av felt 1, som antas å være en hyttetuft (Jaksland 
2003b: 260-264) og fosfater. Dette kan bety at slakting og deponering av avfall har skjedd på 
utsiden av hytta. 
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Felt 2 

Tilnænnet alle søylene ga utslag på fosfater. Fosfatene samlet seg hovedsakelig innenfor 
nivåene 30-70 cm, men det forekom også fosfater i de to øverste prøvenivåene. Forekomsten 
av fosfater markerte seg som tildels kraftige blå ringer rundt prøvematerialet på samme måte 
som på Torpum I og Torpum 2. 

Tolkning 
Feltet har fosfat i de to øverste lagene (10-20 cm) som primært er å anse som bakgrunnsfosfat. 
En konsentrasjon i øst starter imidlertid på 20 cm og fortsetter ned til 70 cm. Konsentrasjonen 
tolkes som en mulig mødding, som på grunn av sin lokalisering i sterkt hellende terreng, kan 
ha hatt avrenning av fosfater mot sør. Fosfater og funn synes i noen grad å være gjensidig 
utelukkende. Det er heller ikke spesielt godt sammenfall mellom skjørbrent stein og fosfat. 
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Figur 31: Boplassen Berget 1. Figuren viser fordelingen av jo~fat på nivåene 10-20 cm og 
samlet funnmengde . GlS applikasjon Elisabeth Eriksen. 
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Figur 32: Boplassen Berget I. Figuren viser fordelingen avfosfat på nivåene 30-40 cm og 
samlet jimnmengde. GIS applikasjon Elisabeth Eriksen. 
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Figur 33: Boplassen Berget 1. Figuren viser fordelingen av fosfat på nivåene 50-60 cm og 
samlet fannmengde. GIS applikasjon Elisabeth Eriksen. 
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Figur 34: Boplassen Berget I. Figuren viser fordelingen av fosfat på nivåene 70-80 cm og 
samlet funnm engde. GIS applikasjon Elisabeth Eriksen. 
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Figur 36: Boplassen Berget 2. Figuren 
viser fordelingen av fosfat på nivåene 
30-40 cm og samlet funnmengde. GIS 
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Figur 38: Boplassen Berget 2. Figuren 
viser fordelingen av fosfat på nivåene 
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Figur 40: Boplassen Torpum 8. 
Figuren viser fordelingen av fosfat på 
nivåene 30-40 cm og samlet 
fimnmengde. GIS applikasjon 
Elisabeth Eriksen. 
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Figur 41: Boplassen Torpum 8. 
Figuren viser fordelingen av fosfat på 
nivåene 50-60 cm og samlet 
funnmengde. GIS applikasjon 
Elisabeth Eriksen. 
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Figur 42: Boplassen Torpum 8. 
Figuren viser fordelingen av fosfat på 
nivåene 70-80 cm og samlet 
fimnmengde. GIS applikasjon 
Elisabeth Eriksen. 
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Figur 43: Boplassen T01pum 9. Figuren viser fordelingen av fosfat på nivået 10 cm og samlet 
funnmengde. GIS applikasjon Elisabeth Eriksen. 
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Figur 44: Boplassen Torpum 9. Figuren viser fordelingen av fosfat på nivået 20 cm og samlet 
fimnmengde. GIS applikasjon Elisabeth Eriksen. 
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Figur 45: Boplassen Torpum 9. Figuren viser fordelingen av.fosfat på nivået 30 cm og samlet 
fimnmengde. GIS applikasjon Elisabeth Eriksen. 
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Figur 46: Boplassen Torpum 9. Figuren viser fordelingen av fosfat på nivået 40 cm og samlet 
fimnmengde. GIS applikasjon Elisabeth Eriksen. 
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Figur 4 7: Boplassen Torpum 9. Figuren viser fordelingen av fosfat på nivået 50 cm og samlet 
fiommengde. GIS applikasjon Elisabeth Eriksen. 
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Figur 48: Boplassen Torpum 9. Figuren viser fordelingen av fosfat på nivået 60 cm og samlet 
jimnmengde. GIS applikasjon Elisabeth Eriksen. 
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Figur 49: Boplassen Torpum 9. Figuren viser fordelingen av fosfat på nivået 70 cm og samlet 
funnmengde. GIS applikasjon Elisabeth Eriksen. 
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Figur 50: Boplassen Torpum 9. Figuren viser fordelingen av fosfat på nivået 80 cm og samlet 
fimnmengde . GIS applikasjon Elisabeth Eriksen. 
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Figur 51: Boplassen Torpum 9. Figuren viser fordelingen av fosfat på nivået 90 cm og samlet 
funnmengde. GIS applikasjon Elisabeth Eriksen. 
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Figur 52: Boplassen Torpum 2. 
Figuren viser forde lingen av fosfat 
på nivåene 10-20 cm og samlet 
funnmengde. GIS applikasjon 
Elisabeth Eriksen. 
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Figur 53: Boplassen Torpum 2. 
Figuren viser fordelingen av fosfat 
på nivåene 30-40 cm og samlet 
fu nnmengde. GIS applikasjon 
Elisabeth Eriksen. 
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Figur 54: Boplassen Torpum 2. 
Figuren viser fordelingen av fosfat 
på nivåene 50-60 cm og samlet 
fimnmengde. GIS applikasjon 
Elisabeth Eriksen. 
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Figur 55: Boplassen Torpum 2. 
Figuren viser fordelingen av.fosfat 
på nivåene 70-80 cm og samlet 
fimnmengde. GIS applikasjon 
Elisabeth Eriksen. 
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Figur 56: Boplassen Rørbekk J. Figuren 
viser f ordelingen av fosfat på nivåene 
10-20 cm og samletfimnmengde. GIS 
applikasjon Elisabeth Eriksen. 
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Figur 57: Boplassen Rørbekk 1. Figuren 
viser fordelingen av fosfat på nivåene 
30-40 cm og samlet funnmengde. GIS 
applikasjon Elisabeth Eriksen. 
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Figur 58: Boplassen Rørbekk 1. Figuren 
viser fordelingen av fosfat på nivåene 
50-60 cm og samletfimnmengde. GIS 
applikasjon Elisabeth Eriksen. 
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Figur 59: Boplassen Rørbekk 1. Figuren 
viser fordelingen av fosfat på nivåene 
70-80 cm og samletfimnmengde. GIS 
applikasjon Elisabeth Eriksen. 
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cm og samlet funnmengde. GIS applikasjon 
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Figur 61: Boplassen Torpum 13. Figuren 
viser fordelingen av fosfat på nivået 30-40 
cm og samletfimnmengde. GIS applikasjon 
Elisabeth Eriksen. 
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Figur 62: Boplassen Torpum 13. Figuren 
viser fordelingen av fosfat på nivået 50-60 
cm og samlet f unnmengde. GIS applikasjon 
Elisabeth Eriksen. 
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Figur 63: Boplassen Torpum 13. Figuren 
viser.fordelingen av fosfat på nivået 70-80 
cm og samletfimnmengde. GIS applikasjon 
Elisabeth Eriksen. 
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Figur 64: Boplassen Torpum 13. 
Figuren viser fordelingen av fosfat på 
nivået 90 cm og samlet fannmengde. GIS 
applikasjon Elisabeth Eriksen. 
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A TTRAKSJONSMA TRISER 

Håkon Glørstad 
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Som et forsøk på å finne sammenheng mellom fosfatverdiene på boplassene og 
funnspredningen ble to boplasser valgt ut for analyse. Dette var Torpum 1 og Berget 2. Disse 
boplassene ble valgt ut fordi her var det godt sammenfall mellom den geografiske 
plasseringen av uttaksted for fosfatprøvene og de utgravde områdene. Analysene ble utført av 
cand. philol. Elisabeth Eriksen etter instruksjon fra prosjektleder. 

Den sammenlikningsteknikken som ble benyttet kalles attraksjonsmatriser. Bruk av disse ble 
presentert et arkeologisk publikum i Glørstad 2003 , basert på arbeidet til Johannes 
Hjellbrekke (Glørstad 2003b: 476-481 , Hjellbrekke 1999: 24-26). Attraksjonsmatriser er en 
fonn for enkel multivariabel analyse, der metoden prøver å blottlegge sammenhenger i det 
totale datamaterialet. Til forskjell fra korrespondanseanalyse og "prineipal component 
analysis", er attraksjonsmatrisene mye lettere å tolke, kontrollere og etterprøve. Av denne 
grunn er teknikken benyttet i dette tilfellet. 

En attraksjonsmatrise viser i hvilken grad kategoriene i kolonnevariablene er tilknyttet 
kategoriene i rekkevariablene i en tabell. Teknikken er utfonnet av franskmennene Rouanet 
og Le Roux (Hjellbrekke 1999: 24) og har formelen : tii =(n .. njjln .jni) - 1, der tii er lik 
"attraksjonsverdien" mellom en gitt rekkekategori og en gitt kolonnekategori , og der n.. er 
summen av alle tall i tabellen, nu er et element i krysstabellen som rommer en kombinasjon av 
en gitt rekke i og en gitt kolonne j, der n.i er kolonnetotalen for en gitt kolonne j, og der ni er 
rekketotalen for en gitt rekke i . Tolkningen av matrisen er relativt enkel: Positive verdier vil si 
at kategoriene er "tiltrukket" av hverandre, mens negative verdier viser at kategoriene støter 
hverandre bort. Jo høyere positiv verdi, jo mer tiltrukket er kategoriene av hverandre 
(Hjellbrekke 1999: 26). 

Til analysen av Torpum I og Berget 2 ble det laget en tabell der fosfatverdiene for hver tiende 
centimeter nedover i undergrunnen ble presentert som rekkeverdier for et gitt koordinat. For 
samme koordinat ble også den totale mengden kokstein, brent flint , funnmengde, og diverse 
artefakter tolket som redskaper, presentert som rekkeverdier. Tanken bak utvalget av 
kolonneverdier var at fosfatmengden burde ha en sammenheng enten med avfallsdyngene og 
ildstedene på boplassen, representert ved kokstein, brent flint og funnmengde, eller med 
spesialiserte aktivitetsområder, representert ved redskapene. 

For å tolke analysene ble det satt grenseverdier for de to matrisene. Verdier under disse 
grensene ble ikke tatt med i vurderingen, da de ble ansett for å vise lav attraksjon mellom 
rekke- og kolonnevariabelen. Målet med analysen var å foreta en mest mulig velvillig 
tolkning av sammenhengen mellom fosfat og funn. Grenseverdien ble derfor satt lavt. På 
Berget 2 gikk verdiene fra -1 til 2629,75. Her ble grenseverdien satt til 10. På Torpum 1 gikk 
spennet fra -1 til 33,67. Her ble grenseverdien satt til 0,5. 

ANALYSERESULTATER FRA BERGET 2 

Grunnlagsdata for analysen fra Berget 2 er vist i tabell 8, og attraksjonsmatrisen i tabell 9. 
Koordinatene i første kolonne er først sortert etter x-verdi, dernest y-verdi. Totalt 39 
koordinater/ruter er med i analysen. Ser man først på rådata er det tre koordinater som peker 
seg ut som tilfeller der det er sammenfall mellom fosfatverdier og øvrige funn. I ruten 
44x/48y er det fosfatutslag fra 40 til 80 cm dybde. Her er det også funnet en del kokstein, 

151 



Svinesundprosjektet bind 4 Varia 57 

funn generelt og brent flint. Samme tendens kan observeres for koordinatet 46x/48y. Også her 
er det fosfatutslag sammen med en del kokstein og noe funn , men her ligger fosfaten høyere i 
grunnen. Koordinatene 50x/48y og 50x/50y har også en viss sammenheng med funn av 
kokstein og litt funn sammen med fosfatutslag. Ser man på koordinater som har forholdsvis 
høye verdier av funn , kokstein og brent flint, er det tolv stykker. Av disse har altså fire, eller 
33 %, også fosfatutslag . Hva betyr dette, og videre hva betyr det at fosfatutslagene ligger i 
forskjellig høydenivå og at forholdet mellom kokstein, funn og brent flint varierer i de fire 
tilfellene som sammenfaller med fosfatutslagene? 

Svarene på dette bringer en mot kjernen av problematikken tilknyttet fosfatanalyse. Følgelig 
blir et enkelt svar lite overbevisende. Det må imidlertid være lov å si at et sammenfall på 33 
% mellom fosfat og funn/kokstein/brent flint ikke er så veldig overbevisende med tanke på at 
det regelmessig skulle være en sammenheng mellom disse variablene. Men nettopp fordi 
tallmaterialet virker så varierende er det vanskelig å bedømme både fravær og sammenfall av 
verdier. Attraksjonsmatrisen forsøker å bøte på dette ved å ta hensyn til variasjonen i 
datamaterialet som helhet. 

Ved hjelp av fargekoder er attraksjonsmatrisen forsøkt gjort enklere å lese. Kun verdier over ti 
er gitt farge og det er kun verdier over ti som er med i vurderingen. Konsentrerer man seg 
først om fosfaten alene, kan man gjøre følgende observasjoner: I topplaget (20 cm) er det 
generelt lite attraksjon mellom fosfat og bestemte koordinater. Ved 30 cm dyp er det spesielt 
to koordinater som utmerker seg med høye verdier. Det ene av disse koordinatene, 52x/46y, 
har dernest øye verdier helt ned til 80 cm dyp. Ellers er det tydelig at det er lite systematikk i 
fordelingen av fosfat i de dypere lagene. På enkelte nivåer kan enkelte koordinater vise seg å 
ha forholdsvis sterk attraksjon til fosfat, uten at dette gjentar seg i laget over eller under. En 
trend er imidlertid at det er større sammenheng mellom fosfat og dypere lag enn mellom 
fosfat og topplagene. 

Det er praktisk talt ingen sammenfall mellom høye verdier på kokstein og fosfat. Dette styrker 
ikke tanken om at dyngene, representert ved koksteinen, har mye fosfat. Ser man på funn 
totalt og fosfat, er det i fire av nitten tilfeller sammenfall, eller i 21 % av tilfellene. For brent 
flint er det prosentvise sammenfallet 22 %, for pilspisser, kniver og skrapere null %, mens det 
for retusjert materiale er 40 %. Det er altså slik at i ingen av de vurderte tilfellene er det så 
mye som 50 % sammenfall mellom høye fosfatverdier og mye funn av en eller annen type. 
Skulle det være noen sammenheng burde man forventet sammenfall i mer enn 50 % av 
tilfellene. Best sammenfaller det på høye fosfatverdier og retusjert materiale, men også i dette 
tilfellet er det van ligere at det ikke er sammenfall enn at det er noen sammenheng. 

Det er derfor nærliggende å konkludere med at attraksjonsmatrisen viser at det ikke er noen 
sammenheng mellom høye fosfatverdier og andre funngrupper på Berget 2. Dette 
sammenfaller forholdsvis godt med resultatene fra den visuelle sammenlikningen av 
funnspredning og fosfatspredning. 

ANALYSERESULTATER FRA T ORPUM 1 

Grunnlagsdata for analysen fra Torpum 1 er vist i tabell 10, og attraksjonsmatrisen i tabell 11. 
Koordinatene i første kolonne er først sortert etter x-verdi, dernest y-verdi. Totalt 13 
koordinater/ruter er med i analysen. Ser man først på rådata, er det hele syv koordinater som 
peker seg ut som tilfeller der det er sammenfall mellom fosfatverdier og øvrige funn. I 
4lx/56y er det fosfatutslag i de dypere lagene samt en del funn. Samme tendens har man i 
49x/56y, i 53x/52y, og i 57x/56y. I 53x/56y er det fosfatutslag gjennom hele søylen og godt 
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med funn og redskaper, et mønster som i noe svakere grad også er tilstede i ruten 57x/48y. I 
45x/56y er det både kokstein og en del funn, sammen med fosfat i de dypere lagene. På 
grunnlag av rådata ser det altså her ut til at det er en fonn for sammenheng mellom fosfat og 
funn - i hvert fall er det slikt sammenfall i over 50 % av rutene. 

Ved hjelp av fargekoder er attraksjonsmatrisen forsøkt gjort enklere å lese. Her er alle verdier 
over 0,5 gitt farge, og det er kun disse verdiene som er med i vurderingen. Også i denne 
matrisen ser det ut som fosfaten generelt ligger i de dypere lagene. 

I følge attraksjonsmatrisen er det intet sammenfall mellom fosfat og kokstein. 60 % av de 
rutene som har høye funnverdier har også markerte fosfatutslag. Det er ikke sammenfall 
mellom fosfat og brent flint. 66 % av de rutene som har sterk attraksjon på mikroflekker har 
det også på fosfat. For kniver er sammenfallet I 00 %, mens koordinater med øvrig retusjert 
materiale har 80 % sammenfall med høye fosfatverdier. 

På Torpum I er det med andre ord i mange tilfeller sammenfall mellom høye fosfatverdier og 
høye verdier for gjenstander i attraksjonsmatrisen. Både i tilfellet med den generelle 
funnfordelingen, mikroflekkene, knivene og øvrig retusjert materiale er sammenfallet 60 % 
eller mer. Dette kan tyde på at sammenfallet ikke er tilfeldig. 

DISKUSJON AV ANALYSENE 

Sett i sani.menheng må man først og fremst si at resultatene av attraksjonsmatrisene fra de to 
boplassene er sprikende. På den ene boplassen ser det ikke ut til å være noen sammenheng 
mellom fosfat og funn, mens det ser ut til å være en slik sammenheng på den andre. I 
utgangspunktet er dette en god grunn til å være skeptisk til fosfatutslagene som spor etter 
boplassaktiviteter på linje med funnene, men det er ikke nok til å avskrive dem. Materialet må 
analyseres grundigere. 

Det er bemerkelsesverdig at det ikke var noen sammenheng mellom kokstein og høye 
fosfatverdier i noen av tilfellene. Fosfatopphopningene på kystboplassene skulle jo nettopp 
være i avfallsdyngene, og det er nærliggende å tenke seg at også koksteinen havnet her etter 
bruk. På Torpum 9a var det jo nettopp dette som ble påvist. Her lå det mye kokstein i området 
hvor det ble funnet ildsteder, og hvor det ble påvist høye fosfatutslag (Rønne 2003a: 166-
167). Likeså var det for eksempel mye skjørbrent stein i kulturlagene på boplassen Slettabø, 
der det også var sterke fosfatutslag (Skølsvold 1977: 45-46). I avfallsdyngene ved 
steinaldertuftene på Svevollen og Rødsmoen ble det også funnet store mengder skjørbrent 
stein, sammen med flint og brente bein (Mikkelsen 1989b, Fuglestvedt 1992, Boaz 1997). Det 
finnes altså flere eksempler på at koksteinen ligger i sammenheng med dyngene. Det er 
imidlertid ikke kun gjensidig utelukkelse av fosfat og kokstein som er problematisk med 
Torpum 1 og Berget 2. Begge steder er det en klar tendens til at kokstein og funn av oldsaker 
også utelukker hverandre. Dette er heller ikke et mønster som ble observert i de ovennevnte 
eksemplene, og antyder at situasjonen er mer kompleks og vanskelig å forstå enn relasjonen 
mellom fosfat og kokstein alene. 

Både Torpum I og Berget 2 er tolket som jaktstasjoner som er bebodd relativt kort tid. Det er 
derfor mindre trolig at opphopningen av avfall og behovet for systematisk rydding har vært 
like påtrengende som på mer permanent bebodde boplasser. Dette kan kanskje i noen grad 
forklare hvorfor regulære dynger med knakkeavfall og kokstein blandet sammen ikke opptrer. 
I dette perspektivet kunne man for så vidt også tenke seg at det ikke var noen nødvendig 
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50x44y -1 ,00 -1,00 -1 ,00 -1,00 -l ,00 808,46 -1,00 -1,00 9,52 -1 ,00 -1 ,00 -1,00 -1 ,00 -1 ,00 2 

50x46v -1 ,00 -1 ,00 -1,00 -1,00 -l,00 322,78 525,15 -1,00 3,21 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 5 

50x48y 34,67 -1 ,00 1,97 2,57 2,10 7,23 1,97 O,Q3 -0,71 -0,66 -1,00 -1 ,00 -1 ,00 -1,00 590 

50x50v -1,00 8,02 2,01 2,6 1 2,14 1,78 2,01 0,02 -0,49 -0,83 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 -1,00 583 

50x52y -1 ,00 -1,00 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 12,62 22,92 -1 ,00 1237,00 -1 ,00 111,55 17 

50x54v -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 -1,00 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 20,05 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 7 

52x46v -1 ,00 583 61 388,74 466,69 202;34 178,88 96,44 -1 ,00 -1,00 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 9 

52x48y -1 ,00 -1,00 291,31 -1 ,00 -1,00 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 16,54 -I.DO -1 ,00 -1,00 -1,00 -1 ,00 6 

52x50v -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 -0,20 -1 ,00 -1 ,00 O,Q3 -0,46 -0,37 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 1137 

52x52y -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 50,33 2l,32 -1 ,00 -1,00 -1 ,00 14,9l 16,36 -1,00 -1 ,00 -1,00 45 ,67 41 
··. 

52x54v -1 ,00 2629,75 875,92 -1,00 -1,00 -1 ,00 -1,00 -1 ,00 -1 ,00 -1,00 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 2 ,,. 
54x50y -1 ,00 -1 ,00 128,91 -1 ,00 -1 ,00 -1,00 63,96 -1 ,00 15,37 6,53 -1 ,00 - 1,00 -1 ,00 -1 ,00 27 

54x52v -1 ,00 -1 ,00 -1,00 -1,00 -1 ,00 -1 ,00 32,73 -1 ,00 17,62 6,82 -1,00 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 26 

56x46y -1 ,00 -1,00 -1,00 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 -1,00 -1 ,00 20,05 -1,00 -1,00 -1,00 -1 ,00 -1,00 1 

56x52y -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 808,46 437,46 -1 ,00 -1 ,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1 ,00 -1 ,00 2 

56x54v -1 ,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1 ,00 -1 ,00 875,92 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 -1,00 -1,00 -1 ,00 -1 ,00 I 

Totall 1 4 12 10 23 13 24 19735 1000 207 3 1 2 11 21046 

Tabell 9: Attraksjonsmatrisefra Berget 2. 
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~ N"1'j .... "1'j "'""1'j Ul "1'j °' "1'j 
-.J "1'j ~ "1'j =,o:, ;;i 3: ~ ., ~ -, 

0 Oo Oo Oo Oo Oo Oo 0 C -· ., ::s ~.,: 0 ,., "' ,., "' ,., "' ,., "' ,., "' ,., "' ::s ::s <'!> ;,:- -· C -, -0 ;,:-
- ::s ;,:- ~ :;· ~ ., 3 ;, 3 ;, 3 ;, 3 ;, 3 ;, 3 ;, "' ::s "' -· 

Q. - - <'!> 0 <'!> ..... IJCI ;:;:-- - ..... ..... ..... - <'!> ., ' ., <'!> s· s· ., ..... 
~ ..... 

4lx44y 0 0 0 0 0 0 0 194 92 0 0 0 286 
4lx48y 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 li 

4lx56y 0 0 I 2 2 0 0 21 2 0 0 0 28 
4lx60y 0 0 0 0 0 0 0 23 3 0 0 0 26 
45x56y 0 0 0 I 2 0 400 41 9 0 0 0 453 
49x52y 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 
49x56y 0 0 2 2 1 0 0 18 1 0 0 0 24 
53x48y 0 0 0 0 0 0 0 33 5 l 0 1 40 
53x52y 0 0 2 1 3 4 0 23 2 0 0 l 36 
53x56y I 2 1 1 1 2 0 40 5 2 l 2 58 
57x48y 0 1 2 3 I 2 0 13 0 0 0 I 23 
57x52y 0 l 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9 
57x56y 0 0 0 0 2 2 0 36 0 l 0 l 42 
Totalt I 4 10 15 17 10 400 451 121 4 I 6 1040 

Tabell 10: Rådata for attraksjonsmatriser fra Torpum 1. 

;:i:: N 'Tl .... 'Tl "'"'Tl Ul 'Tl °' 'Tl 
-.J "1'j ;:i:: "1'j 0:, =:::: ;:i:: ., 
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Oo Oo Oo Oo Oo Oo <'!> 

0 0 C ., i-· ::s - .,: 0 
0 ,., "' ,., "' ,., "' ,., "' ,., "' ,., "' ;,:- ::s <'!> :;· C: ""' ::;-;, ...., 

i,;' ;, ;, ;, :,:-~ 
""' 3 3 ~ 3 3 3 3 ;!;. ::s ::s "' -· Q. - - - - ..... ..... - <'!> 0 ,ti ..... IJCI -~- ::i ., ' ""' 

,ti 

::s ::.. 
~ 

::s s· ..... -
4 lx44y -1 ,00 -1,00 -1,00 -1 ,00 -1 ,00 -1 .00 -1 ,00 0,56 1,76 -1.00 -1 ,00 - 1,00 286 
4lx48y -1 ,00 -1.00 -1 ,00 -1 .00 -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 0,89 0,56 -1 ,00 -1,00 -1 .00 11 
4lx56y -1,00 -1 ,00 2.71 3,95 3,37 -1 ,00 -1.00 0,73 -0,39 -1,00 -1,00 -1 ,00 28 
41x60y -1 ,00 -1 ,00 -1 ,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1 ,00 1,04 -0,01 -1 ,00 -1.00 -1.00 26 
45x56y - 1,00 -1.00 -1 ,00 -0,85 -0,73 -1 ,00 1,30 -0,79 -0,83 -1 .00 -1 ,00 -1 ,00 453 
49x52y -1 ,00 -1,00 -1,00 33,67 29,59 -1,00 -1 ,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1 ,00 4 
49x56y -1 ,00 -1 ,00 7,67 4,78 1,55 -1 ,00 -1,00 .i 0,73 -0,64 -1,00 -1 ,00 -1,00 24 
53x48y -1,00 -1,00 -1 ,00 -1 ,00 -1,00 -1 ,00 -1,00 \i 0;90 0,07 5,50 -1 ,00 3,33 40 
53x52y -1 ,00 -1,00 . 4,78 :)} o:91. I > 4.10 > 10,56 -1,00 0,47 -0,52 -1,00 -1,00 3,81 36 
53x56v 16,93 7,97 0,79 0,20 0,05 2,59 -1,00 -->>o:S9 -0,26 7,97 16,93 4,98 58 
57x48y -1,00 i 10,30 8,04 8:04. 1,66 8,04 -1.00 0.30 -1,00 -1.00 -1.00 6.54 23 

.. 

22:11 9 57x52y -1 ,00 27,89 22,11 19,39 -1 ,00 -1,00 -1 ,00 -1 ,00 -1,00 -1.00 -1,00 

57x56y -1 ,00 -1 ,00 -1,00 -1,00 
· ••.•.• 

1,91 3,95 -1,00 0,98 5,19 42 -1 ,00 -1 ,00 3,13 

Totalt I 4 10 15 17 10 400 451 121 4 I 6 1040 

Tabe/111: AttraksjonsmatriseFa Torpum 1. 
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grunn for at matavfall, slakterester og kadavre skulle samles med annet søppel. Dermed kan 
man tenke seg en situasjon der fosfatutslagene både på Torpum l og Berget 2 kan være spor 
etter boplassaktiviteter samtidig med resten av funnene, men der man på det ene stedet har 
samlet de fosfatholdige restene med knakkeavfall og redskaper, mens man på det andre stedet 
ikke har gjort det. 

Aksepterer man denne tolkningen, åpner en helt ny rekke med problemfelt seg. For det første 
blir det nesten umulig å vurdere verdien av fosfatuts lagene i de spesifikke tilfellene. Om 
fosfatutslagene opptrer uavhengig av de andre funngruppene og således ikke kan relateres til 
annen aktivitet, kan fosfaten hverken brukes som en form for for- eller prøveundersøkelse, 
eller som en særlig meningsfull komponent i tolkningene av boplassaktivitetene. For det andre 
vil spørsmålet alltid melde seg om hvorvidt fosfatutslagene er samtidige med resten av 
funnmaterialet, og om den er naturlig eller rester av menneskelig virke. På begge boplassene, 
og særlig på Berget 2, var det liten systematikk i hvordan fosfaten fordelte seg i lagene. 
Følgelig kan man tenke seg at det er flere , uavhengige episoder som registreres, som ikke 
nødvendigvis har noe å gjøre med funnmaterialet. Tendensen til at de sterkeste fosfatutslagene 
lå i de dypeste lagene, gjerne dypere enn de funnførend e sjiktene, kan tyde på at det er 
komponenter av marine sedimenter i de dypere lagene, som gir fosfatutslag. Det har i hvert 
fall blitt observert flere steder ved Svinesund at lagfølgen i grunnen er at et lag med si lt eller 
leire ligger under sanden og morenematerialet. I silt og leire kan fosfatverdiene naturlig være 
høye. Denned må man også vurdere i hvilket nivå den eventuelt menneskeavsatte fosfaten er 
å finne. Er det i de funnførende lagene, eller under? I forlengelsen av dette må man igjen 
spørre hvilke midler som er til rådighet for å vurdere dette problemet. Så vidt jeg kan se er det 
ikke mange muligheter til å vurdere dette på bakgrunn av materialet fra Svinesund. Man må i 
stedet konkludere med at fosfatutslagene i spot-testen framstår som resultater som vanskelig 
kan vurderes opp mot resten av materialet fra boplassene. Attraksjonsmatrisene fra Berget 2 
og Torpum 1 viser klart hvordan fosfatmaterialet spriker og er vanskelig vurderbart. Analysen 
kunne ikke avgjøre om det var noen systematisk sammenheng mellom fosfatutslag og 
funnspredning . Et støn-e materiale kunne kanskje gi sikrere holdepunkter for å vurdere dette. 
Sammenlikningsanalysen mellom funnspredning og fosfatutslag synes å bekrefte inntrykket 
av attraksjonsmatrisene av at materialet er sprikende. Det er derfor mindre trolig at et større 
kildemateriale radikalt ville ha endret dette inntrykket. 

OPPSUMMERING AV RESULTATENE FRA F0SFATKARTERINGENE 

Ola Rønne 

Fosfatkartering ved spot test på steinalderlokaliteter synes å ha liten verdi som selvstendig 
analyseverktøy, men fosfatspredningen kan gi tolkbare resultater om den benyttes sammen 
med informasjonen som hentes fra funn og anlegg. 

På grunnlag av analysene fra Svinesund ser det ut til at fosfatanalyse kan gi resultater på store 
boplasser fra nøstvetfasen som Torpum 9 og Torpum 2. På grunn av boplassenes lange 
brukstid eller intensive bruk kan store fosfatutslag være spor etter møddinger og slakteplasser. 
På de store boplassene finnes det utslag for fosfater over store deler av lokalitetene. Dette kan 
kanskje indikere intensiv bruk av området, eller bruk over et lengre tidsrom. 

På mindre og mindre intensivt utnyttede boplasser kompliseres tolkningen av de antropogene 
fosfatforekomstene fordi toppene i fosfatutslagene generelt sett synes å være færre , og de vil 
derfor ligge nærmere verdiene fra bakgrunnsfosfatene, noe som gjør det vanskelig å 
identifisere dem. 
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På små lokaliteter kan fosfatavsetningene bli mindre distinkte på grunn av korte opphold, lav 
intensitet, eller ved at fosfatavsetningsfenomenene ikke lar seg skille fra hverandre (for 
eksempel at fosfatene fra to atskilte møddinger vil flyte sammen til en fosfatkonsentrasjon). 
Det kan bety at metoden egner seg best på store lokaliteter, fordi det her er rom nok til å skille 
de forskjellige aktivitetene fra hverandre. 

På Svinesund har man eksempler på at fosfatutslagene finnes i områder med høye 
funnkonsentrasjoner og anlegg. Vi har også eksempler på at høye fosfatkonsentrasjoner og 
funn gjensidig utelukker hverandre. Dette betyr at man ikke kan benytte en felles modell i 
tolkningen av fosfatspredningen på boplassene, men at metodene ideelt sett bør tilpasses den 
enkelte boplass. Men det er også et tankekors, fordi kjente bevarte møddingsrester fra 
mesolitikum som regel inneholder en blanding av organisk materiale, produksjonsavfall og 
skjørbrent stein. Det kan bety at våre tolkninger, hvor det ikke er sammenfall mellom anlegg, 
funn , skjørbrent stein og fosfater, er for enkle. Det er derfor nødvendig med inngående 
kjennskap til variabler som jordsmonn, surhetsgrad, massenes beskaffenhet, topografi, 
fuktighet og bakgrunnsfosfat på den enkelte lokalitet før fosfatanalysen starter, for å gjøre 
datamaterialet så godt som mulig og dermed gi grunnlag for sikrere tolkninger. Likeledes må 
en ha et bevisst forhold til utregningsvariablene, som er helt avgjørende for resultatet, når en 
skal fremstille fosfatspredning i interpolerte fosfatspredningskart. 

Å bruke spot test-metoden på mesolittiske lokaliteter, som nøstvetboplassene på Svinesund, 
har vist seg vanskelig, fordi så gamle fosfater er vasket langt ned i profilet og derfor nærmer 
seg lagene hvor det også kan finnes naturlige fosfater. Undergrunnen på Svinesund med surt 
jordsmonn og stor utvasking har trolig bidratt til å erodere fosfatene. Det har også vært 
vanskelig å fastslå hvordan fosfatene oppfører seg i horisontalplanet, for eksempel om de 
følger den naturlige avrenningen i terrenget. 

Totalt sett ble svært mye arbeid nedlagt i uttak, analyser, tolkning og skriftlig bearbeiding av 
fosfatforekomstene på boplassene ved Svinesund. Metoden er usikker, fordi det er vanskelig å 
tolke resultatene, og det er mange variabler det er vanskelig å ha full kontroll over. 
Resultatene kan ikke sies å stå i forhold til forventningene om en bedre forståelse av den 
romlige organiseringen på boplassene. At man finner fosfatkonsentrasjoner som trolig 
stammer fra møddinger og slakteplasser på store kystboplasser som Torpum 9, var forventet. 
Fosfatanalysene bidrar således i liten grad med ny viten om boplassorganiseringen i disse 
områdene. Mengden nedlagt arbeid står derfor ikke i stil med resultatene av analysene. 
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Makrofossiler 

Ola Rønne 

Varia 57 

Arkeobotanisk-, paleobotanisk- eller makrofossilmateriale er i hovedsak planterestmateriale, 
men kan også være rester av insekter og beinfragmenter. I denne sammenheng betegner det 
forkullede frø og planterester fra arkeologiske kontekster. Navnet makrofossiler henspeiler på 
at størrelsen er makroskopisk det vil si synlig med det blotte øye, i motsetning til 
mikrofossiler, for eksempel pollen som kun kan sees i mikroskop. 

METODE 

I Norge brukes hovedsakelig tre metoder for å vaske ut plantemakrofossiler fra jordprøver. 
Ved saltvannsflotasjon vasker man jordprøven gjennom et finmaske såld til man sitter igjen 
med minerogene masser og kull. Såldet tas over i et vannbad med en mettet oppløsning av 
kalsiumklorid (CaCh). Fordi ferskvann er lettere enn saltvann, vil det vasstrukne organiske 
materialet i prøven flyte opp, og kan bli silt av, skylt, og tørket. Ulempen med metoden er at 
saltet er etsende og at prøver som blir dårlig skylt er vanskelig å tørke og kan få utfellinger av 
saltkrystaller. Metoden egner seg godt til fuktige og våte prøver (Bakkevig 1982). 

Ferskvannsflotering med luftbobler går ut på at man heller tørre jordprøver i en bøtte som det 
renner vann ned i. Organisk materiale vil flyte opp og renne over kanten og ned i et finmasket 
såld. Prøven blir deretter tørket. Hvis man har et apparat som lager bobler i bunnen av bøtta, 
for eksempel en akvariepumpe, vil dette forbedre oppdriften av organisk materiale. Denne 
metoden er ikke så effektiv på våte prøver. 

Den siste metoden er å bruke en AMS-maskin (Advanced Macrofossile Separator). Denne 
maskinen er utviklet ved Arkeologisk museum i Stavanger, og den er raskere og mer skånsom 
enn de to andre metodene. Maskinen skiller kull og organisk materiale ut av jordprøver 
gjennom å rotere prøvene i et rør som det løper vann igjennom. Det organiske materialet 
renner ned i et finmasket såld. (Om maskinen se Bakkevig et al. 2002: 34-35). Maskinen er 
svært effektiv med henhold til mengden av organisk materiale som kan skilles ut av hver 
prøve. 

Det finnes også metoder som er varianter av de ovenstående, hvor for eksempel andre typer 
salt blir brukt, eller andre maskiner og apparater. 

I UKMs distrikt har systematisk innsamling av makrofossiler tidligere vært gjennomført blant 
annet av Gardemoprosjektet og Åkerprosjektet, samt en rekke andre større og mindre 
prosjekter (for en oversikt se Bakkevig et al. 2002). I 2003 inngikk UKM en avtale med 
Arkeologisk museum i Stavanger om at de skulle analysere og oppbevare makrofossilprøver. 
Dette har gjort at uttak av prøver nå er i ferd med å bli en standardprosedyre, blant annet ved 
undersøkelse av forhistoriske hustomter. 

Ved Svinesundprosjektet har makrofossilprøver blitt analysert fra lokalitetene Torpum 9a og 
Torpum 9b, Berget 2, Stensrød og Langkas 1. 

Jordprøver til makrofossilanalyse er tatt fra en rekke kontekster. De fleste er fra stolpehull. 
Også fra ildsteder, en rydningsrøys, kulturlag, en branngrav og et jordprofil er det tatt prøver. 
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I 2001 og 2002 ble prøvene preparert med saltvannsflotasjon. Det vil si at prøvene først ble 
vasket i et 1 mm såld. De resterende massene ble deretter tatt over i en mettet oppløsning av 
saltvann. Organisk masse gjennomtrukket av ferskvann har høy oppdrift i dette medium. 
Materialet ble silt av, skylt og tørket. I 2003 ble massen flotert i en AMS-maskin, dette 
innebærer en mer skånsom behandling av materialet, det betyr at også frø og partikler mindre 
enn 1 mm blir med til analyse. 

Makrofossilmaterialet fra utgravingssesongen 2001 er bestemt og analysert ved 
Miljoarkeologiska laboratoriet, Umeå Universitet, av Roger Engelmark. Prøvene fra 2002 er 
bestemt og analysert av Kerstin Griffin ved arkeologlogisk museum i Stavanger (AmS 
oppdragsrapport 2003/3). Prøvene fra 2003 er analysert av Paula Utigard Sandvik og Tamara 
Vimovskaia ved Arkeologisk museum i Stavanger. 

RESULTATER 

Bruken av makrofossiler i kulturhistoriske tolkninger byr på kildekritiske problemer. Hvordan 
og hvorfor blir kom og andre frø forkullet? A forstå hvordan karboniseringen er skjedd er 
nært knyttet opp til hvordan man tolker materialet. De fleste funn av forkullet kom stammer 
fra stolpehull i hus og representerer et lite utvalg av kom som opprinnelig kan ha ligget i 
gulvlaget og som deretter er kommet ned i stolpehullene etter at stolpen er borte. Jeg har ved 
utgraving av jernalderhus med bevart gulvlag sett at store mengder brent kom ligger i 
jordgulvet, og som de fleste små partikler samler de seg langs veggene og i kriker og kroker. 
Denne type observasjoner understøtter tolkningen av at makrofossiler i stolpehull virkelig 
stammer fra gulvlaget. I flerfasede bygninger og hus bygd over eldre hustomter er det selvsagt 
et problem å avgjøre fra hvilken fase komet stammer. 

Bakkevig ( 1991) mener at karbonisering av kom kan skje ved at kornet er blitt røstet for å få 
søtere smak og at kornene blir forkullet ved et uhell. Brenning av lagret materiale, brenning 
av avfall, uhell ved bearbeiding og at frø fra organisk taktekkemateriale kan blåse inn i åren , 
er måter å forklare forkullingen av makrofossiler (Minnis 1981: 145). Karin Viklund (1998) 
har gjennom etnologiske paralleller, arkeologiske utgravninger og eksperimenter med 
forkulling kommet fram til at korn kan forkulles ved at hus brenner ned , ved røst ing av korn, 
og ved bearbeiding og matlaging nær ildstedet. Hun har kartlagt en rekke måter å tørke korn 
på i historisk tid og i jernalder. Hun understreker at kornet må være helt tørt for å kunne 
males. Tørkeprosessen kan gi forkullede kom. Fra historisk tid er det kjent at vanne steiner 
har vært brukt til å tørke korn i tretrau . Forkullede hasse lnøttskall finnes ofte i 
makrofossilprøver, i og rundt ildsteder. Konsum av hasselnøtter skaper store menger avfall , 
og hasselnøttskall er trolig overrepresentert i forhold til annet plantemateriale (Engelmark 
rapport 2002). 

Disse forklaringene viser alle til tilfeldige måter kom og annet materiale er blitt forkullet og 
dermed beva1i. Høsting og tresking av korn er ofte forbundet med ritualer. Det er flere 
etnografiske og historiske eksempler på at det siste kornneket har en spesiell mening, og at det 
er blitt ofret gjennom å lage et spesielt brød av dette komet (Wilkinson og Stevens 2003). En 
måte kom og frø kan bevares på, er ved en bevisst brenning. En kan tenke seg at kornnek er 
blitt brent som offer. Dette vi l trolig gjøre at halmen brenner opp mens noe av komet blir 
forkullet. En skulle i så fall vente å finne rester av hele aks. Funn av større mengder forkullet 
korn i stolpehull (3500 stykker) er blitt tolket som offerfunn (Regnell 1997). 

Det er en lang tradisjon for å brenne forskjellige urter. Dette vil kunne gi forkullede frø. Her 
kan nevnes skikken med å brenne einer for å rense luften (Høeg 1974). Hvis korn og frø er 

160 



Svinesundprosjektet bind 4 Varia 57 

;;:~(-·z· ·_:): 
~, 

Figur 65: Bildet øverst viser undersøke/se av en struktur tolket som rotvelte. Bildet nederst viser en typisk 
rotvelte. Disse kan være vanskelig å skille fra menneskeskapte anlegg. Merk hvordan silt fra dypere lag er 
trukket opp i midten av strukturen. Foto: Ola Rønne. 
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Figur 66: Bildet øverst viser for- og bakside påforku/let naken bygg. Kornet erfimnet i stolpehull på Stensrød. 
Foto: Kerstin Griffin. Bildet nederst viser brente røtter i bunnen av profilet gjennom Torpum 9a. Bunnen av 
profilutsnittet er 65 cm under markoverflaten. Foto: Ola Rønne. 

162 



Svinesundprosjektet bind 4 Varia 57 

blitt forkullet på denne intensjonelle måten, åpner det for helt andre fortolkninger enn ved en 
tilfeldig karbonisering av materialet. 

Vi har i stor utstrekning valgt å bruke makrofossiler til 14C-dateringer av anlegg. Funn av korn 
eller hassselnøttskall i anlegg styrker i de fleste tilfeller tolkningen av at anlegget er 
menneskeskapt. Makrofossilene representerer oftest brukstiden på anleggene, selv om en kan 
tenke seg at korn i stolpehull også kan stamme fra anlegg som er gravd ned i eldre kulturlag. 
Korn og frø kan også stamme fra gulvlag som eroderer og kan samle seg i fordypninger som 
groper og stolpehull, som ikke nødvendigvis stammer fra den primære bygningen. Korn og 
hasselnøttskall er ettårige organismer og bør i de fleste tilfeller gi en mer presis datering enn 
trekull. Ved datering på trekull vil det alltid være et spørsmål om det er årringer fra kjernen 
eller i ytterkanten av veden en daterer. For treslag som eik og furu kan dette være et betydelig 
antall år som kommer i tillegg til standardavviket i prøven. 

OVERSIKT OVER FUNN AV MAKR0F0SSILER 

TORPUM 9 A OG 9B 

A2 var en branngrav med datering rundt Kristi fødsel. I graven var det mye trekull bestemt til 
å være forkullet granbar, lyng og røtter. Det ble også funnet skall av hasselnøtt, noe som ikke 
er uvanlig i jernaldergraver (Engelmark 2002). Kanskje er de forkullede hasselnøttene del av 
mat som den døde har fått med på likbålet. 

A5 er tolket som en avfallsgrop. Den har dateringer til senneolitikum og bronsealder. I gropa 
er det funnet forkullet frø av bringebær. Det er også funnet hasselnøttskall. 

I ildstedene AlO og All som begge har dateringer til nøstvetfasen, ble det funnet 
hasselnøttskall. Hasselnøttskall er vanlig på mesolittiske lokaliteter. Hassel produserer mye 
skall og blir derfor lett overrepresentert i forhold til annen planteføde (Engelmark 2002). 

A15b er et stolpehull, som ble funnet under et ildsted. I stolpehullet ble det funnet et forkullet 
byggkorn. Byggkornet styrker tolkningen av anlegget, da korn er vanlig i stolpehull. Det er i 
tillegg tatt makrofossilprøver av stolpehullet A6. Her ble det ikke funnet frø. 

I rydningsrøys 109 ble det funnet et frø fra gressfamilien. 

På Torpum 9b er det tatt ut fire makrofossilprøver, alle er fra et kulturlag. Det ble funnet 
hasselnøttskall i en av prøvene. 

Funnene av frø og frukter i strukturene på Torpum 9 styrker antagelsen om at disse er 
menneskeskapte. I tillegg viser funn av forkullet korn at det trolig har vært dyrket på stedet og 
er således en viktig brikke i argumentasjonen for at det har ligget en senneolittisk gård i 
området. 

BERGET 2 

Det ble tatt ut en makrofossilprøve fra et anlegg som er tolket som et ildsted (Tørhaug 2002: 
92-93). Her ble det funnet forkullet frø av bringebær og hasselnøttskall. 
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Figur 67: Spredning av naken bygg (Nb) og bygg (B) i hus I, Il og Ill på Stensrød. (Omarbeidet fra Griffin 
2004). 

STENSRØD 

På Stensrød er det tatt makrofossilprøver fra midt- og veggstolper i hus I og hus Il, i mulig 
hus III er det tatt makrofossilprøver fra midtstolpene. 

I hus I og Il ble det funnet makrofossiler av naken bygg og hvete, trolig emmerhvete (Griffin 
2004). I tillegg er det funnet hasselnøttskall i begge husene. Det er også funnet ett frø av 
søtvier, ett einerbær og enkelte ugressfrø. Sistnevnte kan være underrepresentert fordi såldet 
var for stonnasket til å fange opp de aller minste frøene. 

I hus III er det funnet kom og komfragmenter av hvete og bygg. I et av midtstolpehullene, 
A 79, er det funnet 20 hvetekorn og 66 komfragment. 

I husene er det også funnet ubrente frø som kan tyde på resente forstyrrelser. Trolig stammer 
disse fra matjord som er pløyd ned i toppen av anlegget, og det behøver derfor ikke å bety at 
eldre masser er blitt forflyttet mellom anleggene. Mulig eldre forurensing av anleggene er til 
stede i området hvor hus I og hus Il krysser hverandre, fordi nye stolper kan være gravd ned i 
eldre gulvlag. 

Spredningen av korn i hus I er vanskelig å tolke, fordi en del av kornene stammer fra 
stolpehull som ligger tett på hus Il, i den nordlige veggrekka. Det kan derfor være snakk om 
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Figur 68: Spredning av hvete (H) i hus I, fl og Ill på Stensrød. (Omarbeidetfi'a Griffin 2004). 

forurensing fra hus Il. Ellers er det funnet både hvete, naken bygg og uspesifisert bygg i den 
vestligste takstolpen i hus I. Det er vanskelig å trekke noen konklusjoner om 
funksjonsinndeling av huset på et såpass spinkelt grunnlag. 

I hus Il er spredningen av ceralia og frø konsentrert til den østlige veggstolperekka, men 
finnes også i midtstolpene. Denne fordelingen gjelder både for bygg, hvete og hasselnøttskall. 

Det er en liten tendens til at materialet sett under ett, samler seg i den sørlige enden av huset. 
Tendensen kan kanskje antyde en funksjonsinndeling, at kom og mat har vært bearbeidet og 
tilberedet i denne enden. 

Funn av et forkullet einerbær og to frø av søtvier kan være tilfeldig innblanding, og en viss 
tilbakeholdenhet i tolkningene av et så lite materiale er påkrevet, men begge plantene har en 
lang og variert kulturhistorisk bruk. Einer er brukt i ølbrygging, som krydder, medisin som 
antiseptisk middel ved vasking av melkekjørler og en rekke andre bruksområder (om bruken 
av einer se Høeg 197 4, 1981 , 1996). Søtvier inneholder alkaloider som kan framkalle 
bevissthetsendringer og hallusinasjoner, men det er også et vanlig ugress. Det er i tillegg til to 
forkullede eksemplarer funnet et ubrent frø. Dette tyder på at søtvierfrø kan ha kommet 
tilfeldig inn i materialet. 
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LANGKAS l 

På denne lokaliteten er det tatt makrofossilprøver fra tre stolpehull og et ildsted. Prøvene er 
flottert i AMS-maskin, hvilket betyr at også små ugressfrø ble fanget opp. I alle stolpehullene 
ble det funnet korn, henholdsvis bygg, uspesifisert korn og mulig havre. Det ble også funnet 
frø fra krekling, meldestokk og slirekne. I ildstedet ble det kun funnet et uidentifisert frø. 
Korn fra stolpehullene ble datert til førromersk jernalder (Rønne 2004: 178-179). Både funn 
av kornene i stolpehull og dateringene understøtter at anleggene stammer fra en 
huskonstruksjon. 

VEDARTSANALYSER 

Analyser av vedart er blitt tatt på alle trekullprøver som er ment for 14C-prøver. Prøvene er 
analysert av statsstipendiat Helge Høeg og Aud Simonsen fra Arkeologisk museum i 
Stavanger. I våre utvalg av prøver til radiologisk datering har vi valgt å datere ettårige 
organismer som korn og hasselnøttskall. Der dette ikke har vært mulig har vi prioritert 
vedarter av løvtrær som er kjent for å ha relativ kort levetid, så som bjørk og selje. Vi har i 
liten grad utnyttet det tolkningsmessige potensiale som ligger i vedartsanalyser. For eksempel 
er det ikke gjennomført noen systematisk undersøkelse av hvilke typer ved som har vært 
foretrukket som brensel. På Torpum 9a har vedartsanalyse vært benyttet ved tolkning av 
enkeltanlegg, eksempelvis for å forstå den avlange strukturen A4, som tentativt ble tolket som 
en mulig brent syllstokk. Vedartanalysen viste at kullet stammet fra flere typer trær og som 
dermed ikke kunne være en syllstokk. 
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IT-strategi ved Svinesundprosjektet 

Per Erik Gjesvold 

Varia 57 

Pluralitas non est ponenda sine necessitate13 (William av Ockham 1285-134 7 /49) 

Prosj ektmedarbeider med ansvar for innmåling og dataflyt ble ansatt fra juni 200 l på et 
tidspunkt da det øvrige feltarbeidet allerede var godt i gang. Stillingen var i utgangspunktet 
tenkt å ha varighet ut 2003, og skulle avsluttes med et oppsummerende bidrag i prosjektets 
siste Varia om Svinesund. Erfaringene fra sesongen 2001 og 2002 indikerte imidlertid at 
ansettelsesperioden var for kort, og at den ikke ville dekke hele den dataproduserende 
perioden prosjektet hadde. Stillingen ble også tillagt betydelig merarbeid i form av 
redaksjonelt arbeid og generell IT-support, enn det som i utgangspunktet var forutsatt i 
stillingsbeskrivelsen. Stillingen ble derfor i 2003 utvidet med et års varighet frem til 
prosjektets offisielle avslutning i 2004. 

Langsiktig IT-teknologiske investeringer er i realiteten ikke lenger mulig for en institusjon 
som UKM. Dette var kanskje mulig for 5-6 år tilbake, men den teknologiske utviklingen er i 
dag så rask at varigheten av et teknologisk tilfredsstillende nivå er betydelig redusert. For 5 år 
tilbake sa man gjeme at en PC kunne forventes å holde stand overfor nyutviklet software og 
hardware i 5 år, mens en i dag ikke kan regne med en holdbarhet på lengre enn 18 måneder, 
før maskinparken begynner å bli utdatert. På et prosjekt av lengre varighet blir det derfor 
viktig på forhånd å vurdere hvilke behov man har, og å blinke ut eventuelle satsingsområder 
slik som for eksempel GIS. Likeledes er det viktig ikke å bruke alle de økonomiske midlene 
som er øremerket til et slikt fonnål i oppstartsfasen, men å holde tilbake midler for senere 
investeringer. 

Nøkternhet, fleksibilitet, simplisitet, og kontinuitet har vært grunnleggende i prosjektets IT
strategi fra starten av. Prosjektet har hatt en svært nøktern tilnærming til den store mengden 
av mulige teknologiske løsninger som til enhver tid har vært tilgjengelig. Vi har bevisst valgt 
løsninger som ivaretar fleksibiliteten i IT-strukturen, og som ikke låser prosjektet til en valgt 
løsning. Man har benyttet prinsippet med "Ockham's barberkniv" til å gjelde valget av IT
løsninger, uttrykt slik: 

Hvis det finnes to eller flere IT-tekniske løsninger som i hovedsak gjør samme jobben og gir 
samme resultat, velg den teknologisk enkleste med den laveste brukerterskelen. 

Det å velge en løsning med lav brukerterskel er helt sentralt. Et prosjekt består av en gruppe 
mennesker som jobber sammen gjennom flere delmål frem mot prosjektets avslutning. 
Følgelig må en avpasse valget av teknologiske hardware- og software-løsninger etter 
gruppens behov, kompetanse, utviklingspotensiale og prosjektets målsetninger. Dette betyr at 
man ikke alltid kan velge den optimale IT-tekniske løsningen siden dette vil kunne medføre at 
løsningen blir ansett som for komplisert og tidkrevende å sette seg inn i av brukerne. Denned 
er det en fare for at løsningen ikke vil bli benyttet. Videre kan det å velge for kompliserte IT
løsninger gjør prosjektet sårbart fordi man svært lett kan komme til å opprette en 
monopolliknende situasjon der en eller noen få personers kjennskap til en spesifikk IT-løsning 
blir helt avgjørende for prosjektets fremdrift og drift. Denne eller disse personene får svært 
lett rollen som "propp i systemet" og man oppretter i praksis et eneveldig ekspertstyre. 

13 Ved flere mulige forklaringer til et gitt fenomen, velg den enkleste. 
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Kompetansespredningen innad i prosjektet med en slik løsning er også tilnærmet null, noe 
som ytterligere forsterker den negative effekten av løsningen. Dette er etter min mening svært 
uheldig og bør unngås, uavhengig av størrelsen på prosjektet, siden dette blir en hemsko på 
fremdriften. 

DET TEKNOLOGISKE NIVÅET FOR SVINESUNDPROSJEKTET 

Med teknologisk nivå menes det nivået hvor prosjektet valgte å legge seg på den IT
teknologiske skalaen ved oppstart. Den datateknologiske horisonten er i stadig endring, og i 
de fire årene som Svinesundprosjektet har drevet sin virksomhet, har det skjedd store 
endringer. Teknologiske løsninger som ble ansett som eksklusive ved oppstart, har i dag blitt 
standard på nænnest alle nye PC'er. CD-brennere, eksterne personlige minnekort og mye 
internminne (512 mb eller mer) på PC'ene er eksempler på maskinvare som for tre år siden 
var sjelden vare, men som i dag er helt vanlig. 

Ved oppstart valgte prosjektet bevisst å konsentrere seg om innkjøp av hardware og software 
man i utgangspunktet ikke forventet ville ha lengre levetid enn prosjektets varighet på 3 år. 
De praktiske konsekvensene av dette var at vi valgte å ikke investerte mer penger enn det som 
var nødvendig, og at man bevisst valgte å holde igjen en relativt stor del av IT-budsjettet for å 
kunne benytte dette senere. Ved å velge en slik nøktern investeringspolitikk i prosjektets 
oppstartsperiode, hadde man muligheten til å supplere hardware- og software-parken 
underveis der dette var nødvendig, og man beholdt fleksibiliteten i IT-strategien. 

Fleksibilitet og simplisitet var og er hovedtanken bak investeringene. Lang erfaring fra 
teknologifokuseringen i datautstyrsbransjen førte til at prosjektet i utgangspunktet var ute etter 
å finne teknologiske løsninger som var egnet til fo1målet, og man ville unngå utstyr som holdt 
en høyere standard enn det som var formålstjenlig for prosjektets varighet og 
problemstillinger. All anskaffelse av IT-løsninger skulle i utgangspunktet være 
formå lstjenl ige og ikke gå over til å bli "kjekt å ha", eller bli innkjøpt bare fordi de var 
teknologisk tilgjengelig. 

Konkret fikk ønsket om å beholde fleksibilitet og simplisitet i IT-løsningene uttrykk blant 
annet i valget av PC'er. Man valgte å kj øpe modeller som baserte seg på standardiserte og 
sertifiserte industrideler. Dette ble gjort fordi man ønsket å beholde muligheten for å kunne 
modifisere maskinene underveis, der dette kunne bli nødvendig, og der den teknologiske 
utviklingen gjorde det ønskelig eller nødvendig med oppdateringer. Dette ville vært langt 
vanskeligere å oppnå om man for eksempel hadde satset på slimline PC-modeller som var 
billigere, men som ga få eller ingen muligheter for senere oppgraderinger. 

Det er helt nødvendig åta forbehold om mulige uforutsette endringer ved prosjektstart. Om en 
ikke gjør det kan man risikere å måtte ta økonomiske midler fra andre delbudsjett for å kunne 
ha en operativ maskinpark gjennom hele prosjektet. Et eksempel på viktigheten av å kjøpe 
riktige PC-løsninger og holde igjen midler til oppgraderinger, er UiOs valg om å legge om 
operativsystemet fra Windows 98 til Windows 2000 i løpet av prosjektperioden. Fra dette ble 
kjent for prosjektet til maskinene med Windows 98 ikke lengre hadde muligheten for å kople 
seg opp mot intranett og Internett via UiO, gikk det 2 mnd. I løpet av disse 2 mnd måtte alle 
data flyttes fra sine respektive PC'er, maskinene måtte utvides med mer internminne, nytt 
operativsystem måtte installeres sammen med øvrig nødvendig programvare, og de respektive 
dataene måtte legges tilbake til PC-ene. Alt i alt en relativt omfattende og kostbar prosess. I 
skrivende stund har man igjen valgt å endre operativsystemet, denne gangen til Windows XP, 
og i det fjerne kan man skimte ankomsten av Windows Longhorn. 
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IT-STRUKTUREN 

Ut over GIS-programvare skulle det ikke benyttes spesiell programvare som satte krav til PC
ene utover det vanlige, derfor valgte vi i oppstartsfasen å gå til innkjøp av det som da var 
kapasitetsmessig middelsstore PC-er (i dag får en ikke lengre kjøp så små PC-er). I tillegg 
kjøpte prosjektet inn to noe over middels store PC-er som var tiltenkt tyngre GIS-jobber (også 
disse er vanskelig tilgjengelige i dag). Alle PC-ene var satt opp med Windows 98 som da var 
standard. Bærbar CD-brenner, laserskriver, A3-skriver og skanner ble i tillegg anskaffet som 
felles utstyr tiltenkt brukt i feltsesongene. 

ARBEIDSFORDELING 

Feltlederne ved Svinesundprosjektet koplet selv sine databaser til GIS-programmer og 
utarbeidet sprednings- og tolkningskart. De hadde også ansvaret for daglig drift av 
databasene. I løpet av prosjektets gang ble feltlederne i stadig større grad autonome i dette 
arbeidet. Dette er en av fordelene ved å velge en IT-strategi som er en integrert del av 
prosjektet og som ikke genererer ekspertvelder, men som søker å spre kompetansen til de 
prosjektansatte. Økt kompetanse vil igjen styrke mulighetene for kontinuitet ved eventuelle 
problem og/eller utskiftninger av personalet. 

IT-ansvarlig hadde ansvaret for innmålig og bearbeiding av måledata, tyngre GIS-arbeid, 
overordnet databaseansvar, digital fotodokumentasjon og internettpublikasjoner. I tillegg ble 
stillingen i løpet av prosjektet tillagt betydelige mer arbeid i form av digital billedbehandling, 
generell IT-support og redaksjonelt arbeid i forbindelsen med utgivelser av årsrapporter og 
Varia. 

DATASIKKERHET 

Det finnes ingen fe lles rutiner for å ivareta data på maskiner som ikke er koplet opp mot 
intranett ved UKM. Alle løsninger for dette er følgelig overlatt til de enkelte brukerne og 
prosjektene. Hver feltsesong var minst tre av PC-ene med ut i felt, og det var derfor 
nødvendig å konstruere en form for backup-system for måledata og skriftlig arbeid som ble 
utført i felt . Dette ble gjennomført ved at man periodisk brant CD-er med slike data . Fra 
begynnelsen av feltsesongen 2002 benyttet man en 256 mb stor USB pendrive til dette 
formålet og beholdt samtidig kopier av måledataene på måleboka 14 gjennom hele sesongen. 

I vinterhalvåret, når vi arbeidet inne på kontorene benyttet prosjektet seg av et etablert 
fellesområde på en av UKM's servere. Her hadde man i utgangspunktet 10 GB med plass, noe 
som våren 2004 ble utvidet til 20 GB og noe senere ti l 30 GB. Fellesområdet var 
adgangsbegrenset og kun tilgjenglig for prosjektets ansatte. Fellesområdet var omfattet av 
UKM's vanlige rutiner for backup og vedlikehold. Alle typer data kan imidlertid ikke 
sikkerhetskopieres over på fellesområdet på en enkel måte. Arbeidsprosjektene i ArcView kan 
for eksempel ikke sikkerhetskopieres eller eksporteres uten tap av proveniens og kontekstuell 
tilhørighet. Gjenopprettelse av ArcView-prosjekter er potensielt vanskelig siden prosjektfilene 
er kontekstsensitive og ikke lar seg gjenopprette uten at alle de opprinnelige parametrene, 
ikke bare for prosjektfilen men også for filene som ArcView-prosjektet består av, blir 
gjenskapt. 

Gjennom prosjektets virketid ble det periodevis produsert store mengder med GIS-data (med 
tilhørende metadata) som kunne ført til plassproblemer på det tildelte felleso1mådet. Man 

14 I vårt tilfelle var dette en bærbar PC med programvare for FieldLink, GIS og målepunktbehandling. 
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valgte derfor bare åta sikkerhetskopier av utvalgte GIS-filer som ble ansett som helt sentrale, 
som for eksempel uraffinerte rådata, rådata og ferdige produktfiler. Alle arbeidsfiler og 
mellomformater hadde derfor ingen backup. 

Våren 2004 hadde Svinesundprosjektet en harddiskkrasj som førte til totaltap av alle data på 
GIS-PC'en. Krasjet var et resultat av en fabrikasjonsfeil fra harddiskprodusentens side 
(Western Digital). Alle grunndata og produktdata hadde imidlertid sikkerhetskopier, og det 
fantes komplette sikkerhetskopier av alle data frem til september 2003 . Følgelig var det reelle 
datatapet minimalt og mer å anse som irriterende enn kritisk for denne delen av prosjektets 
virksomhet. Harddiskkrasjet førte til at prosjektet installerte et Redundant Array of 
Independent Disks, et (RAID) nettverk av disker på GIS-PC'en med en "Mirrorfunksjon" som 
speiler alle data på hoveddisken over på en annen fysisk harddisk. Prosjektet var det første 
ved UKM med en slik løsning. Formålet var å bedre datasikkerheten ovenfor fysiske feil på 
harddiskene i den avsluttende perioden av prosjektet. 

I tillegg til måledata, GIS data og digitale bilder, ble det tatt kontinuerlige sikkerhetskopier av 
alt skriftlig materiale over på optiske media og/eller inn på fellesområdet. Alle prosjektets 
ansatte hadde selv ansvaret for å sørge for backup av egne filer ut på felles01mådet. I felt ble 
disse dataene overført til CD av ansvarlig for innmålig og dataflyt. 

Filtype Extension Benevnin2 
Tekstformat Wrd , Txt, Rtf, ASCI 
Access Mdb 
Exe! Xls 
Powerpoint ppt 
Acrobat Tiff 
Grafisk fonnat Tif, Jpg, Gif, Mov 
Acrobat Pdf 
ArcYiew Shp, Dbf, Shx, Apr, Cif, Sbn, Sbx, 00E 
Arkivfonnater Zip, Are 

Tabell 12: Oversikt over de mest vanlige filene man valgte å sikkerhetskopiere over på.fellesområdet. 

IT-TEKNISKE LØSNINGER 

TEODOLITT ELLER GPS? 

Allerede før IT-stillingen ved prosjektet var formelt tiltrådt, startet arbeidet med å finne en 
god innmålingsløsning. Ikke bare skulle man på en best mulig måte definere de ulike 
scenariene hvor en så for seg at innmålingsutstyret skulle benyttes, men man skulle også starte 
og helst ha gjennomført anbudsprosessen forbundet med kjøp i denne prisklassen, før 
prosjektets første feltsesong startet i 2001 . 

Terrenget rundt utgravingsobjektene på Svinesund ga til dels store utfordringer med tanke på 
hvilke innmålingløsninger man skulle velge. Man ønsket seg i utgangspunktet et mobilt 
system som kunne benytte en Windows CE målebok med mulighet for grafisk fremstilling av 
innmålingene, en komplett robotic totalstasjon, eller en komplett GPS rover med basestasjon. 
En GPS-løsning var svært mobil, men kunne føre til mer unøyaktige målinger og i verste fall 
så unøyaktige målinger at de ikke kunne benyttes uten markant merarbeid i form av 
koordinattransformasjoner over fra lokale rutenett til geografiske rutenett. En løsning med 
teodolitt ville ivareta nøyaktighetskravet til målingene, men var på grunn av topografien rundt 
boplassene ikke spesielt mobil. Fra før hadde UKM en Leica teodolitt som var innkjøp i 
forbindelse med utgravningen på Korsegården i Akershus. Erfaringene med selskapet og 
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instrumentet var gode, men kravet om å innhente anbud kunne ikke fravikes. Prosjektet valgte 
til slutt å sende ut forespørsel om anbud til Leica Geosystems, Norgeodesi AS og Blinken AS. 
Man ønsket tilbud både på en GPS-løsning og på en teodolittløsning. 

Anbudsrunden resulterte i kjøp av teodolitt, siden alle GPS-tilbud overskred den del av 
budsjettet som var satt av til innmålingsutstyr. Valg av en GPS ville dessuten ført til et tap av 
fleksibilitet i IT-løsningen siden en kunne komme opp i situasjoner der en ikke ville være i 
stand til å kunne samle inn innmålingsdata med god nok nøyaktighet. Leica Geosystems vant 
anbudsrunden, og i henhold til gjeldende regelverk på området, var følgelig prosjektet pålagt å 
gjøre instrumentkjøpet her. Dette nevnes ikke fordi Leica Geosystems ansees som et dårlig 
valg i ettertid, men fordi et annet resultat i anbudsrunden hadde medført at prosjektet hadde 
vært forpliktet til å kjøpe et annet instrument og at resultatene i ettertid da kanskje ikke hadde 
vært de samme. 15 

Ideelt sett skulle prosjektet startet feltsesongen i 2001 med et operativt innmålingssystem. 
Dette viste seg ikke mulig å gjennomføre i praksis siden ulike svar og klagefrister måtte 
overholdes for at kjøpet av teodolitten skulle være gyldig i henhold til regelverk for Statens 
anskaffelsesvirksomhet K-0502. Lang leveringstid på teodolitten fra Leica Geosystems, som 
fikk tilslaget, førte til at prosjektet ikke hadde eget innmålingsinstrument før 6 uker ut i 
feltsesongen. Hele anskaffelsesprosessen tok i underkant av 8 uker fra den ble initiert. Etter en 
kortere innkjøringsperiode ble instrumentet benyttet gjennom den resterende sesongen til 
innmåling av funn og feltgrenser. 

PROGRAM V ARE 

Programvareparken i Svinesundprosjektet har vært i konstant endring gjennom hele 
prosjektets forløp. Man ønsket med bakgrunn i prinsippene om simplisitet og fleksibilitet , i 
minst mulig grad å være avhengig av ekspertprogramvare som ville kunne legge dempere på 
progresjon og kunnskapsspredningen i prosjektet. På et område ønsket man imidlertid å 
benytte et ekspertsystem, og det var på innføringen av innmålingsdata inn i et 
sanntidsprogram som visualiserte måledataene i felt kontinuerlig etter som målingene ble 
utført. En slik visualisering ville åpne for raskere og bedre oversikter over de undersøkte 
strukturene og funnene, og tilrettelegge for raskere og bedre tolkninger av relasjoner mellom 
innmålingsobjektene. Programmer av denne typen lar en se innmålingsobjektets form og 
orientering på en PC-skjenn parallelt med at innmålingene foretas. Denne løsningen ble ikke 
fulgt opp før høsten 2001 på grunn av sen levering av instrumentet og pågående feltarbeid 
gjennom hele sommeren. UKM hadde fra før i noen grad benyttet Penmap fra STRATA 
Software, og Svinesundprosjektet ønsket å videreutvikle bruken av denne typen programvare 
og ville derfor satse på Pcnmap Survey extcnsion som er en exstension til ESRI's ArcView. I 
løpet av vinteren 2001-2002 ble det imidlertid klart at STRATA ikke kunne løse de tekniske 
problemene som oppsto når teodolitten ble koplet opp mot programvaren (den innkjøpte 
teodolitten har et annet sett med tekniske spesifikasjoner enn det eldre modeller har), samtidig 
ble det også klart at selskapet ikke var interessert i å opprettholde ressursbruken på å 
vedlikeholde og videreutvikle programmet. Etter nærmere 4 mnd med ukentlig 
kommunikasjon med selskapet der de forsøkte å tilpasse programvaren til prosjektets teodolitt 
uten suksess, ble derfor dette prosjektet skrinlagt, og vi valgte å benytte Leica Geosystems 
FieldLink-program som hadde presentert seg som en konkurrent og god erstatning i løpet av 

15 Med bakgrunn i blant annet Svinesundprosjektets erfaringer med instrumenter fra Leica, har 
Fornminneseksjonen ved UKM nå inngått en avtale med Leica Geosystems fordi man ønsket å standardisere 
utstyrsparken ved museet. 
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denne perioden. I løpet av våren 2002 ble programmet testet innendørs, og det ble deretter 
besluttet innkjøp for bruk i felt. 

Gjennom hele prosjektet har bruken av ESRJ's ArcView 3.3 stått sentralt i GIS-arbeidet. 
Programmet var et naturlig valg siden UiO har Site-lisens på all programvare fra ESRJ, noe 
som har ført til at en del arkeologer ved UKM og IAKK har erfaring fra bruken av 
programmet. ArcView har etter hvert etablert seg som et av de mer brukte GIS-programmene 
innenfor arkeologien. Mye av grunnen til dette ligger sannsynligvis i den relativt lave 
brukerterskelen og i fleksibiliteten som programmet tilbyr ved at man kan kople til ulike 
analyseverktøy (f.eks. Spatiel analyst, 3D-analyst og Arcpress) etter behov. Prosjektet 
benyttet også Arclnfo og ArcGIS i noen grad. ArcGIS ble brukt i forbindelse med TIN
modellering siden programmets egenskaper for å kunne produsere gode 3D-kart, er langt 
større enn for ArcView. 

Gjennom sesongen 2001 benyttet prosjektet teodolitten uten tilkopling til målebok og visuelle 
innmålingsprogrammer ( figur 69). Innmålingsdataene ble lagret på et ATA flash PC-kort og 
ble derfra ført over til en vanlig PC og inn i et Microsoft Excel regneark. Fra regnearket ble 
dataene lagret i DBF-format og importert til Are View for videre bruk. 

Sesongen 2001 ble gjennomført uten at man målte inn polygoner 16 direkte i felt. Polygonene 
ble i stedet rekonstruert på basis av innmålte punkter i ettertid. Denne metoden viste seg å 
være mer arbeidskrevende enn forventet, og mye tid ble benyttet ~å konstruksjon av 
polygoner for å kunne presentere et oppdatert datagrunnlag for tolkning' . Metoden er for så 
vidt rask og enkel, men ble av prosjektet vurdert som lite anvendelig i en feltsituasjon hvor en 
har et større antall strukturer som krever kontinuerlig innmålingsoppdatering. Metoden gir 
heller ingen mulighet for å holde en kontinuerlig oversikt over endringene i struktur- og 
funnmassen, da dette ikke kan vises før en har importert måledataene inn i et GIS-program 
som for eksempel ArcView. 

FIELDLINK 

Innmålingsarbeidet i sesongen 2002 ble i større grad enn foregående sesong preget av regulær 
f1ateavdekning . Bruksendringen av innmålingsutstyret fra 200 l til 2002 avspeilet seg i et økt 
behov for visuelle fremstillinger av innmålingene i sanntid i felt. Som et alternativ til 
STRATA' s programvare, valgte prosjektet å bruke LEI CA Geosystems FieldLink 
programvare som er utviklet for LEICA-teodolitter og GPS 'er. Programmet ble installert på 
en bærbar PC som fungerte som målebok. 

Fieldlink har mange fellestrekk med PenMap, men mangler de fleste av analysemulighetene 
som ligger i Penmap. Dette ble imidlertid ikke ansett som et problem siden all tyngre analyse 
av innmålingsdata allerede foregikk i ArcView, og man derfor primært var interessert i et 
tolknings- og dokumentasjonsverktøy. Programmet viser innmålingene på PC-skjermen og en 
ser den spatielle spredningen av funn og strukturer til enhver tid. Innmålingene lagres 
automatisk i de samme filformatene som benyttes av ArcView, og en unngår dermed å måtte 
konvertere filene før bruk i analysene. 

16 Som for eksempel strukturer, feltgrenser, naturavgrensninger og fyllskifter. 
17 Forholdet mellom tid benyttet i felt og tid benyttet til rekonstruksjon av dataene, var nesten 1: 1. 
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Figur 69: Jnnmåling i feltsesongen 2001. Sammen med teodolitten benyttet man en fjernstyringsenhet som gjorde 
det mulig å betjene systemet med bare en person. Instrumentet "fulgte " prismet gjennom en "trackin~fimksjon ". 
Hjelpelysene som kan sees rett over okularet, forenklet prosessen med å hente inn igjen teodolitten hvis stadiet 
mistet kontakten med kikkerten under bruk. Radiomodemet som vises som en boks montert rett under 
instrumentet, ble benyttet som kommunikasjon mellom fjernstyringsenheten og instrumentet. Foto: Håkon 
Glørstad. 

Programvaren fungerte uten problemer gjennom hele sesongen 2002, og gjorde det mulig å 
gjennomføre innmålingene på flateavdekningene uten etterslep. Programmet effektiviserte 
prosessen med å identifisere og kople flere strukturer sammen i større systemer, som for 
eksempel stolpehull i hus, og har fungert som et effektivt tolkningsverktøy i en feltsituasjon 
hvor behovet for raskt å ha tilgang til oppdaterte spredningsmønstre, står svært sentralt for å 
kunne gjennomføre utgravningene på en mest mulig effektiv måte . 

I løpet av sesongene 2002 og 2003 ble FieldLink benyttet av både feltledere og feltassistenter 
til innmåling. Programmet har en god visuell og intuitiv oppbygning kombinert med en svært 
lav brukerterskel som er lett å tilegne seg. Oppsett og tilkopling av PC til teodolitt er relativt 
enkelt, og etter en innføring i bruken av programvaren, mestret de fleste arbeidet etter ca 30 
minutters trening. Tilegningen av kunnskapen var i større grad avhengig av en generell 
datakompetanse, men krevde til gjengjeld en noe mindre forståelse av generelle 
landmålingsprinsipper som er helt sentrale om en ønsker å benytte teodolitten alene. 
FieldLink er også intuitivt lettere å tilegne seg enn det menysystemene på de ulike 
teodolittene er. 

Bruken av FieldLink krever to personer, men produserer til gjengjeld filer som ikke trenger 
ytterligere modifikasjoner før de kan publiseres eller avleveres. To personer som bruker 
FieldLink kunne relativt enkelt måle inn 2000 punkter pr. dag. Dette ligger godt over det som 
er vanlig å gjennomføre om en bare brnker teodolitten alene. 
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Figur 70: Inte,face for FieldLink satt opp for bruk i felt. Listen til venstre viser de ulike innmålingstemaene 
sammen med en oversikt over hvilke Shape-tema som er tilgjengelig for å definere kartgrunnlaget. Alle 
innmålingstema kan åpnes i ArcView uten videre bearbeiding. 

~-
}, , 

Figur 7 I: Digital dokumentasjon på gravfeltet på Langkas I sesongen 2003. Lav brukerterskel på programvaren 
sikret kontinuitet i arbeidet. Største antall innmålte punkter på en dag var 2746, gjennomsnittet lå i overkant av 
2000 på dager med kontinuerlig innmåling. Totalt ble 3 røyser, 2 steinsetninger samt I 1 andre strukturer og 
anlegg innmålt, sammen med alle naturlige avgrensninger og steiner større enn en kny ttneve, alt i alt 20 000 
punkter. Foto : Per Erik Gjesvold. 
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FLA TEA VDEKNING OG INN MÅLING FREMSTILT GRAFISK I SANNTID 

Gjennom å bruke FieldLink kan man lettere komme nærmere det ene ufravikelige kravet som 
stilles ved gjennomføringen av enhver flateavdekking: Kravet om at man til enhver tid må ha 
full oversikt over egen utgravningssituasjon. Har man ikke denne oversikten kan man gjøre 
utgravningstaktiske valg på helt feil eller utilstrekkelig grunnlag med de konsekvenser det kan 
få . 

Flateavdekning som metode er en anvendt form av en hermeneutisk sirkel. Gjennom 
avdekking av de enkelte funnene og strukturene, danner man seg et oversiktsbilde over 
totalsituasjonen ved utgravningen. Tolkningen av enkeltelementer bidrar aktivt til 
totaltolkningen av utgravningen. Totaltolkningen er også helt sentral for hvordan man 
prioriterer arbeidet med enkeltelementene, og hvor man velger å prioritere infonnasjonssøket. 
Disse prioriteringene vil igjen påvirke resultatene og dermed totaltolkningen. 

40 cm 

Figur 72: Eksempel på punkttettheten benyttet på innmålingen av en enkelt stein ji-a gravrøys AI 0 på Langkasl 
(Rønne 2004). Mellom 12 og 20 punkter ble gjennomsnittlig innmåltfor hver stein i røysa. 

Sanntidsvisning av innmålinger og bruk av teodolitt bør ikke ha som hovedfunksjon bare å 
erstatte behovet for tegning av strukturer og feltgrenser i planet, dette gjøres nesten alltid like 
raskt eller raskere for hånd. Bruken av teodolitt med sanntidsvisning av målingene og GIS i 
en utgravningssituasjon, har to primærfunksjoner: De letter og bedrer arbeidet med å skaffe 
seg en oversikt over enkeltelementenes romlige fordeling, og de organiserer de 
utgravningstaktiske valgene som gjøres underveis inn i databaser og karttemaer. Er 
utgravningen liten trenger man ikke innmåling og GIS fordi man enklere og raskere kan tegne 
den romlige fordelingen, og man kan selv holde rede på den utgravningstaktiske 
infonnasjonen. 

Sanntidsvisning av innmålte enkeltelementer i FieldLink letter tolkningsarbeidet på store 
utgravninger. I feltsituasjonen kan man enkelt holde seg oppdatert over spredningen av 
strukturer, funn og fyllskifter, og man kan parallelt vise deres status (navn, tolkning 
konteksttilhørighet, utgravningsprioritet osv.). Samtidig som man har god kontroll på 
enkeltelementene, ser man hvordan de utgravningstaktiske avgjørelsene har påvirket 
helhetstolkningen. Innmålingsmetoden er et helt nødvendig verktøy i den hermeneutiske 
tolkningsprosessen mellom enkeltelementer og helhetstolkningen av utgravningsfeltet. 
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Bruken av innmålingsmetoden letter tolkningsprosessen av helheten og enkeltelementene, og 
sammenhengen mellom dem visualiseres ved kontinuerlig å gi en mest mulig komplett 
oversikt over utgravningssituasjonen. Fleksibiliteten i verktøyet er tilpasset en prosess der en 
stadig gjør større og mindre tolkningsendringer underveis frem mot avsluttet gravning. 

OPPSUMMERINGA VIT-STRATEGIEN 

Nøkternhet, fleksibilitet, simplisitet og kontinuitet har vært grunnleggende i prosjektets IT
strategi fra starten av. Prinsippet har vært fulgt opp hele veien og har gjort det mulig for 
prosjektet å møte UiOs store og små systemendringer uten at dette førte til problemer. 
Samtidig har det vært mulig å gjøre tekniske endringer med det nødvendig økonomiske 
albuerommet som har vært påskrevet for å gjøre jobben på en tilfredsstillende måte. 

Prosjektets målsetning om å benytte sanntidsmålinger lot seg ikke realisere før sesongen 2002 
på grunn av problemer med å skaffe egnet programvare og en undervurdering av 
tidskonsumet i anbudsprosessen. Fra og med sesongen 2002 og fremover benyttet prosjektet 
FieldLink som målebok. Erfaringen fra bruken av programmet er udelt positive. Spesielt bør 
nevnes programmets produksjon av "ferdig" publiserbare shapefiler som drastisk kutter ned 
på etterarbeidsmengden med måledataene, og de mulighetene som generelt sett ligger i bruken 
av sanntidsvisualisering av måledata for å kunne kople sammen ulike strukturer og funn til 
stø1Te tolkningskomplekser. Til slutt bør FieldLinks lave brukerterskel nevnes siden dette gjør 
det lettere å involvere flere i innmålingsarbeidet, noe prosjektet gjorde med hell under 
feltsesongene i 2002 og 2003 (Gjesvold 2003 og 2004). 

Prosjektmedarbeiderstillingen med ansvar for IT og dataflyt var i utgangspunktet bare 
budsjettert for de tre feltsesongene 2001-2003, men ble senere utvidet til å gjelde ut 2004. Et 
prosjekt produserer data som skal avleveres gjennom hele sin virketid, og behovet for en slik 
sti lling er tilstedeværende gjennom hele prosjektperioden for å kunne utarbe ide og 
gjennomføre en enhetlig og kvalitetsikret avlevering av det digitale materialet . 
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Bruk av GIS ved Svinesundprosjektet 

Geografiske informasjonsystemer (GIS) er data som beskriver empirisk erkjennbare 
fenomener lagret i en database. Denne, eller disse databasene, er igjen koplet sammen med et 
elektronisk kaiigrunnlag som består av et utvalg topografiske og geografiske fenomen en 
ønsker å relatere til databasen . Informasjonen fra databasen vil vises på det elektroniske 
kartet, og endringer i databasen vil bli reflektert i endringer på kartet. Informasjon om gitte 
fenomen kan koples sammen med en spesifikk utstrekning av geografiske data, for eksempel 
et utgravningsfelt. Hvert lag består av tema med de samme egenskapene som for eksempel 
gater og veier, eiendomsgrenser og så videre. GIS, som for eksempel ArcView, muliggjør 
datafangst, datalagring, dataspørringer, dataanalyse og fremvisning av data. 
Informasjonssystemene har også muligheten til å produsere og eksportere data i formater mer 
egnet for langtidslagring. 

Figur 73: De ulike komponentene som til sammen utgjør et GIS. 
(http://campus.esri.com/courses/LearnArcG ISJ /basicgis/standard/frame/lessons. cf 
m?PassedTyp e=Lesson0J&CFJD=2462284&CFTOKEN=58566592). 

Et GIS består hovedsakelig av fem hovedkomponenter: 

• 

• 

• 

• 

• 

Brukere som samler og lagrer data, utvikler analyseverktøy som spørringer, prosedyrer 
og metoder. 
Datasett som benyttes i GIS, som for eksempel innmålingsdata og topografiske 
kartgrunnlag. 
Et eller flere sett av prosedyrer som sier noe om hvordan dataene skal behandles og 
vises. Sammen med premissene som legges av hardwarevalget styrer prosedyrene også 
hvordan dataen kan presenteres. I tillegg til prosedyrer som er direkte påvirkelige av 
menneskelig valg, finnes det en rekke maskinelle prosedyrer, som for eksempel 
transformasjoner av koordinater fra et datum til et annet. Disse prosedyrene har få 
eller ingen brukerpåvirkelige variabler. 
Maskinvare som legger premisser for hvor raskt dataprossesseringen kan skje og 
hvordan dataene kan presenteres på kart eller filer. 
Software: GIS programvare, men også andre programmer, som for eksempel 
billedbehandlingsprogrammer og ulike regneark, som brukes for å raffinere og 
fremstille GIS-data. 
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Av disse fem komponentene er brukerne den viktigste siden. Det er disse som legger de 
viktigste premissene for daglig bruk, som definerer kvaliteten for datafangsten og 
sluttproduktene. 

HVORFOR BRUKE GIS? 

Evnen til å kople informasjon til lokasjon fremstilles ofte som det mest særegne med GIS. 
Dette er imidlertid ikke noe nytt. Databehandling av denne typen praktiseres daglig i form av 
for eksempel registreringer for Økonomisk kartverk, og alle ledd i et GIS, som for eksempel 
ArcView, kan utføres manuelt eller ved hjelp av programvare som ikke er direkte GIS relatert. 
Det som gjør GIS spesielt er skalaen og hastigheten på databehandlingen. Evnen til å 
behandle massedata sammen med evnen til å kople denne massedatainformasjon til geografisk 
og/eller topografisk lokasjon i tre akser, er det som egentlig gjør GIS unikt. 

Ved hjelp av GIS kan man like enkelt analysere, spørre og visualisere data fra en enkelt 
utgravning som fra hele landet. Det er i prinsippet ikke nevneverdig mye merarbeid å 
tilrettelegge konforme data fra et stort materiale på flere tusen poster, enn det er å tilrettelegge 
dem for et lite materiale. Grunnen til dette ligger i at man uansett må gjøre et utvalg av hvilke 
av de felles egenskapene til for eksempel mesolittiske boplasser man ønsker å registrere før 
man begynner å innhente dataene. Utover dette ligger merarbeidet i GIS-analyser på 
massemateriale primært i innsamling og tilpassing av materialet til de egenskapene man 
ønsker å undersøke kombinasjoner av, mot et topografisk og/eller geografisk kartgrunnlag. 

GIS I SVINESUNDPROSJEKTET 

I arkeologisk sammenheng, for eksempel ved UKM, fokuseres det ofte på GIS som 
dokumentasjons- og kartproduksjonsverkøy og i langt mindre grad på de tilgjengelige GIS
analysene. Det finnes noen unntak som for eksempel bruken av konturberegninger, Viewshed
analyser, Warp transformasjoner og ulike 3D-modelleringer, men i det daglige er det 
produksjonen av ustandardiserte kart for å vise funn- og strukturfordelinger på store og små 
utgravningsprosjekter, som er det vanligste. Det er ikke utarbeidet noen felles kartmaler for 
UKM, og man benytter seg heller ikke av alminnelig kartografiske kjøreregler for utarbeidelse 
av kart. Mye av fokuset på papirkart som sluttprodukt for bruken av GIS, skyldes 
sannsynligvis UK.Ms behov for å kunne lagre dokumentasjonen rundt sin virksomhet i et 
papirarkiv og at alle publikasjoner primært skjer på papir. Alle maler er derfor tilpasset 
arkivet, og et produksjonsapparat som er papirorientert. Det vil si at de aller fleste papirkart 
blir fremstilt i A4 format eller mindre. Dette er en god ordning om en primært tenker på 
arkivsikkerhet og bevaring, men en mindre gunstig ordning om en ønsker å benytte det store 
flertallet av GIS-analyser som ikke er tiltenkt en visuell fremstilling på papir. Et relativt godt 
eksempel på dette finner man i kapittelet om fosfatanalyser i dette bindet, hvor en må bruke et 
stort antall A4 sider for å illustrere mønstret i fosfatspredningene på boplassene, mens man 
langt enklere kunne vist det samme med en animasjon for hver boplass. 

Kartproduksjon 

Datering av steinalderboplasser på bakgrunn av hvor høyt over havet de ligger i dag, er et 
relativt utbredt hjelpemiddel under undersøkelser av slike. Man anser det som naturlig at 
boplassene har vært lokalisert svært nær strandlinjen, ofte i strandsonen og sjelden mer enn 1-
3 meter fra selve vannspeilet (f.eks. Glørstad 2003a: 75, 277, Johansen 2003a: 5, Jaksland 
2002: 37, Tørhaug 2003: 80). Lokaliseringen til strandsonene har sammenheng med at en 
anser havet som helt sentralt for steinaldersamfunnenes erverv, kommunikasjons- og 
transportbehov. 
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Ved hjelp av høydekotene på det kartmaterialet man har tilgjengelig, finner man boplassens 
høyde over havet, og sammenligner denne høyden med en strandlinjeforskyvningskurve for 
området man jobber i ( eks. Sørensen 1999). Strandlinjekurvene er blitt utviklet på grunnlag av 
14C dateringer av isolasjonsnivået i myrbasseng. Etter hvert som nye myrbasseng dateres med 
14C metoden, vil en få en mer nyansert strandlinjeforskyvningskurve som vil være et stadig 
bedre hjelpemiddel etter hvert som antall boplasser kurven dannes av, øker. Metoden er enkel 
og gir dem som graver relativt raskt en indikasjon på hvor gammel boplassen kan være . 
Materialet som utgraves gir jo også en indikasjon på boplassens alder, og C-14 dateringer kan 
ytterligere presisere dateringen av boplassen. 

Tradisjonelt benyttes vanlige N50 000 og M711 kart sammen med N5000 når standlinjen for 
boplassen bestemmes og standlinjen vurderes mot en standlinjeforskyvningstabell (f.eks 
Sørensen 1999) for å gi en indikasjon på omlag hvor gammel boplassen kan forventes å være 
før en begynner utgravningene. 

Denne metoden setter relativt store krav til kartnøyaktigheten for høydekoter og geografiske 
data for at standlinjeavlesningene skal kunne være nøyaktige. Så hvor nøyaktig er egentlig det 
norske kartmaterialet? 

KARTGRUNNLAGET 

Kartdata som produseres av Statens kartverk for kommersielt salg, har et kotegrunnlag som er 
avtegnet på bakgrunn av informasjon fra vertikale flyfoto. De mest benyttede kartseriene er 
NS0 000 og NS000. I vektorbasert digital utgave heter disse ka1iene N50 og NS. Det er ingen 
forskjell på nøyaktigheten mellom de ordinære og digitale kartene. Forskjellen ligger kun i 
mediet de leveres . 

NS0/50 000 og NS/5000-kartene har til dels store unøyaktigheter på geografisk plassering og 
høydemålingene på blant annet høydekotene. Feilene skyldes de begrensningene som ligger i 
utstyret som blir benyttet og i metodene for å beregne jordkrummingen. Feilene i 
høydedataene gjelder også for de andre karttemaene som hus, veier, vannveier osv . Det er tre 
hovedelementer som påvirker unøyaktigheten på høydekotene - kartskalaen, grunnrisset og 
konstruksjonen av høydekotene. 

Kartska/aen 
Kartskalaen er helt avgjørende for nøyaktigheten på kartet. Et N50 000-kart har karttegninger 
der streken en 0,2 mm tykk. Det betyr at det ligger en unøyaktighet på 10 m i selve 
avmerkingen alene. På et N 5000-kart utgjør den samme streken en unøyaktighet på I m. 
Kartskalaen vil derfor være helt avgjørende for nøyaktigheten på kartavmerkningene, og en 
feil valgt kartskala vil derfor kunne føre til at for eksempel innmålinger vil virke feil siden 
disse har en større nøyaktighetsintegritet enn det de geografiske stedsopplysningene har for 
den valgte kartskalaen. 

Grunnrisset 
Alle landkartserier i Norge har sitt utgangspunkt i et grunnriss som er spesifikt for serien. 
Grunnrisset er forholdet mellom objektene i det horisontale planet. Høydedataene i 
grunnrisset er av varierende kvalitet, og nøyaktigheten er varierende etter hvorvidt et karttema 
er ansett som "veldefinert" eller ikke. Et eksempel på "veldefinerte" karttemaer er trigpunkter, 
veikryss, kryssende vei og vannveier. Et eksempel på karttemaer som ikke er "veldefinert" er 
markslagsgrenser. Alle "veldefinerte" karttemaer i grunnrisset har som krav at 90 % av 
objektene skal ha en plassering med en nøyaktighet på ±25 m i kartserien N50. 
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Nøyaktighetskravet er beskrevet blant annet i NATO standard 2215 Evaluation Of Land 
Maps, Aeronautical Charts And Digital Topographic Data. 

Konstruksjonen av høydekotene 

Kartserier som N5 og N50 konstrueres med utgangspunkt i vertikale flyfoto av ulik skala. N5 
er konstruert med bakgrunn i flyfoto i skalaen 1: 15 000, mens N50 er tilvirket ut i fra flyfoto i 
skala 1 :40 000. Flyfotoene taes med 60 % overlapping. Høydekotene tegnes fotogrammetrisk 
i et stereoskop med en tegnemarkør som fokuseres ned på bakkenivå og som det deretter 
måles høyden på. Ut i fra disse punktene konstruerer man så høydekoter. Skalaen på flyfoto 
og tegnemaskinens nøyaktighet vil påvirke nøyaktigheten på høydekotene. For N50 kartserien 
er høydekotenøyaktigheten ±2 m, mens den for N50 er på ±10 til ±50 meter (±50 om objektet 
er digitalisert inn i kartgrunnlaget og ikke tegnet inn fotogrammetrisk) . Unøyaktigheten på 
høydekotene vil øke der en har tett skog eller bratte heng som gjør det vanskelig å fokusere 
tegnemarkøren i stereoskopet ned til bakkenivået. Statens Kartverk er ikke den eneste 
leverandøren av kart og kartgrunnlag. De fleste av landets kommuner, Statens Vegvesen og 
flere av de større entreprenørfirmaene leverer karttema. Disse leverandørene benytter ikke 
alltid grunnrissene fra statens kartverk som utgangspunkt for sine kartprodukter, og det er 
ikke uvanlig at de bygger på hverandres produkter. Unøyaktigheten i høydekotene og 
høydemålinger kan følgelig være svært stor, og det er viktig at man kjenner unøyaktigheten i 
grunnrisset før man bestemmer høyden til et objekt. 

Helt konkret vil feilmarginen på forholdet mellom objektene i planet, påvirke hvor en 
plasserer for eksempel en steinalderboplass på kartet. Feil plassering i planet kan føre til at 
boplassen plasseres en eller flere høydekoter for høyt eller for lavt. Ved bestemmelse av 
høyden, bør en også kjenne til problematikken som er knyttet til konstruksjon av høydekoter 
og veldefinerte karttema. 

EGEN KARTPRODUKSJON 

En stor del av boplassundersøkelsene har blitt publisert i årsrapporter og UKMs Varia
rapporter. GIS-arbeidet ved prosjektet har følgelig hatt som mål å utarbeide papirkart i A4-
fonnat. Både fargekart , gråtonekart, og svart/hvitt kart er blitt benyttet i publikasjonene. I 
Svinesundprosjektet valgte man ikke å utvikle låste maler for kartproduksjon og ville heller 
beholde en nødvendig grad av fl eksibilitet i formgivningen av kartene, siden ingen boplasser 
er like. En viss grad av konformitet ble imidlertid beholdt ved at man la opp et sett med 
skrevne og uskrevne kartografiske kjøreregler for kartproduksjonen. 

Alle ka11 skulle benytte Times New Roman 8 pkt. i skriftstørrelse, eventuelt I O pkt. Fonten 
har vært standard for de fleste av prosjektets publikasjoner, og 8/10 pkt-størrelsen har den 
fordelen at den ikke tar for mye oppmerksomhet bort fra kartet. 

Kartene skulle gis enkle nordpiler, også i de tilfeller der nordretningen var 400°, og en strengt 
tatt ikke var forpliktet til å angi geografisk nord siden dette da implisitt ligger "rett opp" på 
alle trykte kart. 

Kartene ble utstyrt med to skalaer for lengdemål 18
• Den ene skalaen var en relativ verdi som 

for eksempel 1:5000. Denne skalaen sier noe om forholdet mellom kartskalaen og terrenget19. 

18 Det finnes imidlertid noen unntak som for eksempel på funnkartene i Varia 56, hvor en bare finner en fysisk 
skala. 
19 1 :5000 vil si at 1 cm på kartet utgjør 5000 cm eller 50 mi terrenget. 
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Den andre skalaen var en fysisk skala som muliggjorde en raskere og mer visuell beregning 
av avstander og mål. Bruken av to skalaer er vanlig der en ønsker å forsikre seg om at 
kartmaterialet ikke blir brukt i en annen skala enn det er laget for. Dette er viktig siden en 
endring av skala via en kopimaskin eller skanner vil forvrenge kartet med mellom 5 % og 11 
% avhengig av kopimedium og fabrikkmerke. Kvaliteten på de optiske linsene som 
nedfotograferer kartet til et annet format, er det som er avgjørende for graden av 
forvrengning. 

De fleste kart ble utstyrt med kartnøkler der dette var hensiktsmessig og nødvendig. I den 
grad kartene inneholdt få topografiske opplysninger, valgte man isteden å skrive inn disse i 
figurteksten fremfor å forstyrre fokus på kartet. 

LOKAL TOPOGRAFISKE OG TOPOGRAFISKE KART 

Alle boplassene er blitt publisert sammen med et lokaltopografisk kart som viser topografien i 
boplassens umiddelbare nærhet. De samme kartene viser en forventet strandlinjeplassering 
beregnet ut fra boplassenes alder. Skalaen på kartene varierer avhengig av hvor mye av 
topografien en ønsker å vektlegge i forbindelse med utredningen av boplassens beliggenhet, 
erhversmessige tolkninger og datering. 

Som grunnlag for de lokaltopografiske kartene ønsket vi å benytte et mest mulig detaljert 
datasett med høydekoter for i størst mulig grad å kunne vise detaljene i lokaltopografien. Alle 
kartene er basert på 1 m koter som ble fremskaffet av Statens Vegvesen Østfold. Øvrige 
karttema, som for eksempel markslag, ble ikke benyttet. Infonnasjonen her ble ansett som feil 
i forhold til fortidens klima, vegetasjon og boplassens forventede utnyttelse av ressursene i 
forhold til datering. En fremstilling av forholdene mellom løsmasser og fjell i området var 
ikke mulig siden Norges Geologiske Undersøkelse ikke har digitale datasett for Halden 
kommune. 

Strandlinjemodellering 

Strandlinjemodelleringene ble benyttet for å vise situasjonsbilder og endringen i strandlinjene 
i området. Strandlinjekart ble særlig benyttet som et element på de lokaltopografiske kartene 
for hver boplass, men de ble også fremstilt på situasjonskart for 01mådet rundt svinesundøya 
som helhet på ulike tidspunkt (f.eks. Glørstad 2002a: 25, 26). Det ble i tillegg utviklet en 
animasjon som viser dateringene av strandlinjeforskyvningene i området mellom 
Ringdalsfjorden og Langkas I, som ble tilrettelagt for bruk over Internett. Ideen med en slik 
animasjon var å vise hvordan terrenget endrer seg ved synkende vannstand, hvordan 
boplassene er strandbundne, hvor de ligger, og hvordan prinsippet med strandlinjedateringer 
fungerer (www.uio.no/svinesund/strandlinje.htm). 

TIN-MODELLER 

Triangular interfaced network (TIN)-modeller ble primært benyttet for å visualisere 
topografien i litt større områder som for eksempel topografien rundt Svinesundøya. Nettverket 
består av tusenvis av små trekanter som er triangulert med bakgrunn i høydedata fra 
høydekoter. Disse trekantene danner et landskap som gjengir topografien i terrenget. 
Nøyaktigheten av TIN er helt avhengig av kvaliteten på høydedataene. TIN er primært 
utviklet for bruk på kart med stor målestokk. Men kan også benyttes på detaljkart og 
illustrasjoner med høyere oppløsning som for eksempel på å visualisere tufter på en bedre 
måte enn det en er i stand til ved bare å bruke bilder ( eks. Jaksland 2002:51 ). 
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3D-modellering kan benyttes som enkle hjelpemidler i forbindelse med visualisering av for 
eksempel hus på basis av stolpehullene (f.eks . www.ukm.uio.no/svinesund/husbygging_ 
2004.htm). 

Husmodellering av denne typen er ikke spesielt arbeidskrevende og kan godt anvendes i en 
feltsituasjon. Visualiseringen av ulike strukturer er et godt tolkningsverktøy, og metoden er 
tilstrekkelig for lettere å kunne sortere strukturer med ulik tolkning til tilhørende kontekster. 
Dette kan gjøres enkelt ved for eksempel å benytte en nomenklatur for alle innmålte 
strukturer. 

Modellering har primært sin styrke i fleksibiliteten og i evnen til å vise den romlige 
infonnasjonen i tre akser. Man kan enkelt flytte seg i det konstruerte tredimensjonale rommet 
og dermed raskere tilegne seg relasjonene mellom de ulike strukturene. 

I mindre grad evner modelleringen å fremstille forhistorisk arkitektur med all sin detaljrikdom 
på en god måte. Imidlertid evner programvaren å formidle de grunnliggende strukturene i 
ulike bygninger. Ved å tilnænne seg bosetningssporene langs tre akser, letter man 
fortolkningsarbeidet av det avdekkede materialet. Det finnes ingen skalabegrensninger for når 
modelleringen slutter å være praktisk anvendelig. Dataene som benyttes har en enkel struktur 
og skiller seg ikke nevneverdig fra datasett som benyttes til ArcView. Det er derfor ikke 
nødvendig med spesialkompetanse for å kunne gjennomføre modelleringene og benytte dem 
som fortolkningsverktøy. 
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Figur 74: Her er et større antall strukturer sett unde,fra. Med bakgrunn i de som er identifisert som stolpehull er 
det "reist" en grunnstruktur av veggstolper og takstolper. Fordelen med en slik modellering er at man raskt kan 
se strukturenefra ulike vinkler. Ulike strukturer kan deretter fargekodes slik at man raskere ser sammenhenger 
mellom dem. GIS-applikasjon: Per Erik Gjesvold. 

Figur 75: Hus konstruert på basis av fimn av stolpehull fra flateavdekn ingene på Stens rød i 2002 (de samme 
strukturene som i figur 74). TIN-modeller av denne typen er gode tolkningsredskaper som er enkelt anvendelige i 
feltfor å lette arbeidet med å systematisere og sortere de ulike stolpehullene og strukturene. Metoden er 
grovmasket, og husene blir skjematiske i utformingen. Modelleringen er allikevel et godt tolkningsredskap siden 
fleksibiliteten er forholdsvis stor. 
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Figur 76: De 4500 punktene som ble brukt.for å modellere tufta på boplassen Berget J (laksland 2002:51). 
Variasjonen på tettheten mellom punktene er en konsekvens av at man valgte å måle tettere i og ved vollene på 
tufta.for bedre å kunne dokumentere elevasjonen i vollene. 

Figur 77: Ferdig høydemodell av tufta på Berget J. Modellen er et eksempel på hvordan man ved hjelp av GTS
modellering kan illustrere.fenomener som kan observeres i.felt, men som vanskelig kan la seg dokumentere ved 
hjelp av foto. Vollene på tufta ses her som.forhøyninger i kantene på modellen. Alle høydemål i modellen er 
beregnet i andre potens for å letterefå,Fem høydeforskjellene. 
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Databaser 

Per Erik Gjesvold 

Varia 57 

Svinesundprosjektets behov for databaser var i utgangspunktet femdelt og omfattet behovet 
for en gjenstandsdatabase, en fotodatabase, en database over fosfatprøver, en strukturdatabase 
og en metadatabase for innmålings- og GIS-data. Ved prosjektets oppstart benyttet UKM en 
Access-database for gjenstandskatalogisering. Hovedtabellen i basen ble beholdt, men 
registreringsskjemaene ble modifisert og forenklet noe og bedre tilpasset våre behov. Den 
opprinnelige basen var ment å skulle dekke alle perioder og gjenstander. Prosjektets gravinger 
skulle primært omfatte undersøkelser av steinalderlokaliteter, og en valgte derfor å utelate de 
perioder og gjenstandskategorier fra registreringsskjemaet som ikke kunne forventes å være 
en naturlig del av en steinaldergravning. Ved å fjerne deler av strukturen i basen fikk man en 
mer dynamisk og smidig database som var spesialtilpasset katalogisering av 
steinalderartefakter. Man valgte også å utvikle et nytt funnregistreringskjema med en 
forbedret logisk oppbygning for å effektivisere registreringsprosessen av de store 
gjenstandsmengdene man forventet å finne under utgravningene. 

Museumsnr .: I Undernr: I Aks.nummer: 120031109 Boplassnavn: !Vestgård 3 F unnr. i felt:j 0 

x-koord: ~ v·koord: ~ Kvadrant:~ Lag: r z-koord:ro--

Materiale: jFlint Gjenstand: jFlekke .:.J Formj .:.J Gjenstandsdel:j 

Antall r Antall r-- Variant: I 
gjenstander: fragm .: 

MOI: j1 ,0 x 2,6 cm Vekt: i--- Farge:r- Antall brente: ro--
Datering:I T eknikk:I Dekor Aeknikk: r I 

.:.J I I I Referanse-figur: I 

Beskrivelse: 

Funnkontekst: 

Tegning: r-- Foto: r--- Kat dato: i--- Kat av: !Kristine Be 

Figur 78: Registreringsskjemaet som ble benyttet av prosjektet ved registrering av gjenstandsmaterialet. 
Databasen og registreringsskjemaet er en rendyrket og forenklet versjon av gjenstandsdatabasen ved UKM slik 
denforelå i 2001. 

FOTODATABASEN 

Omkring 8000 bilder vil bli avlevert UKM ved prosjektets slutt. Alle bildene er registrert i en 
fotodatabase som har mye til felles med UK.Ms sentrale fotodatabase. De er ikke identiske 
siden UK.Ms base er av et senere datum enn Svinesundprosjektets fotodatabase. Noen 
registreringsposter vil derfor være ulike. Fotodatabasen har opplysninger om filmtype (dias, 
svart/hvitt eller farge) , filmnr. , bildenr., motiv, himmelretning bildet er tatt mot, dato bildet er 
tatt, fotografens navn, gårdsnavn og Gnr./Bnr., kommune og fylke bildet er tatt i, og 
negativnr. Det er også et merknadsfelt for generelle merknader om bildet som for eksempel 
personer som avbildes. 
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► Film type 
Farge. papir 

Tatt mot 

Bruk 
Vestgård 

K.ommune 
Halden 

Merknader 

Film nr 
1 

Dato Fotograf 

Bilde nr Motiv 
1 Arbeidsbilde 

Gård 
15.05.2003 K.ristine Beate Johansen Vestgård 

Gnr 
12 

Fylke 
Østfold 

Tone \.1libtrøm og s,mnøve Tingnæs 

Negativnr 
27991 

Record : ..!.tl..iJ I 1 ► j ► I j Hej of 519 

Figur 79: Registreringsskjemaet for fotodatabasen på Svinesundprosjektet. 

FOSF A TDA T ABASEN 

Varia 57 

I feltsesongene 2001 og 2002 foretok Svinesundprosjektet en rekke fosfatkartlegginger av 
boplassene ved hjelp av Spot test-metoden. Dataene fra fosfatanalysene er lagret i en Access
database. Basen inneholder tabeller med en oversikt over hvor fosfatprøvene er tatt, på hvilket 
dybdenivå de er tatt og styrken i fosfatutslaget. Det finnes en slik tabell for hver av de 13 
boplassene som ble omfattet av undersøkelsene. Opplysningene i fosfatdatabasen ble benyttet 
sammen med ArcView for å utarbeide fosfatspredningskart (Se kapittel om fosfatanalyser). 

Id 10cm 20cm ,30cm 40cm 50cm 60cm 70cm 80cm Merknader,X 
1 
2 
3 
4 ' 
5 
6 
7 
a·• 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 . 
16_~-
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 '" 

D 2 2 2 -1 -1 -1 -1 
D D 2 2 3 2 -1 -1 
D 1 2 2 3 3 3 -1 
0~ 1 3 3 3 3 3 -1 
D D 2 1 1 -1 -1 
D D D" 1 -1 -1 -1 
01 O, D D 1 · -1 -1 - -1 
D ! D 11 1 2: -t -1 -1 1 
D D Di 0 1 1 2 2 ~ - -+ -
0 D 1 2 2 2 1 -1 
D 1 3 3 3 3 -1 1 
01 D 1 2 2 3 -1 ,_ 
D D D o' 1 3 ___ J __ ~ 
D D 2 2 2 -1 
0 .L -- o, DI -1 1 -1 -1 -1 .:-11 
01 0 1 et Dr oT D -1 -1:-ol·-- oi □ '- -- □ • ·1-, -1 --11 · 

D D D 1 -1 
Dt D □ ~----- D 1 -1 

01 D 2 2 3 -t 
D 2 2 2 3 -1 
D D D D 2 -1 
D 1 1 -1 -1 -1 
o, 1, 3 1 1 -1 

:H 

~· r- -
I 

' _r-
f 

-l---

Figur 80: Utsnitt av fosfatdatabasenfor en av boplassene. Hver Id. Referer til en fosfatsøyle som ble analysert. 
De gråfeltene viser hvordan fosfatene med middelshøy verdi (i dette tilfellet) konsentrerer seg, og på hvilket 
dybdenivå de gjør det. 
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I motsetning til de andre databasene ved prosjektet er fosfatdatabasen konstruert som rene 
oversiktstabeller. Dette ble blant annet gjort siden en ønsket å benytte dataene i en 
attraksjonsmatriseberegning for å undersøke om en matematisk kunne påvise sammenhenger 
mellom funn, ulike funntyper, kokstein og fosfat. Ved å bruke tabeller kunne en også lettere 
skaffe seg en visuell indikasjon på hvordan fosfatene spredte seg gjennom ulike snitt i fe ltet. 

STRUKTURDATABASENE 

Basene består av en oversikt over mål, fargebeskrivelser, fyllskiftebeskrivelser og skisser av 
plantegninger og snittegninger for hver av strukturene på boplassene Torpum 9a og Stensrød 
for utgravingsesongene 2001 og 2002. Plan- og snittegninger er utført i variabler av åtte 
gråtoner i JPEG-forrnatet. Dette formatet ble valgt siden det er et av de mest plassbesparende. 
Valget skjedde på bekostning av ønsket om en best mulig arkivverdig billedkvalitet i form av 
TIFF-formatet. TIFF kunne ikke brukes siden dette ble for plasskrevende for Accessdatabasen 
å behandle. 

Besk,ivelse 
Delte er et komplisert anlegg som består av en kokegrop/ adsted i to faser, samt to slolpehull i østsiden 
A 179a og A 179b. Omlag en fjerdedel av anlegget i sydvest er ødelagt av en moderne drensgrølt. I profil 3 
som går øst·vest gjennom anlegget ser det ut som om det er en kokegrop eller ildsted. med en sekundær 
nedgraving i den østie to tredel. I vest er massene mørke og kullholdige (tolket som opprinnelig kokegrop/ 
ildsted). I vest er er det mer humus og mind,e kull i massene, tolket som en sekundær nedgraving eller 
tømming av g1opa. Det va, noe skjørbrent stein både i loppen og nede i gropa. 

Record: ..!!..L{j~-~ of 161 

ormVlew 

Figur 81: Eksempel på registrering i strukturdatabasen. 

.:J 

11111111 

Basen var i utgangspunktet tenkt å være et eksperiment hvor en ønsket å gjøre seg erfaringer 
rundt det å legge inn plan- og snittegninger direkte inn i en Accsessdatabase. Plan- og 
snittegningene kunne dermed vises samtidig med øvrig infonnasjon og anleggene. Ideen bak 
en slik type database appellerer umiddelbart til de fleste siden basen raskt gir en oversikt og 
en visuell fremstilling av de enkelte strukturer. Genereringsprosessen i en slik type database 
er imidlertid svært arbeidskrevende siden alle strukturer må rentegnes og skaleres ned slik at 
de passer inn i de fysiske begrensningene som PC-skjenner utgjør. Alle figurene må likeledes 
skannes inn med en visuell målestokk siden ikke alle strukturene nødvendigvis lar seg 
fremstille i en og samme målestokk. Målestokkene er også viktig siden størrelsen på figurene 
alltid vil variere noe ut i fra størrelsen på skjermen til den som bruker databasene. 
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De tekniske løsningene og den arbeidsmengden som ble nedlagt i en slik type 
strukturdatabase vi valgte innen prosjektet, krever et klart definert behov for å kunne vise 
plan- og snittegninger samtidig med strukturdataene, for å kunne forsvares. Det er ikke 
prosjektets erfaring at nytteefekten av å kunne vise slike tegninger på noen måte veier opp for 
den investerte arbeidsmengden. Bruken av JPEG-format på bildene kan også vise seg å bli et 
problem i fremtiden siden denne typen filer komprimerer informasjonen i billedfilen for 
senere å pakke den ut igjen ved visning. For hver åpning og lukking av bildefilen har man et 
lite informasjonstap i filen, noe som på sikt vil bli et problem med mindre man migrerer data 
over i et annet format på et senere tidspunkt. 

METADATABASEN 

Svinesundprosjektet har gjennom fire års virksomhet produsert store mengder GIS-data. 
Størsteparten av disse dataene vil bli destruert ved prosjektets opphør. Dette blir gjort for å 
hindre feiltolkninger og misbruk av ukomplette datasett i ettertid. Imidlertid vil filer som er 
sluttprodukter eller grunndata bli avlevert UKM (eks. filer benyttet ved publisering og rådata 
fra innmåling). For å forvalte de avleverte data blir det opprettet en metadatabase. Metadata 
defineres ofte som data om data. Mer presist kan en si at metadata er supplerende deskriptiv 
informasjon om ett eller flere gitte datasett. Metadataene kan kanskje sammenlignes med en 
liste over næringsinnholdet på innpakningen av en matvare i butikken. Produktet fungerer 
utmerket uten informasjonen, men nytteeffekten er mye større og anvendelsesområdet blir 
mer spesifisert hvis man har tilgang til metadata. 

lill Metadata_form •: 

► ID 
_ __,__ __ 

Dato opprettet 

Lokalitet 
Vestgård 8 

Filnavn I 

Lokalitetens navnhistorikk 
felgrense1.shp 

Svinesund 5 [Glørslad 2000) 
• 

Filforfatterens navn 
Per Erik G jesvold 

Filtype I 
Flate 

Ko,t beskrivelse av innholdet i fila 
Feltgrenser og lag inndeling -
Antallfiler 

5 

Datum 
ngo48 akse 111 

Kommentar Publikasjonsinfo1masjon 
I nnmålt med Fieldlink klar for publisering 

Record: .!!.l..iJI l ► I ► I l ► *l of l 

Figur 82: De ulike postene i prosjektets Metadatabase. Her oppgis blant annet formålet med opprettelsen av fila, 
og innholdet i fila . 

Svinesundprosjektet er det første arkeologiske prosjektet i Norge som har opprettet en egen 
metadatabase. Hensikten med databasen er å sikre gjenbruksverdien av GIS- og 
innmålingsdata. Basen vil gi utfyllende opplysninger om konteksten til de ulike datasettene 

188 



Svinesundprosjektet bind 4 Varia 57 

som er registrert. Blant annet vil filforfatter, antall filer og innefor hvilke parametere 
filinnholdet er gyldig, oppgis . Formålet med opprettelsen av fila blir også registrert. 

Databasen vil være søkbar og en vil blant annet kunne søke på boplassnavn og navnhistorikk 
for på denne måten raskt å kunne skaffe seg en oversikt over tilgjengelige GIS-filer og 
hvilken kvalitet de har. Grunnkartdata fra for eksempel NS og N50 vil ikke bli registrert siden 
dette er lisensprodukter fra Statens Kartverk. Egenskapene for disse datasettene endres for 
hvert år (litt avhengig av hvilken avtale man har ). I de tilfeller der en har modifisert 
gunnkartdataene gjennom for eksempel å klippe ut deler av et kotegrunnlag, registreres disse 
med en henvisning til opphavsdataene. 

OIGIT AL FOTODOKUMENT ASJON 

Svinesundprosjektet fotodokumenterte utgravninger og funn og avleverer fargenegativer til 
dokumentasjonsseksjonen ved UKM. I tillegg ble mye av dokumentasjonen gjort ved hjelp av 
et digitalt kamera. Fokus for det digitale arbeidet ligger primært på selve utgravningsarbeidet 
og de arbeidsmetodene som har blitt benyttet. Bilder og film fra denne del av 
fotodokumentasjonen har vært hovedsakelig tiltenkt intern bruk i prosjektet og bruk på 
internettsidene. Digitale bilder er imidlertid også i noen grad blitt benyttet i publikasjonene 
(f.eks. Glørstad 2003a: 22, 39, 54, 147). Bildene holdt trykkekvalitet til tross for relativt lav 
billedoppløsning på 480x640 pixler, som senere ble modifisert til 600 dpi i et 
billedbehandlingsprogram. I tillegg til primærdigitale bilder ble alle publiserte bilder 
digitalisert via en skanner. Her benyttet man vanlige trykkekvalitetskrav ved utformingen av 
bildet. 

I løpet av prosjektets varighet ble det også gjort en rekke korte digitale videoopptak. Disse var 
tenkt brukt i etterarbeidsfasen for lettere å kunne formidle et inntrykk av de ulike boplassenes 
beliggenhet til tilhørerne i en fonnidlingssituasjon. Opptakene var bevisst laget korte slik at 
de enkelt kunne flettes inn i powerpointforedrag uten at de la beslag på for mye PC-kapasitet. 

I skrivende stund har ikke UKM konkludert den snart 5 år lange prosessen med å avklare 
hvorvidt man vii ta i mot digitale bilder for lagring. Prosjektets digitale bilder blir følgelig 
ikke avlevert fotoarkivet, men vil være ressursdata for en eventuell etterorganisasjon av 
prosjektet. 
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Formidling av Svinesundprosjektet 

Håkon Glørstad 

Varia 57 

Selv om formidling i felt på ingen måte var noen hovedsak for prosjektet, ble det likevel lagt 
forholdsvis mye arbeid ned i denne typen aktivitet. I utgangspunktet var det tenkt at 
formidlingen av prosjektet totalt skulle basere seg på følgende felt: 

• Faglig formidling til skandinaviske miljøer i vitenskapelige rapporter 
• Populær formidling via Internett og brosjyrer 
• Diverse omvisning i felt (Glørstad 2001: 31) 

I praksis ble det drevet fonnidling også gjennom andre kanaler. 

FAGLIG FORMIDLING TIL SKANDINAVISKE ARKEOLOGISKE MILJØER 

De fire bindene i Variaserien om Svinesund distribueres til aktuelle forskere og institusjoner i 
Skandinavia. Serien er også formidlet gjennom flere bibliotek og Bibsys-registeret. Nivået på 
publikasjonen er vitenskapelige rapporter som redegjør for utgravningene av de enkelte 
objekter samt mer overordnede resultater. Med bind tre var alle utgravningsresultatene 
tilgjengeliggjort mindre enn ett år etter at utgravningene var ferdigstilt. 

Ved flere anledninger har det også vært holdt foredrag om utgravningene ved Svinesund. Her 
skal nevnes foredrag for Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø, ved Institutt for 
arkeologi, kunsthistorie og konservering, Universitetet i Oslo, Riksantikvarieambetet i 
Goteborg, Det norske arkeologmøte i Stavanger 2003 , på Steinalderkonferansen i Molde i 
2003 , Vitenskapsakademiet i 2004, på Kattegat/Skagerrak-symposiet i Goteborg i 2004 og på 
Det norske arkeologmøtet i Trondheim i 2004. 

POPULÆR FORMIDLING 

Den populære formidlingen ble langt mer omfattende enn det som i utgangspunktet var tenkt. 
Årsaken til dette var at prosjektet vakte stor interesse både i lokalmiljøet og i 
Østlandsregionen. Tiltakshaver var positiv til at denne typen virksomhet fant sted, da 
Vegvesenet anså formidlingen og tilbakeføringen av kunnskap til lokalmiijøet som relevant 
bruk av de prosjekterte midlene til arkeologi, selv om virksomheten strengt tatt lå utenfor 
rammene av den lovpålagte virksomheten til UKM. 

FOLDER 

Det ble laget to foldere om Svinesundprosjektet. Den første folderen dekket utgravningene i 
2002 og den andre undersøkelsene i 2003. I 2001 ble det ikke laget noen folder, mest på grunn 
av liten tid til forn1idlingsarbeid i oppstarten av prosjektet (prosjektet startet 1. mai og 
utgravningene begynte den 14. samme måned). 

Folderne omhandlet fire emner, nemlig bakgrunnen for Svinesundprosjektet, resultater fra 
undersøkelsene så langt, planlagte utgravninger og Kulturminnelovens bestemmelser. 
Informasjon om besøksdager på utgravningene var også tatt med. De ble trykket i opplag på 
2000 og lagt ut på følgende steder: Historisk museum i Oslo, Østfold fylkeskommune i 
Sarpsborg, Østfold veikontor i Moss, Halden kommunehus , Halden bibliotek, Halden 
kulturkontor, Halden turistinfonnasjon, Svinesund turistinformasjon samt Vegvesenets kontor 
ved Svinesund. 
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Folderen for 2001 ble oversatt til engelsk av Vegvesenet, som også sto for distribusjonen av 
denne. 

De små trykksakene ble meget populære og hele opplaget ble distribuert i løpet av 2002 og 
2003 . I felt fungerte de godt som en første introduksjon om prosjektet til besøkende, og som 
et lite minne fra utgravningene. 

Svinesundprosjekte~ 

Arkeologiske undersøkelser for ny 
E1.,1ropavei 6 ved Svinesunq 

liNI\TR S ITETl :T I OStO 
I '\ I\ I ll', I I I 1 1 I ', t,l I 11 Hiil', I l)l; l ',l,.1 \li ',f I li 

Svinesundprosjektet 

Arkeologiske undersøkelser for ny 
Europavei 6 ved Svinesund 

UNIVER S ITETE T r OS LO 
L '\ I \ i'. Jt:',1 J Fli: I S k l 1 1 l lU II STOIUSKI- \ ll 'SfT lt 

Figur 83: De populærvitenskapelige folderne som ble laget for distribusjon i lokalmiljøet. 

INTERNETT 

Per Erik Gjesvold 

Som en del av formidlingsstrategien ved prosjektet er deler av det arkeologiske arbeidet i 
løpet av sesongene 2000-2004 sammenfattet og presentert på en egen internettside ved UKM. 
Prosjektmedarbeider for innmåling, dataflyt og GIS var ansvarlig redaktør og driftet sidene. 
Disse stod ferdig i slutten av juli 2001 (www.khm.uio.no/svinesund). Ideen bak konseptet var 
å konstruere en nettside som var såpass enkel i oppbygning at den kunne redigeres via en 
telefonmodemtilkopling fra felt. Gjennom en enkel struktur i form og innholdsorganisering 
sikret man seg at arbeidet med siden enkelt kunne fortsettes av andre uten større problemer 
hvis dette var nødvendig. Strukturmessig er sidene svært enkle og har ingen formelementer 
utover en heading bestående av Universitetets logo og en 3 cm tykk, oransje stripe for å 
signalisere tilhørigheten til Universitetets kulturhistoriske museer. 
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Sidenes spartanske, nærmest retrospektive formuttrykk, var i tillegg til å sikre stabilitet og 
kontinuitet også et uttrykk for en bevisst formidlingsstrategi. Prosjektet ønsket å bruke de 
begrensede ressursene som var tilgjengelig for å drifte nettsiden på å fonnidle infonnasjon av 
god faglig kvalitet til et bredere publikum, enn den fagkretsen som nås via publikasjoner som 
Varia og årsrapporter. Her er den enkle formmessige layouten en hjelper som bidrar til å 
holde leseren fokust på de ulike temaene som presenteres, og det finnes få eller ingen 
forstyrrende formmessige konstruksjoner som drar leserens oppmerksomhet vekk fra de 
sentrale budskapene i artiklene. 

Tekst og innhold i sidene er delvis forfattet spesielt med tanke på Internett og delvis 
modifiserte tekster fra årsrapporter og variapublikasjonene. Tekstmessig holder følgelig 
sidene gjennomgående høy faglig kvalitet. Grunnelementene i nettsidene består av en felles 
introduksjon der bakgrunnen for prosjektet presenteres sammen med en generell 
kulturhistorisk innføring i området som helhet. De arkeologiske metodene som er blitt 
benyttet under utgravningene, er også presentert her. Hektet på denne grunnstammen er 
presentasjoner av boplassene som er undersøkt for hver sesong. Disse delene er basis i 
konstruksjonen. I tillegg til basis er det presentert en del tema av spesiell interesse som er 
hengt på som separate moduler. Eksempler på slike moduler er funnbilder, bilder fra 
utgravningssituasjonen og metodiske tema som for eksempel bruken av GIS 
modelleringsarbeid av hus . 

Oversikt over hoveddisposisjonen for Svinesundprosjektets nettsider: 
Hovedside (www.ukm.uio .no/svinesund/) 

• Verd å se 
• Hvordan kan arkeologene vite noe om ste inalderen? 

o Oldsaker 
o Slitespor 
o Strukturer 
o Fosfat 
o Beinanalyser 
o Makrofossiler 
o Pollenanalyser 
o Datering 
o Gjenstandsdatering 
o 14c 

o Strandlinjedatering 
o Steinalderen 

• Undersøkelsen i 2000 
• Svinesundsprosjektet 2001 
• Kart over området før og nå 
• Resultater fra sommeren 2001 
• Resultater fra sommeren 2002 
• Resultater fra sommeren 2003 
• Prosjektstaben 
• Feltleder li portretter 
• Tidstavle 
• Bilder fra sesongen 2001 
• Funn fra boplassene 
• Lenker 
• Mest bilder (ikke alle like heldige eller seriøse) 

• Husbygging med GIS som verktøy 
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Tekniske løsninger 

En skjematisk oversikt over strukturen på sidene viser den flate, ukompliserte oppbygningen 
som har preget nettsatsingen til prosjektet. Enkle temabaserte kapitler som hver for seg er 
selvstendige, er ideen bak strukturen. Ønsket om å informere, uten å gå på bekostning av den 
faglige kvaliteten på infonnasjonen, har vært gjennomgående i de årene sidene har bestått. 
Fokuset har hele tiden vært på foranledningen til og resultatene av utgravningene og 
metodene knyttet til disse. I forbindelse med emnet strandlinjedateringer ble det utviklet en 
enkel animert modell som viser hvordan landhevningen virker i terrenget. Denne modellen 
alene er lastet ned over 5000 ganger i løpet av prosjektets varighet 2001-2004. Likeledes har 
bildene av hyttetufta på Berget 2 og bildene av Venusfigurinen som ble funnet i 2002, vært 
populære nedlastingsobjekter. 

Internettsiden er blitt sporadisk oppdatert ved behov og er å anse som en sekundær 
informasjonskanal for prosjektets forskningsresultater på lik linje med foredragsvirksomhet 
og ulike fremleggelser i fagmiljøet. Primær kommunikasjonskanal for forskningsresultater har 
i hele prosjektets varighet vært publikasjoner i Varia og i noen grad også årsrapportene. 

Nettsidene er konstruert i programmene HotMetal og senere, fra 2004, i Frontpage. HotMetal 
ble benyttet siden dette var det eneste tilgjengelige programvaren for prosjektet frem til våren 
2003 og ikke fordi det var optimalt for oppgaven. Svinesundprosjektets hjemmeside har fra 
oppstart i 2001 og frem til høsten 2004 vært UKM's tredje mest besøkte nettside, kun overgått 
av Vikingskipshuset og UKM's startside. Til sammen hadde prosjektets internettsider 333 I 04 
treff i løpet av perioden 2001-2004. 
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Figur 84: Grafen viser hvordan antall treff på Svinesundprosjektets nettside fordeler seg innenfor p erioden 
2001-2004. 
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Figur 85: Som en del av formidlingsstrategienfor Svinesundprosjektet tok fotoavdelingen ved UKM.fire 
kvalitetsbi/der av utvalgtefi111nfra utgravningene. Bildene ble brukt som forsider på publikasjonene, som 
plakater og blikkfang. Øverst venusfigurenfra T01pum 9b. Foto: Eirik Irgens Johnsen. Nederst nøstvetøks og 
slipeplate.fi·a Berget 1. Foto : Ann Christine Eek. 
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Figur 86: Øverst dekorert lcnakkestein fra Vestgård 6. Nederst trinnøks fra Torpum I, nøstvetøks ji-a Torpum 2 
og tykknakket øksji·a Torpum 1. Foto: Eirik Irgens Johnsen. 
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SKILT VED SVINESUND 

Håkon Glørstad 

Varia 57 

Høsten 2004 ble det satt opp to skilt i A0-fonnat ved den gamle Svinesundbrua om de 
arkeologiske undersøkelsene. I tillegg til generell infonnasjon om arkeologi, klimautvikling 
og landhevning, ble resultater fra nøstvetfasen og senneolitikum presentert spes ielt. 
Skilttekstene fokuserte på steinalderen som svært forskjellig fra dagens samfunn på den ene 
siden og en periode med stor samfunnsmessig utvikling på den andre. Presentasjonen ble gjort 
med en klar referanse til sivilisasjonskritikken i Marshall Sahlins bok Stone Age Economics 
(Sahlins 1988), først og fremst for å presentere steinalderen som en tankevekkende 
perspektivisering av vår tid. Teksten på skiltene er både på norsk og engelsk og vil være en av 
de første "severdighetene" mange turister møter ved ankomst til Norge. 

FOREDRAG 

I tillegg til foredrag for fagmiljøet er det holdt ti populærvitenskapelige foredrag om 
Svinesundprosjektet. Publikum har dels vært historielag og klubber, dels har foredragene vært 
holdt i forbindelse med Vegvesenets arrangementer. Alle de faste prosjektansatte har vært 
med på å presentere prosjektet. 

I tillegg til ordinære foredrag var Svinesundprosjektet, sammen med Oseaniaprosjektet og 
utstillingen om de egyptiske mumiene, UKMs profilering på Forskningsdagene som 
Universitetet arrangerte i 2003 . 

OMVISNINGER OG PUBLIKUMSDAGER I FELT 

I 2001 var det, på grunn av den uavklarte situasjonen mellom grunneiere og tiltakshaver, som 
innledningsvis ble nevnt (jf. Glørstad 2002b: 10-11 ), vanskelig å få til omvisninger for 
publikum. En ettenniddag ble det arrangert omvisning for et historielag. Rundt 100 personer 
møtte fram. Tiltaket var populært, og de to neste årene ble det arrangert flere publikumsdager 
i felt. Det ble til sammen holdt fire slike dager, tre i 2002 og en året etter. Til sammen møtte 
vel 850 personer fram på disse dagene. 

Publikumsdagene ble annonsert på radio, i aviser, med skilt langs E6 og i folderen. Alle 
feltansatte deltok, og det er lagt ned 90 dagsverk på denne typen formidling 20

. To av 
publikumsdagene ble avholdt på lørdager, to på hverdager. Oppgavene ble fordelt slik at noen 
grov og demonstrerte arkeologiske metoder, andre foreleste og viste fram funn, mens andre 
igjen fungerte som guider og servicepersonell. Både i 2002 og i 2003 ble en åpen dag lag til 
lørdag. Det var tydelig at fridager var det beste tidspunktet å holde slike arrangementer, om 
man skulle satse på godt frammøte . 

Erfaringen fra publikumsdagene antyder at denne typen arrangementer først og fremst treffer 
en mindre gruppe i samfunnet. Denne gruppen har allerede en spesialinteresse for området 
eller for arkeologi. Publikumsdager og omvisninger på arkeologiske utgravninger er en av de 
viktigste mulighetene denne gruppen har til å oppleve arkeologi i felt. Kombinasjonen av 
terrengopplevelsen, presentasjonene av funnene og utgravningene samt informasjon om 
forhistorien fungerte meget godt som en heihetspresentasjon av arkeologi generelt og 
Svinesundprosjektet spesielt. 

20 I disse 90 dagsverkene er utgravningsvirksomhet på formidlingsdagene også inkludert. 
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For mange mennesker er dette antakelig det mest konkrete møtet de har med universitetet og 
dets særegne livsverden av systematisk kunnskapsproduksjon. For universitetet og UKM er 
det en viktig mulighet til å presentere sin egen virksomhet og mer eller mindre direkte 
fonnidle betydningen av kunnskapsbasert forvaltning, forskning og høyere utdanning. 

I tillegg til publikumsdagene ble det holdt mange omvisninger for grupper. Gruppene var 
delvis fra tiltakshaver, Statens vegvesen, delvis fra de arkeologiske fagmiljøene i 
Skandinavia, dels skoleklasser i alle alderstrinn, og delvis fra diverse organisasjoner og 
klubber. Utgravningene ble også besøkt både av Universitetsledelsen og ansatte i Halden og 
Stromstad kommune. Tabell 13 viser en oversikt over mer offisielle besøk og omvisninger. 

Institusjon Antall besøk 
Arkeologiske faginstitusjoner 12 
Skoler 7 
Vegvesenet/Samferdselsetater 4 
Politisk 2 
Klubber og foreninger 2 
Ledelse, Universitetet i Oslo I 

Tabell 1 ]:Oversikt over offisielle besøk på utgravningene ved Svinesund. 

PRESSEDEKNING 

Ønsker man masseformidling er nok ikke publikumsdager noen særlig god strategi. Her 
fungerer pressen og massemediene langt bedre. Pressen viste da også forholdsvis stor 
interesse for prosjektet. Dette gjaldt særlig det første året, da paradoksalt nok tilgangen til 
området og mulighetene til å presentere prosjektet i felt, var minst. 

Presseomtalen og -interessen utviklet seg i tre stadier. Først var det mest fokus på 
konfliktsituasjonen mellom kultunninnevern og samfunnsutbygging. Den nye E6 kom til å 
rasere et stort antall kultunninner, kunne man for eksempel lese i Aftenposten (20. juli 2000). 
Noe av bakgrunnen til konfliktperspektivet i massemediene er rollefordelingen mellom de 
forskjellige aktørene i en planprosess, der kultunninnevernet arbeider for bevaring av 
kulturarven, naturvernet for bevaring av naturressursene, mens tiltakshaver, eventuelt de mer 
næringsrettede deler av staten, skjøtter de økonomiske og teknisk-rasjonalistiske sidene av 
saken. Pressen framstiller gjerne denne forholdsvis kontrollerte forhandlingen, der alle parter 
skal høres og vurderes, som mer personlige og dramatiske konflikter, både for å skape 
spennende lesning, men også som en del av de politiske strukturer og konflikter som allerede 
finnes i området. I denne strukturen inngår også de privatpersoner og institusjoner som 
berøres av tiltaket, både som aktører og som publikum. Arkeologien blir gjerne i slike 
situasjoner et skyts som kan brukes alle veier, både som skrekkeksempel på hva næringslivet 
pålegges av statlige byrder, som våpendrager for dem som ikke ønsker tiltaket realisert, eller 
som underlegen forsvarer av nasjonale skatter som ødelegges av behovet for kortsiktig 
gevinst. 

Samarbeidet mellom tiltakshaver Statens vegvesen og kulturminnevernet fungerte godt og 
problemfritt, og i offentlige sammenhenger ble det derfor understreket at realiseringen av den 
nye E6 var et eksempel på samarbeid mellom de forskjellige partene, der tiltakshaver hadde 
lagt forholdene godt til rette for at kulturarven i området forsvarlig ble ivaretatt før 
anleggsarbeidet. Realiseringen av den nye E6 var derfor intet eksempel på ødeleggelse av 
kulturarven, men i stedet et eksempel på hvordan moderne forvaltning har integrert 
kulturminnevernet i samfunnsutbyggingen. 
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Det andre stadium i presseomtalen er knyttet til oppstarten av prosjektet, da det har nyhetens 
interesse. Det var gjeme håpet om at et sensasjonelt funn skulle komme for dagen som var 
situasjonsdefinisjonen fra pressens side. Svinesundprosjektet forsøkte å legge vekt på det 
samfunnsvitenskapelige perspektivet i presentasjonen av prosjektet ovenfor pressen. Det var 
ikke det unike og oppsiktsvekkende man var på jakt etter, tvert i mot var det de allmenne og 
jevne, trendene i forhistorien som var målsetningen for utgravningene. Nå kom jo likevel de 
sensasjonelle funnene . Særlig "venusfiguren" fra Torpum 9 vakte stor interesse i media. Til 
og med The Independent fra England lagde en reportasje om funnet. 

Funnet av venusfiguren illustrerer et dilemma som kan oppstå i den omgang man som 
fagperson har med pressen. Som profesjonell arkeolog er de signifikante andre først og fremst 
dem som befolker det arkeologiske feltet. Disse nås gjennom helt andre fora enn aviser, TV 
og radio . Pressens betydning som formidler er i dette perspektivet meget begrenset. Som 
prosjektleder og "ambassadør" for UKM og universitetet fø ler man likevel en plikt til å 
formidle arkeologi generelt og prosjektet spesielt utover fagets grenser, på en slik måte at det 
gir kreditt og positiv publisitet for disse institusjonene. Ikke minst med tanke på betydningen 
av at arkeologi fonnidles til det øvrige samfunnet som en fonn for folkeopplysning og 
forsåvidt begrunnelse av egen virksomhet, er formidling utover det arkeologiske feltet viktig. 
Massefonnidling blir derfor et relevant anliggende for arkeologien - og denne formidlingen 
går først og fremst gjennom pressen. Det er vel liten tvil om at en nøktern 
samfunnsvitenskapelig eller statistisk holdning til prosjektet overfor journalistene raskt ville 
slukket deres interesse. Venusfiguren ble således en mulighet til å sette UKM og 
universitetsarkeologien i medias søkelys. Men er det denne typen sensasjonsarkeologi man vil 
formidle? Fokus på slike oppsiktsvekkende funn bidrar vel i stor grad til å forsterke et allerede 
utbredt syn på arkeologi som en fonn for skattejakt etter trofeer. Balansegangen mellom å 
presentere sensasjoner for å komme i søkelyset og saklig innhold i det som formidles, er ikke 
alltid lett. Det kan i hvert fall ikke være slik at man skal være fornøyd med enhver form for 
PR, ikke minst fordi man som vitenskapsmann har ansvar for ivareta den historiespesifikke 
logikken og verdien ens eget forskningsfelt har, og verne feltets logikk mot konvertering til 
lettvint sensasjonsstoff som kun skal underholde, sjokkere eller bekrefte stereotypier 
(tabloidisering kunne man også kalle det). Det finnes antakelig ingen enkel løsning på dette 
problemet, men en kjøreregel må likevel kunne sies å være at den faglige integriteten må 
settes høyt. Ikke minst fordi pressens interesse for vitenskap er basert på en form for tillit til at 
ekspertenes uttalelser er faglig begrunnet. Det er langt mer oppsiktsvekkende når en professor 
sier noe kontroversielt enn når lekmannen gjør det - og fallhøyden er proporsjonal med 
graden av sensasjon, om påstandene eller praksis skulle vise seg å være kritikkverdig. 

Enkelte journalister, særlig dem som jobber aktivt med kulturstoff, har både innsikt og 
interesse for emner utover øyeblikkssensasjonene, eller ønsket om å fy lle programmet med 
uvanlige sommerjobber og yrker (som jo unektelig er en grunn til at pressen dekker 
feltarkeologien). Det er i dialog med disse "kulturspesialistene" resultatet av presseformidling 
har vært best. Særlig var programmene NRK P2s Museum gjorde om prosjektet gjennom en 
fireårsperiode vellykkede, sett fra et faglig ståsted. Det er, interessant nok, også disse 
programmene som har vakt folks interesse i den grad at de har fonnidlet det tilbake til 
Svinesundprosjektet. 

Man kunne mot dette replisere at denne argumentasjonen gjør arkeologi til et (fin)borgerlig 
fag som søker bekreftelse i konservativ presse som skriver for et kulturaristokrati. Jeg tror 
imidlertid ikke saken forholder seg slik. Det kan nok være riktig at vitenskapelig arkeologi 
ikke er underholdning på linje med fotball, øl og sex og dermed har et smalere publikum enn 
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disse emnene. Dette er i grunnen et sunnhetstegn for faget. Det hadde vært forstemmende om 
den kunnskapen det tar år å erverve for arkeologer, lettvint kunne formidles som 
underholdning. Det kan være slik at det er samfunnssegmenter som i utgangspunktet har høy 
utdannelse eller spesiell interesse for arkeologi som hører programmer om eller leser 
avisartikler om arkeologi ved Svinesund. Men en utvidelse av denne publikumskretsen bør 
skje gjennom folkeopplysningens veier og ikke som et produkt av underholdningsindustrien. 
Formidling bør derfor skje innenfor faglige rammer. Om dette fører til at enkelte medier 
finner vitenskapen uinteressant, er det et tap arkeologien antakelig kan og bør bære. 

Det siste stadium i presseomtalen var karakterisert av at prosjektet hadde mistet nyhetens 
interesse. Kanskj e fordi det ikke var sett på som særlig viktig å følge opp pressen fra 
prosjektets side, i den forstand at det ikke ble fokusert på at utgravningene var sensasjonelle, 
fant få journalister veien til Svinesund den siste gravesesongen. Dette siste året var imidlertid 
kvaliteten på presseomtalen totalt sett den beste. 

Etter at utgravningene er ferdige har medias interesse for Svinesundprosjektet i stor grad 
forsvunnet. Ingen journalister har tatt kontakt med prosjektet, men prosjektet har heller ikke 
gjort noe forsøk på å knytte kontakt med media. Dette er for så vidt paradoksalt fra et 
vitenskapelig standpunkt, for det er ved sluttføringen av prosjektet at grunnlaget for å gi 
pressen en interessant og samtidig velfundert historie er tilstede. Grunnen til at 
Svinesundprosjektet ikke tok kontakt, er rett og slett manglende kapasitet til 
formidlingsarbeid i sluttføringen av prosjektet. Konklusjonen på dette må derfor være : Man 
må spare på fonnidlingskruttet til avslutningen av prosjektet. Hvor praktisk gjennomførbart 
en slik ambisjon er - er en helt annen sak. 

Medium Type Antall 
Annet blad/avi s 4 
Avis Lokalavis 20 
Avi s Landsdekkende 9 
Internas ional avi s I 
Nyhetsbyrå 2 
Rad io N RK P2 7 
Rad io NRK Pl 3 
Radio NRK Distriktssending 4 
Radi o Annet I 
TV Lokal TV 3 
TV Riksdekkende 4 

Tabell 14: Registrerte innslag om Svinesundprosjektet i massemedierfra 2001 til 2003. Tal/materialet er 
minimumsverdier, basert på "Argus-tjenester" og egne observasjoner. Både innslag i lokalaviser og på radio er 
nok i virkeligheten noe høyere. 

FORMIDUNGSGRA VNING 

Østfold fylkeskommune ved Kultursjefen, ivret for å få i stand en fonnidlingsgravning ved 
Svinesund. Fylkeskommunen finansierte også et slikt opplegg. Dette formidlingsprosjektet er 
evaluert av Anja Mansrud, som også ledet tiltaket. Evalueringen følger som eget kapittel etter 
gjennomgangen av formidlingsvirksomheten. 

FEL TKURS FOR STUDENTER VED INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KUNSTHISTORIE OG 

KONSERVERING 

To ganger ble det arrangert feltkurs for mellomfagstudentene i arkeologi ved Institutt for 
arkeologi, kunsthistorie og konservering ved Universitetet i Oslo. Feltkursene varte en uke og 

200 



Svinesundprosjektet bind 4 Varia 57 

tok for seg diverse sider av arkeologisk feltarbeid, fra registrering, til utgravning og 
dokumentasjon av fornminner. På ettermiddagene ble det arrangert kurs og ekskursjoner. 

Feltkursene må regnes som en form for spesialisert fonnidling og opplæring innen 
universitetssystemet og var således ikke beregnet på en allmenn tilhørerskare . I tillegg til 
opplæring i arkeologisk teori og metode, hadde kursene betydning som introduksjon til den 
største arbeidsplassen for arkeologer - forvaltningsarkeologien - for potensielle nye 
arbeidstakere. 

EVALUERINGA V FORMILDINGSVIRKSOMHETEN INNEN PROSJEKTET 

Innenfor de rammene som er satt for et forvaltningsinitiert arkeologisk prosjekt, kan man si at 
Svinesundprosjektet både har tatt fonnidling av arkeologi på alvor og drevet denne typen 
virksomhet forholdsvis omfattende. Prosjektet har forsøkt å ha en strategi til grunn for 
formidlingsvirksomheten, både med tanke på målgrupper og formidlingsform, men har også 
strukket seg langt for å imøtekomme de ønskene til formidlingsopplegg som lokalmilj øet eller 
involverte og interesserte i prosjektet har hatt. 

Bare de åpne dagene, med sine 90 forbrukte dagsverk, utgjør en stor økonomisk og 
mannskapsmessig investering for prosjektet, som ellers kunne ha vært brukt til mer nøktern 
utgravning, eller en annen type formidling. På mange måter koker spørsmålet ned til hvor 
viktig selve feltformidlingen er for arkeologien og for publikum, i forhold til annen type 
fonnidling, kanskje helst i etterkant av prosjektet, da man har mest å fortelle. Tar man den 
førstnevnte parten først, arkeologien, må det sies at for den enkelte arkeolog tar formidling i 
felt fokus vekk fra de rent vitenskapelige spørsmålene, som jo tross alt er hovedsaken til at 
man er i virksomhet. Nå må man nok likevel vurdere saken i et større perspektiv. For faget 
arkeologi er det viktig å fokusere på betydningen av feltvirksomheten som grunnlag for 
kunnskapsproduksjon. Det er viktig å vise hvor mye infonnasjon som fakt isk ligger i grunnen 
og hvor viktig det derfor er å ha et godt kulturminnevern. For Universitetet og museet er 
feltfonnidlingen viktig som konkretisering av hvordan vitenskapelig kunnskap skapes. Fordi 
arkeologiske utgravninger i kraft av Kulturminneloven er en så omfattende virksomhet, lagt til 
steder universitet og museer ellers sjeldent presenterer seg, er feltarkeologi en meget viktig 
kontaktflate universitetet har til omverdenen, og en sjelden mulighet til å nå andre grupper 
enn dem som normalt er kunnskapsinstitusjonenes samhandlingspartnere. Ikke minst kan god 
feltfonnidling skape økt forståelse overfor mer næringsrettet og infrastrukturell virksomhet, 
for hvorfor arkeologi spesielt og vitenskap generelt er viktig. Nettopp fordi denne typen 
fonnidling er mer fysisk og kroppslig enn tradisjonell fonnidling av vitenskap, kan den 
bevisst og ubevisst skape anerkjennelse for den typen kompetanse og håndverk arkeologi 
representerer, i miljøer som eller styrer unna abstrakt boklig lærdom. Ved å delta i 
samfunnslivet utenfor universitetsfeltet, men i kraft av den kapitalen som fagfeltet 
representerer, kan faget i kraft av samhandlingen opparbeide seg respekt og forståelse. 

For publikum, her både presse og lekfolk, er feltopplevelsen viktig av flere grunner. For det 
første utgjør spenningsmomentet i feltsituasjonen en viktig årsak til folks interesse for 
arkeologi : Feltvirksomheten er en avansert form for skattejakt. Akkurat dette momentet er vel 
kanskje ikke en heldig beveggrunn fra et arkeologisk synspunkt i den forstand at det skaper 
samme bilder av arkeologien som den romantiske tradisjonen på 1700- og 1800-tallet skapte, 
da oldtidens byer og storverk ble gjenoppdaget. Men det kan heller ikke underslås at 
spenningsmomentet er en viktig beveggrunn til at også arkeologer driver feltarbeid: Om man 
ikke fant noe spennende ved å grave ut, var det vel heller ingen grunn til å drive på med denne 
virksomheten. Det viktige blir å fokusere på den vitenskaplige spenningen som beveggrunn, 
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det vil si spenningen i å skape og konstruere nye kilder, i stedet for spenningen ved skatte- og 
trofejakt. Feltsituasjonen er kanskje den beste anledningen til å gjøre en slik presentasjon, da 
man her kan gi publikum mulighet til fysisk å oppleve spenningen ved å grave fram sporene 
fra fortiden. 

I felt er det også en meget god mulighet for publikum til å oppleve fornminnene i landskapet 
og lære å lese landskapet som et kulturlandskap, det vil si et landskap som har spor etter 
tusenvis av år med menneskelig virke. Denne typen innsikt kan være en stor berikelse for 
folks opplevelse av lokalmiljøet. Besøk på utgravningene gir også næring til det temmelig 
allmennmenneskelige behovet for å oppleve ren historisitet, de fysiske bevisene på at det har 
vært samfunn før de historiske kildene. Denne opplevelsen kan både ha vitenskapelige og 
nesten religiøse undertoner, skal man her følge konklusjonene fra kapittelet om det teoretiske 
rammeverket for prosjektet. Kort sagt er feltformidlingen kanskje den beste muligheten til å 
formidle arkeologi og forhistorie som kroppslig og fysisk kunnskap, der 
kunnskapsfonnidlingen ikke bare blir en forstandsakt, men involverer kroppen og 
følelseslivet. Det blir nok for mange i større grad en total opplevelse, ennå sette seg ned med 
en bok om arkeologi. 

Det finnes dermed en del gode grunner til å bruke ressurser på formidling i felt, men må man 
avslutningsvis spørre, er aksen mellom ressursbruken på feltvirksomheten og bredden på 
nedslagsfeltet av formidlingen det beste? Kunne man tenke seg at kunnskapen, definert 
gjennom pengene og mannskapsressursene, ville nådd flere eller nådd ut mer effektivt om de 
var brukt på annen måte, for eksempel til en populærvitenskapelig bok i etterkant, et TV
program eller en form for tilrettelegging av fornminner for framtidige opplevelser. Svaret på 
dette er vel antakelig at kunnskapen hadde nådd flere og samtidig kanskje mer presist, men at 
spenningen og autentisiteten i opplevelsen hadde forsvunnet. Skal vi tro Anette Weiner, 
Maurice Godelier og Claude Levi-Strauss, slik de ble fortolket i presentasjonen av de 
teoretiske rammene for Svinesundprosjektet, er det nettopp denne opplevelsen som danner en 
grunnstein i samfunnslivet og ikke minst for betydningen av (for)historien. Rammen av 
landskap og boplassområde, som delvis er det samme som den forfedrene levde i, kombinert 
med oldsakene iscenesatt av arkeologene, skaper en situasjon av historisk autentisitet som 
vanskelig kan gjenskapes i en bok eller på et museum. Skal man ta de ovennevnte forskernes 
innsikt på alvor, ville det være å punktere betydningen av historien å nekte folk denne 
opplevelsen, fordi det ville være å nekte dem bevisene for historiens og denned samfunnets 
ektehet21

. Selv om feltformidling derfor både er ressurskrevende og ikke når mer enn en 
mindre gruppe, bør den derfor antakelig være et tilbud man har ved arkeologiske 
utgravninger, så sant det er mulig. 

21 Nå mener jeg selvfølgelig ikke med dette at samfunnet og historien hadde gått til grunne om man nektet folk 
omvisninger på arkeologiske utgravninger. Poenget er imidlertid det at opplevelsen av historisk autentisitet som 
formidles ved slike anledninger, er av en samfunnskonstituerende type. Systematisk utelukkelse av historisk 
forankring skaper imidlertid sosialt sammenbrudd. Max Webers analyser av den spontane institusjonaliseringen 
av karismatisk makt, er et godt eksempel på det grunnleggende behovet for å skape en historisk forankring i en 
radikal eller revolusjonær situasjon (Weber 1947: 143, 763). 
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Svinesundprosjektets formidlingsgravning 2002 

Anja Mansrud 

INNLEDNING 

Varia 57 

I perioden 3.-15 . juni 2002 ble det, i tillegg til de ordinære forvaltningsinitierte 
undersøkelsene, avholdt en arkeologisk formidlingsgravning ved Svinesund. Prosjektet 
ble initiert og finansiert av Østfold fylkeskommune og tilrettelagt av 
Svinesundprosjektet/Universitetets kulturhistoriske museer (UKM). Prosjektet inngikk som en 
del av Svinesundprosjektets fonnidlingsstrategi overfor lokalbefolkningen i Østfold , som også 
inkluderte tre åpne dager hvor det ble avholdt omvisninger på utgravningene. Målsetningen 
med formidlingsgravningen var å gi elever ved lokale ungdomsskoler en utvidet mulighet til å 
lære om arkeologi og delta i en arkeologisk .utgravning. I prosjektet deltok åttende- og 
niendeklassinger fra Rødsberg ungdomsskole i Halden. Prosjektet gikk over to uker, hvorav 
en uke var satt av til teoretisk undervisning, og den andre til selve utgravningen. Forfatteren 
ble ansatt som feltleder, med ansvar for å utarbeide et pedagogisk opplegg for skolen. Det ble 
også ansatt en feltassistent som hjelp til den praktiske gjennomføringen av prosjektet. I det 
følgende skal jeg presentere hvilke ideer og tanker som lå bak fonnidlingsopplegget samt 
evaluere gjennomføringen av prosjektet. 

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 

Det arkeologiske feltarbeidet utgjør i mange tilfeller publikums første møte med 
arkeologifaget. I feltsituasjonen ligger et stort fonnidlingspotensial, som sjelden kan ivaretas 
fullt ut innenfor de økonomiske rammene av en forvaltningsinitiert utgravning. Med 
forvaltningsgraving menes arkeologiske undersøkelser som har bakgrunn i 
utbyggingsaktiviteter, og som bekostes av tiltakshaver. De fleste ordinære 
forvaltningsgravinger som gjennomføres hvert år, har ikke et budsjett avsatt til 
formidlingsarbeid , men i og med at det ofte er stor lokal interesse for arkeologiske 
utgravninger brukes det ofte tid på publikumsformidling som "stjeles" fra den tiden som 
egentlig skulle vært brukt til å grave. I et stort prosjekt som Svinesundutgravningenc blir 
behovet for publikumsformidling sterkt synliggjort, og det har blitt satset spesielt på tiltak 
som skal ivareta dette behovet. 

MÅLSETNING FOR FORMIDLINGSARBEIDET 

Kulturminner representerer ikke utelukkende en kilde til kunnskap om forhistorien . 
Arkeologisk forskning kan også benyttes til å diskutere viktige allmenne spørsmål om dagens 
samfunn og knytte forhold i fortiden sammen med vår egen tid. Under forarbeidet med 
prosjektet ble det lagt vekt på at elevene skulle få et helhetlig undervisningsopplegg, der 
ervervelse av kunnskap om kultum1inner, kultunninnevem og arkeologisk 
kunnskapsproduksjon var vel så viktig som det å få delta i selve utgravningen. Det er viktig å 
gi elvene innsikt i hvorfor vi graver, ikke bare hvordan. Målet var at elevene skulle få et bredt 
innblikk i den arkeologiske prosessen, så vel den teoretiske som den praktiske. Gjennom å la 
ungdommene oppleve en realistisk utgravningssituasjon kunne vi imøtegå de forutfattede 
bildene mange har om arkeologi og arkeologiske utgravninger. Et annet poeng var å fonnidle 
at dagens arkeologer ikke driver med "skattejakt", men forsøker å sette de arkeologiske 
funnene i sammenheng med fortidige samfunnsforhold. Holdningsskapning i forhold til 
kulturminnevern var også et viktig stikkord i fonnidlingsarbeidet og utgjorde en sentral del av 
undervisningen. 
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DELT AGERE I PROSJEKTET 

Ut fra de målsetningene som er beskrevet ovenfor ble det bestemt at formidlingsgravingen 
skulle forbeholdes elever på ungdomstrinnet. Opplegget ville etter prosjektledelsens mening, 
både fysisk og mentalt bli for krevende for yngre alderstrinn. Østfold fylkeskommune ved 
fylkeskultursjefen hadde ansvar for utvelgelsen av hvilke skoler som skulle delta i prosjektet. 
Ti elever fra Rødsberg ungdomsskole deltok i formidlingsgravingen. En ansvarlig lærer 
deltok samtlige dager, både i undervisning og under utgravningen. Andre interesserte lærere, 
som dessverre ikke hadde anledning til å delta hele perioden, deltok noen av dagene. 

DET PEDAGOGISKE OPPLEGGET 

Formidlingsgravingen pågikk i to uker. Den første uka ble brukt til generell undervisning og 
teoretisk forberedelse til utgravningen. Tidsrammene var klokken 08.30 til 14.00 hver dag. Et 
viktig aspekt ved den pedagogiske tilnærmingen var at elevene skulle lære mest muligtilegne 
seg kunnskap gjennom selv å få forske i sitt eget lokalmiljø og ved. Med en tilnærming der 
deltagerne selv å fikk stille spørsmål og gjøre oppdagelser og stille spørsmål. Med denne 
tilnænningeni landskapet, håpet vi å utvikle motivasjon ogaktivisere elevenes engasjement 
blant deltagerne. I tillegg ble detog motivasjon. Det lagt vekt på å tilbringe så mye tid som 
mulig utendørs. Vi brukte derfor morgenen til undervisning inne, mens resten av tiden etter 
lunsj ble brukt ute med ulike typer praktiske aktiviteter; ekskursjon, leting etter er, registrering 
av kulturn1inner i landskapet, omvisning på boplassene, klargjøring av lokaliteten som skulle 
graves og så videre. 

DEN TEORETISKE UNDERVISNINGEN 

Undervisningen ble holdt under enkle forhold i et gammelt verkstedslokale. Det ble undervist 
i følgende temaer: 

• Hva er arkeologi? 
• Kultunninner og kultum1innevem 
• Arkeologi og tid: kronologi, typologi og datering 
• Kulturhistoriske perioder (med hovedvekt på steinalder) 
• Steinteknologi 
• Hvordan skapes arkeologisk kunnskap? Ulike metoder (registrering, utgravning) 
• Naturvitenskaplige metoder ( 14C, dendrokronologi, osteologi , makrofossiler, 

pollenanalyse) 
• Forskningsprosessen: arkeologisk teori og tolkning 

Innledningsvis ble det lagt vekt på å gi elevene en grunnleggende og lettfattelig innføring i 
den arkeologiske faghistorien. Videre gjennomgikk vi det arkeologiske treperiodesystemet og 
snakket om ulike kultunninner fra steinalder til vikingtid. Mye vekt ble lagt på å lære om 
kultur- og naturhistoriske aspekter ved steinaldersamfunnet og om steinteknologi . Videre 
snakket vi om ulike metodiske tilnærminger som arkeologer jobber med, og om de 
naturvitenskaplige hj elpevitenskapene. Intensjonen var at elevene skulle få en viss innsikt i 
sammenhengen mellom teori , metoder og tolkning, og få en forståelse av måten arkeologer 
forsøker å få informasjon om forhistorien. Det ble forsøkt fonnidlet at arkeologi er en 
fortolkende vitenskap, som i bunn og grunn ikke handler om å presentere sannheter om 
fortiden. Gjennom ulike teorier og hypoteser, og med ulike metoder og analyser, kan 
arkeologisk materiale gi opphav til mange forskjellige tolkninger av forhold i forhistorien. For 
det meste fungerte det pedagogiske undervisningsopplegget greit, selv om læringsmengden 
kanskje var noe ambisiøs (jf. elevenes evaluering). 
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AKTIV BRUKA V KULTURMINNER 

I løpet av undervisningen snakket vi en hel del om ulike typer kulturminner, både slike som er 
synlige over bakkenivå (f.eks. gravhauger, rydningsrøyser og kullgroper) og spor som ligger 
under jorda (f.eks. ildsteder, kokegroper og flatmarksgraver). Synlige kulturminner er 
utmerkede utgangspunker for å diskutere ulike temaer i forhistorien og knytte dem opp til vår 
egen tid. For eksempel kan man ved besøk på helleristningsfelt diskutere alt fra graffiti og 
tagging til fortidsmenneskers ritualer og verdensoppfatninger. To hele dager ble derfor avsatt 
til praktisk arbeid med kultunninner, en dag til ekskursjon og en dag til overflateregistrering 
av synlige kulturminner. På ekskursjonen besøkte vi gravfeltene på Hunn og Gunnarstorp, 
helleristningsfeltet på Hornnes samt den rekonstruerte Gjellhaugen. Ettersom mye av 
undervisningen forøvrig fokuserte på steinalder var hensikten med ekskursjonen å gi et bilde 
av andre typer fornminner i regionen. Temaer som død, begravelse og ritualer stod sentralt i 
denne delen av opplegget. Arkeologiens faghistorie er i sterk grad knyttet til studier av graver 
og gravskikk, og hva slags informasjon gravene kan gi om samfunnet de representerer. Opp 
gjennom forhistorien har måten å gravlegge de døde på variert, og kremasjoner har 
forekommet parallelt med skjelettbegravelse. Et besøk på et gravfelt er derfor en glimrende 
anledning til å reflektere over et tema som døden og til å diskutere kontinuitet og brudd i 
kulturelle tradisjoner. 

For å illustrere hvordan arkeologer jobber for å finne kulturminner og skille mellom hva som 
er natur og hva som er skapt av mennesker, ble en hel dag avsatt til overflateregistrering av 
synlige kultunninner. Stedet som ble valgt til dette formålet, heter Oredalen, og er et område 
hvor det tidligere har vært utført arkeologiske registreringer. Området ligger utenfor 
reguleringsplanen for ny E6. I Oredalen, som befinner seg ved den gamle kirkeveien fra 
Sponvika til Berg, ligger en nedlagt husmannsplass med ruiner av våningshus og låve som 
knapt er synlige i dag. Det ligger også rydningsrøyser, åkerterrasser samt moderne 
dreneringsgrøfter og groper med masseuttak i området. Av forhistoriske kulturminner finnes 
en steinsetning samt en hel del steinalderboplasser. Ved ankomst til Oredalen ble elevene 
inndelt i grupper og fikk i oppgave å være arkeologer som lette etter kulturminner på stedet. 
Videre fikk de dokumentere (tegne) og forsøke å tolke hva de hadde funnet. Til tross for at 
elevene bare hadde hatt undervisning om kulturminner i en dag, var de svært flinke til å 
oppdage strukturer i landskapet, og å komme med forslag til hva disse kunne være. De hadde 
raskt skaffet seg oversikt over ulike typer fornminner og hvordan disse så ut i terrenget. 
Husene ble lokalisert ganske raskt, og det ble også oppdaget rydningsrøyser og en stor stein 
som kanskje har fungert som grensemarkør. Vi fant også en moderne bålplass. Sammen med 
de overgrodde ruinene illustrerte dette på en god måte hvor fort kulturspor forsvinner og ga et 
perspektiv hvor lite som kan forventes bevart av levninger som er tusen eller titusen år gamle. 

UTGRAVNINGEN 

Den andre uka ble viet til den arkeologiske utgravningen. Lokaliteten som skulle graves var 
steinalderboplassen Torpum 10. Boplassen, som ble forundersøkt av Kristine B. Johansen 
under feltkurs for mellomfagsstudenter i april 2002, ligger i en østvendt skråning med sterkt 
hellende terreng. Terrengets helling har medført erosjon og forflytning av sand- og 
grusmasser, og det var derfor knyttet en del usikkerhet til boplassporenes opprinnelige 
beliggenhet. På grunn av denne erosjonen var det også lite sannsynlig at ildsteder eller 
kulturlag ville forekomme på Torpum 10, og lokaliteten ble nedprioritert innenfor 
forvaltningsdelen av Svinesundprosjektet. Lokaliteten virket som et godt alternativ for en 
skolegraving. Forundersøkelsen viste at boplassen var funnrik, samtidig som man ikke trengte 
å være redd for å støte på strukturer eller andre kompliserende elementer. Torpum 10 er 
dessuten den lavest liggende lokaliteten innenfor traseen, og det var gode sjanser for at det 
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fremgravde artefaktmaterialet kunne ha en viss kronologisk signifikans. Torpum 10 ligger på 
omlag 35 m o.h., noe som gir en strandlinj edatering til om lag 5500 BP. Perioden markerer et 
skille mellom senmesolitikum (nøstvetfasen) og tidligneolittisk tid. Fasen kalles kjeøyfasen, 
etter en lokalitet i Østfold, eller "tverrpilfasen", ettersom tverrpiler og eneggede piler er 
ledegjenstander for perioden. Andre typiske gjenstander fra denne perioden er tangepiler, 
ulike typer skrapere og av og til slipeplater og keramikk. 

Figur 87: Skoleelever fra Rødsberg skole graver på Torpum JO. Foto: Anja Mansrud. 

GRA VESTRATEGI OG GJENNOMFØRING 

Under utgravningen fikk elevene utføre en rekke ulike oppgaver: Rydding av flaten, fjerning 
av trær, opprensing og avtorving, oppsetting av rutesystem, graving og sålding. Med unntak 
av en dag hadde vi fint vær og gode graveforhold. Til sammen ble det i løpet av fire dager 
åpnet et felt på 14,5 kvadratmeter. Hver elev fikk tildelt en egen rute som vedkommende fikk 
grave ut på egenhånd. Deretter fikk de sålde massene og plukke ut de arkeologiske funnene, 
som med unntak av en slipeplate av sandstein, utelukkende besto av redskaper og avfall av 
flint. Flint er et lett gjenkjennelig råstoff, som samtlige uten vanskelighet kunne plukke ut i 
såldet, selv svært små fragmenter. Siste dagen ble brukt til ferdiggraving av de rutene som var 
åpnet, samt til opprydding av avslutning av gravingen, og noen av elevene fikk hjelpe til med 
dokumentasjon av boplassen; tegning og fotografering. 

RES UL TATER FRA UTGRAVNINGEN 

Fordi lokaliteten var såpass utrast, var det knyttet en viss usikkerhet til hvordan boplassflaten 
opprinnelig hadde sett ut, og forundersøkelsen hadde ikke gitt noen diagnostiske artefakttyper 
som kunne gi en pekepinn om den kronologiske plasseringen. Ved utgravningens start 
begynte det umiddelbart å dukke opp pilspisser som antydet at boplassen kunne være fra 
kjeøyfasen. I alt ble det funnet 16 pilspisser på Torpum 10 under skolegravingen; 8 eneggede 
spisser, 7 tverrpiler og en tangespiss type A. Av andre redskaper ble det funnet en slipeplate, 
flere retusjerte flintavslag som kan betegnes som skrapere eller kniver samt en hel del 
uregelmessige og bipolare kjerner. Det ble gjort betydelige mengder funn i de respektive 
rutene, for det meste avslag og splinter. Materialet kan karakteriseres som typisk for 
kjeøyfasen (jf. Glørstad 2003a: 277 ff). 
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EVALUERINGA V PROSJEKTET 

I det følgende vil jeg diskutere ulike sider ved formidlingsopplegget. Jeg vil også presentere 
elevenes egne synspunkter. Ulike målgrupper har naturligvis behov for ulike opplegg, og i 
diskusjonen omkring arkeologisk formidling har jeg konsentrert meg om formidling til 
skoleelever. 

DEN PRAKTISKE GJENNOMFØRINGEN AV PROSJEKTET 

Som nevnt innledningsvis var det et viktig mål at elevene skulle få en realistisk opplevelse av 
den arkeologiske praksisen og gis innblikk i ulike oppgaver knyttet til en arkeologisk 
utgraving. Elevene fikk derfor delta i mange ulike aktiviteter. De fikk oppleve strålende 
solskinnsdager og pøsende regn. Noen opplevde å finne noe helt spesielt, mens andre gravde 
en hel dag uten å finne noen ting og gjorde seg dermed den erfaringen at den arkeologiske 
hverdagen ikke alltid er like spennende. Utover dette fikk de innsikt i en hel del ting som de 
ikke hadde tenkt seg på forhånd. For eksempel fikk de innføring i praktisk bruk av 
matematikk, i forbindelse med tegning (målestokk) og gjennom å forholde seg til rutenettet 
som utgjorde utgravningsfeltet (koordinatsystem). Elevene bygget opp et arkeologisk 
begrepsapparat som de benyttet flittig, blant annet under radioopptak med NRK (se figur 88). 
Ikke minst tror jeg følelsen av mestring som elevene opplevde gjennom å arbeide selvstendig 
og forholde seg til praktiske oppgaver, var en viktig erfaring å ta med seg videre. 

Ti elever deltok daglig på utgravningen, noen dager flere, og på det meste var 14 personer 
involvert. Prosjektets feltassistent var opptatt med omvisninger to halve dager, og det ble 
nærmest umulig for en person å gi opplæring og oppfølging til samtlige deltagere. Selv to 
arkeologer var for få når mange trengte hjelp samtidig, og det ble derfor en del venting med 
påfølgende uro blant elevene. En utgravning er et tålmodighetskrevende og fysisk hardt 
arbeid, og på slutten av dagen ble mange slitne og ukonsentrerte. Mesteparten av tiden forløp 
likevel uten disiplinære problemer. Det metodiske utgravningssystemet med graving av ruter 
og lag var til tider en utfordring for både lærere og elever, men problemene var ikke større 
enn man kan forvente når nybegynnere er med og graver. Utgravningsfeltet var heller ikke av 
de letteste å håndtere, ettersom det lå i en kraftig helling, og det var vanskelig å projisere 
rutenettet korrekt ned på bakken. 

Slik jeg vurderer den praktiske gjennomføringen av skolegravingen i ettertid, kunne vi med 
fordel ha lagt mer vekt på å gjennomgå utgravningsmetodikk i teorien den første uka. Vi 
burde også ha gravd mindre, og heller brukt mer tid på viktig dokumentasjonsarbeid som 
tegning, fotografering og innmåling, samt brukt større deler av den siste dagen til 
katalogisering av egne funn. På den måten ville elevene fått ett enda bedre inntrykk av hele 
den arkeologiske prosessen, ikke minst den viktige tolkningsdelen. Mye av det viktige 
arbeidet foregår jo etter at selve utgravningen er avsluttet og man får et overblikk over hele 
materialet. Jeg ser også at vi burde ha sett mer på gjenstander på forhånd, men dette ble det av 
praktiske grunner ikke tid til. 

ELEVENES EVALUERING 

Ved slutten av prosjektet måtte elevene fylle ut et spørreskjema der de måtte evaluere både 
den praktiske og den teoretiske delen av opplegget, og informere om hva de syntes kunne 
vært annerledes. Generelt var elevene svært fornøyde med opplegget. Noen syntes den 
teoretiske gjennomgangen hadde inneholdt litt for mye på en gang, men resten mente at 
undervisningen hadde vært grei å følge. Nesten halvparten ønsket at det hadde vært mer 
praksis, mens de resterende mente at det hadde vært en passe balanse mellom teori og praksis. 
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På spørsmål om hvorvidt man følte at den teoretiske opplæringen hadde vært tilstrekkelig for 
å forstå det vi gjorde på utgravningen, svarte samtlige elever ja. Over halvparten har besvart 
spørsmålet om hva de vet om arkeologi og kultunninner i dag med at de vet at kulturminner 
ikke må ødelegges, og at det ikke er lov å grave ut på egenhånd. Lærerne var også svært 
fornøyde med opplegget, og mente elevene hadde hatt stort utbytte av å delta i prosjektet. 

Figur 88: NRK P2 intervjuer skoleelever som deltok på formidlingsgravningen. Foto: Anja Mansrud. 

FORMIDLING OG DEN POPULARIS ERTE ARKEOLOGIEN 

Jeg anser formidling som en svært viktig del av det arkeologiske arbeidet. Det er åpenbart at 
det bør arbeides betydelig mer med å nå ut til allmennheten med kunnskap om arkeologiens 
muligheter, og ikke minst er det viktig å formidle gode holdninger om kulturminnevern. 
"Virkelighetens arkeologi" oppleves oftest som totalt forskjellig fra den populariserte 
arkeologien. I media reproduseres stadig myten om arkeologen som en eventyrer og 
skattejeger, og de spektakulære funnene fremheves. Gjennom populærvitenskaplige 
tidsskrifter og programmer fokuseres det gjerne på hvordan arkeologien med nye 
naturvitenskapelige metoder stadig kommer nærmere en sannhet om fortiden. Som 
praktiserende arkeolog opplever man stadig at det er et stort gap mellom publikums ønske om 
å høre "sannheten om fortiden" og den fortolkende vitenskaplige arkeologien. 
Formidlingssituasjoner handler ofte om å finne en balanse mellom disse to ytterpunktene, og 
jeg mener at god formidling bør fungere som en viktig og nødvendig motvekt mot den 
populariserte arkeologien. I tillegg til å presentere kulturhistorie og artefakter, bør det være 
mulig å få frem at vårt syn på kulturelle forhold i fortiden er et produkt av kulturelle, politiske 
og forskningsmessige forhold i samtiden. Undervisningen ble lagt opp med dette 
utgangspunktet. Intensjonen var å gi et mer nyansert bilde av arkeologi enn det som kommer 
frem i media og skolebøker, samtidig som det ikke skulle være altfor abstrakt teoretisk. Dette 
var mulig i og med at vi arbeidet hele perioden med den samme gruppa, og dermed hadde tid 
til å gå i dybden av problemstillingene, repetere og stille spørsmål ved ting som var 
vanskelige. Ut fra elever og læreres tilbakemeldinger virket det som at vi lyktes godt, og at 
vanskelighetsgraden på undervisningen lå innenfor rammene av elevenes kunnskapsnivå. 
Noen av elvene syntes imidlertid det ble litt mye stoff på en gang. Et viktig aspekt ved den 
pedagogiske tilnærmingen var at elevene selv skulle få delta aktivt i læringsprosessen. Vi 
forsøkte derfor å la elevene i størst mulig grad omsette de teoretiske kunnskapene i praktiske 
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oppgaver, for eksempel "registreringsprosjektet" med synlige kultunninner. Som jeg var inne 
på var dette svært vellykket. 

FORMIDLING AV VERNEPROBLEMA TIKKEN 

Et viktig aspekt ved prosjektet var å gi elevene innsikt ikke bare i hvordan en utgravning 
foregår, men også hvorfor det drives arkeologiske utgravninger. Størsteparten av de 
arkeologiske utgravningene som finner sted i Norge hvert år gjennomføres ikke på grunn av 
forskningsmessige ønsker og interesser, men utføres for å hindre at kultunninner blir destruert 
uten dokumentasjon, i forbindelse med utbygging. Dette medfører et stort behov for 
forvaltning og vern av arkeologiske kilder. Beskyttelse av kulturminner skjer ikke bare 
gjennom lovpålagt fredning og skjøtsel, vel så viktig er det å skape en bred forståelse i 
befolkningen for kulturminners betydning i og for samfunnet. Et målrettet fonnidlingsarbeid 
er av stor betydning for å synliggjøre de arkeologiske funnenes verdi som historisk kilde og 
samfunnsressurs, og målsetningen var at elevene gjennom aktivt arbeid med kultunninner i 
lokalmiljøet ville innse betydningen av kultunninnevem. Evalueringsskjemaet viste at 
samtlige deltagere i formidlingsgravingen hadde forstått at det er straffbart å skade eller fjerne 
kultunninner. Likevel var holdningen til vern og bevaring av kultunninner generelt negativ. 
Elevene viste liten forståelse for at arkeologi i forvaltningssammenheng utføres for å redde 
fornminnene - ikke fordi det er et ønske fra arkeologenes side om å grave ut mest mulig. Det 
var også blandede meninger om det å levere inn funn til museer, og flere mente at det ikke var 
noen vits gi fra seg funn uten finnerlønn. Disse holdningene viser hvor viktig det er med et 
bevisst fonnidlingsarbeid . Spørsmålet er imidlertid om det virkelig er nødvendig at elever 
deltar i arkeologiske utgravninger? De tekniske og vitenskaplige sidene ved en arkeologisk 
utgravning ivaretas utvilsomt best av fagfolk. I de tilfeller man ønsker en formidlingsgraving 
må man derfor nøye vurdere hvorvidt deltagelse av skoleelever kommer i konflikt med de 
faglige interessene. Skolens ønske var opprinnelig å sende ut elever i grupper som kunne 
grave en dag hver. Fra prosjektets synspunkt virket dette som en lite heldig løsning, fordi man 
da går glipp av viktige formidlingsaspekter. Arkeologisk feltarbeid er en vitenskapelig prosess 
der det arbeides etter bestemte metoder og teorier, og det er denned nødvendig med en 
teoretisk innføring på forhånd, slik at ikke gravingen utarter til ren "skattejakt". Det er også 
påkrevd at kvalifisert personale leder utgravningen, ikke lærere eller andre uten arkeologisk 
skolering. 

SKOLEGRAVfNG ELLER ANDRE FORMIDUNGSSTRATEGIER? 

Man kan også stille seg spørsmålet hvorvidt en ressurskrevende skolegraving, som kun gagner 
noen ra, er bedre bruk av midler enn formidlingsstrategier som favner flere på et mer 
overfladisk plan. En del utgravningsprosjekter har for eksempel arrangert omvisninger for 
skoleklasser i området. Dette gir mulighet til å nå mange, men man mister selvfølgelig 
muligheten for mer nyanserte fremstillinger. Omvisninger for store grupper er dessuten 
krevende for den som holder omvisningen, og interessen blant tilhørerne er variabel, spesielt 
når det gjelder skoleklasser. Jeg tror derfor det er viktig at barn og ungdom selv rar delta 
aktivt i møtet med arkeologi og arkeologer. Ved besøk av skoleklasser kan dette gjøres ved at 
man for eksempel lar elevene sålde noen bøtter. Når det kommer til stykket er det jo det å 
finne noe som elevene synes er morsomt, ikke den slitsomme og rutinepregede gravejobben. I 
denne sammenhengen er det selvfølgelig viktig å poengtere at det ikke er lov å gå ut å grave 
på egenhånd. Vårt "registreringsprosjekt" med synlige kultunninner er et eksempel på en 
tilnærming der mange kan delta uten at det er nødvendig med inngrep i kultunninnene. 
Erfaringsmessig var denne arbeidsmåten minst like lærerik som selve utgravningen, og er 
etter min mening vel anvendte midler. Et slikt tiltak kunne utarbeides i samarbeid mellom 
arkeologer og lærere, der arkeologen står ansvarlig for det faglige innholdet i form av 
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faktainformasjon og arbeidsoppgaver, mens det praktiske opplegget kan gjennomføres med 
skolens ressurser, for eksempel i forbindelse med en aktivitetsdag. Gjennom å lære å lese 
kulturspor i landskapet, er det gode sjanser for at elevene forstår nødvendigheten av å bevare 
kulturminner i sin opprinnelige kontekst. I tillegg vil et slikt opplegg kunne aktivisere flere 
deler av pensum knyttet til natur- og samfunnsfagene. 

OPPSUMMERINGA V SVINESUNDPR0SJEKTETS F0RMIDLINGSGRA VNING 

Sommeren 2002 deltok 10 elever fra Rødsberg ungdomsskole i Halden i et arkeologisk 
formidlingsprosjekt igangsatt av Svinesundprosjektet/Universitetet i Oslo og Østfold 
fylkeskommune. Elevene fikk i løpet av to intensive uker lære om arkeologi og delta i en 
arkeologisk utgravning. Formidlingsgravingen hadde som mål å gi deltagerne et innblikk i 
ulike sider ved det arkeologiske arbeidet. Måten arkeologer forsøker å oppnå kunnskap om 
forhistorien på, ble belyst gjennom en kombinasjon av teoretisk undervisning og praktisk 
arbeid med kultunninner der sammenhengen mellom teori, metoder og tolkning ble forsøkt 
klargjort. Videre var holdningsskapning i forhold til kultunninnevem et sentralt tema i 
undervisningen. Etter evaluering av ulike aspekter ved formidlingsgravingen kan det 
konkluderes med at tiltaket har hatt stor fonnidlingsverdi , som utvilsomt har øket interessen 
for og kunnskapen om arkeologi blant elevene. Lignende tiltak er gjennomførbare, så lenge de 
ikke går på bekostning av de arkeologifaglige problemstillingene, men krever store ressurser 
og sterk oppfølging fra fagpersoner. 

210 



Svinesundprosjektet bind 4 Varia 57 

Oss og dem - noen tanker om de arkeologiske undersøkelsene og 
samtiden ved Svinesund 

Håkon G lørstad 

For Svinesundprosjektet og forhåpentlig _ for det arkeologiske miljøet, er Svinesund 
eksempelet på interessant arkeologi og en spennende forhistorie. For de fleste andre betyr 
Svinesund helt andre ting. Mens utgravningene pågikk karakteriserte Landbruksministeren 
handelen ved Svinesund som harry-handel og tok dermed avstand fra det folk flest i Norge 
forbinder med Svinesund: Svenskehandel. Svenskehandelen er en særnorsk utgave av 
massekonsumet, der avvik i beskatningspolitikken på det som i Norge er eller var oppfattet 
som statusprodukter, sukker, alkohol, tobakk og kjøtt, gjør det lønnsomt å kjøpe disse varene i 
Sverige; og Svinesund er første mulighet til denne typen innkjøp på svensk side av grensen. 

Harry-stempelet på handelen har også å gjøre med den akselererende utviklingen av et tydelig 
klassesamfunn i Norge, der den tidligere arbeiderklassen har etablert seg som en middelklasse 
som har overtatt den gamle middel- og overklassens verdisystem, og de sistnevnte har funnet 
seg nye, i tråd med distinksjonens logikk (Bourdieu 1989). Velferdstaten og 
markedsøkonomien har gitt middelklassen godt med penger, men deres habitus er ennå 
strukturert i tråd med en historisk logikk som definerer overskudd og luksus som fri tilgang på 
de godene det historisk sett har vært knapphet på i Norge - rusmidler, sukkerprodukter og 
kjøtt. 

Dette er noe av grunnen til at folk så gjeme reiser over grensen for å handle. Men det kan ikke 
være den eneste grunnen. I følge aviser og TV reiser folk fra hele Østlandet til Svinesund og 
Stromstad for å handle. I lokalavisene markedsføres bussturer til shoppingsentrene ved 
Svinesund, og fra Sandefjord går det en ferge til Strømstad, som åpner for at folk kan kjøpe 
taxfree-varer på vei til handelen i Sverige. Hver eneste skjærtorsdag er det lange bilkøer fra 
Norge til Sverige over Svinesund, med folk som skal handle i svenske butikker, da disse 
holder åpent i motsetning til de norske. Siden de norske butikkene holder åpent onsdagen og 
lørdagen samme uke, er det lite trolig det er nøden og knappheten som driver menneskene til å 
stå i påskekø ved Svinesund. 

Det må ligge en glede ved å handle ved Svinesund og i Stromstad bak massetilstrømningen. 
Den moderne sosiologien og antropologien er meget opptatt av massekonsumet som sosialt 
fenomen. Daniel Miller, for eksempel, tolker massekonsumet som et uttrykk for en sosial 
dialektikk, der mennesket gjennom konsumet tilbakeegner seg selv som struktur i 
industrisamfunnet, eller realiserer seg selv (Miller 1992). Det er nettopp dette mye av den 
samfunnsvitenskapelige litteraturen fokuserer på: Massekonsumet er mer enn bare å kjøpe 
varer, det er også et totalt sosialt faktum i den durkheimske betydningen av ordet, der 
opplevelsen og selvrealiseringen er minst like viktige elementer. Shoppingsentrene blir en av 
de viktigste arenaene for sosialt samkvem, der man opplever ting med venner og slekt eller 
skaffer seg nye bekjentskap. De arrangerte bussturene til shoppingen ved Svinesund må delvis 
forstås i dette perspektivet: Turen til Svinesund er en sosial og kulturell opplevelse i seg selv, 
en viktig del av selvrealiseringen og struktureringen av det sosiale nettverket. 

Denne totale sosiale virksomheten har lite finkulturelt ved seg, noe som sikkert forklarer litt 
av Landbruksministerens manglende evne til å forstå fenomenets betydning. Han hadde vel 
neppe heller forstått betydningen av samfunnslivet i steinalderen ved Svinesund. For det er 
slående likheter mellom det inntrykket man får av livet ved Svinesund i eldre steinalder og 

211 



Svinesundprosjektet bind 4 Varia 57 

dagens bruk av området. Selv om et hav av historie og radikalt forskjellige livsverdener, 
habih1s og kultur skiller dagens mennesker fra nøstvettidens folk ved Svinesund, er området 
antakelig for begge parter et miljø av overflod. Frysediskene og fiskestrømmene blir nære 
paralleller på overfloden. Og på samme måte som Svinesundøya var et samlings- eller 
møtepunkt for menneskene i steinalderen, er shoppingsentrene ved Svinesund det for 
menneskene i dag. 

Figur 89: Turbussene oppstilt foran det store kjøpesenteret på Nordby, rett sørfor Svinesund. Foto: Per Erik 
Gjesvo/d. 

Overflatiske, kunne man innvende mot denne typen sammenlikninger, noe som sikkert på ett 
plan er riktig. Men avfeiningen av parallelliteten i situasjonene stenger også muligheten til å 
skape en forståelse av både steinaldersamfunnene og massekonsumet som mer familiære 
situasjoner: Metaforen gir på den ene siden et menneskelig aspekt til de temmelig tekniske 
beskrivelsene arkeologer gjør av fortidens samfunn, der begreper som prestisje, tilpasning, 
erverv, konkurranse og reproduksjon, skaper et klinisk bilde av hvordan fortiden var. 
Steinalderens mennesker så neppe på livet sitt i slike termer, men tilla det både personlige 
trekk og følelser. På den andre siden blir beskrivelsene av massekonsumet ved Svinesund som 
et sosialt fenomen en mulighet til å gi en mer nøytral og forståelsesfull framstilling, enn å 
avskrive fenomenet som uverdig oppmerksomhet. Det er ingen større grunn til å avskrive 
dagens liv ved Svinesund som harry, enn det livet som utspant seg for 7000 år siden. De to 
grunnforskjellige samfunnene, industrisamfunnet og jeger- og sankersamfunnet, kan denned 
likevel speile hverandre som komplementære bilder. Slik sett har massesamfunnet mye å lære 
av småskalasamfunnene ved Svinesund som en nøkkel til vitenskapelig selvforståelse, mens 
småskalasamfunnene tilføres et menneskelig aspekt de samfunnsvitenskapelige analysene til 
arkeologene frarøver dem. Innfallsporten skaper også et historisk perspektiv på vår egen tid, 
som ellers har lett for å forsvinne, da man har en tendens til å løfte sin egen tid ut av historien 

212 



Svinesundprosjektet bind 4 Varia 57 

som unik eller historieløs. I det arkeologiske perspektivet er dagens utvikling ved Svinesund 
en fortsettelse av trenden fra steinalderen, selv om locus er flyttet noe lenger mot sør og 
byttedyrene er andre: Folk trekkes til Svinesund på grunn av overflod og sosial kontakt. 

Til og med den nye E6, som har bidratt til at over 40 steinalderboplasser, et neolittisk 
gårdsbruk og et gravfelt fra jernalder er fjernet og således var en trussel mot historien i 
området, er en del av den historiske strukturen som kunne konstrueres utfra de arkeologiske 
kildene . Fra og med jernalderen ble Svinesundområdet tolket som en transittsone for 
landferdsel mellom Østfold og Båhuslen, og den nye E6 er med på å forsterke dette 
inntrykket. De timeslange køene over den gamle brua, vil med den nye veien erstattes av en 
2,5 minutters kjøretur. Folk kommer knapt nok til å merke at de drar over Svinesund - det 
gamle krysningspunktet over Ringdalsjorden. 

E6 kommer nesten helt til å følge den samme traseen som de eldste veifarene gjorde, fra 
Svingen, gjennom Bjørndalen over Langkas til Stensrød, Rørbekk og Ringdalsfjorden. 
Traseen ble valgt av Samferdselsdepartementet fordi den ut fra summen av faktorer som 
skulle vurderes, var den mest optimale. Samme konklusjon kom man fram til for 2500 år 
siden, da traseen til den første "E6" ble gått opp. 
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Tallenes tørre tale - Svinesundprosjektet tallfestet 
Håkon Glørstad 

Varia 57 

Som grunnlag for dimensjonering av andre prosjekter og som en fonn for oppsummering av 
feltundersøkelsene, er det samlet inn kvantitative opplysninger om en del forhold ved 
feltarbeidet. Til sammen har det blitt brukt 1032 ukesverk i felt innen prosjektet, fordelt på de 
tre feltsesongene 200 I , 2002 og 2003. Innenfor de ulike stillingskategoriene fordeler forbrukt 
tid i felt seg slik: 

Prosjektleder: 37 ukesverk 
Prosj~ktmedarbeider, data og innmåling: 36 ukesverk 
Prosjektmedarbeider, flateavdekking: 43 ukesverk 
Prosjektsekretær: 17 ukesverk 
Feltleder I, fast stab: 13 7 ukesverk 
Feltleder I, kortidsansatte : 5 ukesverk 
Feltleder II : 178 ukesverk 
Feltassistenter: 578 ukesverk 
Museumskonsulent: 1 ukesverk 

Ukesverkene ble brukt på følgende undersøkelser (tabell 15): 

Lokalitet Ruter og lag i m2 Flateavdekkinl! i m2 MJ Totall!ravd? 

Berl!et 1 240 100 57, 1 Ja 

Berget 2 130 0 25,5 Ja 

Fosbv 6 6 0 F orundcrsøkelse 

Langkas 1 10 2900 Ja 

Langkas 2 11,5 0 Forundersøkelse 

Rørbekk 1 125 100 25 Ja 

Stensrød 0 3450 Ja 

Torpum 1 237 0 35,8 Ja 

Torpum 10 28 0 8 Nei 

Toroum 13 270 45 68 Ja 

Torpum 16 19 77 Forundersøkelse 

Toroum 2 246 72 51,85 Ja 

Toroum 3 2 0 0,6 Forundersøkelse 

Torpum 9a 0 1480 Nei 

Torpum 9b 294 0 95 Nei 

Vestgård 3 176 0 42 ,25 Ja 

Vestgård 5 14 50 2,8 Ja 

Vestgård 6 380 0 104 Ja 

Vestgård 8 48 200 7 Nei 

SUM 2236,5 8474 

Tabell J 5: Oversikt over hvilke boplasser som er undersøkt, hvordan og hvor mye som er gravd. 

For det meste samsvarer dette tallmaterialet godt med den beregnede aktiviteten. I henhold til 
prosjektplanen var det opprinnelig planlagt å bruke 928 ukesverk i felt, eksklusive innsatsen 
til prosjektleder, prosjektmedarbeider (data og oppmåling), sekretær og 2 ukesverk for 
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feltleder 122 øremerket formidling (Glørstad 2001). Dette utgjør 92 ukesverk. Med andre ord 
er det faktisk brukt 940 ukesverk mot 928 beregnede. 

Minst 14 boplasser skulle undersøkes, i tillegg til undersøkelsene på Stensrød og Langkas 1. 
17 boplasser ble undersøkt, der fire kun ble gravd som en forundersøkelse. Dermed ble 13 
boplasser gjenstand for mer omfattende undersøkelser. Torpum 1, Torpum 13 og Vestgård 6 
var alle i registreringsfasen skilt ut som to lokaliteter, men der de to boplassområdene ble 
tolket som ett, i etterkant av utgravningen. Man må derfor si at undersøkelsesomfanget 
samsvarer forholdsvis godt med det planlagte. På disse boplassene var det beregnet at 1650 
kvadratmeter og 660 kubikk skulle graves. I alt ble det gravd 2230 kvadratmeter og omtrent 
540 kubikk. Det ble altså gravd mer i flaten, men rundt 100 kubikk mindre enn planlagt. Dette 
har i stor grad å gjøre med at landskapsrommet som omga lokaliteten, ofte var større enn 
anslått ved registreringen, slik at større arealer måtte graves i flaten. Funnene lå videre i 
hovedsak i de 20 øverste centimeterne av minerogen masse, slik at det ikke var nødvendig å 
gå så dypt som beregnet. I gjennomsnitt er det gravd 0,16 kubikk per dagsverk ved 
konvensjonell steinaldergravning. Dette tilsvarer i overkant av 1,5 kvadratmetersruter, der 
laget har tykkelse på 10 centimeter. Dette samsvarer med den beregnede framdriften på 0, 15 
kubikk per dagsverk. 

Den undersøkelsen som brøt radikalt i omfang med det beregnede var, som tidligere nevnt, 
gravfeltet på Langkas 1. Årsakene til det er drøftet i kapittelet om metode. 

22 Disse ukesverkene ble finansiert av Østfold fylkeskommune. 
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Lister og tabeller 

LISTE OVER SAMTLIGE 
14

C-DATERINGER FRA SVINESUNDPROSJEKTET 

Lab.ref. Lokalitet Kontekst Materiale BP BC/AD 
TUa-3224 Berget I 51x51yNV, lag I Forkullet hasselnøttskall 0305±55 AD 1515-1655 
TUa-3223 Berget I 45x47y SØ, lag 2 For kullet hasselnøttskall 0400±50 AD 1445-1 625 
TUa-3222 Berget I 43x51y SV, lag 1 Forkullet hasselnøttskall 0430±50 AD 1435-1485 
TUa-3277 Berget 1 4lx53y NV, lag 2 Trekull bjørk 1365±75 AD 635-755 
TUa-3225 Berget I 47x5ly SV, lag 2 Trekull bjørk 5190±75 BC 4075-3950 
TUa-3275 Berget I Ildsted Trekull bjørk 5660±70 BC 4545-4400 
TUa-3276 Berget 1 Ildsted Trekull bjørk 5965±75 BC 4935-4780 
TUa-3232 Berget 2 44x54y NØ, lag 2 Forkullet hasselnøttskall 1175±65 AD 780-965 
TUa-328 1 Berget 2 45x55y SV, lag 2 Trekull bjørk, hassel 15 75±70 AD 415-590 
TUa-3580 Berget 2 Struktur I Trekull bjørk 3035±40 BC 13 80-1215 
TUa-3231 Berget 2 43x53y SV, lag 2 Forkullet hasselnøttskall 695±65 AD 1280-1385 
TUa-4324 Langkas I A26, kokegrop Trekull selje 1450±30 AD 605-650 
TUa-4328 Langkas I A25, kokegrop Trekull bjørk 1555±30 AD 445-555 
TUa-4326 Langkas I A 14, kokegrop Trekull bjørk 1590±35 AD 425-540 

··-
T-16635 Langkas I A 7, grav, branngrop Trekull bjørk 1840±95 AD 80-325 

TUa-4327 Langkas I AI, kokegrop Trekull bjørk 2090±35 BC 165-45 
TUa-4325 Langkas I A5, kokegrop Trekull bjørk 2130±35 BC 190-95 
Tua-4499 Langkas I A32, stolpehull Forkullet byggkorn 2225±45 BC 370-200 
TUa-4501 Langkas I A33 , stolpehull Forkullet kom 2245±40 BC380-215 
Tua-4500 Langkas I A3 I, stolpehull Forkullet kom 2260±45 BC 385-230 
TUa-4323 Langkas I A3, ildsted Trekull bjørk 8470±50 BC 7535-7445 
TUa-3235 Langkas Ildsted ved myr Trekull bjørk 2 I 70±75 BC 365-70 
TUa-2879 Revekas Kulturlag Trekull bjørk 2240±70 BC 390-190 
TUa-3843 Rørbekk 2 Ildsted Trekull bjørk, selje, 1965±45 AD 5-80 

l 6x I I y NV, lag 2 vier/osp 
TUa-3842 Rørbekk 2 Ildsted l 6x I 0y SØ, lag 2 Trekull bjørk, selje, 2750±65 BC 930-820 

vier/osp 
T-16206 Stensrød A270, kokegrop Trekull hassel 1660±80 AD 265-530 

TUa-3898 Stensrød A254, ildsted Trekull bjørk 2185±45 BC 355-175 
TUa-3 893 Stensrød A 146, ildsted Trekull bjørk, selje , 2240±40 BC 380-200 

vier/osp 
T-16207 Stensrød A236, ildsted Treku ll ask 2535±70 BC 800-530 

TUa-3 894 Stcnsrød A 163, kokegrop Trekull bjørk, ask 2790±40 BC 990-860 
TUa-3902 Stensrød A203, kokegrop Trekull hassel, ask 2835±45 BC 1020-915 
TUa-3896 Stensrød A22 l, kokegrop Trekull bjørk, lind, ask 2840±45 BC 1030-920 
TUa-2881 Stensrød Gammelåker Trekull bjørk 2945±70 BC 1260-1010 
TUa-3897 Stensrød A228, kokegrop Trekull bjørk 3175±60 BC 1515-1400 
TUa-2880 Stensrød Gammelåker Trekull bjørk 3445±70 BC 1875-1 675 
TUa-4504 Stensrød A 79, stolpehull, hus III Forkullet hvetekorn 3455±45 BC 1785-1695 
TUa-4503 Stensrød A 116, stolpehull, hus III Forkullet byggkorn 3490±45 BC I 880-1735 
TUa-4502 Stensrød Al03 , stolpehull, hus III Forkullet hvetekorn 3505±45 BC I 895-1745 

TUa-4099 Stensrød A 121 , stolpehull, hus I Forkullet kom 3535±40 BC 1905-1775 
TUa-3899 Stensrød A271 , stolpehull, hus I Trekull hassel 3595±45 BC 2015-1885 

TUa-3900 Stensrød A3 l , stolpehull, hus Il Trekull eik 3660±45 BC 2125-1945 

TUa-3901 Stensrød A3 7, stolpehull, hus Il Trekull hassel 3685±60 BC 2140-1970 

TUa-4100 Stensrød A205, stolpehull, hus Il Forkullet kom 3720±50 BC 2190-1985 
TUa-3895 Stensrød A216, stolpehull, hus I Trekull bjørk 3790±50 BC 2285-2135 

TUa-4003 Torpum 10 Ildsted, 46x50y Trekull bjørk 4830±50 BC 3655-3540 

TUa-3273 Torpum 13 50x53y SV, lag 2 Trekull furu 1795±70 AD 135-340 
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TUa-3844 Torpum 13 Ildsted 2tx21y SV, lag 3 Trekull løvtre 2810±50 BC 1005-900 

TUa-3274 Torpum 13 47x50y SV, lag 4 Trekull furu 3525±70 BC 1935-1745 

TUa-3845 Torpum 13 Ildsted 22x t 9y NV, lag Trekull bjørk 5530±50 BC 4450-4340 
4 

TUa-4390 Torpum 13 17x21y, NV,Lag4 Brent bein 5610±40 BC 4465-4365 

TUa-3926 Torpum 2 4lx46y NØ, lag 2 Trekull bjørk, hassel 1705±50 AD 260-415 

TUa-3928 Torpum 2 42x48y SV, lag 2 Trekull eik 3140±40 BC 1430-1330 

TUa-3927 Torpum 2 45x48y SØ og SV, lag 2 Trekull bjørk, hassel 3490±50 BC 1880-1740 

TUa-3925 Torpum 2 53x59y SØ, lag 2 Trekull eik 3495±40 BC 1880-1745 

TUa-3272 Torpum 8 50x56y NØ, lag 3 Trekull eik 2655±65 BC 835-795 

T-16204 Torpum 9a XI, grop Trekull gran 80±60 Yngre enn AD 
1690 

TUa-3889 Torpum 9a Røys 109, rydningsrøys Trekull bjørk 1470±45 AD 555-645 

TUa-3 891 Torpum 9a A205, ildsted Trekull bjørk, hassel 1680±35 AD 340-420 

TUa-3230 Torpum 9a A2, branngrav Trekull selje, osp/vier 2060±75 BC 170-AD 20 

T-16205 Torpum 9a A204, kokegrop Trekull hassel 2100±80 BC 195-0 

TUa-3287 Torpum 9a Al5a, ildsted Trekull hassel 2865±65 BC 1120-920 

TUa-3284 Torpum 9a AS, avfallsgrop Trekull bjørk 2875±65 BC 1125-925 

TUa-3283 Torpum 9a A4, mulig veggrøft Trekull bjørk 2915±70 BC 1250-995 

TUa-3282 Torpum 9a A4, mulig veggrøft Trekullhegg, rogn 3005±70 BC 1380-1120 

TUa-3285 Torpum 9a A6, stolpehull Trekull bjørk 3530±65 BC 1935-1745 

TUa-3918 Torpum 9a A 15b, stolpehull Forkullet byggkorn 3630±40 BC 2035-1925 

TUa-3226 Torpum 9a AS, avfallsgrop Forkullet hasselnøttskall 3695±55 BC 2140-1975 

TUa-3 892 Torpum 9a A502, ildsted Trekull eik 6430±55 BC 5435-5285 

TUa-3890 Torpum 9a A203b, ildsted Trekullhegg, rogn 6885±50 BC 5755-5675 

TUa-3286 Torpum 9a A22, ildsted Trekull selje, pil, vier/ 6940±75 BC 5850-5695 
osp 

TUa-3228 Torpum 9a AI 0, ildsted Forkullet hasselnøttskal l 6975±90 BC 5945-5710 

TUa-3919 Torpum 9a A203, ildsted Forkullet hasselnøttskall 7010±45 BC 5940-5770 

TUa-3229 Torpum 9a AI I, ildsted Forkullet hasselnøttskall 7015±75 BC 5955-5755 
TUa-3227 Torpum 9a A9, ildsted Forkullet hasselnøttskall 7180±80 BC 6110-5955 
TUa-3932 Torpum 9b 47x4ly NØ, lag 3, A8 Forkullet hasselnøttskall 1620±30 AD 415-445 
TUa-3924 Torpum 9b 52x4ly NØ, lag 3, A12 Trekull lind 1705±45 AD 260-410 
TUa-3923 Torpum 9b 57x43y SV, lag 4, AI0 Trekull bjørk, hassel 1730±50 AD 245-400 
TUa-3929 Torpum 9b 48x43y NV, lag 2, A6 Forkullet hasselnøttskall 2965±30 BC 1255-1120 
TUa-3278 Torpum 9b 5lx47y NØ, lag 3 Trekull bjørk 3680±70 BC 2140-1940 

TUa-3930 Torpum 9b 49x43y SØ, lag 5, A6 Forkullet hasselnøttskall 3760±35 BC 2200-2050 
TUa-3921 Torpum 9b 49x42y SØ, lag 5, A6 Trekull bjørk, hassel 5270±45 BC 4220-3995 
TUa-3920 Torpum 9b 52x5 ly SV-SØ, lag 4, Trekull alm, ask 6205±50 BC 5225-5065 

Al 
TUa-3234 Torpum 9b 5lx5ly SV, lag 3 Forkullet hasselnøttskall 6250±85 BC 5270-5070 
TUa-3280 Torpum 9b 50x46y NØ, lag 3 Trekull selje, pil , vier, 6325±75 BC 5320-5220 

OSP " 

TUa-3935 Torpum 9b 53x43y SV, lag 4, A 7 Forkullet hasselnøttskall 6365±45 BC 5330-5265 
TUa-3233 Torpum 9b 5lx47y SØ, A2, lag 3, Forkullet hasselnøttskall 6375±75 BC 5420-5255 

sjikt 0-5 cm 
TUa-3931 Torpum 9b 45x48y NV, lag 4, AS Forkullet hasselnøttskall 6380±40 BC 5330-5270 

TUa-3933 Torpum 9b 48x44y NV, lag 3, Al3 Forkullet hasselnøttskall 6420±40 BC 5425-5285 

TUa-3934 Torpum 9b 53x43y NV, lag 4-5, Forkullet hasselnøttskall 6435±40 BC 5430-5315 
A7b 

TUa-3937 Torpum 9b 52x46y SV, lag 4, A2c Forkullet hasselnøttskall 6435±45 BC 5430-5310 

TUa-3936 Torpum 9b 50x46y NV, lag 4, A2a Forkullet hasselnøttskall 6495±40 BC 5440-5345 

TUa-3922 Torpum 9b 5 lx47y NØ, lag 5, A4 Trekull bjørk 6505±55 BC 5445-5345 

TUa-3279 Torpum 9b 50x48y SØ, lag 3 Trekull eik 6530±70 BC 5520-5345 
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TUa-4241 Vestgård 3 49x5lyNV lag 2 Forkullet hasselnøttskall 2860±30 BC 1035-940 
TUa-4242 Vestgård 3 5lx50y SV lag 3 Forkullet hasselnøttskall 4955±35 BC 3780-3695 

TUa-4316 Vestgård 6, l 7x2ly SV lag 4 Trekull bj ørk 2065±35 BC 100-5 
felt 1 

TUa-4245 Vestgård 6, l 7x27y SV lag 2 Forkullet hasselnøttskall 3205±35 BC 1515-1425 
felt l 

TUa-4317 Vestgård 6, l 7x26y SV lag 4 Trekull selje, vier, osp 3350±30 BC 1680- 1530 
felt I 

TUa-4246 Vestgård 6, 18x20y NØ lag 4 Fork ul let hasselnøttskall 3375±40 BC 1730-1615 
felt I 

TUa-4315 Vestgård 6, Ildsted A 1, lag5 Trekull furu 4965±40 BC 3785-3700 
felt l 

TUa-4389 Vestgård 6, l 7x2ly NV lag 4 Brent bein, ubestemt 5020±45 BC 3935-3770 
felt l 

TUa-43 88 Vestgård 6, l 9x20y SØ lag 3 Brent bein , elg 5045±35 BC 3940-3785 
felt 1 

TUa-4406 Vestgård 6, Ildsted A4, lag 3 Trekull furu 2725±35 BC 905-820 
felt 2 

TUa-4407 Vestgård 6, Ildsted A4, lag 4 Trekull furu 3765±60 BC 2280-2045 
felt 2 

TUa-4243 Vestgård 6, 50x57y SV, lag 2 Forkullet hasselnøttskall 4885±35 BC 3 700-3645 
felt 2 

TUa-4244 Vestgård 6, 49x54y NØ, lag 3 Forkullet hasselnøttska ll 4905±35 BC 3 705-3650 
felt 2 

TUa-4408 Vestgård 6, Ildsted AS, lag 3 Trekull bjørk, hassel , 4930±40 BC 3765-3660 
felt 2 selje, vier/osp 

TUa-43 86 Vestgård 6, 55x57y SØ, lag 2 Brent bein , elg 4965±35 BC 3785-3700 
felt 2 

TUa-4387 Vestgård 6, 53x58y NV, lag 3 Brent bein, ubestemt 5020±35 BC 3910-3 775 
felt 2 

TUa-4405 Vestgård 6, Ildsted A5 , lag 3 Trekull, selje, vier, osp 5045±85 BC 3960-3715 
felt 2 
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LISTE OVER C-NUMMER (MUSEUMSNUMMER) SOM BOPLASSMATERIALET ER MAGASINERT 

UNDER I OLDSAKSAMLINGEN 

Lokalitet Registrerings- C-nr. Eiendom, gnr/bnr Referanse 
navn 

Torpum 8 RIS 53847 Torpum 15/ 1 Johansen 2003a 
Berget I RI 53848 Berget av Røsnes 23/10 Jaksland 2002 
Berget 2 S45 53849 Berget av Røsnes 23/ l 0 Tørhaug 2002 
Torpum 9b Rl9b 53850 Torpum 15/1 Tørhaug 2003 
Torpum 13, felt I R30 53851 Tomum 15/ 1 Jaksland 2003b 
Torpum 13 , felt 2 R29 53852 Torpum 15/1 Jaksland 2003b 
Torpum 10 R26 53853 Torpum 15/ 1 Glørstad 2003c 
Rørbekk I R6 53854 Rørbekk 16/ l ,6,8,9, 11 Jaksland 2003a 
Torpum 3 R5 53855 Torpum 15/ 1 Johansen 2003c 
Torpum 2 R4 53856 Torpum 15/1 Johansen 2003b 
Torpum I R3 53857 Tomum 15/ 1 Johansen 2003a 
Langkas 2 S60 53858 Langkas av Berger Jaksland 2003c 

Nordre 9/9 
Vestgård 6, felt 2 S48 53859 Vestgård 12/12 Jaksland og Tørhau.g 2004 
Vestgård 3 S22 53860 Vestgård 12/1 Johansen 2004b 
Vestgård 8 S5 53861 Vestgård 12/ l Johansen 2004a 
Vestgård 6, felt I S49 53862 Vestgård 12/ l 2 Jaksland og Tørhaug 2004 
Vestgård 5 S4 53863 Vestgård 12/ l Johansen 2004c 
Torpum 9a R l 9/S38 53864-53866 Torpum 15/1 Rønne 2003a 
Stensrød Stcnsrød 53867-53870 Stensrød I 0/3 Rønne 2003b 
Langkas I Rl4 53871-53877 Langkas 17 /6 Rønne 2004 

Sakspapirer i Topografisk arkiv er arkivert under saksnummer 99/5529, 00/5814 og 01 /5822. 
Mesteparten av materialet ligger under sistnevnte nummer. 
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Nr. 
Nr. 2 

Nr. 3 

Nr. 4 

Nr. 5 

Nr. 6 

Nr. 7 

Nr. 8 
Nr. 9 

Nr. 10 

Nr. 11 

Nr. 12 
Nr. 13 

Nr. 14 
Nr. 15 
Nr. 16 

Nr. 17 

Nr. 18 

Nr. 19 

Nr. 20 

Nr. 21 

Nr. 22 
Nr. 23 
Nr. 24 
Nr. 25 

Nr. 26 
Nr. 27 

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 I. nordiske bronsealdersymposium på Isegran 
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 lsegran 1984. 
Karl Vibe-Mtiller: 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
Norge 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. Seilevold, 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. 
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