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E 18 Brunlanesprosjektet Varia 81 Innledning Bind Ill 

Innledning Bind Ill 
Lasse Jaks fand 

El 8 Brunlanesprosjektets undersøkelser er publisert i tre bind. Bind I inneholder bakgrunnen 
for undersøkelsene, naturhistoriske forutsetninger og kulturhistorisk sammenstilling. Bind II og 
Bind III ( dette bind) inneholder beskrivelser av de enkelte lokalitetene. 

Prosjektet har i alt undersøkt 12 lokaliteter, hvorav 10 er tidligmesolittiske, 1 er senneolittisk 
og 1 er fra eldre jernalder. Her i Bind III presenteres de tidligmesolittiske steinalderboplassene 
Pauler 4, Pauler 6, Pauler 7, Sky 1, Sky 2 og Bakke, den senneolittiske steinalderlokaliteten 
Nøklegård 1 og jordbrukssporene på Sky, som er fra eldre jernalder. 

Lokalitet Kommune/Fylke Type/Periode Høydenivå Bind 
Pauler I Larv ik/Vestfo ld Steinalder/TM 127-1 30 moh. Bind li 
Pauler 2 Larvik/Vestfo ld Steinalder/TM 124 moh. Bind li 

Pauler 3 Larvik/Vestfo ld Steinalder/TM 114 moh. Bind li 

Pauler 4 Larvik/Vestfold Steinalder/TM 108-111 moh. Bind ru (dette bind) 

Pauler 5 Larvik/Vestfo ld Steinalder/TM 11 0,5 moh. Bind li 

Pauler 6 Larvik/Vestfold Steinalder/TM 98 moh. Bind Ill (dette bind) 

Pauler 7 Larvik/Vestfold Steinalder/TM 96 moh. Bind Ill (dette bind) 

Sky 1 Larvik/Vestfold Steinalder/TM 108 moh. Bind Ill (dette bind) 

Sky 2 Larvik/Vestfold Steinalder/TM? 95 moh. Bind Ill (dette bind) 

Bakke Larvik/Vestfold Steinalder/TM 98 moh. Bind Ill (dette bind) 

Nøklegård 1 Porsgrunn/Telemark Steinalder ISN 90-93 moh. Bind llI (dette bind) 

Sky jordbruk Larvik/Vestfold Dyrkningslag/EJA - Bind Ill (dette bind) 

Tabell I. Lokalitetene som er undersøkt av El 8 Brunfanesprosj ektet, og i hvilke bind de presenteres. "TM" under 
"Periode" = tidligmesolitikum, "SN" = senneolitikum og "EJA " = eldre j ernalder. 
Tab/e / . Sites investigated by the E/8 Brunlanes project, and in which vo/ume they are presented. "lokalitet" = 
sile, "Kommune/Fy lke" = municipality/county, "Type/Periode" = site type/phase, "Høydenivå " = metres above 
sea leve/, "TM" under "Periode " (phase) = early mesolithic, "SN " = late neo/ithic and "EJA " = early iron age. 

. Telemark Vestfold 
Porsgrunn Larvik 

Pauler 

•• 

Figur 1. De undersøkte lokalitetene, og i hvilke bind de presenteres. ll/ustrasjon: Lasse Jaks fand 
Figure /. lnvestigated siles, and in which volume (bind) they are presented 

Sky ~ 

1 
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E18 Brunlanesprosjektet Varia 81 - Pauler 4 

Pauler 4 - tidligmesolittisk bosetning 

C56289, Pauler 4071/1 , Larvik kommune, Vestfold 

Astrid J. Nyland 

INNLEDNING 

Lokaliteten Pauler 4 ble registrert av Vestfold fylkeskommune som "lokalitet I 0 (ID-97803)" i 
2005. Den ble påvist med to positive prøvestikk, med ett avslag og ett fragment av flint i hvert 
stikk. Lokaliteten ble topografisk avgrenset og anslått til å være ca. 600 m2 stor. Flatens belig
genhet i terrenget 108- 111 moh. indikerte en strandlinjedatering til tidligmesolitikum (Iversen 
2007). 

Hovedundersøkelsen ble gjennomført over to gravesesonger. De foregikk i periodene 12.06.07-
28.09.07 og 05.05.08- 27.06.08. Det ble åpnet en 321,5 m2 stor flate og totalt gravd 51 ,5 m3 . 

Det ble gjort 13 751 funn av flint, bergkrystall, røykkvarts og hvit kvarts. Funn av kronologisk 
avgrensbare redskaper som skiveøkser, stikler, tangepiler, eneggete spisser, brede lansetter og 
høgnipenspisser styrker en datering til tidligmesolitikum, trolig innenfor perioden 8950- 8650 
cal. BC (se dateringskapittel). Lokaliteten besto av flere topografisk avgrensete flater i ulik høy
de, trolig ble flaten benyttet som bosted gjentatte ganger. Ni strukturer ble påvist, blant annet 
tre ildsteder. I tillegg kan flere steinpakninger knyttes til en ryddet flate hvor en lett boligkon
struksjon kan ha stått. 5,9 % av materialet er sekundærbearbeidet, og redskapstypene indikerer 
aktiviteter knyttet til jakt og fangst. 

BELIGGENHET OG TOPOGRAFI 

Lokaliteten ligger på en sørvestvendt terrasse, mellom 108- 111 moh. (figur 1 ), i en sørvendt li i 
et øst-vestorientert daldrag. Dal draget går fra gården Sky, vest for sørlige utløp av Farrisvannet, 

Figur/. ?auler 4 sett mot øst. i sørjål/er terrenget ned mot dalbunnen. Foto: Astrid Nyland. 
Figure I. The sile of ?auler 4,facing east. In the south the groundjålls towards the vafley below. 
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Figur 2. Paul er 4 med strandlinje + 105 moh. Dette tilsvarer strandlinjen rundt 8900 cal. BC. 
Grafikk: Per Persson. 
Figure 2. Pauler 4 with the sea shore rised to 105 m.a.s./. as it was approximately 8900 cal. BC. 

4 



E18 Brunlanesprosjektet Varia 81 - Pauler 4 

nordvest for Larvik bygrense, mot nordlige del av Vassbottenfjorden som er nærmere fylkes
grensen til Telemark. Lokaliteten ligger omtrent 0,5 km i luftlinje østnordøst for Paulertjemene. 
Lokaliteten Pauler 2 er på en høyereliggende terrasse, ca. 160 m nordnordvest for Pauler 4 , 
mens Pauler 5 ligger ca. 60 m i sørøstlig retning, på omtrent samme høydekote. 

Selve lokalitetsflaten ligger på østlig del av terrassen, mellom berghammere i øst, nord og vest. 
Det er ca. 2 meter høydeforskjell mellom den nordligste og den sørvestligste delen av flaten. 
Den høyestliggende delen er i nord. Berget gir ly mot vær og vind fra nordvest, nord og nordøst. 
Lokalitetsflaten består av flere mindre, delvis topografisk avgrensete flater. Flaten avgrenses 
mot øst av en bratt, stigende og steinete skråning mot den østlige berghammeren . Flere større 
steiner og en stor uterodert steinblokk ligger i denne skråningen. Ved sørenden av lokalitets
flaten faller terrenget mot dalbunnen. Sør-sørvestre del av lokaliteten er preget av flate svaberg. 
En lav, nord-sørgående bergknaus avgrenser flaten i vest. Nord og vest for denne blir terrenget 
mer ulendt, ras- og erosjonspreget. 

Naturstratigrafien varierte noe på flaten. Jordsmonnet kan generelt karakteriseres som svakt 
podsolert brunjord (muntlig medd. Rolf Sørensen). På svabergene i sørvest var det gresstorv. 
Torv-/råhumuslaget var ellers på flaten jevnt over rundt 5 cm tykt, bortsett fra i den vestre og 
lavestliggende delen av flaten , øst for de to store steinblokkene. Der var det dannet et opp til 75 
cm tykt torvlag. Over hele flaten var det et 1- 3 cm tykt blekjordslag, bortsett fra under det tyk
keste torvlaget. Blekjordslaget besto av lys grå og fin sand, med spredte kullbiter. Anrikningsla
get besto av brungul , fin sand, med noe grus. Røtter og enkelte kullbiter kunne observeres også i 
anrikningslaget. 1 nord ble undergrunnen mer sandholdig i omtrent 40 cm dybde. Enkelte steder 
kom en raskt ned på fast fjell/svaberg. I svabergområdet lå gresstorven delvis rett på svaberget 
og delvis over lommer i svaberget med anrikningslag. På den øvrige flaten ble anrikningsla
get mørkere brunt og mer grusholdig dypere nede. I vestre del hvor torven var tykkere, var 
jordsmonnet fuktigere , massene grålige og virket mer utvasket. Løsmassene i svabergområdets 
nordvestre del var leire- og grusblandet, våtere og mer hardpakket enn på den øvrige flaten. Ved 
lokalitetens vestgrense mellom svabergområdet i sørvest og de to store steinblokkene, lå torven 
rett på marint avsatt, grågrønn leire. Det ble ikke påvist kulturlag på lokaliteten. 

Bøk, andre løvtrær og gran vokser i dag i området. Den dominerende bergarten i området er 
larvikitt. Flere steder på lokaliteten lå svaberg og bergknauser i dagen , og især i sørlig del var 
berget svært forvitret og hadde løst seg opp i sukkerbitstore grusbiter. I følge Rolf Sørensen er 
dette en svakhet i larvikitten som oppsto under danning av bergarten og har ingen sammenheng 
med seinere menneskelig aktivitet. 

Boplassen var trolig i bruk da den lå nær den tidligmesolittiske stranden (se senere daterings
diskusjon). På den tiden lå boplassen ved et smalt sund, på sørsiden av "Paulerøya" (figur 2a og 
b ). Åsen på andre siden av dalen skjermet boplassen mot vær og vind fra havområdet utenfor. 
Nord og øst for lokaliteten renner en liten bekk som kan ha sikret ferskvann til boplassen da 
den var i bruk. 

MÅLSETNING OG PROBLEMSTILLINGER 

Problemstillingene knyttet til utgravningen av boplassflaten tok utgangspunkt i prosjektets 
overordnede problemstillinger (jf. Berg-Hansen 2007:9, Jaksland 2008). Undersøkelsene hadde 
blant annet som mål å sikre et godt grunnlagsmateriale for typologiske, kronologiske og tekno
logiske studier. Ettersom lokaliteten virket uforstyrret av moderne inngrep, kunne undersøkel
sen også bidra til å kaste lys over boplassorganisering, aktivitetsområder eller andre strukturer 
knyttet til bosetning. I den forbindelse ble både funnkonsentrasjonene og de mellomliggende 
funnfattigere områdene undersøkt. Slik kunne en forsøke å belyse ulike typer aktiviteter, også 
slike som ikke innbefattet flintknakking. I tillegg ble det forsøkt å sikre organisk materiale for 
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Figur 3. Oversikt over alle gravde lag, prøveruter og sjakter: Høydekoter/ra + I 08 moh., ekv. 0, J m. Grafikk: 
Astrid Nyland 
Figure 3 (lefl hand page) . Plan of Paul er 4 with trial trenehes (hatched), test pils (red squares), the number of 
excavated layers (greJ1 shading) and the area of removed topsoil (beige) plotted. Contour lines show altitude 
above I 08 m.a.s.l. (equidistance 0.1 metre) . 
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Figur 4. Profil i sjakt 1, sett mot nord. Torven lå rett på grågrønn leires ilt. Foto: Astrid Nyland. 
Figure 4. Section through Trial trench l ,facing north. The turf was directly overlaying a grey-greenish si/ty clay. 

14C-datering, slik at boplassen kunne dateres på flere måter enn gjennom strandlinje og typologi. 

UTGRAVNINGEN OG METODE 

Lokaliteten ble forundersøkt før utgravningen for å få bedre forståelse av funnområdenes ut
bredelse og det funnførende sjiktet. 10 prøveruter ble gravd på flaten . Hver prøverute var 50 x 
50 cm stor og ble gravd i tre I 0 cm tykke lag. Ni prøveruter var positive. De ble anlagt innenfor 
et lokalt koordinatsystem, som seinere ble målt inn med totalstasjon og georeferert. X steg mot 
nord og Y mot øst. Det ble ikke anlagt profilbenker på lokaliteten. Prøverutenes østlige profil 
ble fotodokumentert og viser naturstratigrafien. 

Etter forundersøkelsen ble lokalitetsflaten, svaberg og bergknauser rundt flaten , avtorvet med 
hjelp av gravemaskin. Dette utgjorde et ca. 700 m2 stort område. Et stort, avtorvet areal mulig
gjorde søk i overflaten etter funnkonsentrasjoner som verken var påtruffet under registrering 
eller forundersøkelse. Flere slike ble funnet på denne måten. Blant annet viste det seg at det var 
en stor funnkonsentrasjon på svabergene. 

Lokaliteten ble gravd konvensjonelt i opp til 5 mekanisk definerte lag. Graveenhetene var 50 x 
50 cm store og 10 cm tykke. Totalt ble det gravd 515,5 m2 (tabell 9, figur 3). Massene ble vann
såldet i 4 mm såld. Strukturer ble avgrenset i flaten , dokumentert og snittet. Ved undersøkelsen 
av strukturene ble løsmassene gravd og såldet for seg, men relasjonen mellom eventuelle funn , 
strukturen og graveenheten ble ivaretatt. Strukturmasse, samt masser fra et område hvor det ble 
funnet fragmenter av brent bein, ble såldet i 2 mm såld. 

Under hovedundersøkelsen ble det også gravd tre sjakter: en med maskin og to med spade. 
Sjaktene ble anlagt for å få en bedre forståelse av undergrunn og stratigrafi . Sjakt 1 var ca. 3 m 
lang, 1 m bred og ble gravd med gravemaskin. Sjakten lå i øst-vestlig retning. Den ble gravd på 
lokalitetens lavestliggende punkt i vest, mellom svabergene og to store steinblokker, og viste at 
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Fyllskifter og tegnforklaringer: 
- Lag 1: Torv 
~ Lag 2: Overgang torv og grusholdig lag (lag 3). Brunt. 

Lag 3: Blandet humusholdig sandlag. Brunsvart. 
- Lag 4: Grus, sand og humusholdig lag. Gråbrunt. 

Lag 5: Leireholdig sand og gruslag. Grått. 
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101+ 37y (I dette området er lag 1 gravd.) 102~7y 

.------:=::---

Lag 6: Gruslag med noe grov sand. Gulbrunt. 
~ Lag 7: Sandlag med noe humus. Brunt. 
- Lag 8: Anriknigslag, gulbrunt. 

- Stein 

- Rot 

Figur 5. Profil i sjakt 2, selt mot vest. Torven var opprinnelig tykkere i sørlig del av profilet, men var der delvis 
fjernet av gravemaskin i.forbindelse med av/arvingen. Orginaltegning og grafikk: Astrid Nyland. 
Figure 5. Section through Trial trench 2, facing west. The southern extent of the turflayer was originally some
what thicker (Layer I = turJ- 2 = twjlgravel; 3 = sand/humus; 4 = sandy grave/ w/humus; 5 = /oa,n; 6 = grave/ 
w /coarse sand; 7 = sand with same humus; 8 = illuviation /ayer) . 

tykk torv lå rett på blågrønn leire i dette området (figur 4). I bunnen av sjakten dannet svaberg 
en terskel som hindret drenering av vann mot vest. Torven var her fuktig og tykk. Sjakt 2 og 
3 ble også gravd i den vestlige delen av lokaliteten, men noe lengre nord. Sjaktene ble anlagt 
vinkelrett på hverandre gjennom en liten funnkonsentrasjon og belyste overgangen mellom 
funnholdige sand- og grusmasser og torv i dette området. Profilet i sjakt 2 (figur 5) viste tynne 
sandlinser i en lett grusholdig torv i nordlig del av sjakten og tykk, våt torv over grålig grus i 
sør. Det kan synes som at flint og grus over tid er blitt vasket ut i det torvholdige området av 
regnvann og snøsmelting. 

NATURVITENSKAPLIGE PRØVER OG ANALYSER 

ANALYSE OG DATERING AV ORGANISK MATERIALE 

Det ble ikke påvist kulturlag på lokaliteten. På den sentrale delen av lokaliteten ble det imidler
tid funnet flere fragmenter av brent bein i lag 2 innenfor et område på et par kvadratmeter (figur 
6). Disse ble artsbestemt av Ann Karin Hufthammer, ved Bergen Museum, UiB (Hufthammer, 
rapport JS 1521 , 2008) (se tabell 10). 

FOSFAT 

Det ble tatt ut jordprøver fra hele landskapsrommet for fosfatanalyse og analyse av magnetisk 
susceptibi litet (MS). Prøver ble tatt ut systematisk under graving av lag 2. På den øvrige flaten 
ble det tatt ut prøver punktvis. Ingen prøver er til nå analysert. 

STEINPRØVER 

Flere steinprøver ble samlet inn for en eventuell thermoluminescence-datering (TL). I hoved
sak ble de samlet inn fra bunnen av strukturer, men enkelte referanseprøver ble også tatt fra 
deler av lokaliteten som var antatt uberørte. Det var for øvrig et problem at strukturene var 
grunne. Dermed har steinene trolig ligget lenge i overflaten og blitt eksponert for lys etter at 
boplassen ble forlatt. Også skogbranner kan ha varmet steinene i ettertid. Til tross for at en ved 
TL-datering benytter kjernen av steinene, så er det et spørsmål om steinprøvene er egnet for 
datering. Ingen prøver er til nå prioritert for analyse. 
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KILDEKRITISKE FORHOLD 

SKJØRBRENT STEIN 

Varia 81 - Pauler 4 

Det var svært vanskelig å fastslå om larvikittstein var brent eller ikke. Generelt sett virket brent 
larvikitt mer forvitret enn ubrent. Stein fra et område med tydelig skogbrann ble benyttet som 
sammenligningsgrunnlag. Disse steinene var fra svabergområdet i sørvest hvor det lå kull og 
halvbrent tre opp til 30 cm dypt i en lomme med løsmasser. Flinten var sterkt brent i dette om
rådet, og vannen hadde i tillegg vært så sterk av svaberget var sprukket opp. 

I områdene med antatt skjørbrent stein var det i tillegg en større andel grus, tolket som forvitret 
brent stein. Skjørbrent stein ble skilt ut for hver enkelt graveenhet av feltarkeologen som grov. 
Derettert vurderte feltleder hvor mange liter skjørbrent stein det var per enhet. Dette ble gjort 
for å få en enhetlig vurdering over hele flaten. I de fleste tilfeller var det under I liter skjørbrent 
stein (figur 6). 

Et problem var for øvrig at mengden stein som ble lagt igjen for vurdering i den enkelte gra
veenheten, varierte noe mellom graverne. Vurderingen ble også påvirket av om en trodde en 
gravde et ildsted eller ikke. Innslag av andre steinsorter gjorde det enklere, men larvikitt do
minerte på flaten. På grunn av kullbitene observert i utvaskningslaget og den jevnt over tynne 
torven , virker det også sannsynlig at skogbrann kan ha brent steinene. Det er kjent at avsvi ing i 
skogbruket var vanlig frem til og med 1600-tallet (Ohlson et al. 2006). Dette medfører at ikke 
alle funn av skjørbrent stein nødvendigvis kan tilskrives kulturell aktivitet i steinalder. Distri
busjon av brent flint følger verken den generelle funnspredningen , ildstedsstrukturer eller distri
busjonen av brent stein. En videre diskusjon omkring skjørbrent stein og brent flint som kilde i 
tolkning av boplassaktiviteten på Pauler 4, følger under tolkningsavsnittet sist i kapittelet. 

ANDRE FORSTYRRELSER 

Funnkonsentrasjonen på svabergene i sørvest ble forstyrret under den maskinelle avtorvingen. 
Svaberget ble avtorvet fordi en ønsket et bedre inntrykk av boplassens omgivelser. Gresstorven 
lå i hovedsak rett på svabergene, så funnkonsentrasjonen i lommene med løsmasser var uventet. 
Trolig forsvant også noen funn med gravemaskinen før en ble oppmerksomme på aktivitets
området. Deretter ble mer av svaberget avtorvet med større varsomhet. I den sørligste delen av 
svabergområdet var løsmassene erodert bort. Svabergene begynte her å skråne ned mot dalbun
nen, og jordmassene var trolig skyllet nedover lia. 

Midt i funnkonsentrasjonen på svabergområdet var det klare spor etter et stort rotvelt som nok 
både har forstyrret funnkonsentrasjonen og trolig bidratt til oppsprekking av svaberget sammen 
med den tidligere nevnte skogbrannen. På den øvrige flaten kunne flere rotvelt sees i flaten 
som uregelmessige partier med mørk brun humus. På den øverstliggende flaten har et rotvelt i 
synlig grad forstyrret funnspredningen , men da området likevel er godt avgrenset fra de øvrige, 
forstyrret det ikke tolkningen av området. 

Sentralt på flaten ble det funnet flere fragmenter av brent bein i lag 2 (figur 6). Ingen nedgrav
ning var synlig i plan, men dette kan skyldes jordsmonnet. Fragmentene ble imidlertid datert 
til merovingertid (tabell 10). Beinfragmentene ble funnet på den flateste og mest ryddete delen 
av flaten , tett på en flat steinhelle. Stedet kan ha vært et naturlig sted å slå seg ned også på en 
eventuell jaktekspedisjon i jernalder. Denne aktiviteten virker ellers ikke å ha forstyrret steinal
derboplassen. 

Av moderne aktivitet kjennes kun skogsdrift med granplanting og sannsynligvis beite. Glasskår 
og to jernfragment ble funnet i torven/utvaskingslaget sammen med fire gjenstandsfunn fra 
nyere tid (tabell I). 
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Tegnforklaringer: 
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Figur 6. Distribusjonskart over brente bein, skjørbrent stein og brent flint. Strukturer er markert med grønt og 
generell funnspredning vises som isaritmekart. Grafikk: Astrid Nyland 
Figure 6 (lefl hand page) . Distribution of burnt bone (yellow dots) , fire -cracked stane (orange squares) and 
burntjl.int (red graduated dots). Jdentifiedfeatures (hearths, postholes) are outlined in green and the overall flint 
distribution is illustrated with isarithms. 
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Hovedkateaori Antall Delkateaori Antall 
Andre funn 
Bryne 1 Sandstein 1 
Krittpipefraament 3 Ett fraqment av pipehodet, to pipestilker 3 
Sum funn 4 4 

Tabell i. Funnji·a nyere tid. 
Table i. Classification of the modernfinds. 

FUNNMATERIALET 

Totalt 13 747 steinalderfunn er registrert. 13 077 funn (95 %) er av flint (tabell 2), 478 funn (3,5 
%) er av bergkrystall (tabell 5), 118 (0,9 %) er av røyk.kvarts (tabell 6) og 63 (0,5 %) er av kvarts 
(tabell 7). 11 funn er av andre bergarter (0, I %), blant annet fire knakkesteiner. En grafittstein, 
en svart tum1alinkrystall, tre steiner med slipte fasette r, en stein med mulig dekor og en med 
oker, er også skilt ut (tabell 8). 1,6 % av det totale materialet er definerbare redskaper, mens til 
sammen 5,9 % er sekundært bearbeidet, inkludert mikrostikler. 

FUNNMATERIALET AV FLINT 

På Pauler 4 er det benyttet flint av varierende kvalitet. Det finnes en del fin senonflint, men 
også flint med en del inklusjoner og urenheter. Det er også en del mengde grå og tørr danien
flint og bryozoflint. Flinttypene varierer også innbyrdes i utseende, og enklete varianter er lett 
gjenkjennlige. Blant annet er det slått flekker og avslag av en grålig senonflint med enkelte røde 
striper. I den nordligste funnkonsentrasjonen har mye av flinten blåhvit patina. 

Pilspisser 

Pilspissmaterialet utgjør ca. 1 % av det totale funnmaterialet. Det er 99 pilspisser og 32 pil 
spissfragmenter. Spissene er inndelte i hovedtyper jf. Heiskog et al. (1976), og deretter i flere 
undergrupper (tabell 3). 

Den største undergruppen av pilspisser er lansettmikrolittene. Til sammen ble det funnet 48 
slike (eksempler figur 7a- f). Spissene er gruppert etter bredde, i brede lansetter (> 12 mm), 
enkle lansetter (8- 12 mm) og smale lansetter (<8 mm). Alle disse har mer eller mindre skrå 
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A-, 11 I ( /\ ~ /· . 
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1 
, 

' I - . 
I .. 
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a b C 
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Figur 7. Ulike typer mikrotitter: a og e: Brede, b og f Enkle, c: Smal, d: Rombisk mikro/it/. a og eer laget på 
hengslede flekka Slagbu/en er til stede påf Foto: Kirsten Helgeland. 
Figure 7. Selection of microliths: a and e: Broad microliths made on a hinged blade (width > 12 mm). band f 
Regular (8- 12 mm). The proximal end off is still present. c: Narro w (< 8mm) . d: Rhomboid microlith. 
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Hovedkategori Ant % Delkategori Antall 

Sekundærbearbeidet flint og redskaper 
Skiveøks 9 0,07 9 

Pilspiss 99 0,72 Tangespiss 6 

Enegget spiss 23 

Høgnipenspiss 22 

Mikrolitt 48 

Pilspissfragment 32 0,23 Odd 22 
Base 10 

Produksjonsavfall 182 1,32 Kantavslag (fra økseproduksjon) 9 
Eggavslag (fra øks (2) og skraper (5)) 7 
Annet (fra skiveøksproduksjon) 13 
Proksimal mikrostikkel 75 
Distal mikrostikkel 19 
Mikrostikkel med "feilbrudd" 11 
An nen 43 
Stikkelavslag 5 

Stikke! 16 0,12 Kantstikkel på brudd 7 
Kantstikkel på retusj 6 
Midtstikkel 3 

Skraper 31 0,23 Endeskraper på avslag (3 har egg i proksimalenden ) 15 
Endeskraper på flekke 5 
Annen type (tosidig , multi tool , atypisk, skiveskraper) 11 
+ ubestembart fraqment. 

Kniv 29 0,21 29 
Flekke med retusj 103 0,75 Makroflekke (>12 mm) med retusj og bruksspor 55 

Smalflekke (8-12 mm) med retusj og bruksspor 35 
Mikroflekke (8 mm>) med retusj og bruksspor 13 

Flekke med hakk 10 0,07 6 makroflekke , 4 smalflekker 1 mikroflekke 10 
Avslag med retusj 121 0,88 Inkl. "Redskap med tange", samt flekkelignende 121 

avslao . 9 har hakk 
Fragment med retusj 184 1,34 1 har hakk. 184 
Sum sekundærbearbeidet 816 5,94 816 
flint 

Primærtilvirket flint (avfall} 
Kjerne 28 0,20 Ensidig kjerne med en plattform 6 

Ensidig kjerne med to motstående plattformer 5 
Kjerne med en plattform 2 
Kjerne med to motstående plattformer 3 
Uregelmessige kjerner 5 
Bipolar kjerne (3 har retusj) 7 

Kjernefragment 42 0,31 Fragment av plattfo rmkjerne (inkl. 8 overløpne 20 
flekker) 
Fragment av ubestembar kjerne 11 
Bipolart kjernefragment 11 

Plattformavslag 125 0,91 Plattformavslag/sidekantavslag 102 
Fragment med plattformkant 23 

Ryggflekke 28 0,20 Ensidig (7 makro-, 13 smal- og 8 mikroflekker) 28 
Flekke 540 3,93 Makroflekke (>12 mm) 183 

Smalflekke (8-12 mm) 212 
Mikroflekke (8 mm>) 145 

Flekkel ignende avslag uten 88 0,64 Makroflekkelignende avslag (>12 mm) 37 
retusj Smalflekkelignende avslag (8-12 mm) 31 

Fortsettelse på neste side 

12 
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Mikroflekkelignende avslag (8 mm>) 
Avslag uten retusj 5185 37,71 
Fragment uten retusj 3079 22,40 
Splint 3135 22,8 
Knoll 11 0,08 Knoll/ ubestembare biter 
Sum primærtilvirket 12 261 89,1 8 
flint (avfall) 
Sum funn av flint 13 077 95,12 

Tabell 2. Sekundær- og primærbearbeidete fimn av flint . 
Table 2. Classification of flint tools and debris. 
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Fortsettelse fra forriqe side 
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retusj ved odden (figur 7a- f). I all hovedsak er odden dannet ved at proksimalenden er fjernet 
med mikrostikkelteknikk og fasetten er etterretusjert. Distalenden er ubearbeidet på de aller 
fleste, kun en bred lansett har noe rett retusj på en sidekant (figur 7a). I tillegg er flere mikrolit
ter gruppert som "andre". Den siste mikrolittundergruppen inkluderer tre atypiske lansetter, to 
rombiske/atypiske lansetter og to klare rombiske mikrolitter (figur 7d). 

Det er ski lt ut seks tangespisser. Til tangespisser regnes her toeggede pilspisser med tildannet 
tange og markerte skuldre mellom tange og sidekanter, samt eventuell skrå retusj ved odden 
( eksempler: figur 8a- d) . Tangespissene på Paul er 4 varierer i størrelse og utforming. Den lengs
te er 5,1 cm lang, 1,7 cm på det bredeste, og har 1,2 cm bred tange. Odden har en avspaltning 
etter en mulig skuddskade. Den minste er 2, 7 cm lang og 1,3 cm bred. På fire av spissene er 
odden ti ldannet i proksimalenden, to av disse ligger på grensen til å være eneggete tangespisser, 
men har uretusjerte partier på begge sidekanter. To har odden i ubearbeidet distalende. På de 
øvrige ser proksimalenden ut til å være fjernet med mikrostikkelteknikk. 

Den nest største funngruppen blant pilspissene er de eneggete spissene (23 stk.) (tabell 3). Av 
disse er det fem eneggete tangespisser (figur 8e- i). Eneggete spisser har en totalretusjert side
kant, og en sidekant med <60% retusj som fra basis divergerer eller er konkave mot en egg (jf. 
Heiskog et al. 1976:25). Den lengste av de eneggede tangespissene er 2,8 cm lang, den minste 
er 2 cm lang. De resterende 18 eneggete spissene har varierende utforming. Fire har steil retusj 
på to sidekanter, og en "pennesplittlik" odd, hvor den ene siden av odden er en ubearbeidet 
mikrostikkelfasett og den andre er ubearbeidet (figur 8g- i). Disse er like høgnipenspissene, 
men er tynnere enn dem i oddpartiet. Bengt Nordqvist (2000: I 91 , fig. 11 , 17, 23, 146), inklude
rer denne typen spisser i kategorien høgnipenspisser, men på bakgrunn av det totale inntrykket 

Hovedkategori Antall % Delkategori 
Pilspisser 
Tangespiss 6 4,6 
Enegget spiss 23 17,6 Enegget tangespiss 

Annen 
Mikro/ilter 48 36,6 Lansett, bred (>12 mm bred) 

Lansett, enkel (8-12 mm bred) 
Lansett, smal (<8 mm bred) 
Lansett, annen (rombiske, atypiske) 

Høgnipen 22 16,8 Delvis retusjert 
T atalt retusjert 

Pilspissfrag- 32 24 ,4 Odd 
ment Basis/ andre 
Sum pi/spisser 131 100 

Tabell 3. Prosjektiler inndelt i hoved- og undergruppa 
Ta ble 3. Classi.fication of projectile points. 

Antall % 

6 4,6 
5 3,8 

18 13,7 
7 5,3 

31 23,7 
3 2,3 
7 5,3 
9 6,9 

13 9,9 
22 16,8 
10 7,6 

131 99,9 

13 
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Figur 8. Et utvalg tangespisser fra lokaliteten: a- d: Tangespisse,~ e-f Eneggete tangepiler, g- i: Andre eneggete 
spisse,'. Fotomontasj e av Per Persson, etter fo to av Kirsten Helgeland. 
Figure 8. Selection of tanged points: a- d: Tanged points. e-f Single-edged, tanged points. g- i: Other types. 

spissmaterialet fra Pauler 4 gir (i tillegg til materialet fra Pauler 2, Nyland, bind Il, og Bakke, 
Nyland og Amundsen, dette bind), mener jeg at denne typen må anses som eneggete spisser. 
Det er i tillegg 12 skjeve, tverreggete pilspisser som er lik de delvis retusjerte høgnipenspissene. 
Disse har en kort egg på en sidekant av odden som også er relativt tynn. Blant "andre" eneggete 
spisser er det også en atypisk spiss som synes laget på et plattformavslag. 

Figur 9. Høgnipenspisser: a: Delvis retusj ert, 
b og c: Total retusj erte. Slagpunkt var ikke 
mulig å bestemme på a og c. Foto: Kirsten 
Helgeland. 
Figure 9. Drill bits (Høgnipen points) . a: 
Partly retouched. b- c: Completely retouched. 
The directionfro m where the fl.ake was struck 
could not be determined in a and b. 

14 

Som nevnt tidligere, er flere av høgnipenspissene og 
de eneggete, skjevt tverreggete spissene like hver
andre. Høgnipenspissene har steil retusj på begge 
sidekanter U f. Waraas 2001 :45). På Pauler 4 er det 
skilt ut i alt 22 høgnipenspisser. Alle er kortere enn 
2,1 cm. Bredden varierer mellom 0,4 cm og 0,7 cm, 
og tykkelsen mellom 0,2 cm og 0,35 cm. Enkelte av 
spissene er smale og lange (figur 9a), mens andre 
er brede og ovalformete (figur 9c). Høgnipenspis
sene er her inndelt i delvis retusjerte (9 stk.) og to
talt retusj erte (13 stk.) spisser. Kanskje er dette en 
indikator på variert funksjon? Av de totalt retusjerte 
spissenen hadde de fleste spiss odd, mens på et par 
av spissene er de påtagelig butte og virket nærmest 
nedslitte. To av høgnipenspisser synes å ha propell 
retusj, og/eller vridningsskader i odden (f.eks. figur 
9b ). Skadene kan stamme fra bruken av spissene som 
annen type redskap enn prosjektil. Andre bruksområ-
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Hovedkategori Antall % Delkategori 
Mikrostikler 
Mikrostikler 148 100 Proksimal mikrostikkel 

Distal mikrostikkel 
Mikrostikkel med feilbrudd 
Annen 

Sum mikrostik/er 148 

Tabell 4. Ulike typer mikrostikle1'. 
Ta ble 4. Classification of microburins. 
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Antall % 

75 50,7 
19 12,8 
11 7,4 
43 29,1 

148 
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Figur JO. Ulike typer mikrostikler: a- d,f Proksimalende,~ i-j : Distalende,~ g- h: Med ''feilbrudd", 
e, k- o: Andre. Fotomontasj e av Per Persson, etter foto av Kirsten Helgeland. 

Figure JO. Selection of microburins: a- d andf Made on proximal ends. i-j: On distal ends. g- h: With uninten
tional breaks. e and k- o: Other types. 

der en kan se for seg, er bor, pren/syl eller kanskje som deler av fiskekroker? 1 

Blant pilspissfragmentene er det flest oddfragment, hvor flere har delvis retusjert mikrostikkel
fasett. Blant basisfragmentene kan en skille ut flere fragmenter av høgnipenspisser, eventuelt 
tanger av eneggete spisser. Ett fragment kan sammenføyes med en av tangespissene. 

Spissmaterialet fra Pauler 4 viser flere varianter av de smale, delvis retujserte høgnipenspissene 
og smale eneggete spissene. Særegent for Pauler 4 er de skjeve, tverreggete spissene som har 
en kort, rett egg langs en sidekant. Odden/eggen står skjevt i forhold til spissens lengdeakse. 
Kanskje en mer økonomisk måte å utnytte flekkene på, da flekkene kan utnyttes til flere enn en 
spiss. Materialet viser tegn på en viss teknologisk endring fra de høyestliggende lokalitetene 
Pauler 1 (Åhrberg, bind Il) og Pauler 2 (Nyland, ibid) . 

Mikrostikler 

Til sammen 148 mikrostikler er skilt ut. Dette utgjør 1,1 % av alt funnmateriale fra lokaliteten. 

I ."Etter at artikke len ble ferdi gstilt e r det fo retatt funksjonsanalyse på høgnipenspi sser fra fl ere av lokalitetene 
prosj ektet har undersøkt (se Jaksland Bind log Knutsson og Knutsson vedlegg i Bind I) 15 
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Figur I I. Skiveøks (97x 49y, SV, li) med tilhørende egg
oppskjerpingsavslag (97x 47y, SØ, ll,fimnet ca. I m 
unna). Øksen er sammensatt av seksji-ostsprengte biter 
funnet i samme gravenehei. Foto: Kirsten Helgeland. 
Figure I I. Flake axe, with a matchingflakef,-om reshar
pening.found I m away. The axe is refitted.fromfivefi·ag
ments recoveredfrom the same excavation unit. 

avslag fra nakkepartiet. 
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De er gruppert i fire typer (tabell 4, figur 
I 0). 

Det er flest proksimalender (50,7 %) (figur 
I 0a- d, f). I tillegg er det enkelte distal en
der (12,8 %) (figur 1 0i- j) og mikrostikler 
med "feilbrudd" (7,4 %) (figur I0g- h). 
Med "feilbrudd" menes mikrostikler der 
bruddet har skjedd foran det tilretusjerte 
hakket. "Feilbrudd" kan i enkelte tilfel
ler være misvisende, da rette brudd som 
ikke har gitt den klassiske bruddfasetten 
på ventralsiden, i stedet kan være enkle 
tangemikrostikler (jf. Madsen 1992: 115-
116). I ti Ilegg er det en stor andel andre 
typer mikrostikler. Blant disse er det en
kelte som trolig er resultater av tange- eller 
basistildanning, samt flere oddoppskjer
pingsmikrostikler (jf. Madsen 1992: 116, 
Waraas 2001 :48) eller oddkorrigeringer 
(jf. De Bie og Caspar 2000: 122, Miolo og 
Peresani 2005:69) (figur 1 0e, k- o). 

Skiveøkser og produksjonsavfall 

Seks hele skiveøkser, to fragmenterte og 
ett øksemne er skilt ut i materialet (tabell 
2). En av de hele skiveøksene ble for øv
rig funnet frostsprengt i flere biter innenfor 
samme graveenhet, den er nå sammenføyd 
og anses som hel (figur 11). Til denne øk
sen ble det også funnet et eggoppskjer
pingsavslag, ca. en meter unna, samt et 

Den største hele skiveøksen er 5,9 cm lang og 4,5 cm bred ved eggen (figur 12a). Den minste 
er sterkt oppskjerpet, 3,9 cm lang og 4 cm bred ved eggen. Øksene varierer i utformingen, med 
mer eller mindre tilhogde sidekanter, tilslått fra ulike sider. Sidekantene på en er kun slått fra 
ventral siden (figur 12b ). På to andre er det begrenset retusj på en sidekant, og avspaltningen 
etter fjerning av plattformresten danner den andre sidekanten (figur l 2c- d). En av skiveøksene 
har fremdeles slagbule, men ellers alle karakteristika som kjennetegner en skiveøks tilstede 
(figur 12d). 

Den ene av de to fragmenterte øksene er sterkt skadet av varme og/eller frost. Imidlertid er spor 
etter sidekanttilhoggingen og deler av eggen bevart. Den andre øksen har en skadet egg. Forsøk 
på oppskjerping har kanskje mislyktes på grunn av at det er en del urenheter i flinten . 

Skiveøksemnet er 6,7 cm langt og 4,9 cm på det bredeste. Flintskiven er delvis tilhogget på 
bredsiden og i nakken , men sidekantene er ubearbeidete. Det er mange urenheter i flinten , noe 
som kan være årsaken til at øksen ikke ble ferdigstilt. 

Det virker sannsynlig ut i fra andel produksjonsavfall, at flere av øksene er produsert på loka
liteten. Problemet er å identifisere økseproduksjonsavfallet, da produksjon av flere av øksene 
ikke vil ha produsert karakteristiske vingefonnede sidekantavslag. Til sammen 24 avslag som 

16 
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Figur J 2. Et utvalg skiveøkse1'. Fotomontasje av Per Persson, etter foto av Kirsten Helgeland 
Figure 12. Selection offfake axes. 
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Figur 14. Kants tikke/ på retusj , med stik
ke/slag på begge sider av fl.ekkens dis/a
lende. Del er også bruksspor langs den 
ene sidekanten og ved hengselen etter stik
ke/avslaget. Foto: Kirsten Helgeland. 
Figure 14. Burin made on a truncation at 
the distal end of the b/ade. Use wear is 
identified along ane edge and at the hinge 
/~/i by the burin blow. 

18 
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Figur 13. Et utvalg skrapere: a: Endeskraper påfl.ekke, b-c: 
Endeskrapere på avslag, d: Skiveskraper; e: Dobbeltskrape1·;J
Skraper med retusjerte hakk og stikke/a vslag - multiredskap. 
Foto av Kirsten Helgeland. 
Figure l 3. Selection of scrapers.fiwn Pauler 4: a: Endscraper 
made on a b/ade. b- c: Endscrapers made on fl.akes. e: Duble 
scrape,: f Multitoo/ with retouched notch and bu rin facet. 

mest sannsynlig stammer fra skiveøksproduksjonen er 
skilt ut. Blant annet flere avslag fra tildanning av egg, 
nakke eller bredsider, to eggoppskjerpingsavslag og ni 
sannsynlige kantavslag. 

Skrapere 

Det ble funnet 31 skrapere av flint. Av disse er fem ende
skrapere dannet på flekker (figur 13a), 15 endeskrapere 
er dannet på avslag (figur 13b- c), åtte er uregelmessige 
skrapere og tre er fragmenterte. Det er en skiveskraper 
(figur 13d) og en dobbeltskraper med konveks retusj 
på to sidekanter (figur l 3e ). Blant de uregelmessige 
skraperne fremstår fl ere som flerbruksredskaper. To har 
stikkelavspaltninger (eksempelfigur 13f), og to skrape
re har både konkav retusj på en sidekant og en sidekant 
med konveks retusj (figur l 3t). 

I forhold til skraperne fra de antatt eldre lokalitetene 
Pauler I (Åhrberg, bind II) og Pauler 2 (Nyland, ibid), 
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fremstår skraperene fra Pauler 4 som mer uregelmessige, med 
ofte ujevne og kantete skraperegger. Uregelmessighetene kan 
komme av oppskjerping og gjenbruk av skraperne, da det blant 
produksjonsavfallet er katalogisert fire flekkelignende avslag 
som alle virker å stamme fra oppskjerping av skraperne. 

Stikler 

Det ble funnet 16 stikler. 13 er kantstikler og tre er midtstikler. 
Av kantstiklene er syv tildannet på bruddkant og seks på re
tusj (eksempel figur 14). Det er også skilt ut fem stikkelavslag. 
Imidlertid kunne ingen av disse sammenføyes med stiklene. 

Kniver og andre skjærende redskap? 

Det er 29 kniver av flint. Dette utgjør 0,2 % av funnmaterialet. 
25 av disse er dannet på regelmessige makroavslag. Noen er 
tildannet av makroflekkelignende avslag, mens de resterende er 
dannet av smal-flekker. Mengde og plassering av retusj varierer, 
men ofte er det rett retusj langs deler av den ene sidekanten. 
Andre har noe skrå retusj i enten proksimal- eller distalenden. 
De aller fleste har i tillegg bruksspor/bruksretusj. 
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Figur I 5. Avslag med ti/dannet 
tange, redskapsfi111ksjone11 er 
ukjent. Foto: Kirsten Helgeland. 
Figure I 5. Flake with a worked 
tange. The use of the tools is 
unknown. 

Telles kniver sammen med flekker med annen type retusj (jf. diskusjon i kapittel om Pauler 2, 
Nyland, bind Il), blir prosentandelen skjæreredskaper høyere. Det er til sammen 103 flekker, 
hvorav 90 makro- og smalflekker, som har mindre retusj og bruksspor enn knivene. Sannsyn
ligheten for at disse også er brukt som kniver, er stor (Cal lanan 2007:20- 22). Prosentandelen 
skjærende redskap er da 0,9 % av alle funn. l tillegg er det katalogisert I O flekker med retusjerte 
hakk, 121 avslag og 184 fragmenter med retusj . 

Blant avslagene med retusj er det ett avslag som skiller seg særskilt ut (figur 15). Avslaget er 
nærmest vifteformet, 0,5 cm på det tykkeste og har en ca. 1,5 cm lang og 1,2 cm bred tildannet 
tange i proksimalenden. Slagbulen er fremdeles tilstede. Tangen er fint tildannet. Fra skuldrene 
blir avslaget bredere og antar en firesidig form. Tolket på bakgrunn av tangen er det den tverre 
distalenden som har vært den funksjonelle delen. Denne danner en fin skjæreegg. Imidlertid er 
sidekantene også rette, og avskallinger på den ene sidekanten antyder at denne siden også kan 
ha vært brukt. Avs laget faller ikke inn under noen formell redskapskategori , men har åpenbart 
vært laget med et bestemt formål. Kanskje har redskapet fungert som kniv eller høvel. Et annet 
forslag er en atypisk tange- eller lanse/spydspiss. 

PRIMÆRBEARBEIDET MATERIALE 

Kjernematerialet 

Av 28 kjerner av flint, er 16 plattfonnkjerner. Det er både ensidige plattformkjerner med en 
plattform (figur 16a) og ensidige kjerner med to motstående plattformer (figur 16b- c). I tillegg 
er det flersidige kjerner med flere plattformer og fem mer ureglemessige kjerner. Det er også 
syv bipolare kjerner (figur l 6d- e). Blant de uregelmessige kjernene er det fire kjerner som har 
trekk som kan minne om bipolare kjerner, men disse er relativt flate , har en støtkant og en smal 
rest av en plattform på motstående side. Disse kan være slått bipolart, eventuelt er støtkantene 
dannet etter bruk av ambolt. 

20 utskilte kjernefragment er fra plattformkjerner, deriblant seks overløpne flekker og tre kjer
nesideavslag. 11 av fragmentene er ikke bestemt, men ett har en synlig støtkant. Det er skilt ut 
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Figur 16. Et utvalg kjerner f,-a Pauler 4 sett fo,ji-a og fra siden: a: Ensidig kjerne med en plattform, b-c: Ensi
dige kjerner med to motstående plattformer, d-e: Bipolare kjerner. Fotomontasje av Per Persson, etter fo to av 
Kirsten Helgeland. 
Figure I 6. Selection of cores from Paul er 4, viewed fron t and side: a: Unifacial core with one pla(form. b: Unifa 
cial core with nvo opposing platforms. d-e: Bipolar cores. 

20 plattformavslag og tre fragmenter av slike. I tillegg er det 28 flekker med rygg, der alle er 
ensidige. Det er flest smalryggflekker (13 stk.). Ryggflekkene har trolig fungert som plattform
preparerende. 

20 
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Figur J 7. Et utvalg flekkerfra Pauler 4. Foto: Kirsten Helgeland. 
Figure J 7. Selection ofbladesfrom Pauler 4. 

På Pauler 4 er de fleste kjernene små, og de viser en større variasjon og uregelmessighet i for
men enn for eksempel kjernene på den eldre lokaliteten Pauler 2 (Nyland, bind II). 

Flekkematerialet og flekketeknologi 

700, eller 5, 1 % av det samlede materialet av flint, er flekker (eksemplerfigur 17). Dette tallet 
inkluderer flekker både med og uten retusj , flekker med hakk, kniver og ryggflekker. Flekkene 
ble ut fra flekkens bredde klassifisert som makroflekke(> 12 mm), smalflekke ( 12- 8 mm), eller 
mikroflekke (<8 mm). Av flekker med og uten retusj er det til sammen 238 makroflekker (37 
%), 247 smal-flekker (38,4 %) og 158 mikroflekker (24,6 %). Den lengste flekken er 9,7 cm 
lang, gjennomsnittet er 3,5 cm. 

Kategorienflekke ble benyttet, til tross for at sidekantene ofte var irregulære og ikke parallelle 
(jf. Helskog et al. 1976). "Flekke I ignende avslag" ble benyttet der uregelmessighetene var for 
store for å kunne kalle dem flekker. Om en ser på andel makro-, smal- og mikroflekkelignende 
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Figur 18. Enkelte av flekkene på.figur 17 settfra siden. Foto: Kirsten Helgeland. 
Figure 18. Selection ofblades in Figure 17, viewedji-om the side. 

avslag, er fordelingen omtrent den samme som for flekker, henholdsvis 37, 31 og 20 stykker. 

Flekkene er ofte krumme og til dels noe vridde. De fleste flekkene har kun en smal plattformrest 
og leppe (figur 18). 

Både flekker og avslag har som oftest godt preparerte plattformer. Slagbulene er gjerne lite dis
tinkte, mens flere har tydelige slagringer. På flere av flekkene er slagflateresten knust og borte, 
og skjellformete arr på slagbulen forekommer også hyppig. Det er også observert flere flekker 
og avslag med tungeformet brudd, el ler languette-brudd. Både tungeformete brudd og knuste 
slagflater forekommer når det slåes med indirekte bløt teknikk, direkte hard elasti sk teknikk, el
ler direkte myk teknikk med bruk av bløt knakkestein direkte på en understøttet blokk (Madsen 
1992: 114, Sørensen 2006:29). Sandstein brukes ofte som knakkestein i direkte medium hard 
elastisk teknikk (Sørensen 2006:63), og to av fire knakkesteiner fra Pauler 4 er nettopp av sand
stein. Bruddtypene, slagflaterestene samt at det ble skilt ut fire knakkesteiner, peker samlet mot 
at indirekte bløt teknikk, direkte hard elastisk teknikk eller direkte myk teknikk er benyttet på 
Pauler 4. l tillegg indikerer forekomsten av uregelmessige kjerner med støtavspaltninger i en 
ende, at ambolt kan ha vært brukt i knakkesekvensene, selv om ingen slike ble funnet i mate
rialet. 

Knoller/ubestembare biter av flint 

11 flintbiter er ubestemmelige. En ser vannrullet ut og er av så grov flint at råstoffet ligner 
kvartsitt. Tre av bitene er frostsprengte med urenheter i flinten. Syv av bitene skiller seg ut fra 
de andre. De ble funnet innenfor et par kvadratmeter (97- 98x, 49-50y), i utkanten av en kraftig 
funnkonsentrasjon på en ryddet flate. Fire av bitene er av samme type bryozoflint. De tre andre 
er av ulike typer danienflint. De er små, rundt 3 x 2 cm, og har knusespor langs kantene. Den 
ene viser imidlertid flere ringformete merker etter harde slag på en bredside. Bitene kan være 
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naturlige, men samtidig er det påtagelig at de er av lik flint, samlet innenfor et lite område og de 
har enkelte avspaltninger som virker intensjonelt ti ldannet. I samme området er det også fun
net avslag med spor etter bomslag. Er dette spor etter ukyndig øving på å slå flint fra tiden da 
boplassen var i bruk, eller ild-/børseflint fra senere perioder? 

BERGKRYSTALL, RØYKKVARTS OG KVARTS 

Råmateriale og teknologiske betraktninger 

På lokali teten er det benyttet bergkrystall, røykkvarts og kvarts. Flint er det klart dominerende 
råstoffet, mens det kan virke som at ren bergkrystall og røykkvarts har vært den foretrukne kva
liteten blant de andre. 5 % av funnmaterialet er av annet råstoff enn flint. Bergkrystall (3,5 %) 
(tabell 5) og røykkvarts (0,9 %) (tabell 6) er mest utnyttet, og i tillegg er det 0,5 % kvarts (tabell 
7) og 0, I % av andre bergarter (knakkesteiner og andre funn) (tabell 8). 

Det er funnet bergkrystall i varierende kvalitet, fra glassklar bergkrystall til sterkt kvartsblandet 
(figur l 9a- f) . Noe av kvartsavfallet er også til dels kvartsblandet. På flere av kjernefragmentene 
av bergkrystall er ytre deler av fragmentet grovere og kvartslike, mens indre deler har partier 
med bergkrystall. Dette kan bety at mye av kvartsavfallet egentlig representerer fjerning av 
kvartsblandete partier for å utnytte bergkrystallen. Det er verken funnet flekker eller redskaper 
av kvarts på Pauler 4. Bergkrystall og røykkvarts virker å være fraktet til boplassen som hele 
krystaller, da svært mange flekker, avslag og fragment har en eller flere krystallfasetter på dor
salsiden. Også flere kjerner har flere krystallfasetter tilstede (figur 19f, figur 21). 

Røykkvartsen er jevnt over svært homogen og klar. Tynne avslag, fragmenter og splinter, kan 
være vanskelig å skille fra bergkrystall, da de gjerne bare har et svakt brunlig eller gulbrun
aktig skjær. Dette sees best om en sammenligner avslag liggende på hvit undergrunn (figur 

Hovedkategori Antall % 
Sekundærbearbeidet bergkrystall og redskaper 
Pilspiss 1 0,01 
Flekker med retusj 5 0,04 

Avslag med retusj 2 0,01 
Fragment med retusj 4 0,03 
Sum sekundærbearbeidet bergkrystall 12 0,09 

Primærtilvirket bergkrystall (avfall) 
Kjerne 3 0,02 

Kjernefragment 8 0,06 

Plattformavslag 1 0,01 
Flekke 12 0,09 

Flekkelignende avslag uten retusj 2 0,01 

Avslag uten retusj 197 1,43 
Fragment uten retusj 103 0,75 
Splint 139 1,01 
KrvstallfraQment 1 0,01 
Sum primærtilvirket bergkrystall (avfall) 466 3,39 

Sum funn 478 3,48 

Tabell 5. Sekundær- og primærbearbeidete funn av bergkrystall. 
Tab le 5. Classification of rock c1ystal tools and debris. 

Delkategori Antall 

Lansett, bred (fragmentert) 1 
Makroflekke (>12 mm) 1 
Smalflekke (8-12 mm) 1 
Mikroflekke (8 mm>) 3 

2 
4 

12 

Kjerne med en plattform 1 
Bipolar kjerne (støtkantkjerner) 2 
Fragment av ubestembare kjerne 5 
Bipolart kjernefragment 3 

1 
Makroflekke (>12 mm) 2 
Smalflekke (8-12 mm) 4 
Mikroflekke (8 mm>) 6 
MakroflekkeliQnende avslaQ (>12) 1 
Mikroflekkelignende avslag (8 1 

197 
103 
139 

1 
466 

478 
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Hovedkategori Antall % Delkategori 
Sekundærbearbeidet røvkkvarts 
Flekker med retusj 4 0,03 Makroflekke (>12 mm) 

Smalflekke (8-12 mm) 
Mikroflekke (8 mm>) 

Avslag med retusj 8 0,06 Inkl. flekkelignende avslag og mulig 
pilspissfraqment 

Sum sekundærbearbeidet 12 0,09 
røvkkvarts 
Primærtilvirket røykkvarts (avfall) 
Plattformkjerne 3 0,02 Kjerne med en plattform 

Kjerne med flere plattformer 
Kjernefrag ment 8 0,05 Fraqment av ubestembare kjerne 

Bipolart kjernefraqment 
Plattformavslag 3 0,02 
Ryqqflekke 1 0,01 Ensidiq smalrvm1flekke 
Flekke 7 0,05 Makroflekke (>12 mm) 

Smalflekke (8-12 mm) 
Mikroflekke (8 mm>) 

Flekkelignende avslag uten retusj 3 0,02 Makroflekkeliqnende avslaq (>12 mm) 
Smalflekkeliqnende avslaq (8-12 mm) 

Avslaq uten retusj 56 0,41 
Fraqment uten retusj 18 0, 13 
Spl int 8 0,06 
Sum primærtilvirket røykkvarts 107 0,77 
(avfall) 
Sum funn 118 0,86 

Tabell 6. Sekundær- og primærbearbeidetefunn av røykkvarts. 
Tab le 6. Finds of "smokey quartz "/smake coloured rock crystal. 

Hovedkategori 
Primærtilvirket kvarts (avfall) 
Kjernefragment 

Avslag uten retusj 
Fragment uten retusj 
Splint 
Prøve, annet 
Sum primærtilvirket kvarts (avfall) 
Sum funn 

Tabell 7. Primærbeabeidete.fimn av kvarts. 
Table 7. Classification of quartz debris. 

Antall % Delkategori 

2 0,01 Fragment av ubestembar kjerne 
Fragment av plattformkjerne 

20 0, 15 
15 0, 11 
23 0, 17 

3 0,02 
63 0,46 
63 0,46 

a b C d e f 

Antall 

1 
2 
1 
8 

12 

2 
1 
2 
6 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
2 

56 
18 
8 

107 

118 

Antall 

1 
1 

20 
15 
23 

3 
63 
63 
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Figur 19. Bergkrystall og kvarts: a: Bipolar kjerne, b- d: Avslag, e: Kjerne.fi··agment,f Plattformkjerne. Foto
montasje av Per Persson, etter fo to av Kirsten Helgeland. 
Figure 19. Rock crystal and quartz: a: Bipolar core, b-d: Flakes, e: Core f,-agmen t, f Platform core. 
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Figur 20. Flekker av røykkvarts i ulike nyanser 
Foto: Kirsten Helgeland. 
Figure 20. Blades jiwn smoky quartz in various co
/aur nuances. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

20). I tillegg er skillet mellom bergkrystall og kvarts glidende på grunn av den av og til sterkt 
kvartsblandete bergkrystallen. Noe av kvartsen er såkalt melkekvarts, mens enkelte avslag og 
fragment har klarere partier lik bergkrystall. 

Det er funnet tilsammen 29 flekker og fem flekkelignende avslag av bergkrystall og røykkvarts. 
Andel flekker av bergkrystall og røykkvarts er omtrentlig like stor som andelen flekker av flint. 
Dette indikerer at flekkeproduksjon trolig også var formålet ved benyttelsen av bergkrystall og 
røykkvarts. De fleste flekkene av bergkrystall og røykkvarts har kun en smal, sterkt bearbeidet 
plattformrest. På enkelte er den nærmest lik et punkt eller delvis knust bort. Slagbulene er lite 
distinkte, om slagringene er syn lig er avhengig av råstoffets finkornethet. Langs sidekantene 
på flekkenes avspaltningsside kan en for øvrig se riftene/revnene dannet under produksjonen. 
Den lengste hele flekken er av røykkvarts, 4,5 cm lang og 0,85 cm bred (figur 20, t.h .). På en 
flekke med retusj (figur 21 a) består dorsalsiden av to krystallfasetter. Flekken har også en godt 
preparert plattform og mulige spor etter bruk av ambolt fra produksjonen av flekken. 

Sekundærbearbeidet bergkrystall og røykkvarts 

3,9 % av det samlede materialet av bergkrystall og røykkvarts er sekundærbearbeidet, men kun 
ett redskap er skilt ut. Dette er en enegget pilspiss av bergkrystall (figur 21 b ). Den har et ujevnt 
brudd i odden og er noe skadet i basis, trolig er dette skuddskader. Bruddet som er synlig i sp is
sens odd kan være et forsøk på mikrostikkelbrudd, men det kan også være skuddskade. Det er 
tidligere diskutert hvorvidt bruk av mikrostikkelteknikk bør være et kriterie i mikrolittdefinis
jonen (Ball in 1996:51 , Waraas 2001 :47-48, Nyland, bind II). 

Figur 21. a: Flekke av bergrystal/ med retusj. Hele dm·sa/siden 
og høyre sidekant er krystallfasetter. Venstre sidekant er bruks
egg b: Spiss av bergk,y sta/1. Bergkrystallen er noe misfarget 
av anrikningslager. Fotomontasje av Per Persson, etterfoto av 
Kirsten Helgeland. 
Figure 21. a: Retouched b/ade of rock crystal: Both the dorsal 
side and ane edge have retained the natura/ crysta/ swface. 
The lefl edge is retouched and used b: Projecti/e point of rock 
crysral (s /ight disco/ouration by the so il). 

1 1111111 111 I 111111 I I' I 111111 I I" I 11111 1 
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Figur 22. Plattformkjerner av røykkvarts. Begge 
kjernene har en krysta/lfasett tilstede. Foto: Kirsten 
Helgeland. 
Figure 22. Platform cores of smoky quartz. Both 
cores have retained natura! crystal facets. 

Martinus Hauglid (1993:92- 94) og Lotte Eigeland (2007:41) har begge kommentert hvordan 
kategoridefinisjoner og teknologiske trekk er utarbeidet med utgangspunkt og erfaringsbasis i 
flintredskaper. De peker på at definisjonene ikke nødvendigvis vil egne seg når redskaper av 
annet råstoff skal undersøkes. Annet råstoff vil gjeme fordre annen teknikk. Utgangspunktet vil 
være råstoffets egenskaper for redskapsproduksjon som sprøhet, homogenitet, elastisitet, hvor
dan det spalter og komstrukturen (Eigeland 2007). En avbildning av en mikrolitt og mikrostik
kel med et hengslet feilbrudd (Miolo og Peresani 2005:69 fig. 2) , viser et noenlunde likt brudd 
som bergkrystallspissen fra Pauler 4. 

I tillegg ble det skilt ut flere flekker, avslag og fragment med retusj av bergkrystall og røyk
kvarts (figur 21 a). Disse har stort sett ujevn retusj eller små hakk. Trolig er dette små skjærered
skaper. De fleste flekkene er også fragmenterte. Dette kan skyldes bruk, men også produksjon. 
Råstoffets kvalitet og spalteegenskaper har trolig også hatt innvirkning på graden av fragmen
tering. For eksempel er det kanskje ikke mulig å benytte mikrostikkelteknikk på bergkrystall på 
samme måte som flint, noe som kan ha gitt bruddskaden i odden på pilspissen av bergkrystall 
(figur 21 b )? 

Kjernematerialet av bergkrystall, røykkvarts og kvarts 

Det er fire hele kjerner av bergkrystall og kvarts (figur 19a og f) og to av røyk.kvarts (figur 22). 
Fire av de hele kjernene er plattformkjerner, mens to er bipolare kjerner. Antallet kjernefragment 
er omtrent likt: Det er 9 fragment av plattformkjerner og 10 bipolare kjernefragment. Av kvarts 
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ble det kun skilt ut ett kjernefragment, samt 
flere større avslag. Kjernematerialet viser at 
en har preparert plattfonnkantene på samme 
måte som på flintkjemene, slik at avspalt
ningsvinklene er sp isse. Det er skilt ut til 
sammen tre plattformavslag av bergkrystall 
og røyk.kvarts (eksempel på figur 23). I til
legg er det en smalryggflekke av røyk.kvarts. 

Figur 23. Eksempel på plattformavslag av røyk
kvarts. Foto: Kirsten Helgeland. 
Figure 2 3. Rejuvenation fl.ake of smoky quartz. 
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Hovedkategori Antall 
Annen bergart 
Knakkestein 4 
Prøve, annet 7 

Sum annet 11 

Tabell 8. Funn av andre bergarter. 
Table 8. Classification of other.finds. 

fUNN AV ANDRE BERGARTER 

% 

0,03 
0,05 

0,08 

Varia 81 - Pauler 4 

Delkategori Antall 

4 
Grafittstein 1 
Turmalinkrystall 1 
Slipt stein 3 
Rund stein med dekor? 1 
Rund stein med mulig oker 1 

11 

Det knytter seg noe usikkerhet til de resterende funnene av andre typer bergarter (tabell 8). Det 
ble skilt ut en rund stein , ca . 8 cm i diameter, med tynne streker som krysset over steinen, lik en 
asterix. Undertegnede er ikke i stand til å si sikkert om dette er naturlig. Det kan være steinens 
v itringshud som er i ferd med å sprekke opp, men dekoren var påfallende. Steinen ble derfor 
katalogisert som en mulig dekorert stein. En annen rund stein, omtrent like stor som den forrige, 
var farget rødorange på en side, kanskje er dette spor av oker? 

En av lang, 3--4 cm lang tunnalinkrystall ble fu nnet i funnkonsentrasjonen på svaberget, i ti llegg 
til en grafittstein, myk nok ti l å skrive på pap ir. Begge ble tatt inn som prøver da de er enestå
ende for lokaliteten . Om de ble benyttet i tid ligmesolitikum kan ikke avgjøres med sikkerhet, 
men det kan hel ler ikke utelukkes. 

S TRUKTURER 

Det ble påvist ni strukturer, tre ildsteder, to stolpehull og fire steinpakninger, e ller ansamlinger 
med vitret og/eller skjørbrent stein og grus (figur 24). Disse ble i hovedsak skilt ut under gra
ving av lag 1. I tillegg ble det etter graving av lag 1, søkt etter steinformasjoner som kunne gi 
mening i forhold ti l funnspredning, ryddete flater e ll er konsentrasjoner av hvitbrent og krakelert 
flint. 

Ikke alle strukturene kan med sikkerhet bestemmes, da det ikke kunne påvises fyllskifter i for
bindelse med noen av dem . Ingen av strukturene viste tegn på nedgravning, men stolpehullene 
hadde mulige skoningsteiner dypere nede i massene. Verken daterende gjenstander eller trekull 
fo r datering ble funnet i jordprøvene fra strukturene. Spredte kullbiter ble observert, men ikke 
mer enn i anrikningslaget utenfor strukturene. De aller fleste snittprofilene ble kun fotografert . 
Nedenfor følger en presentasjon og beskrivelse av de ulike strukturene gruppert etter tolkning 
av funksjon. Ti l tross for at de utskilte ildstedene er us ikre, inngår de likevel i to lkningen av 
boplassen på bakgrunn av deres re lasjon til den øvrige funndistribusjonen. To lkninger av struk
turenes re lasjoner til funnområdene følger i tolkningskapittelet. 

ILD STED 1 (S1), (105x 42Y, SV) 

Ildsted I ble påvist under graving av lag 1 som en sirkulær steinpakning, ca. 0,5 m i diameter, 
med 6 ti l 7 randsteiner delvis rundt en beskjeden mengde grus og små, skjørbrente steiner i et 
indre sentralområde (figur 24). Største randstein var rundt 0,2 m bred. Formen var tydeligst i 
sør der ildstedet virket mer oppbygget. Her lå flere randsteiner oppå noen mindre steiner slik at 
selve ildstedet ble relativt horisontalt. Ingen nedgravning kunne sees i profilsnittet. De sentrale 
grusholdige massene ble såldet for seg og in neholdt ett ubrent flintavs lag. Jord- og steinprøver 
ble tatt ut, men disse er ikke videre analysert. 
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Figur 24. Oversikt over strukture1'. Disse lå på den sentrale delen av lokalitetsflaten. Orginaltegning: Astrid Ny 
land og Yvonne Dahl. Grafikk: Astrid Nyland. 
Figure 24. ldent!fiedjeatures, all in the central pari of the habitable surf ace (s tolpehull = posthole; steinpakning 
= stane packing; ildsted = hearth) . 
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Figur 25. lldsted 1, sett mot øst. En ser enfortettning av stein inn mot ildstedet med ildstedet i midten med lysere 
stein (grunnet tildekking) . Gul stein i forgru nnen markerer fimnsted av skiveøks. Foto : Astrid Nyland. 
Figure 25. Hearth I, facing east. There is an increased concentration of stanes towards the central hearth with 
lighter stanes (the light colour is caused bya cover) . The yellow stane marks thefindspot of afl.ake axe. 

Figur 26. Ildsted 2, sett mot øst, målestokk i forgrunn en. Steinene i hellingen sør for ildstedet har trolig også 
tilhørt ildstedet, men har på grunn av røtter og annen erosj on blitt flyttet. Foto: Astrid Nyland. 
Figure 26. Hearth 2, behind the ranging rod. Photofacing east. The stanes to the south probably also originally 
belonged to the hearth, but have been moved down the slopefi·om soil erosion and root acti vity. 
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Figur 27. Ildsted 3, sett mot sørøst. Ildstedet kan også sees i forlengelse av sørøstlig del av steinansamling 2(S8). 
Foto: Astrid Nyland. 
Figure 27. Hearth 3, facing southeast. The hearth is situated close to Stone concentration 2 (S8). 

Andel skjørbrent stein økte noe i ildstedet, mens antall brent og hvitbrent flint øker rett sør for 
strukturen (figur 6 og 46). Flaten rundt selve ildstedet var generelt mer steinete enn ved knakke
plassen øst og sørøst for ildstedet. Strukturens relasjon til funnspredning, økningen i skjørbrent 
stein og ildstedets utforming styrker ildstedstolkningen. 

ILDSTED 2 (S7), (101x 39Y) 

Strukturen besto av en ca. 0,5 x I m ansamling med vitrete/skjørbrente steiner rundt et parti 
med skjørbrent grus. Randsteinene var mellom 0,05- 0,2 m store. Steinansamlingen lå i et el
lers relativt steinfritt område (figur 26). Ildstedet lå på en liten flate , ved overgangen til et mer 
skrånende, sørvendt parti. En rot sto inntil ildstedet i øst og har forstyrret den østligste delen av 
det. En del skjørbrente og vitrete steiner lå i massene i skråningen nedenfor ildstedet og roten 
(figur 6). Disse lå trolig opprinnelig i ildstedet. 

Rett nordvest for ildstedet var en liten knakkeplass og enkelte større steiner. To skrapere ble 
funnet inntil disse steinene. I og rundt ildstedet var det en konsentrasjon av hvitbrent og krake
lert flint (figur 46). Strukturen tolkes som et ildsted på bakgrunn av dets relasjon til funnkon
sentrasjonen, brent flint og likhet til andre strukturer tolket som ildsted tidligere (bl.a. på Pauler 
2, Nyland, bind 11). 
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Figur 28. Stolpehull 1, sett mot sørøst. Foto: Astrid Nyland. 
Figure 28. Posthole 1: Probably the stone-lined posthole in a tent-like structure. Photofacing southeast. 

Figur 29. Bilde tatt ved undersøkelse av stolpehull 2. Profilsnittet er sett mot nord, stein kan sees i bunnen, dvs. i 
toppen av lag 2. Foto: Astrid Nyland. 
Figure 29. Posthole 2 during excavation. The section is viewedfacing north. The stanes in the bottom of the 
posthole are leve! with the su,face of Layer 2. 
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Figur 30. Steinansamling I, selt mot øst. Foto: Astrid Nyland 
Figure 30. Stone concentralion l , facing east. 

ILDSTED 3 (S2), (96x 45v, NV) 

E18 Brunlanesprosjektet - Pauler 4 

Ildsted 3 fremsto som en semisirkulær konsentrasjon av skjørbrente steiner og et ca. 4 cm tykt 
gruslag i midten . Ildstedet var ca. 0,5 m i diameter og 6- 7 spredte randsteiner (figur 27) . Det 
lå hvitbrent flint i toppen av ildstedet. Strukturen lå ca. 0,5 m øst for en stor ansamling av stein 
(S8) , 0,5 m øst for stolpehull! 1, og ca. 1 m vest for en markant funnkonsentrasjon. 

STOLPEHULL!STEINSKONING 1 (S3), (96x 45v, NØ) 

Stolpehull 1 besto av syv steiner i sirkel , to av disse var rundt 0,2 m brede og kantstilte . Fem an
dre, knyttnevestore steiner lå tett rundt midtåpningen (figur 28). Steinene tolkes som steinsko
ning til en stolpe. Skoningens ytre omkrets var omtrent 0,4 m i diameter, indre åpning i stein
sirkelen var ca. 0,15 m. De to kantstilte steinene gikk ned i lag 3. Det ble også funnet noen 
steiner i bunnen av stolpehullet. I profilsnittet kunne en ikke se tegn på nedgravning. Massen 
var homogen og besto av gulbrun sand med litt grus . 

Stolpehullet lå rett øst for ildsted 3, og sørvest for en ryddet flate med en markant funnkon
sentrasjon, og må trolig tolkes i sammenheng med disse. Sammen utgjør strukturer og funn et 
kompleks som kanskje kan tolkes som rester etter oppføring av en lett boligkonstruksjon . Dette 
vil jeg komme tilbake til i tolkningsdelen. 

STOLPEHULL!STEINSKONING 2 (Sm), (100 -IOIX 48v, NV) 

Stolpehull/steinskoning 2 fremstår som en semisirkulær ansamling av stein . En større kantstilt 
stein gikk fra lag 1- 3. Åpningen til den eventuelle stolpen var ca. 0,2 mi diameter. Steinene 
rundt lå noe spredt, med en ytre diameter på nærmere l m på det bredeste. Stolpehullet/steinsko
ning ble snittet i forbindelse med graving av lag 2 og 3. Profilsnittet ble gravd ned til og med lag 
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Figur 31. Sammensatt foto med steinansam/ing 2 sentralt i bildet, sett mot nordøst. I østlig del av feltet, øverst 
i bildet, sees starten på en steinete skråning som fortsetter opp mot berghammeren i øst. Foto ogfotomontasje: 
Astrid Nyland. 
Figure 31. Photo montage of Stone concentration 2, situated between the possib/e tent-site and the Meso/ithic 
shore. Photo facing northeast. A stony slope, leading towards a crag to the east of the site, is visible in the up per 
edge of the photo. 

3 (figur 29). Stein ble observert i alle lag, også i den mulige bunnen av stolpehullet. Til sammen 
ble ca. 1,5 liter nevestore stein fjernet under snittingen. 

Sett sammen med steinpakning 1, stolpehull 1, og den ryddete flaten med funnkonsentrasjonen 
rett sør for strukturen, er steinskoning i et stolpehull, eller en annen form for konstruksjonsele
ment, en nærliggende tolkning av strukturen. At funnfrekvensen avtar brått rett sør for stolpe
hull 2, antyder også at stolpehullet har vært del av en vegg som har hindret videre spredning av 
funn. Dette vil diskuteres videre under tolkningsavsnittet. 

STEINANSAMLING I (S4), (99x 50Y, NØ) - KONSTRUKSJONSELEMENT? 

Steinansamling 1 hadde største ytre mål ca. 0,45 m i diameter (figur 30). Den var sirkulær i 
formen, og besto av 8- 10 steiner, hvorav den største var omtrent 0,2 m bred. Steinpakningen 
ble under graving først antatt å være et ildsted. Det var ingen indre gruspakning i strukturen, 
men en kunne ane en åpning midt i. Røtter hadde for øvrig delvis forstyrret strukturen i nordlig 
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Figur 32. Undersøkelse av steinansamling 2. To sjakter er gravd i lag 2 gjennom strukturen, enkelte steiner fort
setter ned i lag 3. Foto: Astrid Nyland. 
Figure 32. Stone concentration 2 during excavation. The two trenehes cut through the f eature in Layer 2 reveal 
that only a small num ber of stanes continued into Layer 3. 

del og gjør tolkningen usikker. I ettertid gir imidlertid samlingen av stein mer mening om en 
ser strukturen som et mulig konstruksjonselement/stolpehull i forbindelse med stolpehull 1 
og 2 og funnkonsentrasjonen rett vest for strukturen (figur 24) . Dette diskuteres mer utførlig i 
tolkningsdelen av kapittelet. 

STEINANSAMLING 2 (S8), (98-95x 43-44Y) 

Steinansamling 2 var omtrent 4 x 5 m stor. Området var pakket med stein, samt med enkelte 
partier hvor det var mye skjørbrent grus (figur 31 ). Under graving fremsto området som anner
ledes enn de andre steinete områdene på flaten. Steinene var relativt små. Sentralt i strukturen 
var steinene under 0, 15- 0,2 m i diameter, mens enkelte litt større steiner avgrenset ansamlingen 
mot øst, vest og i nord. Strukturen grenset i vest (95- 98x 41 y) mot området hvor torven ble 
tykkere, her var flere av steinene litt større enn de øvrige. I sørøstlig del av strukturen (96- 97x 
43-44y) var gruslaget mer dominerende enn i vestlig del. Steinene var her mindre, mer forvit
rete/skjørbrente, og det ble funnet noe hvitbrent flint innenfor et lite område. Mellom nordøst
lige del av strukturen og funnkonsentrasjonen lå et 1- 2 m langt og I m bredt område med en 
del større steiner som fremsto som en nedrast haug eller oppmuring. 

Strukturen ble først avdekket og dokumentert i plan. Deretter ble det gravd to 1 x 5 m brede 
sjakter parallelt gjennom strukturen, fra øst mot vest, med 1 m mellomrom (figur 32). Først ble 
steinene fjernet, og gruslaget ble såldet for seg. Deretter ble lag 2 gravd. Steinene og grusen lå i 
hovedsak i lag 1, kun enkelte steiner fortsatte ned i lag 2. Det var ingen tegn på nedgravninger, 
og kun få funn ble gjort under steinene i lag 2. Et mindre parti var noe forstyrret av en rot, dette 
sees på figur 31 som et smalt omåde uten stein omtrent midt i strukturen. 
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Figur 33. Steinansamling 3, sett mot øst, en mindre tett ansamling av stein trekker strukturen noe mot øst. Foto: 
Astrid Nyland. 
Figure 33. Stone packing 3,.fåcing east. The eastern extent of thefeature is poorly de/med. 

Sør for steinsamlingen var det et 2 m langt og 0,5- 1 m bredt, steinfritt parti langs 96x 42-44y. 
På et tidspunkt under utgravningen kunne det virke som at området med stein hadde vært sam
menhengende helt inn mot steinblokkene og svaberget lengre sør. Det ste infrie området kunne 
være et resultat av litt for hard graving før en ble oppmerksom på strukturen, men etter gran
sking av primærdokumentasjonen, ble den tolkni ngen mindre sannsynlig. Steiner var blitt fjer
net kun i de nordlige graveenhetene. Det tyder på at steinansamling 2s sørlige avgrensing er 
ree ll , men at det steinfrie partiet kan være noe smalere enn det tegningen og foto viser (se figur 
24, 44 (øverst), 49 og 50). 

I utgangspunktet kan ansamlingen med stein ha vært naturlig utvasket morene, og steinpartiet 
kan ha vært sammenhengende inn mot svabergområdet. Imidlertid virker den fremryddet i et
tertid . Strukturen kan ha fungert som et eget arbeidsområde mellom en eventuell boenhet og 
vannkanten i tidligmesolittisk tid . Dette diskuteres videre i tolkningsdelen. 

LAG Antall funn % av alle funn Gravd areal Antall funn/m2 

(or. lag) 
1 9215 67,0 321,5 28 ,7 
2 3287 23,9 141 23 ,3 
3 1046 7,7 42 24,9 
4 178 1,2 8,5 20,9 
5 11 0,1 2,5 4,4 

Løsfunn 14 0, 1 - -
Sum 13 751 100 

Tabell 9. Antall funn og kvadratmeter per lag, med utregnet % andel. 
Tab Le 9. The extent of the excavated area pr 10 cm /ayer and the num ber of.fin ds pr Layer and meter square. 
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Tegnforklaringer: 
Funn i lag 2 til 5 
1 dot = 1 funn 
Funn i lag 1 
1 dot = 1 funn n Utgravd område lag 2 

D Utgravd område lag 1 

Stein og berg 

Figur 34. A Ile.funn i lag 1 (svarte prikker) og alle funn i lag 2- 5 (røde prikker) overlagt utgravd område i fag 1 
og 2 (fimnspredning er generert av ArcMap, tilfeldig spredt innenfor graveenhet) . Grafikk: Astrid Nyland. 
Figure 34. Distribution ofa/1 finds.fi·om Layer 1 (black dots) and layers 2- 5 (red dots) plotted on the excavated 
swface in layers J and 2 respectively (generated in ArcMap, using random distribution within each excavation 
unit). 
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Figur 35. Til høyre: Alle fi111nfi'ems tilt som graderte senterpunkt. Enkeltfi111n som ligger utenfor gravd område 
er overfl.atefi111n med kjent koordinat, men ruten er ikke gravd. Til venstre: Funndistribusjonji-emstilt med isarit
mer: min. 5ji111n, elev. 10. Grafikk: Astrid Nyland. 
Figure 35. Distribution of all finds: a: J/lustrated with isarithms. b: J/lustrated with graduated symbols. 

STEINANSAMLING 3 (Sn OG S13), (101-102x 43-45v, 101x 45v) 

Struktur 3 fremsto som en uregelmessig hal vmåneformet steinpakning, rett nord for steinpak
ning 2 (figur 24). Største utbredelse var ca. 1 x 2,5 m (figur 33). To av steinene var ca. 0,35 m 
brede. Ingen nedgravning ble påvist under undersøkelsen , men steinansamlingen er påfallende. 
Kanskje må den sees i sammenheng med steinpakning 2? Funksjon er usikker, men samlingen 
av stein virker intensjonell ut fra relasjon til funn og steinspredningen i det øvrige området. 

fUNNSPREDNING 

VERTIKAL DISTRIBUSJON 

Det ble gravd opp til fem 10 cm tykke lag (tabell 9, figur 3). Prøverutene som ble gravd under 
forundersøkelsen, hadde vist at funnene stort sett lå i utvaskingslaget, samt i de første 15 cm av 
anrikningslaget, det vil si i lag 1 og 2. Da det ikke var rom for en totalgraving av lokaliteten, 
ble avgrensing i flaten hovedprioritering. Lag 2-4 ble så gravd i områder hvor funnfrekvens i 
laget over var høy, samt i enkelte testruter utenfor disse (figur 3). Funn fra blant annet lag 1 
og 3 er refittet flere steder på flaten , noe som viser at flinten har vandret vertikalt i lagene. En 
funnkonsentrasjon med funn i flere lag ansees derfor å tilhøre samme knakkesekvens, hendelse 
eller opphold på boplassen . I den videre tolkingen presenteres alle funn fra alle lag samlet i 
funndistribusjonskartene. 

Svabergområdet ble for øvrig fullstendig tømt for løsmasser. Her var det nærmest like mange 
funn i lag 1 som i lag 4, og flere funn kunne refittes mellom lagene. Trolig har turbasjonen i 
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løsmassene vært høyere her grunnet grunne løsmasser på fjell. Lag 5 ble gravd kun to steder: 
i nord, hvor et rotvelt hadde forstyrret den vertikale funnspredningen og funnene lå dypere i 
massene i enke lte kvadranter, og delvis i sjakt 3. 

I sørøstligste del av lokaliteten hadde jord og grus fra den østliggende skråningen erodert i be
grenset omfang fra østlig skråning over funnkonsentrasjonen. Dette er trolig årsaken til at det 
i de østligste gravde enhetene lå flere funn i lag 2 enn i lag 1. Samme situasjon kan trolig sees 
øst på den sentrale delen av lokaliteten, hvor det også ble gjort mer funn i lag 2 enn i lag l på 
den ryddete flaten. Både i sør og den sentrale, ryddete flaten kan med andre ord ha vært mer 
horisontal enn det dagens overflate gir inntrykk av. 

HORISONTAL FUNNDISTRIBUSJON 

Det ble påvist seks adskilte aktivitetsområder på lokaliteten. Fire av disse lå på små, topografisk 
avgrensete flater, i tillegg til den store hovedflaten. På hovedflaten var det få graveenheter uten 
funn , og funnområdene gled over i hverandre. Enkelte av funnområdene har trolig vært i bruk 
samtidig, mens andre er mest sannsynlig resultat av gjentatte opphold. For å ha mulighet til å 
kunne avdekke eventuelle strukturer knyttet til boplassaktivitet, ble graving av lag l høyt prio
ritert. En 321 ,5 m2 stor flate ble åpnet. Gjennomsnittlig funntetthet var 42,2 funn per m2 (figur 
34 og 35). 

AKTIVITETSOMRÅDER 

Et aktivitetsområde kan være en hel lokalitet eller deler av en lokalitet. Et aktivitetsområde defi
neres her som et relativt avgrenset område/flate, hvor ulike typer aktiviteter kan ha foregått, det 
være seg teknologiske, sosiale eller rituelle aktiviteter. Det finnes både sentrale og mer perifere 
aktivitetsområder på boplassene til små jeger-sankergrupper (jf. Binford 1983 , Nærøy 2000). 
Innenfor et aktivitetsområde kan det finnes flere funnområder, og ett funnområde kan inneholde 
flere funnkonsentrasjoner. 

Aktivitetsområdene på Pauler 4 varierer i utbredelse, antall og typer funn, samt plassering i ter
renget. Antall funn for de enkelte aktivitetsområdene utgjør mellom 700 og 4000 gjenstander. 
Råstoffsammensetningen i funnkonsentrasjonene veksler også noe mellom områdene. På bak
grunn av funnkonsentrasjoner, lokal topografi , materialets sammensetting og råstoffbruk, har 
jeg delt Pauler 4 inn i 7 aktivitetsområder. De er gitt navn A- F (figur 36): 

A - Avgrenset aktivitetsområde på den høyestliggende delen av lokaliteten, ca.111 moh. 

B - Avgrenset aktivitetsområde i sørøst, ca. 108 moh . 

C - Forstyrret aktivitetsområde på svabergene i sørvest, ca. 108 moh. 

D - Vestlig aktivitetsområde ved vestlig blokk, ca. I 08 moh. 

E - Høytliggende aktivitetsområde ved østlig blokk, "redskapsområde", ca. 110 moh. 

F - Sentral hovedflate, mellom I 09- 110 moh. med tre funnområder: To nord på flaten (Fn) 
og ett midt på flaten innenfor et tildels ryddet område, samt flere små tilliggende funnkon
sentrasjoner (Fs). 

Jeg vil nedenfor beskrive aktivitetsområdenes funnsammensetting, beliggenhet og relasjon til 
de ulike strukturene. Refitting, råstoffdistribusjon og funnkonsentrasjonenes relasjon til lokal 
topografi , indikerer at flere av aktivitetsområdene kan ha vært i bruk samtidig, eller relativt 
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Figur 36. Aktivitetsområder er markert med røde sirkle!'. Funnspredning vises som punkter, hvor ett punkt er lik 
ett.funn. Spredning er tilfeldig generert innenfor graveenhet av dataprogrammet ArcMap. Grafikk: Astrid Nyland 
Figure 36. Distribution ofallfinds (black dots) with proposed activity areas eire/ed in red (generated in ArcMap, 
us ing random distribution within each excavation unit). 
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Figur 37. Aktivitetsområde A, sel/ mot øst. Flaten var nordvendt til fo rskjell fi'a de øvrige aktivitetsområdene. 
Senter i funnkonsentrasjon lå rett nordøst/or roten som sees midt i bildet ved den røde og hvite målestangen. 
Foto: Astrid Nyland. 
Figure 37. Activity area A, facing east. In contras/ to the other activity areas, Activity area Afaced north. The 
highest dens i ty of fin ds was just north of the tree stump in the cent re of the photo. 

samtidig. Trolig dreier det seg om kanskje fire adskilte opphold på lokaliteten, hvor ett var av 
noe lengre varighet. lsær to av aktivitetsområdene (A og B) representerer trolig kortere raste
plasser på jaktekspedisjoner. Tolking av aktiviteter og aktivitetsområdenes eventuelle samtidig
het følger i avsluttende tolkningsdel. 

A - AVGRENSET AKTIVITETSOMRÅDE PÅ DEN HØYESTLIGGENDE DELEN AV LOKALITETEN 

Aktivitetsområdet lå på den nordligste og høyestliggende delen av lokalitetsflaten, ca. 111 moh. 
En di stinkt funnkonsentrasjon lå nord for en stor stein som er ca. 2 m bred og 1 m høy, og en 
mindre konsentrasjon lå rett vest for denne (figur 37). 

Svaberg avgrenset aktivitetsområdet mot vest, mot øst gikk flaten over i en stigende og steinete 
skråning, opp mot østlig berghammer. Funnkonsentrasjonen avtok mot nord der terrenget ble 
steinete og mer ulendt. Det ble ikke funnet sikre strukturer i dette området. 

Rundt 1100 funn av flint og bergkrystall lå i aktivitetsområde A, blant annet to tangespisser, fle
re andre typer spisser, mikrostikler, stikler, kniver, en fragmentert skiveøks og en del avslag og 
flekker med retusj (figur 38). Et sandsteinsbryne fra nyere tid og to jernfragment ble også funnet 
her, men disse stammer trolig fra nyere tids skogdri ft og vil ikke omtales videre. En påfallende 
rund kvartsstein ble også registrert, sammen med flere ovale sandsteiner i knakkesteinstørrelse, 
men ingen av disse viste spor etter bruk. 

Under katalogisering kunne flere funn sammenføyes innenfor dette området. I tillegg kunne 
en ensidig kjerne av grå, grov danienftint med to motstående plattformer (l l 5x 51 y NØ, L2) 

40 



E 18 Brunlanesprosjektet 

Tegnforklaringer: 
~ Stikler 
O Produksjonsavfall 

[:] Skiveøks 
X Mikrostikler 

(t Kniver 

4 Pilspisser 

■ skrapere 
■ Flekker, avslag og fragment 

med retusj 
Funnisaritmer: min. 5, ekv. 10. 

O utgravd område = Berg og stein 
0 0,5 2m --

Varia 81 - Pauler 4 

0 
Q 

Figur 38. Redskapsdistribusjon i aktivitetsområde A (tilfeldig spredning innenfor graveenhet, generert av data
programmet ArcMap). Cenerellfimnspredning er visualisert med grå kote/'. Orginaltegning: Astrid Nyland og 
Yvonne Dahl. Grafikk: Astrid Nyland 
Figure 38. The distribution of tools within Activity area A (generated in ArcMap, us ing random distribution wit
hin each excavation unit). The general.find distribution is il/ustrated with isarithms. (Pink star = burin; yellow 
dot = debris; yellow square = flake axe; Pink cross = microburin; semi-fil/ed circle= knife; red triangle = pro
j ectile point; lilac square = scraper; green square = blade, flake or other fragment with retouch.) 

(figur 16c), sammenføyes med to plattfonnavs lag (117x 49y SV, Ll og 118x Sly SV, L2), og 
et avslag med retusj (118x 52y NV, L2). Det meste av flinten fra aktivitetsområde A har blåhvit 
patina (se eksempel på patina figur 8d). Denne patinaen kan komme av at flinten kan ha ligget 
eksponert for luft og lys, og kanskje også sjøvann om en tar utgangspunkt i at funnene en gang 
lå i en strandsone Uf. Petersen 1999[ 1993 ]:26, 28). I ti Ilegg ti 1 flint, var det benyttet bergkrystal I 
i aktivitetsområde A. 

Det kan ha vært et ildsted knyttet til området, men et rotvelt midt i funnkonsentrasjonens sør
vestre del har ødelagt mulighetene for å kunne avgjøre dette. Også funnspredningen er forstyr
ret noe, men ikke mer enn at en kan si at funnene mest sannsynlig er resultat av ett opphold i 
tidligmeso li tikum. 

B - AVGRENSET AKTIVITETSOMRÅDE I SØRØST 

Helt sør-sørøst på lokaliteten, ca. 108,5 moh., var det et li te og avgrenset funnområde som lå 
mellom flere litt større steiner, mellom 0,5 x 1 m lange og 0,3 x 0,5 m brede (figur 39). Det lå 
kun få meter fra sørlig kant av lokalitetsterrassen. Flaten var sørvendt, og en har hatt utsikt mot 
øst og vest i "Paulerdalen". Funnkonsentrasjonen lå rett nedenfor en bratt skråning opp mot 
berghammeren øst for feltet. Flaten avgrenses i sør av en lav bergknaus, mens i vest-nordvest 
var det flate svaberg. 
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Figur 39. Redskapsdistribusjon i aktivitetsområde B (ti(feldig spredning innenfor graveenhet generert av Arc
Gis). Generell fiinnspredning markert med grå kota Orginaltegning: Toini Thommesen og Astrid Nyland. Gra
fikk : Astrid Nyland. 
Figure 39. The distribution of tools within Activity area B (generated in ArcMap, us ing random distribution wit
hin each excavation unit). The generalfi.nd distribution is illustrated with isarithms. (Yellow dot = debris; green 
square = blade, fl.ake or other ji-agment with retouch; pink cross = microburin; lilac square = scraper; crossed 
square = corefragment; pentagon= core; red triangle = projectile point.) 

Figur 40. Aktivitetsområde C. Svabetgområdet sørvest på lokaliteten. Tatt mot sørvest. Funnene få i hovedsak 
i lommer med løsmasser mellom bergknausene. Sjakt l er synlig i høyre kant av bildet, _fj;flt med vann. Foto: 
Astrid Nyland. 
Figure 40. Activity area C, an area ofsmooth rock.face in the southweste of the site. Photofacing southwest. The 
finds were recoveredfrom deposits in between the rocks. Search trench I is visible to the right,filled with water 
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Det ble ikke påvist noe ildsted i dette området. Distribusjonen av brent flint pekte ikke mot noe 
sentralt ildsted, men fulgte i stedet den generelle funndistribusjonen. 

De omtrent 750 funnene i aktivitetsområdet er av flint og bergkrystall. Det er registrert to frag
ment av kvarts, hvorav den ene er et kjernefragment. Kvartskjernen har synlige bergkrystaller. 
Som nevnt under avsnittet om råstoff, virker det som at bergkrystall har vært det foretrukne 
råstoffet, og kvartsdominerte deler av kjernene ble fjernet. Trolig er dette tilfelle også her. Det 
ble funnet tre plattformkjerner ved de store steinene, hvorav en er av en gullig bryozoflint. El
lers lå også en delvis retusjert høgnipenspiss, tre lansettmikrolitter, en skraper og flere flekker 
og avslag med retusj blant funnene. Produksjonsavfall fra skiveøksproduksjon og et eggopp
skjerpingsavslag fra en skraper ble også funnet (figur 39). 

Funnfrekvensen i de østligste graveenhetene i aktivitetsområdet var høyest i lag 2. Dette skyl
des trolig noe jorderosjon fra skråningen rett øst for aktivitetsområdet. Under avtorving ble det 
for øvrig også gjort funn i skråningen . Dette kan selvsagt skyldes at flintknakkeren har beveget 
seg litt opp i skråningen, men det kan også ha vært et lite funnområde som har rast ut i ettertid. 
Skråningen var imidlertid svært steinete og bratt, og ble ikke videre prioritert for undersøkelse. 
I vest lå løsmassene kun ca. 15 cm over svaberget. Funnene var her sterkt fragmentert av frost. 
Dette kan skyldes de grunne løsmassene, sammen med at berget har skapt en terskel som har 
hindret vannet i å drenere. Den høye fragmenteringen kunne gi et misvisende bilde av funn
konsentrasjonen , derfor ble flere frostsprengte fragmenter sammenføyd under katalogisering, 
og regnet som ett. 
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Figur 41. Spredning av ulike redskapstyper i aktivitetsområde C (Tilfeldig spredning av redskaper innenfor 
graveenhet, generert av ArcGis). Orgina!tegning og grafikk: Astrid Nyland 
Figure 41. The distribution of tools within Activity area C (generated in ArcMap, us ing random distribution wit
hin each excavation unit). The generalfind distribution is illustrated with isarithms. (Yellow dor = debris; green 
square = blade, flake or otherfragment vvith retouch; pink cross = microburin; lilac square = scraper; crossed 
square = corefragment; pentagon= core; red triangle = projectile point) 
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Figur 42. Aktivitetsområde D. Redskapsdistribusjon i aktivitetsområde D (Tilfeldig spredning innenfor graven
het, generert av ArcGis). Generell.fimnspredning illustreres med grå koter: Orginaltegning og grafikk: Astrid 
Nyland. 
Figure 42. The distribution oftools within Activity area D (genera /ed in ArcMap, using random distribution 
within each excavation unit). The general find distribution is illustrated with isarithms. (Cross ed square = core 
fragment; pentagon = core; yellow dot = debris; lilac square = scraper; green square = blade,flake or other 
fragment with retouch: pink cross= microburin; red triangle = projectile point;features are outlined in green.) 

C - FORSTYRRET AKTIVITETSOMRÅDE PÅ SVABERGENE I SØRVEST 

Aktivitetsområdet på svabergene var lokalitetens mest distinkte, men også det mest forstyrrete 
område. Det lå ca. 108 moh. De flate svabergene dekket et nær I 00 m2 stort område, avgrenset 
mot den øvrige flaten i øst av flere mindre steinblokker (figur 40). 

Svaberget ble i utgangspunktet avtorvet for å få et bedre inntrykk av lokal topografi. Et regn
skyll etter første del av avtorvingen synliggjorde funn på de nakne svabergene. Derfor ble sva
berget også videre avdekket, men da mer forsiktig. Der svaberget skrånet mot sør, mot enden 
av terrassen, var jordmassene erodert bort. I tillegg er funn blitt observert i overflaten etter at 
utgravningen er avsluttet. På bakgrunn av dette kan en derfor tenke seg at aktivitetsområdet 
trolig også har strukket seg lengre mot øst og mot vest. 

En skogbrann med påfølgende rotvelt har også forstyrret aktivitetsområdet. I et lite område ble 
det funnet store biter halvbrent tre og kull i løsmassene. Ved denne rotbrannen og rotvelten har 
varmen vært så sterk at også deler av svaberget har sprukket opp. Konsentrasjonen av brent flint 
i dette området tolkes derfor som en sekundær forstyrrelse og ikke som spor etter et ildsted. 

De ca. 3200 funnene kom stort sett fra lommer med løsmasser i søkk mellom svabergene og 
to lave bergknauser, men det ble også gjort funn i sprekker og direkte på berget. Funnene har 
ligget grunt og i lommer som vann har samlet seg i. Dette har trolig sammen med skogbrann 
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Tegnforklaringer: 
e Produksjonsavfall 
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.) Stikkel 
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fragment med retusj 
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4 Pilspiss 

■ Skraper 
Funnisaritmer: min.5 , ekv. 10. 
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Figur 43. Redskapsdistribusjon i aktivitetsområde E. Generell jimnspredning er vist med grå koter: Orginalteg
ning og grafikk: Astrid Nyland. 
Figure 43. The distribution oftools within Activity area E (generated in ArcMap, using random distribution wit
hin each excavation unit). The general_find distribution is illustrated with isarithms. (Yellow dot = debris ; pink 
cross = microburin; pink star = bu rin; green square = blade, flake or otherfragment with retouch; semi:filled 
circle= knife; red triangle = projectile point; lilac square = scraper;features out/ined in green.) 

og frost, bidratt til den høye fragmenteringen av funnene i dette området. Dette forsterker også 
inntrykket av en svært kraftig funnkonsentrasjon. 

Det ble skilt ut flest høgnipen- og eneggete spisser i dette aktivitetsområdet, men også flere 
lansetter. Flere av spissene lå i sprekkene i den ene bergknausen. Av andre redskapstyper ble 
det funnet tre stikler, fire skrapere, en fragmentert skiveøks og ett emne til skiveøks, samt mik
rostikler og produksjonsavfall fra skiveøksproduksjon og eggoppskjerping av skrapere (figur 
41 ). Flint og bergkrystall dominerer, men det ble også funnet røykkvarts og fin, hvit, såkalt 
melkekvarts. 

D - AKTIVITETSOMRÅDE VED VESTLIGE STEINBLOKKER 

Vest på lokaliteten, i ly av de store steinblokkene og en lav bergknaus som avgrenser lokaliteten 
mot nord, lå en liten funnkonsentrasjon med rundt 700 funn . Flaten lå ca. 108 moh . Rett sørøst 
for funnkonsentrasjonen lå ildsted 2 (figur 24). Hvitbrent og krakkelert flint lå noe spredt ved 
dette ildstedet. Blant funnene er det skilt ut to skrapere, spisser av ulike typer, mikrostikler, flek
ker og avslag med retusj. Blant avfallet er det blant annet skilt ut et avslag fra skiveøksproduks
jon. Flint dominerer, men det er også funn av bergkrystall , røykkvarts og hvit kvarts (figur 42). 

Funnene avtar ut i det mer torvholdige området mellom aktivitetsområdet og svabergområdet. 
Torvveksten startet trolig etter at aktiviteten på den lille flaten fant sted. I gruslinser i torven 
ble det gjort gjenstandsfunn. Dette kan tolkes som resultat av erosjonsprosesser og sekundær 
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Figur 44. Redskapsdistribusjon i aktivitetsområde F: Fn (A), Fs (B), (Tilfeldig spredning av redskaper innenfor 
graveenhet, generert av ArcGis). Generell funnspredning illustreres med gråfunnisaritmer. Til venstre i illu
strasjonen vises også en kniv som blefimnet inntil berget, utenfor det utgravde området. Orginaltegning Astrid 
Nyland og Yvonne Dahl. Grafikk: Astrid Nyland. 
Figure 44. The distribution of tools within Activity areas F north (A) and F south (B) (generated in ArcMap, 
us ing random distribution within each excavation unit). The general find distribution is illustrated with isa
rithms. (Pink star = burin; pink cross = microburin; lilac square = scraper; ye/low dat = debris; semi:fi-lled 
circle = knife; red triangle = projectile point; yello w square = flake axe; crossed square = core fragment; penta
gon; core; fea tures outlined in green.) 
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forflytning. 

E - AKTIVITETSOMRÅDE VED STEINBLOKK I ØSTLIG SKRÅNING 

Rett vest for en stor steinblokk i østlig skråning lå en liten konsentrasjon av slått kvarts inn
til steinblokken. Området lå ca. 110 moh. Funnene inntil blokken lå delvis i et steinursbelte 
med både små og større strandrullete steiner. Rett vestnordvest lå i tillegg et område med høy 
redskapsandel, omtalt som "redskapsområdet" under graving. Det ble blant annet funnet seks 
skrapere, to stikler, tre pilspisser og to mikrostikler (figur 43). 

De rundt 350 funnene var i hovedsak av flint, men den hvite kvartsen som ble funnet er av 
samme type som den som er skilt ut i aktivitetsområde C og D. En mer omfattende refitting kan 
kanskje kunne si noe mer sikkert om kvartskonsentrasjonen og redskapsområdets sammenheng 
med hverandre og de omkringliggende aktivitetsområdene. 

f - SENTRALE AKTIVITETSOMRÅDER PÅ LOKALITETEN: (FN: NORDLIG OG fs: SØRLIG DEL, 

MED MULIG TELTPLASS) 

Sentralt på lokaliteten var det en relativt jevn, sørvestvendt flate , mellom 109- 110 moh. På 
denne var det to funnområder, en nordlig (Fn) og en sørlig del (Fs) (figur 36, figur 44 A og B). 
I hvert funnområde var det flere tydelige funnkonsentrasjoner. Både innhold og råstoffsammen
setting varierte mellom konsentrasjonene. 

Fn: Nord på den sentrale flaten , nær bergknausen som avgrenser lokaliteten mot vest, lå ett 
todelt funnområde. Funnkonsentrasjonene i Fn overlapper delvis, men har to topper. Den sør
ligste av funnkonsentrasjonene lå 109,5 moh. Den nordligste lå 3-4 m lengre nord og ca. 110 
moh. Til sammen var det ca. 3700 funn, fordelt på rundt 1850 funn i hver funnkonsentrasjon. 
Ildsted I lå i relasjon til den sørligste av funnkonsentrasjonene (se figur 6). 

En kan ane en liten forskjell i distribusjonen av ulike redskapstyper mellom funnkonsentrasjone
ne (figur 44 A). Blant annet lå fem skrapere og den største andelen mikrostikler i det nordligste 
funnområdet. Omtrent like mange pilspisser lå i hver ansamling med funn. Det ble funnet tre 
skiveøkser i aktivitetsområde Fn, en ved ildsted I og to i den nordligste funnkonsentrasjonen. 
Produksjonsavfall , flekker og avslag med retusj lå jevnt fordelt i begge områdene. Det var slått 
flint, bergkrystall og røykkvarts i begge funnkonsentrasjonene. Steinpakning 2 avgrenser funn
konsentrasjonen mot sør og aktivitetsområdet Fs. 

Fs: Den mest sentrale delen av lokalitetsflaten lå ca. 109 moh. Der var det ett markant hoved
funnområde , bestående av to sentrale funnkonsentrasjoner med omtrent 4000 funn (figur 44 B). 
I tillegg lå det flere små funnkonsentrasjoner rundt og sør for det sentrale funnområdet med til 
sammen ca. 1000 funn. 

l det sentrale funnområdet var en viss variasjon i distribusjonen av redskapstyper mellom de 
to funnkonsentrasjonene: Tre skiveøkser ble funnet i den sørligste av dem. Den ene skiveøksen 
var for øvrig frostsprengt i flere biter, men alle bitene ble funnet samlet i en graveenhet og er 
limt sammen igjen (figur 11 ). I samme funnkonsentrasjon ble det funnet et eggoppskjerpings
avslag som kan sammenføyes med øksen. I tillegg ble også et avslag fra nakken på øksen fun
net her. Denne øksen var altså oppskjerpet på stedet, men ble trolig produsert sørvest for denne 
hovedkonsentrasjonen ved noen større steiner, der det ble skilt ut noe produksjonsavfall fra 
økseproduksjon av samme type flint. 

I den sørlige funnkonsentrasjonen ble det også funnet flest mikrostikler. I dette funnområdet er 
det også en høy andel kniver ( 41 %), samt flere stikler og skrapere. Det er omtrent like mange 
flekker og avslag med retusj i begge konsentrasjonene. I disse funnkonsentrasjonene var flint 
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og bergkrystall det foretrukne råstoffet. 

Den nordligste funnkonsentrasjonen lå i et ryddet område av den sentrale flaten, mens det var 
mer stein i flaten i sør. Begge konsentrasjonene lå imidlertid innenfor et område på omtrent 
4 m2. Det semisirkulære funno1mådet var avgrenset i vest av flere større steiner. I nord avtok 
funnfrekvensen rett sør for stolpehull 2. I øst avtok de før steinpakning I der flaten begynte å 
stige mot østlig berghammer. Også stolpehull 1 og ildsted 2 lå i tilknytning til dette komplekset 
(figur 44) . Hele komplekset tolkes som en teltplass, noe jeg vil komme tilbake igjen til under 
tolkningsdelen sist i kapittelet. 

Lab. nr. BC/AD BP Materiale 
(kalibrert) (ukalibrert) 

Tua-7709 AD 630-660 1410±30 Brent bein , ubestembart landpattedyr 
Tua-7709 AD 630-660 1410±30 Brent bein , ubestembart middels stort 

landpattedyr, sannsynligvis lemmek-
nokkel 

Tua-7710 AD605-665 1420±60 Brent bein og brent gevir, 
qevir fra klovdyr 

Tabell /0. Tabell med oversikt over bein og gevirprøver, dateringer og artsbestemme/se. 
Table 10. Overview ofidentified and dated burnt bone and antla 

DATERING OG BRUKSFASER 

'4C-DATERINGER 

Kontekst 

97X 46Y NØ L2 
97X 47Y NØ L2 

98X 49y NV L2 

Det ble ikke datert trekull fra Pauler 4, men til sammen fire prøver av brent bein og gevir ble 
1 ➔C-datert. Det var bein fra landpattedyr, ubestembare pattedyr og gevir fra klovdyr (tabell 10). 
Beinfragmentene ble funnet i lag 2, i utkanten av det sentrale funnområdet, i aktivitetsområde 
Fs (figur 6). Det var ingen synlige tegn på forstyrrelser i området, bortsett fra en kullplett i lag 4 
(i 99x 47-48y, SØ/SV). Beinfragmentene var svært små, så to av prøvene fra samme graveen
het ble slått sammen for datering (figur 6, tabell 10). Beinfragmentene ble datert til merovinger
tid og sammenfaller sli·k ikke med det øvrige funnmaterialets typologiske datering til steinalder. 
Stedet har trolig blitt benyttet som rasteplass gjentatte ganger igjennom historien. Det ble som 
nevnt over gjort flere funn fra nyere tid, blant annet flere glassflaskeskår, tre krittpipefragment 
og et sandsteinsbryne. 

Under graving ble det funnet spredte trekullbiter i anrikningslaget fra hele flaten. 1 funnkonsen 
trasjonen på svabergområdet kunne en observere halvbrente, ukomposterte røtter og brent flint 
i samme graveenhet. Situasjonen illustrerte tydelig hvordan flint også kan bli varmepåvirket i 
nyere tid. Sammen med beinfragmentene var det også en stor andel hvitbrent og krakelert flint. 
Kanskje kan den nevnte kullpletten ha sammenheng med både de brente beinfragmentene og 
den brente flinten? Kullpletten var på størrelse med et stakehull (ca. 5 cm i diameter). En kull
prøve ble tatt ut, men denne er ikke datert. 

DATERING UT FRA TYPOLOGI OG STRANDLINJE 

Om en tar utgangspunkt i det arkeologiske materialet fra Pauler 4, indikerer typologiske og 
teknologiske trekk at aktiviteten på lokaliteten fant sted i tidligmesolitikum. Kombinasjonen 
av skiveøkser, lansettmikrolitter, mikrostikler, tange- og eneggete pilspisser, høgnipenspisser, 
samt teknologiske trekk som makroflekkeproduksjon fra ensidige plattfonnkjerner med spisse 
avspaltningsvinkler, plasserer aktiviteten på lokaliteten i tidligmesolitikum (jf. Bjerck 1983, 
1986, Fuglestvedt 2009). En ser likheter mellom materialet fra Pauler 4 og materialet fra andre 
tidligmesolittiske lokaliteter som Hensbacka i Sørvest-Sverige (Fredsjø 1953:61 - 63, Nordqvist 
2000: 188- 191) og Gal ta, Rogland (Prøsch-Danielsen og Høgestøl 1995). 
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0 10 20 40m --Figur 45. A: Strandlinje+ I JO moh. Denførste bosetningen kan ha vært på et lite nes i viken ved sundet. B: 
Strandlinje+ 108,5 moh. Den sentrale delen av lokaliteten var tilgjengelig. C: Strandlinje+ 108 moh. Resten av 
fiat en var blitt tilgjengelig. Funn er markert med rosa. Grafikk: Astrid Nyland 
Figure 45. A: ?auler 4 with the sea fevei drawn at 11 0 m.a.s.l. The first settlement probably took place on a small 
headland in the bay. B: The sea fevei drawn at 108,5 m.a.s.l. The central part of the sile had now become dry 
land C: Sea fevei drawn at 108 m.a. s. l. A lot more land had become available (ftnd distribution plotted in pink) . 

Waraas (2001 :43f) viser hvordan spisser med rombisk form, det vil si flekker med ensidig basis
retusj parallelt med oddretusjen, tidligere er blitt omtalt som både skjevpiler/rombiske lansett
mikrolitter (Møllenhus 1977:92), varianter av tangespisser (Olsen 1992:88) og zonhovenspis
ser (Fredsjo 1953:26). Rombiske lansetter har sine morfologiske paralleller i Sør-Skandinavisk 
Kongemosekultur og seinmesolitikum (Cullberg 1972: 15, Møllenhus 1977: 196, 184). Imidlertid 
finnes slike spisser også i materialet fra tidlig Hensbacka (Fredsjø 1953 , Nordqvist 1999:242-
244, 2000), og de finnes på Pauler 4. Det som skiller seinmesolittiske fra tidligmesolittiske 
rombiske spisser, er flekkene som spissene er laget på, da rombiske lansetter fra tidligmesoliti
kum er laget på flekker slått med direkte teknikk (Waraas 200 I :44). Dette kan imidlertid være 
vanskelig å avgjøre sikkert, så spissens kontekst må da også spille inn på tolkningen. l materia
let fra Pauler 4 er det ingenting som tilsier at funnmaterialet er blandet med funn fra yngre faser, 
så de rombiske lansettmikrolittene antas derfor å være preboreale. 

Forekomsten av bipolare kjerner antas å være et teknologisk trekk som kommer inn et stykke ut 
i tidligmesolitikum (Bjerck og Callanan 2005). På Pauler 4 er det funnet noen bipolare kjerner, 
både av flint og bergkrystall. Dette peker kanskje også mot at Pauler 4 ikke tilhører de eldste 
preboreale lokalitetene. 

Lokaliteten ligger mellom I 08- 111 moh. Innad på flaten er det altså en høydeforskjell på inntil 
3 meter, mellom det høyestliggende aktivitetsområdet i nord og de lavestliggende i sørøst og 
sørvest. På rekonstruksjonen (figur 45 A) kan en se at den nordligste og høyestliggende funn
konsentrasjonen (aktivitetsområde A) ville med 110 m høyere havnivå, ha ligget fint til på et 
nes. Det var mulige havner både i nord og sør, mens resten av lokaliteten var oversvømt. I løpet 
av noen tiår ble så den sentrale delen av flaten og tilgjengelig for bosetning. Med lavere havnivå 
hadde lokaliteten fine havnemuligheter i sørøst og i sørvest (figur 45 8 og C). Antagelsen om 
flere faser med bosetning i strandkanten, blir styrket av et vannrullet avslag (9lx 35y SV, L3) i 
løsmasser på det lavestliggende område på lokaliteten, svabergområdet (aktivitetsområde C). I 
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samme 01måde ble det også funnet skarp flint. Avslaget indikerer at lokaliteten var bosatt flere 
ganger, mens havet fremdeles vasket rundt svabergene, og en gang etter at svabergene ble til
gjengelige for aktivitet. Da havet sank under 108 moh. ble lokaliteten mer utilgjengelig og ble 
forlatt. Datering på bakgrunn av relasjon til gammel strandlinje blir da ca. 8950- 8650 cal. BC 
Uf. strandlinjekurve hos Sørensen et al., bind I). Strandlinjedateringen av lokaliteten stemmer 
med andre ord overens med de typologiske og teknologiske trekkene i funnmaterialet. 

TOLKNING I LYS AV FUNN, STRUKTURER OG ANNEN FORSKNING 

UTSKILLING AV AKTIVITETSOMRÅDER 

Pauler 4 besto av flere avgrensede aktivitetsområder og funnområder på en omtrent 700 m2 stor 
flate. På den mest sentrale delen av flaten lå funnområdene og funnkonsentrasjonene tett. Det er 
ikke utført en omfattende sammenføyingsanalyse av funnmaterialet fra lokaliteten, men under 
katalogiseringsarbeidet ble det likevel observert flere artefakter som kunne passet sammen. 
Formålet med de begrensete sammenføyingsforsøkene var å få en pekepinn på hvorvidt de ad
skilte funnkonsentrasjonene kunne være samtidige eller ikke. Imidlertid var denne undersøkel
sen for begrenset til å sikkert kunne avgjøre dette. Definering av aktivitetsområder og tolking av 
indre boplassorganisasjon baserer seg derfor i hovedsak på funnkonsentrasjonenes relasjoner til 
strukturer og lokal topografi , funnsammensetting og den varierende bruken av råstoff på flaten. 

Hein Bjerck (et al. 2008:561- 566) har utført en analyse av funnmaterialet fra især en stor loka
litet på Nordvestlandet, lokalitet 48 , Nordre Steghaugan, Aukra kommune. På denne lokaliteten 
var det 18 større og mindre funnkonsentrasjoner med i hovedsak ett flintdeponeringspunkt. 
Analysen av funnkonsentrasjonenes innhold viste at en i hver funnkonsentrasjon fant et bemer
kelsesverdig og repeterende spekter av artefakter (Bjerck et al. 2008:250). De fleste av disse 
funnkonsentrasjonen var tilknyttet et ildsted (e.g. Bjerck et al. 2008: 232, 238). Bjerck (Bjerck 
ibid:250- 25 I) fremhever disse enhetene og knytter dem til boplassorganisering og samfunns
fonn. 

Aktivitetsområdene på Pauler 4 ble analysert med denne ideen som utgangspunkt. På lokalite
ten var det syv store og små funnområder med ett ell er flere deponeringspunkt. I flere av akti
vitetsområdene var det både en kraftig konsentrasjon av primært avslag, fragment og splinter, 
samt en tilliggende funnkonsentrasjon, med større variasjon i redskapstyper. I de fleste var de 
vanligste redskapskategoriene tilstede, med skiveøks, pilspisser, stikler, kniver og ulike red
skapsavslag. 

Det var imidlertid vanskelig å knytte funnkonsentrasjonene på Pauler 4 til sikre ildsteder, slik 
som Bjerck kunne gjøre på lok 48. På Pauler 4 var det ikke mulig å skille ut kullholdige eller 
andre fyllskifter i jordsmonnet, sett bort fra partier med mer eller mindre grus. Skjørbrent stein 
var i tillegg en usikker kilde til å påvise kulturell aktivitet (se kildekritisk diskusjon tidligere i 
kapittelet, samt i Pauler 2, Nyland, bind II) . Det ble likevel forsøkt å måle mengde skjørbrent 
stein. En viss konsentrasjon kunne sees rundt de utskilte ildstedene (figur 6), men som regel 
sammenfalt ikke konsentrasjoner av skjørbrent stein med ildstedstrukturene. Analyse av distri
busjonen av brent flint ga også et uklart resultat, da heller ikke den sammenfalt med ildstedene, 
men fulgte den generelle funnspredningen (figur 6). 

I et forsøk på å tydeliggjøre distribusjonen av varmepåvirket flint, ble flint som både var kra
kelert og hvitbrent skilt ut under katalogisering. Dette fordi lett oppvarming medfører krak
kelering, mens blant annet sterkere varme gjør at flinten endrer farge og blir hvit (Petersen 
1999[1993]:30). Spredningskartet for brent flint viser sammenfall med den generelle funnspred
ningen, men både krakkelert og hvitbrent flint var mer konsentrert til enkelte områder (figur 6 
vs. 46). Konsentrasjoner av hvitbrent flint lå ofte ved siden av ildstedene, i steinfrie områder. 
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Dette ble også observert på den tidligmesolittiske lokaliteten Bakke (Nyland og Amundsen , 
dette bind). Det er usikkert om dette kan tilskrives menneskelig aktivitet, men likevel verdt å 
merke seg for tilsvarende undersøkelser seinere. Ildstedene ble derfor definert ut fra sin form , 
mengde antatt skjørbrent stein og relasjon til funnkonsentrasjonene . 

Analyser av redskapsammensetting og utvidete anlyser av gjenstandene fra hvert enkelt 
aktivitets- og funnområde, bidrar til å kaste lys over boplassorganisering på flere nivå. I tillegg 
til å sammenligne de ulike funnområdenes spekter av redskapstyper, kan en også undersøke 
variasjoner innenfor samme funntype. På Pauler 4 ble mikrostiklene inndelt i fire ulike typer. 
Flere forskere har kommentert hvordan en produserer ulike typer mikrostikler ved ulike steg i 
prosjektilproduksjonen (De Bie og Caspar 2000, Miolo og Peresani 2005). Variasjoner i antall 
og typer mikrostikler innenfor ett funnområde, kan indikere hvor omfattende eller begrenset 
produksjonen av nye pilspisser var i hvert funnområde. Var det ny prosjektilproduksjon eller 
kun oppskjerping eller korrigering av odd? Spredningskartet (figur 47) viser at de fleste aktivi
tetsområdene på Pauler 4 har alle typer mikrostikler, mens det på noen få av aktivitetsområdene 
kun ble påvist enkelte av typene (aktivitetsområde Bog Fs). Gjennom slike utvidete gjenstands
studier kan en kanskje begynne å skille ut ulike typer opphold, eventuelt flere typer aktivitets
områder, innen for en bosetning. 

fLERE SMÅ, KORTE OPPHOLD PÅ STEDET 

På Pauler 4 ser en altså variasjoner i boplassorganisering. Det har trolig vært flere korte stopp, 
men også opphold som må ha vært av mer omfattende art. Blant de små, korte stoppene er akti
vitetsområde A. Dette lå på den høyestliggende delen av lokaliteten, med strandlinje 110 moh. 
Området lå da på toppen av et lite nes, nord for og i le av en stor stein. Det var gode havne
muligheter både i nord og i sør. Patinert flint i denne konsentrasjonen kan indikere at flinten lå 
åpent en stund før de ble dekket av torv. Redskapssettet besto av en skiveøks, spisser, særlige 
redskapsavslag, flekker og kjerner. En kan selvfølgelig ikke utelukke at området var i bruk 
samtidig med aktiviteten på den øvrige flaten , men dette aktivitetsområdets beliggenhet skiller 
det både høydemessig og topografisk fra de øvrige. I aktivitetsområde A er det benyttet flint og 
bergkrystall, mens på den øvrige flaten er det også brukt mye røykkvarts (figur 48). Område A 
representerer derfor trolig en enhet, en liten gruppe eller ett uavhengig, kort opphold. 

Aktivitetsområde B representerer trolig også en enhet eller liten gruppe på et kort stopp. Den 
lille funnkonsentrasjonen var avgrenset topografisk fra de øvrige og lå på en liten, sørvestvendt 
flate , i ly av et par bergknauser. Det var flere typer redskaper, blant annet en skraper, pilspis
ser, flekker og avs lag med retusj og andre særlige avslag (figur 39). Også her var kun flint og 
bergkrystall benyttet. Trolig er både aktivitetsområde A og aktivitetsområde B spor etter relativt 
korte stopp på fangstekspedisjoner. Hovedmengden funn med blant annet tre kjerner og flere 
kjernefragment lå rett nedenfor to større steiner. Funnenes og kjernenes plassering antyder at 
steinene kan ha vært benyttet som sitteplasser for flintknakkeren(e). En slik situasjon med en 
markert arbeidsstein er også dokumentert på andre tidligmesolittiske lokaliteter (Nyland 2009). 

Et av aktivitetsområdene som kanskje kan vitne om et lengre opphold, er aktivitetsområde C. 
Til tross for forstyrrelsene forårsaket under avtorving av svabergområdet i sørvest, tyder den 
store typevarisjonen av redskaper og den varierte råstoffbruken (figur 48) om utbredt aktivitet 
på svaberget i tidligmesolitikum. Forstyrrelsene vanskeliggjør imidlertid tolking av forholdet 
mellom aktivitetsområde C og de øvrige aktivitetso1mådene, men med utgangspunkt i råstoff
bruken kan en trekke noen mulige slutninger. Det ble funnet avslag av en hvit, finkornet kvarts , 
lik såkalt "melkekvarts" i både aktivitetsområde C, D og E. Det var flest kvartsavslag i aktivi
tetsområde C på svaberget, og noe mindre i aktivitets01mådene D og E. To av aktivitetsområ
dene (C og D) ligger omtrent like høyt over havet og knappe l O meter fra hverandre (figur 36). 
Det virker sannsynlig at en kan ha beveget seg rundt på den tilgjengelige strandflaten, avhengig 
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Figur 46. Distribusj onskar/el over krakke/ert og hvitbrent flint viser en noe mer konsentrert spredning enn for 
all varmepåvirket flint (figur 6). Eksponering/or høyere temperaturer er en ting som medførerfargeendring hos 
flint. Funnspredning er generert av ArcMap, hvor hvert funn er tilfeldig spredt innenfor graveenhet. Orginalteg
ning: Astrid Nyland, Toini Thommessen og Yvonne Dahl. Grafikk: Astrid Nyland. 
Figure 46. The distribution of white-burnl and crazedflint - exposed to very high tempera/ures - is somewhat 
more concentrated than the general dislribution of heat exposedflinl (cf Figure 6) (genera/ed in ArcMap, us ing 
random distribution within each excavation unit). 
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av vær, vind eller høy sjø. Med dette som utgangspunkt kan en også tenke seg at oppholdet på 
svabergene representerer lengre opphold. En annen mulighet er selvfølgelig at alle de nevnte 
aktivitetsområdene representerer enkeltstående, korte opphold. I tilknytning til aktivitetsområ
de D ble det blant annet påv ist et eget ildsted sammen med et variert sett redskaper. I aktivitets
område Eer det få funn og få redskaper, så tolkning av funksjon og tilhørighet blir derfor mer 
usikker. Kanskje kan en utvidet sammenføyingsanalyse gi klarere svar på disse spørsmålene. 

På den sentrale delen av lokaliteten (Fn og Fs) lå flere små knakkeplasser. Flere av dem lå så 
tett at de vanskelig kan skilles fra hverandre. En kan velge å se aktiviteten på hovedflaten som 
enkeltstående enheter etter flere separate opphold. Det er imidlertid også sannsynlig at de var 
samtidige. En finner igjen noen av de samme flinttypene i begge. For eksempel ser en at dist
ribusjonen av senonflinten med røde striper i all hovedsak konsentrerer seg til Fs, men finnes 
også i Fn (figur 48). 

En tolkning av de små og avgrensete funnområdene som enkeltstående opphold, gir et interes
sant bilde av menneskers stedstilhørighet. En tolkning av funnområder som samtidige gir på sin 
side et annet bilde, et bilde av et opphold av lengre varighet. 

ETT LENGRE OPPHOLD MED BOLIGSTRUKTUR? 

Aktivitetsområde Fs skiller seg ut fra de andre ved at det her ble skilt ut flere strukturer som 
knyttes til en sentral oppholdsflate med mulige spor etter en lett boligkonstruksjon, med flere 
tilliggende arbeidsområder (figur 49). Dette komplekset kan indikere et opphold av en viss 
varighet. 

Strukturene (stolpehull 1 og 2 og steinansamling 1 og 2) lå rundt en semi sirkulær, delvis steinfri 
flate på omtrent 4,5 m i diameter (figur 49 og 50). I sør og vest avgrenses flaten av steinete om
råder. Også spredningskartet for skjørbrent stein viser en økning i vitret eller brent stein rundt 
den sentrale flaten (figur 6). På den antatte inne-flaten i boligen, var det to små funnkonsen
trasjoner etter to knakkesekvenser, eventuelt to knakkere. Redskapstypene varierte noe mellom 
de to funnkonsentrasjonene. Spisser og mikrostikler dominerte i den nordligste, mens tre ski
veøkser, produksjonsavfall etter skiveøksproduksjon og annet avfall, lå i den sørligste (figur 
44). Inne i boligen var det kun slått flint og bergkrystall , mens røykkvarts og kvarts lå i funn
konsentrasjonene utenfor komplekset (figur 48). Funndistribusjonen inne gir også inntrykk av 
at funnspredningen var begrenset av vegger. Funnmengden avtok rett sør for stolpehull 2, rett 
øst for steinansamling 2 og 3 og vest for steinansamling 1. Ved undersøkelsen av strukturene 
ble det ikke påvist fyllskifter, verken i plan eller i profil. Derfor kan strukturenes funksjon ikke 
avgjøres med sikkerhet. Deres relasjon til flaten og funnene kan likevel sannsynliggjøre at de 
var støtter for stolper eller andre typer konstruksjonselement som kan knyttes til oppføring av et 
telt, en gapahuk eller en type hytte. Funnmengden økte igjen ved den antatte åpningen i sørvest. 

På bakgrunn av strukturenes relasjon til funnkonsentrasjonene på den ryddete flaten , samt den 
avgrensete semisirkulære spredningen av flint og bergkrystall, tolker jeg dette komplekset som 
et oppholdssted med tak og vegger, og åpningen vendt mot sjøen i sørvest (figur 49). Hvilken 
type overbyggning som kan ha stått på stedet, kan vi vanskelig avgjøre i dag, men en kan like 
fullt fokusere på funnspredningsmønstrene som interessant informasjon (Grøn 1995: 12). Arne 
Johan Nærøy (2000: 126) har tidligere vist hvordan denne typen spredningsmønstre på ryd
dete flater kan indikere inneområder med vegger som begrenser spredningen av flint, eventu
elt sentrale oppholdsområder. På de tidligmesolittiske høyfjellslokalitetene ved Fløyrlivatten , 
Rogaland, ble det dokumentert flere klare teltringer med spor etter innendørs knakking (Bang
Andersen 2003b: 19, 2003a: 197). 
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Figur 47. Spredning av de ulike typene mikrostikler på lokaliteten. Orginaltegning: Astrid Nyland, Toini 
Thommesen og Yvonne Dahl Grafikk: Astrid Nyland. Funnspredning generert av ArcMap. 
Figure 47. The distribution ofmicroburins (blue star = microburin with unintentional break; red star = proximal 
microburin; Yellow star = distal microburin; green star = other types) . 
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Figur 48. Råstoffdistribusjon på lokaliteten. Spredning av hvert funn tilfeldig innenfor graveenhet er generert av 
dataprogrammet ArcMap. Grafikk: Astrid Nyland. 
Figure 48. The distribution of different raw materials (genera/ed in ArcMap, using random distribution within 
each excavation unit) (flint = black dat; bandedfiint: green star; smoky quartz = red dat; rock crystal = blue 
dat; quartz = yellow dat). 
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Figur 49. Den røde sirkelen markerer et sentralt område som tolkes som "inneområdet" i et telt eller en gapa
huk I sørvest lå ildsted 2 (!ld2) og stolpehull I (Sth /) i åpningen til boligkonstruksjonen. Utenfor den antatte 
åpningen i teltet/gapahuken, lå også en mulig mødding. To andre mindrefunnkonsentrasjoner befant seg sør for 
boenheten, i ly av noen steinblokker; det er refittetflint mellom møddingen og den sørligste av disse. I skråningen 
vest for boenheten lå et område, tettpakket med stein (St.an.2). Dette er tolket som et arbeidsområde mellom 
boenheten og vannkanten. Orginaltegning og grafikk: Astrid Nyland 
Figure 49. The tentative ,;interior " ofa tent or light construction eire/ed in red The opening of the shelter was 
probably fac ing southwest, where Hearth 2 (!ld2) anda post hole (Sth I) is located A possible midden was also 
identified in this area. Two smal/er knapping zones were situated outside the shelfer, to the south of the opening, 
next to same boulders. Flint recovered Fom the midden has beenfitted to finds from the southern of these two 
knapping zones. The stane packing in the slope in Font of the shelfer (St.an.2) is intetpreted as an activity area 
betvl'een the shelfer and the Meso lithic shore. 

Knakking og redskapsproduksjon kan altså ha foregått " innendørs". Det er blitt foreslått at 
innendørs knakking indikerer vinteropphold, men det er også funnet spor etter knakking 
innendørs på sommerboplasser (Grøn 1995:55 , Hemek 2005:228- 229). 

Sørvest for den antatte hytteåpningen og det steinfrie partiet som avgrenser den store stei
nansam lingen (steinpakning 2), lå det en liten funnkonsentrasjon sammen med en del knytt
nevestore, skjørbrente steiner. Kanskje kan dette indikere en møddingsone utenfor boenheten 
(figur 49). I tillegg ble det nordøst for åpningen, påv ist ett ildsted (ildsted 3) og et område på 
steinpakning 2 hvor det kan ha vært anlagt et bål uten kantstein direkte på ste inene. 

Rett sør for boenheten lå to andre små funnkonsentrasjoner med blant annet en høy andel kni
ver og flekker med og uten retusj . Det var også noen få mikrostikler av "annen type" her (jf 
materialdel i dette kapittelet) (figur 47). Dette området sør for boligen var trolig ikke et primær
område for tildanning av nye pilspisser, eller flintknakkin g, men et område hvor en justerte og 
finpu sset spissenes odder, samt også jobbet med skjæreredskap. En begrenset analyse og refit
ting av flint og røykkvarts gjort under katalogisering, peker mot en sammenheng mellom en av 
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Figur 50. Oversiktsbilde av den sentrale boflaten, sett mot øst. Foto: Astrid Nyland. 
Figure 50. The central settlement swface, facing east. 

Varia 81 - Pauler 4 

funnkonsentrasjonen og den mulige møddingen utenfor den antatte boligåpningen. Et fragment, 
(91 x 4 7y, NV, L l ), fra en av de sørligste knakkeplassene i Fs, kan sammenføyes med et avslag 
med retusj som lå i i møddingen (95x 43y, SV, Ll) . 

Komplekset med boenheten og de små funnkonsentrasjonene tolkes som spor av ett lengre 
opphold, med flere samtidige arbeidsområder rundt en sentral boenhet. Komplekset kan også 
kanskje knyttes til aktivitetsområde Fn, da en karakteristisk flint med røde inklusjoner ble på
vist både i den antatte åpningen i tuften og i Fn (figur 48). 

Under graving fremsto steinansamling 2 (figur 31 , 49 og 50) som markant annerledes enn de 
andre steinete områdene på flaten . Den sluttet brått mot sør, vest og nord, og skrånet lett mot 
vest. Det store området, tettpakket med stein, kan opprinnelig ha vært en naturlig strandvoll, 
vasket frem av bølger da området lå i strandkanten. Ansamlingen med stein kan så ha blitt mo
difisert gjennom ulik aktivitet på boplassen. Kun noen få funn lå oppå, delvis mellom steinene 
i utkanten av steinansamlingen, mens en skraper samt flere flekker og avslag med retusj lå på 
hver sin side av strukturen. Det steinlagte området utenfor boligen kan ha vært brukt til arbeids
oppgaver som behøvde nærhet til sjøvann. 

Steinpakninger er tidligere observert i tilknytning til boenheter funnet på andre tidligmesolit
tiske lokaliteter. Anders Hagen (1977:20) kommenterer en tett steinsatt boplassflate på den 
tidligmesolittiske lokaliteten Mellommyr. Flere små og store avgrensete stein- og hellelegg
ninger på en tidlig-mellommesolittisk lokalitet på øyen Utsira i Rogaland, tolkes også som gulv 
(Nærøy 2004: 11). Robert Hemek (2005:65- 67) påpeker imidlertid at steinpakninger kan være 
vanlige på mesolittiske boplasser, men de var ikke nødvendigvis gulv. På Myrvatn I (Bang
Andersen 2003a: 195) er det også påvist en avgrenset steinpakning delvis utenfor en av telt
ringene (Bang-Andersen 2003a: 194). En sammenføyingsanalyse foretatt på materialet fra den 
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tidligmesolittiske lokaliteten Rørmyr II, Østfold, viste flere aktivitetsoner tilknyttet et hoved
oppholdssted. Skar og Coulson (1989:358) mener at de har påvist et lite arbeidssted, trolig et 
slaktested, på den tidens strand (Sheila Coulson pers.medd.). Det ble for øvrig ikke påvist en 
tilsvarende steinpakning på Rørmyr, som sees på Pauler 4. Steinansamling 2 ansees ikke å ha 
vært et gulv i en boenhet. Et utendørs arbeidsområde ved strandkanten er en sannsynlig tolk
ning av steinansamling 2. 

Ut fra eksemplene nevnt over, vil det si at også nomadiske jeger-sankere kan ha hatt mer kom
plekse bosteder og boplassorganisasjon enn det vi kanskje forventer av svært mobile grupper. 
Det er tidligere påpekt at det er på tide med en større åpenhet om hva vi definerer som rester 
av tidligmesolittiske boliger (Nyland 2009:411-412, Bjerck et al. 2008:560). Som Leif Inge 
Åstveit (2009 :420) bemerker, var kanskje det essensielle ved tidligmesolittiske boliger deres 
transportable egenskaper. 

Pauler 4 var trolig i bruk gjentatte ganger innenfor en relativt kort periode. Materialet viser po
tensialet for å påvise variasjon i boplassorganiseringen. Det viser både små knakkeplasser med 
ett deponeringspunkt, to knakkeplasser tett på hverandre med primært knakkeavfall i den ene 
og med diverse redskaper i den andre, og ikke minst knakkeplasser tilknyttet strukturer som kan 
indikere tilstedeværelse av et telt/gapahuk. I tillegg var svaberget tatt aktivt i bruk. Om en så 
finner gjentatte mønstre i funnspredningen på flere lokaliteter, kan en kanskje begynne å belyse 
et samfunns sosiale regler og kulturelle preferanser når det gjelder boplassorganisasjon. 

ENGLISH SUMMARY 

Pauler 4 was identified in 2005 by Vestfold County Council. The site is located on the north side 
of a valley running east- west from the southem outlet of Lake Farrisvannet in the outskirts of 
Larvik. Today, the site is situated on a terrace, 108- 111 m.a.s.l. , but it is believed to have been 
shore-bound during the period of use. A water-rolled flint flake recovered from the lowest part 
of the site strengthens this theory. The excavation was catTied out us ing conventional methods, 
with mechanical layers of 10 centimetres. Each excavation unit measured 50 cm x 50 cm. An 
area of321.5 m2 was excavated, anda total of 51.5 m3 ofsoil was removed. 13 751 artefacts 
of flint, rock crystal, smoky quartz and quartz were recorded. Fonna) and infonnal tools make 
up 5.9 % of the material. Among the diagnostic tools are 9 flake axes, 131 projectile points (or 
fragments thereof), 31 scrapers, I 6 burins and 148 microburins. The tools are characteristic of 
Early Mesolithic coastal sites in Norway, Southem Scandinavia and Northem Germany. The 
tool types and the location of the site indicate that the activities that took place here were related 
to bunting, gathering and fishing. Typology and sea leve] <lating implies that the site was inha
bited around 8950- 8650 cal. BC. 

Several flint concentrations of 700-4000 finds have been identified within different parts of 
Pauler 4. The range of activity areas suggest several periods of occupation. Nine features were 
also identified, among them three hearths. Several stone concentrations were also regarded as 
intentional. Some of the features are possibly part of a tent/hut-construction erected around an 
area cleared of stone. A flint concentration suggests that knapping took place inside the con
struction. Another major flint concentration was recorded by the smooth rockface close to the 
Mesolithic shore. Jf one accepts that the site saw multiple episodes of occupation, the activity 
areas reveal different types of settlement organization and possibly also certain cultural prefe
rences. 
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Pauler 6 - boplass fra tidligmesolitikum 

C5629 l , Pauler 407 1/1, Larvik kommune, Vestfold 

Lasse Jaksland 

INNLEDNING 

Varia 81 - Pauler 6 

Pauler 6 ble påvist ved prøvestikking og registrert som lokalitet 12 (ID 97794) av Vestfold 
fylkeskommune i 2005. Under registreringen ble det tatt 10 prøvestikk i området, hvorav kun 
ett var funnførende. I det positive prøvestikket ble det funnet ett fragment av slått flint (Iversen 
2007). 

E 18 Brunlanesprosjektet gjorde undersøkelser på boplassen i 2007 og 2008. I løpet av de to 
fe ltsesongene ble 158 m2 av lokaliteten undersøkt, og boplassen anses med dette for å være 
totalgravd. Det er i alt gjort 1233 funn av variert, li ttisk råstoff, som i hovedsak kommer fra 
to avgrensede aktivitetsområder. Det ble blant annet funnet pilspisser, skiveøks, skivemeise!, 
stikler og flekker. Typologiske og tekno logiske trekk ved funnmaterialet daterer aktiviteten til 
tid ligmesolitikum. Laveste funnivå på boplassen er 98 moh., og den typologiske/teknologiske 
dateringen samsvarer med en strandlinj edatering til 8850-8550 cal. BC. Den begrensede funn
mengden og funnspredningen antyder at boplassen har vært besøkt av en mindre gruppe, gjen
nom ett eller eventuelt to relativt samtidige, kortvarige besøk. 

Figur 1. Terrassen med utgravningsfeltene på Pauler 6 og Pauler 7 etterførste feltsesong (2007). Flyfoto: Tom 
Heibreen, KHM. 
Figure 1. Arial view of the settlement terrace and the excavated siles ?auler 6 and Pauler 7 towards the end of 
2007. 
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Figur 2. lokalitetens beliggenhet da strandlinjen lå opp mot terrasseflaten, ca. 98 meter høyere enn i dag, ca. 
8850-8550 cal. BC. A: Skjærgårdslandskapet i området, og B: lokalitetens nærmiljø. Gra.fikk: Lasse Jaksland. 
Figure 2. The location of Paul er 6 with the sea leve/ drawn at 98 m.a. s.l. (approximately 8850-8550 cal. BC). A: 
The location of the site within its archipelago. B: The local topography of the sile. 
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Figur 3. Boplassens beliggenhet. A: Etter 2007-sesongen, settfra vest, og B: Nær ferdig utgravd/elt i slutten av 
sistefeltsesong (2008), settfra nord. Foto: A: Tom Heibreen, KHM, og B: Lasse laksland. 
Figure 3. The present topography of the site, at the end of a small bog. A: Photofacing east (2007). 8: Photofacing 
south towards the end of the excavation (2008). 
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BELIGGENHET OG TOPOGRAFI 

Pauler 6 ligger i dag 98 moh., på en terrasse i en bratt, sørvendt dalside, på et høydedrag som av
grenses av søndre del av Farrisvannet i øst og nord, en trang dalbunn i sør og Kjoseveien i vest. 
Lokaliteten ligger ca. 5,5 km nordvest for Larvik sentrum og 350 m øst for Paulertjønna. (fig. 
1 her og fig . 1 i innledning dette bind). Boplassen ligger på vestre halvdel av en stor, langsmal 
terrasseflate. På østsiden av samme terrasse ligger boplassen Pa uler 7 ( dette bind) . Totalt dek
ker terrasseflaten et areal på 3,5 mål , med største utstrekning ca. I 00 m øst-vest. I nord er flaten 
avgrenset av bratt, stigende terreng opp mot Pauler 1 (Bind Il), og mot sør av kraftig fall ned 
mot dalbunnen. Mot vest er terrassen avgrenset av kupert stigning, mot øst av fall ned mot et 
bekkedrag. Flaten heller moderat mot sør og øst, og er relativt åpen mot sør (fig. 1, 2, 3 og 4). 

Typologisk og teknologisk datering (se datering) holdt opp mot strandlinjekurven for området 
(Sørensen et al. Bind I) viser at lokaliteten må ha ligget nær den samtidige kystlinjen da bo
plassen var i bruk. Dersom kommunikasjonsmuligheter vektlegges, medfører også det bratte 
terrenget nedenfor og ovenfor terrassen at stedet var best egnet da strandlinjen sto opp mot 
boplassflaten. Lokaliteten lå da på sørsiden av "Paulerøya", ut mot et sund, i et utpreget skjær
gårdslandskap. Sør for sundet lå det en øygruppe som har tatt av for vind og sjø fra havområdet 
som i dag heter Skagerrak (fig. 2). 

Boplassen med det funnførende området ligger på en svakt forhøyet (fra øst og vest) del av ter
rassen , og er avgrenset av svaberg i sør og berg i nord. Svaberget skjermer boplassflaten noe 
mot vind fra sør og sørvest. Undergrunnen i det funnførende området er godt drenert, mens 
undergrunnen umiddelbart øst og vest for funnområdet er fuktig . Mot vestsørvest, med fal
lende terreng, øker tykkelsen på torvlaget gradvis, og har største tykkelse på ca. en meter, fem 
meter fra den vestlige feltavgrensningen . Undergrunnen her utgjør laveste punkt i en naturlig 
forsenkning. Ved pollenanalyse av torvprøver fra forsenkningen (rapport Høeg 2008a), ble det 
blant annet funnet pollen av or i bunnen av torvlaget. Dette viser at torvtilveksten startet etter at 
boplassen hadde gått ut av bruk, et stykke ut i boreal/mellommesolittisk tid. Da boplassen var i 
bruk, var det sannsynligvis brakkvann i forsenkningen. Nærmeste ferskvannskilde for gruppen 
som brukte boplassen var trolig høyereliggende deler av bekkeravinen som avgrenser terrasse
flaten rett øst for Pauler 7. Med strandlinjen stående rett i underkant av boplassflaten, kan områ
det umiddelbart vest for de påviste aktivitetsområdene ha fungert som en god og skjermet havn. 

Terrassen har i moderne tid vært bevokst med blandingsskog. Løvtrærne dominerer, med bøk 
som mest tallrike art. Øvre del av løsmassene på flaten består i hovedsak av finkornede strand
sedimenter med relativt lite innblandet stein og morenegrus. Det finnes riktignok en del ut
erodert blokkstein fra fjellet som avgrenser terrassen mot nord, men spredningen er i hovedsak 
begrenset til et belte langs fjellkanten. Blokkene ute på selve terrassen er fåtallige og ligger med 
få unntak på overflaten. 

I jordprofilet kunne det skilles ut et mørkt råhumuslag, et grålig bleikjordslag og et, oransje til 
rødlig, utfellingslag. Visuelt minnet jordprofil et mye om et podsolprofil , som er vanlig i Oslo
fjordregionen. Podsoleringen var imidlertid ikke særlig utviklet og mineraljorden (bleikjords
og utfellingslaget) var humusholdig. Innslaget av humus gjør at en må kunne karakterisere jord
typen som en svakt podsolert brunjord, og utviklingen av bleikjordssjikt antyder sure forhold 
(klassifisering av jordtype ble gjort på stedet i samarbeid med kvartærgeolog Rolf Sørensen (jf. 
også Sørensen et al. Bind I). Torv-/råhumuslagets tykkelse er svært varierende etter hvor man 
befinner seg på flaten. I tørre, godt drenerte områder er tykkelsen ca. 1 cm, i fuktige, dårligere 
drenerte områder, opp til l m (i naturlige forsenkninger) . Store deler av terrassen fremstår som 
svært fuktig og lite egnet som boplassområde i relativt lang tid etter en nedbørsperiode. Dette 
skyldes at øst-vest-gående bergterskler ved terrassekanten i sør demmer opp vann etter nedbør. 
Bleikjordslagets forekomst/tykkelse varierer også kraftig med de lokale dreneringsforholdene. 
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MÅLSETNING OG PROBLEMSTILLINGER 

Det var vanskelig å vurdere hva aktiviteten på denne 3,5 mål store terrassen representerte etter 
registreringsresultatene. Det var tatt en rekke prøvestikk på hele terrassen , og resultatet var funn 
av ett flintfragment på den vestre delen (Pauler 6) og funn av ett flintavslag på den østre (Pauler 
7). De to funnstedene var registrert som separate boplasser/funnsteder (Iversen 2007). 

En problemstilling var hvorvidt det var sammenheng mellom funnstedene på vest- og østsi
den av terrassen. Det var ingen topografisk avgrensning mellom funnstedene , men avstanden 
mellom dem var 50 m og det var ikke gjort funn i de mellomliggende prøvestikkene. Etter 
registreringsresultatene å dømme var funnfrekvensen åpenbart lav. Det ble derfor antatt at ikke 
alle aktivitetsområder nødvendigvis var påvist og avgrenset under registreringen. Gjennom en 
forundersøkelse ble det derfor gravd prøveruter med relativt stor tetthet i hele terrassens leng
deretning. Det ble kun gjort nye funn i tilknytning til funnstedene fra registreringen. Dette 
viste at de opprinnelige funnene tilhørte separate, avgrensede aktivitetsområder på hver sin side 
av terrassen. Forundersøkelsen viste også at det mellomliggende området har vært lite egnet 
som boplassflate grunnet dårlige dreneringsforhold. I de videre undersøkelsene ble derfor de to 
funnstedene behandlet som separate boplasser. 

Prøverutene på Pauler 6, på den vestre delen av terrassen, hadde lav funnfrekvens og viste til 
en begrenset arealbruk. Konklusjonen var derfor at aktiviteten ikke kunne ha vært særlig om
fattende, og at funnene sannsynligvis var resultatet av ett, eller et fåtall kortvarige besøk. Med 
forutsetning om at boplassen hadde vært strandbundet, ble den derfor ansett som ideell for å 
belyse typologiske og teknologiske forhold knyttet til dette (kronologiske) høydenivået. Ved en 
totalgravning ble det videre antatt at man ville få god oversikt over hvordan forskjellige aktivi 
teter på boplassen hadde vært organisert. 

For øvrig ble undersøkelsene utført i henhold til de mer overordnede problemstillingene som 
var formulert for prosjektet Uf. fellesdel ; Bind I). 

UTGRAVNINGEN OG METODE 

Forundersøkelsens mål var å påvise og avgrense funn og strukturer. Det ble derfor gravd prø
veruter langs en innmålt akse i hele terrassens lengderetning. Det ble også gravd prøveruter 
langs tverrakser, ut fra lengdeaksen, i områder der topografi og undergrunnsforhold antydet et 
visst potensial for aktivitet. Prøverutene ble lagt innenfor et innmålt koordinatsystem og grave
enheten var ruter på 50 x 50 cm, med tykkelse I 0 cm. Det ble brukt samme graveenhet og koor
dinatsystem under for- og hovedundersøkelsen. Prøverutene ble gravd i ett til tre 10 centimeters 
lag, eller ned til fast fjell , fra og med overgangen mellom torv og undergrunn. 

Etter forundersøkelsen ble hele den 3,5 mål store terrasseflaten avtorvet med gravemaskin. Den 
maskinelle avtorvingen var ikke kun ment som et arbeidsbesparende middel for det etterføl
gende manuelle gravearbeidet, den ble også brukt metodisk for å påvise eventue ll e strukturer og 
funnkonsentrasjoner som ikke var funnet under forundersøkelsen. Det ble imidlertid ikke påvist 
nye strukturer eller aktivitetsområder under den maskinelle avtorvingen. 

Det ble også sjaktet med gravemaskin i den fuktige forsenkningen/myrsøkket rett vest for de 
påviste aktivitetsområdene (se fig. 4). Dette ble gjort for å se etter utkast/aktivitetsspor i det 
som antas å ha vært strandsonen/havnen da boplassen var i bruk, og for å få en bedre forståelse 
av naturstratigrafiske forhold. Det ble imidlertid ikke gjort funn i forbindelse med sjaktningen, 
men profilet i sjaktveggen bidro til økt forståelse av lokal naturstratigrafi. 

Hovedundersøkelsen foregikk etter konvensjonell e metoder. Det ble gravd i mekanisk oppdelte 
ruter og lag, med spade og graveskje, og alle løsmasser ble vannsåldet i netting med maske-
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vidde 4 mm. Målet var totalgraving, slik at det ble gravd til man hadde god funnavgrensning 
både horisontalt og vertikalt. Underliggende lag ble konsekvent gravd der det ble gjort funn i 
nedre del av laget over. For å opprettholde best mulig oversikt i planet, ble hvert lag fullstendig 
ferdiggravd før neste ble påbegynt. 

Det ble til sammen gravd 157,75 m2 i plan. Samlet volum utgravde og vannsåldede masser 
ti lsvarer 28, 1 m3

• Med et forbruk på 129 dagsverk, gir dette et gjennomsnitt på 0,22 m3 gravd 
pr dagsverk. 

Overordnede topografiske trekk i utgravningsområdet ble innmålt ved hjelp av totalstasjon. 
Steinspredning i toppen av lag 2 ble tegnet inn i rutesystemet og antatt skjørbrent stein ble 
dokumentert i volum pr graveenhet. Det må imidlertid bemerkes at det å skille ut skjørbrent 
stein fra annen stein var svært vanske lig (se under kildekritikk her og i fellesdel; Bind I). Denne 
delen av dokumentasjonen må derfor betraktes som spesielt subjektiv. Utgravningsornrådet og 
de forskje llige lagoverflatene i feltet ble ellers dokumentert med foto. 

Lag lag 1 lag 2 lag 3 
Utgravd areal 157,75 m2 92,25 m2 20,50 m2 

Tabell 1. Utgravd areal i de.forskjellige lagene (se også.fig 5). 
Table I. The ex/ent of the excavated area pr 10 cm layers ( l-6). 
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NATURVITENSKAPLIGE PRØVER OG ANALYSER 

I et grid med enheter på 0,5 m x 0,5 m, tilsvarende rutesystemet, ble det tatt inn jordprøver fra 
lag 2 (anrikningslaget) i hele utgravningsområdet. Prøvene ble tatt med tanke på å få utført 
fosfatanalyser og å måle magnetisk susceptibilitet (MS). Prøvene er imidlertid ikke innsendt 
til analyse. Grunnet økonomiske begrensninger, har heller tilsvarende prøver fra større og mer 
komplekse boplasser blitt prioritert. 

Det ble også samlet inn kull i form av jordprøver og prøver av skjørbrent stein fra et ildsted. 
Disse prøvene var ment som grunnlag for 14C-, termoluminecens (TL)- og optisk stimulert lu
minecens (OSL)-datering. Grunnet kildekritiske forhold, blant annet senere vegetasjonsbranner 
og det som åpenbart synes å være feildateringer av ildsteder på andre boplasser i prosjektom
rådet, er heller ikke dette materialet innsendt til analyse (se mer under kildekritiske forhold her 
og fellesdel i Bind I, og under andre lokaliteter i Bind Il og Bind III). 

KILDEKRITISKE FORHOLD 

Det har vært skogsdrift i undersøkelsesområdet i moderne tid. Det ble da også funnet et økse
bryne, av samme type som har vært brukt fra jernalder og frem til vår tid, på lokaliteten. Un
dergrunnen i utgravningsfeltet fremstår imidlertid som uberørt av inngrep i forbindelse med 
skogsdriften. 

Noen steinansamlinger, i hovedsak på østlig del av terrassen , er sannsynligvis også spor etter 
aktivitet i nyere tid . Disse ligger ovenpå torva og er lite nedgrodde eller jordblandede. Etter å 
ha studert jordprofil et på lokaliteten, anser kvartærgeolog Rolf Sørensen at det ikke er noe som 
tyder på at terrasseflaten har vært oppdyrket. Steinansamlingene må derfor skyldes annen akti 
vitet enn rydding i samband med oppdyrking. En mulig tolkning er at terrassen har blitt delvis 
ryddet i forbindelse med at den en gang har vært i bruk som beite eller som eng for slått. En 
annen mulighet er at det er ryddet noe i forbindelse med skogbeplantning; det står plantet skog 
flere steder i prosjektområdet i dag, og store deler av Vestfold har etter alt å dømme vært avsko
get flere ganger i etterreformatorisk tid, grunnet stor etterspørsel etter tømmer og brennvirke (se 
kapittel om kildekritikk i fellesdel , Bind I). 

Det som i høyest grad har påvirket det opprinnelige kildematerialet på boplassen er generelt 
dårlige bevaringsforhold for organisk materiale og boplassens relativt høye alder Uf. kildekri
tikk i fellesdel; Bind I). Foruten littisk materiale er det kun påvist kullbiter, og disse skal etter 
all sannsynlighet ikke knyttes til den undersøkte steinalderaktiviteten. Det er funnet kullbiter i 
torven og i alle gravde lag på boplassen, over hele terrasseflaten. Sjaktveggen i forsenkningen 
rett vest for boplassen viste da også at det var flere kul I horisonter i det tykke torvlaget. Jord-/ 
torvsøylen herfra som ble pollenanalysert hadde kullstøv i samtlige tre nivåer som ble mikro
skopert (rapport Høeg 2008a). Som omtalt under beskrivelse av topografi og beliggenhet, ble 
dette torvlaget dannet lenge etter at boplassen var i bruk, og kullet herfra kan derfor ikke ha 
noen relasjoner til den påviste steinalderaktiviteten på stedet. 

Det er ikke belagt annen yngre aktivitet i området enn skogsdrift. En nærliggende tolkning med 
hensyn til de relativt omfattende kullforekomstene er derfor at trær og vegetasjonsdekke på 
terrasseflaten har brent mange ganger etter at steinalderboplassen gikk ut av bruk. Den krono
logiske spredningen i dateringsresultater (' 4C-dateringer) fra andre boplasser i prosjektområdet 
støtter også en slik tolkning Uf. kildekritisk diskusjon i fellesdel; Bind I og andre lokaliteter; 
Bind II og Bind llI) . 

Fraværet av samtidig og daterbart organisk materiale i god kontekst, medfører at aktiviteten 
ikke direkte kan 14C-dateres. Dårlige bevaringsforhold for beinmateriale gjør at man heller ikke 
kan si noe sikkert om ervervsmessige forhold. 

66 



E 18 Brunlanesprosjektet Varia 81 - Pauler 6 

De kildekritiske problemene med 14C-datering av kullbiter fra boplassen var man klar over før 
avsluttet graving siste feltsesong. Som et alternativ ble det derfor besluttet å samle inn skjør
brent stein for TL-/OSL-datering. En samlet vurdering av de kildekritiske forholdene, førte 
imidlertid til at vi hell er ikke valgte å sende inn dette materialet til datering (jf. kildekritisk 
diskusjon i fellesdel; Bind I). 

Det å vurdere hvilke steiner i utgravningsfeltet som var skjørbrente var vanskelig. Den endelige 
bestemmelsen må derfor anses som subjektiv. Alt fast berg i området, og så godt som all stein 
på terrasseflaten, er av larvikitt. Dette er en bergart som vekselvis kan varmes opp og utsettes 
for frost en rekke ganger uten at dette nødvendigvis vises i ettertid. Videre er det slik at stein 
som eventuelt har sprukket opp i forbindelse med ildstedsbruk ikke nødvendigvis skiller seg fra 
naturlig forvitret og/eller frostpåvirket stein (jf. kildekritikk i fellesdel ; Bind I). 

Problemene med å skille brent og ubrent stein og den kraftige utvaskningen var av betyd
ning for påvisning av strukturer. Det var imidlertid relativt få naturlig forekommende stein 
på/i boplasslaget, noe som gjorde tolkningen mindre problematisk. Distinkte og tilsynelatende 
menneskeskapte oppsamlinger av stein/"skjørbrent" stein, i ellers relativt steinfrie områder, 
kunne derfor skilles ut. Disse potensielle strukturene ble deretter vurdert ut i fra hvilke relasjo
ner de hadde til øvrig funnmateriale og funnspredning. Ett mulig ildsted og det som antas og 
være rester av et annet, ble skilt ut under disse forutsetningene (se mer under strukturer). 

FUNNMATERIALET 

Det er kun funnet littisk materiale på boplassen. Samlet er det gjort 1233 funn, der 12 I O (98 %) 
er av varierende flintkvaliteter, mens kun 23 (2 %) er av annen bergart (tab. 2). Det er funnet 21 
morfologisk definerte redskaper, inkludert fragmenter, noe som utgjør en andel på i underkant 
av 2 % av det totale funnmaterialet. Om en inkluderer alle stykker med sekundærbearbeidning 
og/eller distinkte bruksspor, er andelen på i overkant av 5 %. 

Det finnes også en del stykker uten retusj , spesielt flekker og litt større avslag, som har kant- og 
eggskader som kan skyldes bruk. En større andel av disse mulige "uformelle redskapene" (jf. 
Callanan 2007) har trolig vært brukt som skjæreredskaper. Dette kan likevel ikke avklares uten 
at det foretas slitespor-/brukssporanalyser. Det er imidlertid usikkert i hvilken grad funnmate
rialet er egnet for slike analyser, da overflaten på mange artefakter har polerte partier (gloss), 
som etter alt å dømme skyldes friksjon grunnet bevegelser i løsmassene (turbasjon). 

PILSPISS- OG MIKROLITTMATERIALET 

Alt pilspiss- og mikrolittmateriale er av flint. Det er funnet 13 pilspisser/mikrolitter, inklu
dert fragmenter av slike (fig. 6). Av disse er 7 høgnipenspisser, 2 lansettmikrolitter og 4 ikke 
nærmere bestemte oddfragmenter. Videre er det funnet 18 mikrostikler og 3 forarbeider til 
pilspisser/mikrolitter. 

Høgnipenspissene 

Høgnipenspissene skiller seg klart fra andre pilspisser/mikrolitter ved at de har tilnærmet total
retusjerte, steile sidekanter, er jevnt over små og ved at de er svært tykke i forhold til lengde/ 
bredde (jf. Nordqvist 2000:fig. I 46, Waraas 200 I :45). Utenfor Skandinavia går spisser med en 
tilsvarende morfologi under navn som "drill bits" eller "Meche de Foret" (jf. Barton 1992:229, 
Heinen 1998). 

Høgnipenspissene fra boplassen (fig. 6; a-f) er fra 1,5-1 ,8 cm lange, 0,4-0,5 cm brede og 0,2-0,3 
cm tykke. Tre av dem synes å ha treffskader (fig. 6; b, c og e). Videre er to av spissene brent (fig. 
6; a og e), noe som eventuelt kan bety at disse har sittet i et bytte som er tilberedt over et ildsted. 
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Hovedkategori Ant. % Delkategori/(merknad) Ant. 
FLINT 
Sekundærbearbeidet/Redskap: 
Øks/Meisel: I 0,08 Skivemeisel I 

Pilspiss/M ikro litt: 13 1,05 Høgnipenspiss 7 
Lansettmikrolitt 2 
Oddfragment (fra lansertmikro lirt ?) 2 
Odd avs lag ( oppskjerpningsmikrostikkel) 2 

Stikke!: 2 0, 16 Kantsti kkel på retusj I 
Dobbel kan tstikkel på brudd I 

Skraper: 2 0,16 Konveks ende (fragmentert og brent) 2 
Kni v: I 0,08 Flekkekni v, skråbuet enderetusi I 
Flekke med retusj/bru ksspor: 4 0,32 Bruksspor fo renlig med knivbruk 3 

Li te regulær fl ekke med di verse retusj I 
Avs lag med retusj/bruksspor: 7 0,57 Bruksspor forenlig med kn ivbruk 3 

Avs lag med di verse retusj/bruksspor 4 
Fragment med retusj/bruksspor: 15 1,21 Fragment med tanning og retusj I 

Fragment med di verse retusj 14 
Sekundærbearbeidet/Produksjonsavfall: 
Pi I spiss-/111 i kro I i ttfora rbeid : 3 0,24 Emne fo r lansettrni kro li tt (?) 3 
Mikrost ikke l: 16 1,30 Proksimal mikrostikkel 13 

Di stal mikrostikkel 3 
Sum sekundærbearbeidet flint 64 5,20 64 

Pr i mærbea rbeidet/ Pro duks Jons a vfa I I: 
Kj erne: 5 0,4 1 Ensidig fl ekkekjerne med en plattfo rm I 

Uregelmess ig kjerne 4 
Ryggfl ekke: 3 0,24 Tosidig ryggfl ekke I 

Ensidig ryggfl ekke 2 
Stikkelavs la_g: I 0,08 Stikkelavs lag på brudd I 

Flekke: 173 14,03 Flekke (bredde > 8 mm) 132 
Mikrofl ekke (bredde :S 8 mm) 4 1 

Avs lag: 462 37,47 (fl ere med mulige bruksspor) 462 
Fragment: 359 29, 12 (fl ere med mu li ge bruksspor) 359 
Sp lint: 143 11 ,60 Spl int, mikroavs lag (:S I O 111111) 58 

Spli nt, frag ment ( :S I O 111111) 85 
Sum primærbearbeidet flint II 46 92,94 1146 

Sum all flint 121 0 98,13 1210 
Bergkrystall/Røykkvarts 
Avslag med retusj (bergkrysta ll ): I 0,08 Avs lag med rett retusj I 
Flekke (røykkvarts): I 0,08 Flekke (i to deler, fra relati vt stor krystall) I 
Kjerne (bergkrystall ): 3 0,24 Uregelmess ig kjerne (krystallfasetter) 3 
Avs lag (bergkrystall): 2 0, 16 Avs lag (små) 2 
Fragment (bergkrystall ): 4 0,32 Fragment (små) 4 

Sum bergkrystall/røykkvarts 11 0,89 11 
Metarhyolitt 
Øks: I 0,08 Skiveøks ( eirn:skader) I 
Flekke: I 0,08 Flekke (stor, i to deler) I 

Avslag: 6 0,49 Avs lag (to store, fi re små) 6 
Fragment: 3 0,24 Fragment (ett stort, to små) 2 

Sum metarhyolitt Il 0,89 11 
Granitt 
Knakkestein : I 0,08 Knakkestein (relati vt stor/tung: ca. 0,4 kg) I 

Sum granitt 1 0,08 1 
Sum alle funn 1233 100 Sum alle funn 1233 

Tabell 2. Funnmaterialet fra ?auler 6 inndelt i råstoffer og morfologiske kategoria 
Table 2. Classification of thefindsfrom ?auler 6, according to mo,phology and raw materials. 
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Høgnipenspissen har både vært tolket som et prosjektil og som et som bor/drillbit (se for 
eksempel op.cit. , Fuglestvedt 2009:134, Nordqvist 2000, Schmitt 1998:11 - 12, Schmitt et al. 
2009: 13 fig 7a, Waraas 2001 ). For å belyse spissens funksjon nærmere har prosjektet fått utført 
slitespor-/brukssporanalyser på høgnipenspisser fra Pauler 6 og Pauler 1 (se rapport av Knuts
son & Knutsson i appendiks i Bind I). Resultatene av disse funksjonsanalysene diskuteres nær
mere under sammenstillingen av prosjektets utgravningsmateriale (se fellesdel; Bind I). Når 
det gjelder høgnipenspissens funksjon, skal det derfor her kun kort nevnes at en majoritet av de 
undersøkte spissene har spor som antyder prosjektilbruk, men at det også finnes spor på enkelte 
spisser som tyder på at de kan ha vært brukt som bor, syl eller pren ( op. cit.). 

Grunnet omfattende retusjering og en relativt symmetrisk form , er det i mange tilfeller vanske
lig å avgjøre hva som er odd og base på en høgnipenspiss. Kun i tilfeller der spissene har typiske 
skuddskader er dette gitt. Høy grad av retusj medfører også at det er problematisk å avgjøre om 
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Figur 6. Pilspisser av flint: Høgnipenspisser (a - j). Enkle lansettmikrolitter; en på hengseljlekke (g) og en med 
skade i basen (h). Stiplet, hvit linje markerer kanter med retusj. Hvit sirkel markerer proksimal ende der slagbu
/en og/eller deler av proksimalsiden mangler. Fotomontasje etter foto av Kirsten J. Helgeland og EL/en C. Holte, 
begge KHM 
Figure 6. Arrow heads of flint: Høgnipen-points (a-f) ; Lanceolates - one made on a hinged biade (g) and one on a 
damaged base (h). Hatched lines mark retouched edges. White eire/es mark proximal ends where the bulb or parts 
of the proximal end is missing. 
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spissene er tilvirket med mikrostikkelteknikk eller ikke. Slagbulene mangler, men det er ikke 
påvist mikrostikkelfasetter. Eventuelle mikrostikkelfasetter kan imidlertid være overretusjert. 
Størrelsen og formen på mikrostiklene som er funnet på denne lokaliteten antyder likevel at 
disse skal knyttes til produksjonen av lansettmikrolitter, der det er et helt annet forhold mellom 
bredde/lengde og tykkelse (se under beskrivelse av lansettmikrolitter). Det finnes derfor ingen 
indikasjoner på at høgnipenspissene fra boplassen er tildannet med mikrostikkelteknikk 

Hvorvidt det er flekker eller avslag som har vært brukt som emner for høgnipenspissene kan 
ikke bestemmes med sikkerhet. Dette skyldes at store deler av det opprinnelige emnet er fjernet/ 
bortretusjert under tilvirkningen av spissene. Videre er det stor variasjon i slagringenes retning 
på spissenes ventralside, noe som viser at forarbeidene ikke har vært tatt ut av emnene på en 
regelmessig måte. Forarbeidene har både vært tatt ut på tvers av og langs med emnenes lengde
akser, ikke ulikt hvordan emnene til eneggede spisser er tatt ut (se for eksempel Heiskog et al. 
1976:25 fig. 15) 

Lansettmikrolittene og mikrostiklene 

Det er funnet to lansettmikrolitter på boplassen (fig. 6; g og h) . En (g) er intakt og laget på 
hengsel flekke, der hengeselsiden utgjør lansettens base. Denne er 21 ,3 mm lang, 9, 1 mm bred 
og 4, 1 mm tykk. Den andre (h) har en støtskade i basepartiet, trolig oppstått mellom skjefte 
og base i forbindelse med treff. Denne er 28,3 mm lang, 9,9 mm bred og 2,5 mm tykk. Begge 
har uretusjert base, skrå retusj mot odden på ene siden og motstående uretusjert egg, og begge 
har odd i flekkens proksimalende, der slagbulen mangler. En av lansettene (h) har synlig mik
rostikkelfasett, mens en eventuell mikrostikkelfasett kan være etterretusjert på den andre (g). 
Førstnevnte lansett, og trolig også den andre, er derfor laget med regulær mikrostikkelteknikk. 
Det er funnet 13 proksimale mikrostikler på boplassen, som ut fra størrelse, form og morfologi 
er forenlig med produksjon av lansettmikrolitter (se fig. 7; a-g). 

Det er også funnet fire oddfragmenter. To av disse er oddoppskjerpnings-mikrostikler, eller så
kalte "krukowski-mikrostikler" (fig. 7; k og 1) (se også Barton 1992:235 fig . 5. 27. 1-2), mens 
to er av mer ordinær type. Alle oddfragmentene har skrå retusj mot odden på en side og en mot
stående uretusjert egg. Tre har proksimal odd, mens slagretningen ikke kan bestemmes på den 
fjerde . Alle mangler slagbule. Oddopskjerpnings-mikrostiklene er såpass skadet (treffskade) i 
oddpartiet at det ikke er mulig å avgjøre hvorvidt disse har hatt mikrostikkelfasett. Av de to mer 
ordinære oddfragmentene har en synlig mikrostikkelfasett, mens den andre har en oddskade, 
sannsynligvis en skuddskade, som gjør det vanskelig å bestemme dette. Av spisser er det kun 
påvist høgnipenspisser og lansettmikrolitter på boplassen, og oddfragmentene har klare morfo
logiske fellestrekk med oddene på lansettmikrolitter. De er derfor sannsynligvis fragmenter av 
slike. 

Tangespisser og eneggede spisser kan imidlertid ha morfologisk lignende odder som lansett
mikrolittene, det kan derfor ikke utelukkes at oddfragmentene kommer fra slike typer. 

Det finnes tre mikrolittforarbeider i materialet (fig. 7; m-o). Alle er laget på flekker, der slagbu
len er fjernet med regulær mikrostikkelteknikk. Ut fra morfologi og størrelse, er det nærliggen
de å tenke seg at disse har inngått i lansettmikrolittproduksjon. Forarbeidene kan være forkastet 
fordi bruddet/mikrostikkelfasetten danner en for stor vinkel med flekkens lengdeakse, noe som 
ville gitt en for butt odd på lansetten. 

Blant mikrostiklene finnes det også tre distale mikrostikler (fig. 7; h-j). Disse skal trolig også 
regnes som avfall etter spiss-/mikrolittproduksjon. Ut fra det foreliggende funnmaterialet er det 
imidlertid vanskelig å knytte disse til produksjon av bestemte spisstyper. 
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Figur 7. Produksjonsavfall etter bruk av mikrostikkelteknikk, alle av flint: Lang, proksimal mikrostikkel, der den 
fjernede distaldelen av flekken er brukt videre som mikrolittemne, eventuelt mikm littemne der distalenden er fjer
net med mikrostikkelteknikk (a) , proksimale mikrostikler (b - g), distale mikrostikler (h - J), oddoppskjerpnings
mikrostikle1; såkalte "krukowski-mikrostikler ", begge med skuddskade (k og 1) og mikrolittforarbeider (m - o). 
Stiplet, hvit linje markerer kanter med retusj. Hvit sirkel markerer proksimal ende der slagbu/en og/eller deler av 
proksimalsiden mangle!'. Fy lt, hvit sirkel markerer stykker der proksimalsiden/slagbulen er inntakt. Fotomontasj e 
etter foto av Kirsten J. Helgeland og Ellen C. Holte, begge KHM 
Figure 7. Waste material of flint fi'om the production of microliths apply ing the microburin technique: Long, 
proximal microburin where the (absent) distal end of the blade is reused as a microlith blank, alternatively a 
microlith blank where the distal end has been removed apply ing the microburin technique (a); microburins on 
the proximal end (b-g); microburins on the distal end. (h-j); microburins made on reshaped points - sa cal/ed 
"krukowski-microburins " - both with impact damages (kand I) ; Microliths at preparatory stages (m - o). Hat
ched lines mark retouched edges. White eireles mark proximal ends where the bulb or parts of the proximal end is 
missing. Filled eireles mark proximal ends where the bulb is intact. 

ØVRIGE REDSKAPER 

Av større redskaper er det funnet 1 skivemeisel av flint og 1 skiveøks av metarhyolitt. Andre 
definerte redskapstyper er 2 stikler, 2 skrapere og 1 flekkekniv, alle av flint. 
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Figur 8. a: Skivemeise/ av flint. b: Skiveøks av metarhyolitt, med eggskader Fotomontasje etter foto av Kirsten J. 
Helgeland, KHM. 
Figure 8. a: Flake chisel of.flint. b: Flake axe ofmetarhyolite. 
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Skivemeiselen av flint (fig. 8a) 

Det har ikke vært vanlig å finne skivemeisler av flint på norske TM-boplasser, mens typen reg
nes som et ledeartefakt for vestsvenske TM-boplasser/Hensbackakultur (Nordqvist 2000: 164). 
En skivemeisel har morfologiske fellestrekk med en skiveøks (jf. Andersson et al. 1975). Ernnet 
skal være et større avslag/skive, og en del av avslagets opprinnelige ventralside skal inngå i 
eggen. En skiveøks har videre divergerende sidekanter fra nakke mot egg, noe som gir en ka
rakteristisk form og største bredde ved eggen. Et kriterium for å kalle et redskap en meisel er 
imidlertid at eggbredden skal være mindre enn 3 cm (jf. Malmer 1975). Andre lengde/bredde
forhold enn for skiveøksene, medfører derfor at skivemeis ler kan ha konvergerende/delvis kon
vergerende sidekanter mot eggen, noe som er tilfellet for skivemeiselen fra Pauler 6 (fig. 8a). På 
denne er eggbredden kun 1 cm, mens største bredde på 2,9 cm ligger nær meiselens horisontale 
midtakse. Lengden er 8, 1 cm og den er 1,7 cm på det tykkeste. Likheten med en skiveøks lig
ger først og fremst i kriteriet om at emnet har vært et avslag/en skive, og at deler av avslagets 
opprinnelige ventralside inngår i eggen. 

Eggen er skrå og har en vinkel på ca. 70°. En mindre avspaltning i eggpartiet, mot eggen, er 
sannsynligvis spor etter bruk. På meiselens ene bredside, ovenfor midtaksen og mot nakken , 
synes ett distinkt parti med gloss/polering. Poleringen er like fremtredende på både høyere
og lavereliggende deler av overflaten. Dersom poleringen skulle skyldes bruk eller friksjon 
mellom meisel og skjefte, burde høyereliggende partier ha vært mest slitt, da disse er mer friks
jonsutsatte ved bruk. Poleringen har etter alt å dømme derfor oppstått ved friksjon mot sand i 
løsmassene, grunnet naturlige bevegelser i undergrunnen (turbasjon). 

Skiveøksen av metarhyolitt (fig. 8b) 

Øksen av metarhyolitt mangler den opprinnelige eggen, og det er forsøkt å tildanne en ny ved 
hjelp av sideavslag parallelt med egglinjen, 90° på øksens lengdeakse. Oppskjerpingen har 
imidlertid vært mislykket, blant annet grunnet hengsling og fordi eggvinkelen har blitt for butt. 
Dette førte etter alt å dømme til at øksen ble forkastet. Det er vanskelig å avgjøre om emnet til 
denne øksen har vært en kjerne eller et større avslag. Det synes likevel som om øksens under
side, der store deler fremstår som ubearbeidet, kan være den opprinnelige ventralsiden på et 
større avslag, og at denne har inngått som en del av eggen. Øksen er derfor katalogisert som en 
skiveøks. Den er 7, 1 cm lang, 2,5 cm på det tykkeste og har største bredde på 3,6 cm, nær den 
horisontale midtaksen. Bredden på det ødelagte eggpartiet er 3,2 cm. Med andre ord konver
gerer sidekantene svakt fra midtaksen og ned mot eggen, noe som er mer typisk for en kjerne
øks enn for en skiveøks. Den har i tillegg et tilnærmet trekantet tverrsnitt og spor etter massiv 
bearbeiding på to av de tre sidene. Også dette medfører at øksen har morfologiske fellestrekk 
med en kjerneøks. 

Det er ellers kun funnet I O avslag/fragmenter av metarhyolitt på boplassen. Ett av fragmentene 
er på størrelse med den omtalte skiveøksen, og kan være restene av en omhugd eller fragmentert 
øks. Det begrensede avfallsmaterialet antyder at det ikke er laget økser på stedet. Avfallsmate
rialet skal trolig heller sees i sammenheng med brukloppskjerping av økser. Det er imidlertid 
ikke forsøkt å dokumentere dette ved hjelp av sammenføyning. 

Stiklene 

Det er funnet to stikler av flint (fig. 9; a og e). Den ene er en dobbel kantstikkel med stikkelslag 
på brudd (a), den andre er en enkel kantstikkel med stikkelslag på retusjert kant (e). Den doble 
kantstikkelen er 2,3 cm lang, 1,3 cm bred og laget på en flekke. Den enkle kantstikkelen er 2,7 
cm lang, 3,1 cm bred og laget på et avslag. Begge er oppskjerpet, noe som vises ved negative 
avspaltningsarr etter gjentatte stikkelslag. Det er også påvist ett stikkelavslag (fig. 9; d) , som ut 
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i fra flinttype ikke synes å stamme fra noen av de to omtaltestiklene. 

Skraperne 

De to flintskraperne fra boplassen har distinkte spor etter varmepåvirkning og er fragmenterte. 
Hos begge er skrapereggen dannet med en typisk steil , konveks retusj (fig. 9; b-c) . Skraperfrag
mentene er 1,9 og 1,8 cm brede og 2, 1 og 1,5 cm lange. Skrapereggen har etter alt å dømme 
vært tilvirket i skraperemnenes distalende, og emnet ser i begge tilfeller ut til å ha vært en flek
ke. Et annet karakteristisk og ikke uvanlig trekk er at begge har en krumning mot skrapereggen 
på ventralsiden, langs skraperens lengdeakse. Dette er tro I ig et trekk ved emnene som har vært 
ønsket, da dette øker skraperens funksjonalitet (gripeevne). 

De distinkte bruddene synes ikke å skyldes varmepåvirkning. Bruddenes orientering antyder 
heller bruksbrudd, trolig i overgangen til et skjefte. 

Skjæreredskaper 

Det er kun påvist en typegod kniv. Dette er en flekkekniv av flint med skråbuet proksimalre
tusj (fig. I O; i). Flekken er 5,4 cm lang, 10,3 cm bred, regulær og av en finkornig og god flint
kval itet. Særlig på motstående side/egg av retusjen , men også på samme side som retusjen, 
synes distinkte bruksskader som er forenlig med skjæring, eventuelt også spikking. 

Av morfologisk sett mer uformelle skjæreredskaper finnes det i tillegg flekker og noen større 
avslag som alle har bruksspor som er forenlig med skjæring/knivbruk. 

Bergkrystall-I Røykkvartsmaterialet 

Denne råstoffgruppen er begrenset til kun 11 funn. Av bergkrystall finnes det 1 avslag med re
tusj (fig. 11; b ), 3 uregelmessige, små kjerner (blant annet den i fig. 11 ; c) og 6 avslag/fragmen
ter uten retusj. På kjernene er noen av krystallfasettene delvis bevart, noe som gjør at en kan 
fastslå at utgangspunktet har vært relativt små bergkrystaller. Ved å tildanne en plattfonn, med 
passende avspaltningsvinkel i krystallens base, har trolig krystallene vært brukt som kjerner 
uten noen videre fonn for preparering. Kjernens form har således vært gitt av krystallformen. 

Av røykkvarts er det kun funnet ett flekkefragment (i to deler) med eggskader (fig. 11; a). 
Fraværet av annet avfalls- og kjernemateriale av samme råstoff, tilsier at flekken ikke er laget 
på stedet. Den har trolig vært medbrakt og forkastet etter bruk. Eggskader og fragmentering 
antyder at flekken kan ha vært brukt som kniv. 

AvsLAGSTEKNOLOGI 

Produksjonen av redskapsemner har vært fokusert på tilvirkning av flintflekker. 14 % av det 
totale funnmaterialet utgjøres av flekker og flekkefragmenter uten retusj. Der de enkelte flint
redskapene kan tilbakeføres til opprinnelige emner, er også dette med ett unntak til flekker. De 
få gjenstandene som har diagnostiske trekk i det hardt nedbearbeidede kjernematerialet viser 
også til flekkeproduksjon. 

Flekkene (se et utvalg i fig. 1 O; a-h) kan ikke sies å være strengt regulære i forhold til kravet om 
parallelle sidekanter og rygger. Med en streng håndhevelse av flekkedefinisjonen ville mange 
av dem heller havnet i kategorien flekkelignende avslag. år en såpass stor variasjonsbredde 
I ikevel godtas, er dette fordi variasjonen anses som resultatet av en intensjonell produksjon, 
knyttet til en spesiell og diagnostisk avslagsteknologi. Kvalitetsmessig heterogent råstoff med 
både små og større knoller som utgangspunkt for kjernene (se under råstoff), har trolig også bi
dratt til variasjonen. Således er det for eksempel ikke uventet at 23 % av flekkene er mikroflek
ker (bredde :S 8 mm). Disse mikroflekkene skal ikke forveksles med senere mikroflekker pro-
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Figur 9. Stikle,; stikke/a vslag og skrapere, alle av flint: Dobbelt kantslikke/ på brudd, på hengsel.flekke (a), stik
ke/a vslag (d) , skrape1f,-agmente1; begge brent (b og c) og kantstikkel på retusj, på avslag (e) . Stiplet, hvit linje 
markerer kant med retusj, hvit sirkel proks imalside der slagbu/en mangler og fylt, hvit sirkel proksimalside med 
inntak! slagbule. Vertikale piler markerer stikke/slag og stikke/slagenes retning. Fotomontasj e etterfoto av Kirsten 
J. Helgeland, KHM 
Figure 9. Burins, bu rin spa/I and scrapers of flint: Dihedral bu rin on the break of a hinged blade (a); bu rin spa/I 
(d) ; burnedfi-agments of scrapers (band c); burin on the edge of a truncated blade (e). Hatched lines mark re
touched edges. White eireles mark proximal ends where the bulb or parts of the proximal end is missing. 

dusert på regulære mikroflekkekjerner, med regulær mikroflekketeknikk, da flekkeattributtene 
(se under) antyder at de er laget med samme teknikk som de bredere fl ekkene. Mikroflekkene 
er derfor inkludert i det generelle flekkebegrepet videre i diskusjonen. 

Det er kun funnet en hel, diagnostisk kjerne, og dette er en flekkekjerne (fig. 1 O; j). Den er ensi
dig og enpolet, og vinkelen mellom plattform og avspaltningsfront er markert spiss. Kjernen er 
av en ganske grov, chertlignende danienflint, noe som sannsynligvis er grunnen til at den ikke 
er redusert videre, men forkastet. Kjernemateriale av bedre flintkvaliteter, som for eksempel 
senonflint, finnes også. Dette kjernematerialet er imidlertid så kraftig redusert at man vanskelig 
kan si noe om opprinnelige kjernetyper. Det finnes likevel veldefinerte flekker og flekkefrag
menter av god flintkvalitet i materialet (se for eksempel fig. 1 O; i), noe som tilsier at man også 
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Figur JO. Flekker (a - h),.fiekkekniv (i) og ensidig, enpolig kjerne 0). Alle flekker er vist med proksimalsiden opp 
og har inntak! slagbule. Fotomontasje etterfoto av Ellen C. Holte, KHM 
Figure JO. Blades (a-h), a blade knife (i) anda ane sided, unipolar core 0). All the blades have intact bulbs and 
are illustrated with the proximal endfacing up . 

• 

a b C 

1 cm - -
Figur J I. Bergkrystall- og røykkvartsarie/akter: Flekkefragment av røykkvarts (a) , bergkrystallavslag med rett 
sideretusj (b) og uregelmessig kjerne av bergkrystall, der enkelte av de opprinnelige krys tal/fasettene er bevart (c). 
Fylt, svart sirkel markerer inntakt slagbule, stiplet, hvit linje markerer kant med retusj. Fotomontasje etter foto av 
Kirsten J. Helgeland, KHM 
Figure ll. Rock crystal and smokey quartz. Blade fragment of smokey quartz (a) , rock crystalflake with retouch 
(b) and irregular core of rock crystal with same of the original crystal surfaces preserved (c). Filled eire/es mark 
proximal ends where the bulb is intact. Hatched lines mark retouched edges. 
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har produsert flekker på flekkekjerner av god råstoffkvalitet på boplassen. 

Avspaltningsfrontene på flekker og enkelte kjernefragmenter viser at det også er slått flekker 
på topolige kjerner. Et godt eksempel er flekken i fig. 1 0; d. I flekkens distal parti er det rester 
av en tydelig bearbeidet plattform det er slått fra, og avspaltningsvinkelen er markert spiss. I 
proksimal har flekken en liten plattformrest som også danner en markert spiss vinkel med av
spaltningssiden. Kjernen har med andre ord hatt to motstående plattformer med spiss avspalt
ningsvinkel. Av slagtekniske årsaker må kjernen ha vært ensidig, dette fordi vinklene mellom 
kjernens andre side og plattformene har vært langt over 90°, og sånn sett har vært uegnet for 
avspaltning. Det kan derfor dokumenteres at det både er produsert flekker på en- og topolige, 
ensidige kjerner med spiss avspaltningsvinkel, på boplassen. 

Flekkeattributtene viser at en høy andel av flekkene må ha vært laget på ovenfor nevnte kjerne
typer. Der flekkens plattformrest er bevart, og av en viss størrelse, kan det fastslås at en større 
andel av flekkene er slått fra en plattform med markert spiss avspaltningsvinkel. Mange av flek
kene har også motstående avspaltningsarr som viser at det har vært slått fra to motstående poler. 

Selve slagteknikken og hvilke type hammer som er brukt, synes vanskeligere å avklare med 
sikkerhet. Man må også ta høyde for at det kan ha vært en viss variasjon i slagteknikk og ham
mermateriale etter hvor man befant seg i reduksjonsprosessen. Videre er det rimelig at forskjel
lige flintkvaliteter kan fremvise noe forskjellige slagattributter, selv om disse er slått på samme 
måte, med samme hammer. 

Det er kun funnet en knakkestein på boplassen. Denne er relativt stor, formen er nærmest sfærisk 
og den er relativt tung (0,4 kg). Størrelsen og formen gjør den uegnet til med presisjon å treffe et 
lite punkt på en plattform. Det er derfor lite sannsyn lig at denne knakkesteinen har fungert som 
hammer under flekkeproduksjonen. Den har heller vært brukt til grovere arbeid, for eksempel 
til åpning av knoller eller ti l knusing (bein?). Fraværet av knakkesteiner som er passende for 
flekkeproduksjon kan bety at man har brukt andre hammermaterialer. Et materiale som kan ha 
vært brukt, og som ikke ville ha vært bevart under rådene bevaringsforhold, er gevir. 

Gjennom eksperimentell arkeo logi (Sørensen 2006) er det vist at direkte slag med kølle av 
gevir er en velegnet tekn ikk for produksjon av flekker, på kjerner tilsvarende de som er påvist 
på boplassen. Videre er det vist at hammermaterialets hardhet/konsistens har betydning for flek
keattributtenes utseende (op.cit.). Dette betyr at man i prinsippet, på et representativt materiale, 
skal kunne avgjøre om det er brukt en hard, medium eller myk ha1nrner. 

I følge Sørensen (2006:53-54) synes hammerens hardhet å ha størst betydning for slagbuleform 
og konusdannelse. De sporbare trendene er at harde hammere gir tydelige slagbuler og ringfor
mede brudd på slagflaterestene, på en større andel av flekkene, mens myke hammere gir noe 
mindre distinkte slagbuler med leppe og kun i få tilfeller konusdannelse (op.cit.). 

På oppdrag fra prosjektet har Lotte Eigeland foretatt attributtanalyser på flekker fra denne og 
noen av de andre boplassene i prosjektområdet (se vedlegg av Eigeland; Bind I, og diskusjon 
om avslagsteknologi i sammenstilling; Bind I) . Attributtanalysen foretatt på flekker fra Pauler 
6, antyder at hovedtyngden av flekker er slått i direkte teknikk, med medium hard og myk ham
mer. En mindre andel av flekkene har attributter som antyder at også indirekte teknikker kan ha 
inngått i repertoaret (op . cit.). En foreløpig konklusjon i forhold til hammermateriale må derfor 
være at blant annet hammere av gevir eller annet tilsvarende hardt materiale kan ha inngått i 
flekkeproduksjonen. 
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RÅ.STOFF BRUK 

Alt fast fjell i prosjektområdet består av kvartsfattig larvikitt Uf. Sørensen et al. Bind I). Mo
renestein i området er med svært få unntak av samme bergart. I redskapsproduksjonen har det 
vært brukt flere typer littisk råstoff (se tab. 2). Dette er forskjellige flinttyper, bergkrystall/røk
kvarts, metarhyolitt og granitt (en knakkestein). 

Flint 

Den desidert største råstoffgruppen inkluderer flint av varierende typer og kvaliteter, og utgjør 
98 % av det totale funnmaterialet (tab. 3). Påviste typer er blant annet senon-, bryozo- og da
nienflint. I overkant av 50 % av flintstykkene utgjøres av finkornige, gode kvaliteter, som for 
eksempel senonflint. Det resterende flintråstoffet er av middels til grove, danienlignende kva
liteter. 

For flint av alle typer må utnyttelsesgraden sies å ha vært generelt høy. De finkornige kvalite
tene er likevel enda hardere utnyttet en de grovere. Det er for eksempel ikke påvist en eneste 
regulær, diagnostisk kjerne av god flintkvalitet, mens det motsatte er tilfellet for grovere kvali
teter (se for eksempel kjernen i fig . 1 O; j). 

En såpass høy andel som 27 % av flintstykkene har spor etter cortex eller annen naturlig, ube
arbeidet overflate. På mange mindre stykker, med omfattende cortexdekke, er størrelsen og 
formen slik at en må kunne anta at de har utgjort større deler av det som opprinnelig har vært 
relativt små flintknoller. 

Bruk av tilsynelatende små flintknoller, stor variasjonen i flintkvalitet, høy utnyttelsesgrad, 
bruk av flintsupplerende råstoff som bergkrystall/røykkvarts (se under) og det at enkelte av stor
redskapene har vært laget av annet råstoff enn flint, er argumenter for at ikke alt flintråstoff er 
samlet i flintrike områder på andre siden av dagens Skagerrak. Etter alt å dømme har man også 
utnyttet regionalt forekommende strand-flint. I strandsedimentene på boplassen ble det imidler
tid kun funnet en liten, ubearbeidet strandflint/knoll. Det er også funnet svært lite ubearbeidet 
strandflint på de andre boplassene i prosjektområdet (se dette bind og Bind Il). Dette tyder på at 
strandflinten ikke er funnet i umiddelbar nærhet av boplassene, men heller i andre strandsoner i 
regionen som har vært noe mer eksponert for naturlig is-/flinttransport sør/sørøst fra. 

Metarhyolitt 

Mindre enn 1 % av det totale funnmaterialet er av metarhyolitt. Dette råstoffet finnes i fast 
fjell en rekke steder både i Vestfold og Telemark, innenfor det geologiske Oslofeltet (pers. med. 
geolog Rolf Sørensen). Råstoffet kommer derfor sannsynligvis fra regionen. Det ble imidler
tid ikke påvist metarhyolitt, verken i fast fjell eller som morene i prosjektområdet. Som for 
strandflinten, er det derfor trolig at også dette råstoffet er samlet i noe avstand fra de undersøkte 
boplassene. 

Bergkrystall/Røykkvarts 

Det er heller ikke påvist ubearbeidet/naturlig forekommende bergkrystall/røykkvarts blant den 
lokale, kvartsfattige larvikitten. Det er imidlertid kjent mange krystallforekomster regionalt, 
innenfor det geologiske Oslofeltet (pers. med. geolog Rolf Sørensen). Bergkrystall- og røyk
kvartsmaterialet fra boplassen kommer sannsynligvis derfor fra noen av disse forekomstene. 

STRUKTURER 

Løsmassene var kraftig utvasket og eventuelle spor etter organiske kulturlag var ikke bevart. 
Eventuelle strukturer der stein ikke har inngått som en del av konstruksjonen kunne derfor 
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Figure I 2: The remains ofpossible hearths or dumping areas for fire-cracked stanes, outlined in red. The distribu
tion of all finds is illustrated with isarithms. 
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ikke påvises. Så godt som all stein i og utenfor utgravningsfeltet var av kvartsfattig larvikitt. 
Steinen har i hovedsak kommet fra larvikittfjellet som avgrenser terrassen mot nord, i form av 
uterodert blokkstein, eller fra moreneavsetninger. I utgravningsfeltet, i toppen av lag 2, syntes 
tre større og noe utflytende ansamlinger med stein. En i nordvest, en i vest og en i østre del av 
feltet. Innenfor to av disse ansamlingene ble det funnet rester etter mulige ildsteder. Utenfor 
steinansamlingene var det ellers relativt steinfritt (se fig. 12). 

Steinansamlingen nordvest i feltet fortsatte utover feltgrensen i nord. I prøverutene nord for felt
grensen var det en gradvis økning i mengde stein mot skråningen/fjellsiden i nord. Blokkstein 
liggende på overflaten hadde en tilsvarende frekvens og utbredelse. Ansamlingen av stein i om
rådet skyldtes etter alt å dømme derfor uterodert blokkstein fra fjellskråningen nord forutgrav
ningsfeltet. De noe mer spredte steinforekomstene videre østover langs nordre fe ltavgrensning, 
var trolig også en del av dette blokksteinsbeltet. Steinansamlingen i nordvestre del av feltet 
syntes således å være naturlig og upåvirket av menneskelig aktivitet. Lav funnfrekvens antyder 
også at det har vært begrenset aktivitet i dette området. 

Steinansamlingen sentralt i vestre del av feltet (fig. 12 A), hadde flere trekk ved seg som tydet 
på menneskelig påvirkning. Blant de geologisk sett homogene steinene var enkelte betydelig 
mer oppsprukket enn andre og hadde fargenyanser som antydet varmepåvirkning. Til tross for 
omtalte tolkningsproblemer (jf. kildekritikk her og i fellesdel; Bind I), ble disse etter en streng 
vurdering tolket som skjørbrente. De skjørbrente steinene fordelte seg i to mindre grupper, en 
i østre og en i vestre del av steinansamlingen. Den østre gruppen var mer samlet og fremsto 
sånn sett mer som en konsentrasjon. Videre lå de skjørbrente steinene her sentralt, tilknyttet den 
mest markante funnkonsentrasjonen på boplassen (se funnspredning). Tettheten av annen stein 
var også høyere her enn ellers. De mer utspredte, skjørbrente steinene i den vestre gruppen lå i 
et funnmessig perifert område, mot den fuktige forsenkningen som avgrenset utgravningsfeltet 
mot vest. 

En mulig tolkning av steinansamlingen i vestre del av feltet er at en del av steinene opprinnelig 
har inngått i et ildsted som har ligget sentralt i det påviste aktivitetsområdet. Den østre grup
pen med skjørbrent stein lå funnmessig sentralt i aktivitetsområdet og markerte trolig ildstedets 
opprinnelige beliggenhet. Ildstedet som eventuelt har ligget grunt, rett ovenpå bakkplan, kan 
senere ha blitt forstyrret i forbindelse med skogsarbeid/trebeplantning eller eventuelt slåttbruk 
(jf. kildekritikk). Omrotning/spredning kan trolig også knyttes til samtidig utkast fra ildstedet. 
Den vestre gruppen med skjørbrent stein lå for eksempel slik til at denne kan tolkes som utkast 
til en mødding, fra det mer sentralt beliggende ildstedet. 

De fleste av steinene i ansamlingen ble imidlertid ikke dokumentert som varmepåvirket. Dette 
betyr likevel ikke at steinen ikke kan ha inngått i ildsteder. Dette støttes av at stein som er knyt
tet til betydelig mer sikre ildsteder på andre boplasser i prosjektområdet, nødvendigvis heller 
ikke viser tydelige tegn på å være varmepåvirket (jf. andre lok. dette bind og Bind II, og kilde
kritikk fellesdel; Bind I). En viktig faktor for om varmepåvirkningen vises eller ikke, er antallet 
ganger den enkelte steinen har vært oppvarmet (op. cit.). På funnrnessig små lokaliteter som 
denne, brukt over et begrenset tidsrom (se datering og bruksfaser), er det lite trolig at steinen i 
ildstedene har vært oppvarmet et høyt antall ganger. 

Det ble funnet kull i løsmassene ved de antatte ildstedsrestene. Dette kullet kunne imidlertid 
ikke knyttes til et avgrenset fyllskifte tilhørende ildstedet. Samtidig ble det påvist kullbiter 
av tilsvarende karakter og i tilsvarende mengder over store deler av boplassen. Dette var kull 
som ikke syntes å ha noen gitte relasjoner med det øvrige funnmaterialet. På andre boplasser 
i prosjektområdet, med tilsvarende forekomster av kull, har man forsøkt å datere kull fra sikre 
ildsteder. Resultatene herfra tyder på at kullet skal ses i sammenheng med senere vegetasjons
branner (se andre lok.; Bind II og III, og kildekritikk fellesdel; Bind I). Dette medførte at kullet 
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fra det mulige ildstedet i det vestre aktivitetsområdet på boplassen ikke ble forsøkt 14C-datert. 

De antatte ildstedsrestene syntes å ha distinkte, romlige relasjoner til det øvrige funnmaterialet, 
og det er ikke påvist senere aktivitet i området utover skogsdrift. Dette er argumenter for at de 
antatte ildstedsrestene kan være samtidige med den aktiviteten som er belagt gjennom det øv
rige funnmaterialet. 

Innenfor den østre steinansamlingen (fig. 12 B) ble det påvist en fortetning av større stein, der 
to av steinene ble tolket som skjørbrente. Dette var det eneste stedet på boplassen hvor det også 
ble funnet en del stein ned i lag 3. Fortetningen av stein sammenfalt med den ene av to markante 
funnkonsentrasjoner i det østre aktivitetsområdet (se funnspredning). Foruten de to skjørbrente 
steinene i fortetningen , lå det også en større, skjørbrent stein tre meter sør for di sse. 

En mulig tolkning av fortetn ingen av stein i den østre steinansamlingen, er at denne er restene 
etter et ildsted. Størrelsen og formen på steinene antyder eventuelt at flere av dem kan ha vært 
randsteiner i et større ildsted. Konsentrasjonen av stein og det at mange av steinene gikk et godt 
stykke ned i undergrunnen, kan videre tyde på at enke lte av steinene lå in situ. Dette mulige 
ildstedet syntes således å være mindre forstyrret enn det i det vestre aktivitetsområdet. Det 
lyktes likevel heller ikke her å påvise kull eller fyllskifter som entydig kunne knyttes til ildste
det. Av samme årsaker som nevnt ovenfor, ble derfor heller ikke kull fra dette mulige ildstedet 
forsøkt 14C-datert. 

Som for ildstedsrestene i vestre del av fe ltet, lå det mulige ildstedet sentralt i forho ld til det 
aktivitetsmønsteret som er påv ist gjennom funnspredningen. Det antas derfor også i dette tilfel 
let at ildstedrestene skal ses i sammenheng med den påviste steinalderaktiviteten på stedet. 

fuNNSPREDNING 

VERTIKAL FUNNDISTRIBUSJON 

Hele 80 % av funnene kommer fra lag 1, 13 % kommer fra lag 2, mens 7 % av funnene kommer 
fra lagene 3-5 Uf. tab. 3). Funn under lag 2 er med få unntak gjort i ruter der det er markante 
funnkonsentrasjoner i høyereliggende lag. Dette antyder at den vertikale funnspredningen ikke 
er kronologisk betinget. Funnene i de forskje llige lagene kan heller ikke ski lles kronologisk 
gjennom typologi, teknologi eller stratigrafi. Samtidig er funnmateria let antallsmessig begren
set. Det antas derfor at den vertikale funnfordelingen ikke har noen kronologisk signifikans 
(se også datering og bruksfaser). Den vertikale spredningen av funn skyldes etter alt å dømme 
naturlige prosesser i undergrunnen. 

I den videre tolkningen samles alle funn med samme rute-/xy-koordinat i en tolkningsenhet, 
uavhengig av lagti lhørighet. Funnspredningen tolkes deretter i ett horisontalplan (xy-planet). 

Lag Antall funn % av alle funn Gravd areal Antall funn / m2 (pr lag) 
I 987 80% 157,75 m2 6,3 

2 163 13% 92,25 m2 1,8 

3 54 4% 20,50 111 2 2,6 

4 22 2% 8,25 m2 2,7 

5 7 0, 5% 1,50 m2 4,6 

6 0 0% 0,5 111 2 0,0 

Sum 1233 ;:::JOO% (gjennomsnitt/lag) 4,4 

Ta bel I 3. Vertikal fimndistribusjon. 
Ta ble 3: The vertical distribution offinds pr i O cm layer (/-6). 
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Figur J 3. Totalfimnspredning; A: AI le funn pr kvadrant vist som graderte punkt i kvadrantens senter. B: Funn pr 
graveenhet vist som koter (minimum pr graveenhet = 2, ekvidistanse = 2) . Grafikk: Lasse Jaksland. 
Figure I 3. Distribution of all finds plotted in ArcMap. A: Graduated symbols (centred within each excavation 
unit). B: lsarithms (min. =2, ekv. =2) . 
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HORISONTAL FUNNDISTRIBUSJON 

Den horisontale funnspredningen Uf. fig. 13 , 14 og 15) viser to avgrensede og atskilte hoved
konsentrasjoner av funn , en i vestre og en i østre del av boplassen. Disse vil heretter benevnes 
vestre og østre aktivitetsområde. Utenfor di sse aktivitetsområdene er funnfrekvensen generelt 
svært lav. De ca. 114 m2 som er gravd utenfor de definerte aktivitetsområdene eller funnkonsen
trasjonene utgjør i overkant av 70 % av utgravd flate , samtidig kommer kun 10 % av det totale 
funnmaterialet fra disse funnmessig perifere områdene. 

Ut fra funnspredningen omfatter det vestre aktivitetsområdet et areal på i overkant av 20 m2, og 
innbefatter ca. 45 % av funnene fra boplassen. Hovedtyngden av funn kan knyttes til en kon
sentrasjon, beliggende sentralt innenfor aktivitetsområdet. Rester av et mulig ildsted ble påvist 
nær senter av denne funnkonsentrasjonen (se under strukturer). 

Det østlige aktivitetsområdet dekker et areal på omkring 24 m2
• Funnfrekvensen her var noe 

lavere enn i det vestre aktivitetsområdet, men grunnet et noe større areal er funnandelen tilsva
rende den i vest; ca. 45 % av den totale funnmengden. Funnene kommer i hovedsak fra to 
separate konsentrasjoner, en i søndre og en i nordre del av aktivitetsområdet. Den nordre funn 
konsentrasjonen har noe høyere funntetthet enn den søndre. Avstanden mellom de to funn
konsentrasjonene er kort, noe som gjør at det er valgt å behandle dem som tilhørende samme 
aktivitetsområde. Skjørbrent og annen stein, beliggende sentralt i den søndre funnkonsentrasjo
nen i aktivitetsområdet, er tolket som restene etter et ildsted (se under strukturer). 

AKTIVITETSOMRÅDER 

Det finnes en rekke kildekritiske faktorer som påvirker tolkningen av de romlige relasjonene 
mellom funn på en boplass . De viktigste dimensjonene er tid, rom og aktivitetsnivå. Antall 
besøk, de enkelte besøkenes varighet, grad av samtidighet, funksjon og egentlige arealbruk, 
gruppestørrelse og organisering, er alle viktige faktorer for å kunne belyse disse relasjonene. 

Sikre kronologiske relasjoner fordrer at funnene kan knyttes til sikre, daterbare strata, noe 
som ikke gjelder for disse undersøkelsene. Sammenføyningsanalyse kan være et godt alter
nativ under rådende funnforhold , men metoden er svært ressurskrevende og garanterer heller 
ikke for kronologisk entydige funnrelasjoner. Likevel , i den grad sammenføynings-analyser er 
overkommelige, er det nettopp der boplassen er totalgravd og funnmaterialet er av begrenset 
størrelse at slike analyser bør gjøres. Ressurskrevende sammenføyningsanalyser kan imidlertid 
ikke legitimeres som en forva ltningsoppgave. Denne type analyser må derfor eventuelt inngå i 
fremtidig forskning. 

Kildekritiske faktorer og metodiske ressursbegrensninger medfører at tolkningen av relasjon
ene mellom funn på boplassen må gis med visse forbehold. Det antas blant annet at nære rom
lige relasjoner betyr samtidighet, noe som ikke nødvendigvis er riktig. Forskjellige og/eller 
lignende aktiviteter kan ha foregått på samme sted i ulike bruksfaser. Motsatt, kan samtidig 
aktivitet ha foregått på forskjellige steder. Det antas likevel her at funnmateriale med romlige 
relasjoner til ett aktivitetsområde/en funnkonsentrasjon , er resultatet av kronologisk sammen
hengende og avgrenset aktivitet, utført av samme gruppe individer. Dette impliserer imidlertid 
ikke at romlig atskilte aktivitetsområder ikke kan være samtidige. 

En annen nødvendig forutsetning er at mønstrene i den horisontale funnspredn ingen først 
og fremst gjenspeiler intensjonell, menneskelig aktivitet. Det antas derfor at den horisontale 
funnspredningen er lite påvirket av senere forstyrrelser, som naturlige prosesser og/eller senere 

83 



Varia 81 

Pauler 6 

Pi lspissmateriale 

♦ Pilspiss, høgnipen, flint 

◊ Mikrotitt, lansett, flim 

◊ P1lsp1ss, oddfragment, flint 

• Mikrolittforarbeide, flint 

.... Mikrost ikkel. distal, flint 

■ Mikrostikkel, proksimal , flint 

◊ 
Alle funn; min.= 2, ekv = 2 

Pa uler 6 

Flintredskaper 

■ Skivemeisel, flint 

• Skraper, flint 

■ St1kkel, flint 

■ Stikkelavslag 

Q Flekke med retusj, flint 

Avslag med retusj, flint 

• Fragment med retusj, flint 

Alle funn, min.= 2, ekv.= 2 

Pauler 6 

Flekkemateriale 

Flekker, flint 
antall 

0 1 

0 2 

0 
0 4 
O s 
Mikroflekker, flint 
antall 

• 1 

■ 2 

■ 3 

Alle funn; min = 2, ekv. = 2 

a 

b 

C 

2,5 

. :- .·. •· 0 

• 0 

itt~/ Jfi·-'.·:·.-:' 
, .. 

◊ 0 • •• 

::• 

• 
•, ::-

·. ·: : 
.:- ... 

•' .. : o,o o 

m 

E1 8 Brunlanesprosjektet - Pauler 6 

0 

■ 

. ·.·• 

:- :- : .~. 
:• ·.• •:, 

·. ·,·. □ • 
■ :, :. 

• ..• :;:· 

. ·.·. 0 

0 ,. 

:, ·.• •:, 

.o . 
0 • 

0 
O .o 0 

/i 
N 

♦ 

6 
N 

6 
N 

Figur 14. Flintfimn. a: Pilspisserlmikrolitter og avfall fra pilspiss-/mikrolittproduksj on. b: Redskaper ogfiekkel'; 
avslag ogfi··agmenter med retusj (s trek-> re.fil) . c: Flekker uten retusj. Gra.fikk: Lasse Jaksland. 
Figure I 4. Distribution of flint tools: a: Arrow heads /microliths and waste from microlith production. b: Tools 
as well as blades, fiakes andfi·agments with retouch (lines combine refitted material) . c: Blades and microblades 
without retouch. The generalfin d dens i ty is illustrated with isarithms (min=2, ekv=2). 
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Figur 15. Funnspredning. a: Bergartsartefakte1'. b: Kjernemateriale, splinter og stykker med cortex. c: Varmepå
virket flint. Funntetthet vises i bakgrunnen som koter (min. = 2 ekv. = 2). Grafikk: Lasse Jaksland. 
Figure 15. Distribution of various finds: a: Rock tools. b: Core, corefi-agments, splinters and fragments with 
cortex. c: Heat exposedflint. The generalfind density is illustrated with isarithms (min=2, eh=2) . 
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aktivitet på stedet. 

DET VESTRE AKTIVITETSOMRÅDET 

En høy andel av funnene i dette ca. 20 m2 store aktivitetsområdet (se fig. 13) er ubearbeidede 
avslag/flekker, fragmenter og splinter av forskjellige flinttyper og kvaliteter. Hovedtyngden 
av funn kan knyttes til en distinkt funnkonsentrasjon , som etter alt å dømme representerer en 
knakkeplass der det er produsert redskapsemner av flint. De omtalte skjørbrente steinene som er 
påvist samme sted, antyder at knakkeplassen kan ha ligget ved et ildsted. Det er også i tilknyt
ning til knakkeplassen at varmepåvirket flint har høyest funntetthet. Denne brente flinten kan 
likevel ikke entydig knyttes til ildstedsbruk på stedet, da frekvensen av brent flint i stor grad 
varierer i takt med den generelle funnfrekvensen på boplassen. Dette antyder at flintfunnene 
kan være vel så mye varmepåvirket av senere vegetasjonsbranner som av samtidig ildstedsbruk 
(jf. kildekritikk fellesde l; Bind I). 

Råstoffvariasjonen i flintavfallet fra knakkeplassen i det vestre aktivitetso1mådet viser at flere 
forskjellige kjerner har vært benyttet. En relativt høy andel av avfallsmaterialet har cortex eller 
naturslitt overflate, noe som tyder på at kjernene er tilvirket/preparert på stedet. Det er likevel 
ikke påvist kjernemateriale innefor funnkonsentrasjonen i det vestre aktivitetsområdet. Dette 
kan skyldes at kjernerestene ble kastet ut fra knakkeplassen etter bruk (jf. østre aktivitetsom
råde), eventuelt så har knakkesekvensene blitt avbrutt før kjernene har vært brukt opp. 

Funn av pilspisser/mikrolitter, mikrostikler, ett mikrolittforarbeide og en oddoppskjerpnings
mikrostikkel , viser at pilspisser/mikrolitter er laget, reparert og skiftet ut innenfor det vestre 
aktivitetsområdet. Ut fra funnspredningen har noe av dette arbeidet skjedd i direkte tilknytning 
til knakkeplassen/ildstedet. Sentralt er det også funnet en skivemeise! av flint, med eggskade 
som trolig skyldes bruk. Noe mer perifert i aktivitetsområdet, og på utsiden av dette, er det 
blant annet funnet to skrapere og stykker med diverse retusj. Begge skraperne har brudd som er 
forenlig med bruksbrudd mellom skjefte og skraper, og er etter alt å dømme brukt på stedet. Av 
stykkene med retusj kan flere ha inngått i aktiviteter som har innbefattet skjæring. Forekomsten 
av enkeltfunn på utsiden av det definerte aktivitetsområdet kan skyldes at ødelagte redskaper er 
kastet ut, eventuelt har noe aktiv itet foregått perifert i forhold til den funnmessig sentrale knak
keplassen/ ildstedet i aktivitetsområdet. 

DET ØSTRE AKTIVITETSOMRÅDET 

I det ca. 24 m2 store, østre aktivitetsområdet (jf. fig. 13) var avfallsmaterialet av flint i hovedsak 
tilknyttet to nærliggende funnkonsentrasjoner. En av disse lå rett sør for og en lå rett nord for 
det som kan oppfattes som et senter i aktivitetsområdet. På bakgrunn av funnmaterialets karak
ter er hovedtyngden av funn fra begge disse konsentrasjonene antatt å være avfall etter knak
king på stedet. Skjørbrent og annen stein ved den søndre knakkeplassen er tolket som restene av 
et ildsted. Også ved disse mulige ildstedrestene var det en konsentrasjon av brent flint, men som 
for det antatte ildstedet i det vestre aktivitetsområdet, er det heller ikke innenfor dette aktivitets
området noen entydighet mellom forekomst av eventuelle ildsteder og frekvens av brent flint. 

Flintavfallet fra begge konsentrasjoner i det østre aktivitetsområdet er råstoffmessig heterogent. 
Dette viser at det er slått fra flere forskjellige kjerner, av ulik råstoffkvalitet. Kjernemateriale 
ble påv ist i utkanten av aktivitetsområdet, i hovedsak i søndre del. Disse kjernerestene er trolig 
kastet ut fra den søndre, eventuelt også nordre, knakkeplassen. Avfallsmateriale med cortex el
ler naturslitt overflate, er med få unntak kun funnet på den nordre knakkeplassen. Dette antyder 
at kjernetilvirkning og innledende kjernepreparering har foregått her. Forekomsten av splinter 
(avfall smateriale:::; 10 mm) har en motsatt fordeling, disse er i hovedsak knyttet til den søndre 
knakkeplassen. Det synes således som om den nordre knakkeplassen i hovedsak var knyttet til 
kjernetilvirkning eller innledende kjernepreparering, mens redskapsemner i hovedsak ble pro-
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dusert på den søndre knakkeplassen. 

Av pilspiss- og mikrolittmateriale av flint er det funnet spisser, oddfragmenter, mikrostikler og 
mikrolittforarbeider. Dette viser at spisser er tilvirket og skiftet ut også i dette aktivitetsområ
det. Etter funnspredningen synes noe av denne aktiviteten å ha foregått sentralt langs en akse 
som går gjennom både den nordre og den søndre knakkeplassen. Det er imidlertid vanskelig å 
stedfeste disse aktivitetene nærmere innenfor aktivitetsområdet, da deler av materialet også har 
en relativt vid spredning, uten noen egentlige konsentrasjoner. 

Foruten flint, er det også funnet bearbeidet bergkrystall og metarhyolitt i det østre aktivitetsom
rådet. Bergkrystallmaterialet består av tre kjerner og et fåtall avslag/fragmenter. Dette viser at 
det i begrenset omfang har vært slått bergkrystall i aktivitetsområdet. De fåtallige funnene ble 
påtruffet relativt spredt, med en overvekt til den søndre delen av aktivitetsområdet. Det finnes 
imidlertid ingen tydelige konsentrasjoner som knytter aktiviteten entydig til den søndre knak
keplassen/ i ldstedet. 

Funnene av metarhyolitt er med to unntak gjort i sørøstre del av det østre aktivitetsområdet. Her 
ligger de perifert, i utkanten av og noe utenfor det definerte aktivitetsområdet. Øksen er forsøkt 
oppskjerpet og trolig brukt på boplassen. Det begrensede avfallsmateriale av samme råstoff, på 
samme sted, skal trolig ses i sammenheng med bruk/reparasjon av øksen, eventuelt også med 
bruk av andre økser som ikke er etterlatt/påvist på boplassen. Det fåtallige avfallsmaterialet 
tyder på at det ikke har foregått økseproduksjon på stedet, i motsetning til hva som er påvist på 
Pauler 7 ( dette bind). 

Kronologiske og funksjonelle forskjeller og likheter mellom de to aktivitetsområdene vil bli 
diskutert i det avsluttende tolkningskapitlet. 

DATERING OG BRUKSFASE 

Det er ikke påvist organisk materiale som entydig kan knyttes til de littiske funnene. Steinalder
aktiviteten er derfor ikke forsøkt datert ved hjelp av 14C-metoden. Funnene er i stedet datert ut 
fra typologiske/teknologiske trekk og lokalitetens beliggenhet i forhold til daterte, forhistoriske 
strandlinjer. 

TYPOLOGISK OG TEKNOLOGISK DATERING 

Typologisk og teknologisk datering av tidligmesolittisk boplassmateriale gir i dag ingen høy 
kronologisk oppløsning. Hvorvidt denne oppløsningen vi l bli mye bedre, med flere funn fra 
godt daterte kontekster, er usikkert, da oppløsningen er avhengig av hvor ofte sporbare og sig
nifikante endringer faktisk skjedde. 

Funnene fra boplassen innbefatter flere kategorier som vanligvis er egnet for typologisk da
tering. Dette er funnkategorier som økser, pilspisser/mikrolitter og kjernemateriale. Øksene 
utgjøres av en skiveøks og en skivemeise!. Skiveøksen er imidlertid noe atypisk. Den synes å 
være tilvirket på en skive, men har også kjerneøkslignende trekk. Samtidig er den laget av et 
annet råstoff enn flint (metarhyolitt). Med unntak for Paul er 7 ( dette bind), kjenner ikke under
tegnede funn av lignende økser fra andre boplasser, andre steder. Dette medfører at øksen ikke 
uten videre kan dateres typologisk, eller sidestilles med de mer typiske skiveøksene av flint fra 
tidligmesolitikum/preboreal tid. 

Skivemeisler av flint er heller ikke vanlige funn på norske boplasser. I Vest-Sverige regnes 
derimot typen som et ledeartefakt for Hensbackakultur, og antas å ha vært i bruk fra noe før 
overgangen yngre dryas/preboreal og ned i siste del av preboreal (Nordqvist 2000: 164). Skive
meiselen er for øvrig plassert innenfor samme kronologiske horisont som den for oss noe bedre 
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kjente kjerneøksen av flint med spesialisert egg, den såkalte lerbergsøksen (op.cit.). 

Pilspiss- og mikrolitt-typene fra boplassen har en mer overregional utbredelse. Spesielt lan
settmikrolitter, men også høgnipenspisser, er vanlig forekommende på både sørnorske og vest
svenske, pre boreale boplasser (Bjerck 2008, Fuglestvedt 2009, Nordqvist 2000, Waraas 2001 ). 
Høgnipenspissene er i Vest-Sverige knyttet til perioden fra noe før overgangen yngre dryas/pre
boreal , til og med første halvdel av preboreal tid. I Sør-Norge antas høgnipenspissene å ha vært 
i bruk fra første halvdel av preboreal tid, og et godt stykke ned i boreal/mellommesolitikum 
(Waraas 2001:79). Yngste kjente funn av høgnipenspiss fra Oslofjordregionen er fra Vinterbro 
lok. 12, Ås, Akershus (Jaksland 2001: fig. 15:1006). Ut fra boplassens høyde over havet, må 
denne spissen ha vært i bruk etter overgangen preboreal/boreal (op.cit.). 

Enkle lansettmikrolitter, lik de som er funnet på boplassen, er datert etter varierende kriterier. I 
Vest-Sverige er lansettenes bredde oppfattet som kronologisk signifikant (Nordqvist 2000: 164), 
i tråd med sørskandinavisk tradisjon (jf. Brinch Petersen 1966). Lansetter bredere enn 12 mm 
regnes til første halvdel av preboreal og noe før, mens lansetter < 12 mm anses for å ha eksistert 
gjennom hele preboreal , med vekt på siste halvdel, og boreal tid (Nordqvist 2000: 164). I norske 
arbeider har ikke lansettens bredde vært vektlagt på samme måte, og man antar her generelt at 
typen finnes gjennom store deler av preboreal og også boreal (se for eksempel Waraas 2001 :79). 
Yngste kjente funn av lansettmikrolitt fra Oslofjordregionen er fra R4. Kurud, Ås, Akershus 
(Jaksland 200 l: fig. I 0). Dette funnet er gjort ca. 80 moh. , og må etter funnstedets høyde og det 
daterte strandl inj eforløpet for området gå et godt stykke ned i boreal tid (op. cit.). 

Det er liten tvil om at det finnes noen generelle kronologiske trender med hensyn til lansettenes 
bredde, på samme måte som for flekkebredde (se for eksempel Nordqvist 2000, Brinch Petersen 
1966, Bjerck 1983). Spørsmålet er imidlertid om ikke denne breddevariasjonen også er påvirket 
av den regionale/lokale tilgangen til flint. Små flintknoller av varierende kvalitet (strand-flint) 
ga trolig en helt annen breddevariasjon enn om råstoffet kom fra flintrike områder. Det å sette 
faste grenser for bredde, for så å bruke disse som kronologisk signifikante i et overregionalt 
perspektiv, synes derfor ikke å være gyldig. 

Lansettene som er funnet på denne boplassen er henholdsvis 9, 1 mm og 9,9 mm brede. I føl
ge en sørskandinavisk kategorisering skulle dette medføre at de hører med under den relativt 
senere gruppen, med såkalte smale lansetter. Den begrensede tilgangen til flintråstoff lokalt gjør 
likevel at man her ikke kan fø lge en slik generalisering. Foreløpig kan derfor heller ikke lansett
ene fra boplassen dateres noe nærmere typologisk enn til preboreal eller boreal tid. 

Ut fra typologi/teknologi er boplassens kjernemateriale, med tilhørende avslagsteknikk, det 
teknologiske elementet som best avgrenser aktiviteten nedover i tid. Omfattende flekkepro
duksjon på en- og topolige, ensidige kjerner, med spiss avspaltningsvinkel er dokumentert på 
boplassen . Dette er en teknologi som entydig knyttes til tidligmesolitikum eller preboreal tid, 
eventuelt også til den forutgående perioden (Bjerck 1983, Fuglestvedt 2009, Waraas 2001). 

Et annet distinkt, teknologisk trekk ved funnmaterialet fra boplassen er variert råstoffutnyttelse, 
med bruk av flere lokale/regionale råstoffer. Utnyttelsen av disse råstoffene tyder på en oppar
beidet tradisjon til områdets råstoffressurser - en kunnskap man har tilegnet seg over tid. Dette 
tilsier at boplassen ikke skal regnes blant de eldste pionerboplassene i området, men at den er 
noe yngre. 

Det er ikke påvist typologiske eller teknologiske elementer som entydig kan knyttes til faser 
etter preboreal/tidligmesolitikum. Typiske ledeartefakter fra den etterfølgende, boreale fasen, 
som for eksempel skjeve trekantmikrolitter (jf. Jaksland 2001 ), er ikke funnet. Generelt kan det 
sies at funnmaterialet fra boplassen skiller seg mye fra undersøkte, tidlige boreale boplasser i 
regionen (jf. Vinterbro 12; Jaksland 2001 og Rødbøl 54; Mansrnd 2008). Dette sannsynliggjør 
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at lansettene og høgnipenspissene fra boplassen, til tross for at de kan finnes på både prebo
reale og boreale boplasser, i dette tilfellet skal knyttes til aktivitet i preboreal. Med det distinkte 
kjernematerialet, og den ikke fullt så representative skivemeiselen, dateres derfor funnmateria
let typologisk/teknologisk til tidligmesolitikum eller preboreal tid. Ut fra kun typologi/tekno
logi er faktisk enda tidligere dateringer mulige, men disse kan man se bort fra med bakgrunn i 
boplassens høyde over havet og det daterte strandlinjeforløpet for området (se under) . 

5TRANDLINJEDATERING 

Det er gjort funn på boplass-flaten ned til mellom 99 og 98 moh. Nivået og det daterte, regressive 
strandlinjeforløpet i området (se Sørensen et al. Bind I) medfører at boplassen ikke kan ha vært 
i bruk før 8850-8550 BC, da lokaliteten før dette lå under vann. 

Typologisk og teknologisk datering holdt opp mot strandlinjekurven, og det bratte terrenget 
boplassterrassen ligger i, viser at lokaliteten må ha ligget nær den samtidige kystlinjen da bo
plassen var i bruk. Nedre dateringsgrense ut fra typologisk/teknologisk datering er satt til over
gangen preboreal/boreal , ca. 8200 BC. På grunn av det bratte terrenget var det på dette tids
punktet relativt kort avstand til strandlinjen, men den lå hele 20-30 m lavere enn boplass-flaten 
Uf. strandlinjekurve i Sørensen et al. Bind I). 

De topografiske forholdene på stedet understøtter at boplassen har ligget i direkte tilknytning til 
samtidig strandlinje. Sør for terrassekanten stuper terrenget ned mot dalbunnen og i nord går det 
svært bratt oppover mot Pauler 1 (Bind II) . Ut fra hensynet til kommunikasjon og tilgjengelig
het kan det ikke argumenteres mot at boplassen har vært klart best egnet da strandlinjen sto opp 
mot boplass-flaten, og man kunne reise til og fra med båt. 

I den grad nærliggende, ervervsmessige ressurser har vært en viktig lokaliseringsfaktor, har 
dette eventuelt vært knyttet til utnyttelsen av marine ressurser i sundet/fjordarmen rett utenfor 
boplassen. Av topografiske årsaker er det vanskelig å se at landjakt i umiddelbar nærhet til lo
kaliteten kan ha vært særlig produktivt. Høyere opp, der terrenget flater noe ut, et godt stykke 
unna boplassen, nord for Pauler 1 og Pauler 2, synes forholdene imidlertid å ha vært bedre for 
landjakt. 

Lokalisering til samtidig strandlinje kan med andre ord forstås både ut fra kommunikasjons- og 
ervervsmuligheter. Det må likevel understrekes at det ikke er funnet organisk materiale som på 
en mer direkte måte kan belyse problemstillingen . 

For å snevre inn dateringshorisonten ytterligere kan havnemulighetene på stedet vurderes. Der
som man for eksempel setter vannstanden ned til kote 94 moh. , fa ller landskapet bratt, rett ned 
i havet, og det synes ikke å være noen egnede steder for skjermet båtopptrekk i boplassens 
nærområde. Hever man derimot vannstanden til i underkant av 98 moh. , får større deler av den 
nærliggende kystlinjen karakter av strand (se fig. 2) . Ved denne vannstanden vil spesielt områ
det rett vest-sørvest for boplassen, der det ble påvist en naturlig forsenkning med tykke torvlag, 
ha vært en god og skjennet havn. 

Med en samtidig strandlinje beliggende 98 m høyere enn dagens kan aktiviteten på boplas
sen dateres til 8850-8550 BC. Dette medfører imidlertid at det kun har vært i underkant av en 
høydemeter mellom strandlinjen og lavestliggende aktivitet på boplassen, noe som fordrer at 
forskjellen mellom flo og fjære ikke har vært mye større enn i dag (ca. 0,3 m). Dersom denne 
forskjellen eventuelt har vær betydelig større, noe vi ikke vet noe sikkert om på nåværende tids
punkt, må bufferen økes, med den konsekvens at funnene får en noe yngre dateringshorisont. 
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BRUKS FASE 

Funnene fra boplassen må kunne sies å være samtidige ut i fra typologiske/teknologisk trekk. 
Videre ligger funnene på samme flate , der det er små nivåforskjeller funnene i mellom, noe 
som betyr at funnene også er samtidige innenfor den kronologiske oppløsningen som gis av en 
strand! injedatering. 

Strandlinjen faller ca. 8 m pr I 00 år i perioden boplassen var i bruk Uf. Sørensen et al. , Bind I). 
Dersom man vektlegger kommunikasjonsmuligheter og tilgjengelighet, medfører den hurtige 
landhevningen og de topografiske forholdene på stedet at flaten var velegnet over et begrenset 
tidsrom, anslagsvis over en periode på maksimalt 25 år. 

En kort bruksfase støttes også av at funnmaterialet fra boplassen er begrenset (i alt kun 1233 
funn). Av funnspredningen fremgår to avgrensede aktivitetsområder, som ut i fra areal og funn
mengde kan sidestilles. Den distinkte/lesbare organiseringen og den begrensede funnmengden 
i hvert av aktivitetsområdene, tilsier at ingen av aktivitetsområdene er resultatet av flere eller 
langvarige opphold. Fordi de kronologiske relasjonene mellom aktivitetsområdene ikke kan 
belyses stratigrafisk, kan man imidlertid ikke utelukke at hvert av aktivitetsområdene represen
terer ulike og uavhengige besøk. I den grad det kan ha vært flere besøk, må disse likevel ha vært 
relativt samtidige Uf. diskusjon over). 

Det nærmeste man kan komme en troverdig konklusjon med hensyn til bruksfase, er derfor at 
den samlede boplassaktiviteten gjenspeiler ett kortvarig besøk, eventuelt to relativt samtidige, 
korte besøk. På bakgrunn av begrenset arealbruk og funnmengde, synes det videre å ha vært en 
mindre gruppe, eventuelt to mindre grupper, som har brukt boplassen. 

De kronologiske relasjonene mellom de to aktivitetsområdene kan med visse forbehold også 
belyses ut fra funksjonelle forskjeller og likheter. Dette vil bli gjort under det avsluttende tolk
ningskapitlet nedenfor. 

TOLKNING SETT I LYS AV FUNN, STRUKTURER OG AKTIVITETSOMRÅDER 

Med vekt på kommunikasjonsforhold, er det antatt at boplassen har vært i bruk da strand
linjen sto opp mot boplassflaten. Med dette utgangspunktet er aktiviteten strandlinjedatert (se 
datering). Den hurtige strandlinjesenkningen på stedet i denne perioden medfører videre at 
den samlede aktiviteten på stedet antas å være samtidig eller relativt samtidig. Dette utelukker 
imidlertid ikke at funnmaterialet kan ha vært avsatt med noen års mellomrom, gjennom mer enn 
ett besøk på stedet. 

Funksjonelle trekk ved de to aktivitetsområdene kan belyse de kronologiske relasjonene. Det 
er i utgangspunktet flere mulige forklaringer på det aktivitetsmønsteret som kan leses ut av den 
totale funnspredningen: 1; de to avgrensede aktivitetsområdene representerer to uavhengige 
besøk, 2; de kan knyttes til en gruppes samtidige aktivitet, forskjellige steder på boplassen, 
eller 3; to sosiale enheter/grupper har besøkt lokaliteten samtidig, og kan knyttes til hvert sitt 
akt i vi tetsområde. 

Det er mange faktorer som vil spille inn ved en sammenligning av aktiviteten i de to områdene. 
Med de kildekritiske forhold som råder, er det derfor nødvendig åta noen forbehold for at funn
kompleksene i det hele tatt skal være komparative. For det første forutsettes det at funn med 
nære romlige relasjoner har nære kronologiske relasjoner. For diskusjonen om hvorvidt det kan 
ha vært to uavhengige eller to samtidige besøk, forutsettes det videre at de to gruppene har vært 
relativt homogene og at de har hatt en lignende strategi med hensyn til hvorfor de har vært på 
stedet. Dette innebærer at variabler som gruppestørrelse, besøkets varighet og funksjon holdes 
konstant. 
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De to aktivitetsområdene er omtrent like store i areal, ca. 20 m2 og 24 m2, inneholder tilnærmet 
like mange funn og det synes å ha vært ett ildsted i hvert av dem. Med nære romlige relasjoner 
til de største funnkonsentrasjonene i aktivitetsområdet, synes de to antatte ildstedene hver for 
seg å ha utgjort et slags organisatorisk senter. Dette kan støtte tanken om at de to aktivitetsom
rådene kan være brukt av to likartede, men forskjellige grupper, samtidig eller til forskjellige 
tid Uf. Bjerck 2008:218 ff). 

Forutsetningen om at gruppene var på stedet av samme årsak, medfører at funksjonelle sider 
ved aktiviteten i de to områdene burde være relativt samstemte. I begge områder kan det påvi
ses distinkt knakkeaktivitet relatert til produksjon av redskapsemner av varierende flintkvalite
ter. Videre har man tilvirket og skiftet ut pilspiss-/mikrolittmateriale av flint i begge områder. 
Riktignok er det tallmessige ulikheter innenfor enkelte kategorier her, men dette kan skyldes 
tilfeldige forskjeller i hva man hadde med til boplassen når man kom og hva man tok med seg 
når man dro . 

Funksjonelle trekk ved flintredskapsproduksjonen og pilspiss-og mikrolittmaterialet synes så
ledes å være relativt sammenfallende. 

Innenfor andre redskapskategorier er det derimot større forskjeller områdene i mellom. Begge 
skraperne av flint er funnet i tilknytning til det vestre aktivitetsområdet, mens begge stiklene 
av flint er funnet i det østre. Skiveøksen av metarhyolitt er også funnet i det østre 01mådet, 
mens skivemeiselen av flint er funnet i det vestre. Generelt er det også en markant forskjell 
områdene i mellom når det gjelder bruk av andre råstoffer enn flint. Tilvirkning på og bruk av 
andre råstoffer enn flint, det vi l si bergkrystall og metarhyolitt, er kun belagt innenfor det østre 
aktivitetsområdet. 

Det synes rimelig at de typologiske/teknologiske forskje llene i de to aktivitetsområdene kan 
knyttes til forskjeller i funksjon. Dersom man opprettholder forutsetningen om at funnmate
riale avsatt av to likartede grupper burde fremvise likheter i funksjon og aktivitet, synes de to 
aktivitetsområdene ikke å gjenspeile to uavhengige eller samtidige besøk, av to separate grup
per. Snarere kan deler av funnmaterialet fra de to områdene tolkes som resultatet av ulik aktivi
tet, utført av samme gruppe, forskjellige steder på boplassen. 

Dersom man oppfatter ildstedet som et unikt senter i en gruppes mikrokosmos, taler imidler
tid forekomsten av to ildsteder, ett i hvert av aktivitetsområdene, mot tolkningen om at de to 
aktivitetsområdene skal knyttes til en gruppe. fldstedene kan ha vært strukturelle elementer i 
enheter som også har innbefattet boenheter. De romlige skiftene i funnfrekvens er stedvis svært 
distinkte i utkanten av aktivitetsområdene, og det er ikke urimelig å tenke seg at dette kan skyl
des en veggeffekt, ved at det fantes avgrensende telt- eller levegger. I den grad fysiske vegger 
har vært til stede og boenhetene har vært i bruk samtidig, har selvfølgelig dette også medført 
en "sosial veggeffekt", noe som eventuelt ville styrke tolkningen om to atskilte, sosiale enheter. 

Ildstedene kan imidlertid ha hatt forskjellige funksjoner, og har derfor ikke nødvend igvis re
presentert unike, fysiske sentre i organiseringen av sosiale grupper og boenheter. De antatte 
ildstedsrestene som er påvist på denne boplassen er av ulik karakter, noe som kan tyde på ulik 
funksjon. Ildstedsrestene i det østre aktivitetsområdet er tolket som restene av et relativt stort 
ildsted, avgrenset av relativt stor kantstein , mens ildstedet i det vestlige aktivitetsområdet synes 
å ha vært av noe mer beskjeden karakter. Grunnet elde og dårlige bevaringsforhold, skal det 
imidlertid ikke underslås at tolkningene av disse antatte ildstedene er beheftet med store kilde
kritiske problemer. Likevel , dersom de representerer variert funksjon , kan de ha vært deler av 
en helhet, snarere enn tilhørende atskilte enheter. 

Fraværet av relevant og relaterbar funnstratigrafi på boplassen medfører at man vanskelig vil 
kunne ende opp med entydige svar til spørsmål om relasjoner mellom de to aktivitetsområdene. 
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Om man likevel skal forsøke å konkludere med noe, må det bli at den påviste aktiviteten på 
boplassen synes å være resultatet av en, mindre gruppes kortvarige besøk. Faktorer som støt
ter en slik tolkning er først og fremst det begrensede funnmaterialet, men også det at deler av 
aktiviteten i de to områdene synes å ha hatt en noe forskjellig funksjon, og at disse funksjonene 
samlet kan forstås som en helhet. 

I den grad funnmaterialet vil inngå i fremtidig forskning, utover det å være referanse for 
spørsmål av typologisk, teknologisk og kronologisk art, synes nettopp diskusjonen omkring 
aktivitetsotmådenes gjensidige relasjoner å ha det største forskningspotensialet. En sammen
føyningsanalyse og mer dyptgående analyser av funksjon , vi l kunne belyse relasjonene mellom 
aktivitetsområdene ytterligere. Funnmaterialets begrensede omfang og det at boplassen er total
undersøkt, gjør funnmaterialet fra Pauler 6 spesielt velegnet for slike analyser. Resultatene vil 
kunne bidra til den generelle diskusjonen rundt viktige temaer som boplassorganisering og 
sosial organisasjon i tidligmesolitikum. 

ENGLISH SUMMARY 

The site Pauler 6 was identified during an initial survey carried out by Vestfold County Council 
in 2005 (Site 12, ID 97794). Ten test pits were dug in the area - of which one was positive, 
containing one fragment of worked flint (Iversen 2007). The excavation carried out in 2007 
and 2008 covered a total of 158 square metres. The site is considered to have been completely 
excavated. 

A total of 1233 individual finds of various lithic material s were recorded. The material was re
covered from two well-defined areas of activity. Among the identified tools were arrow heads, 
flake axes, flake chisels, burins and blades. The assemblage can be dated to the early Mesolithic 
period based on typologi cal and technological features. The lowestlying part of the site is loca
ted at 98 m.a.s.1. The date suggested from the shore line displacement curve - 8850-8550 cal. 
BC - corresponds well with the typological <lating. The limited material assemblage and its 
welldefined distribution suggest that the site was only visited bya small group, on one or two 
near contemporary occasions. 
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Pauler 7 - boplass fra tidligmesolitikum 

C56292, Pauler 4071 /1 , Larvik kommune, Vestfold 

Lasse Jaksland 

INNLEDNING 

Varia 81 - Pauler 7 

Vestfold fylkeskommune foretok prøvestikking på Pauler i 2005. Pauler 7 ble da påvist som en 
av flere steinalderlokaliteter i området, og registrert som lokalitet 11 (ID 97805). Ved registre
ringen ble det tatt ca. l 0 prøvestikk på boplassflaten. Kun ett av prøvestikkene var funnførende. 
I dette ble det funnet ett avslag av flint (Iversen 2007). 

E18 Brunlanesprosjektet undersøkte boplassen periodevis i 2007- og 2008-sesongen. Til sam
men 70 m2, fordelt på tre felter og prøveruter, ble utgravd. Ut fra spredningen av littiske funn 
er lokaliteten totalundersøkt. Det ble i alt gjort kun 623 funn , alle av flint eller annen bergart. 
Det ble blant annet funnet flere skiveøkser av bergart og avfall etter produksjon av slike, en 
skivemeisel av bergart og pilspisser og flekker av flint. Typologisk og teknologisk datering av 
funnene plasserer aktivitetssporene entydig i den tidligmesolittiske fasen. 

Det ble gjort funn ned til i underkant av 96 moh. på boplassen, og den typologiske/teknologiske 
dateringen samsvarer med en strandlinjedatering til 8800-8500 cal. BC. De fåtallige funnene 
og funnspredningen antyder at lokaliteten har vært besøkt av en mindre gruppe, gjennom ett, 
kortvarig besøk. 

Figur I. Terrassen med utgravningsfeltene på ?auler 7 sell .fi-a nordøst, i slutten av siste utgravingssesong 2008. 
?auler 6 ses i bakgrunnen, vest på terrassen. Foto: Lasse Jaksland. 
Figure 1. Overview of the seltlemen! terrace and the si tes Pauler 7 and ?auler 6 towards the end o/2008. Photo 
fac ing southwest. 
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,. ... 

Pauler 7 

J 

Skagerrak 

Figur 2. Lokalitetens beliggenhet da strandlinjen lå opp mot terrasse.fiaten, ca. 95 meter høyere enn i dag, ca. 
8800-8500 cal. BC. A: Skjærgårdslandskapet i området, og B: Lokalitetens nærmiljø. Grafikk: Lasse Jaksland. 
Figure 2. The location ofPau/er 7 with the sea fevei drawn at 95 m.a.s./. (approximately 8800-8500 cal. BC) . A: 
The location of the site within its archipe/ago. B: The local topography of the site. 
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Figur 3. A: Flyfoto av utgravde felter etter 2007-sesongen, sett ji-a nordvest, og B: Nær ferdig utgravde felter i 
slutten av siste.feltsesong (2008), sett.fra nordøst. Foto: A: Tom Hei breen, KHM, og B: Lasse Jaksland. 
Figure 3. A: A erial view of the swfaces excavated in 2007. Photo facing southeast. B: The extent of the excavated 
areas towards the end of lastfieldseason in 2008. Photo .facing southwest. 
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BELIGGENHET OG TOPOGRAFI 

Pauler 7 ligger på østre del av stor terrasse, 98-96 moh ., på sørsiden av et høydedrag, i en bratt 
dalside. Høydedraget avgrenses av søndre del av Farrisvannet i øst og nord, en trang dalbunn 
i sør og Kjoseveien i vest. Funnstedet ligger ca. 5,5 km nordvest for Larvik sentrum og 400 m 
øst for Paulertjønna. Den ca. 3,5 mål store terrasseflaten er langsmal , med største utstrekning 
ca. 100 m øst-vest. På vestsiden av terrassen , ca. 50 meter vest for Pauler 7, ligger boplassen 
Pauler 6 (dette bind). De to funnstedene er atskilte av et mellomliggende område med fuktig 
undergrunn. I nord er terrassen avgrenset av bratt, stigende terreng opp mot Pauler 1 (Bind II). 
Mot sør er flaten relativt åpen og heller moderat, før den ved terrassekanten går over i kraftig 
fall ned mot dalbunnen. Mot øst avgrenses boplassområdet av fall ned mot en bekkeravine. På 
andre siden av bekkeravinen stiger terrenget bratt opp til ca. 125 meter over dagens havnivå, 
noe som avskjermer hele terrassen mot øst (fig. 1, 2, 3 og 4). 

Lokalitetens høyde over havet og den typologiske/teknologiske dateringen viser at boplassen 
må ha ligget nær den samtidige strandlinjen da boplassen var i bruk (se datering). Det bratte 
terrenget nedenfor og ovenfor lokaliteten medfører også at tilgjengeligheten var klart best på 
dette tidspunktet. Boplassen lå da på sørsiden av "Paulerøya", ut mot et sund, i et utpreget 
skjærgårdslandskap. På den andre siden av sundet lå det en større øy som tok av for vind og sjø, 
fra det som i dag er Skagerrak (fig. 2). 

De funnførende områdene på denne delen av terrassen er avgrenset av lave svaberg i sør/sørøst 
og berg i nord. Svabergene har skjermet noe mot vind fra sør og sørøst. Med unntak for felt A 
(se fig. 3), var undergrunnen i det funnførende området godt drenert. Fra og med felt A og vi 
dere vestover, frem til Pauler 6, var undergrunnen fuktig , selv etter lengre perioder uten nedbør. 
Det ble likevel ikke påvist tykke torvlag i denne, til tider, svært vannmettede undergrunnen. De 
dårlige dreneringsforholdene vest for boplassen skyldes at bergterskler ved terrassekanten i sør 
demmer opp for nedbør. 

Havet hadde stått høyere enn terrasseflaten relativt kort tid før boplassen ble tatt i bruk. Poten
sielle vannkilder i umiddelbar nærhet til boplassen var etter alt å dømme derfor saltholdige. 
Ferskvann ble trolig hentet i høyereliggende deler av bekkeravinen som avgrenser boplassen/ 
terrassen mot øst. 

Vegetasjonen på terrassen er i dag preget av blandingsskog med lett undervegetasjon . Bøk 
dominerer, men også andre løvtrær og enkelte furutrær finnes. De undersøkte delene av løsmas
sene på flaten består i hovedsak av finkornede strandsedimenter med relativt lite innblandet 
stein og bevart morene. Større stein, i form av blokkstein , finnes, men spredningen kan i hoved
sak knyttes til et blokksteinsbelte langs fjellkanten i nord. Blokkene ute på selve terrassen er 
fåtallige, og det ble ikke funnet blokkstein i noen av de tre utgravningsfeltene. 

Jordprofilet i utgravningsområdet besto av et mørkt råhumuslag, et grålig bleikjordslag og et 
rødlig utfellingslag. Jordprofilet hadde klare, visuelle fellestrekk med et podsolprofil , som el
lers er typisk mange steder i Oslofjordregionen. Podsoleringen var likevel ikke særlig utviklet 
og mineraljorden (bleikjords- og utfellingslaget) inneholdt humus. Dette medfører at man hel
ler må kalle jordtypen en svakt podsolert brunjord. Utvikling av bleikjordssjikt tyder på sure 
forhold , tilsvarende de i en podsolert jordtype. Jordbunnsforholdene på terrassen ble vurdert i 
samarbeid med kvartærgeolog Rolf Sørensen. 

Torv-/råhumuslagets tykkelse varierte noe innenfor utgravningsornrådet. l området med god 
drenering (felt Bog C) var tykkelsen ca. 1 cm. Fra og med felt A og vestover, det vil si i området 
med dårlig drenering, var torvtykkelsen opp til 30 cm. Dette området, inkludert felt A der det 
ble gjort funn , fremsto som lite velegnet for aktivitet i eller etter nedbørsperioder. 
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De varierende dreneringsforholdene har også påvirket bleikjordslagets forekomst og tykkelse. 
Avhengig av hvor man befant seg på boplassflaten, var dette laget fra 0-10 cm tykt. 

MÅLSETNING OG PROBLEMSTILLINGER 

Med de beskjedne registreringsresultatene; ett flintfunn på hver side av terrassen , var det usik
kert hva den påv iste aktiviteten representerte. En gitt problemstilling var hvorvidt det var noen 
sammenheng mellom funnstedet i øst (Pauler 7) og det i vest (Pauler 6), som kun lå ca. 50 
m fra hverandre. Innledningsvis ble derfor de to funnstedene undersøkt som om de tilhørte 
samme boplass. Relasjonsproblematikken mellom Pauler 6 og Pauler 7 er beskrevet nærmere 
under beskrivelsen av Pauler 6 (dette bind). Jeg vil her derfor nøye meg med å gjenta kon
klusjonen: Forundersøkelsen viste at området mellom Pauler 6 og Pauler 7 var funntomt og at 
området hadde vært lite egnet som boplassflate grunnet dårlige dreneringsforhold. Innledende 
undersøkelser viste således at registreringsfunnene tilhørte separate, avgrensede aktivitets
områder, på hver sin side av terrassen. I de videre undersøkelsene ble derfor de to funnstedene 
behandlet som separate boplasser. 

Prøverutene på Paul er 7, på den østre delen av terrassen, hadde generelt lav funnfrekvens. 
Forekomsten av en rekke funntomme prøveruter/arealer mellom små, men distinkte funnkon
sentrasjoner, syntes likevel å antyde en viss arealmessig spredning av forskjellig aktivitet/ulike 
aktivitetsområder. Den samlede funnmengden var imidlertid så begrenset at aktiviteten ikke så 
ut til å ha vært særlig omfattende. I utgangspunktet ble det derfor antatt at funnene kunne knyt
tes til ett, kortvarig besøk på boplassen. 

Med forbehold om at boplassen hadde vært strandtilknyttet og enfaset, ble det derfor antatt at 
funnmaterialet var velegnet til å belyse typologiske og teknologiske trekk knyttet til dette (kro
nologiske) høydenivået. Funnene på Pauler 7 lå noe lavere enn de på Pauler 6, og kunne derfor 
være noe yngre. En undersøkelse på Pauler 7 kunne med andre ord utvide den kronologiske ho
risonten oppover i tid. Det ble videre antatt at man gjennom en totalgravning vi lle få kunnskap 
om hvordan brukerne av boplassen hadde organisert aktiviteten på stedet. 

For øvrig ble undersøkelsene utført i henhold til de mer overordnede problemstillingene som er 
formulert for prosjektet Uf. fellesdel; Bind I) . 

UTGRAVNINGEN OG METODE 

Forundersøkelsens mål var å påvise og avgrense funn og strukturer. Det ble derfor gravd ca. 20 
prøveruter langs øst-vest- og nord-sør-orienterte akser i et koordinatsystem, i boplassområdet. 
De innmålte graveenhetene var ruter på 50 x 50 cm, med tykkelse 10 cm. Samme koordinat
system og graveenhet ble også brukt ved hovedundersøkelsen. Prøverutene ble gravd i ett til tre 
I 0 centimeters lag, eller ned til fast fjell , fra og med overgangen mellom torv og undergrunn. 

Etter forundersøkelsen ble hele terrassen avtorvet med gravemaskin. Det ble da letet etter even
tuelle strukturer og funnkonsentrasjoner som ikke var påvist under forundersøkelsen. Ingen 
strukturer eller nye aktivitetsområder ble imidlertid funnet under dette arbeidet. 

Gravemaskin ble også benyttet til sjakting sør for felt B (se fig. 5). Dette ble gjort for å se etter 
utkast/aktivitetsspor i det som antas å ha vært en del av den nærliggende strandsonen da bo
plassen var i bruk. Det ble ikke gjort funn i forbindelse med sjaktningen. 

Under hovedundersøkelsen ble det gravd konvensjonelt, i mekanisk oppdelte ruter og lag, med 
spade og graveskje. Alle løsmasser ble vannsåldet i netting med maskevidde 4 mm. Det var et 
mål å totalgrave boplassen, det ble derfor utvidet til man hadde god funnavgrensning horison
talt og vertikalt. I graveenheter med relativt mye funn, eller der ble gjort funn i nedre del av en 
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graveenhet, ble også underliggende lag konsekvent gravd ut. Som et middel for å opprettholde 
best mulig oversikt i planet, ble hvert lag ferdiggravd før neste ble påbegynt. 

Samlet ble det gravd 70,25 m2 i p lan, forde lt på 10 m2 i fe lt A, 47 m2 i fe lt B, 7,5 m2 i fe lt C og 
5,75 m2 på prøveruter. Sam let volum utgravde og vannsåldede masser utgjør 9,9 m3. Med et 
forbruk på 56 dagsverk, gir dette et gjennomsnitt på 0, 18 m3 gravd pr dagsverk. 

Topografiske trekk i utgravningsområdet ble inn målt ved hjelp av totalstasjon. Steinspredning i 
toppen av lag 2 ble tegnet og skjørbrent stein ble dokumentert i volum pr graveenhet. Boplass
området og de forskjellige lagoverflatene i feltene ble ellers dokumentert med foto . 

Felt lag 1 lag 2 lag 3 Antall funn alle lag 
Felt A 10,00 m2 3,50 m2 - 48 

Felt B 47,00 m2 19,50 111 2 2,00 111 2 565 

Felt C 7,50 m2 0,50 111 2 - 10 

Enkeltstående prøveruter 5,75 m2 2,00 1112 1,001112 0 

Sum alle felter og prøveruter 70,25 m2 25,50 m2 3,00 m2 623 

Tabell/ . Utgravd areal i deforskjel/ige lagene (se også.fig. 5) . 
Tab/e 1. The ex/ent of the excavated area pr 10 cm /ayer in trenehes A-C and isolated test pils. 

Pauler7 

~ Utgravde lag FeltA 

DLag 1 N 
Lag 2 

Lag 3 

0 
0 

0 Felt 8 

0 0 
0 

0 

~~ 0 

0 0 2,5 5 
m 

Figur 4. Utgravd areal i de forskjellige lagene (se også tab. /), med totalfunnspredning visl som koter (min. =2, 
ekv. =2) i bakgrunnen. Grafikk: Lasse Jaks/and. 
Figure 4. Detai/ed plan of ?auler 7 with the number of excavated /0 cm /ayers. The generalfind distribution is 
illustrated with isarithms (min. =2, ekv. =2). 
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Figure 5. Plan of the excavated swfaces. 
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NATURVITENSKAPLIGE PRØVER OG ANALYSER 

Det ble tatt inn jordprøver fra lag 2 (anrikningslaget), i et grid med enheter på 0,5 m x 0,5 m, 
tilsvarende koordinatsystemet, fra hele utgravningsområdet. Jordprøvene var ment å være et 
grunnlag for fosfatanalyser og for å måle magnetisk susceptibilitet (MS). Prøvene er imidlertid 
ikke analysert. Dette skyldes at prosjektmidler til denne type analyser var begrenset og at 
tilsvarende prøver fra større og mer kompliserte boplasser ble prioritert. 

Kull i form av jordprøver og prøver av skjørbrent stein fra et antatt ildsted ble også samlet inn. 
Prøvene var ment som grunnlag for 14C-, termoluminecens (TL)- og optisk stimulert lumine
cens (OSL)-datering. Senere vegetasjonsbranner og det som åpenbart synes å være feildate
ringer av ildsteder på andre boplasser i prosjektområdet, har imidlertid vært argumenter for at 
heller ikke dette materialet er videre analysert (se mer under kildekritiske forhold og andre lok. 
dette bind og fellesdel; Bind I). 

KILDEKRITISKE FORHOLD 

Eneste kjente aktivitet i boplassområdet i nyere tid er skogsdrift. Det er ikke påvist spor eller 
gjort funn i undergrunnen som tyder på at denne skogsdriften eller annen senere aktivitet har 
forstyrret boplasslagene. 

To steinansamlinger, beliggende i det fuktige området, 5-8 meter rett vest for boplassen, er 
sannsynligvis spor etter aktivitet i nyere tid. Disse ligger ovenpå bakkeplan/inntil berg og er lite 
nedgrodde eller jordblandede. Det er derfor lite trolig at de skal knyttes til rydding av flaten da 
steinalderboplassen var i bruk. Kvartærgeolog Rolf Sørensen har ikke klart å påvise spor som 
tyder på at flaten har vært dyrket. Det er derfor heller ikke sannsynlig at steinansamlingene 
representerer rydding i forbindelse med oppdyrkning. 

En mulig tolkning av steinansamlingene er begrenset rydding knyttet til beite eller slåttbruk. 
Rydding kan også ha foregått i forbindelse med nyplanting av skog. At slik nyplanting har fore
kommet, er det eksempler på flere steder i prosjektområdet. Store deler av Vestfold synes å ha 
vært avskoget flere ganger i etterreformatorisk tid, grunnet stor etterspørsel etter tømmer og 
brennvirke (se kapittel om kildekritikk i fellesdel, Bind I) . Nyplantingen har derfor sannsynlig
vis vært omfattende og foregått over lang tid . 

Generelt dårlige bevaringsforhold for organisk materiale og høy alder er det som i høyest grad 
har påvirket det opprinnelige kildematerialet på boplassen (jf. kildekritikk i fellesdel; Bind I). 
Kullbiter ble funnet i torven og i alle gravde lag på boplassen, og skal etter alt å dømme ikke 
ses i sammenheng med steinalderaktiviteten på stedet. Ved undersøkelsene på Pauler 6 (dette 
bind) ble det også påvist kull i flere horisonter, i en fuktig forsenkning. En pollenanalyse (rap
port Høeg 2008a) viser at disse kullhorisontene er yngre enn den påviste steinalderaktiviteten. 

Da det ikke er kjent annen yngre aktivitet i området enn skogsdrift, er en nærliggende tolkning 
at trær og vegetasjonsdekke har brent en rekke ganger, etter at boplassen ikke lenger var i bruk. 
14C-dateringer av kull fra andre boplasser i prosjektområdet støtter også en slik tolkning (jf. 
kildekritisk diskusjon i fellesdel ; Bind I, og andre lok. dette bind og Bind Il). 

Mangelen på organisk materiale i entydig kontekst, gjør at steinalderaktiviteten ikke kan 14C
dateres. Fravær av osteologisk materiale gjør at man heller ikke på en direkte måte kan under
støtte tolkninger om det ervervsmessige. 

De kildekritiske problemene med 14C-datering av kullbiter fra boplassene kjente man til etter 
prosjektets første feltsesong. TL-/OSL-datering av skjørbrent stein fra ildsteder ble derfor vur
dert som et mulig dateringsaltemativ andre fe ltsesong. Etter at steinalderboplassene hadde gått 
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ut av bruk er det imidlertid sannsynlig at en større andel av de skjørbrente steinene har vært 
eksponert for sollys over lengre tid og/eller for gjentatte vegetasjonsbranner, med den konse
kvens at dateringsklokken flere ganger har blitt nullsti lt. En samlet vurdering av de kildekritiske 
forholdene førte derfor til at vi heller ikke sendte inn skjørbrent stein til datering (jf. kildekritisk 
diskusjon i fellesdel; Bind I). 

Å vurdere hvorvidt stein i utgravningsfeltet var skjørbrent eller ikke, var problematisk. Doku
mentasjonen på dette området er derfor i høy grad subjektiv. Larvikitt, som var den domine
rende bergarten på stedet, kan åpenbart varmes opp og utsettes for frost en rekke ganger uten 
at dette nødvendigvis vises. I tillegg er det slik at naturlig forvitret/oppsprukket larvikitt ikke 
nødvendigvis kan skilles fra brent larvikitt. I den grad man kan være rimelig sikker på at steinen 
er brent, kompliseres den videre tolkningen av at senere vegetasjonsbranner også kan ha vært 
opphavet til skjørbrenningen (jf. kildekritikk i fellesde l; Bind I). 

Den kraftige utvaskningen og utfordringen med å skille brent og ubrent stein var av betydning 
for å kunne påvise eventuelle strukturer. I alle de tre utgravningsfeltene på boplassen var det 
imidlertid generelt lite stein i løsmassene. Dette gjorde tolkningen lettere, og det ble kun påvist 
en, liten ansamling av mindre stein, i et ellers så godt som steinfritt område i felt B. Flere av 
disse steinene viste tegn på å være skjørbrente, og tolkningen kunne styrkes ved at to av steine
ne var av annen og lettere tolkbar bergart enn larvikitt. Innenfor den lille steinansamlingen ble 
det videre påvist et distinkt og avgrenset, tynt "gruslag" av larvikitt. Denne grusen kan trolig 
knyttes til forvitring av skjørbrent stein (jf. andre lok. dette bind og Bind Il) . 

Gitt de omtalte kildekritiske forbehold , ble det påvist rester etter ett ildsted sentralt i felt B (se 
mer under strukturer). 

FUNNMATERIALET 

Det er kun funnet flint- og bergartsmateriale på boplassen (tab. 2). Av de i alt 623 funnene er 
507 (81 %) av forskjellige flintkvaliteter, mens 116 (19 %) er av annen bergart. Det finnes 26 
definerte redskaper, noe som tilsvarer en andel på 4 % av det totale funnmaterialet. Inkludert 
alle sekundærbearbeidede stykker, er andelen på i underkant av 9 %. 

En del av flekkene og det øvrige avfallsmaterialet av flint har kant- og eggskader som kan 
skyldes bruk. Hovedtyngden av disse mulige "uformelle redskapene" (jf. Callanan 2007) synes 
eventuelt å ha vært brukt som skjæreredskaper. Det er imidlertid ikke foretatt slitespor-eller 
brukssporanalyser på dette materialet. Det er videre usikkert om materialet er egnet for slike 
analyser, da mange artefakter har slitasje/polering som trolig skyldes naturlige friksjonsbeve
gelser i undergrunnen (turbasjon). 

MIKROLITT- OG PILSPISSMATERIALET 

Det er i alt funnet 16 pilspisser/mikrolitter, inkludert fragmenter av slike. Av disse er 11 lansett
mikrolitter, 2 tangespisser og 3 ikke nærmere bestemte oddfragmenter. Det er videre funnet 5 
mikrolittforarbeider og 12 mikrostikler. Samtlige prosjektilrelaterte funn er av flint. 

Lansettmikrolittene og mikrostiklene 

Av de 11 lansettmikrolittene er 6 hele og 5 fragmenterte (se utvalg i fig. 6; b-d og f-j). Alle er 
laget på flekker og har odden i proksimal. De intakte lansettene er fra 26,8-40,3 mm lange, 8,8-
18 mm brede og 2-4 mm tykke. Disse har uretusjert base, skrå retusj mot odden på ene siden og 
motstående uretusjert egg. Av de fragmenterte lansettene har 2 oddskader, mens 3 har skader i 
basen. På flere synes fragmenteringen å være et resultat av treffskade. 8 av lansettene har res
ter etter mikrostikkelfasett, mens eventuelle mikrostikkelfasetter kan være etterretusjert på de 
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Hovedkategori Ant. % Delkategori/(merknad) Ant. 
FLINT 

Sekundærbearbeidet/Redskap: 

Pil spiss/M ikrolitt : 16 2,57 Lansettmikrolitt li 

Tangespi ss 2 

Oddavslag ( oppskjerpningsmikrostikkel) 3 

Stikke!: 4 0,64 Kantstikkel på brudd 3 

Midtstikkel I 

Flekke med retusj: 2 0,32 Fragmentert m. kantretusj (spissfrag. ?) I 

(mulig mikrostikkel) I 

Fragment med retusj: 9 1,45 Fragment med diverse retusj 9 

Seku ndærbea rbe idet/ Pro duks j ons avfa I I: 

Pilspi ss-/mikro littfora rbeid: 5 0,80 Emne fo r lansettmikrolitt (?) 5 

Mikrostikkel: 12 1,93 Proksi mal mikrostikkel li 

Distal mikrostikkel I 

Sum sekundærbearbeidetjfint 48 7,70 48 

Primærbearbeidet/Produksjonsavfall: 

Kj erne: 2 0,32 Ensidig fl ekkekjerne med en plattform 2 

Ryggflekke: 3 0,48 Ensidig ryggflekke 3 

Flekke: 54 8,67 Flekke (bredde > 8 mm) 46 

Mikroflekke (bredde :S 8 mm) 8 

Avs lag: 138 22, 15 (fl ere med muli ge bruksspor) 138 

Fragment: 177 28,41 (fl ere med mulige bruksspor) 177 

Splint: 85 13 ,64 Splint, mikroavslag (:S 10 mm) 27 

Splint, frag ment ( :S I O mm) 58 

Sum primærbearbeidetjfint 459 73,68 459 

Sum all /fint 507 81,38 507 

BERGART/METARHYOLITT 

Øks/Meise l: 5 0,80 Skiveøks, fo rsøkt oppskjerpet 2 

Skiveøks, fora rbeide I 

Meisel , forsøkt oppskjerpet I 

Meisel (usikker, men tyde lige bruksspor) I 

Di v. produksjons- og bruksavfa ll: 11 0 17,66 (fra produksjon og bruk av øks/meisel) 110 

Sum metarhyolitt 115 18,46 11 5 

BERGART/GRANITT 

Knakkestein: I 0, 16 Knakkestein (avlang, 75 gram) I 

Sum granitt I 0,16 I 

Sum bergart 116 18,62 

Sum alle funn 623 100 Sum alle funn 623 

Tabell 2. Funnmaterialet inndelt i råstoffer og morfologiske kategorier. 
Table 2. Classification ofthefindsFom Pauler 7, according to morphology and raw materials. 

102 



E 18 Brunlanesprosjektet Varia 81 - Pauler 7 

andre. For en av lansettmikrolittene er tilhørende proksimale mikrostikkel funnet (se lansetten 
uten og med mikrostikkel i henholdsvis fig. 6; dog fig. 7; d). 

Samtlige lansetter er etter alt å dømme laget med regulær mikrostikkelteknikk. Ut fra størrelse, 
fonn og morfologi , er sannsynligvis også alle de 11 proksimale mikrostiklene avfall etter lan
settproduksjon (se utvalg av mikrostikler i fig. 8; a-g). Flere av de proksimale mikrostiklene 
synes for øvrig å være feilbrutte (se under og fig. 8; b-e). Det finnes også 1 distal mikrostikkel. 
Denne har imidle:rtid ingen spesielle diagnostiske trekk som kan knyttes til produksjon av en 
bestemt mikrolittype. 

Figur 6. Pilspisser og mikro/itter av flint: Tangespisser; (a og e). Enkle /ansettmikrolitter; (b -d ogf-j). Stiplet, hvit 
linje markerer kanter med retusj. Hvit sirkel markerer proksimal ende der slagbu/en og/eller deler av proksimal
siden mangla Fotomontasj e etter f oto av Kirsten J. Helgeland og Ellen C. Holte, begge KHM. 
Figure 6. Projecti/e points and microliths of flint: Tanged points (a ande) and regular lanceo/ates (b-d andf-j). 
Dotted lines mark retouched edges. White eire/es mark proxima/ ends where the bulb or parts of the proxima/ end 
is missing. 
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Figur 7. Eksempler på bruk av mikroslikke/teknikk: Mikro/ittforarbeide (a), mikrolittforarbeide med tilhørende 
f ei/brutt mikrostikke/ (bog c), lansettmikrolitt med tilhørende mikrostikkel (d) og lang proksimal mikroslikke/ der 
den.fjernede dis taldelen av flekken er brukt videre som mikrolittemne, eventuelt mikrotittemne der distalenden er 
_fjernet med mikroslikke/teknikk (e). Stiplet, hvit linje markerer kanter med retusj. Hvit sirkel markerer proksimal 
ende der slagbu/en og/eller deler av proksima/siden mangler: Fy lt, hvit sirkel markerer stykker der proksimalsiden/ 
slagbu/en er inntak!. Fotomontasj e etterfoto av Kirsten J. Helgeland og Ellen C. Holte, begge KHM 
Figure 7. Same examples of the application of microburin technique: Micro/ith preparat ion (a) ; microlith prepa
rat ion with associated microburin - snapped in the wrong place (b and c); lanceolate with associated microburin 
(d) ; large microburin made on the proxima/ end, where the (absent) distal end of the b/ade is used as a microlith 
blank - alternative/y the preparatory stages of a microlith, where the distal end has been removed applying the 
microburin technique (e) . Dotted lines mark retouched edges. White eire/es mark proximal ends where the bulb or 
parts of the proxima/ end is missing - fil/ed eire/es where the bu/blproxima/ end is intact. 

Tangespissene 

Det er funnet 2 tangespisser, hvorav I er hel og 1 er fragmentert i oddpartiet (fig. 6; a og e). 
Begge er laget på flekker. Den intakte spissen (a) er relativt stor; 37,7 mm lang, 17,5 mm bred 
og 2,6 mm tykk. Den ene siden har baseretusj som ender opp i en klart markert skulder og el
lers uretusjert egg mot odden . Den andre siden er totalretusjert, der baseretusjen og oddretusjen 
møtes i en svakt markert skulder omtrent midt på langsiden . Tangespissen har fellestrekk med 
de mindre eneggede spissene, og er derfor ikke helt typisk. I oddpartiet er spissen også svært lik 
en av de brede lansettmikro littene Uf. lansetten i fig. 6; b ), noe som antyder små funksjonelle 
forskjeller mellom tangespissen og de større lansettmikrolittene. 

Den fragmenterte tangespissen (fig. 6; e) er mer typisk, med bedre markerte skuldre på begge 
sider og retusj som er begrenset til basepartiet og ene sidekanten . Ut fra bruddfasetten i oddpar
tiet er det usikkert hvorvidt fragmenteringen skyldes treffskade eller ikke. 

Slagringene på ventralsiden av tangespissene er for diffuse til at slagretning kan bestemmes. 
Videre finnes det ikke entydige mikrostikkelfasetter i base- og/eller oddpartiet på noen av 
spissene. Det kan derfor ikke avgjøres med hvilken teknikk spissene er laget. På den hele spis
sen er det imidlertid mer enn en (brudd-)fasett i basen, noe som kan tyde på at tangen på denne 
har vært tilvirket med en eller annen form for mikrostikkelteknikk. 
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Figur 8. Produksj onsavfall etter bruk av mikroslikke/teknikk, alle av flint: Proksimale mikrostik/er (a-g) . Stiplet, 
hvil linje markerer kanter med retusj. Fotomontasje etter fo to av Kirsten J. Helgeland og Ellen C. Holte, begge 
KHM 
Figure 8. Proximal microburins of flint (a-g) classified as was/e material fro m the application of microburin 
technique. Dotted lines mark retouched edges. 

Oddfragmentene 

Alle de tre oddfragmentene er oddoppskjerpnings-mikrostikler, eller såkalte "krukowski-mik
rostikler" (jf. Barton 1992:235 fig. 5. 27. 1-2) (se også Pauler 6; fig . 7; k og I, dette bind). 
Grunnet skader er det ikke mulig å se om oddene har hatt mikrostikkelfasett. Fragmentene kan 
komme fra både lansettmikrolitter og tangespisser, eventuelt også fra andre spisstyper som ikke 
er påvist på boplassen. 

Mikrolittforarbeider 

Det finnes fem mikrolittforarbeider/emner i materialet (fig. 7; a-c). Alle er laget på flekker. 
Slaghulen på tre av dem er fjernet med regulær mikrostikkelteknikk, og tilhørende mikrostikkel 
til to av disse er gjenfunnet (fig. 7;b og fig. 7; c). Forarbeidene/emnene er trolig forkastet og 
ikke bearbeidet videre grunnet feilbrudd. Sannsynligvis har målet vært å lage lansettmikrolitter, 
men feilbruddene ville gitt ugunstige eggvinkler ell er for butte odder. 

Et av stykkene som er katalogisert som proksimal mikrostikkel (fig. 8; e) har en lengde på hele 
56 mm og kan eventuelt i stedet være et mikrolittforarbeide. Flekken synes i utgangspunktet å 
ha vært relativt lang, det er derfor mulig at man har fjernet distaldelen , mens proksimalsiden 
av flekken var tiltenkt som emne. Dette eventuelle emnet er imidlertid også forkastet og ikke 
bearbeidet videre, noe som kan skyldes uønsket bruddvinkel da distaldelen ble brutt av. 

ØVRIGE REDSKAPER 

Av større redskaper er det funnet 5 økser/meisler, inkludert ett forarbeide, der alle er av meta
rhyolitt. Det er også funn et en knakkestein av granitt. Andre formelle redskaper, foruten det 
omtalte spissmaterialet, er begrenset til fire stikler av flint. 
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Figur 9. Skiveøks (a) og skivemeise/ (b) av metarhyolill. Begge har spor eller oppskjerpningsforsøk. Fotomontasje 
etterfoto av Kirsten J. Helgeland, KHM. 
Figure 9. Flake axe (a) and.fl.ake chisel (b) of metarhyolite - both with traces of a//empted resharpening. 
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Figur JO. Forarbeide til skiveøks (a) og skiveøks (b), begge av metarhyolitt. Skiveøksen nederst (b) har spor etter 
opp.skjerpningsforsøk. Fotomontasje etter.foto av Kirsten J. Helgeland, K.HM. 
Figure JO. Preparationfor flake axe (a) and flake axe with traces of attempted re.sharpening (b) - both in metha
rhyolite 
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Skiveøksene av metarhyolitt 

Det finnes to økser og et økseforarbeid av metarhyolitt (fig. 9 og 10). Øksene er 10,2 og 6 cm 
lange, 5,7 og 4,3 cm på det bredeste (ved eggen) og 2,3 og 2,6 cm på det tykkeste. På begge 
økser synes forsøk på tildanning av ny egg. Denne oppskjerpingen har imidlertid ikke vært 
vellykket, og er trolig grunnen til at øksene ble forkastet. Som for øksen av samme råstoff fra 
Pauler 6 (dette bind), er det usikkert om emnene til disse øksene opprinnelig var kjerner eller 
større avslag. Begge økser har imidlertid undersider der større, ubearbeidede partier ned mot 
eggpartiet trolig er den opprinnelige ventralsiden på et større avslag. Øksene er derfor katalogi
sert som skiveøkser. Imidlertid er tverrsnittene, spesielt opp mot nakken, nærmest trekantede, 
og to av tre sidekanter viser massiv bearbeidning. Disse øksene har derfor også fellestrekk med 
kjerneøksene. 

Økseforarbeidet har store formmessige likheter med øksene. Konteksten det er funnet i levner 
likevel liten tvil om at stykket er et forarbeid. Det ble funnet relativt mye avfallsmateriale sam
men med forarbeidet, og forarbeidet og avfallsmaterialet kunne sammenføyes til et emne (se 
under funnspredning og aktivitetsområder). Forarbeidet er 10,1 cm langt, 5,4 cm brett i eggpar
tiet og 3,5 cm på det tykkeste. Den relativt store tykkelsen skyldes trolig at stykket ikke er fer
dig bearbeidet. Naturlig nok er det oppgitte økseforarbeidet betydelig mindre bearbeidet enn de 
brukte øksene fra boplassen. Forarbeidets underside utgjøres av en stor, nærmest ubrutt, fasett. 
Opprinnelig utgjorde fasetten sannsynligvis større deler av ventralsiden på et større avslag, noe 
som tilsier at den ferdige øksen morfologisk sett ville blitt en skiveøks. Tildanning av ønsket 
eggform synes å ha vært et problem på forarbeidet, samtidig har det også vært vanskelig å få 
tynnet det tykke forarbeidet uten at dette ville medført betydelig avkorting i lengde. For store 
slagtekniske utfordringer er derfor trolig grunnen til at dette forarbeidet ble oppgitt et stykke ut 
i tilvirkningsprosessen. 

Skivemeislene av metarhyolitt 

Meislene skiller seg funksjonelt sett fra øksene ved at de har eggbredde < 3 cm (jf. Malmer 
1975). Den ene meiselen (fig. 9; b) er 7,9 cm lang, 1,7 cm bred ved eggen og 2 cm på det tyk
keste. Meiselens største bredde ligger i midtpartiet, der den er 2,6 cm bred. Dette gir konver
gerende sidekanter fra midtpartiet mot egg og nakke. Formmessig skiller den seg derfor fra en 
typisk skiveøks, som divergerer fra nakke mot egg og har størst bredde ved eggen. Meiselen har 
i tillegg et høyt, tilnærmet trekantet tverrsnitt, der sidekantene, men også deler av undersiden, 
er betydelig bearbeidet. Den har med andre ord flere fellestrekk med kjerneøkser/kjernemeisler. 
Når meiselen likevel er kategorisert som et skiveredskap, skyldes dette at eggpartiet på under
siden synes å være en del av den opprinnelige ventralsiden på et avslag. 

Den andre meiselen er mer fonn lik en typisk skiveøks, med lavt tverrsnitt og divergerende side
kanter fra nakke ti I egg. Meiselen er 4,5 cm lang, 2, 7 cm på det bredeste ved eggen og 1,2 cm 
på det tykkeste. Stykkets underside, med eggparti, er fullstendig ubearbeidet og har opprinnelig 
utgjort større deler av ventralsiden på et avslag. Om man følger den morfologiske definisjonen 
på et skiveredskap (jf. Andersson et al. 1975), er likevel ikke meiselen helt typegod. Dette 
skyldes at emnet i utgangspunktet har hatt den rette formen og at det derfor har vært begrenset 
behov for sekundærbearbeiding. Eggen har imidlertid distinkte spor etter bruk, noe som gjør at 
stykkets funksjon som redskap synes å være udiskutabel. 

Stiklene 

Det er funnet fire stikler av flint (fig. 11 ; a-d). Tre er kantstikler, hvorav to har stikkelslag på 
brudd (a og b) og en har stikkelslag på plattformresten på et avslag (d). Den siste stiklen er en 
midtstikkel (c). Denne har bruddfasett der stikke lfasettene møtes, og er trolig fragmentert. Med 
mulig unntak for en av kantstiklene (b), synes ingen av stiklene å være oppskjerpet. 
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Figur i 1. Stikle,; alle av flint: Kants tikke/ på brudd (a, bog d) og midts tikkel (c). Vert ikale p iler markerer stikke/
s lag og stikke/slagenes retning. Fotomontasje etterfoto a v Kirs ten J. Helgeland, KHM 
Figure Il . Flint burins: Burins made on the edge of a break (a, band d) anda dihedral burin (c) . Arrows mark 
direction of bu rin blows. 
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Figur i 2. Flekker (a-c og e-i) og ens idige rygg/lekker (dog}), alle av flint. Alle er vist med proksimal s iden opp. 
Fotomontasje etter foto av Ellen C. Holte, KHM 
Figure 12. Blades (a-c and e-i) and crested blades (d andJ) - all illustrared with the proximal end up. 
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Figur 13. Ensidige og enpolede kjerner (a og b), begge av flint. Fotomontasje etter foto av Ellen C. Holte, KHM 
Figure 13. Unifacial flint cores. 

AVSLAGSTEKNOLOGI 

Produserte redskapsemner av flint har i stor grad vært flekker. Inkludert fragmenter, utgjør de 
uretusjerte flekkene 11 % av det totale flintmaterialet. Pilspiss- og mikrolittmaterialet, som i all 
hovedsak utgjør flintredskapene , kan også tilbakeføres ti l flekkeemner. I tillegg er begge kjer
nene fra boplassen fra ensidige flekkekjerner. 

Flekkene (se et utvalg i fig. 12; a-j) er ikke strengt regulære. Graden av parallellitet mellom 
sidekanter og mellom sidekanter og rygger er varierende. Samtidig er variasjonen i størrelse 
stor. Den relativt store variasjonsbredden er likevel godtatt innenfor flekkedefinisjonen , fordi 
produksjonen antas å være intensjonell og knyttet til en spesiell og diagnostisk avslagstekno
logi. Variasjonen er likevel trolig ikke kun et resultat av den bestemte avs lagsteknologien alene. 
Begrenset tilgang til velegnet og homogent flintråstoff er etter alt å dømme også en medvirk
ende årsak til den relativt store variasjonsbredden. 

15 % av flekkene er mikroflekker (bredde :S 8 mm). Disse skal ikke knyttes til regulær mikro
flekkeproduksjon på regulære mikroflekkekjerner. Flekkeattributtene (se under) synes å vise at 
de er produsert med samme teknikk som de bredere flekkene. Mikroflekkene, eller mer korrekt, 
de smale flekkene, er derfor inkludert i det samlede flekkematerialet under den videre disku
SJonen. 

Det er kun funnet to kjerner på boplassen (fig. 13; a og b). Den største (a) er av en grov, chert
lignende flintkvalitet. Kjernen er tydelig ensidig, der baksiden utgjøres av en hel, ubearbeidet 
flate. Den har en plattform, hvorfra det er slått flekker. Kjernen er relativt stor, 8, I cm lang 
i avspaltningsretningen, og representerer mye uutnyttet råstoff. Den er tro lig forkastet fordi 
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videre avspaltning har vært vanskelig, grunnet mindre egnede avspaltningsvinkler og heng
sling. Problemene kunne sannsynligvis ha vært rettet opp ved å tildanne ny plattform. En grunn 
til at dette ikke ble gjort, kan være at flintkvaliteten er grov og at forkortningen av kjernen ville 
medført kortere flekker. 

Den andre kjernen (fig. 13: b) er betydelig mindre og av en langt bedre, finkornet flintkvalitet. 
Også denne kjernen er distinkt ensidig. Fra forsiden har det vært avspaltet flekker, mens bak
siden er cortexdekket. Kjernen har en plattform, med markert spiss avspaltningsvinkel. Denne 
kjernen er trolig også oppgitt fordi videre produksjon hadde fordret tildanning av ny plattform, 
og også her ville dette desimert flekkenes lengde i uønsket grad. 

Slagretningen som kan leses ut fra negativarr på flere av flekkene viser at det også er slått flek
ker fra kjerner med to motstående plattformer. Et eksempel på dette er flekken i fig. 12; a, som 
har bevarte plattformrester i både proksimal og distal. Ut fra hva slags kjerner som er påvist på 
boplassen, er det nærliggende å tro at også de topolige kjernene har vært ensidige. 

I de fleste tilfeller der det kan avgjøres, er vinkelen mellom flekkenes plattformrest og dorsal
side spiss. Dette tyder på at flekkene i hovedsak er produsert på ensidige kjerner med spiss 
avspaltningsvinkel. 

Det er kun funnet en knakkestein på boplassen. Denne er 5,4 cm lang og veier ca. 75 gram. 
Tverrsnittet er ovalt og lengdesnittet langovalt. Størrelse og form kan ha gjort den egnet i flek
keproduksjonen. Knakkesteinen kan imidlertid også ha inngått i den påviste økseproduksjonen, 
eller vært benyttet til grovere arbeid på knoller eller til knusing. 

Knakkesteinen er en kvartsrik granitt, og er derfor relativt hard. I følge Sørensen (2006) er 
trenden at et slikt hammermateriale medfører tydelige slagbuler og ringformede brudd på slag
flaterestene. Flekkematerialet fra boplassen er i hovedsak heller preget av mer diffuse slagbuler 
med antydning til leppe. Slike attributter er sterkere knyttet til myke/middels myke hammer
materialer (op.cit.). Dette gjør det lite trolig at knakkesteinen har inngått i flekkeproduksjonen. 
Trolig har mykere og mindre bestandige materialer som for eksempel gevir vært benyttet. 

Lotte Eigeland har også foretatt attributtanalyser på flekker fra denne boplassen (jf. Pauler 6 
dette bind, vedlegg av Eigeland; Bind I, og diskusjon om avslagsteknologi i sammenstilling; 
Bind I). Denne attributtanalysen antyder at hovedtyngden av flekkene fra boplassen er slått i 
direkte teknikk, med medium hard og myk hammer. Den omtalte, harde knakkesteinen synes 
derfor ikke å ha inngått i flekkeproduksjonen. Også ut fra attributtanalysen er det sannsynlig at 
ikke påviste hammere av gevir eller annet tilsvarende materiale har vært i bruk. 

RÅSTOFFBRUK 

Fast fjell i prosjektområdet består av kvartsfattig larvikitt. Med få unntak, gjelder det samme 
for løsblokker og morenestein. Som littisk råstoff for redskapsproduksjon er det benyttet flint 
av varierende kvaliteter, metarhyolitt og granitt (en knakkestein). Mindre redskaper, i all hoved
sak pilspisser/mikrolitter og stikler, er laget av flint. De større redskapene, det vil si øksene og 
meislene, er laget av metarhyolitt (se tab. 2). 

Flint 

Den største råstoffgruppen er flint av varierende kvaliteter. Dette råstoffet utgjør i overkant av 
81 % av det totale funnmaterialet (tab. 2). Det er blant annet funnet senon-, bryozo- og danien
flint. Ca. 60 % av flintstykkene er av relativt gode, finkornige kvaliteter, som for eksempel 
senonflint, mens middels til grove, danienlignende kvaliteter utgjør resten. 

Utnyttelsesgraden har vært generelt høy, og er mest påfallende i bruken av finkomige flint-
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kvaliteter. Større avfallsstykker er med få unntak av grovere flint (som for eksempel kjernen i 
fig. I O; a). 13 % av fl intstykkene har spor etter cortex eller annen naturlig, ubearbeidet overflate. 
Flere av stykkene med cortex synes å ha kommet fra relativt små flintknoller. 

Variabel flintkvalitet, høy utnyttelsesgrad og det at samtlige storredskaper er laget av annet 
råstoff enn flint, antyder begrenset flinttilgang. Det er derfor lite trolig at hovedtyngden av 
flintråstoffet er medbrakt sør el ler sørøst fra , fra mer flintrike kyster på andre siden av Norske
renna. Sannsynligvis har man i stor grad utnyttet regionale forekomster av strand-flint. Det ble 
imidlertid ikke funnet en eneste ubearbeidet strand-flint/knoll under utgravningen av boplas
sen. Det ble heller ikke påvist mye naturlig forekommende strandflint på de andre boplassene 
i prosjektområdet (se dette bind og Bind II , og sammenstilling; Bind I). Flintråstoff er derfor 
trolig hentet i strandsoner et stykke unna boplassen, i områder som har vært mer eksponert for 
naturlig is-/flinttransport. 

Metarhyolitt 

I overkant av 18 % av det totale funnmaterialet er av metarhyolitt. Dette råstoffet finnes i 
fast fjell og i moreneavsetninger flere steder i Vestfold og Telemark (pers. med. geolog Rolf 
Sørensen), men råstoffet ble ikke påvist i prosjektområdet. Det er derfor sannsynlig at også 
dette råstoffet er hentet et stykke unna de undersøkte boplassene. Minst to ulike varianter av 
råstoffet kan skilles ut blant funnmaterialet, en brun og en mer grønl ig type. Dersom råstoffet 
er skaffet fra faste forekomster (fast fjell) og de påviste typene ikke finnes innenfor samme 
forekomst, kommer metarhyolitten fra flere steder. Alternativt kan de forskjellige variantene 
komme fra en moreneavsetning, samme sted. 

STRUKTURER 

De undersøkte lagene på boplassen var kraftig utvasket og spor etter organiske kulturlag var 
ikke bevart. Det var derfor kun mulig å påvise eventuelle strukturer der stein har inngått som 
et konstruksjonselement. Det var nærmest steinfritt i utgravningsfeltene A og C, mens det var 
noe stein i felt B. 

Steinene i felt B (fig. 14) kunne inndeles i to kategorier. Det fantes et fåtall, spredte, større 
morenestein som gikk dypt ned i undergrunnen og som syntes å være naturlig jordfaste. I 
tillegg ble det påvist en liten ansamling med mindre stein, i et ellers så godt som steinfritt 
område. Disse steinene lå i ti lknytning til stedet med høyest funnfrekvens på boplassen. Det 
ble her også påvist en distinkt og avgrenset "grusansamling" av kraftig forvitret larvikitt. Med 
referanse til andre boplasser i prosjektområdet (dette bind og Bind Il), antas det at forvitringen 
skyldes varmepåvirkning. 

Den nære, romlige relasjonen til det sentrale funnområdet, gjør at steinen/grusen er tolket som 
restene etter et ildsted. Det skal likevel bemerkes at når det gjelder Pauler 6 (dette bind), så er 
argumentert for at stein av larvikitt ikke nødvendigvis viser tegn til å være brent selv om ste inen 
har ligget i et ildsted, selv ikke etter flere oppvarminger. Det kan da fremstå som et paradoks 
at den kraftige forvitringen på Pauler 7 antas å skyldes skjørbrenning. Særlig fordi det er lite 
som tyder på at ildstedsbruken på Pauler 7 har vært mer omfattende enn den på Pauler 6. Noe 
som kan forklare motsetningen er at to steiner av larvikitt kan forvitre svært forskjellig . Dette 
var det også gode eksempler på i nærområdet til boplassen. Larvikittberget på andre siden av 
bekkeravinen, ca. 50 meter rett øst for boplassen, forvitret så kraftig at det lå tykke lag med for
vitringsgrus langs fjellkanten. Ved det nærliggende larvikittberget som avgrenser boplassflaten 
mot nord, var det derimot ingen synlige spor etter en tilsvarende forvitringsprosess . 

Kullbiter ble påvist i løsmassene ved de antatte ildstedsrestene. Kull av tilsvarende karakter ble 
også funnet i løsmassene overalt ellers på lokaliteten . Med bakgrunn i de negative resultatene 
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fra forsøk på å datere til svarende kullbi ter fra mer si kre ildsteder på andre boplasser i prosjekt
området Uf. dette bind og B ind II, og sammensti lling; Bind I), ble ikke kullbi ter fra det mulige 
ildstedet på Pauler 7 fo rsøkt 14C-datert. Som for de andre boplassene, antas kull et å stamme fra 
senere vegetasjonsbranner. 

Et argument fo r at de antatte ildstedsrestene likevel kan være samtidige med den undersøk
te steinalderakti vi teten, er den di stinkte, romlige re lasj onen til det øvrige fu nnmaterialet Uf. 
fi g. 14, I 6 og 17). 

/ '----
' --- -,.-

0 

'· -• - ---~ - --------.. / 
. / . 

'- 0 

Pauler 7, Felt B 
Mulig ildsted 

- Skjørbrent stein / 
/ 

~ Forvitret/brent larvikittgrus 
- / - ~ - ~ -

~ 

D Stein topp lag 2 
Cl 

O s erg 0 

D Utgravd felt 

Alle funn, koter (min.=2, ekv.=2) 0 0,5 2 
m 

Figur 14. En distinkt og avgrenset ansamling av.forvitre/ larvikitt i.felt B, som antas å være rester eller el ildsted 
Den totalefimnspredningen er visl i bakgrunnen som koter (min. = 2, ekv. = 2). Grafikk: Lasse Jaksland 
Figure 14. The location of a possible hearth in Area B. The general_find distribution is i/lus/ra/ed with isarithms 
(min. =2, ekv. =2) . 
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f UNNSPREDNING 

VERTIKAL FUNNDISTRIBUSJON 

85 % av funnene er gjort i lag I, mens de resterende 15 % kommer fra lag 2. Det er ikke gjort 
funn i lag 3 (jf. tab. 3). Funnene i lag 2 er med få unntak gjort i ruter der det var mye funn i lag 1. 
Dette antyder at den vertikale funnspredningen ikke er kronologiske betinget. Funnene i de for
skjellige lagene kan heller ikke ski ll es kronologisk gjennom typologi , teknologi ell er stratigrafi. 
Det antas derfor at den vertika le funnfordelingen ikke har noen kronologisk signifikans (se også 
datering og bruksfaser), men at den skyldes naturlige prosesser i undergrunnen (turbasjon). 

Lag Antall funn % av alle funn Gravd areal Antall funn / m2 (pr lag) 
1 529 85 % 70,25 m2 7,5 

2 94 15 % 25,50 m2 3,6 

3 0 0 % 3,00 m2 0 

Sum 623 100 % (gjennomsnitt/lag) 3, 7 

Tabell 3. Vertikal f unndistribusjon. 
Table 3: The vertical distribution offinds pr I O cm layer (1 -3) . 

HORISONTAL FUNNDISTRIBUSJON 

I tolkningen av den horisontale funnspredningen er alle funn med samme rutekoordinat samlet 
i en tolkningsenhet, uavhengig av hvilket lag de er funnet i. Den horisontale funnspredningen 
tolkes derfor samlet i ett horisontalplan. 

Den horisontale funnspredningen (fig. 15) viser en avgrenset og distinkt funnkonsentrasjon i 
hvert av utgravningsfeltene A og B. De fåtallige og lite distinkte funnene i felt C, bare 10 styk
ker til sammen, skal neppe knyttes til spesifikk aktivitet i dette området. Den lille flaten der felt 
C ligger, er likevel to lket som et atskilt aktivitetsområde, uten at det fø rst og fremst er funnene 
som understøtter denne tolkningen (se under). 

Aktivitetsområdene vil heretter benevnes område A, område Bog område C, tilsvarende navn
givingen på utgravningsfeltene. 

Ut fra funnspredningen omfatter 01måde A et areal på kun ca. 6 m2• Funnmaterialet herfra om
fatter i underkant av 8 % av funnene fra boplassen. 

Område B dekker et areal på ca. 25 m2, og innbefatter nærmere 90 % av det totale funnmateria
let. Rester etter et mulig ildsted ble påvist sentralt i den funnrikeste delen av aktivitetsområdet 
(se under strukturer). 

Aktiviteten i område C kan ikke målsettes på tilsvarende måte, da det er andre elementer enn 
funnmaterialet som karakteriserer dette området (se under). 

AKTIVITETSOMRÅDER 

Under tolkningen av de enkelte aktivitetsområdene forutsettes det at mønstrene i den horisonta
le funnspredningen først og fremst gjenspei ler intensjonell , menneskelig aktivitet. Videre antas 
det at nære romlige relasjoner betyr nærhet i tid. Dette betyr imidlertid ikke at romlig atskilte 
aktivitet ikke kan være samtidig. For mer diskusjon rundt de kildekritiske faktorene som påvir
ker tolkning av funnspredningen se Pauler 6 (dette bind). 
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Figur 15. Funnspredning. Øverst: Alle f i111n pr kvadrant vist som 0 raderte punkt i kvadrantens sente,c Nederst: 
Funn pr graveenhet vist som koter (minimum pr graveenhet = 2, ekvidistanse = 2) . Grafikk: Lasse ) aks/and. 
Figure 15. Distribution of all finds plotted in ArcMap. Top: Graduated symbols (centred with in each excavation 
unit) . Bottom: lsarithms (min. =2, ekv.=2). 
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OMRÅDE A (FELTA; FIG 17) 

Samtlige funn fra dette området, med unntak av ett, kan i vår målestokk kyttes til en øye
blikkshendelse, nærmere bestemt til produksjonen av en bergartsøks. Forsøket på å tildanne 
øksen gis imidlertid opp et stykke ut i produksjonsprosessen, og tilbake ligger et økseforarbeide 
og avfall som kan sammenføyes til ett økseemne. 

Det ene odde funnet fra dette området er en flintflekke med tydelige bruksskader, trolig etter 
knivbruk. Hvorvidt denne er brukt i område A eller kastet ut i forbindelse med aktivitet i område 
B (hovedaktivitetsområdet), kan ikke avgjøres. 

OMRÅDE B (FELT B; FIG 16 OG 17) 

Område B må regnes for å være hovedaktivitetsområdet på boplassen, både ut fra funnmengde 
og gjennom den typologiske/teknologiske variasjonen som er påvist her. Hovedtyngden av fun
nene herfra kan knyttes til en distinkt funnkonsentrasjon , som etter alt å dømme representerer 
en knakkeplass der det er produsert redskapsemner av flint. De omtalte skjørbrente steinene 
og den forvitrede grusen som er påvist samme sted, antyder at knakkeplassen har ligget ved 
et ildsted. Varmepåvirket flint har også høy funntetthet på stedet (fig. 16; c), men kan likevel 
ikke entydig knyttes til ildstedsbruk. Dette fordi frekvensen av brent flint synes å variere med 
den generelle funnfrekvensen. Spredningsmønsteret for brent flint er trolig påvirket av senere 
vegetasjonsbranner (jf. kildekritikk fellesdel ; Bind I). 

Variasjonen i flintkvalitet blant knakkeavfallet viser at flere forskjellige kjerner har vært benyt
tet. En del av avfallsmaterialet har cortex, noe som videre antyder at kjerner er tilvirket/prepa
rert på stedet. Begge de to påviste kjernene ble også funnet i nær tilknytning til knakkeplassen 
(fig. 16; b ). 

Funn av prosjektilrelatert materiale viser at pilspisser/mikrolitter er laget, reparert og skiftet 
ut innenfor aktivitetsområdet. Funnspredningen antyder at mye av dette arbeidet har skjedd i 
direkte tilknytning til den sentrale knakkeplassen/ ildstedet. 

Sentralt er det også funnet en del bergartsavfall av metarhyolitt. Funn av dette råstoffet i område 
B innbefatter også fire mindre sentralt beliggende økser/meisler. Antallet funn av metarhyolitt 
fra område B er omtrent det samme som i område A, der avfallet entydig stammer fra tilvirk
ningen av en ikke-ferdiglaget øks. Når man tar i betraktning at tre av de fire øksene/meislene 
i område B har vært oppskjerpet, hvorpå det også ble dannet avfallsmateriale, synes ikke den 
begrensede avfallsmengden i område B å antyde økseproduksjon. Avfallsmaterialet av metar
hyolitt i dette området skal trolig heller ses i sammenheng med bruk og oppskjerping av økser 
og meisler. 

OMRÅDE C (FELT C) 

De fåtallige og lite distinkte funnene fra felt C sier lite om aktiviteten i området. Topografiske 
forhold, og nettopp det at funnene er udistinkte kan likevel antyde noe. Det begrensede utgrav
ningsfeltet dekker større deler av en liten , avgrenset flate . Denne er godt avskjermet av svaberg 
fra nordvest til sørøst, og ligger vel en meter lavere enn flaten i område B (hovedaktivitets
området) (se fig . 4). Øst for den lille flaten faller terrenget moderat ned mot den sørvendte 
bekkeravinen. Denne må ha vært en smal bukt inn fra sundet mellom Paulerøya og det uten
forliggende øylandskapet da boplassen var i bruk (se datering). Ved en vannstand i høyde med, 
eller rett over den lille, avskjermede flaten , det vil si ca. 95 meter høyere enn dagens vannstand, 
medfører topografiske forhold at stedet var en velegnet og godt beskyttet havn. 

De få funnene som er gjort i område C kan forklares som utkast fra hovedaktivitetsområdet 
( område B) rett på oversiden, eller som spredt avfall fra knakking som har foregått på det 
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Figur 16. Funnspredning; flint . a: Pilspiss- og mikrolittmateriale. b: Kjernemateriale og retusjerte stykker. c: 
Varm epåvirket flint og flint med cortex. Funntetthet i bakgrunnen (min. = 2, ekv. = 2) . Grafikk: Lasse ) aksland. 
Figure I 6. Distribution of fiint finds. a: projectile points and microliths. b: Cores and retouched material. c: 
Heat exposedfiint and flint with cortex. Distribution ofall,finds illustrated with isarithms (min. =2, ekv. =2) . 
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mellomliggende svaberget. Funnene kan således ha havnet ut i vannet eller strandsonen. Ingen 
av funnene viser riktignok tegn til å være strandrul let, men dette kan eventuelt skyldes at den 
skjermede beliggenheten har medført minimal bø lgeaktivitet. 

Den antatte havnen/strandsonen i område C, representerer for øvrig det eneste velegnede og 
godt skjermede stedet for båtopptrekk i boplassens nærmiljø da havet stod opp mot boplass
flaten . 

Øvrige relasjoner mellom de forskjellige aktivitetsområdene på Pauler 7, men også eventuelle 
relasjoner til Pauler 6, beliggende på samme terrasse, v il bli drøftet videre i det avsluttende 
to I kn i ngskapitlet. 
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Figure 17. Distribution of all artefacts and waste material o,frocks. 
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DATERING OG BRUKSFASER 

Det er ikke funnet organisk materiale som kan 14C-datere den påviste steinalderaktiviteten. I ste
~et dateres funnene ut fra typologiske/teknologiske trekk og lokalitetens beliggenhet i forhold 
til daterte, forhistoriske strandlinjer. 

TYPOLOGISK OG TEKNOLOGISK DATERING 

Funnene innbefatter flere kategorier som normalt er velegnet for typologisk datering. Dette 
er økser/meisler, pilspisser/mikrolitter og kjernemateriale. Som for bergartsøksen fra Pauler 6 
(de~te bind), finnes det imidlertid heller ikke referansemateriale for de noe særegne øksene og 
meislene fra Pauler 7. Typologisk og teknologisk viser derfor øksematerialet fra boplassen først 
og fremst til en relativ samtidighet med Pauler 6. 

For pilspiss- og mikrolittmaterialet fra boplassen finnes det derimot et stort referansemateriale. 
Enkle lansettmikrolitter, lik de som er funnet , dateres generelt til perioden fra noe før preboreal 
og ned i boreal (se for eksempel Nordqvist 2000: 164, Waraas 200 l :79). Et skjema med høyere 
kronologisk oppløsning, basert på lansettens bredde, finnes , og brukes på sørskandinavisk ma
teriale Uf. Brinch Petersen 1966), men denne inndelingen synes å være lite gyldig i våre områ
der grunnet stor råstoffvariasjon Uf. Pauler 6, dette bind). Lansettmikrolittene fra boplassen kan 
derfor ikke dateres noe nærmere typologisk enn til preboreal eller boreal tid. 

Varianter av tangespisser har vært i bruk lenge før siste istids slutt og et godt stykke inn i boreal 
tid (Kutschera 1999, Waraas 200 l :78). En finere kronologisk oppløsning, tuftet på særegne 
morfologiske og teknologiske trekk eksisterer (op. cit.), men ingen av de to tangespissene fra 
boplassen kan entydig henføres til noen av disse kronologisk smalere gruppene. De må heller 
sies å falle inn under det generelle tangespissbegrepet, noe som medfører at heller ikke tange
spissene fra boplassen kan dateres til en mer avgrenset tidshorisont enn preboreal tid og første 
del av boreal. 

Boplassens kjernemateriale, med tilhørende avslagsteknikk, er sannsynligvis det typologiske/ 
teknologiske elementet som best avgrenser aktiviteten nedover i tid. Det er vist at flekkepro
duksjonen har foregått på ensidige kjerner med spiss avspaltningsvinkel. Dette er en teknologi 
som entydig knyttes til tidligmesolitikum eller preboreal tid, eventuelt også til den forutgående 
perioden Uf. Bjerck 1983, Fuglestvedt 2009, Waraas 2001 ). 

Typologiske el ler teknologiske elementer som entydig kan knyttes til faser etter preboreal/ 
tidligmesolitikum, som for eksempel skjeve trekantmikrolitter, er ikke påvist. Generelt kan 
det hevdes at funnmaterialet skiller seg mye fra de undersøkte, tidlige boreale boplassene i 
regionen Uf. Vinterbro 12; Jaksland 200 l og Rød bøl 54; Mansrud 2008). 

Med det distinkte kjernematerialet og den typiske avslagsteknologien , og med støtte i date
ringen av funnmaterialet fra Pauler 6, dateres funnmaterialet typologisk og teknologisk til tid
ligmesolitikum/preboreal tid. Enda eldre dateringer er mulige på et rent typologisk/teknologisk 
grunnlag, men disse kan man avvise med bakgrunn i boplassens høyde over havet og det daterte 
strandlinjeforløpet for området (se under). 

STRANDLINJEDATERING 

De lavestliggende funnene fra boplassen lå mellom 96 og 95 meter over dagens havnivå. Med 
utgangspunkt i det regressive strandlinjeforløpet i området (se Sørensen et al. , Bind 1) betyr 
dette at boplassen ikke kan ha vært i bruk før 8800-8500 BC. Før dette lå lokaliteten under 
havoverflaten. 

Dateringen av typologiske og teknologiske trekk, holdt opp mot strandlinjekurven, viser at 
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lokaliteten må ha ligget nær den samtidige kystlinjen da boplassen var i bruk. Nedre, typo
logiske/teknologiske dateringsgrense sammenfaller med overgangen preboreal/boreal , ca. 8200 
BC. På grunn av det bratte terrenget var det ved overgangen preboreal/boreal riktignok relativt 
kort avstand mellom lokalitetsflaten og strandlinjen, men havoverflaten lå da mer enn 20 m 
lavere enn boplassflaten (jf. strandlinjekurve i Sørensen et al., Bind I). 

Lokaltopografiske forhold på stedet er et argument for at boplassen har ligget i nær tilknytning 
til samtidig strandlinje. Nord for boplassen stiger terrenget svært bratt oppover mot Paul~r 1 
(Bind Il), og sør for terrassekanten stuper terrenget ned mot dalbunnen . Dersom kommumka
sjonsmul igheter og tilgjengelighet vektlegges, har boplassen utvilsomt vært best egnet da den 
samtidige strandlinjen sto opp mot tenasseflaten. Man kunne da enkelt reise til og fra boplassen 
med båt. 

I den grad nærliggende, ervervsmessige ressurser har vært en viktig lokaliseringsfaktor, har 
dette eventuelt vært knyttet til utnyttelsen av marine ressurser i sundet/fjordarmen rett utenfor 
boplassen. Det er vanskeligere å se at landjakt i umiddelbar nærhet kan ha utgjort et like stort 
potensial. Først der landskapet flater noe ut høyere opp i terrenget, nordover og ovenfor Pauler 
I og Pauler 2, synes forholdene for landjakt å ha vært bedre. 

Lokalisering til samtidig strandlinje kan med andre ord både forstås ut fra kommunikasjons- og 
ervervsmuligheter. Det må likevel understrekes at det ikke er gjort funn som på en mer direkte 
måte støtter denne tolkningen. 

Under gjennomgangen av de forskjellige aktivitetsområdene ble boplassens havnemuligheter 
vurdert. Det ble her konkludert med at den lille og godt skjermede flaten (område C) rett neden
for hovedaktivitetsområdet (område B), har representert meget gode havnemuligheter ved en 
vannstand ca. 95 meter høyere enn i dag. 

Med en samtidig strandlinje beliggende 95 m høyere enn dagens kan aktiviteten på boplassen 
dateres til 8800-8500 BC. Dette medfører imidlertid at det lavestliggende funnområdet (område 
C) har ligget i vannkanten, og at det bare var ca. en høydemeter opp til hovedaktivitetsområdet 
(område B). Dette betinger at forskjellen mellom flo og fjære ikke har vært betydelig større enn 
i dag (ca. 0,3 m) . Dersom forskjellen har vært opp mot en meter eller mer må strandlinjen ha 
stått lavere da boplassen var i bruk, noe som eventuelt medfører en noe yngre strandlinjedate
nng. 

BRUKS FASE 

Funnene fra boplassen er typologisk/teknologisk samtidige. Videre er det begrensede nivåfor
skjeller funnene i mellom. Dette betyr at funnene også er samtidige innenfor den usikkerheten 
som er gitt ved en strandlinjedatering. 

Strandlinjen falt ca. 8 meter pr l 00 år i perioden boplassen var i bruk (jf. Sørensen et al. , Bind 
I). Om man vektlegger kommunikasjonsmulighetene, impliserer den hurtige nivåsenkningen og 
de lokal topografiske forholdene at flaten var velegnet over et relativt begrenset tidsrom, kanskje 
ikke mer enn ca. 25 år. 

Hele 85 % av det totale funnmaterialet kan knyttes til ett distinkt og avgrenset aktivitetsområde 
(område B). I dette aktivitetsområdet har aktiviteten vært variert, men det kan likevel utpekes 
ett aktivitetssenter i tilknytning til en større knakkeplass og ett antatt ildsted. Denne organi
seringen støtter tanken om at boplassen har vært besøkt av en gruppe, eller en sosial enhet om 
man vil. Den begrensede funnmengden og arealbruken er videre argumenter for at gruppen har 
vært relativt liten og besøket relativt kortvarig. 

De kronologiske relasjonene mellom de ulike aktivitetsområdene på boplassen, og eventuelle 
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~elasjoner til.Pauler 6 på samme terrassen , kan med visse forbehold også belyses ut fra funks
Jonelle forskjeller og likheter. Dette vil bli gjort i det avsluttende tolkningskapitlet nedenfor. 

TOLKNING SETT I LYS AV FUNN, STRUKTURER OG AKTIVITETSOMRÅDER 

FUNKSJONELLE OG KRONOLOGISKE RELASJONER MELLOM OMRÅDE A OG OMRÅDE B PÅ 
PAULER 7 

Det er antatt at boplassen var i bruk da strandlinjen sto opp mot boplassflaten. Den hurtige nivå
senkningen har videre vært et argument for at den samlede aktiviteten på stedet antas å ha vært 
samtidig. Det kan imidlertid ikke helt utelukkes at funnmaterialet i område A og område B har 
vært avsatt ved to forskjellige besøk. 

Det er i utgangspunktet to sannsynlige forklaringer på det aktivitetsmønsteret som gjenspeiles 
i den totale funnspredningen: l ; de to avgrensede aktivitetsområdene (A og B) skyldes to uav
hengige besøk, eller 2; de kan knyttes til en gruppes samtidige aktivitet, forskjellige steder på 
boplassen. 

De to aktivitetsområdene har svært ulik karakter. Område A dekker et areal på bare ca. 6 m2 og 
omfatter 8 % av den totale funnmengden. Med ett unntak, kan samt! ige funn fra området knyt
tes til tilvirkningen av en bergartsøks. 

Innenfor det ca. 25 m2 store område Ber det derimot påvist allsidig aktivitet, og i underkant av 
90 % av boplassfunnene kommer fra dette område. 

Aktiviteten i område A kan knyttes til en person, og til en relativt kort og sammenhengende 
reduksjonssekvens . Den varierte og relativt sett mer omfattende aktiviteten i område B antyder 
derimot aktivitet som har inkludert flere personer over noe tid. 

Dette gjør det lite sannsynlig at de to aktivitetsområdene er resultatet av to uavhengige besøk. 
Ettersom økseproduksjon kun kan belegges i område A, er det snarere slik at aktiviteten i de to 
områdene utfyller hverandre, noe som støtter tanken om at det totale spredningsmønsteret er et 
resultat av en gruppes samlede aktivitet. 

FORSKJELLER OG LIKHETER MELLOM AKTIVITETSOMRÅDENE PÅ PAULER 6 OG PAULER 7 

På Pauler 6 (dette bind) finnes det to relativt likartede aktivitetsområder som hovedaktivitets
området (område B) på Pauler 7. Aktivitetsområdene på Pauler 6 omfatter hver for seg ti lsva
rende store arealer, med tilsvarende funnmengder. Som i hovedaktivitetsområdet på Pauler 7, 
er det også dokumentert variert aktivitet i aktivitetsområdene på Pauler 6. Videre finnes det 
organisasjonsmessige sentre i form av en knakkeplass/i ldsted i alle aktivitetsområdene. 

En gitt problemstilling er om tre slike, relativt likartede aktivitetsområder på samme terrasse 
kunne representere tre ulike enheters/gruppers uavhengige eller samtidige besøk. Eventuelt om 
all aktivitet på terrassen kunne tilskrives samtidig aktivitet, utført av en og samme gruppe. 
Grunnet det som kan oppfattes som funksjonelle forskjeller i funninventaret fra de to aktivitets
områdene på Pauler 6 (dette bind), er det argumentert for at de to nærliggende aktivitetsområ
dene her utgjør en helhet og at de har vært brukt av samme gruppe, til samme tid. Hva så med 
den påviste aktiviteten på Pauler 7, som i hovedsak beskrives gjennom funnene fra område B, 
ca. 50 meter lenger øst på terrassen. Kan disse funnene være et resultat av at gruppen på Pauler 
6 også har brukt et tredje område noe lenger øst på terrassen? 

Aktivitetso1mådene på østsiden av terrassen (Pauler 7) ligger noe lavere enn de i vest (Pauler 
6) . Aktiviteten er derfor gitt en noe yngre strandlinjedatering enn den i vest. Samtidig bruk av 
hele terrassen ville likevel ikke nedjustere dateringen av aktiviteten på vestsiden med mer enn 
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ca. 50 år. Dette understreker også at aktiviteten i øst og vest, innenfor den oppløsningen man 
jobber med i et arkeologisk tidsperspektiv, uansett har vært relativt samtidig. 

De kronologiske relasjonene kan belyses gjennom en sammenligning av typologiske og tekno
logiske element fra de to delene av terrassen. 

Type/Teknologi Pauler 6 Pauler 7 Kommentar 
Skiveøks (metarhyolitt) X X To fo rskjellige varianter av råstoffet på Pauler 7 

Skivemeise! (metarhyolitt) - X 

Økseproduksjon (metarhyolitt) - X 

Skivemeise! (flint) X -

Tangespiss (flint) - X 

Høgnipenspi ss (flint) X -

Lansettmikrolitt (fl int) X X 

Mikrolittproduksjon (flint) X X 

Flekkeproduksjon (flint) X X 

Skraper (flint) X -

Stikke! (flint) X X 

Kni vbruk (flint) X X 

Bruk av bergkrystall X -

Bruk av røykk varts X -

Knakkeplass X X 

Ildsted(?) X X 

Tabell 4. Fordeling av typologiske og teknologiske element på ?auler 6 og Pauler 7 (x markererforekomst) . 
Table 4. Comparison oftypological and technological elements at Pauler 6 and 7 (,, =presence). 

Det finnes en del forskjeller i funnmaterialene fra Pauler 6 og Pauler 7 (tab. 4). De typologiske 
ulikhetene synes å være størst med hensyn til spisstyper. I begge områder er det riktignok fun
net lansettmikrolitter, mens de distinkt forskje llige tange- og høgnipenspissene utelukker hver
andre gjensidig. Det er også relativt store uli kheter i råstoffbruk. Det er benyttet metarhyolitt 
på begge sider av terrassen , med i det østre området finnes en variant som ikke er påvist i vest. 
Videre er både bergkrystall og røykkvarts brukt på Pauler 6, men ikke på Pauler 7. 

Det er vanskelig å se at disse, til dels, store typologiske og råstoffmessige variasjonene er resul
tatet av samtidig bruk, knyttet til samme gruppe. Er de to delene av terrassen derimot besøkt til 
uli k tid, av to grupper med noe forskjellige redskaps- og råstofftradisjoner, synes forskje llene 
lettere å forstå. På bakgrunn av dette tolkes aktivitetene på Pauler 6 og Pauler 7 som uavhengige 
av hverandre. Med utgangspunkt i topografiske forho ld og det at de to boplassene ligger i for
skjell ige nivåer, med Pauler 7 som den lavestliggende, antas det videre at Pauler 7 var i bruk på 
et noe senere tidspunkt enn Pauler 6. 
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ENGLISH SUMMARY 

Pauler 7 (lok 11 ID 97805) and several other sites were identified during survey work carried 
out by Vestfold County Council in 2005. Approximately ten test pits were dug in the settlement 
area - one of which contained a flint flake (Iversen 2007). 

Three main trenehes (A-C) and various test pits - covering a total of 70 square metres - were 
excavated during 2007 and 2008. The find distribution suggests that the site was completely 
excavated. Only 623 individual finds were recorded. Among the finds were several flake axes 
of rock and waste material from axe production, a flake chisel of rock, and arrow heads and 
blades of flint. 

The assemblage can unequivocally be dated to the early Mesolithic period based on typological 
and technological features. The lowest-lying part of the site is located at 96 m.a.s.l. The date 
suggested by the local shore line displacement curve - 8800-8500 cal. BC - corresponds well 
with the typological <lating. The tiny assemblage and the limited distribution suggest that the 
site was visited fora short period by a small group only. 
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Sky 1. Rasteplass fra tidligmesolitikum 

C.56293, Sky/Jacobs Minde 4070/3, Larvik kommune, Vestfold 

Tina Amundsen 

INNLEDNING 

Varia 81 - Sky 1 

Sky I ble registrert av Vestfold fylkeskommune i 2005 som "Lok. 17, ID-97826" . Lokaliteten ble 
påvist ved ett positivt prøvestikk, der det ble funn et et brentflintavslag (Iversen 2007). Lokaliteten 
lå på en topografisk avgrenset flate i en vestvendt helling og dekket et areal på anslagsvis 80 m2. 

Utgravning av lokaliteten foregikk i perioden 05.- 26. juni 2007. Åpnet areal utgjorde totalt 19,3 
m2

• Flaten som syntes velegnet for aktivitet, ble gravd ut som et sammenhengende felt, mens om
rådet rundt ble undersøkt med enkeltliggende prøveruter. Det ble ikke avdekket strukturer eller 
funnet daterbart organisk materiale i kontekst. Lokaliteten anses å være totalundersøkt. Det ble i 
alt gjort 14 funn, alle av flint. Funnmaterialet omfatter blant annet en stikke I, et mikrolittforarbei
de og flekker. Typologiske og teknologiske trekk ved materialet gjør at aktiviteten kan passe med 
en datering til tidligmesolitikum. Det funnførende området ligger 108 moh . Ut fra en strandlinje
datering indikerer dette at stedet ikke har vært i bruk før ca. 8950- 8650 cal. BC. På bakgrunn 
av den sparsomme funnmengden og de topografiske forholdene, tolkes lokaliteten som spor 
etter et kort opphold. Stedet kan ha fungert som en rasteplass , kanskje i forbindelse med enjakt
eller fisketur. 

BELIGGENHET OG TOPOGRAFI 

Sky 1 ligger på en flate i en vestvendt helling, på eiendommen Sky, ca. 75 m øst for en trak
torvei som går opp fra Fagerholt og 150 m sør for hvor El 8 går mellom Larvik og Porsgrunn. 
Bakkanetjøma ligger ca. 1,5 km sør for lokaliteten. Avstanden til Larvik by er ca. 4,5 km mot 
øst. Området er ellers avgrenset av Farrisvannet i nord og øst og av Hallevannet i sørvest. Fem 
andre steinalderlokal i teter er registrert i denne delen av planområdet, Lok. 14, 15 , 16, 18 og 19 
(Iversen 2007). Da disse ikke ble berørt av tiltaket, er Sky 1 den eneste undersøkte lokaliteten i 
dette området. De øvrige undersøkte steinalderloka litetene ligger nord for El 8, på eiendommen 
Pauler. 

Ved høyere strandlinje i tidligmesolitikum lå Sky 1 på en øy som var adskilt fra "Paulerøya" 
i nord av et smalt sund (figur 2). Lokaltopografiske forhold som et argument for strandlinje 
datering er videre omtalt under dateringskapitlet. 

Sky 1 var avgrenset av berg i nord og sørøst. En øst-vestgående forsenkning strakk seg gjen
nom den hellende lokalitetsflaten. Denne er trolig dannet etter gjennomstrømning av smelte- og 
regnvann. Undersøkelsesområdet er bevokst med bøk og gran og har innslag av bjørk. Under
vegetasjonen består av et tynt torvlag, mose og lyng. Terrenget er stigende mot sør og hellende 
mot nord og vest. 

Jordprofilet fremstod som et mørkt lag råhumus, et grålig bleikjordslag og et rustfarget anrik
ningslag. Jordsmonnet på flaten kunne visuelt minne om et podsolprofil , som er vanlig i Oslo
fjordregionen. Podsoleringen var imidlertid ikke særlig utviklet, og mineraljorden (bleikjords
og anrikningslaget) var humusholdig. Innslaget av humus gjør at en må kunne karakterisere 
jordsmonnet som en svakt podsolert brunjord. Utvikling av bleikjordslag antyder sure forhold 
(pers. medd. Rolf Sørensen). 

Råhumuslaget i utgravningsfeltet varierte mellom 2- 5 cm i tykkelse, mens det i enkeltliggende 
prøveruter rundt hadde en tykkelse på opptil 7 cm. Det ble ikke gjort funn i humuslaget el ler i 
overgangen til bleikjordslaget. Bleikjordslaget var 1- 2 cm tykt og besto av fin sand. I den øst-
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Figur 1. Sky 1 under utgravning, sett mot øst. Foto: Tina Amundsen. 
Figure 1. The sile of Sky I during excavation. Photo facing east. 

E18 Brunlanesprosjektet- Sky 1 

vestgående forsenkningen gjennom lokalitetsflaten var bleikjordslaget mer markert og hadde en 
tykkelse fra 5- 9 cm, hvilket kan forklares med at vanngjennomstrømningen har vært større her 
enn ellers på flaten. De øvre 4- 6 cm av anrikningslaget var gråbrunt til brunlig, mens det dypere 
ned hadde en rustbrun farge. Området kan ellers beskrives som godt drenert. 

Grunnforholdene varierte med sand, grus og enkelte større steiner. Under graving ble det obser
vert spesielt mye grus i undergrunnen i form av forvitret larvikitt. Langs berget som avgrenset 
utgravningsfeltet i nord og sør, lå det mye stein og grus som var erodert ut fra berget. Larvikitt 
er for øvrig den dominerende bergarten i området. 

MÅLSETNING OG PROBLEMSTILLINGER 

Resultatet fra registreringen av Sky I samt den topografiske avgrensningen og beliggenheten 
tilsa at aktiviteten var av begrenset omfang. Graving av enkeltliggende prøveruter på lokali
tetsflaten i forkant av undersøkelsen støttet denne antagelsen. Det var derfor et mål å få total
undersøkt lokaliteten med tanke på å belyse forhold tilknyttet boplassorganisering, kronologi 
og teknologi. Utover dette er det i prosjektplanen for El 8 Brunlanesprosjektet fonnulert ge
nerelle problemstillinger for steinalderundersøkelsene i området (jf. Berg-Hansen 2007:9- 10, 
Jaksland, Bind l). Relevante problemfelt i denne sammenheng er datering av de enkelte lokal
itetene i prosjektområdet ved hjelp av strandlinjekurve samt kartlegging og analyse av tekno
logiske og typologiske trekk i funnmaterialet for å kunne komme nærmere en forståelse av 
indre organisering av boplassene og av bosetningen i området generelt. 
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Figur 2. Kart som viser beliggenheten til Sky 1 i tidligmesolitikum. A: Beliggenhet med en strandlinje på 107 
moh., ekvidistanse I m. B: Beliggenhet med en strandlinje på 105 moh., ekvidistanse 5 m. Lokalitets_flaten er 108 
moh. Grafikk: Lasse Jaksland. 
Figure 2. Map i/lus/rating the location of Sky 1 in the Ear~y Mesolithic period. A: With the shore line drawn at 
107 m.a.s.l. (equidistance I metre). B: With the shore line drawn at I 05 m. a.s. I. (equidistance 5 met res) . 
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UTGRAVNINGEN OG METODE 

Det ble felt enkelte trær på flaten før og under graving. Avtorving ble foretatt manuelt. En forun
dersøke lse ble foretatt på den vestlige, nedre delen av flaten. Målet var å påvise og avgrense 
funn og aktivitetsområder. Det ble derfor gravd fem prøveruter innenfor et lokalt koordinat
system langs en 6 m lang akse som var orientert nordnordøst-sørsørvest. Ingen funn ble gjort i 
rutene. Det ble gravd i gravenheter på 0,5 x 0,5 m i 10 cm tykke lag. Massene ble vannsåldet i 
netting med 4 mm maskevidde. 

Den påfølgende hovedundersøkelsen foregikk etter konvensjonelle metoder på samme måte 
som ved forundersøkelsen. Et felt ble åpnet på den nordøstlige, øvre delen av flaten, i tilknyt
ning til det positive prøvestikket fra registreringen. Rundt 19 m2 ble avtorvet her, hvilket til
svarte størrelsen på flaten som var avgrenset av berg i nord og sør. Det lokale koordinatsystemet 
ble innmålt og georeferert etter avtorving, og nye ruter ble satt ut med totalstasjon. En 0,5 m 
bred profilbenk, orientert omtrent nordvest-sørøst, ble lagt gjennom feltet som målte 5,5 x 4,0 
m. Massene ble gravd i inntil fire I 0 cm tykke lag. Avslutningsvis ble det også gravd to enkelt
liggende kvadranter på den østlige delen av flaten , ovenfor hovedfeltet. Det ble ikke gjort funn 
i disse. 

Digital innmåling omfattet feltgrenser, enkeltliggende prøveruter, stubber og topografisk av
grensning i form av berg. Lokalitetsflaten ble dokumentert ved foto og tegning. Steinspredning 
i toppen av lag 2 ble tegnet i målestokk I :50. Naturprofilet gjennom feltet ble fotodokumentert 
og beskrevet. Ellers ble toppen av alle lag dokumentert ved foto . 

Til sammen ble det brukt 46 dagsverk ved undersøkelsen. Dette inkluderer oppstart, forun
dersøkelse med graving av prøveruter, manuell avtorving, utgraving og dokumentasjon. Det 

Figur 3. Sky i under utgraving. Sett mot nord. Foto: Tina Amundsen. 
Figure 3. Sky I during excavation. Photofacing north. 
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ble gravd et sammenhengende felt på 17,5 m2 på flaten som syntes mest egnet for aktivitet. I 
tillegg ble det gravd 7 enkeltliggende enheter på til sammen 1,75 m2 rundt feltet. Av disse ble 
en gravd til og med lag 4, mens de øvrige ble gravd til og med lag 3. Fordelt på lagene, ble det 
gravd 19 m2 i lag I, 14,5 m2 i lag 2, 9 ,25 m2 i lag 3 og 3 m2 i lag 4. Åpnet areal utgjorde 19 ,3 m2• 

Til sammen ble det gravd et volum på 4,6 m3
. Per dagsverk ble det i gjennomsnitt gravd O, 1 m3. 

KILDEKRITISKE FORHOLD 

I hovedsak fremsto lokaliteten som uberørt av inngrep i nyere tid . Undergrunnen i under
søkelsesområdet var imidlertid kraftig utvasket slik at eventuelle kulturlag og organisk mate
riale ikke var bevart. Med så lite påvist aktivitet, er det imidlertid lite sannsynlig at det noen 
gang har vært et kulturlag med høyt organisk innhold på lokaliteten. Da det ble gjort få funn 
må det også tas et forbehold om funnenes representativitet, i forhold til å trekke slutninger om 
typologiske og teknologiske trekk ved materialet. 

En svak forsenkning, ca. 1 m bred, strakk seg øst-vest gjennom hellingen der lokaliteten lå. 
Forsenkningen fremsto i profil med et markert bleikjordslag og skilte seg ut fra flaten for øvrig 
med en større ansamling hodestore steiner av larvikitt. Forsenkningen er trolig et resultat av 
vanngjennomstrømning i hellingen. Det ble ikke skilt ut steiner som ble tolket som skjørbrente 
ved undersøkelsen. All stein og grus ble tilskrevet erosjon fra larvikittberget som omga lokali
teten. Det er og har vært skogsdrift i 01mådet, noe en traktorvei i nærområdet vitner om. 

FUNNMATERIALET 

Det ble kun gjort 14 funn ved utgravningen. Alle funn var av flint (tabell 1). 

Sekundærbearbeidet flint omfatter 3 funn: I stikke!, 1 mikrolittforarbeide og 1 flekke med retusj 
(figur 4). Av primærbearbeidet flint er det 6 flekker, 2 avslag og 3 fragmenter. 

5EKUNDÆRBEARBEIDET FLINT 

Det ble funnet en stikke! på retusj som er laget på en makroflekke. Denne har konkav tverretusj 
i distalenden som har dannet plattform for stikkelavslaget. Både stikkelkanten og motstående 
sidekant har synlige bruksspor. 

Det ble funnet et mikrolittforarbeid som er laget på en smalflekke. Slagbulen er fjernet ved slag 
fra ventralsiden. Slaget har imidlertid resultert i et feilbrudd. Intensjonen har trolig vært å lage 
en lansettmikrolitt. 

Hovedkateaori Antall Delkategori Antall 
Sekundærbearbeidet flint 
Stikkel 1 Stikkel på retusj 1 
Mikrostikkel 1 Mikrolittforarbeid 1 
Flekke med retusj 1 Smalflekke (8-12 mm) med retusj , inkl. bruks-retusj 1 
Sum sekundærbearbeidet flint 3 3 
Primærbearbeidet flint 
Flekke 6 Makroflekke (>12 mm) (1 med bruksspor) 4 

Smalflekke (8-12 mm) 2 
Avslag uten retusj 2 2 
Fragment uten retusj 3 3 
Sum orimærbearbeidet flint 11 11 
Sum funn 14 14 

Tabell 1. Funnji-a Sky 1. 
Table 1. C/assification of thefindsfi-0111 Sky 1. 
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Figur 4. Funnfra Sky I. a: Stikke/, b: Flekke med retusj, c: Mikrolittforarbeid og d: Makro.flekke med bruksspor: 
Stiplet, hvil linje markerer kant med retusj, hvit sirkel proks imalside da slagbu/en mangler og vertikal pil marke
rer stikke/slag og stikke/slagets retning. Fotomontasj e etter foto av Ellen C. Holte, KHM. 
Figure 4. Flint toolsfi-om S/..y I: a: Burin, b: Retouched blade, c: Semi-productfor microlith, and d: 8/ade with 
use wea,: Dott ed lines mark retouched edges. White eire/es mark proximal ends where the bulb or parts of the 
proximal end is missing. Arrow marks the direction of burin blows. 

Blant flekkematerialet er det en smalflekke som er retusjert langs deler av den ene sidekanten, 
og som også har bruksspor på begge sidekanter. Funnet kan ikke plasseres i noen formell red
skapskategori, men har mest sannsynlig fungert som et skjæreredskap. 

PRIMÆRBEARBEIDET FLINT 

Flekker er delt inn i kategoriene makro-, smal- eller mikroflekker. Flekkebegrepet er benyttet, 
selv om sidekantene ikke a lltid er strengt regulære og parallelle. Kun makro- og smalflekker 
inngår i flekkematerialet som teller 4 makro- og 2 smalflekker. En av makroflekkene har dif
fuse bruksspor på deler av sidekantene (figur 4d). Blant materialet er det ellers en distaldel , en 
proksimaldel og ett fragment som kan refittes til en makroflekke. Disse tre stykkene er krakelert 
og synes både varme- og frostpåvirket. 

For øvrig teller avfallsmaterialet 2 avslag og 3 fragmenter uten retusj. Blant materialet er det 7 

funn med cortex, og 7 uten cortex. 
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TEKNOLOGI OG RÅSTOFF 

Flinten er senonflint av gjennomgående god kvalitet. Funnmaterialet danner et tynt grunnlag 
for å trekke konklusjoner med hensyn til teknikk, men observasjoner gjort på 7 flekker og 
avslag kan likevel gi en pekepinn om dette. Slagbulen er tydelig på enkelte og mer diffus på 
andre stykker. Slagbulearr er imidlertid ikke observert. Ventralsiden av flekker og avslag viser 
tydelige bølgelinjer. Enkelte slagflaterester v iser spor etter en godt trimmet plattformkant. Det 
er også slagflaterester med leppe. Teknikker som er benyttet kan være direkte hard, direkte hard 
elastisk og/eller direkte bløt teknikk (jf. Sørensen 2006:32). 

FuNNFORDELING 

Alle funnene ble gjort på den nordøstlige, øvre delen av flaten. Dette området hadde en utstrek
ning på 3,5 x 2,0 m innenfor det 5,5 x 4,0 m store utgravningsfeltet. De 14 funnene fra utgrav
ningen sammen med ett funn fra registreringen , gir en funntetthet på 0,8 per m2• 

VERTIKAL DISTRIBUSJON 

Funnene hadde en ujevn lagmessig fordeling, og flest funn ble gjort i lag 3 (tabell 2). 

Som nevnt tidligere, gikk det en ca. I m bred, svak forsenkning, gjennom lokalitetsflaten og 
hellingen. Vanngjennomstrømning i forsenkningen har ført til utvasking og større bevegelse i 
massene i dette området. Området skilte seg også ut fra den øvrige flaten med en større andel 
hodestore steiner som lå vasket fram i forsenkningen. Flintens vertikale distribusjon i dette 
01mådet kan forklares ved postdeposisjonelle forstyrrelser av vanngjennomstrømning og frost. 
Denne tolkning styrkes også av funnet av 3 frostsprengte stykker fra lag I og 3, som kan sam
menføyes til en makroflekke. Forskjeller i den vertikale funnspredningen kan dermed forstås 
som betinget av naturprosesser. 

HORISONTAL DISTRIBUSJON 

Det ble totalt åpnet et areal på i 19,3 1112 inkludert funntomme prøveruter. Ingen funn ble gjort 
under avtorvingsarbeidet. De 3 funnene som fremkom i lag I , lå innenfor et område på 2,0 x 
l ,O m (figur 5). 

AKTIVITETSOMRÅDET 

De få funnene som ble gjort på lokaliteten var konsentrert til ett område. Dette var den nord
østlige, øvre delen av området som var topografisk avgrenset av berg i nord og sørøst. Området 
skilte seg ut som en terrasse i det ellers hellende terrenget. Undersøkelsen viste at vann og 
massebevegelse i området over tid har ført til en ujevn vertikal fordeling av funnene, og ikke 
at funn er blitt skylt nedover hellingen. En kan dermed anta at funnenes distribusjon samsvarer 
med stedet hvor det var aktivitet i steinalderen. Den lille terrassen synes også som det mest 

LAG m2 gravd Antall funn 

1 19,00 3 
2 14,50 3 
3 9,25 8 
4 3,00 0 
Tilsammen 14 

Tabell 2. Antall gra vde kvadratmeter og.fimn per lag. 
Table 2. The extent of the excavated area and the num ber offinds pr I O cm laye1: 
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Figur 5. Funnspredningskart. Grafikk: Per Persson. 
Figure 5. Dislribution ofjinds (cross=blade, green dot =burin, green triangle= semi-produc/ for microlith). 

velegnede stedet for aktivitet i det ellers steinete og hellende terrenget. 

Sekundærbearbeidet flint omfatter en stikke) , en del vis retusjert flekke og et mikrolittforarbeid. 
Av primærbearbeidet flint er det mest flekker. Funnene bærer ikke preg av knakkeaktivitet, 
siden ingen større ande l avfa ll ell er splinter ble funnet. Mulige aktiviteter på stedet kan eventu
elt knyttes til bearbeiding av hom, takk eller pilskaft med stikkelen . Ellers kan man tenke seg 
at noen har tatt med en smalflekke som emne til en lansettmikrolitt, som har resultert i et mik
rolittforarbeid som har blitt forkastet på stedet på grunn av et feilbrudd. Flekken med retusj og 
bruksspor samt de øvrige flekkene kan ellers vise til en aktivitet hvor det har vært et behov for 
skjæreegger. Helhetsinntrykket er spesialisert akti vitet under et kort opphold på stedet. 

DATERING 

Det ble ikke funnet daterbart organisk materiale i kontekst ved utgravningen. Datering av lo
kaliteten er derfor basert på strandlinjekurven og typologi. Da stedet ble besøkt har det sann
synligvis ligget nær strandkanten i et område som da var en øy. Adkomsten til stedet per båt 
har trolig vært fra vest, hvor havneforholdene synes å ha vært mest gunstige. Som nevnt inn
ledningsvis, er det registrert fem andre steinalderlokaliteter i nærområdet, Lok. 14, 15 , 16, 18 
og 19, på høydeintervaller mellom 106- 1 11 moh. (Iversen 2007). Disse viser fellestrekk med 
Sky 1 ved at de ligger på samme høyde over havet og at de er lokalisert til flater og terrasser 
som grenser mot hellinger og bratte heng i det ellers ulendte terrenget. Disse faktorene gjør at 
en kan si at lokaliseringen gir mest mening med antatt strandbundethet, og slik sett kan støtte 
et dateringsforslag basert på strandlinjekurver. Funnene på Sky 1 ble gjort på den øvre delen 
av flaten , ned til 108 moh. Prøverutene som ble gravd på flaten nedenfor var funntomme. Dette 
funntomme omådet synes å ha vært den best egnete havnen. En strandlinjedatering indikerer at 
Sky 1 var i bruk innenfor tidsrommet ca. 8950- 8650 cal. BC Uf. strandlinjekurve hos Sørensen 
et al. , Bind I). 
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Det er i alt gjort 14 funn på Sky 1. Blant funnene er det en stikke! på retusj og et mikrolitt
forarbeid som typologisk kan indikere en datering til tidligmesolitikum (Fuglestvedt 2009: 134, 
151). Flekketeknikken, som er omtalt tidligere, kan også støtte en tidligmesolittisk datering 
(jf. Sørensen 2006:32). Registreringsfunnene fra de fem øvrige lokalitetene i samme område 
omfatter blant annet et funn som er klassifisert som et kjerneøksfragment og flekker (jf. Iversen 
2007). Øksefragmentet og flekkene kan også passe med en tidligmesolittisk datering. 

TOLKNING I LYS AV FUNN OG ANNEN FORSKNING 

Sky 1 fremsto som godt topografisk avgrenset, og hele flaten som syntes velegnet for aktivitet, 
ble undersøkt. Det ble gjort funn i tre lag sentralt på flaten, med flest funn i lag 3. Den ujevne 
vertikale distribusjonen kan forklares som resultat av postdeposisjonelle forstyrrelser. I denne 
sammenheng kan det også nevnes at det ble funnet 3 frostsprengte stykker i lag 1 og 3 som kan 
sammenføyes til en makroflekke. Jeg tolker funnene som samtidige og ikke som spor etter flere 
besøk på stedet. De 14 funnene begrenset seg til en liten terrasse i et ellers hellende og ulendt 
terreng. Beliggenheten synes mindre attraktiv for lengre opphold sammenlignet med øvrige 
undersøkte lokaliteter i prosjektområdet, på "Paulerøya" og Bakke, som ligger på større, jev
nere flater eller terrasser. 

Strandlinjedatering sammen med typologiske og teknologiske trekk i funnmaterialet indikerer 
en datering til tidligmesolitikum. Aktiviteter på stedet synes knyttet til bruk av medbragte red
skaper og ikke produksjon av slike, da så lite avfall ble funnet. En må likevel ta forbehold om 
at eventuell knakkeaktivitet kan ha funnet sted utenfor undersøkelsearealet. En høy andel for
melle redskaper, som for eksempel stikler, pilspisser og skrapere, knyttes gjeme til høy mobi
litet. Uformelle redskaper, som sekundærbearbeidete avslag og flekker, ses ofte i sammenheng 
med en mer bofast tilværelse (Nærøy 2000: 199- 200). Det finnes imidlertid mange etnografiske 
eksempler på at mobile jeger- og sankergrupper gjør bruk av både formelle og uformelle red
skaper samtidig. I sammenheng med det sparsomme funnmaterialet fra Sky 1, er det interessant 
at andelen flekker er så høy, i alt 7 stykker. En av disse har retusj og bruksspor, mens en annen 
har kun bruksspor. Flekker kan fylle flere funksjoner, for eksempel som skjæreredskaper eller 
være utgangspunkt for spissproduksjon. Som nevnt, ble det også funnet et mikrolittforarbeide 
gjort på en smalflekke. Flekkematerialet og stikkelen kan gi inntrykk av å være medbragt som 
emner eller redskapssett knyttet til godt planlagte aktiviteter i forbindelse med en ekspedisjon. 
Disse aktivitetene kan for eksempel ha vært alt fra jakt og slakting av dyr til tilberedning av 
måltider. Fra Binfords studier blant Nunamiutene finnes eksempler på hvordan jeger- og san
kergrupper utnytter flere ulike landområder og utfører ulike arbeidsoppgaver innenfor et stort 
bosetnings- og kjerneområde. Ulike aktiviteter tilknyttet jakt og fangst kan for eksempel være 
organisert innenfor et helt kompleks av separat beliggende lokaliteter som jaktstasjon, slakte
plass og lagringsplasser for kjøtt (Binford 1983:117- 118, 142). Sky 1 kan slik sett betraktes 
som et ledd i en større sammenheng; en rasteplass i strandkanten under en jakt- eller fisketur. 
Få lokaliteter av denne typen, med preg av rasteplass, er kjent eller undersøkt fra denne tidspe
rioden. Dette har også sin naturlige forklaring i at funnfattige og små lokaliteter er vanskelige 
å påvise ved registrering. Sky 1 inngår derfor som en liten , men viktig brikke når det gjelder 
forståelsen av aktiviteter i skjærgårdslandskapet i tidligmesolitikum. 
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ENGLISH SUMMARY 

The Stone Age site, Sky 1, was surveyed by Vestfold County Council in 2005/2006 and re
corded as "Lok. 17, ID 97826". A burnt flint flake was recovered from one test pit (Iversen 
2007). The site was situated 108 m.a.s.l. on a west-facing terrace measuring around 80 m2

. 

Excavation was carried out 5- 26 June, 2007. In total , 4.6 m3 were excavated and 14 flint pieces 
were recovered. The finds include a burin , a semi-produced microlith and flint debris dominated 
by flakes. However, the material does not necessitate that any actual knapping took place on 
the site. Rather they point to a tool-kit brought to the site for highly speciali sed activities. The 
excavation area covered 19.3 m2. No features and no organic materials suitable for radiocarbon 
da ting were identified. The full ex tent of the habitable surface was investigated, and the site is 
considered completely excavated. The location of the site l 08 m.a.s. I. and the flint assemblage 
suggest an Early Mesolithic date. Considering the limited number of finds and the unfavour
able topographical location, the site is likely to have been used only fora limited period - most 
likely fora short stop duringa hunting or fishing expedition. 
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Sky 2 - En episod i forhistorien 

C56294, Sky 4070/2, Larvik kommune, Vestfo ld 

Eva Schaller Åhrberg 

INLEDNING 

Varia 81 - Sky 2 

Vestfold fy lkeskommune genomforde 2005 arkeologiska registreringar for ny strackning av 
El8 genom Vestfold, delen Sky-Telemark grense i Larvik kommun. Den overgripande inven
teringsstrategin for bergssluttningen norr om nuvarande El 8 styrdes av tanken att hojden over 
havet parat med den lokala strandforskj utningen sku llekunna gora det mojligt attpåvisa mycket 
tidiga stenåldersboplatser. Så blev också fa llet, och 9 av 22 registrerade boplatser blev berorda 
av exp loateringen med påfo ljande undersokning. En fyndforande provgrop (med en retuscherad 
slagen flinta) återfanns på den som i registreringsrapporten benamns " lokalitet 5, ID-97809" 
(Iversen 2007). Boplatsen blev senare omdopt till Sky 2. 

I ytterkanten av ett klassiskt men i ovrigt fyndtomt boplatslage återfanns en storre eller två 
mindre ansamlingar med skorbrand sten, en sandstenshall i två delar och en slagen flinta. 

Figur I. Sky 2 mot nordost. De fjmdforande rutorna låg några meter till hager om bildkanten. Foto: Eva 
Schaller Åhrberg. 
Figure 1. The sile of Sky 2. Th e.finds were recovered in a restricted area, afew metres outside the right edge of the 
photo. Photofacing northeast. 

NATURFORHÅLLANDEN OCH BOPLATSENS LAGE I LANDSKAPET 

Boplatsen ligger 95 m o.h. på en långstrackt sydvand sluttning i en markant Y-formad dalgång 
i vars botten nuvarande E 18 går fram. Nartopografin for Sky 2 utgjordes av en skogbevaxt 
berghylla i nedre delen av sluttningen. Lokaliseringen ar i princip den samma som for de ovriga 
lokalerna som undersoktes . Attraktionen for platsen understryks av en iordninggjord (modem) 
eldstad med trabankar på vardera si dan. En vandri ngsled passerade också over platsen (fig. 1 ). 

Det var dock inte på den ytan som vi uppfattade som det basta boplatslaget som fynden gjordes 
- trots många provgropar både vid inventeringen och vid denna undersokning - men i en liten 
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Figur 2. Sky 2 i.forhållande till en strandlinje på 94 mover nuvarande havsy ta. Grafik: Per Persson. 
Figure 2. The location ofSky 2 with an assumed sea leve/ at 94 m.a.s.l. 
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u-formad klyfta strax nedanfor den sydostra utkanten av det basta boplatslaget - på brinken ned 
mot El 8. 

I dag vaxer det huvudsakligen bok och gran i området. Den dominerande stensorten i fast berg 
och moran ar larvikit, en i ett globalt perspektiv mycket sallsynt bergart som karakteriseras 
av labradoriserande fåltspat och som anvands som prydnadssten. Den innehåller mycket lite 
kvarts. 

Ingen påvisbar lagerfoljd fanns i området. Jordmånen ar så kallad sur brunjord, oftast starkt 
rodfårgad på grund av jamutfålling. Ingen podsolifiering kunde iakttas inom den undersokta 
ytan. Sedimenten på platsen utgors av ablationsmoran och vittringsmaterial. 

fRÅGESTALLNINGAR OCH MÅLSATTNING 

Med utgångspunkt i antagandet att de fiesta av boplatsema inom projektet var tidigmesolitiska, 
var projektplanen riktad mot frågestallningar rorande denna period. Dessa kan ytterst kortfattat 
sammanfattas punktvis: 

Analys av teknologi/typologi samt råvaruanvandning 

Okad insikt i lokal kronologi 

Landskapsanalys och faunamodellering 

Boplatsernas inre organisation 

Regionalitet, mobilitet och kontakter. 

Eftersom det trots allt rådde en viss osakerhet om platsemas kronologiska tillhorighet, startade 
alla undersokningar med en "Fas l " - insats dar bl.a. den kronologiska placeringen skulle 
sakerstallas. På Sky 2 avslutades utgravningen darefter då mangden fynd och foreteelser visade 
sig vara begransad. 

UTGRAVNINGEN OCH METOD 

Efter en viss manuell rensning av ytan gravdes ett antal provrutor langs en referenslinje for att 
avgransa det fyndforande området. Provrutorna var ¼ m2 och gravdes i I O cm stick. Darefter 
torvades en yta kring de ostra provrutoma av på grund av forekomst av fynd och skorbrand sten. 
Skorbrand sten mattes i volym. Som genomgående inom Brunlanesprojektet var det svårt att 
skilja skorbrand och icke skorbrand sten från varandra. Eftersom Sky 2 undersoktes som en av 
de allra forsta under projektets två sasonger har ribban for att bedoma larvikiten som skorbrand 
formodligen legat hogre an senare under utgravningama. Enligt Marianne B. Kræmer som led
de undersokning i fålt, var dock huvudmangden av de skorbranda stenarna som noterades inte 
larvikit. Alla massor vattensållades i stålnat med 4 mm maskvidd. 

Referenslinje, stubbar och topografiska objekt blev inmatta i två plan med totalstation. 
Digitalkamera anvandes vid fotodokumentationen. Den fyndforande ytan rojdes och rensades 
for hand eftersom den var otillganglig for gravmaskin. Darefter lades ett koordinatnat ut med 
totalstation. En rad med kvartsmeterrutor lades ut langs linjen 50x (fig. 3). Provrutoma gravdes 
ner till berg vilket innebar upp till tre stick. Då en fyndforande ruta påtraffades en meter ifrån 
en dito från inventeringen oppnades en mindre yta upp ikring dessa. Dar gravdes till att borja 
med stick ett. Enstaka fynd blev insamlade, liksom små mangder skorbrand sten. Totalt blev 
det nedlagt 23 dagsverk på lokaliteten, varav ett agnades åt rensning och rojning av markytan . 
Det har sammanlagt gravts ca 10,5 m2 i stick I , 6 m2 i stick 2 och 0,25 m2 i stick 3. Endast 1,25 
m2 var fyndforande. 
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Figur 3. fnledande gravning av kvadranter på Sky 2. Foto mol vast: Eva Scha//er Ahrberg. 
Figure 3. Test pils at an early stage of the excavation of Sk:y 2. Photo facing west. 

Utgravningen gjordes med konventionella meterrutor som indelades i kvadranter på 50 cm x 50 
cm, kallade SV, SO, NV, NO, och det gravdes som namnt ovan i mekaniska 10 cm stick. 

De inledande kvadranterna blev gravda i 2 stick med undantag av kvadrant 50x/105y SØ som 
gravdes i tre stick. Efter hand blev den fyndforande provgropen från inventeringen inlemrnad 
i det undersokta området. Efter att ett avslag och smarre mangder skorbrand sten påtraffades, 
utvidgades den undersokta ytan med stick 1 over flera sammanhangande kvadranter. 

KALLKRITISKA FORHÅLLANDEN 

Det ar vart att notera att ett "klassiskt" boplatslage i detta fa ll inte tycks ha utnyttjats under 
tidigmesolitikum. En stor och jamn yta med ett berg som nordvagg borde ha kun nat locka till en 
mera omfattande vistelse an en episod under en okand period av stenanvandande tid som blev 
undersokningsresultatet har. 
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Figur 4. Från vanster: Cathrine S. Engebretsen, Ellen M. Storrusten och Marianne Bugge Kræmer under grav
ningen. Foto Eva Schaller Åhrberg. 
Figure 4. From left: Cathrine S. Engebretsen, Ellen M Storrusten and Marianne Bugge Kræmer excavating at 
Sky 2. 

Figur 5. Delar av det undersokta området med A l. Foto mot nordvast: Eva Schaller Åhrberg. 
Figure 5. Detail of the excavated area andfeature A I. Photofacing northwest. 
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Figur 6. Plan over utgravd y ta på Sky 2. Anlciggningarna ar ungefar/igl inritade. Gra.fik: Per Persson. 
Figure 6. Plan of Sky 2. The approximate extents of the two identifiedfeatures are marked. 

FYND MATERIALET 

Två avslag och tre fragment av flinta påtraffades på Sky 2. De ar av en god glasig kvalitet, men 
det går inte att utrona något diagnostiskt om slagteknik eller datering. Vid inventeringen var det 
enda fyndet ett brant fragment med retusch (foto i Iversen 2007: 196). På fotot i Iversens rapport 

Foremålskategori 
Sekundarbearbetad flinta 
Fragment med retusch (från inventeringen), eventuellt en borrspets. 

Primartillverkad flinta 
Avslag 

Fragment 

Summa 

Tabell 1. Funnmaterialet f,-a Sky 2. 
Table I . The_findsji-om Sky 2. 

Antal 

1 

2 

3 

6 

ar tyvarr den retuscherade si dan bortvand, men på spetsens baksida loper två retuscherade sidor 
in mot varandra i en dryg cm's langd. Den ar fullt mojlig att tolka som borr. Fragmentet ingår i 
spridningskartan ovan. Fynden har fått C.nr. 56294 i KHM 's fyn dkatalog. 

ANLAGGNINGAR 

En oppen halvcirkelformad forma ti on med en andel skorbrand sten (A 1) påtraffades vid under
sokningen vid 50x/ l 03y/SO. En trakolskoncentration (A2) blev påtraffad i botten av lager 2 i 
området invid 50x/105y. En mojlighet ar att A2 representerar utrakat material från Al (se aven 
fig. 6). 

A2 påtraffades i en sandlins, under en storre sten, och under ett kompakt jarnutfållnings lager. 
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18 smiirre skorbriinda stenar (0,4 l) återfanns diir. I ostra kanten av triikolskoncentrationen fanns 
aven flata sandstenshiillar, något som f.o. var ett genomgående drag på de siikert tidigmesolitiska 
boplatserna (bl.a. Schaller Åhrberg Bind Il). Också det briinda retuscherade fragmentet från 
registreringen kommer från detta sammanhang. 

NATURVETENSKAPLIGA PROVER OCH ANALYSER 

Ett insamlatjordprov har kasserats efter genomsokning for fynd. Ett triikolprov samlades in och 
forvaras på KHM. 

TOLKNING AV LOKALEN 

Utifrån fynden iir platsen odaterad så som antytts ovan. Om den hade varit strandbunden skulle 
den ha anviints for ca. 8800- 8500 cal. BC (Sørensen et al. Bind I) . Att datera en plats efter 
hojden over havet iir en visserligen omdiskuterad, men forvånansviirt ofta triiffande daterings
metod for stenåldersboplatser i (bl.a.) Sydostnorge (se fig. 2) . Just diir fynden gjordes skulle 
dessutom en utmiirkt båtuppdragningsplats varit vid ett hogre vattenstånd. Beteckningen rast
plats tycks kunna vara passande eftersom den iir neutral i forhållande till funktion. 

KoNKLus10N 

Platsen bedoms vara en rastplats från stenålder, mojligen från preboreal tid. 

ENGLISH SUMMARY 

The site Sky 2 was surveyed by the Vestfold County Council ahead of the planned building 
of new E 18 between Sky and the border of Telemark county. One burnt retouched flint, prob
ably an awl, was found in a testpit (Iversen 2007). 10,5 m2 were excavated, and another five 
waste pieces of flint were recovered. Two structures were identified, one was a halfcircle of 
:firecracked stones (Al) and the other a small concentration of charcoal in combination with a 
smaller amount of :firecracked stones (A2). The latter was uncovered in the vincity of the initial 
find, as well as flat sandstone slabs. 

lf the site was shore-bound, it would have represented an episode about 8800- 8500 cal. BC 
(fig. 2). 
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Bakke - boplass fra tidligmesolitikum 

C56295, Bærum 4138/1 , Larvik kommune, Vestfold. 

Astrid J. Nyland & Tina Amundsen 

INNLEDNING 

Varia 81 - Bakke 

Steinalderlokaliteten Bakke, i Larvik kommune, Vestfold, registrert som Lok. 21 (ID-97832), 
ble påvist ved prøvestikking av Vestfold fylkeskommune i 2005/2006. Lokaliteten ble anslått 
til å ha en utstrekning på ca. 2300 m2, fordelt på en nordvendt og en sørvendt del. Det ble i alt 
tatt 15 prøvestikk på lokaliteten. I 4 av stikkene ble det til sammen gjort 9 funn: 6 flintavslag 
samt 3 avslag av bergkrystall, kvartsitt og en uspesifisert type bergart. Ut fra teknologiske trekk 
i materialet og lokalitetens relasjon til gammel strandlinje, ble lokaliteten ansett som tidlig
mesolittisk (Iversen 2007) . 

El8 Brunlanesprosjektet foretok først en forundersøkelse av lokaliteten, før utgravning 
ble gjennomført i perioden 14.07.- 05.09.08. Undersøkelsen ble foretatt av to gravelag som 
grov henholdsvis den nordlige og den sørlige delen av lokaliteten. Underveis ble det klart 
at aktivitetssporene på de to delene stedvis hang sammen . De presenteres derfor her som en 
lokalitet med bosetningsspor på flere relativt adskilte flater. Ved utgravningen ble det åpnet et 
areal på totalt 505,75 m2

. 67,3 m3 ble gravd, og det ble nedlagt til sammen 486 dagsverk. 

Det undersøkte arealet omfatter hele landskapsrommet. Et areal på 2600 m2 ble avtorvet. Til sam
men ble det gjort 9558 funn. En kombinasjon av redskapstyper som skiveøkser og skivemeisler, 
lansettmikrolitter, høgnipenspisser, stikler, samt teknologiske element som ensidige kjerner 
med spiss avspaltningsvinkel, forsterker inntrykket av lokaliteten som tidligmesolittisk. 3,6 % 
av materialet er sekundærbearbeidet. Redskapstypene gjør det nærliggende å tolke boplassen i 
sammenheng med aktiviteter knyttet tiljakt og fangst. Funnene kommer fra 6 aktivitetsområder 
på flere topografisk adskilte flater og indikerer flere adskilte opphold på stedet, noen trolig re
lativt samtidige. Det ble påvist fem strukturer: tre ildsteder og to steinansamlinger i utkanten 
av ryddete flater. Det ble også undersøkt og dokumentert en kullmile som lå godt synlig på den 
lavereliggende, sørvestre delen av lokalitetsflaten. Undersøkelsen viste at milen ikke hadde 
forstyrret steinalderaktiviteten på stedet i særlig grad. 

Laveste funnivå på boplassen var ca. 98 moh. , og den typologiske/teknologiske dateringen 
samsvarer med en strandlinjedatering til ca. 8850- 8550 cal. BC. Det høyestliggende funnivået 
lå på 103 moh. Denne delen av lokaliteten kan ha vært i bruk fra ca. 8900- 8600 cal. BC. 

BELIGGENHET, TOPOGRAFI OG JORDSMONN 

Lokaliteten ligger på gården Bærum, i sørlig del av en nord-sørgående dalgang mellom Vassbotn 
og Kjose. Lokaliteten ligger på vestsiden av dalgangen , på en terrasse i bratt ten-eng. 

Bakke ligger på en liten rygg, eller sadel , og består av en nord- og sørvendt side som er delvis 
adskilt av svaberg i den midtre delen (figur 1-4). Hver side har flere topografisk adskilte flater i 
ulike høydenivå. Den høyestliggende flaten på lokaliteten ligger ca. 103 moh. Fra denne flaten 
faller ten-enget mot nord og sør. Mellomnivået ligger på ca. 100 moh. , og de lavestliggende 
nivåene ca. 98 moh. Under dette blir ten-enget brattere og mer kupert. Lokaliteten avgrenses 
i øst og vest av høye, skjermende bergknauser. Trolig lå boplassen i strandsonen da den var i 
bruk, (se diskusjon i senere avsnitt om datering og tolkning) med alternative havner i nord og 
sør (figur 4) . 

Berggrunnen består av larvikitt. Jordsmonnet kan beskrives som svakt podsolert brunjord 
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Tegnforklaringer: I ~ I 
Koter. ekv. 0 , 1 m · N 

Alle funn 

1 - 8 

9 - 25 

111 26- 58 

111 59 - 118 

111 119 - 226 

C:=J Utgravd område 

1/ 
c:;: 

/, 

~? 
ø" 

':;:::, ;;, 

ø 
% 

-Co 
0 

"' ◊ 
0 

1) 0 0 

(5 
0 0 

0 
0 

~ ' 0 
0 
◊ 

0 

0 

◊ 

.... .__ 
, ~-
'" ~' 

~-

o / 1!:t;; 
0 

0 0 0 

0 
◊ 

0 

0 

0 

/ 

0 

0 

DJ '3~ 
~ 

0 0 

0 

E 18 Brunlanesprosjektet - Bakke 

0 

0 
0 

t) 0 
(J; 0 

(; 

0 

0 
◊ 

~ 
0 

0 

0 0 

Figur I. Lokaliteten Bakke i landskapet medfi111nkonsentrasjoner markert med gradertefarga Høydekotene har 
ekv. 0, I m. Havnivå: + 96 moh. Grafikk: Astrid Nyland 
Figure I. Microtopography of the Bakke site, with excavation trenehes and flint concentrations in gradient 
colours. Contour curves above 96 m.a.sJ drawn at 0. 1 meter equidislance. 
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Figur 2. Flyfoto av lokalitetenfør utgraving. Foto: Tom Heibreen. 
Figure 2. Aerial view of the site prior to excavation. 

Varia 81 - Bakke 
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Figur 3. Oversiktsbi/der av lokalitetens nordre (A) og søndre (8) side. Bilde A er tatt mot vestnordvest (foto: As
trid Nyland), og bilde B er tatt mot nordvest (foto: Tina Amundsen). Kullmilen sees i venstre billedkant på bilde 
B. 
Figure 3. Overviews of (A) the northern and (8) the southern part of the sile. Photosfacing west-north west and 
northwest respectively. 
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Figur 4. Lokaliteten Bakke i det tidligmesolittiske landskapet, havnivå: +98 moh. Grafikk: Per Persson. 
Figure 4. The location of the Bakke site in the Early Mesolithic lands cape. The sea leve/ is drawn at 98 m.a. s.l. 
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(muntlig med. geolog Rolf Sørensen). Torven på flaten hadde en tykkelse på ca. 5 cm og besto 
av en blanding av gresstorv, råttent løv, mørk brun humus og et flettverk av røtter. Torven var 
noe tykkere i det lavereliggende, og til dels fuktige, området på den sørlige flaten. Bleikjords
laget under torven var ca. 3 cm tykt, og besto av lys grå, fin sand. Anrikningslaget besto av rust
brun sand med innslag av grus. Det var forholdsvis lite stein i løsmassene. På det nordvendte 
mellomnivået var det enkelte partier med fuktig, mer siltholdig og kompakt grunn . Lokaliteten 
var bevokst med gran , furu og bøk. 

MÅLSETNING OG PROBLEMSTILLINGER 

Bakke var en stor og kompleks lokalitet, med flere funnområder på flater i ulike høydenivå. 
Da det ikke var rom for en totalgravning av lokaliteten, ble enkelte av flatene mer omfattende 
undersøkt enn andre. I tillegg ble horisontal og vertikal avgrensing av funnkonsentrasjoner 
prioritert. Flere av funnområdene eller aktivitetsområdene på lokaliteten, kan ha vært i bruk 
samtidig, eller relativt samtidig. Forholdene lå godt til rette til å oppfylle prosjektplanens uttalte 
mål om å sikre et godt grunnlagsmateriale for typologiske, kronologiske og teknologiske stu
dier (jf. Berg-Hansen 2007:9, Jaksland 2008, Jaksland, Bind I). Analysene av funnspredning, 
funn - og råstoffsammensetting kan også bidra til å kaste lys over bruk av det tidligmesolittiske 
landskapet, ulike typer bosetning og bosetningenes indre organisering. 

UTGRAVNINGEN OG METODE 

For å få en bedre oversikt over funnførende områder og det funnførende sjiktets tykkelse, ble 
det foretatt en forundersøkelse før oppstart. Det ble til sammen gravd 31 prøveruter spredt uto
ver på flaten , hvorav fire var positive. Prøverutene var 50 cm x 50 cm, og ble gravd i opptil tre 
l O cm tykke lag. 

Før hovedundersøkelsen ble hele lokalitetsflaten torvet av med gravemaskin . Avtorvet areal 
tilsvarte ca. 2600 m2• Det ble til sammen brukt 43 dagsverk på forundersøkelse, avtorving, 
bygging av såldestasjon, samt undersøkelse av en kullmile. Kullmilen fremsto som en sirkulær 
forhøyning omgitt av en grøft. Milen ble maskinelt avtorvet, snittet og dokumentert ved foto , 
profiltegning og digital innmåling. Dette ble gjort for å undersøke eventuelt hvor stor del av 
steinalderlokaliteten som var blitt forstyrret av milen. 

Det ble satt ut et felles koordinatsystem med utgangspunkt i 50x 50y mellom nordvendt og sør
vendt flate. Under forundersøkelsen ble det påvist noen få funnområder på lokaliteten. Gjennom 
observasjon av funn fremkommet i overflaten under og etter avtorving, ble flere funnområder 
oppdaget. Boplassen ble deretter gravd konvensjonelt i mekanisk oppdelte graveenheter som 
målte 50 cm x 50 cm og var I O cm tykke. Jordmassene ble vannsåldet i 4 mm såld. 

Til sammen ble det gravd 505 ,75 m2 i lag 1 (tabell 8) . Lag 2 til 5 ble gravd i sentrale funnområder, 
samt i enkelte prøveruter utenfor disse. Totalt ble det gravd et volum på 67,3 m3 (figur 5). 
Lokalitetsflaten ble undersøkt ved en kombinasjon av graving av større felt samt enkeltstående 
graveenheter. 

Strukturer fremsto som påtagelige ansamlinger av steiner og/eller økning i mengde skjørbrent 
stein. Strukturene ble tegnet i detalj (målestokk I: 10 og 1 :20), på plantegninger ( 1 :50), og 
deretter undersøkt ved en kombinasjon av snitting og stratigrafisk graving, der relasjonen til 
de mekanisk oppdelte gravenhetene ble opprettholdt. Kun profilene i struktur 2 og 4 ble tegnet 
(1: l 0). Ellers ble både strukturer og flaten fotodokumentert underveis i arbeidet. Jordprøver for 
fosfatanalyse ble tatt ut i lag 2 (anrikningslaget) fra store deler av det undersøkte arealet. Det 
ble ikke funnet kullholdig kulturlag på lokaliteten, men det ble gjort noen få funn av fragmenter 
av brent bein og brent hasselnøttskall. 
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Tegnforklaringer: 
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Figur 5. Oversikt over avtorvet og utgravd område og alle gravde lag. Prøveruter fra.forundersøkelsen er 
markert med rødt. Området med kullmile er skravert. Berg med skravert strek.fortsette,; men er ikke innmålt. 
Grafikk: Astrid Nyland 
Figure 5. Plan of Bakke with test pils (red squares), the number ofexcavated layers (grey shading) and the area 
of removed topsoil (yellow) plotted. A postmedieval charcoal kiln is also highlighted (hatched area). Dark grey 
areas represent bedrock outcrops. 
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Figur 6. Kullmilen undersøkes, profilet går tvers over milen. Sett mot nord-nordøst. Foto: Tina Amundsen. 
Fig ure 6. Excavation of the charcoal kiln. The sec/ion baulk is runn ing across the diameter of the structure. 
Photo fac ing north-northeast. 

NATURFAGLIGE PRØVER OG ANALYSER 

KuLLPRØVER 

Det ble tatt ut jordprøver fra ildstedene i et forsøk på å sikre kull som kunne 14C-dateres. To 
trekullprøver av bjørk (betula) fra ildsted 2 ble sendt til NTNUs laboratorium i Trondheim for 
AM S-datering. Resultatet er presentert i tabell 9. 

FosFATPRØVER 

Fosfatprøver ble samlet inn fra sentrale funnområder, samt referanseprøver fra mindre sentrale 
områder. Disse ble samlet inn systematisk fra lag 2, det vil si fra anrikningslaget, fra annenhver 
graveenhet. Foreløpig er ingen av prøvene analysert. 

STEINPRØVER FOR THERMOLUMINESCENCEDATERING (TL) 

Fra ildsted 2 ble det samlet inn steinprøver for en eventuell thermoluminescencedatering (TL), 
men da steinene lå relativt grunt, er det usikkert om de egner seg for datering. Ingen av stein
prøvene er analysert. 

KILDEKRITISKE FORHOLD 

KULLMILE 

En kullmile lå sørvest på lokalitetens sørvendte side og dekket et omtrent 130 m2 stort om
råde (figur 6). Det ble foretatt en undersøkelse av milen som hadde som mål å dokumentere 

150 



E 18 Brunlanesprosjektet Varia 81 - Bakke 

oppbyggingen av denne, og videre se i hvilken grad den kunne ha forstyrret steinalderaktiviteten 
på stedet. Bakkenivået som ble avdekket under kull- og sandmassen på mileplatået, bar ikke 
preg av å være varmepåvirket. 

Det viste seg også at milen hadde blitt anlagt rett på bakken som eventuelt kan ha blitt noe 
planert i forkant. Siden flaten under milen fremsto som uforstyrret markoverflate, ville det være 
mulig å kunne påv ise spor etter steinalderaktivitet på stedet. En skivemeisel ble funnet i fyll
massene til grøften som gikk rundt milen . Mileplatået ble videre undersøkt med graving av 
enkeltliggende og sammenhengende graveenheter i ett 10 cm lag. Til sammen ble det gravd 14 
enheter hvor det ble gjort fire funn av flint. Funnene fremkom i graveenhetene i milens nordre 
del. 

Det ble også gravd spredte enheter i alle himmelretninger utenfor milen. Med unntak av 11 
flintfunn i et avgrenset område utenfor milen i vest, var alle graveenhetene funntomme. Siden 
undersøkelsen på og rundt mileanlegget resulterte i få funn , ble det konkludert med at området 
lå perifert i forhold til øvrige spor etter steinalderaktivitet på flaten. Grøften, som var spadd 
opp rundt milen, har derfor kun i liten grad ødelagt sporene. Det kunne dermed konkluderes 
med at kullmilen ikke syntes å ha forstyrret lokaliteten i nevneverdig grad. I forbindelse med 
avtorvingen og forundersøkelsen av lokalitetsflaten, ble det for øvrig funnet to bryner, av typen 
eidsborgsbryner. Det er mulig at disse kan tenkes å ha sammenheng med kullmilen eller skogs
driften i området i nyere tid. 

Mye kull ble observert i og rett under torven på boplassen, og kullmilen viser at det har vært 
produksjon av trekull i området. Kullproduksjonen førte til at skogen ble hugget ned, noe som 
igjen kan ha bidratt til jorderosjon. Det er i tillegg kjent at avsvi ing av skog i forbindelse med 
skogsdrift var vanlig rundt 1600-tallet (Ohlson et al. 2006, Bjørvik 2007). 

En gammel skogsvei som gikk langs den vestre berghammeren på vei opp til lokalitetens nord
lige del , antas også å kunne knyttes til denne type drift. Det ble ikke funnet tegn på at veien 
hadde forstyrret lokaliteten i særlig grad. 

VANN 

Etter en periode med kraftig nedbør ble det tydelig hvordan grunnen drenerte vannet. Blant 
annet har dette gjort løsmassene på den nordøstlige delen av lokaliteten mer siltholdige og 
fuktige, da vannet blir kanalisert til dette området via en spylerenne. I områder der vann har 
blitt stående, har dette påvirket frostfragmenteringen av flinten. Dette gjelder både de nordøstre 
01mådene og andre områder på flaten hvor det var lite løsmasser, blant annet ved svabergene 
midt på lokalitetens høyestliggende 01måde. På grunn av frostfragmenteringen er antall funn i 
enkelte graveenheter nok høyere enn antallet som opprinnelig ble deponert. I tillegg har enkelte 
funn fra de høyereliggende delene av lokalitetens østlige side blitt vasket ned fra det høyest
liggende funnområdet via spylerennen (figur 1 ). 

SKJØRBRENT OG VITRET STEIN 

Undergrunnen i området inneholdt mye sprø og forvitret larvikitt. Det var til dels svært vanskelig 
å skille ut skjørbrent fra vitret larvikitt i området. Det ble observert at en del steiner løste seg 
opp i sukkerbitstore biter når de ble tråkket på. Dette er typisk for larvikitten i dette området. 
En type sterkt forvitret larvikitt som finnes i området Kjose og Omsland på vestsiden av Farris, 
ble tidligere mye utnyttet til veigrus ("Kjosegrus") (Nyhus 1999:306). Under graving ble et 
omtrentlig anslag av antall liter skjørbrent stein dokumentert per graveenhet. Det viste seg for 
øvrig at mengde skjørbrent stein samsvarte med mengde naturlig stein i massene (for videre 
diskusjon av skjørbrent steins kildeverdi , se kapittel om kildekritikk i Bind I). 
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FUNN 

På Bakke ble det til sammen gjort 9558 funn. 9391 (98,3%) er av flint (tabell 1), 37 er av 
bergkrystall (0,4%) (tabell 5) og 123 (l ,3%) er av kvarts (tabell 6). Det er syv funn (tabell 
7) av annen bergart, deriblant fire knakkesteiner, en mulig slipestein og to eidsborgsbryner. 
Eidsborgsbrynene er trolig fra nyere tid, og knyttes til kullmileaktiviteten. Disse vil ikke omtales 
videre og inkluderes ikke i totalsummen som er benyttet når prosentandel er regnet ut for de 
øvrige funnkategoriene. 3,7% er sekundærbearbeidet, eventuelt 6,7% om også særlige avslag, 
som avslag fra skiveøksproduksjon, stikkelavslag og mikrostikler regnes med. 

FUNNMATERIALE AV FLINT 

Skiveøkser, kjerneøkser, meisler og produksjonsavfall 

Totalt ble det funnet 14 skiveøkser/meisler, hvorav fire er fragmenterte. Ett fragment kan for øv
rig være fra en kjerneøks, men da eggpartiet er borte, kan ikke dette bestemmes med sikkerhet. 

Graden av øksenes ti !hogging er ti I dels mer omfattende enn det som er observert i øksematerialet 
fra de eldre lokalitetene på prosjektet (se Pauler 1- 3, Bind Il og Pauler 4, dette bind). Deler av 
opprinnelig avslagsside av skiven er imidlertid tilstede på alle. Kun ett fragment kan være del 
av en kjerneøks (figur 7, 8 og 9, tabell 2). 

Skillet mellom skiveøks og skivemeise! er ikke godt definert, til tross for at meisler i enkelte 
referanser (.jf. Nordqvist 1999:243) omtales som egen type, karakteristisk for siste del av tidlig
mesolitikum. I litteraturen (bla Liden 1938, Fredsjo 1953 , Andersson et al. 1975, Heiskog et al. 
1976, Møllenhus 1977, Petersen 1999, Ballin 1996, Nordqvist 1999, 2000, Waraas 2001, Fug
lestvedt 2009) som er benyttet ved materialgjennomgangen av det øvrige gjenstandsmaterialet i 
denne undersøkelsen , finnes ikke definerte kriterier for skillet mellom tidligmesolittiske skive/ 
kjerneøkser og meisler. Andersson et al. (1975:8, 31- 32) kommenterer kun at både Troels
Schmith (1937) og Brinch-Petersen ( 1966) har fokusert på øksens tverrsnitt, om den var tverr
eller rettegget. Troels-Schmith (1937:286) viser figurer av det han kaller tosidige eller atypiske 
tverrøkser (Schiejbeil). Disse er for øvrig svært like meislene fra Bakke. 

Oscar Liden (1938:71, 81, fig.43) skilte ut skivemeisler som egen gruppe i sin oversikt over 
ulike typer skiveøkser. Liden (1938:71) skiller dem ut som en av fem skiveøkstyper, hvor tverr
snitt og nakkens form og bearbeiding er utslagsgivende for oppdelingen. Imidlertid gis ingen 
klare kriterier for hva som skiller disse fra hverandre. Å skille typene intuitivt, virker snarere 
som en regel enn et unntak. Unntaket finnes i en artikkel som omhandler et mellommeso
littisk materiale fra lokaliteten Dammen, Bohuslan, Sverige (Kindgren og Schaller Åhrberg 
1999:223). Forfatterene bemerket at en meisel skulle oppfylle kriteriene til en skiveøks, ha 
et lengde-bredde forhold på 3: 1, og ikke være bredere enn 3 cm. Ingen av skiveredskapene 
fra Dammen forfatterne presenterer i artikkelen , oppfylte disse kriteriene, og de ble videre i 
artikkelen omtalet som økser. 

Skivemeisler er ikke registrert på mange norske lokaliteter. Imidlertid er redskaper som 
Nordqvist (2000: 166) omtaler som skivemeis/er, avbildet og omtalt i annen litteratur som kjer
neøkser eller avlange skiveøkser (Fredsjo 1953: 12, Kindgren og Schaller Åhrberg 1999, Mat
sumoto 2004). To meisler er for eksempel avbildet i Møllenhus (l 977: Pl.24, nr. I O og 13), disse 
er fra lokalitetene Angen II , Osen (Nord-Trøndelag) og Uran, Flatanger (Sør-Trøndelag). Her 
omtales meislene som kjerneøkser. Form og tilhuggingsteknikk synes imidlertid å være svært 
lik utformingen av skivemeislene fra Bakke. Det samme gjelder funn fra Austein og Melau, fra 
Brunlanes, Larvik kommune, omtalt og illustrert av Mieko Matsumoto (2004). Disse funnene 
kommer fra lokaliteter som ligger omtrent 500 mi luftlinje lengre sør for Bakke, i samme høyde 
over havet. Trolig skjuler det seg flere skivemeisler i norsk materiale under kategorien kjer-
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Hovedkategori Antall % Delkategori 
Sekundærbearbeidet flint 
Skiveøks 14 0, 15 
Pilspiss 91 0,95 Tangespiss 

Eneggete spiss 
Høgnipen 
Lansettmikrolitt 

Spissfragment 29 0,30 Odd 
Base 

Produksjonsavfall 284 2,97 Kantavslag (fra økseproduksjon ) 
Eggavslag (fra øks (5) og skraper (2)) 
Annet (ubestembare) 
Mikrostikkel 
Stikkelavslag 

Stikkel 16 0, 17 Kantstikkel på brudd 
Kantstikkel på retusj (inkl. ett fragment av en av 
stiklene) 
Midtstikkel 

Kniv 23 0,24 Flekkekniv 
Avslagskniv 

Skraper 4 0,04 Endeskraper på flekke (en er dobbel) 
Uregelmessig (inkl. fragment av skraper) 

Bor 4 0,04 Bor av omhugget skiveredskap 
Avslagsbor 

Flekke med retusj 61 0,64 Makroflekke (> 12 mm) med retusj og bruksspor 
Smalflekke (8-12 mm) med retusj og bruksspor 
Mikroflekke (8 mm>) med retusj og bruksspor 

Flekke med hakk 2 0,02 Makroflekke (>12 mm) med hakk 
Avslag med retusj 40 0,42 Inkludert 6 flekkel ignende avslag 
Fragment med retusj 67 0,70 
Sum sekundærbearbei- 635 6,64 
det flint 
Primærtilvirket flint (avfall) 
Flekke 497 5,20 Makroflekke (>12 mm) 

Smalflekke (8-12 mm) 
Mikroflekke (8 mm>) 

Flekkelignende avslag 66 0,69 Makroflekkelignende avslag (>12 mm) 
uten retusj Smalflekkelignende avslag (8-12 mm) 

Mikroflekkelignende avslag (8 mm>) 
Flekke med rygg 20 0,21 Ensid ig ryggflekke (7 makro-, 5 smal- og 8 mikro-

ryggflekker) 
Kjerne 26 0,27 Ensid ig kjerne med en plattform 

Ensid ig kjerne med to motstående plattformer 
Kjerne med flere enn 2 plattformer 
Bipolar kjerne 

Plattformavslag 74 0,77 Avslag med plattformkant 
Fragment med plattformkant 

Fragment av kjerne 32 0,33 
Ubestemmelig 

Avslag uten retusj 3152 32 ,98 
Fragment uten retusj 2510 26,27 
Splint 2378 24,88 
Knoll 1 0,01 
Sum primærtilvirket flint 8756 91,63 
Sum funn 9391 98,27 

Tabell I. Sekundær- og primærbearbeidet materiale av flint. 
Table I. Class ification of flint tools and debris. 
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30 
46 
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1 
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160 
164 
174 
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12 
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62 
12 
26 
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Figur 7. Skiveøkser.fra Bakke. Fotomontasje av Per Persson, etlerfoto av Kirsten Helgeland. 
Figure 7. Flake axesfrom Bakke. 
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Figur 8. Meis ler fra Bakke. Fotomontasje av Per Persson, etter foto av K irsten Helgeland. 
Figure 8. Flake chiselsfiwn Bakke. 
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Figur 9. Den største meiselen på Bakke. Fotomontasj e av Per Persson, etter foto av Kirsten Helgeland. 
Figure 9. The /argest chisel_Fom Bakke. 

neøks eller smal/avlang skiveøks . I følge Nordqvist (1999:243), kan redskapstypen gi krono
logisk informasjon, og er interessant å utheve. 

I neolittisk materiale defineres skillet mellom økser og meisler oftere. Mats Malmer (1975 :71) 
skilte yngre steinalders tverrøkser og smalmeisler av flint ved å måle bredde og smalvinkel. En 
smalmeisel skulle ikke være bredere enn 3 cm, og ha en smalsidevinkel på maks 30°. Skive
øksenes sidekanter er svært uregelmessige, noe som også vanskeliggjør smalsidevinkelmå
ling. Berit Gjerland (1985 :32) satte skillet mellom tverreggede neolittiske vestlandsøkser og 
-meisler av bergart ved eggbredde 3,5 cm og lengde 7,5 cm. Å overføre kriteriene for neolittiske 
økser på det tidligmesolittiske materialet, virker ikke fo1målstjenlig. Andersson et al. (1975: 16) 
hevdet at en skiveøks sitt største mål skulle være minst 4 cm og videre ha triangulær, trapesoid 
eller rektangulær form. Alle øksene/meislene fra Bakke, sett bort fra en, er smalere ved eggen 
enn 3 cm. Derfor virker det i dette tilfellet ikke hensiktsmessig å skille mellom øks og meisel 
gjennom kun eggens bredde. Enten må svært mange til nå omtalte skiveøkser omdefineres som 
meisler, eller så må øksens/meiselens form og forholdet mellom eggbredde og lengde, være ut
slagsgivende for skillet mellom typene. Minstemål for en skiveøks ifølge Andersson et al. , blir 
ikke tatt hensyn til her (jf. Bjerck 1983 : 17). Heller ikke at eggbredden skal være over 3 cm for 
å kunne kalles en øks (alle mål står i tabell 2). 

I og med at skivemeisler ikke har vært dokumentert i stor grad på norske tidligmesolittiske 
lokaliteter, gir materialet fra Bakke nye muligheter for å utarbeide et ski lle mellom skiveøkser 
og meisler, jf. diskusjon over. Ettersom det virker som at det finnes en kronologisk forskjell 
mellom distribusjon av typene, kan et slikt skille være viktig å finne . 

Skiveøksene fra Bakke er bredest ved eggen. Dette gir en triangulær eller trapesoid form (figur 
7). Skivemeis lene tenderer derimot mot å være bredest rundt midten og smalner både mot egg 
og nakke (figur 8a- d og figur 9) . Tre av meislene er klart tverreggete (figur 8c og d, figur 9). 
En annen er smal og rektangulær, med skadet egg (figur 8a). Og den siste (figur 8b) har tilnær-
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ID Leng- Bredde Største Største Forhold: Kommentar til form Type 
de ved egg bredde tykkel- Eggbr./ 
(cm) (cm) (cm) se (cm) Lengde 

Løsfunn i 7,8 2,2 3,7 2,3 0,28 Største bredde ca. midt på. Meisel 
mile Nær rektanaulær form. 
42X 61Y, 4,5 1,5 2,2 1,3 0,33 Største bredde ca. midt på. Meisel 
SV, L 1 Nær rektanaulær form. 
60X 56Y 5,5 1,5 2,5 1,3 0,27 Største bredde ca . midt på. Meisel 
SØ, L2 Nær rektanaulær form . 
60X 57Y 4,9 2,5 2,8 2,0 0,50 Er så vidt bredere nær mid- Øks/ 
SØ, L3 ten av øksen enn ved eggen , (meisel?) 

men er likevel noenlunde tre-
kantet i formen. 

62X 45Y 3,9 2, 1 2,2 1,0 0,56 Eggen er ikke bredeste sted , Øks 
NV, L2 men den har likevel domine-

rende trekantet form. 
62X 46, 5,3 1,3 2,3 1,0 0,25 Største bredde ca . midt på. Meisel 
SØ, L2 Nær rektanaulær form. 
66X 47Y, 5,0 2,5 2,7 1,7 0,50 0,2 cm bredere utstikker på Øks 
SV, L 1 en sidekant nær egg , likevel 

dominerende trapesoid form . 
78X 51Y, 6,6 1,6 2, 1 1,7 0,24 Atypisk, smal og rektangu- Meisel 
SØ, L1 lær. Største bredde ca. midt 

på/ nærmere egg . Trekantet 
tverrsnitt. 

81X 47Y, 4,7 3,2 3,5 1,4 0,68 Cortex på en bredside. Ujevn Øks 
SØ, L1 ved egg gir største bredde 

0,3 cm bredere enn eggen , li-
kevel er formen dominerende 
traoesoid. 

84X 44X, 4,0 3,0 3,0 1,5 0,75 Lite sidekantbearbeiding . Øks 
NØ, L1 Trekantet form. 
85X 41Y, 4,0 - 3,0 1,6 - Sterkt oppskjerpet, ødelagt -
NØ, L1 ega/ fraamentert? Skiveøks? 
58X 56Y, 2,7 - 1,6 1, 1 - Fragmentert. Nær rektangu- -
NØ, L 1 lær form . Trekantet tverrsnitt. 

Meisel? 
34X 41Y, 4, 1 1,3 2,9 2,0 0,30 Nakkefragment av kjer- -
SV, L 1 neøks? Bredest i nakke? Ki-

le/meisel? Trekantet tverr-
snitt. 

62X 47Y, 5,3 - 3,0 1,4 - Nakkefragment? Kjerneøks? -
SØ, L1 

Tabell 2. Oversikt over skiveøkser og meisler fra Bakke med mål og kommentarel': 
Ta ble 2. Overview of the morpho/ogical distinctions betweenfiake axes and chise/s in the Bakke assemblage. 

met rett egg. Felles for disse er at de alle har en forholdsvis smalere egg i forhold til lengde 
(tabell 2). I tabellen ser en at de fem meislenes egg er rundt 1/3 av lengden (0,25- 0,33 cm). 
Hos de fem øksene er forholdet egg/lengde > 1/2 (0,5- 0,75). På Pauler 6 (Jaksland, dette bind) 
var skivemeiselen som ble funnet 8, l cm lang, med 1 cm bred egg; forholdstall 0,12. Det kan 
også nevnes at de to nevnte avbi ldete meislene i Møllenhus (1977:88- 89, Pl.24) hadde for
holdstall 0,36 (no. I 0, fra Angen) og 0,23 (no.13, fra Uran) og var bredest ved midten . Datering 
av disse lokalitetene er ikke kjent. En av øksene på Pauler 3, lå i grenseland mellom øks og 
meisel (Amundsen, Bind Il). Den ene var 2,4 cm bred ved eggen og 6,2 cm lang, altså med et 
forho ldstall på 0,38. Den var også bredest nær midtpartiet. Kanskje representerer disse en over
gangsform eller forløperen til de mer standardiserte meislene som opptrer på de yngre lokalite
tene her på Bakke og på Pauler 6 (Jaksland, dette bind) i undersøkelsesområdet? 

På bakgrunn av dette kan en forsøksvis si at på en skivemeise! skal eggens bredde være rundt 
1 /3 av redskapets lengde og meiselens bredde skal fortrinnsvis være smalere ved eggen enn 
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ved midten. Dette til forskjell fra skiveøkser hvor formen er mer trekantet eller trapesoid (jf. 
Andersson et al. 1975: 16). På bakgrunn av deres forhold mellom lengde og bredde ved egg, 
skilles det i materialet fra Bakke ut fem økser og fem meisler (tabell 2). Fire av øksene/meislene 
er så fragmenterte at en bestemmelse blir usikker. Blant de usikre er det en atypisk meisel , lik en 
kile, men med bruksspor på eggen. Om et skille mellom økser og meisler har noen kronologisk 
eller kulturell betydning vil bli diskutert videre i kapittelets daterings- og tolkningsdel. 

Det er i tillegg skilt ut fem eggavslag og 14 andre avslag og fragmenter som trolig er rester av 
skiveøksproduksjon. Øksene og meislene viser noenlunde lik tilhoggingsteknikk. Kantavslagene 
er som regel slått fra undersiden (figur 7 og 8). Utforming av sidekantene har produsert vinge
formete sidekantavslag, og 46 slike er skilt ut i materialet. Undersiden som den tverre eggen er 
en del av, er mer flatehogget. Flere av øksene og meislene må ha blitt produsert på stedet, sett 
ut fra produksjonsavfall, i og med at flere kantavslag kan sammenføyes med to av skiveøksene. 
Blant annet to kantavslag fra 84x 44y, SØ, LI og 8 lx 45y, NØ, LI , passer med skiveøksen i 84x 
44y, NØ, Ll , og ett kantavslag i 83x 4ly, NØ, Ll , kan refittes med skiveøksen i 85x 41y, Ll. 

Pilspissmaterialet 

Inndelingen av pilspisser tar utgangspunkt i Heiskog et al. (1976), men er i tillegg delt inn i flere 
undergrupper for å få frem variasjonen som finnes innad i hovedgruppene (tabell 3). 

Det er flest lansettmikrolitter i pilspissmaterialet fra Bakke. Disse er kun bearbeidet i odden 
som i all hovedsak ligger i proksimalenden. Lansettene er delt inn i fire grupper (tabell 3), 
hvorav tre grupper er basert på mikrolittens bredde: Smale lansetter (<8 mm) (figur 10 k), 
enkle lansetter (8- 12 mm) (figur l0j- m) og brede lansetter (> 12 mm) (figur 101 og q). Målene 
sammenfaller med målene for inndelingen av makro-, smal- og mikroflekker. I tillegg er det 
skilt ut seks andre mikrolitter, deriblant fire rombiske mikrolitter, en atypisk mikrolitt som tro
lig er laget av et annet, større redskap og en kort mikrolitt laget av et hengslet avslag hvor en 
sidekant er totalretusjert. 

På en av de enkle lansettene er slagbulen ti lstede, og odden er dannet på flekkens distalende. 
Dette skyldes kanskje at slagbu len på denne er så diffus, at det ikke har vært nødvendig å fjerne 
den. Gjenstanden tolkes som en lansettspiss, til tross for at den avviker fra de morfologiske 
kriteriene. Fenomenet er også observert på lansetter på flere av de andre lokalitetene i prosjekt
området (Pauler 2, Bind li og Pauler 4, Nyland, dette bind). I disse tilfellene sammenfaller ikke 
den morfolgiske definisjonen av en mikrolitt, hvor en mikrolitt må ha fjernet proksimalenden 

Hovedkategori Antall % Delkategori 
Pilspiss 
Tanqespiss 2 1,67 
Enegget spiss 13 10,83 Skiev, tverrennet 

Annen 
Mikrolitt 46 38,33 Lansett, bred (>12mm) 

Lansett, enkel (8-12mm) 
Lansett, smal (<8mm) 
Lansett, annen (inkl. rombiske) 

Høgnipenspiss 30 25,00 Delvis retusjert 
Totalt retusiert 

Sum pilspisser 91 75,83 
Pilspissfragment 
Pilspissfragment 29 24,17 Odd 

Basis/andre 
Sum pilspissfragment 29 24, 17 
Totalt pilspissmateriale 120 100 

Tabell 3. Inndeling av pilspisser iflere undergruppa 
Ta ble 3. Classification of projectile points. 
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Figur l 0. Ulike pilspisstypa Høgnipenspisser: a, b og h: Totalt retusj ert, f - g: Delvis retusj ert. Eneggete spis
ser: d: Enegget, e: Med "pennesplittlikende" odd, c og p: Skjev tverregget. o: Tangespiss. lansetter: log q: 
Bred, j - m: Enkel, k: Smal. i og n: Annen type. Fotomontasj e av Per Persson, etter fo to av Kirsten Helgeland. 
Figure JO. Range of projectile points. Høgnipen-points: a, band h: Fu/ly retouchedJ -g: Partly retouched. Sin
gle edged points: d: Single edged point, e: With a "nib-like" point, c and p: Trans verse. o: Tanged point. lan
ceolates: I and q: Broad, j - m: Regular; k: Narrow. i and n: Other types. 
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med mikrostikkelteknikk Uf. Heiskog et al. 1976), med gjenstandens morfologi. Gjenstanden 
kan være en liten kniv, men vurderingen er tatt på bakgrunn av inntrykket det totale materialet 
fra boplassen gir. 

Kun to tangepilspisser ble funnet på Bakke. Begge spissene er tvilstilfeller, da skuldrene ved 
tangen er relativt svakt markert. Begge ligner ellers på lansettmikrolitter (figur I 0o ). 

Det er 30 høgnipenspisser i materialet fra Bakke1
• Tosidig, kraftig og steil sideretusj karakteriserer 

en høgnipenspiss Uf. Waraas 2001 :45). Spissene er I , 1- 2,2 cm lange, mellom 0, 15- 0,4 cm 
tykke og 0,4- 0,8 cm brede. Spissene fremstår som relativt homogene, men det viser seg at de 
kan skilles inn i delvis og totalt retusjerte spisser (figur I 0a, b, f- h). Det er omtrent like mange 
delvis retusjerte, som totalretusjerte høgnipenspisser (l 4/16). Skillet mellom eneggete spisser 
og høgnipenspisser er mer flytende i materialet fra Bakke, enn det som er observert på de eldre 
lokalitetene (figur l0a- h). De delvis retusjerte høgnipenspissene er jevnt over tykkere enn en
eggete spisser. På de delvis retusjerte høgnipenspissene er de ubearbeidete delene svært små. 

13 eneggete pilspisser ble utskilt. De eneggete spissene ble videre inndelt i skjevt tverreggete 
og "andre". Blant de fire skjevt tverreggete, nærmer to seg kategorien tverrpil (figur l0c- p). 
Seks av de andre eneggete spissene er lik de skjevt tverreggete, men har en "pennesplittlignende 
odd" (figur l0e). Det vil si at odden egentlig er tosidig, da en ubearbeidet mikrostikkelfasett 
utgjør den ene siden. Basis er retusjert som på de øvrige eneggete spissene. Noen få av denne 
typen med "pennesplittlignende odd" ble også observert i materialet fra Pauler 4 (Nyland, dette 
bind). I Sch mitt (l 998: 11 , fig. 1 a) og Schmitt et al. (2009: 13, fig . 7a), er det en tegning av 
en lignende spiss, kalt awl-bit/syl. En mikrostikkelfasett er synlig i odden, men Lou Schmitt 
poengterer at dette kun gjelder et unntak av spissene. Figur la i Schmitt (1998) og figur 7a i 
Schmitt et al. (2009) er kun tegnet fra to sider, så det er vanskelig å avgjøre om den ene enden 
her har mikrostikkelfasett eller er uretusjert. Schmitt omtaler imidlertid denne typen spiss i en 
artikkel om høgnipenspisser. 

Mikrostikler 

En mikrostikkel skal ha et retusjert hakk med en diagnostisk transvers fasett laget av et slag 
lik et stikkelavslag (burin-like blow), en liten slagbule kan av og til sees i avspaltningsarret 
(Schmitt et al. 2009:9 etter Brezillon 1968). 

Det er skilt ut 207 mikrostikler dannet på både makro-, smal- og mikro-flekker. De er videre 
forsøkt inndelt i fire undergrupper (tabell 4): 1: Proksimalender, 2: Distalender, 3: Mikrostikler 
med såkalt "feilbrudd" og 4: andre. De vanligste mikrostiklene er proksimal- og distalender, 
som har et konkavt retusjert hakk hvor flekken er brukket. Bruddet er skrått og tydelig på 
flekkens ventral side. På Bakke er det flest avbrukne proksimalender (figur 11 a- g), noe færre 
avbrukne distalender (figur l lk- 1). Mikrostikler med "feilbrudd" er ofte også proksimalender, 
men disse har ikke den karakteristiske skrå bruddfasetten. De har i stedet enten et rett brudd, 
eller bruddet har skjedd utenfor det tillagde hakket (figur 11 m og p) . Eventuelt kan slike rette 
brudd være intensjonelle for tangetildanning (Waraas 2001 :49). I gruppen "Andre" er det blant 
annet to doble mikrostikler (figur 1 I n- o). Det er også mange "Krukowskimikrostikler" (figur 
11 h- j) (Miolo og Peresanti 2005:66, etter Krukowski 19142). Slike mikrostikler omtales også 
som "uekte mikrostikler", tilfeldig avfall fra produksjon av pilspisser, eller fra ulike steg i til
danningsprosessen (De Bie og Caspar 2000: 122, 127, jf. figur I i Miolo og Peresanti 2005:69). 

1·'Etter at artikkelen ble ferdigstill er det fore tatt funksjonsana lyse på høgnipenspisser fra flere av lokal itetene prosjektet har undersøkt (se 
Jaksland Bind I og Knutsson og Knutsson appendiks i Bind I). 
2 Krukowski , S. 19 14. Un nouvea u rebut du microlithique. Extrail des Comptes Rend11s de la Societe Scientifique de Varsovie, 7: 14. Referan
sen finn es i Miolo og Peresanti (2005:66). De henviser til denne fran ske artikkelen fra 19 14, som det fø rste stedet Krukowski poengterte at 
denne type mik rostikler va r rester etter 111ik ro littproduksjon. 
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Hovedkategori Antall % Delkategori 
Produksjonsavfall 
Mikrostikler 207 53 ,62 Proksimale mikrostikler 

13,04 Distale mikrostikler 
8,21 Med "feilbrudd" 

25,12 Andre 
Sum mikrostikler 207 

Tabell 4. Inndeling av mikrostikler i,f/.ere undergrupper. 
Tab le 4. Classifi.cation of microburins. 

De kan også bli dannet etter, eller ved oppretting av, visse typer feilbrudd. 

Varia 81 - Bakke 

Antall 

111 
27 
17 
52 

207 

Mikrostikler oppfattes som produksjonsavfall i forbindelse med pilspissproduksjon. Etter gjen~ 
nomgangen av materialet fra Bakke synes det som om at mikrostikkelteknikk også ble benyttet 
til å fremstille andre typer redskaper. Dette samsvarer med Schmitt (et al. 2009:9) sine obser
vasjoner. Han påpeker at mikrostikler generelt sett bør knyttes til produksjon av redskap dannet 
på flekker. I materialet fra Bakke er proksimalenden fjernet med mikrostikkelteknikk på flere 
makro-fl ekkekniver og trolig også på en stikke! (figur 17, nede til høyre, figur 12e). Dette er et 

Figur // . a- g: Proksimale mikrostikle,; k- 1: Distale mikrostikler, m og p: Mikrostikler med "fei/brudd", h-j, 
n- o: Mikrostikler av annen type. Fotomontasje av Per Persson, etter foto av Kirsten Helgeland. 
Figure J 1. a- g: Proximal microburins, k- 1: Distal mircroburins, 111 and p: Jmpe,fect microburins, h-j , n- o: Other 
types of microburins. 
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Figur J 2. a, c og d: Kantstikkel på retusj, bog e: Midstikkel. Foto: Kirsten Helgeland. 
Figure J 2. a, c and d: Burins made on a truncation, and b and e: On a break. 

trekk i materialet som undertegnede ikke observerte på funnene fra de eldre lokalitetene Pauler 
2 og Pauler 4 (Nyland, Bind II og dette bind). 

Stikler 

Det er 16 stikler i materialet: Tre kantstikler på bruddkant og åtte kantstikler på retusjert kant 
(figur 12). Den ene stikkelen er intensivt benyttet, med stikkelslag på flere av kantene (figur 
12d). I tillegg er det fem midtstikler. Den ene midtstikkelen (figur 12e) synes å ha fått proksimal 
enden fjernet med mikrostikkelteknikk. På denne er det bruksspor i bruksenden. 

Det er også skilt ut 10 mulige stikkelavslag. Imidlertid kan ingen av disse sammenføyes med 
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Figur J 3. Kniver laget p å deler av makrofiekke1'. Foto: Kirsten Helgeland. 
Figure J 3. Selecfion of knives made fi-0,11 blade fragments. 
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noen av stiklene. 

Skrapere 

De fire skraperne som ble funnet er alle relativt uregelmessige. Det er to flekkeskrapere, en er 
en endeskraper, den andre er en dobbelskraper, med retusj i begge ender. En skraper har steil, 
rett retusj på to sidekanter som sammen danner en vinkel. Den siste er så fragmentert at den 
ikke kan bestemmes nærmere. 

Skjæreredskap og andre redskap 

21 av 23 kniver er dannet på makroflekker. Det er kun en avslagskniv og en kniv dannet på en 
smalflekke (figur 13). Retusjen er noe uregelmessig plassert på knivene, på både distalender, 
proksimalender og på sidekanter. 

Det er i tillegg til sammen 61 flekker med retusj, henholdsvis 35 makro-, 25 smal- og 1 mikro
flekke. Disse faller utenfor de formelle morfologiske kriteriene som definerer kniver. 
Distinksjonen mellom morfologiske kriterier og praktiske kategorier diskuterers av Martin 
Callanan (2007). Callanan (2007:20) bemerker blant annet at en flekke kan fungere som kniv 
med lite eller ingen sekundær bearbeiding. Slike redskaper balanserer på skillet mellom for
melle og uformelle redskaper Uf. Andrefsky 1998:xxiv). I materialet fra Bakke er det skilt 
ut l 07 avslag og fragment med retusj eller tydelige spor etter bruk. Disse kan betraktes som 
uformelle redskaper. Flere av fragmentene kan også være deler av større redskaper. Til slutt kan 
det nevnes at to makroflekker har konkavt retusjerte hakk. 

Bor/kombinasjonredskap 

Det er skilt ut fire bor på lokaliteten. Ett bor er tildannet på et omhugget skiveredskap. Det om
hugne redskapet er likt et kjernebor, men er trolig en omhugget skiveøks, da en så vidt kan se 
deler av overflaten fra den opprinnelige avspaltningsflaten (figur 14). Det er ikke slitespor på 
den mulige borenden, men den er klart hugget til en spiss . Motsatt ende er også sterkt tilhogget, 
men kan tidligere ha vært eggen på øksa. Redskapet er 6,6 cm langt. Fonnmessig kan redskapet 
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Figur 14. Omhugget skiveøks, mulig bor? Fotomontasje av Per Persson, etter fo to av Kirsten Helgeland. 
Figure 14. A flake axe reworked into an m v/? 
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Figur 15. Ulike typer kjerner: a: Bipolar kjerne, b- c og g: Ensidige kjerner med en platfform, d-f Ensidige lqer
ner med to motstående plat(formet: Fotomontasje av Per Persson, etter foto av Kirsten Helgeland. 
Figure 15. Selection of cores: a: Bipolar core, b- c and g: One-sided cores with ane plaiform, d-f One-sided 
cores with two opposing pla(forms. 

både ligne et bor og en spissøks (Petersen 1999:99). 

Det er tre avs lagsbor. Det ene ser ut til også å ha blitt benyttet som både kniv og bor. Største mål 
er 5,2 cm. Der to sidekanter møtes, ender de i en spiss med steil retusj tolket som en borspiss . 
Langs en sidekant som antas å ha blitt brukt som knivsegg, har den fin bruksretusj. 

Det andre boret har et retusjert hakk på en sidekant og propellretusj i borenden. Det siste boret 
er laget på et avslag hvor det ikke har vært stort behov for tildanning, da distalenden til det 3,3 
cm store avslaget ender gjennom selve avspaltningen i en kort tupp. Det har imidlertid vrid
ningsskader som tyder på at det kan ha vært brukt som bor. Det minste avslagsboret er 2,2 cm 
langt, det kan minne om en lansett, men har propellretusj i distalenden, samt et kort, retusjert 
hakk på en sidekant, nærmest proksimalenden . 
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Kjernematerialet 

Dominerende kjernetyper er plattformkjerner med to motstående plattformer og spiss avspalt
ningsvinkel (figur l 5d- f) og kjerner med en plattform med spiss avspaltningsvinkel (figur l 5b
c og g) (tabell 1). Det er kun skilt ut en bipolar kjerne (figur 15a). De fleste flintkjernene er 
relativt små og godt nedarbeidet. 

En av kjernene er annerledes enn de andre (figur 16). Formen er semisirkulær, 3,2 x 3,5 cm og 
1, 1 cm på det tykkeste. Den er slått med til dels spiss avspaltningsvinkel fra flere sider. Kjernen 
kan også ha vært benyttet som redskap, eventuelt være et emne? 

Det ble funnet 74 plattformavslag. Enkelte av disse kan imidlertid være bredsideavslag dannet 
under kanthugging av skiveøkser/meisler. Der er i tillegg 32 andre kjernefragment, hvorav 3 er 
overløpne flekker. De fleste kjernefragmentene er fra plattformkjerner. Alle rygg-flekker som ble 
skilt ut, er ensidige. 7 av disse er makro-flekker, 5 er smal-flekker og 8 er mikro-flekker. Trolig er 
disse dannet i forbindelse med plattformpreparering. 
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Figur I 6. Kjerne eller redskap? Fotomontasj e av Per Persson, etterfoto av Kirsten Helgeland. 
Figure 16. A core or possibly a tool. 

fLINTKVALITET OG FLEKKETEKNOLOGI 

Flintkvaliteten er varierende. Det er brukt en del flint av relativt dårlig kvalitet, det vil si flint 
med mange inklusjoner og cortex. Det er imidlertid også enkelte innslag av senon- og danien
flint av god kvalitet. Dette viser seg især i flekkematerialet. Flere av makro-flekkene er store og 
brede, den lengste er 11 ,2 cm lang (figur 17, øverst til venstre). Til sammen er 542 flekker skilt 
ut, 204 makro- , 194 smal- og 183 mikro-flekker, dette inkluderer flekker med og uten retusj , med 
hakk og rygg. De fleste av flekkene har noe uregelmessige sidekanter. Der uregelmessighetene 
ble for store, ble de definert som flekkelignende avslag (tabell 1 ). 

Flekketeknologien skiller seg ikke ut fra øvrig materiale fra de tidligmesolittiske boplassene i 
prosjektets undersøkelsesområde. Avspaltningsvinklene er spisse. Flekker og avslag har spor 
etter knust slagflaterest, slagbulean- og leppe. Det ble også observert dobbel slagbule på enkelte 
avslag, noe som kan være tegn på bruk av en for bred hammer (jf. Sørensen 2006:27). I tillegg 
kan en se tungeformete brudd (languette) på e~elte flekker (bl.a. på en kniv i 58x 60y, NØ, 
Ll, og på flekken som stikkelen på figur l lc er dannet på). Denne typen brudd kan indikere at 
det er brukt et mellomstykke ved indirekte, bløt teknikk for avspalting av flekker (jf. Sørensen 
2006:29). Sammen vitner dette om en variert og målrettet slagteknologi , godt tilpasset både 
råmaterialet, produksjonsprosessen og ønsket resultat. 
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Figur 17. Makroflekket; to er også vis t fra s iden. Flekken nede til høyre er en overløpen flekke. Fotomontasje av 
Per Persson, etter foto av Kirsten Helgeland. 
Figure J 7. Selection of blades - ane (bo ttom, right) is p lunged. 
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Hovedkategori Antall % 

Sekundærbearbeidet bergkrystall 
Flekke med hakk 1 0,01 
Fragment med retusj 1 0,01 
Sum sekundærbearbeidet bergkrystall 2 0,02 
Primærtilvirket berakrvstall (avfall) 
Kjerne 2 0,02 

Avslaa uten retusi 12 0 13 
Fraament uten retusi 11 0 12 
Solint 9 0 09 
Krvstall 1 0 01 
Sum primærtilvirket bergkrystall 35 0,37 
Sum funn 37 0,39 

Tabell 5. Sekundær- og primærbearbeidet materiale av bergkrystall. 
Table 5. Classifi.cation of tools and debris of rock crystal. 

ANNET RÅSTOFF 

Varia 81 - Bakke 

Delkategori Antall 

1 
1 

Kjerne med en plattform 1 

Ensidig kjerne med en 1 
plattform 

12 
11 
9 
1 

35 

37 

Det ble kun skilt ut 160 (1,7 %) artefakter av annet råstoff enn flint. 37 stykker er av delvis uren 
bergkrystall (tabell 5), og 123 er av grov, til dels bergkrystallblandet kvarts (tabell 6). Av disse 
var kun to sekundærbearbeidet, mens resten er avfall. Det meste av kvartsen er grovkornet, 
men enkelte av avslagene har enkelte klarere partier. Kvartsen med innslag av bergkrystall 
gir inntrykk av at en har forsøkt å fjerne blandet råstoff for å kunne benytte den reneste delen 
av råstoffet (figur 18). Ti l forskjell fra kjernene fra Pauler 3 (Amundsen, Bind Il) og Pau ler 4 
(Nyland, dette bind), var det i materialet fra Bakke ingen bipolare kjerner, kun plattformkjerner 
med en plattform. 

Det ble funnet fire klare knakkesteiner. Dette er et element som skiller Bakke fra de øvrige 
lokalitetene hvor få sikre knakkesteiner er ski lt ut. På Bakke var to av knakkesteinene av kvart
sitt, en av granitt med klare kvartskom og en av mer finkornet, granittlik bergart. Dette er 

Hovedkategori 

Primærtilvirket kvarts (avfall) 
Kjerne 

Fragment av kjerne 
Avslag uten retusj 
Fragment uten retusj 
Splint 
Sum primærtilvirket kvarts 

Sum funn 

Tabell 6. Primærbearbeidet materiale av kvarts. 
Ta ble 6. Debris of quartz. 

Hovedkategori 
Annet (annen bergart) 
Knakkestein 

Slipestein 
Bryne 
Sum annet 

Tabell 7. Funn av annen bergart. 
Table 7. C/assifi.cation of other stane artefacts. 

Antall 

3 

3 
34 
43 
40 

123 
123 

Antall 

4 

1 
2 

5 (7) 

% Delkategori Antall 

0,03 Kjerne med en plattform 2 
Ubestembar 1 

0,03 Ubestemmelige 3 
0,36 34 
0,45 43 
0,42 40 
1,29 123 
1,29 123 

% Delkategori Antall 

0,04 Kvartsitt 2 
Annen berqart 2 

0,01 1 
- Sandstein 2 

0,05 5 (7) 
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Figur 18. Kvarts og bergkrystall av ulik kvalitet. Foto av Kirsten Helgeland. 
Figure J 8. A range of quartz and rock c1ystal qualities were utilised. 

bergarter med ulik hardhetsgrad (tabell 7) (figur 19). Ingen av disse bergartene finnes naturlig 
i fjellgrunnen lokalt. 

I tillegg er det skilt ut et fragment av en stein med en svakt konkav, slipt(?) fasett, av leirstein. 
Fasetten er 4 x 5 cm stor, og blankpolert. Undersiden av steinen er ikke polert og har enkelte 
riper, men det er usikkert om disse er spor etter graveskje, eller om dette er forhistorisk. 
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Figur 19. Knakkestein a v kvarts itt (til v.) og granitt (til h.). Fotomontasje av Per Persson, etterfoto av Kirsten 
Helgeland. 
Figure 19. Hammer stanes ofquartz ite (le/i) and granite (right) . 

168 



E 18 Brunlanesprosjektet Varia 81 - Bakke 

STRUKTURER 

Foruten kullmilen ble det skilt ut fem strukturer på Bakke (figur 21 ). Tre av strukturene var 
ildsteder. l tillegg lå to ansamlinger med stein i utkanten av hver sin ryddete flate. Strukturene 
ble avdekket under graving av lag 1 og i toppen av lag 2. 

Profilsnitt i ildstedene viste at disse var grunne, og verken nedgravninger eller kullinser kunne 
påvises. Nedenfor beskrives form, beliggenhet og undersøkelsen av strukturene, mens tolkning 
av relasjoner til aktivitetsområder på boplassen vi l diskuteres i tolkningsdelen av kapitlet. 

ILDSTED I, (S1), (80,5- 81,5X 55Y) 

Ildsted 1 lå på den nordvendte siden av Bakke, ca. 100 moh. Ildstedet lå rett sør for et bratt skrå
nende svaberg, på en flat terrasse før flaten stiger videre mot toppen av lokaliteten. Det fremsto 
som en liten, semisirkulær konsentrasjon av skjørbrent stein og grus, omtrent 0,8 m x 0 ,5 m i 
utbredelse. Det hadde ingen klare randsteiner. 

Ansamlingen av stein lå i et ellers relativt steinfritt område, noe som gjorde en mer tilbøyelig til 
å tro at dette kunne være en menneskeskapt struktur. Undersøkelsen viste ingen nedgravning, 
og profilet ble derfor kun fotografert (figur 20). Det som styrker tolkningen av steinansam
lingen som et ildsted, var dets relasjon til funndistribusjonen. Få, men særegne funn lå rundt 
ildstedet: To pilspisser, fire kniver, syv makroflekker og fragmenter av makroflekker med retusj 
og tydelige spor av bruk, samt noen få splinter og fragment. Det foreligger ingen datering av 
strukturen. En jordprøve ble tatt ut, men denne er ikke analysert. 

ILDSTED 2, (S4), (66- 69X 44- 46,5Y) 

Ildsted 2 lå nordvest på flaten på den høyereliggende delen av lokaliteten, ca. 103 moh. Det lå 
inntil et østvendt svaberg, hvor terrenget falt svakt mot nord-nordøst. Ildstedet fremsto som en 

Figur 20. Profilet i ildsted I viste ingen tegn på nedgravning. Foto: Toini Thommesen. 
Figure 20. The section through Hearth I revea/ed that the structure had not been cut into the substratum. 
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Tegnforklaringer: 

D Strukturer 

-- Funnisaritmer: min.5, ekv.10. 

Stein 

D Utgravd område 

□ Kullmile 

- Berg 

0 
0 

0 ~ 0 

0 0 

0 
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0 
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0 0 
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0 
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0 
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0 
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0 °0 0 . 
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0 ° i 
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Figur 2 I . Strukturer på Bakke markert med rød linje. 
Figure 2 I . Identifiedfeatures at Bakke marked in red. 
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Figur 22. Ildsted 2, sett mot søl': Foto: Josefine Rasmussen. 
Figure 22. Hearth 2,facing south. 

Sett mot sør 

Tegnforklaringer: 

- Stein 

- Røtter 

~ Skjørbrent 

~ Fast fjell 

Rødbrunt sand- og gruslag 

L Grått gruslag 

- Brunsvart sandlag 

VP = vitenskapelig prøve 

VP3, tatt fra prøverute ca. 1 m lengre sør 

+68x 46y +68x 45y 

Figur 23. Rentegnet profil, sett mot sø1; anlagt over midten av ildsted 2 (S4). Nede i høyre hjørne sees et nær
bilde av profilets østlige del, også sett mot sø1'. Orginaltegning, grafikk ogfoto: Astrid Nyland. 
Figure 23. Section drawing (section fac ing north) of Hearth 2 (S4) and (below) a el ose-up of the same section. 
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oval, omtrent 4 x 2 m stor, steinpakning med randstein (figur 22). En markant gruspakning med 
enkelte små skjørbrente steiner lå sentralt i strukturen. Flere stein i steinpakningen viste tegn på 
kraftig forvitring etter varmepåvirkning. Gruspakningen kan være en indikasjon på langvarig 
bruk, da grusen i all hovedsak besto av forvitret larvikittstein. 

Rundt gruspakningen var det stedvis en smal stripe uten grusholdige masser som igjen var 
omgitt av relativt store randstein (15- 20 cm i diamenter). Det ble gravd en 0,5 m x 0,5 m stor 
prøverute midt i strukturen hvor en etter ca. 20 cm kom ned på svaberg. Profilet (figur 23) viser 
også hvordan det I 0- 20 cm tykke gråbrune stein- og grusholdige laget delvis lå over flate sva
berg, delvis over en lomme i svaberget. Over lommen var det et 3- 5 cm tykt grått og noenlunde 
homogent sand- og gruslag. I lommen var massene brunsvarte, med kullstøv og fin sand, men 
ingen kullbiter kunne skilles ut. 

Skjørbrente, til dels oppsprukne steiner lå på toppen av gruspakningen. Kun små eller vitrete 
steiner ble funnet nede i den grunne grus- og sandpakningen. Det ble ellers tatt ut en steinprøve 
for thermoluminiscensedatering, denne er imidlertid ikke prioritert for analyse. Det ble tatt ut 
flere jordprøver fra både plan og profil. Lommen under ildstedet var kullstøvholdig, men ingen 
kullbiter kunne skilles ut i massene. Fem prøver ble tatt ut fra profilet i steinpakningen (figur 
23). Trekull fra to av prøvene ble tatt ut fra stein og gruspakningen. Prøvene ble seinere datert 
til seinmesolitikum og førromersk jernalder (tabell 9). 

Dateringene sammenfalt ikke med den typologiske dateringen av det arkeologiske materialet 
som ildstedet relaterer seg til. Ildstedet lå rett nordvest for, og i relasjon til , en markant funn
konsentrasjon og en ryddet flate. Noen få funn ble gjort ved opprensing av ildstedet, men ingen 
lå i eller under ildstedsmassen. Tilsvarende type ildsteder med både randstein , sentralområdet 
pakket med skjørbrent grus og tydelig realsjon til en funnkonsentrasjon, ble også påvist på de 
tidligmesolittiske lokalitetene Pauler l (Schaller Åhrberg, Bind II) og Pauler 2 (Nyland, Bind 
li). På bakgrunn av dette er det grunn til å tro at ildstedet på Bakke skal tolkes som samtidig 
med det tidligmesolittiske materialet. 

Figur 24. Ildsted 3, sett mot sør: Foto: Tina Amundsen. 
Figure 24. Hearth 3, facing south. 

172 



E 18 Brunlanesprosjektet Varia 81 - Bakke 

ILDSTED 3, (24- 25x 62v, SV OG SØ) 

Ildsted 3 ble avdekket helt sør på lokaliteten, ved kanten av et berg i øst, ca. 99 moh. Nord
øst for ildstedet lå to konsentrasjoner med flint. Strukturen fremsto som en tilnærmet sirkulær 
ansamling med antatt skjørbrent stein og grus, som hadde en utstrekning på 1, 1 x 1,0 m (figur 
24). Utkantene besto av større steiner, fra 10 til 20 cm i største mål. Disse tolkes som mulige 
randsteiner til ildstedet. Det var ellers forholdsvis lite stein på flaten . Undersøkelsen viste at 
ildstedet var anlagt rett på bakken, da ingen nedgravning kunne observeres. Rundt 20 funn av 
flintavfall , derav 2 varmepåvirkete, ble gjort i massen fra ildstedet. I øst grenset ildstedet mot 
et område med høy funnfrekvens, mens få funn ble gjort i de tilgrensende graveenhetene mot 
nord og sør. 

._ , 
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Figur 25. Oversiktsbilde over halvsirkelformet ansamling med stein, sett mot sør/ned. Foto: Astrid Nyland. 
Figure 25. Overview of a semi-eireulm- eoncentration of stanes, south of an area c/eared of stane (Aetivity area 
B). Photo faeing south. 

UTKASTOMRÅDE I, STEINANSAMLING VED RYDDET FLATE (S2), (72-75X 48-52Y) 

Strukturen lå sør for en plan og steinfri flate , omtrent 101 moh. Flaten var topografisk avgrenset 
av flere svaberg, samt fallende og stigende terreng. Strukturen lå i overgangen mellom flaten og 
stigende terreng mot sør (figur 25). 

Steinene lå i et belte omtrent 2,5 m langt og 2 m bredt, med mye stein i ulike størrelser, samt 
grusholdige masser. Strukturen fremsto nærmest som en lav voll sør for det steinfrie området. 
Steinbeltet kan også tenkes å ha vært teltdukvekter. 

Strukturen ble undersøkt ved å grave en 2,5 m lang og 0,5 m bred sjakt gjennom den fra sør mot 
nord. Profilsnittet ble forlenget inn på den ryddete flaten for å undersøke om en kunne påvise en 
eventuell nedgravning, senket gulv eller lignende i forbindelse med strukturen. Dette ble ikke 
påvist. Ingen nedgravning var synlig i profilet (figur 26). Derimot ble det tydelig at strukturen 
lå oppå svaberget. Svært få funn ble gjort både under fremgraving av strukturen og ved snitting. 
Også på den steinfri flaten var funnfrekvensen lav. 
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Figur 26. Steinansamling snillet, profil sel! mot øst. Svaberg er godt synlig i høyre del (sørlig del) av sjakten. 
Foto: Astrid Nyland. 
Figure 26. Section through the stone concentration, facing east. An area of bedrock is uncovered in the right 
(southern) part of the section. 

Figur 27. Utkastområde?(S6) Sett mot øst/ned. Ansamlingen med stein lå i utkanten av en relativt steinfri flate, 
sør forfunnkonsentrasjonen. Foto: Toini Thommesen. 
Figure 27. A possible refuse area (S6) , facing east. The stane concentration borders onto an area cleared of 
stane anda dis tinet flint concentration to the north. 
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UTKASTOMRÅDE 2, STEINUTKAST VED RYDDET FLATE, (S6), (58- 61X 43,5- 45Y) 

Strukturen lå sør for ildsted 2, inntil en bergknaus som avgrenset den høyestliggende flaten på 
lokaliteten i vest. Flaten og strukturen lå ca. 103 moh. Ansamlingen med stein grenset i sørøst 
mot et steinfritt område med svært mange funn. Strukturen fremsto som en markant ansamling 
med stein og grus innenfor et område på omtrent 2,0 x 1,5 m (figur 27). Det var ikke et like 
markant gruslag i denne strukturen som i ildstedsstrukturene. Noen større steiner lå i sørøstlig 
utkant av strukturen . Ved undersøkelsen ble det gravd en 0,5 m bred og 20 cm dyp sjakt igjen
nom den sentrale delen av strukturen. En pilspiss ble funnet i massene i lag 2. Strukturen tolkes 
som et utkastområde for stein som er ryddet bort fra flaten rett østnordøst. Sør for utkastområdet 
blir flaten mer steinete, og terrenget faller mot sør. 

KULLMILE FRA NYERE TID (23-37x 35-48Y) 

En kullmile lå som en godt synlig, sirkulær forhøyning på den lavereliggende og til dels stein
frie , sørvestre delen av lokalitetsflaten. Rundt milen ante man konturene av en grøft som var 
nesten gjenfylt med masse (figur 28). 

Kullmilen ble maskinelt avtorvet og videre undersøkt ved fjerning av den kull- og sand
blandete massen på mileplatået og i grøften som omga milen. Under dette arbeidet ble det gjort 
et funn av en skivemeise! av flint (figur 9) i massen som fylte grøften i den østre delen av milen 
(figur 6). Det ble satt igjen en 1 m bred profilbenk midt over milen og ut over grøftene på hver 
side. Grøften viste seg å være sammenhengende rundt milen og varierte i bredde og dybde. 

Tegnforklaringer: 
G Løsfunn av skivemeise! 
C]Utgravd område 

□Profil 
~ Kullmileplatå 
D Indre grøftekant 

Ytre grøftekant 
- Høydekoter: ekv. 0,1 m 
- Berg 

Figur 28. Kullmilen ble undersøkt og digitalt innmålt. En skivemeise/ biefunnet i østlig del av grøften rundt mi
len. fnnmåling: Steinar Kristensen. Grafikk: Astrid Nyland 
Figure 28. Plan of the excavated charcoal kiln. A fiake chisel was recovered jiw11 the kiln ditch (beige). 
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Digital innmåling av kullmilen ble foretatt både før og etter avdekking. I tillegg ble profilet 
gjennom milen dokumentert ved foto og tegning. 

Hele anlegget målte ca. 14 m i diameter, inkludert grøften rundt. Selve mileplatået hadde en 
diameter på vel 7 m, mens grøft og nedskjæring strakk seg drøyt 3 m ut på hver side av platået. 
Kull- og sandmassen på mileplatået utgjorde et 20--40 cm tykt lag med kull og sand, mens det 
i grøften hadde en tykkelse på inntil 0,5 m. Ku llet var i form av støv og biter. Noe sammen
hengende lag med forkullede stokker ble ikke påvist. Anlegget ga i det hele tatt inntrykk av å ha 
blitt grundig tømt for kull. Det ble ellers observert spredte kullbiter i nærområdet utenfor milen. 

Undersøkelsen bekreftet at mi len var en flatmarksmile hvor kullproduksjonen følgelig har fore
gått over bakkenivå. Av flatmarksmiler finnes det to typer: Reismile, hvor veden er reist, og lig
gemile, hvor veden er stablet liggende. Den undersøkte milen er av typen reismile, noe som kan 
bestemmes ut fra den sirkulære formen med en markant grøft rundt (Sønsterud 2003:92, Narmo 
1997: 173). Trevirket har stått stablet med rotenden ned rundt en midtstokk og deretter blitt 
dekket med torv og antent. Forkull ing av virket har forutsatt en kontrollert brenningsprosess. 

Datering og historisk kontekst 

Den undersøkte kullmilen ble ikke prioritert 14C-datert, men antas å være fra nyere tid. Kull
milene kom med bergverksdriften på første halvdel av 1600-tallet. 14C-dateringer av kullmi ler 
som ble undersøkt på Rødsmoen , Åmot kommune i Hedmark, viser at kullbrenningen begynte 
rundt siste halvdel av 1500-tallet eller første halvdel av 1600-tallet og opphørte mot slutten 
av 1700-tallet (Narmo 1997: 178). To miler av typen liggemile, fra undersøkelsene i Gråfjell
området i Åmot kommune, er datert til slutten av 1600-tallet (Rundberget 2007:426). 

Sannsynligvis skal den undersøkte milen ses som bare en av de mange kullmilene i Vestfo ld 
som kan settes i sammenheng med forsyning av trekull til jernindustrien i området. Her må 
nevnes Fritzøe Værk ved Farriselva i Larvik som var Norges største jernverk i 200 år. Jern
produksjonen startet på 1640-tallet og ble nedlagt i 1868 da Bessemermetoden og steinkulljern 
utkonkurrerte trekulljernet (Bjørvik 2007:45--46). 

f UNNSPREDNING 

VERTIKAL FUNNSPREDNING 

Det ble gravd opp til 5 lag som alle var I O cm tykke (tabell 8, figur 5). Til sammen ble det gravd 
67,3 m3

• Forundersøkelsen antydet at hovedmengden funn lå i utvaskingslaget og i de første 15 
cm av anrikningslaget, det vil si i lag 1 og 2. Hovedundersøkelsen bekreftet dette . 

Da det ikke var avsatt ressurser til å grave ned til funntomme lag over he le lokal iteten, ble av
grensning av funnkonsentrasjonene i flaten prioritert. Lag 3- 5 ble kun gravd i hovedfunnkon
sentrasjonene (figur 29). I enkelte områder ble det også gravd dypere: Lag 4 og 5 ble gravd i en 
erosjonssone i nordøstlig skråning hvor flere steiner og masser hadde rast ut over deler av en 

LAG Antall funn % av alle funn Gravd areal Antall funn/ m2 

m2 (pr lag) 

1 7468 78 , 1 505,75 14,8 

2 1573 16,5 135,25 9,5 

3 399 4,2 28,5 14,0 

4 104 1, 1 2,75 37,8 

5 1 0,01 0,75 1,0 

Sum 9558 ==100% 

Tabell 8. Oversikt over antall gravde /...-vadratmeter og antall.funn. 
Ta ble 8. The ex/ent of the excavated area pr i O cm layer and the num ber offinds pr layer and square meter. 
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funnkonsentrasjon. I tillegg viste det seg nødvendig å grave lag 4 og 5 inntil svaberget midt på 
den høyereliggende delen av lokaliteten. Trolig har massebevegelsene i grunne områder inntil 
svaberget vært større enn på den øvrige flaten. Enkelte funn kunne sammenføyes fra de ulike 
mekanisk oppdelte lagene innenfor den enkelte funnkonsentrasjon. Dette bekrefter inntrykket 
av at funnene har beveget seg vertikalt i massene etter deponering. Funn innenfor funnkonsen
trasjonene antas derfor å ha blitt deponert ved knakking innenfor samme opphold, uavhengig 
om de er funnet i lag 1 eller lag 5. Det vil si , funn fra lag 1 og 5 representerer trolig ikke flere 
faser av bosetning. 

HORISONTAL FUNNSPREDNING 

Til sammen ble det åpnet 505 ,75 m2 i lag 1. Det var i gjennomsnitt 18,9 funn per m2• Funnene 
forde lte seg på seks noenlunde topografisk avgrensete flater i flere høydenivå, både på den sør
vendte og den nordvendte delen av lokaliteten (figur 30). Funnfrekvensen var generelt sett noe 
høyere på den nordvendte flaten, noe som trolig skyldes at denne flaten har ligget mer beskyttet 
mot vær og vind enn den sørvendte. Det lavestliggende området på både nord- og sørsiden 
lå mellom 98- 99 moh. Det mellomliggende partiet på nordsiden lå ca. 101 moh. Toppen av 
ryggen som boplassen lå på, lå ca. 103 moh. 

Under avtorvingsarbeidet og forundersøkelsen hadde en påv ist flere funnkonsentrasjoner og 
fått et visst inntrykk av hvor de funnfattige områdene var på lokaliteten. Sistnevnte arealer ble 
under hovedundersøkelsen undersøkt ved graving av enkeltliggende ruter på 50 x 50 cm eller 
meterruter, i ett 10 cm tykt lag. Undersøkelsesmetoden ble ansett som tilfredsstillende i forhold 
til å bekrefte om områder var funnfattige eller funntomme. Førsteinntrykket stemte i de fleste 
ti !feller. 

Helt i øst, ved berghammeren som avgrenset lokaliteten mot nordøst og øst, var det et overheng 
med en liten flate foran , ca. 105 moh. I fortsettelsen av berget mot sørøst, gikk det en smal ter
rasse langs bergveggen. Disse områdene ble også undersøkt ved graving av spredte prøveruter, 
til sammen 5 m2, som alle var funntomme. 

AKTIVITETSOMRÅDER 

På bakgrunn av avgrensete funnkonsentrasjoner på topografisk adskilte flater i ulik høyde 
over havet, er Bakke delt inn i fem aktivitetsområder. Et aktivitetsområde kan defineres som et 
relativt avgrenset område eller en flate , hvor ulike typer aktiviteter har foregått. Dette kan være 
aktiviteter av teknologisk, sosial eller rituell art (jf. Binford 1983, Nærøy 2000). Aktivitets
områdene på Bakke varierer i størrelse, antall funn , funn- og råstoffsammensetning og re
lasjoner til strukturer. Ett aktivitetsområde kan inneholde flere funnområder og strukturer. Ett 
funnområde kan inneholde flere funnkonsentrasjoner. 

På Bakke er det altså er skilt ut fem aktivitetsområder og 12 funnområder. Det er 1- 3 funn
områder i hvert aktivitetsområde, og enkelte av funnområdene inluderer strukturer. Antall funn 
i de enkelte funnkonsentrasjonene utgjør mellom 30 og 2300 gjenstander. For oversiktens skyld 
presenteres aktivitetsområdene nedenfor i alfabetisk rekkefølge, fra nord til sør (figur 31 ). En 
utvidet tolkning av områdene fø lger i tolkningsavsnittet mot slutten av kapittelet. 

AKTIVITETSOMRÅDE A: FÅ OG SPREDTE FUNN - TO SMÅ RASTEPLASSER? 

Aktivitetsområde A omfatter den nordligste delen av Bakke (figur 31). Flaten lå ca. 98 moh. og 
var avgrenset av bratte bergknauser i vest og øst. Terrenget falt bratt videre mot nord. I sør av
grenset et svaberg store deler av aktivitetsområde A fra de høyereliggende aktivitetsområdene 
på lokaliteten. Det var til sammen rundt 140 funn , spredt på det omtrent 250 m2 store 
aktivitetsområdet. Funnene var jevnt over frostsprengte , og flere steder kunne flere av funnene 
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Tegnforklaringer: 
Funn lag 1. 1 dot= 1 funn 

Funn lag 2 til 5. 1 dot = 1 funn 

D Utgravd område 
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Figur 29. Funn i lag 1 er markert med svart og funnfra lag 2-5 er markert med rødt (fimnspredning innenfor 
den enkelte graveenhet er generert av ArcMap). Grafikk: Astrid Nyland 
Figure 29. Distribution ofa/1.findsfrom layer 1 (black dots) and layers 2- 5 (red dots) plotted on the excavated 
surface (generated in ArcMap, using random dis tribution within each excavation unit). 
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Figur 30. Funnspredning. Graderte punkt (øverst) og isaritme,; min.5, ekv. I 0 (nederst). Grafikk: Astrid Nyland 
Figure 30. Distribution of all jinds: Tap: 1//ustrated with graduated symbols. B0110111: 1/lustrated with isarithms 
(min .5, ecv.10). 
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o o , , · • I . d . 0 deler av flaten. Grafikk: Astrid Nyland. . . _ 
Figur 3 I. Aklivitetsomrader pa Bakket u!tke 1øy _e~ g . d clivity areas eire/ed in red. Equ1d1stance - 0.1 
Figure 3 I. Distribution of a//Jinds (b lack dots) w1t propos e a 
metre. 
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Tegnforklaringer: 
El Retusjerte flekker og avslag 

• Kjerner 

• Makroflekker 

--Funnisaritmer: min.5, ekv.10 

- Stein 

c::J utgravd område 

- Berg 

Sm 

-c::::::=--===-----
Figur 32. Det var ingen formelle redskaper i aktivitetsområde A, kun to kjerner og noen avslag og.flekker med 
retusj (tilfeldigfunnspredning innenfor de enkelte graveenhetene er generert av ArcMap, generell fu nnspredning 
er vist med isaritmer) . 0 1'ginaltegning og grafikk: Astrid Ny land. 
Figure 32. No formal tools were recovered fro m Activity area A, only two cores and Jour retouched blades and 
flakes (distribution generated in ArcMap, using random distribution within each excavation unit. Overallfind 
distribution illustrated with isarithms) . 

sammenføyes ti l en større bit. Funnfrekvensen var jevnt over svært lav. Undersøkelsen påviste 
likevel to små funnområder med noe høyere funnfrekvens (figur 31 og 32). 

Ett av disse lå helt i nordvest, nedenfor en større stein. Her ble det funnet 19 gjenstander av 
flint, derav ni fra samme kjerne. Det ene fragmentet med retusj kan være del av en lansettspiss. 
Funnområdet ble avgrenset med funntomme ruter rundt. 

Det andre funnområdet lå omtrent midt på flaten , rett nord for det bratte svaberget som 
avgrenser aktivitetsområde A mot aktivitetsområde B. Det var nærmere l 00 funn her, blant 
annet en ensidig kjerne med en plattform og spiss avspaltningskant samt noen avslag med 
retusj. Flere av funnene kunne settes sammen ti l ett stykke. Funnfrekvensen var likevel lav i 
forhold til aktivitetsområdene B, C og F. Denne typen små funnområder ble også påvist på Sky 
l (Amundsen, dette bind) og Sky 2 (Schaller Åhrberg, ibid). 

De to små funnområdene kan representerer korte, uavhengige rasteplasser. De kan også eventuelt 
stamme fra perifer aktivitet i forbindelse med øvrig aktivitet på lokaliteten. 

AKTIVITETSOMRÅDE B: TO FUNNOMRÅDER OG TO OPPHOLD AV ULIK VARIGHET? 

Aktivitetsområde Blå på en ca. 250 m2 stor terrasse, ca. 101 moh. Terrassen ble avgrenset mot 
nord av et skrånende svaberg (figur 31 og 33). Både i øst og i vest ble den avgrenset av steinete 
skråninger med enkelte uteroderte steinblokker og høye bergknauser. I sør lå det svaberg og 
knauser i skråningen opp mot neste terrasse. 
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Tegnforklaringer: 
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.& Pilspiss 
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¾) Stikke! 

• Skiveøks 

• Knakkestein 
■ Flekker og avslag med retusj 
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CJ Strukturer 
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D Utgravd område 

Figur 33. Redskaper og strukturer i aktivitetsområde B (tilfeldigfunnspredning innenfor de enkelte graveenhe
tene er generert av ArcMap, generell jimnspredning er vist med isaritme1). Orginaltegning og grafikk: Astrid 
Nyland 
Figure 33. Distribution oftools and identified structures in Activity area B (generated in ArcMap, using random 
distribution within each excavation unit, overa/1.find distribution is i/Lustrated with isarithms). 

r aktivitetsområde B var rundt 1700 funn fordelt på to funnområder. Ett sammensatt funn
område lå sentralt på flaten , og nok ett funnområde lå nordvest for dette, trukket inn mot vestre 
skrån ing (figur 33). 

I det sammensatte, mest sentrale funnområdet, lå to distinkte, men delvis overlappende funn
konsentrasjoner. Funnene lå i den mest steinete delen av flaten , rett sør for det skrånende sva
berget som avgrenser flaten mot nord (figur 33 og 34). Flint dominerte som råstoff, men det var 
også enkelte spredte avslag av kvarts og bergkrystall. 

En rom lig analyse av redskapstypene viser en viss fordeling av typer mellom funnkonsen
trasjonene (figur 33). I den vestligste funnkonsentrasjonen var det flest pilspisser, en skiveøks 
og avs lag fra skiveøksproduksjon, og i den østlige var det i hovedsak avfall , men også to stikler. 
Rett vest for utkast 1, lå nok en liten samling funn. Her lå lokalitetens to eneste doble mikro
stikler (74x 44y, NØ, LI og 74x 46y, SØ, Ll) (figur 11 n- o), sammen med to distale mikrostikler. 
I tillegg var det flere avslag fra skiveøksproduksjon og en liten samling slått bergkrystall. Rundt 
ildsted 1 var det ingen funnkonsentrasjon , men det lå 5 kniver, flere makroflekker med retusj , to 
lansetter, en stikke! og noen få mikrostikler rundt ildstedet (figur 33). 

Den sørlige delen av flaten var både noenlunde steinfri (figur 33 og 34) og hadde lavere funn
frekvens , men omtrent midt på den ryddete flaten lå nok en liten funnkonsentrasjon , med flere 
ulike redskaper. Utkastområde 2 (S2) lå i et halvsirkelformet belte sør for den steinfrie flaten. 
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Figur 34. Hoved.flate på aktivitetsområde B består av en ryddet.flate med mer stein rundt. Bildet er tatt mot øst. 
Foto: Toini Thommesen. 
Figure 34. Overview of the central part of Activity area B. The Activity area contained severa/ flint scatters. 
Photo facing east. 

Figur 35. Inntil den mosekledde steinblokken, omtrent midt i bildet, lå det vestligste fi111nområde i aktivitetsom
råde B. Bildet er tatt mot sø1'. Foto: Astrid Nyland. 
Figure 35. The western.flint concentration within Activity area B was situated next to the mossy stane towards 
the centre of the photo. Photo facing south. 
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Dette kan indikere at det her kan ha stått et telt eller en gapahuk med åpning mot nord. Den 
sentrale flaten i aktivitetsområde B fremsto som et komplekst boområde med flere spesialiserte 
arbeidsområder. En utvidet diskusjon av området fortsetter i tolkningskapitlet. 

I tillegg var det ett markant funnområde inntil skråningen og noen uteroderte steinblokker i vest 
(figur 33 og 35). I dette var det rundt 700 funn. Funnene lå delvis under nedraste steiner fra 
skråningen i vest. Blant funnene var det både redskaper og avfall etter produksjon av skiveøkser 
og pilspisser, samt annet knakkeavfall. Flint dominerer med mye bryozoflint, og flere avslag og 
fragment kan sammenføyes. Her var også lokalitetens største forekomst av kvartsavfall.Kvartsen 
her var svært grov og karakteristisk, uten partier av klar bergkrystall. Ingen sikre knakkesteiner 
ble funnet, men 5- 10 runde steiner av granitt, lik en av de sikre knakkesteinene (figur 19, til h.) , lå i 
funnkonsentrasjonen. De runde steinene hadde ikke bruksspor, men kan ha vært knakkesteinemner. 

På bakgrunn av den ulike råstoffsammensettingen, tolkes de to funnområdene i aktivitetsområde B 
som to adskilte opphold. Også på bakgrunn av ulikheter i funnmengde og omfang tolkes de å repre
sentere to opphold av ulik varighet. 

AKTIVITETSOMRÅDE C: TRE FUNNOMRÅDER - SPOR ETTER TRE OPPHOLD? 

Aktivitetsområde C lå ca. I 03 moh., på ryggen mellom den sørvendte og den nordvendte delen 
av lokaliteten (figur 2, figur 3 1 ). Aktivitetsområdet var delt i en østre og en vestre del av store 
svaberg som lå omtrent midt på ryggen. Funnene lå samlet i tre funnområder, to i vest og ett i 
øst. 

Det vestligste funnområdet lå inntil svabergene som avgrenset flaten mot vest (figur 38A). Her 
var det omtrent 2300 funn. Det var mange redskapstyper, blant annet en høy andel pilspisser 
(figur 38A og 42B). Funnkonsentrasjonen lå på en relativt steinete del av flaten (figur 36). 
Ildsted 2 lå nordvest for funnkonsentrasjonen, mens en ansamling av stein, tolket som et utkast
område (utkastområde 2) lå mot sørvest. Steinene i utkastområdet kan ha blitt ryddet dit for å 
lage en steinfri boflate, eller de er spor etter en annen form for mødding knyttet til bosetningen. 
Funnkonsentrasjonen og de to strukturene utgjør ett funnområde. 

Nordøst for dette, og ca. 1 m lavere i terrenget, lå nok et funnområde (figur 38A). Det lå inntil 
svaberg i skråningen ned mot aktivitetsområde B. Funnkonsentrasjonen lå i et relativt steinete 
område og besto av ca. 460 funn , blant annet tre av lokalitetens fire skrapere, samt en knakke
stein av kvartsitt. I tillegg var det også andre redskapstyper, mikrostikler og annet produksjons
avfall. 

I den østre delen av aktivitetsområde C var det ett funnområde. Det lå mellom flere større steiner 
og svaberg (figur 37). Funnområdet innbefattet to delvis overlappende funnkonsentrasjoner 
med til sammen ca. 2000 funn (figur 38B). I øst lå det i hovedsak avslag og fragment, og det ble 
funnet en knakkestein av kvartsitt (figur 19, til v.). Lengre vest lå flere redskaper, blant annet 
tre skiveøkser/meisler. Pilspisser og mikrostikler lå jevnt fordelt i begge funnkonsentrasjonene 
(figur 38). 

Løsmassene på de sørli ge svabergene i aktivitetsområde C ble også undersøkt da det ble funnet 
en lansettmikrolitt under avtorving på berget. I bergsprekker og lommer ble det gjort 6 funn, 
men ingen funnkonsentrasjon ble påvist. 

Flint var det foretrukne råstoffet i alle de tre funnområdene. I det østre var det imidlertid flere 
bergkrystallavslag, mens i vest var kvarts det nest mest benyttede råstoffet. Funnområdene kan 
stamme fra tre enkeltstående opphold, da de var godt avgrenset mot hverandre og funnmengde. 
I tillegg lå det ene ca. I m lavere i terrenget enn de andre to. Typer redskaper og råstoffbruken 
varierte noe dem imellom. Dette kan styrke teorien om at de er uavhengige, men som jeg vil 
komme tilbake til, det kan også bety at en har hatt ulike steder for ulik aktivitet. 
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Figur 36. Vestlig del av aktivitetsområde C, sett mot sørøst. Det mest markante jimnområdet lå ved stein og sva
berg til høyre i bildet, det andre funnområdet lå inntil svaberget helt til venstre i bildet. Foto: Toini Thommesen. 
Figure 36. Overview of the western part of Activity area C, facing southeast. The main concentration offlinl was 
situated next to the stanes and rocky outcrops right of centre. A smal/er concentration was situated next to the 
rocky outcrop behind, left. 

Figur 37. Østre del av aktivitetsområde C, sett mot vest. Tina Amundsen. 
Figure 37. Overview of the eastern pari ofActivity area C, facing west. 
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Figur 38. Redskapsvariasjon i aktivitetsområde C vest (A) og øst (B) (funnspredning innenfor de enkelte grave
enhetene er generert av ArcMap, generell funnspredning vist med isaritmer). Orginaltegning: Astrid Nyland, 
Carina Jula, Josefine Rasmussen. Grafikk: Astrid Nyland. 
Figure 38. Distribution of various tools in the western (AJ and eastern (B) part ofActivity area C (generated in 
ArcMap, us ing random distribution within each excavation unit, overal/find distribution is illustrated with isa
rithms). 
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Figur 39. 1 aktivitetsområdene D og E var det generelt lav .fimnFekvens. Funnen lå samlet i to små og to litt 
størrefimnområder (fimnspredning innenfor de enkelte graveenhetene er generert av ArcMap, generell,fimnspred
ning vist med isaritme,). Orginaltegning: Tina Amundsen. Grqfikk: Astrid Nyland. 
Figure 39. Theji-equency oftools in activity areas D and E was genera/ly /m,1~ with only afew minor identified 
concentrations (generated in ArcMap, us ing random distribution within each excavation unit, overall find distri
bution is il/ustrated with isarithms). 
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Figur 40. Sørlig del av aktivitetsområde E, sett mot vest, ildsted 3 ligger mot nord i det åpnete området. Foto: 
Tina Amundsen. 
Figure 40. Overview of the southern part of Activity area E, facing west. Hearth 3 is situated to wards the north
ern extent of the excavated area. 

OMRÅDE D: FÅ OG SPREDTE FUNN - MED EN ELLER TO RASTEPLASSER? 

Dette aktivitetsområdet omfatter en omtrent 600 m2 stor, sørvendt og skrånende flate , sørvest 
for store svaberg (figur 1, 2 og figur 39). Til sammen ble det kun funnet ca. 230 funn. De fleste 
funnene lå samlet ca. 102 moh., ca. 4 m sør for ansamlingen med stein (S6) i aktivitetsområde 
C. Funnområdet er trolig spor etter et kort opphold. 

Helt sør i aktivitetsområde D lå kullmilen. Som nevnt tidligere, virker det ikke som anleggelsen 
av denne i moderne tid har påført steinalderlokaliteten nevneverdige ødeleggelser. Prøverutene 
som ble gravd nord, vest og sør for kullmilen, var i hovedsak funntomme. Til sammen ble det 
gjort rundt 15 flintfunn på markoverflaten under milen og i et avgrenset område utenfor den 
i vest. Imidlertid ble lokalitetens største skivemeise! (figur 9) funnet i løsmassene fra grøften 
rundt milen. I den uforstyrrete bakken under milen ble nok et fragment av en meisel, eventuelt 
et kilelignende redskap, funnet. Kanskje er også disse funnene spor etter et eget, kort opphold? 

OMRÅDE E - FLERE OPPHOLD 

Aktivitetsområde E omfatter den østligste, sørvendte, skråningen og den sørligste flaten øst for 
kullmilen. Skråningen ble undersøkt ved graving av meterruter og enkeltstående kvadranter, 
men kun ca. 30 funn av flint ble gjort. Høyest funnfrekvens var det innenfor et lite område ca. 
l 0 I moh. , hvor det blant annet ble funnet et par flekker og en skivemeise I. 

Ca. 99- 100 moh., på den sørligste flaten, ble det påvist to funnområder med til sammen ca. 
1900 funn (figur 31 , 39 og 40). Det ene funnområdet lå inntil svaberg mot østlige avgrensning 
av flaten. Her var det to delvis overlappende funnkonsentrasjoner, med en konsentrasjon hvor 
det var mest avfall , og en med mer redskaper i (figur 39). Ildsted 3 lå øst for dem begge. 

188 



E18 Brunlanesprosjektet 

Lab. nr. BC/AD BP Materiale 
(kalibrert) (ukalibrert) 

Tua-7852 180-60 BC 2115±30 Trekull av bjørk 

Tua-7853 5770-5700 BC 6915±40 Trekul l av bjørk 

Tabell 9. Innsendte trekul/prøve,; vedartsbestemme/se og datering. 
Tab/e 9. ldentified and radiocarbon dated charcoa/ samples. 

Varia 81 - Bakke 

Kontekst 

67x 45y, NØ, L 1 
VP1 Ildsted 2 
67x 45y, NV, L2 
VP3 Ildsted 2 

Det andre funnområdet lå nordvest for det ovemevnte, inntil svaberget. I dette funnområdet ble 
det skilt ut kun ett fonnelt redskap: En liten , butt, total retusjert høgnipenspiss, men også en høy 
andel makroflekker og en del annet knakkeavfall. 

Felles for funnområdene var råstoffbruken, kun flint var benyttet. Ellers var de ulike da det 
kun var ildsted i det ene og redskapstypene varierte mellom dem. Trolig ser en her spor etter 
tre korte opphold. En annen tolkning er at det er spor etter ett opphold, med flere arbeidssoner. 

D ATERIN G OG B RUKSFASE(R) 

'4C-DATERINGER 

Det ble tatt ut fem trekul lprøver fra ildsted 2 (S4), som var det største ildstedet på Bakke. 
Prøvene ble tatt ut både fra plan og profil (figur 23), og to prøver (VP I og VP3) ble valgt ut 
for datering, begge fra 5- 10 cm nede i steinpakningen . Trekullet ble vedartsbestemt til bjørk 
(betula) (rapport Høegh 2008b) og 14C-datert (tabell 9). Det var svært lite kull i prøvene, så 
begge ble aksell eratordatert. Ingen av prøvene ga resultater som samsvarer med den typo
logiske dateringen av det arkeologiske gjenstandsmaterialet som ble funnet ved strukturen. De 
faller heller ikke sammen med strandlinjedateringen av boplassen . 

Det er ikke et ukjent problem at 14C-dateringer av strukturer utskilt på tidligmesolittiske bo
plasser gir for unge dateringer (Schmitt et al. 2009:2). Det samme gjelder også de øvrige 
boplassene i prosjektområdet. Da ildstedet lå nesten rett på svaberg i et svakt hellende ter
reng, er det sannsyn lig at det tid ligmesolittiske organiske materialet er blitt vasket vekk. De to 
sprikende dateringene tyder på at det har skjedd en forurensing av ildstedet i etterkant. 

Funnene som lå ved og på ildstedet indikerer at ildstedet ble anlagt og benyttet i tidlig
mesolitikum. Ildstedet kan selvfølgelig ha blitt benyttet i seinere perioder datert gjennom kull
prøvene, men det er ikke funnet spor etter yngre steinbrukende aktivitet på lokaliteten. 

TYPOLOGISK DATERING OG STRANDLINJEDATERING 

Kombinasjonen av redskapstyper som skiveøkser, stikler, eneggete sp isser, tangespisser, høg
nipenspisser og lansetter indikerer en datering ti l tid ligmesolitikum (jf. Bjerck 1983, 2008). 
I tillegg er det en høy andel mikrostikler på Bakke. Slike finnes også på andre senglasiale og 
preboreale lokaliteter (jf. Taute 1968, De Bie og Caspar 2000, Schmitt et al. 2009). Mikro
stikkelteknikk er imidlertid kun en omtrentlig kronologisk markør for første del av meso
litikum, da teknologien også kan strekke seg inn i mellommesolitikum, men da i mindre omfang 
(jf. Jaksland 2001). Fire rombiske lansetter er skilt ut på Bakke. Tilsvarende er tidligere doku
mentert på Hensbackaboplasser (Nordqvist 2000: 166). Andre teknologiske trekk i materialet, 
som spisse avspaltningsvinkler på kjerner, makroflekketeknologi med uregelmessige flekker, 
peker også mot tidligmesolittisk tekno logi (jf. bl.a. Taute 1968, Bjerck 1983, 2008, Sørensen 
2006). 

Sett under ett er pilspissmaterialet fra Bakke svært homogent i forhold til de eldre lokalitetene 
Pauler 2 og 4, hvor formvariasjonen blant sp isstypene er større (Nyland, Bind Il og dette Bind). 
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0 15 30 60 --
Figur 41. Bakke med tre ulike havnivå: 102 moh. (til venstre) 100 moh. (midt i) og 98 moh. (til høyre). Funnkon
sentra5jonene er markert med g ul- orange nyanse1'. l okaliteten har hele tiden hatt to alternative havner; en mot 
nord, en mot sør. Grafikk: Astrid Nyland. 
Figure 41. The Bakke sile, seen with shorelevel drawn at three different altitudes: 102 m.a.s.l. (leji) 100 m.a.s ./. 
(m iddle) and 98 m.a.s./. (right). The distribution of flint is highlighted in ye/Low- orange nuances. Throughout the 
activity per i od, the inhabitants had access to two alternative harbour areas, north and south of the site. 

I øksematerialet er derimot formvariasjonen økende, de er mer tilhugget, kjerneøkslignende og 
det finnes skivemeis/er . Skiveøkser er en kronologisk markør i norsk tidligmesolittisk materiale, 
mens skivemeislene har i hovedsak vært kjent fra Vest-Sverige og blitt knyttet til de yngre 
Hensbackalokalitetene (Nordqvist 1999). Kjerneøkser kjennes fra de seinere delene av tidlig
mesolitikum (jf. Nordqvist 2000: 164). På de eldste lokalitetene i prosjektområdet (Pauler 1- 5) 
er det ikke skilt ut skivemeisler, det er det derimot på Bakke og Pauler 6 (Jaksland dette bind). 
Det kan derfor synes som at bruken av skivemeisler her samsvarer med svensk kronologi. 

Ut fra gjenstandsmaterialet virker det derfor rimelig å anta at Bakke kan dateres typologisk til 
tidligmesolitikum, men ikke til den eldste delen av perioden. Denne dateringen faller sammen 
med strandlinjedateringen. Ca. 8900- 8550 cal. BC lå lokaliteten i strandkanten, i et møtepunkt 
mellom tre smale sund og bredere fjorder (figur 4 og 41 ). Den høye bergknausen i øst skjermet 
området for vær og vind. Lokaltopografien sikret gode og lune havneforhold med alternative 
anløpssteder (figur 41 ). Havneforhold har spilt en viktig rolle for anleggelse av kystboplasser 
gjennom hele mesolitikum (e.g. Bjerck 1990:7, fig.5 , Svendsen 2007:79). Da havet sank under 
98 moh., forsvant de gode havneforholdene på stedet, og alle tegn tyder på at lokaliteten gikk 
ut av bruk helt frem til nyere tids kullproduksjon og skogsdrift tok til. 

Med utgangspunkt i datert strandlinjekurve (Sørensen et al. , Bind I), kan den eldste bruksfasen 
ha vært i perioden mellom ca. 8900- 8600 cal. BC, da havet sto opp mot 103 m over dagens 
havni vå. Havet sank raskt, og den lavestliggende flaten ble tilgjengelig omtrent 8850- 8550 cal. 
BC, da sto havet ca 98 moh. Lokaliteten kan altså ha hatt en periode med gjentatte bosetninger, 
hvor aktiviteten på ryggen av lokaliteten kan ha vært omkring 50-100 år eldre enn den yngste. 
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TOLKNING SETT I LYS AV FUNN, STRUKTURER OG AKTIVITETSOMRÅDER 

TOLKNING AV BOPLASSORGANISERING 

På Bakke lå aktivitetsområdene i flere høydenivåer. Aktivitetsområdene inneholdt flere funnom
råder med en eller flere funnkonsentrasjoner, eller deponeringspunkt, med flint, kvarts og berg
krystall. På bakgrunn av lokal topografi, funndistribusjon og funnsammensetting i aktivitets
områdene, er det forsøkt å skille ut gjentatt eller samtidig aktivitet på lokaliteten. Variasjoner 
i råstoffdistribusjonen bidrar også til dette. Redskapstyper og funnsammensetting i de ulike 
funnområdene og funnkonsentrasjonene viser både likheter og ulikheter dem imellom (figur 42 
Aog B). 

Et utgangspunkt for tolkningen av materialet fra Bakke, kommer fra en analyse av gjen
standsmaterialet fra den tidligmesolittiske lokaliteten 48 Nordre Steghaugen, Aukra, Møre og 
Romsdal (Bjerck et al. 2008). Den viste et gjentagende mønster hvor et "sett" av redskapstyper 
ble funnet i funnkonsentrasjoner som kunne knyttes til en gruppe, en enhet eller ett opphold 
(Bjerck et al. 2008). På lok. 48 Nordre Steghaugen, ble det funnet flere enn ti deponeringspunkt 
for flint, de fleste tilknyttet ett ildsted hvor en omtrent like stor andel av visse redskapstyper 
alltid var tilstede (Bjerck 2008 et a/.:558- 561). Dette var redskaper som skiveøkser, kniver 
og pilspisser, samt produksjonsavfall etter tildanning av slike. Bjerck (ibid) mener at spred
ningsmønsteret på lok. 48 indikerer mange, korte opphold, eventuelt at flere grupper/enheter 
oppholdt seg på stedet samtidig. Med utgangspunkt i denne ideen ble også redskapstypene i de 
ulike funnområdene på Bakke analysert. Den videre tolkningen baseres på en kombinasjon av 
analysen av redskapstypene, likheter/ulikheter imellom funnområdene, råstoffsammensetting 
og funnkonsentrasjonenes beliggenhet på topografisk adskilte flater. 

De mange avgrensede funnområdene på Bakke kan indikere gjentatte opphold på lokalite
ten. I de fleste av dem finner en igjen de samme "redskapssett" som observert av Bjerck et 
al. (2008) . Det kan imidlertid være et tolkningsmessig problem at det ikke nødvendigvis er 
samsvar mellom morfologisk og funksjonell type (Grøn 1995:5). Brukssporanalyser kan av
dekke at en skraper kan ha blitt benyttet som stikkel, eller en kniv også som et bor. Å skille ut 
aktivitetsoner kun basert på morfologiske typer, vil alltid inneha et visst historisk og kulturelt 
perspektiv (jf. Grøn 1995 :5). På Bakke kan en også se at enkelte redskaper har fungert som 
flerbruksredskaper. Funnområder med ulikt redskapsinventar kan også indikere ulik ressurs
utnyttelse ved ulike opphold og hvor følgelig ulike redskapstyper ble benyttet. Med dette i 
bakhodet, er funnområdenes eventuelle samtidighet og omfang likevel forsøkt tolket. Analysen 
viste at redskapsinventaret varierte mellom noen av funnområdene og deponeringspunktene/ 
funnkonsentrasjonene . Dette kan bety at boplassen var organisert inn i ulike arbeidssoner for 
forskjellige aktiviteter. Om flere slike soner kan tolkes som samtidige, kan det fortelle noe om 
oppholdets omfang. 

Den åpenbart foretrukne bergarten på Bakke var flint , men det ble også benyttet noe kvarts og 
bergkrystall (figur 43). Flere av funnområdene viser variasjoner i råstoffsammensetting som 
bidrar til tolkningen av funnområdene som separate enheter. Blant annet tolkes det vestlig
ste funnområdet i aktivitetsområde B som et adskilt opphold på grunn av bruken av grov og 
karakteristisk kvarts , på resten av lokaliteten er kvartsen mer blandet med bergkrystall. I tillegg 
finnes det et redskapssett med et variert typeinventar. 

Et annet mønster som går igjen i flere av funnområdene er en særegen funndistribusjon , med 
en funnkonsentrasjon med hovedsakelig avslag og fragment og en funnkonsentrasjon med et 
mer variert utvalg redskaper og produksjonsavfall. Dette mønsteret gjentar seg i funnområder i 
både aktivitetsområde B, C og E. Det kan også gjenfinnes på andre lokaliteter som på Pauler 4 
(Nyland, dette bind). 
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Figur 42. Spredningskar/ over lokalitetens ulike p ilspisser (A) og ulike typer redskaper (8) . Grafikk: Astrid 
Nyland. 
Figure 42. Distribution of various projeclile poinls (A) and different tool types (8) . 
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Figur 43. Råstoffdistribusjon på Bakke. Det er kun 1, 7% annet råstoff enn flint . Disse råstoffene er kraftigere 
markert enn flinten for å synliggjøre dem bedre på kartet (fi111nspredning innenfor de enkelte graveenhetene er 
generert av ArcMap). Grafikk: Astrid Nyland. 
Figure 43. Distribution of flint (brown dots), quartz 61ellow) and rock crystal (turquise). Only i . 7% of the tools 
and debris are not made up of flint. Finds of quartz and rock crystal are there.fore highlighted ro become visible 
on the distribution map (the finds are random/y distributed within digging unit by ArcMap). 
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For å belyse boplassorganisering og arbeidssoner mer inngående ble spredningen av ulike ty
per pilspisser og mikrostikler analysert1 (figur 42 B og figur 44). Det kan synes som om at 
enkelte områder skiller seg ut gjennom forskje llig sammensetting av mikrostikkeltyper (figur 
44). I noen områder dominerer for eksempel proksimale mikrostikler. I de mest markante funn
konsentrasjonene i aktivitetsområde B, C og F ble det funnet mikrostikler med "feilbrudd". 
Funn av proksimale mikrostikler og mikrostikler med feilbrudd, kan markere steder hvor 
primærproduksjon av pilspisser eller andre typer flekkeredskaper foregikk på boplassen . En 
annen stor gruppe mikrostikler på Bakke, er de såkalte krukowskimikrostikler, som represen
terer oppskjerping eller korrigering av odden Uf. diskusjon under materialavsnittet). Slike ble 
omtalt av De Bie og Caspar (2000: 127) som tilfeldig avfall fra produksjonen av mikrolittene, 
og derfor som svært viktige artefakter for rekonstruksjon av produksjonsteknikken. De mener at 
slike dannes om retusjeringsslaget kommer for langt inn på flekken og brekker med seg litt for 
mye av spissen. De påpeker også at ingen av deres brukssporanalyserte krukowskimikrostikler 
viste tegn på bruk (De Bie og Caspar 2000: 131), noe som gjør en tolkning av typen som odd
oppskjerping på ødelagte spisser, vanskelig å argumentere for. I stedet mener de at typen viser 
ulike deler av pilspissproduksjonsprosessen. Funnområder hvor denne typen "Andre" mikro
stikler dominerer, kan ha vært områder hvor sekundærbearbeiding av spissene, som tildanning 
eller korrigering av odden, fant sted. Fordelingen av ulike typer mikrostikler på boplassen kan 
slik peke mot en inndeling av en boplass for ulike steg av produksjonsprosessen. 

Med synkende havnivå økte landarealet langs norskekysten. I tillegg ble det også et varmere 
klima. Endringene ga en mer variert fauna å utnytte. En skulle kanskje da forvente å finne 
økende formvariasjon i prosjektilinventaret på Bakke sammenlignet med de eldre lokalitetene 
i prosjektområdet, men det reflekteres ikke i materialet. Spissmaterialet fra Bakke fremstår 
som relativt homogent, i forhold til for eksempel pilspissene fra den nest eldste lokaliteten i 
prosjektområdet, Pauler 2 (Nyland, Bind II), hvor formvariasjonen var stor. En distribusjons
analyse av pilspisser på Bakke viser at høgnipenspissene finnes i nesten alle av lokalitetens 
funnkonsentrasjoner, men de dominerer i det vestligste funnområde i aktivitetsområde C (figur 
42B). Også på Pauler 1 finnes det ett funnområde hvor høgnipenspisser dominerer (Schaller 
Åhrberg, Bind Il). Kanskje kan dette tyde på at høgnipenspisser er en redskapstype som har hatt 
en mer spesifikk funksjon enn prosjektil? 

I materialet både fra Bakke, Pauler 2 og 4 (Nyland, Bind II og dette bind), finnes det både totalt 
og delvis retusjerte høgnipenspisser. Jeg mener deres formvariasjon peker mot at typen har hatt 
flere funksjoner enn kun som prosjektil. Enkelte av spissene har mulige vridningsskader etter 
bruk som bor. På forespørsel fra Lou Schmitt, foretok S. Coulson og R. Grace, UiO, i 1998 en 
slitesporanalyse på syv høgnipenspisser fra en Hensbackalokalitet i Ellos, Nosund, Sverige. 
Slitesporundersøkelsen var begrenset, men konkluderte med at denne typen spisser ikke nød
vendigvis er prosjektiler, men at de også var brukt som syler og bor (Schmitt 1998:11 - 12, 
Schmitt et al. 2009: 13). Støtskader, antatte skuddskader, som synes på enkelte, var ikke dannet 
under høy hastighet, men var trolig trykkskader dannet under arbeid med skinn, treverk eller 
andre myke materialer. Schmitt et al. (2009: 14) knyttet dette videre til selfangst og utnyttelse 
av selskinn og mener at sammen med skiveøkser har høgnipenspissene trolig hatt betydning 
i utnyttelsen av marine ressurser. Når en tar boplassenes beliggenhet i et kystlandskap med i 
betrakningen, er dette ikke en usannsynlig tolkning. 

Aktivitetsområde C befant seg på den høyestliggende ryggen på lokaliteten. Aktiviteten her 
antas å representere den eldste bosetningsfasen på Bakke. Både funnområdenes beliggenhet 
og variasjon i råstoffbruk antyder at det østlige og vestlige funnområdet bør tolkes som to 
adskilte opphold. På østlig del av aktivitetsområde C, lå to overlappende funnkonsentrasjoner 

1 Det bør nevnes at funnene fra nordsiden og sørsiden er katalogisert av hver sin feltl eder. Fel tl eder på den no rd vendte fl aten var særlig 
interesse rt i de ulike typene mikrostikler og vekt la å finso rtere mikrostiklene. Dette gir et skjevt bilde av funndi stribusjonen, og tolkningen 
tar utgangspun kt i spredn ingen på den nord vendte siden av lokaliteten. 
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Figur 44. Mikroslikke/distribusjon på Bakke, hvor mikrostiklene er inndelt i ulike typa Grafikk: Astrid Nyland. 
Figure 44. The distribution of various microburins at Bakke. 
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(figur 36A). Funnsammensettingen varierer noe mellom dem, men det er et relativt bredt utvalg 
av redskapstyper der. Også i vest dominerte flint som råstoff, men der var det brukt mer kvarts 
(figur 42) . Flint dominerte som råstoff, med enkelte innslag av bergkrystall (figur 42). Om hele 
aktivitetsområde C, vest, tolkes sammen, kan en se for seg en noe større boplass med flere ar
beidsområder. Ser en redskapsvariasjonen og den topografiske beliggenheten sammen, er det 
kanskje mest sannsynlig at de to funnområdene i vestre del av aktivitetsområde C representerer 
to adskilte opphold eller enheter. Det noe mindre funnområdet nordøst for det vestligste, og ca. 
l m lavere i terrenget, hadde færre , men likevel et nokså variert utvalg, av redskapstyper. Det 
minste funnområdet i vest representerer trolig et adskilt opphold. 

GJENTATT BOSETNING PÅ BAKKE 

I to av aktivitetsområdene kan det være spor etter to lengre opphold. Det ene er det vestligste 
funnområdet i aktivitetsområde C. Funnområdet lå i relasjon til både ildsted 2, en steinfri flate 
(figur 36 og 38A) og et utkastområde (S6). Det synes som at en her har hatt en ryddet boflate 
med en knakkeplass/arbeidsplass mellom boenheten og et stort ildsted (S2). En lett boligkon
struksjon kan ha stått på den ryddete flaten . Funnkonsentrasjonen inneholder også et bredt spek
ter av redskaper og mye avfall. Som nevnt var det også en konsentrasjon av høgnipenspisser i 
dette området, og om disse tolkes som syler, kan en se for seg at også bearbeiding av blant annet 
skinn kan ha foregått på stedet. Også en skraper ble funnet her. Tre skrapere ble funnet i det noe 
mindre funnområdet i nordvest. Tolkes begge funnområdene og strukturene i sammenheng, kan 
det synes som at bosetningen har vært av et visst omfang. 

Det samme gjelder det sammensatte funnområdet sentralt i aktivitetsområde B (figur 33 og 45) . 
En steinfri og plan flate lå tilknyttet funnene i dette sentrale området med en liten og avgrenset 
funnkonsentrasjon midt på. En stor andel var redskaper, blant annet et bor, to spissfragment og 
en atypisk meisel. I søndre utkant av flaten lå det halvsirkelformete beltet med stein (S2). Det 
virker sannsynlig at en her ser spor av et boområde som er ryddet fritt for stein og benyttet som 
gulv i et mulig telt eller gapahuk. Noe arbeid er blitt utført inne, eventuelt i åpningen mot nord
vest, men det meste av den steinbrukende aktiviteten foregikk utenfor. En kan vanskelig avgjøre 
hvilken type konstruksjon og overbyggning som kan ha stått på den ryddete flaten. Sporene som 
er gjenfunnet er vage. Ole Grøn anser imidlertid spesifisering av hvilken type overbyggninger 
som sto over sentrale boområder, som mindre re levant. Grøn (l 995: 12) kal ler alle typer hyt
ter, koier, telt, levegger eller andre strukturer som kan ha gitt ly for de sentrale boområdene for 
dwellings . Robert Hemek (2005: 13) bruker ordet hydda som tilsvarende begrep for telt, koie, 
gapahuk eller annen hytteliknende konstruksjon . Poenget er at dette trolig var et sentralt bo
område. I tilknytning til boområdet lå det flere funnkonsentrasjoner med ulikt typeinnhold og 
omfang. En knakkeplass inneholdt ulike typer redskaper og ulike typer produksjonsavfall. I til
legg var det noen få funn , men desto høyere andel redskaper, samlet rundt ildsted 1 (figur 34 og 
45). Ildstedsområdet fremsto som et svært spesialisert arbeidsområde for oppgaver som hadde 
hatt behov for store makroflekker og kniver. Sørvest for boligen foregikk sekundærbearbeiding 
av redskaper. Der lå det en liten samling med mye produksjonsavfall fra skiveøksproduksjon, 
samt fire mikrostikler. To av disse fire er lokalitetens, og prosjektets, eneste doble mikrostikler. 

Tolkes hele dette funnområde B som en helhet, representerer det trolig en boplassflate med flere 
arbeidsområder (figur 45). Det er nærliggende å tro at et slikt sammensatt funnområde tyder på 
et opphold av noe lengre varighet, enn det aktivitetsområder med små funnkonsentrasjoner uten 
strukturer gjør. I aktivitetsområde A, D og E ble det påvist flere av den sistnevnte typen. Disse 
små funnområdene med lav funnfrekvens tolkes som spor etter små rasteplasser. Da alle disse 
ligger på de lavestliggende delene av lokaliteten, tolkes de som å være fra lokalitetens siste 
bruksfase. Tilsvarende små funnområder er dokumentert på lokalitetene Sky I (Amundsen, 
dette bind) og Sky 2 (Schaller Åhrberg, dette bind). Disse dateres også til de seinere delene av 
tidligmesolitikum. Slike små rasteplasser er ellers sjeldent dokumentert, da de er svært 
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Figur 45_ Sammensattfiinnområde, med sentralt boområde og flere arbeidsområder'.? Generell fiinnspredning 
vises med lysebrune isaritme1'. Orginaltegning: Astrid Nyland Grafikk: Astrid Nyland 
Figure 45. lnterpretation of the spatial organisation of the sile, with a central living area or dwelling and diffe
rent activity areas? 

vanskelige å påvise ved prøvestikking. Små og avgrensete knakkeplasser nyanserer kunnska
pen vår om tidligmesolittisk boplassorganisering, ved at de understreker variasjonen i boplas
sers omfang og innhold. Sporene etter bosetning av ulikt omfang er viktige bidrag til økt for
ståelse av både variasjon i boplassorganisering og landskapsbruk i tidligmesolitikum. Kanskje 
forteller funnene oss også noe om endring i boplassorganisering over tid? 

ENGLISH SUMMARY 

The Bakke site covers approximately 2 300 m2
, separated between a north-facing anda south

facing surface. Although the two surfaces were excavated as two separate sites, it became clear 
during excavation that they could not be considered as isolation entities. The site is therefore 
presented as one integrated unit, with six separate activity areas at different levels above the 
shoreline. 

During the excavation 2 600 m2 of topsoil was removed using a mechanical digger and 505 ,75 
m2 (67,3 m3

) was excavated. A total of 9 558 individual tools and pieces of debris was recov
ered, 3.6 % ofwhich show signs of secondary working. Three hearths were identified, together 
with two stone concentrations and to levelled surfaces cleared of stone. A charcoal kiln was 
established in the southem part of the site during the post-Medieval period. This was excavated 
to assess to what extent it had disturbed the stoneage site. Fortunately, the disturbances appear 
limited. 

The combination of flake axes and chisels, lanceolate microliths, Høgnipen projectile points, 
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burins and microburins - and technological elements like single-sided cores with two oppos
ing platforms with steep striking angles - indicates activity on the site in the Early Mesolithic 
period. Attempts at radiocarbon <lating of one hearth did not provide results compatible the 
typological date or the date suggested from the shoreline displacement curve. The highest area 
of the site is situated at I 03 m.a.s.1. This was probably the first part of the site to be inhabited, 
c. 8900-8600 Cal BC. The lower lying areas, 98 ma.s.l. could only have been settled around 
8850- 8550 Cal BC. 

The range of tools recovered, and the location of the site in an Early Mesolithic coastal land
scape, suggests that the occupants lived of hunting, gathering and fishing. However, the site 
displays a degree of variation to spatial organization. On the one hand, there are indications 
that some stays were only brief stopovers, from which relatively few finds and few, if any, tools 
were left behind. Other areas of the site show signs of extended occupation. ln these areas, a 
more varied toolkit has been recovered and specialised activity zones and cleared living-areas 
have been identified. 

Because small sites are relatively hard to locate during survey work, the Bakke excavation con
tributes to our knowledge about pioneersettlements and landscape use in the Early Mesolithic 
period. The material underlines the wide range of sitetypes one should expect to exist at this 
time. 
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Nøklegård 1 - lokalitet fra senneolitikum 

C56296, Nøklegård 21 /5, Porsgrunn kommune, Telemark 

Lasse Jaksland og Marianne Bugge Kræmer 

INNLEDNING 

Varia 81 - Nøklegård 1 

Nøklegård I ble påvist ved prøvestikking og registrert som lokalitet 11 (ID 97863) av Vestfold 
fylkeskommune i 2006. Under registreringen ble det tatt fem prøvestikk i området, hvorav to 
var funnførende. I de positive prøvestikkene ble det til sammen funnet en mikroflekke og to 
splinter, all e av flint. Ved registreringen ble det gjort funn ned til ca. 93 moh. , og med forut
setning om at boplassen hadde vært strandbundet ble den strandlinjedatert til tidligmesolitikum/ 
preboreal tid (Iversen 2007). 

Figur 1. Terrassen (søndrefelt) og passet (nordre felt) på Nøklegård I, settfra det høyereliggende landskapet øst 
for boplassen. Bildet er tatt i 2009, året etter avsluttede undersøkelse,~ da veitraseen var hugget og klargjortfor 
videre anleggsarbeid. Foto: Lasse Jaksland. 
Figure I. The terrace (søndrefelt) and pass (nordre felt) of Nøklegård 1, viewedfrom the higher altitude east of 
the sile. The photo is taken in 2009, the year after the investigation was completed. At this point, the projected road 
was cleared o.fforest and made ready/or fi1rther construction work. 
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El 8 Brunlanesprosjektet gjorde undersøkelser på lokaliteten i 2008. Det ble da gravd 174,25 m2 

i flaten , og boplassen anses med dette for å være totalgravd. Det er i alt gjort 885 funn, hvorav 
883 er av littisk råstoff, i hovedsak flint, mens 2 er brente beinfragmenter. Hovedparten av fun
nene kan knyttes til to avgrensede aktivitetsområder der det ikke ble påvist bevarte kulturlag 
eller rester etter sikre ildsteder og boenheter. Ved utgravningen ble det funnet et krono logisk 
entydig gjenstandsmateriale, blant annet fragmenter av overflateretusjerte dolker. Dette viste at 
boplassen ikke hadde vært strandbundet, og brukt i en betydelig senere periode enn hva som var 
antatt etter registreringen. Typologiske trekk ved funnmaterialet daterer aktiviteten til siste del 
av neolitikum. En 14C-datering av et brent beinfragment fra funnførende lag samstemmer med 
den typologiske dateringen. Beinfragmentet ble datert til 1910-1745 cal. BC, det vil si til siste 
del av senneolitikum eller overgangen senneolitikum/bronsealder. 

Resultatene av undersøkelsen har stort forskningspotensial: Funnsammensetningen er uvan
lig, men det er også undersøkt få boplasser fra samme periode i uforstyrret mark i Oslofjord
regionen. 

B ELIGGENHET OG TOPOGRAFI 

Funnstedet ligger 900 m og 10° øst for tunet på Nøklegård, 3 km vest for Langangsfjorden og 
250 m øst for fylkesgrensen mellom Telemark og Vestfold. Gamle El 8 ligger 150 m rett sør for 
lokaliteten (se også kart i inn ledning; dette bind). 

Nøklegård I ligger i dag 93-90 moh. , delvis på en terrasse og delvis i et passpunkt, på nordøst-

P k 
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asspun t 
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Figur 2. Utgravningsområdet på Nøklegård I. Berg og stein vist slik de fi··emsto i toppen av lag 2. Grafikk: Lasse 
Jaksland. 
Figure 2. Plan of the excavated su,jace. Exposed bedrock and stanes fro m the tap of layer 2 are illustrated. 
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Figur 3. Øverst: Søndre del av boplassen før avsluttet utgravning, sett fra stupkanten i nordøst. Neders t: Nordre 
del av boplassenfør avsluttet utgravning, settfra søndrefelt i sørøst. Foto: Marianne Bugge Krcemer: 
Figure 3. Above: The southern part of the sile befare the excavation was completed, viewed fro m edge of c!iff, 
northeast. Below: The northern part of the site befare the excavation was completed, viewed jiwn the southern 
part, southeast. 
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Porsgrunn 

□ 

Figur 4. A og 8: Lokalitetens beliggenhet (A: Ekv. = 5 m, og B: Ekv. = I m.) Grafikk: Lasse Jaksland. 
Figure 4. A and B: The location ofNøklegård 1 (A : Equidistance 5 metres, and B: Equidistance I metre) . 
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siden av et nord-sør-gående høydedrag (fig. 1, 2, 3 og 4). Mot øst avgrenses lokaliteten av fall 
ned mot et bekkedrag, hvorpå terrenget stiger bratt opp til ca. 135 moh. I sør avgrenses høyde
draget med lokaliteten av påfølgende høydedrag og i nord av markant høyereliggende terreng. 

Ut fra lokaltopografiske forhold og funnspredning kan boplassen deles i en sørlig og nordlig 
del (se fig. 1, 2, 3, 9 og I 0). Disse delene er forbundet gjennom en ca. 5 m lang, smal og grunn 
løsmassekorridor, der det også er gjort enkelte funn. Løsmassekorridoren heller relativt bratt i 
nordvestlig retning, ned fra søndre til nordre del av boplassen. Søndre del av boplassen (søndre 
felt) er den høyestliggende, omkring 93 moh. , og ligger på en skrinn, ca. 200 m2 stor terrasse, 
orientert mot øst. Mot nord, øst og sør er terrassen avgrenset av et ca. 5 m høyt stup, i vest av 
berg som går opp mot 96 moh. Terrasseflaten er godt skjermet av høydedrag mot vind fra alle 
himmelretninger, og nedbør drenerer ut gjennom løsmassekorridoren ned mot nordre del av 
boplassen. 

Den nordre og lavestliggende delen av boplassen (nordre felt) ligger på en relativt mektig 
løsmasseflate 90 moh. , i et passpunkt, med orientering øst-vest. Den påviste aktiviteten er 
begrenset til den sørøstlige delen av den ca. 300 m2 store flaten (se funnspredning). I øst er 
flaten avgrenset av fall ned mot det omtalte bekkedraget, i nord og sør av berg. Mot vest er 
flaten åpen, og aktivitetsområdet er her avgrenset ved hjelp av funntomme prøveruter. Nedbør 
drenerer ut mot bekken som avgrenser aktivitetsområdet mot øst. Til tross for at grunnen, sett 
fra overflaten, synes å være rimelig godt drenert, var løsmassene på flaten vannmettede i fuktige 
perioder. Dette skyldes trolig en trauformet fjellformasjon under løsmassene, som danner en 
terskel ut mot bekkedraget i øst. 

Løsmassedekket i nordre og søndre del av boplassen hadde ulik karakter. På den høyestliggende 
terrassen i sør var dekket stedvis tynt, og det lå mye fjell i dagen. På den lavereliggende flaten 
i passet, i nord, var løsmassene stedvis relativt mektige. I jordprofilet her kunne det skilles ut 
et mørkt råhumuslag, et relativt tynt, grålig bleikjordslag og et, oransje til rødlig, utfellingslag. 
Jordtypen ble vurdert til å være en delvis podsolert, sur brunjord. Klassifiseringen ble gjort i 
samarbeid med kvartærgeolog Rolf Sørensen. 

Løsmassene inneholdt relativt mye stein av forskjellig størrelse, spesielt i søndre del av boplas
sen. Hovedparten var av larvikitt, som det underliggende grunnfjellet i området, men det fantes 
også en variert sammensetning av sedimentære og eruptive bergarter. En tilsvarende geologisk 
variasjon kunne ikke påvises ved prosjektets undersøkelser av boplasser lenger vest, i Larvik. 
Her hørte det til unntakene å påvise andre bergarter enn larvikitt (jf. Bind I, II og dette bind). 

En trolig årsak til de geografiske forskjellene er at det fra Nøklegård er kortere avstand til 
områder med en mer sammensatt grunnfjellsgeologi, enn hva som er tilfelle for de undersøkte 
lokalitetene i Larvik (jf. Sørensen et al. Bind 1). 

Området har i moderne tid vært bevokst med hassel , eik, rogn og gran. Undervegetasjonen har 
vært dominert av lyng, bregner og gress. 

Nærmeste ferskvannskilde da boplassen var i bruk, var bekkedraget som avgrenser lokalite
ten mot øst. Bekken renner i dag ut i et våtmarksområde, ca. l 00 m rett sør for boplassen. En 
pollenanalyse av en jordsøyle fra dette våtmarksområdet, viser at det tidlig lå et lite vann på 
stedet. Dette vannet var imidlertid gjengrodd allerede da boplassen ble tatt i bruk 1 sen
neolitikum (jf. rapport Høeg 2009). 

Avstanden mellom lokaliteten og nærmeste kystlinje var i underkant av tre kilometer. 
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MÅLSETNING OG PROBLEMSTILLINGER 

Under registreringen på Nøklegård 1 ble det ikke gjort kronologisk distinkte funn. Ut i fra loka
litetens høyde over havet og med forutsetning om at boplassen hadde vært strandbundet, ble det 
likevel antatt at boplassen hadde væ1i i bruk i tidligmesolitikum (Iversen 2007). Boplassene i 
Larvik var i utgangspunktet datert på samme grunnlag, og frem til utgravningene på Nøklegård 
begynte siste feltsesong, hadde det vært et godt samsvar mellom antatte dateringer fra registre
ringene og funnene som ble gjort på den enkelte boplass . 

Vi antok derfor at også Nøklegård 1 hadde vært strandbunnet og brukt i tidligmesolitikum. 
Boplassen var den lavestliggende av boplassene som skulle undersøkes, og ville være et viktig 
supplement til den kronologiske sekvensen som allerede var i ferd med å bli avdekket gjen
nom undersøkelsene i Larvik. Av forvaltningsmessige årsaker, og i motsetning til de andre bo
plassene prosjektet undersøkte, hadde imidlertid ikke Nøklegård 1 inngått i forundersøkelsene 
første feltsesong. Ved registreringen var det funnet en mikroflekke og to splinter på stedet. 
Funnene var gjort på en liten og godt avgrenset terrasse (søndre felt), og en forundersøkelse for 
å avgrense funnene ytterligere syntes derfor heller ikke å være nødvendig. 

Før utgravningene startet ble området befart sammen med Vestfold Fylkeskommune, som 
hadde funnet lokaliteten. Flaten i passpunktet nedenfor den funnførende terrassen framsto da 
som et lovende område for bosetning. Her var det imidlertid prøvestukket uten resultat. Da det 
i tillegg ble observert et betydelig vannsig på flaten under befaringen, konkluderte man med at 
flaten ikke hadde vært særlig egnet for aktivitet. 

Utgravningene på Nøklegård skulle imidlertid komme til vise at flere forhold ikke var som først 
antatt. Relativt tidlig i undersøkelsen (se under) ble det klart at det også fantes funn på flaten i 
passpunktet (nordre felt) nedenfor terrassen, og at funnene her måtte ses i sammenheng med de 
på terrassen. Det tidligere observerte vannsiget i passpunktet, som hadde vært brukt som argu
ment mot aktivitet, kunne ikke lenger påvises, og det ble derfor antatt at dette var av periodisk 
karakter. 

Utgangspunktet for undersøkelsen på Nøklegård 1 var å totalgrave et relativt lite og godt av
grenset areal på en terrasse (søndre felt). Med totalgraving ville man kunne sikre et kronologisk 
representativt, tidligmesolittisk funnmateriale som også var egnet for romlige analyser. Vi håpet 
også å kunne påvise kulturlag, strukturer og organisk materiale. For øvrig skulle undersøk
elsene utføres i henhold til de overordnede problemstillingene som var formulert for prosjektet 
(jf. problemstillinger; Bind I). 

Til tross for endrede forutsetninger, ønsket prosjektet å holde fast ved den opprinnelige mål
setningen om å totalgrave lokaliteten. Funnene på flaten i passpunktet medførte derfor en be
tydelig utvidelse av det arealet som skulle undersøkes, og en konsekvens var at det ble brukt 
større ressurser under utgravningen enn først planlagt. 

Et godt stykke ut i undersøkelsene var det ikke gjort funn som typologisk kunne dateres til 
tidligmesolitikum. Dette var uventet ettersom man i en tidlig fase av undersøkelsene på boplas
sene i Larvik hadde gjort kronologisk distinkte funn. Da man senere i utgravningen på Nøkle
gård fant en firesidig bergartsøks, og etter hvert også fragmenter av flateretusjerte dolker, ble 
det klart at lokaliteten hadde vært i bruk i neolitikum, og i motsetning til hva man først hadde 
trodd, hadde aktiviteten foregått flere kilometer innenfor en samtidig kystlinje. 

Dette skiftet i kronologisk fokus medførte likevel ingen store forandringer med hensyn til ut
gravningsmetode. Boplassen lå i uforstyrret skogsmark, og det var ikke noe som antydet at 
aktiviteten på stedet hadde vært knyttet til jordbruk. Lokaliteten ble derfor undersøkt etter de 
samme metodiske prinsippene som de tidligmesolittiske boplassene i Larvik. 
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De uventede resultatene av undersøkelsene på Nøklegård er av metodologisk og kulturhistorisk 
betydning, ikke minst for den generelle diskusjonen omkring strandlinjedatering og lokalise
ringsfaktorer for boplasser. 

UTGRAVNINGEN OG VALG AV METODE 

Undersøkelsens mål var blant annet å påvise og avgrense funn og strukturer. Først ble det derfor 
gravd prøveruter over hele søndre del av boplassen (terrassen/søndre felt) , og bare der, ettersom 
registreringsresultatene tilsa at funnene var avgrenset til dette området. 

Graveenhetene var ordnet etter et koordinatsystem og var ruter på 50 x 50 cm, med tykkelse 10 
cm. Samme graveenhet og koordinatsystem ble benyttet gjennom hele undersøkelsen. Rutene 
ble gravd etter konvensjonell metode med spade og graveskje, i ett til fire lag, eller ned til fast 
fjell. Avtorving foregikk for hånd, med spade, krafse og graveskje. Alle utgravde løsmasser ble 
vannsåldet i netting med maskevidde på 4 millimeter. 

Under de innledende undersøkelsene ble det gravd prøveruter på te1Tassen og påvist funn mot 
løsmassekorridoren i nordvest, som forbandt terrassen (søndre felt) med den lavereliggende 
flaten i passet (nordre felt). Videre undersøkelser viste at det også var funn i korridoren og nede 
på flaten i passet (nordre felt). Denne flaten hadde et betydelig større areal enn den høyere
liggende terrassen , og det var derfor viktig å få avgrenset funnene. Gjennom ytterligere prøve
ruter lyktes det å avgrense det nordre aktivitetsområdet til den sørøstlige delen av flaten i passet, 
den delen av flaten som lå nærmest søndre felt. 

Det var et mål å totalgrave boplassen. Det ble derfor gravd til man hadde god funnavgrensning 
både horisontalt og vertikalt. Underliggende lag ble konsekvent gravd der det ble gjort funn 
i nedre del av laget over. For å opprettholde best mulig oversikt i plan, ble hvert lag forsøkt 
ferdiggravd før neste ble påbegynt. 

Det ble til sammen gravd 174,25 m2 i plan. Samlet volum utgravde og vannsåldede masser 
tilsvarer 22, 1 m3

. Med et forbruk på 186 dagsverk, gir dette et gjennomsnitt på 0, 12 m3 gravd 
pr dagsverk. Det relativt begrensede volumet gravd pr dagsverk må ses i lys av at det ikke var 
mulig åta inn anleggsmaskiner til lokaliteten. Ressurskrevende arbeid som avtorving og fjer
ning av skog ble derfor gjort for hånd av utgravn ingsmannskapet. 

Overordnede topografiske trekk i utgravningsområdet ble innmålt ved hjelp av totalstasjon. 
Steinspredning i toppen av lag 2 ble tegnet inn i rutesystemet og antatt skjørbrent stein ble 
dokumentert i volum pr graveenhet. Det må imidlertid bemerkes at det å skille ut skjørbrent 
stein fra annen stein var vanskelig (jf. kapittelet om kildekritikk). Denne delen av dokumenta
sjonen må derfor betraktes som subjektiv og usikker. Utgravningsområdet og samtlige lagover
flater i feltet ble ellers dokumentert med foto. 

Lag lag 1 lag 2 lag 3 
Utgravd areal/volum 174,25 m2 38,25 111

2 

Tabell I. Utgravd areal i de forskjellige lagene, og samlet volum. 
Table. 1. Extent of the excavated surface pr layer and total volume. 

NATURVITENSKAPLIGE PRØVER OG ANALYSER 

7 111
2 

lag 4 Summ3 

1,25 m2 22, 11113 

Innenfor koordinatsystemet, med en meters mellomrom, ble det tatt inn jordprøver fra lag 2 
(anrikningslaget) . Prøvene ble tatt med tanke på å kunne utføre fosfatanalyser og å måle magne
tisk susceptibilitet (MS). Prøvene ble imidlertid ikke innsendt til analyse. Grunnet økonomiske 
begrensninger, har tilsvarende prøver fra større og mer komplekse boplasser blitt prioritert. 
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Det ble også samlet inn kull i form av jordprøver og prøver av skjørbrent stein fra ett usik
kert ildsted. Disse prøvene var ment som grunnlag for 14C-, termoluminecens (TL)- og optisk 
stimulert luminecens (OSL)-datering. Grunnet kildekritiske forhold, blant annet senere vege
tasjonsbranner og det som åpenbart synes å være feildateringer av ildsteder på andre boplasser i 
prosjektområdet, ble heller ikke dette materialet innsendt til analyse (se mer under kildekritiske 
forhold og andre lokaliteter i Bind l , Bind 2 og dette bind). 

Ett av to brente beinfragmenter fra funnførende lag har blitt akseleratordatert. Beinfragmentet 
var fra et uspesifisert landpattedyr (rapport Hufthammer 2008) og ga dateringen 1910-1745 
cal. BC (Tua-7708), det vil si til siste del av senneolitikum eller overgangen senneolitikum
bronsealder (mer under datering). 

KILDEKRITISKE FORHOLD 

Det har vært skogsdrift i undersøkelsesområdet i moderne tid. Undergrunnen i utgravnings
feltet fremsto imidlertid som uberørt av inngrep fra denne skogsdriften. Det var heller ingen 
tegn til at løsmassene i boplassområdet hadde vært oppdyrket. 

Det som i høyest grad har påvirket det opprinnelige kildematerialet på boplassen er generelt 
dårlige bevaringsforhold for organisk materiale Uf. kildekritikk i Bind 1). Foruten to brente 
beinfragmenter, er det kun påvist kullbiter, og det er usikkert i hvilken grad disse skal knyttes 
til den undersøkte steinalderaktiviteten. Det ble funnet kullbiter i torven og i alle gravde lag på 
boplassen, noe som antyder at mye av trekullet skal ses i sammenheng med senere vegetasjons
branner på stedet Uf. andre lokaliteter i Bind 2 og dette bind, og kildekritikk i Bind 1). 

Man var klar over de kildekritiske problemene med 14C-datering av kullbiter fra funnførende 
lag på boplassene i prosjektområdet allerede før undersøkelsene på Nøklegård startet. Som et 
alternativ ble det derfor også besluttet å samle inn skjørbrent stein for TL-/OSL-datering. En 
samlet vurdering av de kildekritiske forholdene, førte likevel til at vi heller ikke valgte å sende 
inn dette materialet til datering Uf. kildekritisk diskusjon i fellesdelen; Bind I). 

Det å vurdere hvilke steiner i utgravningsfeltet som var skjørbrente var også en utfordring. 
Flere steder i området, også i betydelig avstand fra lokaliteten, kunne det observeres fast berg 
og naturtransportert stein med oppsprekking og/eller forvitring. Denne, etter alt å dømme na
turlige fragmenteringen, skilte seg ikke på noen avgjørende måte fra den man kunne se innen
for feltgrensene. Det var derfor problematisk å avgjøre om forekomster av oppsprukket og/ 
eller forvitret stein i utgravningsfeltet skyldtes menneskeskapt varmepåvirkning. En ytterligere 
komplikasjon var at mye av den løse steinen og at alt fast berg var av larvikitt, en bergart der 
varianter åpenbart også kan være relativt bestandige mot varmepåvirkning Uf. kapittelet om 
kildekritikk i Bind 1 ). Av ovenfor nevnte årsaker oppfattes kvantifiseringen av skjørbrent stein 
pr graveenhet på lokaliteten som såpass usikker at resultatet anses for å være lite egnet som 
tolkningsgrunnlag for boplassorganiseringen. 

Tolkningsproblematikken rundt brent/ubrent stein og den naturlige utvaskningen av løsmas
sene medførte at det var vanskelig å skille ut eventuelle strukturer på boplassen. Det var i til
legg stedvis mye naturlig forekommende stein på flaten , noe som ikke gjorde denne oppgaven 
enklere. Generelt mye stein kan imidlertid gjøre det lettere å påvise ryddete arealer, noe det 
trolig finnes eksempler på innenfor de avgrensede aktivitetsområdene på boplassen (se senere 
diskusjon) . 
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FUNNMATERIALET 

Det er til sammen gjort 885 funn på Nøklegård (tab. 2). 883 av funnene er av littisk materiale 
og 2 er brente beinfragmenter. De to beinfragmentene kan ikke bestemmes nærmere enn til 
landpattedyr (rapport Hufthammer 2008). 822 (92,9 %) av de littiske funnene er av varierende 
flinttyper, mens 61 (6,8 %) er av annen bergart, i hovedsak kvartsitt og kvarts. Totalt 108 (inkl. 
frag.) av funnene er sekundært bearbeidet, noe som gir en redskapsandel på hele 12,2 %. Av 
flintredskaper finnes blant annet 5 fragmenter av overflateretusjerte dolker, fem skrapere og 2 
bor/syler/prener, samt 6 retusjerte avslag som trolig har hatt knivfunksjon. I tillegg er det funnet 
56 (inkl. frag.) formlike flintspisser, av en type som ikke kjennes fra tidligere undersøkelser. 
Disse spissene er skilt ut som en egen gjenstandstype under betegnelsen «nøklegårdspiss» (se 
under). Bergartsredskapene fra boplassen består av 1 firesidig, slipt øks, tre slipeplatefragmen
ter og 1 knakkestein. 

Gjenstandsinventaret fra nøklegård kan sies å være særegent grunnet den høye forekomsten av 
typen <<nøklegårdspiss» (som ikke er et prosjektil; se under). Andre uvanlige trekk ved funnma
terialet er at det hverken finnes keramikkskår eller flateretusj erte pilspisser av flint. 

Figur 5. Dolkefragmenter av flint: a; medialt bladfragment fra dolk av type l e, og b; medialt bladfragment fra 
dolk, også trolig av type l e. Foto: Ellen C. Holte, KHM. 
Figure 5. Daggerfi·agments of.flint: a; medial fragment fi-o,n dagger of type I e, and b; medial fragm ent fi-o,n dag
gel'; possibly type l e. 
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Hovedkategori Ant. % Delkategori/( merknad) Ant. 
FLINT 
Sekundærbearbeidet/Redskap: 

Overflateretusjert dolk: 5 0,6% Fragmenter, flere tro! ig fra type I C 5 

Stykke med overflateretusj: 6 0,7% Avslag med overflateretusj 3 

Fragment med overflateretusj 3 

"Nøklegårdspiss" (avsl./frag . m. ret.) 56 6,3% Hele 36 

Fragmenterte 20 

Bor/Syl/Pren: 2 0,2% (en skjev/med krumming) 2 

Skraper: 5 0,6% Konveks og ste il retusj (to fragmentert) 4 

Konveks ende- og rett s ideretus j på flekke I 

Kni v: 6 0,7% På avs lag (3 på store avs lag) 6 

Avs lag med retusj: 5 0,6% Diverse retusj 5 

Fragment med retusj: 19 2, 1% Diverse retusj 19 

Sum sekundærbearbeidetffint 104 11,8% (prosentandel = av a lle funn) 104 

P1 ·i mærbea rbe i det/Produksjons avfa I I: 

Kjerne: 12 1,4% Bipolar kjerne 8 

Uregelmessig kjerne 4 

Flekke: I 0,1% Flekke (bredde > 8 111111) I 

Avs lag: 157 17,7% (flere med mu li ge bruksspor) 157 

Fragment: 2 14 24,2% (fl ere med mulige bruksspo r) 2 14 

Sp lint: 334 37,7% Splint ('.S I O 111111) 334 

Sum primærbearbeidetffint 718 81,1% (prosentandel= av a ll e funn) 718 
Sum all.flint 822 92,9% (prosentandel = av a ll e funn) 822 

BERGART 
Eruptiv/finkornet diabas/basalt? 
Øks: I 0, 1% Fires idig øks, fragme ntert l 

Sandstein 
Slipep late: 

,., 
0,3% S lipep latefragment (mindre fragmenter) 3 .) 

Kvarts 
Kj erne (bergkrystall): l 0,1 % Urege lmess ig kjerne (krysta llfasetter) I 
Fragment: 7 0,8% Fragment (små) 7 

Splint: 16 1,8% Splint ('.S I O 111111) 16 

Kvartsitt 
Knakkestein: I 0, 1% Knakkestein, vannepåv irket I 
Kjerne: I 0, 1% Urege lmess ig kjerne I 
Avs lag: 14 1,6% Avs lag 14 

Fragment: 9 1,0% Fragment 9 

Splint: 8 0,9% Splint(< I O 111111) 8 

Sum all bergart 61 6,8% (prosentandel = av alle funn) 61 

ORGAN ISK MATERIALE 
Brent bein 2 0,2% Fragment fra ubestembart landpattedyr 2 

Sum alle .funn: 885 100% Sum alle.funn: 885 

Tabell 2. Funnmaterialet ji,-a Nøklegård inndelt i råstoffer og mo1fologiske kategorie1: 
Table 2. Tools and otherfindsfrom Nøklegård categorized by raw material and morphology. 
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DOLKEFRAGMENTER OG ANNET OVERFLATERETUSJERT MATERIALE AV FLINT 

Det er funnet fem fragmenter av overflateretusjerte flintdolker, hvorav to har spor etter slipt 
overflate. De to største fragmentene er mediale bladfragmenter, fra to forskjellige dolker (fig. 
5). Det ene av disse (fig. 5a) kommer fra en dolk der bladet har fått sin endelige utforming 
gjennom en regulær og elegant utført parallellhugging fra begge sider av eggen. Dolkebladets 
tverrsnitt er tynt, spissovalt, og kommer etter alt å dømme fra en dolk av type le (jf. Lomborg 
1973, Petersen 1999, Apel 2001). Det andre bladfragmentet (fig. 5b) stammer fra en dolk som 
er tilvirket i en grovere teknikk. Sammenlignet med førstnevnte bladfragment, fremstår flatere
tusjeringen på dette bladfragmentet som mindre regulær. Stykket har gjenværende spor etter sli
ping og tverrsnittet er betydelig tykkere enn hos førstnevnte bladfragment. Ulikhetene mellom 
de to bladfragmentene er likevel mer av teknologisk enn av typologisk karakter. Også dette 
bladfragmentet kan derfor komme fra en dolk av type le, men typebestemmelsen er mer usik
ker enn for det førstnevnte bladfragmentet. Det er ikke særlig kvalitetsforskjell på flintråstoffet 
i de to bladfragmentene. De markante forskjellene i tilvirkningsteknikk og sluttresultat kan vise 
til ulikt teknologisk kompetansenivå hos to forskjellige flinthuggere . 

De tre resterende dolkefragmentene er små og har få distinkte trekk. Det er derfor vanskelig å 
knytte disse til noen bestemt dolketype. 

En makroskopisk sammenligning av flintråstoffet fra samtlige dolkefragmenter antyder at frag
mentene kommer fra minst tre, eventuelt fra flere, ulike dolker. De fåtallige og i hovedsak små 
fragmentene som er gjenfunnet utgjør samlet likevel mindre materiale enn det man ville fått ved 
å fragmentere en hel , middels stor dolk. Boplassen er totalgravd, det er ikke påvist spor etter 
dolkeproduksjon og bladfragmentene synes ikke å være gjenbrukt som råstoff for tilvirking av 
småredskaper. Det er heller ikke gjenfunnet sikre fragmenter fra dolkegrepet, fragmenter det 
er relativt enkelt å skille ut grunnet karakteristiske trekk. Dette kan bety at dolkematerialet er 
medbrakt til boplassen som bladfragmenter, og ikke som hele dolker. En mulig logikk bak dette 
kan være at dolkebladfragmentene har væ1t brukt som kniver. 

De seks øvrige stykkene med overflateretusj er avslag (3) og fragmenter (3). Disse er mindre 
enn de ubestemte dolkefragmentene og har ikke spesielle morfologiske trekk som knytter dem 
til en bestemt gjenstandskategori. Fordi det ikke er funnet overflateretusjerte sigder, spyd- eller 
pilspisser, eller sikre fragmenter av slike, på boplassen, skal trolig også disse stykkene knyttes 
til dolkematerialet. Dersom dolkebladfragmentene har vært brukt som kniver, kan de mindre 
distinkte avslagene og fragmentene med overflateretusj eventuelt være spor etter bruken av 
disse knivene. 

NøKLEGÅRDSPISSENE (SE OGSÅ KNUTSSON & KNUTSSON I APPENDIKS I DETTE BIND) 

Det er funnet 56 små, formlike flintspisser på boplassen (se utvalg i fig. 6). 36 er hele, mens 20 
er fragmenterte. Spissene har vært laget på et irregulært utvalg emner, på avslag med eller uten 
plattform og på fragmenter, av varierende flinttype. Tilvirkning og utvalg av emner synes såle
des å ha vært lite normert. I sekundærbearbeidingen av emnene og i den endelige utformingen 
kan man derimot utlese en sterkere normativ strategi. Denne kjennetegnes ved likheter i form 
og morfologi , og taler for at spissene var ment å ha samme funksjon. 

Overordnede likhetstrekk gjør at nøklegårdspissene kan kategoriseres under en hovedtype. Som 
ellers finnes det likevel variasjoner innenfor typen. Etter størrelse kan man for eksempel dele 
inn i to, kanskje tre undertyper (jf. Knutsson & Knutsson appendiks dette bind). Samtlige hele 
stykker har en fremretusjert spiss i motsatt ende av en bred, i hovedsak, uretusjert base. Varia
sjoner i basens form og tykkelse antyder at redskapet ikke har vært skjeftet, i alle fall ikke på 
noen enhetlig måte. Den ytterste delen av spissen er retusjert helt rundt eller avsluttes i en fasett, 
og er i enkelte tilfeller bredere enn den retusjerte halsen i spissens midtparti. Spissens sentrering 
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i forhold til basen og redskapets midtakse, varierer. Enkelte eksemplarer har en sentrert spiss, 
som en ordinær borspiss, men flertallet spisser avviker noe fra sentralaksen og er skjeve. Asym
metrien og fraværet av makroskopisk synlige skader som kunne være forenlige med borbruk, 
medførte at vi allerede under feltarbeidet antok at spissene hverken kunne ha fungert som or
dinære borspisser eller prosjektiler. 

En tidlig hypotese var at flintspissen , sammen med en annen funksjonell del av tre eller bein , 
hadde inngått som del av et komposittredskap. Det fantes et gjengrodd vann i lokalitetens nær
område som syntes å kunne ha væ1t et potensielt fiskevann , og på bakgrunn av dette ble det 
foreslått at flintspissene kunne ha utgjort selve krokdelen på en komposittfiskekrok. Denne 
tolkningen mistet imidlertid fort troverdighet da analysen av en pollensøyle viste at vannet 
hadde grodd igjen lenge før lokaliteten ble tatt i bruk Uf. Høeg rapport 2008b ). 

I antall utgjør nøklegårdspissene mer enn 50 % av de sekundærbearbeidede flintstykkene. Spis
sene har etter alt å dømme derfor inngått som et sentralt element i aktiviteten på lokaliteten. 
Fordi typen ikke kjennes fra tidligere, og fordi det ikke er funnet flintprosjektiler eller kera
mikkskår, er det rimelig å tenke på boplassaktiviteten som ytterst spesialisert. 

For å kunne belyse denne spesialiseringen var det viktig å få en nærmere forståelse av nøkle
gårdspissens funksjon og mulige bruksområde. Samtlige spisser og spissfragmenter av nøkle
gårdtypen har derfor gjennomgått en bruks- og funksjonsanalyse, utført av Kjel og Helena 
Knutsson (se appendiks dette bind). Her har man blant annet sett på makroskopiske og mik
roskopiske bruksskader og bruksspor, samtidig som man har testet eksperimentelt fremstilte 
nøklegårdspisser på mulige bruksområder. En omfattede og detaljert fremstilling av disse ana
lysene finnes i appendiks i dette bind (Knutsson & Knutsson). Vi skal her derfor nøye oss med 
å peke på noen hovedpunkter. 

Figur 6. Et utvalg «nøklegårdspisser», hele ogfi-agmenterte, alle av flint: Stiplet, hvit linje markerer kant med 
retusj. Foto: Kirsten J. Helgeland, KHM. 
Figure 6. Selection of «nøklegård points» of flin t, camp/ete andfi-agmented: Dotted, white fines mark retouched 
edges. 
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Under den makroskopiske analysen ble det fokusert på den fremretusjerte spissen på redskapet. 
Denne hadde i mange tilfeller avspaltninger, overflatesprekker og kunne være kraftig avrundet. 
Dette er forenlig med bruksspor/skader oppstått som følge av bearbeiding av hardt og erosivt 
materiale. Bruksskadenes beliggenhet og orientering antyder videre at spissen har vært presset 
mot og inn i materialet som skulle bearbeides, i sammenheng med en vridende bevegelse etter 
at det bearbeidede materialet var penetrert. Sistnevnte bevegelse kan forklare forekomstene av 
overflatesprekkene i spissens midtre del (op.cit.). 

Ved den mikroskopiske analysen undersøktes hele overflaten på i alt 21 nøklegårdspisser, under 
forstørringer fra 50 x til 400 x. Basen/overdelen av redskapet, som intuitivt kan oppfattes som 
et grep eller håndtak, hadde en grå og fet slitasjeglans, ofte med små gropavskalinger. Denne 
type slitasje ble kun påvist på overdelen av redskapene, og antas å ha oppstått i kontakt med 
lær eller fet hud. Også den ytre delen av spissen fremviste lokale, karakteristiske bruksspor. 
Her kunne man se den tydelige avrundingen, som også ble påvist makroskopisk, i tillegg til en 
rekke andre mikroskopiske bruksspor. Sammenfattet forbindes de mikroskopiske brukssporene 
i spissens ytre del med en rissende eller skrapende bevegelse på hardt materiale, som hom og/ 
eller bein (op.cit.). 

Ved makroanalysen ble det funnet små overflatesprekker i spissenes midtre del , som antydet 
en vridende bevegelse. Under mikroskopet ble det samme sted på spissene påvist slitasjeglans, 
riper og lineære strukturer. Disse er orientert 90 grader på spissens lengdeakse, og støtter tolk
ningen om at midtre del av spissen har vært i kontakt med annet materiale mens redskapet har 
vært vridd om lengdeaksen. Flertallet av spisser som har disse brukssporene i midtre del , mang
ler imidlertid spor som tilsier at spissens ytre del har vært vridd på en tilsvarende måte. Dette 
tolkes som at spissenes midtre del , og bare den, har vært brukt til å utvide hull som på forhånd 
er «stukket opp» ved hjelp av spissens fremre del (op.cit.). 

I analysen testet man også eksperimentelt fremstilte nøklegårdspisser mot mulige bruksom
råder. Ikke uventet fungerte spissen dårlig som et håndholdt bor. Nøklegårdspissen fungerte 
derimot meget godt som stikke! eller mikroskraper. De retusjerte sidekantene i spissens midtre 
del var i tillegg velegnet til å utvide allerede eksisterende hull (op. cit.). 

Sammenfattet konkluderes det med at funksjonstester, makro- og mikroskader gir et nærmest 
entydig resultat. Alle data støtter opp om at nøklegårdspissen har vært et håndholdt risse- og 
hullutvidingsverktøy, brukt på bein eller hom (op. cit.). 

Til tross for at analysene av nøklegårdspissene gir et nær entydig resultat, gir ikke resultatet 
alene noen direkte antydninger om hva en spesialisert aktivitet på boplassen eventuelt kan ha 
vært knyttet opp i mot. Om en inkluderer øvrige arkeologiske data finnes det likevel et grunnlag 
for å vurdere dette. Denne diskusjonen fortsettes imidlertid ikke her, men blir tatt opp igjen mot 
slutten av artikkelen i den generelle tolkningsdelen. 

ØVRIGE SEKUNDÆRBEARBEIDETE FLINTARTEFAKTER 

I tillegg til nøklegårdspissene er det funnet to andre spisser av flint (fig. 7b og 7c). Disse har 
ikke vært gjenstand for bruks- og slitesporsanalyser, noe som foruten nøklegårdspissene også 
gjelder det resterende funnmaterialet. Begge spissene er laget på avslag, en har intakt slagbule, 
den andre delvis intakt slagbule. Hos begge møtes de retusjerte sidekantene i en spiss, i avsla
gets distale ende. All retusjering er utført fra ventralsiden og er i hovedsak steil. Morfologisk 
har begge spissene fellestrekk med borene, men av ulike årsaker er det likevel usikkert hvorvidt 
de har vært benyttet som ordinære bor. 

Den ene spissen (fig. 7b) har skader i nedre del i form av brudd og avspaltninger. Disse skadene 
synes i hovedsak å være relatert til varme- og/eller frostpåvirkning . Spissen er tydelig skjev og 
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krummer i lengdeaksen. Skjevheten/krumningen forsterkes av varme- og/eller frostavspaltnin
gene langs deler av den ene sidekanten, men det er likevel ingen tvil om at spissen også opprin
nelig har hatt en betydelig skjevhet eller krumning. Det er derfor lite trolig at spissen har vært 
benyttet som en ordinær borspiss, roterende omkring sin egen lengdeakse. Fonnen og asym
metrien antyder heller en stikkende eller rissende bevegelse, tilsvarende den som utøves ved 
bruk av pren, syl eller lignende redskap, og dette gir assosiasjoner til hvordan nøklegårdspissen 
antas å ha vært brukt. Til tross for enkelte ulikheter mellom denne spissen og nøklegårdspis
sene, særlig knyttet til utformingen av basen og størrelsen, er det mindre forskjeller i selve 
spissdelen Uf. fig. 7b og fig. 6). Man kan derfor ikke se bort fra at omtalte spissredskap kan 
ha hatt et tilsvarende bruksområde som nøklegårdspissen. Tolkningen kan eventuelt støttes av 
at formgivningen av redskaper på boplassen, i generell forstand , bærer lite preg av å ha sterke 
normative drag. 

Den andre spissen (fig. 7c) har betydelig større likhetstrekk med en vanlig borspiss. Sett fra 
dorsal- eller ventralsiden er selve spissen rett og symmetrisk plassert i forhold til redskapets 
lengdeakse. Sett i profil krummer imidlertid spissen noe i distalenden. Dette medfører en viss 
asymmetri med lengdeaksen, og kan brukes som argument mot en ordinær borfunksjon. Spis
sen har likevel små skader, trolig bruksspor, hvis orientering antyder at spissen har vært rotert 
omkring sin egen lengdeakse, som en borspiss . Disse skadene består av enkelte små, makro
skopiske avspaltninger som utgår fra den ene sidekanten på ventralsiden i spissens nedre del. 
Dersom disse skadene er tolket riktig og representerer bruksspor, har trolig spissen fungert som 

Figur 7. Diverse redskape,; alle av flint. a: Endeskraper på flekke. b: Pren/syl/bor eller stor utgave av «nøkle
gårdspiss» (jf Fig 6) . c: Pren/syl/bor med trolig dobbeltfimksjon som skrape!'. d oge: Skrapere. Stiplet, hvit linje 
markerer kanter med retusj. Foto: Kirsten J. Helgeland, KHM. 
Figure 7. Some tools of.flint. a: Endscraper made on blade. b: Awlldri/1 ora bigger vers ion of "nøklegård point ". 
c: Awl/dri/1 with possible twin fu nction as scraper d and e: Scrapers. Dotted, white lines mark retouched edges. 
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en ordinær borspiss. Det kan likevel ikke utelukkes at også denne spissen kan ha vært benyttet 
som syl, pren eller lignende. 

I motsatt ende av spissen, i avslagets proksimale del, har redskapet en regulær, konveks form, 
tildannet med steil kantretusj (se fig. 7c). Dette antyder at redskapet også kan ha vært brukt som 
skraper. Det er imidlertid usikkert hvorvidt den proksimale delen er ment å ha skraperfunksjon 
eller om formen er et resultat av at man har ønsket et behagelig og velegnet grep eller håndtak 
på spissredskapet. Det som kan svekke tolkningen om skraperfunksjon er at sentrale deler av 
den eventuelle skrapereggen ligger på avslagets proksimalside, der slagbu len er delvis intakt og 
hvor ventralsiden har en uttalt konveks form. Dette må kunne sies å avvike noe fra «skraper
normen», der eggen vanligvis tildannes i avslagets distalende, og der en konkav ventralside ofte 
synes å ha vært en preferanse. Ved å velge distalsiden slipper man problemer med slagbulen, 
og dersom ventralsiden i tillegg er konkav gir dette en spissere eggvinkel , noe som igjen øker 
skrapereggens «gripeevne» (økt funksjonalitet). Til tross for at redskapet som beskrives her, 
ikke har hatt en helt optimal skraperfunksjon, kan man ikke se bort fra at det har vært benyttet 
som skraper. At en eventuell skraperegg er tilvirket i den mindre egnede proksimalenden frem
for distalenden, kan eventuelt forklares med at redskapet har hatt en dobbeltfunksjon, der man 
valgte å legge spissfunksjonen til distalsiden. 

Fem av de andre sekundærbearbeidede stykkene må kunne kalles mer ordinære eller typiske 
skrapere (se utvalg; fig. 7a, 7d og 7e). En skraper er laget på en flekke, de resterende fire på 
avslag. Alle har skraperegg i distal, hvorav tre har bevarte slagbuler i proksimal. Skrapereggen 
er tildannet med steil kantretusj fra en, i hovedsak, konkav ventralside. Fire er konvekse skra
pere, mens en har rett skraperegg. Forskjeller med hensyn til form og størrelse kan skyldes ulike 
bruksområder, men kan også være et resultat av en lite normert tilvirkning. 

På bakgrunn av sekundærbearbeding og makroskopiske bruksspor, er det også skilt ut fem av
slagskniver av flint. Samtlige har/har hatt velegnede skjæreegger, som gjennom slitasje bærer 
preg av bruk. Fordi knivene ikke har den typiske, regulære, skråbuete (ende)retusjen på motsatt 
side av kniveggen, må de kunne sies å være av den uformelle typen. Tre av knivene er imidler
tid laget på større avslag, noe som kan sies å være typisk for avslagskniver fra denne perioden 
(Apel 2001 :216-229; Ebbesen 1980). 

Kjerner og avslagsmateriale av flint 

Det er i alt funnet 12 kjerner av flint på boplassen, hvorav 8 er bipolare og 4 uregelmessige. 
Gitt at kjernene er representative for avslagsteknologien , så indikerer de at det ikke har foregått 
noen serieproduksjon av regulære eller standardiserte emner på boplassen. Det uretusjerte og 
retusjerte avslagsmaterialet er på alle måter variert, og antyder også en, i tradisjonell forstand, 
lite regulær primærproduksjon. Nøklegårdspissenes forskjelligartede emner (se over og Knuts
son og Knutsson i appendiks dette bind) støtter tolkningen om en lite standardisert primær
produksjon, særlig fordi spissene i antall utgjør mer enn 50 % av det sekundærbearbeidede 
funnmaterialet og mer enn 6 % av det totale antallet funn. Avslag som i tradisjonell forstand 
kalles regulære, som flekker og mikroflekker, finnes knapt. Det er følgelig vanskelig å se at det 
har ligget noen sterke føringer bak produksjonen av emner på lokaliteten. (se også mer under 
«Teknologi og råstoff» senere i artikkelen). 

Bergartsøksa 

Det er funnet en bergartsøks på boplassen (fig. 8). Øksa har en tydelig skade i eggpartiet, i form 
av en større eggavspaltning, og eggfragmentet er ikke gjenfunnet. Nakkepartiet har også omfat
tende skader, nærmest knuseskader, etter gjentatte slag mot nakken. Øksa er heislipt og firesi
dig, med rette, veldefinerte smalsider og svakt hvelvede bredsider. Største bredde har vært ved 
egglinjen, hvorfra det er en markant og regelmessig avsmalning mot nakken. Grunnet skadene 
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i nakkepartiet er det vanskelig å si noe sikkert om den opprinnelige nakkeformen. Det mediale 
tverrsnittet er symmetrisk, tilnærmet rektangulært, der forholdet mellom bredside og smalside 
er noe høyere enn 2: l. Sett fra smalsiden på den intakte delen av eggpartiet synes eggen å ha 
hatt en relativt symmetrisk plassering, uten veldefinerte eggfasetter på noen av bredsidene. Det
te kan tal e for at øksa har vært skjeftet som en rettøks. Sett fra eggsiden på det intakte eggpartiet 
ser man imidlertid at eggen har vært skjev. Om man forlenger egglinjen videre fra den intakte 
delen av eggpartiet, mot en tenkt (ut i fra symmetri), motstående smalside, så synes skjevheten 
å ha vært betydelig. Dette indikerer at øksa også kan ha vært skjeftet som en tverrøks. 

Det veldefinerte, firesidige tverrsnittet plasserer øksa entydig blant de neolittiske typene. Grun
net fragmenteringen er det likevel vanskelig å gi en eksakt og sikker typebestemmelse. Øksa 
har imidlertid flest likhetstrekk med de tykknakkede typene, og om man skulle velge ut en av 
disse, synes vestlandsøks å være det mest nærliggende alternativet. 

Fragmenteringen av øksas egg og nakke kan ikke forklares som intensjonell omhugging eller 
oppskjerping. Det forutsettes derfor her at skadene skyldes bruk. Den betydelige eggskaden, 
der ca. 2/3 av eggen synes å ha blitt avspaltet i ett stykke, inntraff etter alt å dømme under or
dinært bruk, mens øksa enda var hel og skjeftet. De omfattende knuseskadene i nakkepartiet, 
oppstått ved gjentatte slag mot nakken , kan derimot ikke sies å være typiske eller forventede 
bruksskader oppstått ved vanlig bruk av en skjeftet øks. Denne fragmenteringen kan imidlertid 
forklares dersom øksa, etter eggavspaltningen, var i bruk uskjeftet, som meisel , stemjern eller 
lignende. Den gjenværende delen av eggen utgjorde da eventuelt redskapets funksjonelle del , 
og analogt til hvordan man bruker en hammer på en meisel i dag, kan man ha slått stein, gevir 
eller treklubbe mot redskapets nakke for å tilføre kraft i bevegelsesretningen. 

Det er ikke påvist produksjonsavfall fra øksetilvirkning på boplassen, og det avspaltede egg
fragmentet er ikke gjenfunnet. Dette sannsynliggjør for det første at øksa ikke er laget på bo
plassen, samtidig kan det også bety at øksa allerede var fragmentert og tiltenkt en sekundær 
funksjon som meisel da den ble tatt med til boplassen Uf. dolkebladfragmentene). 

Figur 8. Fragmentert.firesidig bergartsøks. Fotomontasje etterfoto av Kirsten J. Helgeland, KHM 
Figure 8. Fragmented, .four-sided stane axe. 
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Øksa er laget av en finkornet, grønnlig bergart. Med unntak for noen brune, tynne lister av et 
jernoksydholdig mineral, fremstår bergarten som homogen. Det er ikke foretatt noen geologisk 
analyse, men råstoffet er trolig basalt eller eventuelt en finkornet diabas. Disse råstoffene finnes 
ikke i fast fjell i lokalitetens nærområde, der all berggrunn er av larvikitt. Det kan likevel ikke 
utelukkes at det finnes tilsvarende, velegnet basal t/diabas i de geologisk varierte morenefore
komstene i området. Det finnes imidlertid ingen andre indikasjoner på at øksa er tilvirket på 
stedet (jf. fraværet av produksjonsavfall) . 

Øvrige bergartsfunn 

Blant de øvrige bergartsartefaktene finnes det tre slipeplatefragmenter av sandstein. Det ene 
fragmentet har en karakteristisk regulær, konkav nedsliping på den ene siden, som med stor 
sikkerhet er et resultat av bruk. De to andre fragmentene er derimot mindre distinkte. Det ene 
av disse har ikke gjenværende spor av slipeflate, men ble funnet i samme graveenhet som det 
sikre fragmentet og er av identisk råstoff. Dette fragmentet kommer derfor trolig fra samme 
slipeplate som det sikre fragmentet. Begge di sse fragmentene er av en rødlig sandstein , ikke 
ulik rød ringerikssandstein. 

Det siste fragmentet er av en lysere, gulaktig og mer kvartsrik sandstein. Fragmentet har to ned
slipte sider, hvorav den ene siden er antydningsvis konkav, mens den andre er plan. Ingen av sli
peflatene er spesielt regelmessige. At stykket har få distinkte trekk kan skyldes at sandsteinen er 
hard (høyt kvartsinnhold) og/eller at bruken har vært begrenset. Slipeflatene kan imidlertid også 
ha blitt dannet naturlig, ved skuring mot annen stein/berg under istransport. Dette kan eventuelt 
forklare hvorfor ingen av sidene er spesielt konkave og de til dels uregelmessige slipeflatene. 

Det er også funnet en fragmentert knakkestein av bergart. Råstoffet er en relativt grovkornet 
kvartsitt. Knakkesteinen er spaltet, men om man ut i fra det gjenværende fragmentet antar at 
redskapet har vært noenlunde symmetrisk, så har den vært av en middels stor/tung type. Knak
kesteinen kan ha inngått i hard, direkte avspaltningsteknikk på flint, en teknikk som synes å ha 
vært den dominerende på boplassen (se mer under «Teknologi og råstoff»). 

Foruten flint, er det funnet avfallsmateriale av kvartsitt og kvarts. Dette avfallsmaterialet er 
generelt lite distinkt, og det er ikke funnet sekundærbearbeidede stykker av noen av råstoffene. 
Hovedparten av materialet er av en grovkornet kvartsitt, og sammenlignet med flint, synes ikke 
dette råstoffet å ha vært spesielt velegnet som råstoff. Et fåtall stykker har likevel plattformer og 
slagbuler, noe som muliggjør at deler av dette materialet kan ha inngått i en eller annen form for 
primærtilvirkning. Mangelen på sekundærbearbeidet materiale kan eventuelt bety at produksjo
nen har vært begrenset til testing, hvorfra man har funnet råstoffene lite egnede. 

TEKNOLOGI OG RÅSTOFF 

Funnmaterialet fra boplassen gir i utgangspunktet et lite enhetlig inntrykk med hensyn til tekno
logi- og råstoffbruk. Spesielt dolkematerialet av flint, men også bergartsøksa, er eksempler på 
tilvirkning med høy teknologisk kompetanse, der tilgangen til velegnet råstoff også må ha vært 
god. Hovedparten av det øvrige funnmaterialet er derimot karakterisert ved produksjon som 
ikke har krevd like høy teknologisk kompetanse, og ved et kvalitetsmessig variert råstoffutvalg. 
Sistnevnte kommer til uttrykk gjennom det man i tradisjonell forstand vil kalle mindre regulære 
kjerner, avslag og redskaper. 

Dersom dette mindre krevende, teknologiske nivået er representativt for brukerne av boplassen, 
impliserer dette at dolkene, og kanskje også bergartsøksa, ikke er produsert lokalt/regionalt av 
brukerne. Dette er en lite problematisk tolkning med hensyn til dolkematerialet, ettersom det er 
faglig enighet om at tilsvarende dolker er produsert av spesialister og importe1t. Dette støttes 
også av at det naturlig kun har fantes strand-flint tilgjengelig lokalt/regionalt, der knollene har 
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vært små og mengden begrenset Uf. Jaksland Bind I). Det er derfor lite sannsynlig at man lokalt/ 
regionalt kan ha funnet velegnet flint for emner til større, råstoffkrevende redskaper. 

Hvorvidt bergartsøksa er laget av brukerne, er et mer åpent spørsmål. Det er ikke funnet pro
duksjonsavfall av lignende råstoffer på lokaliteten. Det er derfor lite som tyder på at øksa er 
produsert på stedet. Råstoffet kan imidlertid ha fantes lokalt/regionalt i morene, og brukerne 
kan derfor ha laget øksa på en annen lokalitet i området. Tilvirkningen av øksa har likevel 
forutsatt en annen type teknologisk kompetanse enn den som er dokumentert i tilknytning til 
den øvrige littiske produksjonen på øklegård 1. Samtidig synes øksetilvirkningen å ha fulgt en 
betydelig høyere grad av normering enn hva som er tilfelle for den øvrige produksjonen, som 
kan oppfattes som lite standardisert. Videre, og som tidligere nevnt, har øksa enkelte, mofolo
giske fellestrekk med vestlandsøksene. Dette er en type som knyttes til Sørvest- og Vestlandet, 
og som ofte ble laget av grønnlige, svakt metamorfoserte basalter/diabaser, såkalt grønnsteiner 
Uf. Alsaker 1987). Dette er råstoffer som har store likhetstrekk med råstoffet nøklegårdøksa er 
laget av. 

Sett under ett finnes det således flere indikasjoner på at øksa kan være anskaffet uten i fra. 

Dersom øksa eventuelt er en variant av en vestlandsøks, kan dette for øvrig også bety at øksa 
ikke er samtidig med det øvrige funnmaterialet, ettersom typen er betydelig mer vanlig i kon
tekster som er eldre enn overgangen senneolitikum/eldre bronsealder (se mer under datering). 

Forutsatt at dolkematerialet er importert, fremstår brukernes flintteknologi som mindre avan
sert, uten spesielle krav til høy teknologisk kompetanse. Primærtilvirkningen er preget av bi
polar og plattfonnteknikk, der selve avspaltningsteknikken i hovedsak synes å ha vært en hard, 
direkte teknikk (se også Knutsson og Knutsson i appendiks dette bind) . Redskapsmaterialet er 
preget av «enkle» redskaper, med en relativ stor formmessig og morfologisk variasjon innenfor 
den enkelte redskapskategorien . 

Det er også store kvalitetsmessige variasjoner i flintråstoffet, også innenfor de enkelte redskaps
gruppene. Alt fra finkornede senonkvaliteter til grove danienkvaliteter har vært benyttet. Den 
påtagelige variasjonen antyder en begrenset tilgang til homogent flintråstoff. Innslag av grove 
og mindre egnede silikater er trolig et uttrykk for det samme, i alle fall om disse råstoffene var 
ment å være et supplement til flinten . Dette tilsier at flintråstoffet i hovedsak har vært strandflint 
fra lokale forekomster. Disse forekomstene var begrensede og har i hovedsak bestått av mindre 
knoller av varierende kvaliteter Uf. Jaksland Bind I). 

Det som i tradisjonell forstand kan oppfattes som en lite regulær og enkel flintteknologi, har 
etter alt å dømme vært påvirket av den begrensede og varierte råstofftilgangen. Det finnes imid
lertid også andre forutsetninger av betydning for teknologien og hvordan denne oppfattes. I for
utgående periode (mellomneolitikum), ble det produsert regulære flekker på sylindriske kjerner, 
noe som igjen var grunnlaget for tilvirkningen av typiske tangepiler. Disse kjernene, flekkene 
og tangepilene medvirker sterkt til at flintteknologien fra denne perioden oppfattes som særlig 
regulær. I et kronologisk perspektiv forsterkes oppfattelsen av regularitet ytterligere gjennom 
at avslagsteknologien før dette igjen (i deler av tidligneolitikum) var preget av en mer «irre
gulær» avslagsproduksjon. Analogt til dette og med et tradisjonelt perspektiv på teknologi, kan 
utfasingen av regulær flekkeproduksjon i mellomneolitikum, til fordel for «irregulær» avslags
produksjon i senneolitikum, oppfattes som en endring i teknologisk strategi hvor standardisert 
primærproduksjon igjen blir mindre viktig. Disse endringene fra en standardisert til en mindre 
stadardisert produksjon skyldes etter alt å dømme endring i pilspissteknologien. 

Dersom kun graden av parallelle sidekanter og rygger er et mål på teknologisk nivå, og alene 
bestemmende for hvor regulær produksjonen har vært, så kan man vanskelig være uenig i at 
produksjonen på Nøklegård 1 fremstår som lite regulær. Hvis regulariteten derimot måles i 
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hvordan man har oppfylt intensjonene i produksjonen, så stiller det seg annerledes. Da kan så
kalte «uregelmessige» e ll er lite standardiserte avslag og redskaper også oppfattes som deler av 
en vellykket og regulær produksjon. 

Forutsatt at brukerne på Nøklegård ikke selv sto for spesielt kompetansekrevende produksjon, 
som for eksempel tilvirkning av flintdolker, har de trolig ikke hatt særlig behov for høy tekno
logisk kompetanse ved deres gjøremål på stedet. Den øvrige redskapsti lvirkningen og avslags
teknologien synes også å vise at et slikt behov ikke har vært til stede. 

Sett fra et råstoffperspektiv er det for øvrig li te sannsynlig at råstoff- og samtidig spesielt kom
petansekrevende produksjon, knyttet til større flintredskaper, har foregått i regionen, grunnet 
den begrensede råstofftilgangen. 

Flintteknologisk kompetanse kan i denne perioden også ha vært påv irket av at flint var på vei 
ut, til forde l for bronse. 

FuNNSPREDNING 

VERTIKAL FUNNDISTRIBUSJON 

Mer enn 84 % av funnene kommer fra lag 1, i overkant av 14 % kommer fra lag 2, mens under 
2 % av funnene kommer fra lagene 3-4 (jf. tab. 3). Funn fra ulike lag kan ikke ski ll es kronolo
gisk gjennom typologi , teknologi eller stratigrafi , og funn under lag 2 er gjort i ruter der det er 
høy funnfrekvens i lag l og 2. Dette antyder at krono logiske funnrelasjoner er uavhengige av 
funndybde. Fordi funnmater ialet også er antallsmessig begrenset, antas det her at den vertikale 
funnfordelingen ikke har noen kronologisk signifikans (se også datering og bruksfase) . Den 
vertikale spredningen av funn skyldes etter alt å dømme naturlige prosesser i undergrunnen. 

I den videre tolkningen samles alle funn fra samme rute med samme xy-koordinat i en enhet, 
uavhengig av lagtilhørighet. Funnspredningen tolkes deretter i ett horisontalplan (xy-planet). 

HORISONTAL FUNNDISTRIBUSJON 

Den horisontale funnspredningen (fig. 9) viser to avgrensede og atskilte hovedkonsentrasjo
ner av funn, en i søndre og en i nordre del av boplassen. Disse vil heretter benevnes søndre 
og nordre aktivitetsområde. Utenfor og mellom disse aktivitetsområdene var funnfrekvensen 
generelt svært lav. De ca. 115 m2 som er gravd utenfor funnkonsentrasjonene utgjør ca. 65 % av 
utgravd flate , samtidig kommer under 10 % av funnene fra disse funnmessig perifere områdene. 

Ut fra funnspredningen , omfatter det nordre aktivitetsområdet et areal på ca. 15 m2. Dette 
aktivitetsområdet innbefatter ca. 20 % av det tota le antallet funn fra lokaliteten. Funnene kan 
knyttes ti l to tettliggende konsentrasjoner. Det er ikke funnet rester etter sikre ildsteder eller 

Lag Antall funn % av alle funn 
I 746 

2 127 

3 12 

4 0 

Sum 885 

Tabell 3. Vertikalfimndistribusj on. 
Table 3. Vert i cal find distribution. 

84,3 % 

14,4% 

1,4 % 

0 % 

;::: 100% 

Gravd areal Antall funn / m2 (pr lag) 
174,25 111 2 4,3 

38,25 111 2 3,3 

7,00 111 2 1,7 

1,25 111 2 0 
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Figur 9. Totalfimnspredning. A: Alle.fimn pr graveenhet vist som graderte punkt i graveenhetens senter. B: Funn 
pr graveenhet vist som koter (minimum pr graveenhet = 2, ekvidistanse = 2) . Grafikk: Lasse Jaksland. 
Figure 9. Ceneral.find distribution. A: Alljinds illustrated through graduated symbols. B: Find distribution i/lus
trated with isarithms (min imum pr unit = 2, equidislance = 2). 
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-- Alle funn (min.=2, ekv.=2) 
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Nøklegård 1 

0 Bor/Syl/Pren 

• Skraper 
0 Avslagskniv 
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Figur JO. Funnspredning av ulike.fi111ntype1; med total.fi111ntetthet (alle.fi111n) vist i bakgrunnen som koter (min. 
= 2, ekv. = 2). A: Bergartsøks, dolkefi·agmente,~ andre stykker med ove,flateretusj og nøklegårdspisser: B: Bor/ 
syler/prene,~ skrapere, avslagsknive,~ avslag med diverse retusj, .fragmenter med diverse retusj, bipolare kjerner 
og uregelmessige kjerne,'. Grafikk: Lasse laks/and. 
Figure 10. Distribution of various types, with total num ber offinds illustrated with isarithms in the background 
(min. = 2, equidistance = 2). A: Stone axe, daggerfi··agments, other pieces with surface retouch and "nøklegård 
points ". B: Awls/drills, scrapers, knives made on flakes, flakes with diverse retouch, .fragments with diverse re
touch, bipolar cores and irregular cores. 
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andre strukturer i dette aktivitetsområdet, men det finnes indikasjoner på at stein kan være ryd
det bort (se mer under beskrivelsen av det enkelte aktivitetsområdet). 

Det søndre aktivitetso1mådet dekker et areal på omkring 45 m2
, og innbefatter i underkant av 

70 % av det totale antallet funn. Hovedparten av funnene i søndre aktivitetsområde kan knyttes 
til tre tettliggende funnkonsentrasjoner, i nordre del av området. Disse ligger på rekke langs en 
akse fra sørøst til nordvest. Heller ikke i dette aktivitetsområdet ble det påvist sikre ildsteder, 
men forekomsten av et tilnærmet steinfritt område i søndre del skyldes trolig rydding (se mer 
under beskrivelsen av det enkelte aktivitetsområdet). 

AKTIVITETSOMRÅDER 

De romlige og kronologiske relasjonene mellom funnene på en boplass er påvirket av en rekke 
forhold. Grad av samtidighet, antall besøk, de enkelte besøkenes varighet, funksjon, egentlig 
arealbruk, gruppestørrelse og organisering, er alle faktorer av betydning for tolkningen. Fun
nene fra denne undersøkelsen kan imidlertid ikke knyttes til daterte og innbyrdes relaterbare, 
stratigrafiske kontekster, noe som gjør det vanskeligere å si noe sikkert om enkeltfaktorer av 
betydning for besøkets/besøkenes karakter. Dette medfører at tolkningen må gjøres med visse 
forbehold. 

Det antas blant annet at nære romlige relasjoner betyr samtidighet. Dette er ikke nødvendigvis 
riktig, da forskjellige og/eller lignende aktiviteter kan ha foregått på samme sted i ulike bruks
faser/til ulik tid. Motsatt, kan samtidig aktivitet ha foregått forskjellige steder. Det forutsettes 
likevel her at funnmateriale med romlige relasjoner til ett aktivitetsområde eller en funnkonsen
trasjon , er resultatet av kronologisk sammenhengende og avgrenset aktivitet, utført av samme 
gruppe individer. Dette impliserer imidlertid ikke at romlig atskilte aktivitetsområder ikke kan 
være samtidige. 

En annen nødvendig forutsetning er at mønstrene i den horisontale funnspredningen først og 
fremst gjenspeiler intensjonell, menneskelig aktivitet. Det vil si at det antas at den generelle 
horisontale funnspredningen er lite påvirket av senere forstyrrelser, som naturlige prosesser og/ 
eller senere aktivitet på stedet. 

DET NORDRE AKTIVITETSOMRÅDET 

De ca. 160 funnene i det ca. 15 m2 store, nordre aktivitetsområdet er i hovedsak ubearbeidede 
avslag, fragmenter og splinter av forskjellige flinttyper og kvaliteter (se fig. 9 A og B og fig. 
10 A og B). Flintavfallet kan i stor grad knyttes til funnkonsentrasjonen med tyngdepunkt sør i 
aktivitetsområdet, mens den nærliggende nordre konsentrasjonen har en høy andel sekundær
bearbeidet materiale. Det er funnet tre bipolare kjerner, og avfallsmaterialet, som i hovedsak er 
tilknyttet den søndre funnkonsentrasjonen , representerer etter alt å dømme en knakkeplass, der 
det er produsert redskapsemner av flint. 

Innenfor aktivitetsområdet er det blant annet funnet dolkefragmenter/stykker med overflatere
tusj , nøklegårdspisser, kniver og en fragmentert bergartsøks. Dolkefragmenter og det øvrige 
knivmaterialet utgjør samlet en relativt stor andel av redskapene i aktivitetsområdet. Dette an
tyder at knivbruken har vært omfattende, og videre at slakting kan ha vært en sentral aktivitet. 
To av knivene ble riktignok funnet perifert i forhold til aktivitetsområdet, men dette styrker 
snarere enn svekker tolkningen, da spesielt den innledende delen av slakteprosessen kan ha 
vært blodig/grisete, og derfor holdt bort fra annen aktivitet. Den videre tilberedningen av slaktet 
kan ha foregått mer sentralt, noe beliggenheten for hovedtyngden av knivmaterialet kan antyde. 

En annen funntype som er relativt godt representert i det nordre aktivitetsområdet, er nøkle
gårdspissene (fig. 11). Det er i alt funnet ni stykker, og ut i fra funksjonsanalysen (Knutsson 
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& Knuttson appendiks dette bind) er det sannsynlig at fire av dem har vært i bruk, mens tre er 
ubrukte. De to siste er såpass varmepåvirket at graden av bruk vanskelig kan bestemmes. Fore
komsten av brukte og ubrukte nøklegårdspisser antyder at redskapstypen både er brukt og til
virket innenfor aktivitetsområdet. Bruken kan knyttes til bearbeiding av relativt hardt materiale 
som hom og/eller bein Uf. Knutsson & Knutsson appendiks dette bind). Dersom forekomsten 
av de ubrukte spissene er knyttet til tilvirkning, kan det også ha vært laget emner til spissene på 
knakkeplassen i aktivitetsområdet. 

Det ble ikke påvist kulturlag eller sikre strukturer innenfor aktivitetsområdet, men det ble fun
net en hel del oppsprukket/forvitret stein. Noe av denne steinen er trolig varmepåvirket og kan 
stamme fra ildsteder. Det fantes imidlertid ingen distinkte, avgrensede konsentrasjoner av stein 
som kunne tolkes som sikre, utvaskede ildsteder. Oppsprukket/forvitret stein ble for øvrig ob
servert mange steder i det omkringliggende landskapet, også på steder med topografi som er lite 
egnet for aktivitet. Dette antyder at fragmenteringen av stein i aktivitetsområdet og i omgivel
sene ellers også har vært påvirket av naturlige prosesser, som frost og skogbrann. Det ble funnet 
kullbiter i torva og i alle minerogene lag, over hele boplassen. En stor andel av dette kullet skal 
sannsynligvis tilskrives skogbranner Uf. også kildekritisk diskusjon i fellesdelen , Bind I) . 

Med unntak for selve aktivitetsområdet, der hovedtyngden av funnene er gjort, var det relativt 
mye stein i grunnen. Dette antyder at aktivitetsområdet kan være ryddet. Det plane og antatt 
ryddede arealet er stort nok til at det kan ha stått en liten hytte eller et telt på stedet. Det ble 
imidlertid hverken påvist sikre stolpehull eller rester av en teltring. Det omtalte, periodevise 
vannsiget på denne delen av lokaliteten har medført fuktig undergrunn , og er et argument for at 
stedet ikke har vært spesielt godt egnet for oppsetting av telt eller hytte. 

Bruksspor nøklegårdspisser 

• Brukt 

• Ikke brukt 

o Kan ikke bestemmes <[t> 
-- Alle funn (min.=2, ekv.=2) 

Figur //. Spredning av nøk/egårdspisser; inndelt etter foreko mst av bruksspol'. 
Figure //. Distribution of«nøk/egård points» divided by wear traces. 

~ 
N 
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0ET SØNDRE AKTIVITETSOMRÅDET 

Også i det ca. 45 m2 store, søndre aktivitetsområdet utgjør ubearbeidede avslag, fragmenter og 
splinter, av varierende flintkvalitet, hovedtyngden av funnene (se fig. 9 A og B og fig. 10 A og 
B). Hovedparten av dette avfallsmaterialet kommer fra tre , tettliggende funnkonsentrasjoner i 
nordre del av aktivitetsområdet. Funnkonsentrasjonene er distinkte, har relativt høy funntetthet 
og innbefatter fire kjerner. Disse funnkonsentrasjonene representerer trolig knakkeplasser. 

Det er også funnet en hel del redskapsmateriale innenfor aktivitetsområdet. Begge de bor-/syl-/ 
prenlignende redskapene er funnet her, en i nordre og en i søndre del. Samtlige fem skrapere 
kommer også fra dette aktivitetsområdet. En lå i utkanten i øst, mens de resterende fire lå godt 
samlet i utkanten i søndre del. Et av borene/sylene/prenene ble funnet i tilknytning til skraper
ansamlingen , og på motsatt side av spissen har dette redskapet en skraperlignende konveks og 
steil kantretusj. Den nære tilknytningen til skraperansamlingen antyder at redskapet har hatt en 
dobbeltfunksjon , brukt som både skraper og spiss (jf. diskusjon omkring dette redskapet under 
«Funn» tidligere). 

Hele 47 av de totalt 56 nøklegårdspissene ble funnet i det søndre aktivitetsområdet. En høy 
andel synes ut i fra bruksspor å ha vært i bruk (fig. 11 og Knutsson & Knutsson appendiks 
dette bind) Spissenes fordeling generelt, eller fordelingen etter grad av bruk (fig. 11), gir ingen 
entydige mønstre innenfor aktivitetsområdet. Antatt brukte og ubrukte spisser er funnet både i 
tilknytning til knakkeplassene og utenfor disse. Dette antyder at spisser både er brukt og tilvirket 
innenfor store deler av aktivitetsområdet, og at det trolig også er produsert emner til spissene på 
knakkeplassene. Spissene er brukt til bearbeiding av relativt hardt materiale, som horn og/eller 
bein (jf. Knutsson & Knutsson appendiks dette bind). Det høye antallet nøklegårdspisser som 
er funnet, tilsier at denne bearbeidingen har vært en sentral aktivitet innenfor aktivitetsområdet. 

Heller ikke i det søndre aktivitetsområdet ble det påvist kulturlag eller sikre strukturer. Parallelt 
til aktivitetsområdet i nord ble det funnet oppsprukket/forvitret stein som kan ha vært varme
påvirket og som kan stamme fra ildstedsbruk, men også her er det vanskelig å avgjøre i hvilken 
grad fragmenteringen av stein skyldes naturlig eller menneskelig påvirkning. 

Et ca. 6 m2 stort areal i søndre del av aktivitetsområdet skilte seg på flere måter fra øvrige deler. 
Dette var plant og steinfritt, hadde en høy redskapsandel og begrenset med avfallsmateriale 
(ingen knakkeplass). I utkanten av dette området, som etter alt å dømme har vært ryddet, lå 
det et titalls hodestore, og noe større, steiner. Disse steinene kan være spor etter at det har stått 
en levegg, et telt (teltring) eller lignende på stedet. I motsetning til i nordre del av boplassen, 
er grunnen her veldrenert og tørker fort opp, og har sånn sett vært bedre egnet for opphold i 
fuktige perioder. 

Relasjoner, funksjonelle forskjeller og likheter mellom søndre og nordre aktivitetsområde vil 
bli diskutert i det avsluttende tolkningskapitlet. 

DATERING OG BRUKSFASE 

RADIOLOGISK OG TYPOLOGISKfTEKNOLOGISK DATERING 

Det ble funnet to brente beinfragmenter fra ubestemte landpattedyr et godt stykke ned i funn
førende lag på lokaliteten. Beinfragmentene antas å ha sammenheng med den påviste stein
alderaktiviteten , og ett av fragmentene ble 14C-datert til 1910-1745 cal. BC, det vil si til siste 
del av senneolitikum eller overgangen senneolitikum/bronsealder. 

Den radiologiske dateringen samstemmer godt med dateringen av det øvrige funnmaterialet. 
Typologiske trekk som forekomst av dolker (type I) og store avslagskniver, og teknologiske 
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trekk som flateretusjering og avslagsproduksjon fremfor flekkeproduksjon , passer utmerket 
med en datering til senneolitikum (Lomborg 1973, Ebbesen 1980, Petersen 1999, Apel 2001). 

Kun ett av gjenstandsfunnene kan eventuelt rokke ved den dateringsmessige samstemtheten. 
Dette er den firesidige bergartsøksa som har likhetstrekk med en vestlandsøks, en øksetype 
som er mer vanlig i tidligere deler av neolitikum. Det er imidlertid funnet vestlandsøkslignende 
typer i senneolittiske kontekster tidligere, for eksempel i Skrivarhelleren (Prescott 1991 :55, se 
også Bergsvik 2002). Dersom bergartsøksa fra øklegård likevel er fra en tidligere periode i 
neolitikum, så får dette uansett ikke særlig store konsekvenser for de overordnede tolkningene, 
ettersom funnmaterialet ellers entydig kan dateres i tråd med 14C-dateringen til senneolitikum 
eller overgangen senneol itikum/bronsealder. 

BRUKS FASE 

Funnene fra boplassen må i all hovedsak kunne sies å være typologisk og teknologisk samti
dige. Hovedtyngden av funn er riktignok fordelt i to atskilte aktivitetsområder, men disse ligger 
nær hverandre, og relasjonene aktivitetsområdene i mellom tyder vel så mye på samtidighet 
som på det motsatte (se senere diskusjon). Videre er det totale antallet funn fra boplassen be
grenset til kun 885. Ut i fra funn og funnforhold forutsettes det her at lokaliteten har vært brukt 
i en fase, av samme gruppe, gjennom ett eller et flere besøk (se også senere diskusjon). Av åpen
bare kildekritiske årsaker kan lengden på bruksfasen eller antallet besøk vanskelig bestemmes 
med stor grad av sikkerhet. Dersom kun mengden litti sk materiale brukes som et mål for hvor 
omfattende og langvarig aktiviteten kan ha vært, er det imidlertid vanskelig å se at funnene kan 
skyldes mer enn ett litt lenger, eller et fåtall kortvarige besøk, med en tidshorisont som ligger 
innenfor en, eller maksimalt noen ra sesonger. 

TOLKNING AV AKTIVITETEN PÅ NøKLEGÅRD I 

Det finnes en rekke spor etter aktivitet fra senneolitikum og tidlig bronsealder i regionen 
(Mikkelsen 1989 m. ref.) . Disse sporene er i hovedsak løsfunn, av blant annet slipte flintøkser, 
flateretusjerte dolker, sigder, spyd- og pilspisser, og enkle skafthulløkser. Flere av gjenstands
kategoriene er godt representert innenfor en radius på 10-20 kilometer fra Nø klegård I. I siste 
del av senneolitikum og i tidlig bronsealder har det med stor sannsynlighet derfor fantes fast 
bosetning i området, der deler av ervervet har vært fundert i husdyrhold og/eller korndyrking 
(jf. Mikkelsen 1989:318-322, se også Gjerpe og Bukkemoen 2008). 

I det følgende forutsettes det at aktiviteten på øklegård 1 kan relateres til en fastboende og 
ell ers jordbrukende gruppes utnyttelse av utmarksressurser. Den faste bosetningen antas å ha 
ligget nærmere kysten , innenfor en radius på noen få km fra Nøklegård l . 

Denne modellen impliserer at det har tatt kort tid å gå mellom den faste jordbruksbosetningen 
og lokaliteten i skogsbeitet. Det har således ikke vært behov for mer solide konstruksjoner 
på lokaliteten, som for eksempel en hytte, og kanskje er dette noe av forklaringen på at sikre 
spor etter solide konstruksjoner ikke er funnet. Kort avstand mellom den faste bosetningen og 
lokaliteten kan forøvrig også bety at brukerne ikke overnattet på Nøklegård 1. 

Sam let antyder dette, til tross for et begrenset funnmateriale, at lokaliteten med stor sannsynlighet 
er besøkt flere ganger. Fordi det forutsettes at lokaliteten ble benyttet av samme gruppe, betyr 
likevel ikke flere besøk nødvendigvis en mer tilfeldig funnspredning enn ett, lengre besøk. Hvor 
og hvordan man gjorde ting, fra besøk til besøk, kan ha fulgt samme organisasjonsmønster. 
Vi antar derfor at funnspredningen på Nøklegård l avspeiler planlagt, intensjonell og relatert 
aktivitet, og at funnspredningen dermed er et egnet grunnlag for analyse av romlig organisering. 

De to aktivitetsområdene utviser både likhetstrekk og forskjeller. Topografisk sett ligger de i 
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forskjellige og atskilte (mikro)landskapsrom. Det søndre på en liten, skrinn terrasse, det nordre 
på en lavereliggende, mektigere løsmasseflate i et passpunkt. Terrassen i sør er godt drenert, 
mens flaten i passpunktet i nord ikke er det. Til tross for atskillelse og topografiske ulikheter, 
har likevel aktivitetsområdene en tydelig, romlig relasjon. Terrassen er forbundet med flaten 
i passpunktet gjennom en kort, godt farbar løsmassekorridor, der det også ble funnet enkelte 
artefakter. 

Det er gjort mer enn tre ganger så mange funn i det søndre som i det nordre aktivitetsområdet. 
Forutsatt at fordelingen av de littiske funnene er representative for aktivitetsnivået i de to 
områdene, så betyr dette at en stor andel av den totale aktiviteten har foregått i det søndre 
aktivitetsområdet. Det er imidlertid ingen arealmessige begrensninger ved det nordre området 
som skulle tilsi en slik skjevfordeling. Tvert i mot er flaten i nordre del av lokaliteten faktisk 
betydelig større enn den i sør. Flaten i nord er likevel noe mer utsatt for vind og grunnen 
betydelig fuktigere store deler av året, enn hva som er tilfelle for søndre del av lokaliteten. Dette 
forklarer trolig noe av ulikheten i funnmengde/aktivitetsnivå. 

Forskjeller i aktivitetsnivå er imidlertid også påvirket av hvilke typer aktivitet som foregikk 
i de to ulike aktivitetsområdene. Knakkeplasser viser at tilvirkning av emner til redskaper 
har foregått i begge områder, dog i betydelig større grad i det søndre området. Det samme 
gjelder tilvirkning og bruk av nøklegårdspisser. Det som først og fremst skiller de to aktivitets
områdene funksjonelt , er fordelingen av knivmateriale (inkl. dolkefragmenter), skrapere og 
øvrige spisser. Til tross for at det nordre aktivitetsområdet inneholdt mindre enn 1/3 av det 
totale antallet funn , ble 7 av i alt 11 kniver (inkl. dolkefragmenter) funnet her. Når det gjelder 
skraperne og de øvrige spissene, så ble samtlige funnet i det søndre aktivitetsområdet. Dette 
viser at fordelingen av aktivitet mellom søndre og nordre aktivitetsområde ikke kun kan ha 
vært styrt av vær og vind, men at enkelte aktiviteter kan ha hatt faste plasser i landskapet, 
etter funksjon. Skraperansamlingen, der 5 av 6 skrapere (inkl. dobbeltredskapet) ble funnet 
innenfor et 2 m2 stort areal i det søndre aktivitetsområdet, mer enn antyder at aktiviteten også 
var underlagt romlig organisering innenfor det enkelte aktivitetsområdet. 

Funnspredningen antyder en relativt omfattende knivbruk i det nordre aktivitetsområdet, 
og en omfattende bruk av skrapere i det søndre aktivitetsområdet. Innenfor tradisjonelle 
tolkningsrammer kan dette bety at slakting har utgjort en viktig aktivitet i nordre del, mens 
bearbeiding av skinn/hud har hatt en tilsvarende vekt i søndre del av lokaliteten. 

Med de markante forskjellene i fordelingen av kniver og skrapere, kan man si at det søndre og 
nordre aktivitetsområdet funksjonelt sett utfyller hverandre, at de er deler av en helhet. Dette 
styrker også tolkningen om samtidighet og relasjoner mellom de to aktivitetsområdene. 

Lokaliseringen til skogsbeltet taler sterkt for at brukerne var i området for å utnytte 
utmarksressurser. Det distinkte innslaget av kniver og skrapere kan videre være et argument for at 
deler av aktiviteten på lokaliteten var knyttet til henholdsvis slakting og skinn-/hudbearbeiding, 
der det bearbeidede viltet ble fanget eller jaktet i lokalitetens oppland. Fordi det ikke var bevart 
nærmere bestembart beinmateriale på lokaliteten, er det imidlertid vanskelig å si noe sikkert om 
hva slags vilt man utnyttet. Med utgangspunkt i funnforhold og det det øvrige funnmaterialet 
kan dette likevel diskuteres. 

Det er ikke funnet en eneste pilspiss av flint, noe som er høyst uvanlig ved undersøkelser av 
lokaliteter fra perioden. Mangelen på pilspisser av flint medfører lav sannsynlighet for at det 
har vært jaktet i tradisjonell form med pil og bue. Tilgangen til vilt kan eventuelt ha vært sikret 
gjennom bruk av feller. Så vidt oss bekjent er det ikke registrert spor etter enkle fangstgraver 
eller større fangstsystemer i området. Til tross for at større hjortedyr som elg også kan tas 
i andre typer feller, som for eksempel spyd-, pilglidere og snarer (jf. Botn 1996), forbindes 
forhistorisk storviltfangst først og fremst med bruk av fangstgraver, eller rusesystemer (eller 
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også jakt med pil og bue). Det antas derfor her at brukerne av lokaliteten ikke fanget eller jaktet 
storvilt i området. 

Ulv, gaupe, rev, røyskatt og mår, er eksempler på vilt av mindre størrelse som kan ha fantes 
i området i senneolitikum, og som kan ha vært tatt i feller med åte. Fra historisk tid er det 
dokumentert en rekke metoder og felletyper egnet til fangst av tilsvarende arter (Botn 1996). 
Om man ser bort fra de enkleste fellene, snarene, har flere av fellene vært relativt komplekse og 
bestått av forskjellige mekaniske deler av ulike materialer (op. cit.). Komplekse feller er også 
kjent fra bronseladeren i Danmark (Jensen 1979:44). Tilvirkningen, vedlikeholdet og oppsynet 
med denne type feller har trolig vært ressurskrevende. Dersom fellene sto i samme område over 
tid, er det sannsynlig at fangstsystemet har vært drevet og vedlikeholdt med utgangspunkt i en 
fast base. Den undersøkte lokaliteten på Nøklegård kan ha vært en slik base, der man tilvirket, 
vedlikeholdte og holdt oppsyn med fellene, og der man bearbeidet vilt som var fanget. 

Bearbeiding av vilt er som nevnt en aktivitet som er egnet til å forklare kniv- og skraper
materialet på lokaliteten. Hva så med nøklegårdspissene, som uten sammenligning er den 
desidert største gjenstandsgruppen, og som derfor bør ha inngått i sentral aktivitet på lokaliteten? 
Bruks- og slitesporsanalysene sannsynliggjør at spisstypen har vært et håndholdt risse- og 
hullutvidingsverktøy, brukt på hardt materiale, som bein og/eller hom (Knutsson og Knutsson 
appendiks dette bind). Resultatene av bruks- og slitesporsanalysene gir likevel ingen entydige 
svar på nøyaktig hva som ble bearbeidet og tilvirket. 

En mulighet er at spissene ble benyttet i forbindelse med tilvirkning av bein-, horn- eller 
tannperler, eller eventuelt andre gjenstander av tilsvarende råmateriale. Råstoffet til en slik 
produksjon kan da eventuelt ha kommet fra viltet som ble fanget. 

Innenfor den skisserte fangstmodellen, og særlig dersom det har vært benyttet mekanisk 
komplekse feller, kan man også tenke seg at nøklegårdspissene har vært brukt i forbindelse 
med tilvirkning og vedlikehold av fellene. Fra historisk tid vet man at forskjellige typer av 
spente feller kunne ha relativt komplekse utløsningsmekanismer, bestående av flere bevegelige 
smådeler Uf. Botn 1996). Tilsvarende feller er også kjent fra forhistorisk tid i Skandinavia 
(Jensen 1979). Det er særlig små, gjennomhullede deler, med feste for sene eller tråd, der 
man har ønsket å bruke noe sterkere enn treverk, som kan tenkes å ha vært tilvirket ved hjelp 
nøklegårdspissene. Det relativt høye antallet spisser som er funnet, kan eventuelt også bety at 
disse delene ble skiftet ofte, grunnet slitasje og/eller fragmentering som oppsto da fellene ble 
utløst. 

Uavhengig av nøyaktig hva nøklegårdspissenes bruksområde har vært, antyder funn og 
funnforhold at den overordnede aktiviteten har vært tilknyttet fangst og bearbeiding av vilt. 
Det er videre argumentert for at det trolig ikke er fanget eller jaktet storvilt, men vilt av mindre 
størrelse, som ulv, gaupe, rev, røyskatt eller mår. Felles for disse artene er at de alle er pelsdyr, 
og at de gjennom store deler av historien, og trolig også forhistorien, har vært ettertraktede 
nettopp på grunn av pelsen. 

Denne type pels var etter all sannsynlighet også etterspurt i andre regioner, særlig i regioner 
der tilgjengeligheten var mer begrenset. For jordbrukssamfunnene som fantes omkring Oslo
fjorden i senneolitikum kan derfor pelsverket ha utgjort viktig kapital i overregionale kontakt
og byttenettverk. I relasjonene med områder lenger sør (dagens Sør-Skandinavia), kan man for 
eksempel tenke seg at pelsverk kan ha blitt byttet mot metall (bronse) og større flintredskaper, 
som økser og dolker Uf. Mikkelsen 1989, Prescott 1995, Solberg 1994). Dolkematerialet fra 
Nøklegård viser at menneskene på stedet var knyttet til sosiale nettverk som i minste fall strakte 
seg til Sør-Skandinavia. 
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ENGLISH SUMMARY 

Nøklegård 1 is located in Porsgrunn municipality, Telemark County, 900 m and 10° east of 
Nøklegård (farm) yard, 3 km west of the fjord Langang and 250 m east of the county border 
between Telemark and Vestfold. The site is situated in undisturbed forest terrain , partly on a 
terrace and partly in a pass, 93-90 m.a.s.l on the northeast side of a north-to-south-going range 
of hi lis. The site is mostly sheltered from the elements by landscape on higher leve Is. 

During the 2006 surveying five test pits were examined. Two of these con ta i ned a few chrono
logically undistinctive artefacts of flint. Presupposed that the site was bound to the shore at the 
time of occupation, the site was shore line-dated to the early Mesolithic/preboreal period. 

The main part of the excavation was undertaken in 2008 by the E18 Brunlanes Project. An area 
of 174, 25 m2 was investigated, and the site is regarded as completely excavated. In total , 885 
finds are recorded; 883 consist of lithics, mainly flint, whereas two are bumt bone fragments. 
The majority of finds are from two separate, but related, activity areas in which no preserved 
culture layers or other reliable features are found. A chronologically distinct assemblage was 
recovered, including fragments of surface retouched daggers. This demonstrated that the site 
was occupied in a much later period than preconceived. The site had not been bound to the 
shore. Typological characteristics date the activity to the last part of the Neolithic. A 14C date 
from one of the two bumt bone fragments corresponds with the typologi cal dating. The bone 
fragment was dated to 1910-1745 cal. BC, that is, the last part of the late Neolithic or the Neo
lithic/Bronze Age transition. 

56 small , morphologically similar flint points were discovered at the site. The type is not pre
viously known and was identified as "Nøklegård point" . The "Nøklegård points" make up more 
than 50 % of the retouched flint artefacts, which can only mean that the points were part of a 
central activity on the site. To decide the function of the points, every complete and broken 
point was included in a wear trace analysis. During the analysis, macro- and microscopic wear 
traces- and damage were studied. Experimentally produced "Nøklegård points" were tested on 
various userelated areas. Traces from wear and functional tests give an unambiguous conclu
sion. All the data support that the "Nøklegård points" were handheld carving- and perforating 
tools, used on bone or antler (Knutsson and Knutsson appendix this volume). 

Despite the unambiguous results , the facts alone cannot answer for which specialized activity 
the points were used. However, adding more archaeological information can expand the level 
of interpretation. 

The num ber offinds from the site is limited, but can still be the result of repeated visits. Coastal 
farmers in the region have probably used the site as a base for utilization of wildemess resour
ces. Many knives and scrapers and the connection to forest, imply that both hunting and proces
sing of game were important at the site. The game might have been hunted in the upland, close 
to the site. Since conventional points of flint have not been discovered, bunting with bow and 
arrow is not an option. Pitfalls or other, )arger trapping systems have not been found in the area. 
Possibly, this means that big game was not hunted by the people at Nøklegård 1. 

Examples of small size game which could be found and trapped with bait in the area in the 
late Neolithic, are wolf, lynx, fox, stoat and marten. The manufacture, maintenance and super
vision of these kinds of traps could have been resourcedemanding. If the traps were located in 
the same area over time, it is possible that the trapping system was run and maintained from a 
permanent base. Nøklegård 1 could have been such a fixed occupation site in relation to hunting 
and trapping of small game. 

Game processing could explain the knives and scrapers in the assemblage. But what about the 
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"Nøklegård points," by far the !argest artefact group? The points should be an important ele
ment, central to the activity at the site. One possible explanation is that the "Nøklegård points" 
were used in the production of beads made of bone, anti er or teeth, or other objects of similar 
raw materials . Trapped, small size game would give raw material for this type of production. 

Within the existing hunting model outlined above, the "Nøklegård points" could also have been 
exploited in connection with the manufacture and maintenance of traps, especially if mechani
cally complex traps were in use. Historically, different types of stretched traps are known which 
had complex releasing mechanisms, composed of several, moveable bits and pieces. Based on 
the results from the analysis of the "Nøklegård points", small, perforated parts with grips for 
sinew or thread - preferably stranger than woodwork, might have been manufactured by the 
points. If the "Nøklegård points" were thus employed, the great num ber of points indicate, that 
these parts were replaced regularly due to wear and/or fragmentation during the releasing of 
traps . 

Whether the "Nøklegård points" were employed in the manufacture of traps or not, the finds 
and find conditions imply that the overall activity at the site has been connected to hunting 
and processing of game. It is argued that game of a small er size, like wolf, lynx, fox, stoat and 
marten were hunted and trapped, not big game. All of these species are fur bearing an i mais. 
Through most of history, and probably also prehistory, these animals were much coveted due 
to their fur. 

The results from the investigation have great research potential. The site has an unusual find 
combination and generally there are excavated few undisturbed sites in the Oslofjord region 
from this period. 
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Sky - forhistoriske dyrkningsspor 

C56297, Sky 4070/2, Larvik kommune, Vestfold 

Dag Erik Færø Olsen, Per Persson og Tore E. Sveistrup 

INNLEDNING 

Varia 81 - Sky dyrkningsspor 

I 2005 gjennomførte Vestfold fylkeskommune arkeologiske registreringer langs traseen for ny 
El8 mellom Sky i Vestfold og Nøklegård i Telemark. I den forbindelse ble det på gården Sky 
påvist forhistorisk dyrkning i åkerprofiler (ID-97842-97843; Iversen 2007). Siden lokalitetene 
lå i direkte konflikt med anleggelsen av veien, ble det bestemt å foreta nænnere undersøkelser 
for å hente ut ny informasjon ved bruk av andre naturvitenskapelige metoder enn de brukt under 
registreringen. Mikromorfologiske analyser av jordlagene påviste tre mulige dyrkningslag som 
deretter ble 14C-datert. Resultatene peker på to hovedfaser med jordbruksaktivitet, i romertid 
og vikingtid. 

LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

Undersøkelsesområdet ligger omtrent 80 moh. og har opprinnelig vært en sammenhengende 
dyrkningsflate (fig. I og 2). Det undersøkte 01mådet ligger på nordsiden av veien, og er avgren
set i nord av en bratt skrent og en kjerrevei , og mot øst av dagens gårdstun. Mot sør avgrenser 
El 8 og i vest blandingsskog. O1mådet er en del av innmarken til gården Sky, og har i nyere tid 
vært brukt til beite og slått. Flaten har helning nord-sør/øst-vest, og er meget fuktig og myrlendt 
i nedre del mot El 8. 

Figur 1. Flyfoto over Sky og omgivelse,; mot nordøst. Gården ligger omtrent i midten av bildet. Farrisvannet i 
bakgrunnen. Foto: Tom Heibreen. 
Figure 1. An aerial view of Sky and its surroundings (facing northeast). The modernfarm can be seen in the een
/re, in front of the lake Farrisvannet. 
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Figur 2. Topografisk kart over Sky. A: med strandlinje hevet til 7,5 moh. som tilsvarer romertid. Ekv. = 5m. B: 
Ekv. = 1 m. Grafikk: Per Persson. 
Figure 2. Topographical map of Sky and its surroundings . A: Wilh an assumed shoreline al 7.5 m.a.s. l. cor
responding to the early fron Age. Equidistance = 5m. B: Microtopographical map, with excavation trenehes in 
red. Equidistance = I m. 
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200 300 400 m ~ 
Figur 3. Flyfoto over Sky med sjakter ji-a registrering ogji-a undersøkelsen 2008, Foto i Statens Vegvesen. 
Figure 3. Ortophoto of the Sky farm. Both the 2006 search trenehes and the 2008 excavation site is marked in 
red. 

På en høyde sør for gården Sky er det tidligere registrert to gravrøyser (JD-1 I 6029). 

Under registreringen ble det gravd seks sjakter på nordsiden av El8 og fem på sydsiden, se 
figur 3 og 4, samt Frode Iversens rapport (Iversen 2007:82- 84). Fire kullprøver fra sjaktene 
ble datert, tre av dem fra utgravingsområdet på nordsiden av veien (fig. 4), og en fra sørsiden . 
Sistnevnte ble datert til merovingertid (ibid:83). Figur 4 gjengir funnplassene for det daterte tre
kullet, og dateringene er med i sammenstillingen av dateringsresultatene nedenfor. Det er ingen 
tvil om at lagkonteksten til de tre dateringene er den samme som den for undersøkelsen i 2008. 

PROBLEMSTILLINGER OG MÅLSETTINGER 

Hovedmålsettingen med undersøkelsene var å gjenfinne de registrerte dyrkningslagene og ta ut 
vitenskapelige prøver for å nænnere kunne fastslå hvorvidt lagene representerte gammelt jord
bruk eller naturlige prosesser. Hva som eventuelt var dyrket i området, samt når dette skjedde, 
var også prioritert. Mikromorfologiske prøver av jordlag kan si noe om lagdannelse og kulturell 
påvirkning gjennom dyrkning og bearbeiding av jorden. Pollenprøver kan si noe om hva som 
eventuelt har blitt dyrket, og til sist kan 14C-dateringer tidsfeste eventuell jordbruksaktivitet i 
området. 

Sky fremstår i dag som en forholdsvis marginal gård, men det er ikke sikkert det var slik 
tidligere. Man ville derfor se om det kan ha vært jordbruk der i forhistorisk tid, slik registrering
ene antydet. 
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Figur 4. Sjakterfi·a registreringen, utgravingen og profiltegninger medfi111nstedfor daterte kul/prøver: Grafikk: 
Per Persson. 
Figure 4. Plan of the 2006 search trenehes (red) , the 2008 excavation trenehes (grey) and the location of sec
tions, from which three radiocarbon samples were dated. Equidistance = 0. I m. 
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METODISK TILNÆRMING 

Tykke jordlag i nedre og utflakende del av hellende terreng, såkalte kolluvier, kan forekomme 
naturlig gjennom at berg forvitrer og materialet transporteres nedover sammen med andre løs
masser og danner avleiringer nedenfor berget. Innlandsisen dekket hele den skandinaviske halv
øyen frem til for 12 000 år siden, noe som er kort tid i et geologisk perspektiv, og forvitringsjord 
er derfor relativt sjeldent her. Lokalt kan det likevel ha betydning avhengig av berggrunnen, 
og larvikitten rundt Sky kan forvitre og danne såkalt "kjosegrus" som ligger i deltaliknende 
formasjoner ved berg i trakten. 

Kolluvium kan også være resultat av dyrkning, og spesielt pløying transporterer jordmasser i 
skråninger. Slike lag har iblant vært gjenstand for naturvitenskapelige undersøkelser i forbin
delse med en del arkeologiske undersøkelser (b la. Øye 2002, Bårdseth 2008, Engelmark & 
Linderholm 2008, Gjerpe 2008). Oppbyggingen av masser har i hovedsak skjedd i jernalder og 
helt frem til moderne tid, og i spesielle tilfeller kan dette utgjøre lag som er flere meter tykke. 

En van lig måte å undersøke dyrkningslag på, er å grave sjakter med gravemaskin for å få fram 
jordprofiler. Man graver ned til undergrunnen, og deretter dokumenterer man profilene. Dette 
blir gjort gjennom foto og tegning, og i dette tilfellet ble de tegnet i målestokk 1: 10. Sjaktene 
ble nummerert fortløpende fra 1- 5, og profilene fikk nummer basert på sjakt og hvilken side 
den var på. Ut fra dette blir profil 1.1 det østlige profilet av sjakt 1, mens 1.2 den vestlige. Alle 
sjakter, profiler og uttaksteder for vitenskaplige prøver ble til slutt målt inn med totalstasjon . 

jORDMIKROMORFOLOGISKE PRØVER 

Hovedproblemstillingen forut for undersøkelsen var å finne ut om de tykke jordlagene var dan
net gjennom dyrkning eller naturlige prosesser. For å få klarhet i dette ble det utført analyser 
av tynnslip fra jordprøver tatt ved undersøkelsen. Dette ble utført av Tore E. Sveistrup, og 
resultatene er gjort rede for i en separat rapport (Sveistrup 2009). Kun et kort sammendrag av 
Sveistrups viktigste resultater blir presentert nedenfor. 

Prøvene for de mikromorfologiske undersøkelsene ble i hovedsak tatt ut i sjiktgrenser, og hver 
av disse prøvene dekket dermed 2 sjikt. Prøvetakingsboksene hadde dimensjonene 75 x 55 x 40 
mm. De er laget i aluminium og består av en ramme og to lokk. Prøvene ble tatt ut ved at ram
men ble presset horisontalt inn i profilveggen på de forutbestemte plassene og tatt ut uforstyrret. 
De to frie flatene ble preparert og lokkene satt på (fig. 5). 

Prøvene ble sendt til Laboratory of Petrology and Mineralogy, Ghent University, Belgia for pre
parering av tynnslip . På laboratoriet ble prøvene etter tørking impregnert med epoxy. Prøvene 
ble først satt under vakuum, og flytende epoxy ble tilsatt og sugd opp slik at porene ble fylt da 
vakuumet gradvis ble fjernet. Etter at prøvene igjen var under normalt trykk og porene fylt, ble 
de satt til herding. Ved avsluttet herding får prøvene karakter av stein. Deretter ble en tynn skive 
av prøven skåret, slipt og polert på begge sider. Den ble montert på en glassplate, og hadde en 
tykkelse på omtrent 30 µm . Tynnslipene ble studert under polarisasjonsmikroskop i planpolari
sert lys som gjør det mulig å skille mellom ulike jordfragmenter. Ulike jordsmonnsegenskaper 
kan også skilles fra hverandre, og fra mineraler eller andre mørke komponenter. Bilder ble tatt 
med digitalkamera direkte i mikroskopet, og tynnslipet ble også skannet med fotoskanner (fig. 
6). 

Valg av steder for undersøkelse og prøvetaking ble gjort i de tilgjengelige profilene. De utvalgte 
undersøkelsesstedene Sky 1. l og Sky 3 .1 lå om lag 23 m fra hverandre (fig. 7). Sky 1.1 lå om 
lag 1 m høyere i terrenget enn Sky 3.1. Det laveste partiet var grunnvannspåvirket i begge 
profilene. Beskrivelsen av jordprofilene ble gjennomført etter en norsk tilpassing av FAOs ret
ningslinjer for beskrivelse av jordprofiler (Sveistrup 1984). 
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Figur 5. Prøvetaking.for mikromo,fologiske 
undersøkelse,: Foto: Dag Erik Færø Olsen. 
Figure 5. Collection of samples.for mi
cromorphological studies. 

Figur 6. Eksempel på tynnslip. Disse kommerfra de dypeste prøvene i sjaktene I. I og 3. 1. Størrelsen er 75 x 55 
mm og 0, 03 mm tykt. 
Figure 6. Thin sections.fiwn the two profiJes (1. I and 3.1) subject to micromorphological analysis. The pre
sent examples are ofsoils 79- 89 cm and 70- 80 cm below the surface respectively. Actual size = 75 x 55 mm. 
Thickness = 0.03 mm. 
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Figur 7. De f em undersøkte sjaktene.fi·a 2008. Gra.fikk: Steinar Kristensen. 
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Figure 7. The.five trenehes excavated during 2008. The two studied sections are marked with a red line. Orange 
lines are modern roads. Equidistance = i mete1'. 

ANDRE VITENSKAPELIGE PRØVER 

Jordmasser fra de fleste lagene i profilene 1.1 og 3.1 ble flottert for å få ut trekull til 14C
dateringer. Prøvene fikk unike nummer fra 1- 11 , samt relatert til profil- og lagnummer. Pol
lenprøver ble tatt ved å først lage et v-formet hakk i profilet fra topp til bunn for å komme til 
mest mulig uforstyrrede masser. Deretter ble reagensrør presset inn i hakket med omtrent 5 cm 
mellomrom gjennom hele profilet, og serien ble tatt nedenfra og opp. Til slutt ble prøvene tettet 
med kork, og seriene fikk navn bestående av bokstav og nummer (A 1- A I 0) som ble skrevet 
på prøvene samt markert på tegningene. Pollenprøvene ble ikke analysert ut fra en vurdering 
av potensialet til pollenanalyser. Det er feilkilder tilknyttet konteksten til pollenmateriale fordi 
pollen kan bevege seg nedover i de stratigrafiske lagene. I slike tilfeller gir det feil innslag av 
organisk materiale samt yngre dateringer, sett i forho ld til vedartsbestemmelse og 14C-datering 
av trekull fra samme kontekst (Gjerpe 2008: 194) Det ble også tatt en makrofossilprøve fra pro
fil 3.1 som i stor grad ble brukt som ekstra prøvemateriale for 14C-dateringer. 

UNDERSØKELSEN 

Det ble til sammen brukt 10 dagsverk på undersøkelsene i felt. 8 dagsverk ble brukt av feltleder 
Dag Erik Færø Olsen og assistent Eirik B. Utne til avdekking og dokumentasjon. Resten ble 
brukt av gravemaskinfører, innmåler og Tore Sveistrup på uttak av prøver. I uke ble brukt på 
etterarbeid og rapportskriving. 

Det ble gravd fem mindre sjakter med 10- 12 m mellomrom (1 - 5) i nedkant av dagens slåtte
mark, i den utflatende og konkave delen av sørvendt liside (fig. 8). 
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Figur 8. Oversikt over området etler utgraving. Bilde tatt mot sørvest. Foto: Dag Erik Færø Olsen. 
Fig ure 8. View of the excavation site. Photo fac ing south west. 

Det var her man under registreringen hadde påvist mulig fossil dyrkningsaktivitet, og det ble 
gravd på tvers av de innmålte registreringssjaktene. På grunn av omrotet stratigrafi antok man 
at registreringssjakt 1.1 ble påvist i nedre del av utgravingssjaktene 1 og 2. Dette var imidlertid 
vanskelig å avgjøre med sikkerhet da nedre del av området var forholdsvis myrlendt og fuktig, 
og mye påfyllt stein , dreneringsgrøfter og veiter gjorde det vanskelig å få lange, sammen
hengende sjakter. Til tross for dette ble det gode profiler i sjaktene 1- 3, mens 4 og 5 ble fyllt 
med vann etter kort tid, og ble kun målt inn digitalt. 

På grunn av forho ldene i nedre (søndre) del av sjaktene, ble kun øvre (nordre) del av sjaktene 
1- 3 dokumentert, og kun de østlige profilene. Profilene 1.1 , 2.1, og 3.1 ble dokumentert i må
lestokk I: I 0, og trekull- og pollenprøver ble tatt fra alle. Mikromorfologiske prøver ble kun tatt 
fra profilene l. l og 3.1 etter samråd med Tore Sveistrup, og de to profilene ble prioritert i fort
settelsen. Det er også disse profilene som vil bli videre presentert i denne rapporten, men profil 
2. 1 og 1.1 var i stor grad like og representerer sannsynligvis de samme prosessene. 

PRO FILBESKRIVELSER 

I det følgende vil dokumentasjonen og resultatene bli presentert. I undersøkelsen på Sky stod 
jordforskeren selv for innsamling av de mikromorfologiske prøvene. Arkeologer og naturvitere 
har forskjellig bakgrunn for forståelse av prosessene man skal dokumentere og analysere, og 
som det fremgår av tabell 1, bruker Sveistrup helt andre standardiserte benevnelser og beskri
ve lser av jordlag, sjikt og profiler enn hva som er vanlig innenfor arkeologien. 

Lagene presentert i denne tabellen samsvarer godt med den arkeologiske dokumentasjonen av 
profilene, og utfyller den. På bakgrunn av dette vil først den arkeologiske dokumentasjonen 
presenteres, og deretter den naturvitenskapelige, for på best måte kunne belyse materialet og 
tolkningene som har fremkommet. 
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Figur 9. Profil 1.1, mot øst. Tegnet av Dag Erik Færø Olsen. 
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Figure 9. Section 1.1. Radiocarbon samples (=Kp), micromorphological samples (=Mm) and pollen samples 
(B+no) are all marked on the section. The pollen samples were never analysed. 

Profil 1. I var 350 cm lang, og ble tolket til å ha fem forskjellige stratigrafiske lag med samlet 
tykkelse ca. 100 cm (fig. 9, 10). De øverste 10- 20 cm bestod av torv og pløyelag (1). 

Lag 2 var mellom 10- 50 cm tykt, og var brunlig humusholdig med en del spredt stein og mye 
sand/grus. Det var spredt trekull i hele laget, og det ble tatt ut to treku llprøver. Kp 4 (C56297) 
ble tatt helt nederst i laget omtrent 230 cm fra profilets nordre del , og Kp 6 ble tatt i øvre del 
ca. 270 cm fra begynnelsen av profilet (fig. 9). Laget er tolket som et dyrkningslag, og tilsvarer 
20- 63 cm i tabell 1. 

Lag 3 var et tynt mørkegrått trekullholdig lag med sand og grus, og var ikke tydelig gjennom 
hele profilet. Det var mellom 3- 8 cm tykt, og det ble tatt ut en trekullprøve (Kp 5, C56297) 
rundt 200 cm fra profilets nordre del (fig. 9). Laget er trolig opprinnelig markoverflate, og det 
tilsvarer 65- 76 cm i tabell I. 

Lag 4a og 4b var morfologisk likt lag 3, og lå som to lommer inn i lag 5 som var undergrunnen. 

Figur 10. Oversikt over profil l. l. 
Bildet tatt mot øst. Foto: Dag Erik 
Færø Olsen. 
Figure JO. Section 1. 1. Photo.facing 
east. 
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Figur J I. Prqfil 3.1, mot øst. Tegnet av Dag Erik Færø Olsen. 
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TRa-329 AD255-385 

Figure I I. Section 3. J. Radiocarbon samples (= Kp), micromorphological samples (=Mm) and pollen samples (C 
and D+no) are all marked on the section. The pollen samples were never analysed. 

4a var ikke tydelig gjennom hele profilet, mens lag 4b strakte seg fra omtrent 210 cm fra nordre 
del og inn i lag 3, omtrent 70 cm lenger sør i profilet. Begge lagene var 2-4 cm tykke, og det 
ble ikke tatt ut trekullprøver fra lagene fordi de var tynne, samt at det var usikkert hva de re
presenterte. 

Som det fremgår av figur 9 ble det tatt en pollenserie B 1- B 12 omtrent 240 cm fra den nordlige 
delen av profilet, og den gikk gjennom alle lagene fra topp til bunn. Det ble også tatt ut fire prø
ver for mikromorfologiske analyser, markert på profiltegningen. De ble tatt omtrent fra midten 
av lag 2, og fra overgangen mellom lagene 2/3, 4a/5, og fra 4b/5. 

Profil 3.1 var lik 1.1 , i øvre del , men med stratigrafiske forskjeller i nedre del (fig. 11). Grunnet 
sterkt tilsig av vann i nedre del av sjakten, ble det dokumenterte profilet kun 230 cm lang. Det 
ble påvist syv stratigrafiske lag utenom undergrunn, som til sammen utgjorde en litt over 100 
cm tykk profil. Flere av lagene var brutt grunnet utrasninger, og det var vanskelig å følge lagene 
som en følge av stort tilsig av vann. 

Lag 1 var et torv-pløyelag mellom 5- 30 cm tykt. Lag 2 var 20- 30 cm tykt, bestod av brun sand, 
grus, stein og humus og samsvarer med lag 2 i profil 1. 1. Det ble tatt ut trekullprøve fra nedre 
del av lag 2, omtrent 30 cm fra profilets nordre del (Kp 7). Laget er tolket som dyrkningslag. 

Lag 3 var et tynt, mørkegrått sandholdig humuslag, og var ca. 5 cm tykt. Det var ikke tydelig 
gjennom hele profilet, og laget tilsvarer lag 3 i profil 1.1 . Kp 8 ble tatt 30 cm fra profilets begyn
nelse, og omtrent hele laget ble tatt ut som prøve. 

Lag 4 var brungrått med sand-silt, grus og humus. Det var I 0- 30 cm tykt, og dette laget ble 
ikke påvist i profil 1.1. Det ble tatt en trekullprøve (Kp 9) i nedre del av laget omtrent 70 cm 
fra nordre del. Laget kan representere en eldre dyrkningsfase, men det kan også være ti lsig av 
masser fra skråningen i nord hvor det ikke har vært dyrket. 
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Figur J 2. Profil 3. l . før 
uttak av mikromorfolo
giske prøve1c Bildet tatf 
mot øst. Foto Dag Erik 
Færø Olsen. 
Figure 12. Section 3. J. 
Photo jacing east. 
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Lag 5 bestod av sort sand-silt med en del humus, og var antagelig en overgang til lag 6 som var 
sort torv. Det var en uklar overgang mellom lagene, men de kunne skilles fra hverandre. Lag 5 
var 4- 6 cm tykt og ikke gjennomgående, mens lag 6 var I 0- 15 cm tykt og kun identifiserbart i 
de nederste 60 cm av sjakten. Lag 5 og 6 ble heller ikke påvist i profil 1.1 , og det ble tatt trekull
prøve fra lag 5 omtrent 150 cm fra profilets nordre del. Fra lag 6 ble det tatt en makrofossilprøve 
som senere ble brukt for 14C-analyse (C56297). Begge lagene er trolig eldre markoverflate. 

Lag 7 var et gråbrunt sand-siltlag med humus, 5- 30 cm tykt og gjennomgående i profilet. Dette 
laget ble heller ikke påtruffet i profil 1.1 , og kan ha vært opprinnelig undergrunn. 

Det ble tatt to pollenserier, Cl - C9 i nordre del av profilet, og Dl - D2 i søndre del. Det ble også 
tatt fire prøver for mikromorfologiske analyser (fig. 11 ). De ble tatt fra midten av lag 2, over
gangen mellom lagene 2/3/4, overgangen mellom lagene 4/5 og fra midten av lag 7. 

J ORDMIKROMORFOLOGISKE RESULTATER 

I det følgende blir det presentert et sammendrag av rapporten fra de jordmikromorfologiske 
undersøkelsene av profilene 1.1 og 3 .1. 

Noen meter nord for profilene var det fjellgrunn med tynt løsmassedekke. Nedenfor var arealet 
gradvis forsumpet fram til flaten hvor det gradvis fikk myrkarakter. De nedre delene av området 
var grøftet, men likevel forsumpet, delvis på grunn av at grøftene ikke syntes å være vedlike
holdt etter brakklegging av jordet. Figur 12 viser profilveggene hvor jordundersøkelsene og 
prøvetakingen ble foretatt. I tabell 1 presenteres en sammensti lling av de viktigste profildata og 
prøvetakingsdyp. Avsetningen jordsmonnet for de to profilene var utviklet i, var i hovedsak lik 
en grusholdig mellomsand med variabelt steininnhold. I profil 1.1 var stein innholdet noe høyere 
fra ca. 20 til 40 cm dybde enn i det andre profilet. Mye av steinen er skarpkantet og fø lgelig 
korttransportert. I begge profilene sto grunnvannet ca. 110 cm fra toppen på prøvetakingsste
dene. Siden det er et vannsig i området hvor sjaktene var gravd, vil vannet være oksygenrikt det 
meste av tiden og hindre reduserende forhold. Begge profilene hadde et 20 cm tykt pløyelag, 
og det tyder på at jorda ikke er bearbeidet med moderne jordbruksredskap da dette vanligvis 
gir et tykkere lag. Sjiktene under, til 63 cm i profil 1.1 og 48 cm i profil 3.1, viste begge samme 
tekstur som i pløyelaget. Det lavere steininnholdet i pløyelaget enn i underliggende lag i profil 
1.1, skyldes sannsynligvis steinfjeming i sammenheng med dyrkingen. 
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Profil Sky 1.1 Sky 3.1 
Dybde Benevning Dybde Benevning 

Sjikttykkelse og 0-20 cm Ap 0-20 cm Ap 
sjiktinndeling 20-63 cm Bwh 20-48 cm Bwh 

63-65 cm 2Ahb 48-55 cm 2Ahb 
65-76 cm 2Ahb/Bwb 55-62 cm 2Behb 
76-83 cm 2C/B 62-74 cm 3Hb 
83 cm+ 3C 74 cm+ 3Bshb 

Farge for de 0-20 cm Svært mørk gråbrun 0-20 cm Svært mørk grå 
enkelte sj ikt (10YR3/2) (1 0YR3/1) 
(i fuktig tilstand 20-63 cm Svært mørk gråbrun 20-48 cm Svært mørk gråbrun 
unntatt for (2 ,5YR3/2) (2,5Y3/2) 
dypeste sjikt 63-65 cm Svært mørk brun 48-55 cm Svært mørk grå 
som var våt) (10YR2/2) (2 ,5Y3/1) 

65-76 cm Svært mørk grå 55-62 cm Mørk grå 
(10YR3/1) (2 ,5Y 4/1) 

76-83 cm Svært mørk gråbrun 62-74 cm Svart 
(2 ,5Y3/2) (2,5Y2 ,5/1) 

83 cm+ Svært mørk gråbrun 74 cm+ Svært mørk gråbrun 
(2 ,5Y3/2) (2,5Y3/2) 

Jordart for de 0-20 cm Moldrik grusholdig 0-20 cm Moldrik grusholdig 
enkelte sj ikt mellomsand siltig mellomsand 

20-63 cm Moldholdig grusholdig 20-48 cm Moldholdig grusholdig 
siltig mellomsand siltig mellomsand 

63-65 cm Moldholdig ti l moldrik 48-55 cm Svært moldrik siltig 
grusholdig si ltig finsand 
mellomsand 

65-76 cm Moldholdig grusholdig 55-62 cm Moldholdig grusholdig 
siltig mellomsand siltig mel lomsand 

76-83 cm Moldfattig grusholdig 62-74 cm Torv med noe sand 
siltig mellomsand 

83 cm+ Moldfattig grusholdig 74 cm+ Moldholdig grusholdig 
siltig mellomsand siltig mellomsand 

Rotutvikling 0-20 cm Svært mange, svært fine 0-20 cm Svært mange, svært fine 
20-63 cm Mange, svært fine (til 40 cm) 20-48 cm Mange, svært fine 
63-65 cm Noen , svært fine 48-55 cm Noen, svært fine 
65-76 cm Noen, svært fine 55-62 cm Få, svært fine 
76-83 cm Få, svært fine 62-74 cm Få, svært fine 
83 cm+ Få , svært fine 74 cm+ Svært få , svært fine 

Sjiktgrense, 20 cm Skarp og pan 20 cm Skarp og plan 
skarphet og 63 cm Skarp og bølgende 48 cm Skarp og bølgende 
topografi 65 cm Skarp og bølgende 55 cm Skarp og plan 

76 cm Tydelig og bølgende 62 cm Tydelig og plan 
83 cm Tydelig og bølgende 74 cm Skarp og plan 

Prøvetakingdybde for 39-49 cm 33504 25-35 cm 33508 
mikromorfologiske 59-69 cm 33505 43-53 cm 33509 
undersøkelser 71-81 cm 33506 57-67 cm 33510 

79-89 cm 33507 70-80 cm 33511 

Tabell I. En sammenstilling av daraji-a pro.filbeskrivelsene i fe ir og prøvetakingsdybde for mikromo,fologiske 
undersøke/sel'; ved Tore Sveistrup. 
Table I . A derailed description o,fthe soil sections subjected ro micromorphological studies (Tore Sveistrup) . The 
various layers are described with regard to (from the top); basic c/assification and thickness, colow; soil texture, 
root development, horizontal boundaries and the location and fabel/ing of the thin sections. 
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Figur 13. Eksempel påfimn ved studier av tynnslip med mikroskop. A: Sky I. I 7 /- 8/ cm. Mikrostruktur, sand og 
gruskorn og treku/frester med cel/estruk.tw: B: Sky 1.1 71- 81 cm. Sannsy nlig hvilestadium av sopp, spesifikk for 
husdyrgjødsel. 
Figure J 3. Finds.fiwn the micromorphological studies. A: The microstructure of sand, grave! anda charcoal 

_Fagment with preserved celt structure (Sky 1.1, 71- 81 cm below ground leve!) . 8: A.fimgal spore indicating the 
presence of goat dung (Sky I. I, 71- 81 cm below ground fevei) . 

Det ble laget fire tynnslip for mikromorfologiske analyser fra hver av profilene 1.1 og 3.1, og 
profiltegningene (fig. 9 og 11) viser hvor prøvene er tatt fra. 

En generell konklusjon er at det synes som om massene gradvis har blitt mektigere med en 
jevn bevegelse av masser fra arealene ovenfor. Det er ikke noen tydelig sortering av materialet 
i grovt og fint materiale. En avsetning som vi ser her kan blant annet oppstå ved dyrking av 
områder i hellende terreng, hvor jordmasser gradvis beveger seg nedover under bearbeidingen. 
Hadde jordbevegelsen kommet som resultat av en plutselig hendelse med kraftig erosjon, for 
eksempel sammen med kraftig nedbør, ville det medført mer eller mindre sortering av jordmas
sen i finere og grovere masser under transport og sedimentasjon. 

I begge profilene ble det påvist mørke, gamle markoverflater med lysere sjikt under. Dette er 
resultatet av at lag som ligger dypere i dag har vært markoverflate tidligere. I noen tilfeller er 
det et skarpt lagskille som tyder på at overflatene ble erodert før ansamling av lag ovenfor, og at 
dette skjedde forholdsvis raskt. Lagene inneholder mye organisk materiale, og det har foregått 
mye biologisk aktivitet. Man kan ikke avgjøre om det er dyrkning, men god strukturdannelse er 
normalt typisk for kultivering. Det er spor etter tele, i form av tydelig mikroflate- og linsestruk
turer ned til 90 cm dybde. Det er ingen direkte spor etter bruk av landbruksredskap. 

Studie av tynnslipene i mikroskop viser at det i begge profilene er mye trekull i de nederste 
lagene. I de samme lagene ble det også påvist biologisk materiale som var hvi lestadie for sopp 
som lever på geitegjødsel (fig. 13). Bakgrunnen for denne tolkningen er basert på en uttalelse 
av Prof. Langohr i Ghent som mener at dette er tidligere beskrevet fra Storbritannia. 

Sammenstiller man de to tolkningene av profilene og prosessene de representerer, er de i stor 
grad sammenfallene. Arkeologenes tolkning av jordlag som dyrkningslag ble underbygget av 
den mikromorfologiske analysen, som også forklarte den morfologiske sammensetningen av 
lagene. Den naturvitenskapelige tilnærmingen viser et annet og mer omfattende begrepsapparat 
og en forståelsesramme som kan gi utfyllende tolkninger av de naturlige og kulturelle proses
sene som former et landskap. 

På bakgrunn av analysene av tynnslipene ble tre lag vurdert som mulige dyrkningslag. Med 
dette menes at lagoppbyggingen var av en slik karakter at det ikke kan forklares som 
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Bjerk Hassel Eik Ask Furu Kontekst 

10 14 1 Profil 1.1 , lag 3 
4 7 1 3 Profil 1.1 , lag 2 

Tabell 2. Vedartsbestemt trekull fra sjaktene på Sky 2008. Vedartsbestemmelse av Helge 1. Høeg. 
Table 2. !dentified woodji·om charcoal samples, S/..y 2008 (Helge 1. Høeg) 

Lab. nr. BC/AD BP Materiale Kontekst 
(kalibrert) (ukalibrert) 

T-18079 AD130-580 1675±100 Kull Sjakt 1.1 registrering 
T-18080 AD780-1215 1030±100 Kull Sjakt 1.2 registrering 
T-18081 AD580-880 1335±75 Kull Sjakt 2.2 registrering 
TRa-329 AD255-385 1730+30 Kul l, bjerk Profi l 3.1 , lag 6 
TRa-330 AD140-245 1820±35 Ku ll, bjerk Profi l 1.1, lag 3 
TRa-331 AD810-890 1190±25 Ku ll, bjerk/hassel Profil 1.1, lag 2 

Tabell 3. 14C-dateringerfi·a Sky. De tre øverste er fra registreringen, de tre andre er fra utgravingen i 2008. 
Table 3. Radiocarbon da tes from Sky. The three upper rows are fi-om the 2006 survey, the bottom three rows fi•'OJn 
the 2008 excavation. 

resultat av naturlige prosesser. I forlengelsen av dette er bearbeiding av jorden gjennom jord
bruk forklaringen av lagdannelsene (Sveistrup 2009). De aktuelle lagene var 2 og 3 i profil 1.1, 
og lag 6 i profil 3.1. Det ble sendt trekullprøver til vedartsbestemmelse fra de tre lagene (tabell 
2), og dette arbeidet ble utført av Helge I. Høeg. Deretter ble prøvene videresendt ti l Radiolo
gisk Laboratorium ved NTNU for 14C-datering ved bruk av aksellerator. Lag 2 og 3 ble (1. 1) 
datert til henholdsvis AD820- 890 (kalibrert), det vil si vikingtid, og AD 140- 245 (kalibrert), 
det vil si romertid (fig. 14). Lag 6 (3.1) ble datert til AD240-405 (kalibrert), det vil si romertid 
(fig. 14). 

Det ble som tidligere nevnt ikke utført analyser av pollenseriene, og det innsamlede materialet 
ble kassert. Det samme ble gjort med de overflødige trekullprøvene, mens restmaterialet fra de 
analyserte prøvene, ble katalogisert i gjenstandsdatabasen (C56297). 

VURDERING AV RESULTATENE 

De daterte lagene representerer bearbeiding av jorden i to hovedfaser, første gang i romer
tid og sist i vikingtid. Vedartsbestemmelsen (tab. 2) viste at det daterte trekullet var bjørk og 
hassel , løvtrær som ikke enkelt antennes ved skogbrann (Kaafjeld 2005). Om trekullet er tilført 
jorden som del av næringstilførsel eller av andre grunner, er ikke mulig å si med sikkerhet (jf. 
Iversen 2007:82). En mulig tolkning er at trekullet kan være rest etter et rydningslag som 
har blitt omrotet gjennom dyrkningsaktivitet. Massene har beveget seg nedover i flukt med 
terrengets helning, og gir et innblikk i aktiviteter som har foregått lenger oppe nænnere dagens 
gårdstun. Som det fremgår av tabell 3, sammenfaller og underbygger resultatene dateringene 
fra registreringen, og gir samlet et innblikk i forhistorisk jordbruksaktivitet på Sky. 

Gården er første gang nevnt i Biskop Eysteins jordebok fra rundt 1390, og navnet går tilbake 
til norrøn navnetradisjon (Lia 2008). To gravrøyser i utkanten av utmarksområdet peker på 
bosetning i førkristen tid , og samlet peker dette på et område som ikke nødvendigvis har vært 
marginalt tidligere, men som hadde god tilgang til sjøen og utmarksområdet lenger oppe i høy
den. Det er likevel ingen grunn for å anta at det har vært en storgård her i eldre jernalder, men 
resultatene kan tyde på en pennanent bosetning i eldre jernalder. Man vet at gården var etablert i 
høymiddelalder, og den kan med bakgrunn i resultatene sannsynligvis trekkes tilbake til viking
tid eller enda tidligere perioder. Man kan i lys av dette fastlå at problemstillingene forut for un
dersøkelsen har blitt besvarte gjennom bruk av andre metoder enn de brukt ved registreringen. 
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OxCal v4.1.3 Bronk Ramse" 2009 : r:5 Atmosoheric data from Reimer et at /2009\: 
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Figur 14. Kalibrering av 14C-dateringene fra Sky, OxCal v. 4. 1. 
Figure 14. Calibrated radiocarbon datesfrom Sky (OxCal v. 4.1) . 
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Utgangspunktet for utgravingen var å gjenfinne de mulige dyrkningssporene fra registreringen, 
for å avgjøre om de representerte kulturell bearbeiding av jorden, eller om de var resultatet av 
naturlige prosesser. Mikromorfologiske analyser av jordlag viste at det har foregått bearbeiding 
av jorden. Dateringene til romertid og vikingtid kan trolig knyttes til jordbruk på en dyrknings
flate som lå nærmere dagens gårdstun. 

UTFORDRINGER 

Tynnslip er en utmerket måte å dokumentere jordlag, og de egner seg også for nærmere un
dersøkelser av disse. Jordmikromorfologiske studier kan derfor ha et stort potensiale innenfor 
arkeologien. I forbindelse med denne studien av lagene på Sky hadde det vært ønskelig med 
tilgang til en samling med tynnslip av jordlag med en kjent historie. En slik komparativ sam
ling kan bygges opp med prøver fra naturlige og kulturelt dannede jordprofiler. Prøver kan 
for eksempel hentes fra markoverflater som gjennom eksperimentell arkeologi er anvendt til 
forskjellige aktiviteter. Det er først gjennom en komparativ studie at tolkninger av tynnslip fra 
arkeologiske lag blir troverdig, og internasjonalt finnes det også en del studier som tyder på at 
dette er mulig å gjennomføre (Macphail et al. 2003, Macphail et al. 2004). 

ENGLISH SUMMARY 

Archaeological surveys at Sky farm in 2006 identified buried agricultural soils <lating to the 
Tron Age (Iversen 2007). The site was selected for excavations and further studies using a 
range of scientific methods. Micromorphological analyses revealed agricultural activity in three 
separate soil layers. Radiocarbon <lates indicate two main phases of activity - during the Roman 
Iron Age and the Viking Age. 
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Appendiks 

CHAINE OPERATOIRE ANALYS AV UTVALDA FLINTARTEFAKTER FRÅN 

N ØKLEGÅRD I, PORSGRUNN KOMMUNE, TELEMARK FYLKE. - EN 

UNDERS0KNING AV TILLVERKNING OCH ANVANDNING. 

Av Helena Knutsson & Kjel Knutsson, StoneSlab. 

INLEDNING 

StoneSlab i Uppsala fick genom arkeolog Lasse Jaksland under våren 20 I O i uppdrag att genom
fora en funktionell analys av ett fyndmaterial från den senneolitiska bosattningen vid Nøkle
gård, Porsgrunn kommune, Telemark, undersokta av Fornminnesseksj onen, Kulturhistorisk 
museum, universitetet i Oslo. En ligt Jaksland har ett flertal auktoriteter på senneolitiska mate
rial sett på materialet och ingen har sett något liknande tidigare. Undersokningen tar darfor tag i 
en nyupptackt fomsakstyp vars kontexter och funktion ar helt outredda. Detta består av 56 hela 
och fragmentariska retuscherade avslag, redskap benamnda Nøklegårdsspetsar. 

Liksom i vår tidigare undersokning for detta projekt tar vi som utgångspunkt en analys baserad 
i Chafne Operatoire (t.ex. Sch langer 1994, Valentin Eriksen 2000, Apet 200 I) dar artefakternas 
tillkomsthistoria studeras som en sekvens av på varandra foljande handlingar och handelsefor
lopp. De enskilda fasema i ti ll verkningen återspeglas genom avspaltningar från bearbetning
en. Spår av anvandning består av avspaltningar och ursplittringar och dessutom av mikrosko
piskt identifierbara notningsytor, med poleringar och repbildningar (exempelvis Keeley 1979, 
Knutsson 1988b, Juel-Jensen 2003). 

En ana lys av handlingssekvenser kraver egentli gen att al la steg i ett foremåls livshistoria un
dersoks (Madsen 1986, L 'homme & Maury 1990). Den ar avsedd att placera varje artefakt i en 
kedja av handelser materiali serad genom en success ion av amnen, forarbeten i olika stadier av 
bearbetning, med lyckade såval som misslyckade och kasserade produkter. For att uppnå det 
måste således en process och hela dess arkeologiska vittnesbord i form av avfallsprodukter vara 
tillgangligt for analys. Det material från Nøklegård som har redovisas utgor sannolikt slutfasen 
av en sådan teknologisk/funktionell process. Vår presentation av en Chafne Operatoire av ma
terialet från Nøklegård måste forstås utifrån denna begransning. 

Mikroskadeanalys av materia let har en annan begransning. Anvandningsskador modifieras 
med stor sannolikhet under deponering efter bruk, genom olika så kallade post-depositionella 
processer (Pli sson & Mauger 1988, Levi -Sala 1996). På strandboplatser deponeras inte sallan 
kasserade redskap i hogenergetiska områden på boplatsen t.ex. i en sva llzon vid strandkanten. 
Nar stenredskap blir till sopor och hamnar i en hard e ll er eldstad, forandras deras yta avsevart, 
ofta spricker de också i små bitar. Trampning genom aktiviteter på boplatsen både under och 
efter den forhistoriska bosattningsperioden har en annan typ av påverkan på de deponerade 
redskapen, inte minst genom uppkomst av o li ka makroskador. I våra analyser tar vi hansyn till 
sådan påverkan, darfor utesluter vi syn ligt branda och patinerade redskap från mikroskadeana
lysen. Frågor kring Nøklegårdsmaterialet kunde stallas så att en ana lys av skador av makro
skopisk art kunde goras som en utgångspunkt for forståe lsen av den klassifikatoriska enheten 
"Nøklegårdsspets". Mikroskadeanalysen kunde sedan specifikt gå in på sarskilda delar/områ
den och mera fokuserat definiera mikroskadorna på de va lbevarade redskapen. 
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Figur I. a: Bild på utvaldaforemål av Nøklegårdstyp. b: Bild på borr frå n Nordviistkustindianerna (Stewart 
1996: 60). 

25 

E 15 
E 

"tl 
"tl 
QI 

No klegård 
Forernålens dimensioner - total bredd x total langd 

cl'i 10 +------::ja.::~ HHHt------+-----+-----+-----i 

0 

0 5 10 15 

Uingd imm 

Figur 2. Diagram over Nøklegård.foremålens dimensione1'. 

ARBETSGÅNG OCH METOD 

20 25 30 

Se Knutsson & Knutsson: Chaine Operatoire analys av utvalda flintartefakter från Pauler l och 
6, Larvik kommune, Vetsfold fylke - En undersokning av til lverkning och anvandning (Ap
pendiks, Bind I). 

TEKNOLOGI - RÅAMNEN OCH RÅMATERIAL 

A lla foremål vi fått till ana lys ar avslag ell er avslagsfragment med en retusch av något slag. 
Ofta har denna tillformning, retuscher lagda många i rader efter varandra och i storleksordning
en 1-5 mm , format ett foremål dar avslaget genom resultatet av tillformningen erhållit ett upp 
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till 1 cm långt och ca 1-5 mm brett spetsliknande utskott på en bredare proximaldel (fig 1, samt 
bilaga I i dette appendiks). Allmanna referenser till traditionella arkeologiska klassifikations
scheman (t.ex. Andersson et al. 1975; Heiskog et al. 1976) och till den klassiska etnografins 
materiella kultur (t.ex. Stewart 1996) gor det rimligt att beteckna foremålet som en borr. Åven 
om denna tolkning genom en formell analogi (Broadbent & Knutsson 1979) låter sig goras, 
måste en funktionell tolkning alltid relateras till egenskaper lampade for just detta. Som vi ser 
det ar det då viktigt att kontextualisera foremålet så lång mojligt (Knutsson 1988a, Pelegrin 
1990, Valentin Eriksen 2000). Eftersom vi bara har tillgång till sjalva foremålet och inte even
tuella forarbeten , amnen eller det diagnostiska avfall smaterialet från tillformningen, måste vi 
utgå från foremålets vittnesbord enbart och borjar med urvalet av amnen. Vi utgår då från att de 
forhistoriska brukama ville/behovde uppfylla de "systematiska behov" som hantverket kravde. 

En enkel matning av ldngd/bredd av foremålet med langden matt vinkelratt mot den langdaxel 
som bi Idas av utskottets utstrackning och bredden vinkelratt mot denna axel (fig. 2), visar inte 
ovantat en korrelation mellan langd och bredd så att ett )angre foremål också har en bredare 
proximaldel. Det ar också mojligt att dra slutsatsen att langden ar varierande från 4 upp till 25 
mm. Bredden varierar mellan 7 till 22 mm. Detta utgor så en grund for att påborja en undersok
ning av det avslag som utgjorde basen for tillverkningen. Då langden påverkas av att 1) retu
schen minskat det ursprungliga avslagets storlek på ett okant satt, 2) foremålet kan i samband 
med en formodad anvandning har brutits både i distaldelen och i spetsdelen. Detta kan delvis 
undersokas inom ramen for Chafne Operatoire analysen . 

I materialet om 56 foremål observerades således 10 st med till synes bruten spetsdel indikerat 
av en jamforelsevis kort spets med en bojningsfraktur (fig. 3). Dessa ar mellan 9 och 21 mm 
långa (medelvarde 13,7 mm) och faller således inom den varians som alla ovriga foremål upp
visar. Ett antal spetsar (10 st) tolkades också som eventuellt avbrutna i proximaldelen, aven har 
indikerades detta av en bojningsfraktur ofta i 90°till spetsens langdriktning (fig. 4). Dessa ar 
generellt sett kortare an flertalet foremål (fig. 5) och faller inom den kortare gruppen i den bimo
dala fordelning som langdmåttet representerar. Således utgor forernålen med bojningsfraktur, 
aven om de i medeltal ar kortare, inte en egen grupp och det kan således inte avgoras om brottet 
uppstått till foljd av krafter som påverkat avslaget vid anvandning och/eller tillverkning, eller 
om det utgjort en del av det fårdiga foremålet. 

Il 12 

18 21 

• 
Figur 3. Exempel på foremål med bruten spetsdel kan indikera skada vid anviindning eller tillverkning 
(C56296/3; li ; 12; 18; 21) . 
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For att återvanda till frågan om amnets storlek vet vi inte mer an att detta i vissa fall kan ha varit 
!angre an 22 mm i vissa andra fall så kort som ca 12 mm. For att utrona avslagets bredd måste 
hansyn tas till om breddmåttet påverkats av tillformning eller andra skador. I syfte att undersoka 
detta plockade vi ut de foremål ut dar avslagets ursprungliga bredd annu återstod (fig. 6), vilka 
jamfordes med alla de foremål dar avslagets ursprungliga bredd inte kunde avgoras (fig. 7). 
Aven om avs lag med kand bredd inte fångar upp de minsta och storsta ytterlighetema så visar 
diagrammet (fig. 7) att avslagens bredd fore tillformning av foremålet kunde vara så liten som 
6 mm och att hela skalan av storlekar mellan 6 mm och ca 20 mm finns foretradda. 

Slutsatsen blir alltså att de avslag som anvandes for tillverkning av Nøklegårdspetsar har varie
rat från små flisor om ca 6 xl2 mm upp till något storre avslag om ca 20 x 25 mm. 

En annan fråga beror sjalva produktionen av avslag for tillverkning av Nøklegårdspetsar. Har 
foku seras i analysen de foremål som uppvisar spår av den teknologiska strategin. Av de 56 spet
sarna i vår studie uppvisade 21 foremål spår av tillformningsteknologin, 6 st med indikationer 
på bipolar teknik och 15 st med indikationer på plattformsteknik. De forra utgor inget egentligt 
problem, har kan vi referera till den litteratur som diskuterat denna enkla och allmanna tekno
logi tidigare (sammanstallning i Broadbent 1979 och Knutsson 1988a). Den kan med framgång 

17 24 28 

' i7 
-

- -

Figur 4. Exempel på foremål med bru ten proximalde/ kan betyda att de skadats vid anviindning (C56296/3; 28; 
13: 17, 24) . 
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Noklegård 
forernålens langd 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 H 25 

Uingdi mm 

■ Naturliga avslut 

Bojning 

Figur 5. Diagram som visar alla Nøklegårdforemålens liingdjiimfort med dem som upp visar en bru ten proxi
ma/del. A"ven om de senare ar i mede/te,/ kor farefaller de inom den totala variansen. 
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21 28 

Figur 6. Nøk/egård foremål med ursprungsa vslagets bredd beva rad 

utovas av oskolade flintsmeder och utgor inte sallan ett satt att ti livarata potentialen i små flint
nodu ler och påtraffas darigenom inte sa.lian på lokaler långt från flintkallorna . Vi diskuterar inte 
denna teknologi vidare har utan hanvisar till iden om dess tillfålliga och råmaterialekonomiska 
karaktar som den beskrivs i litteraturen. 

De 15 Nøklegårsspetsama med indikationer på plattformsmetod ar mojliga att undersoka vi
dare, inte minst som vi har har att gora med en senneolitisk kontext med eventuella kopplingar 
till en tamligen latt diagnostiserbar, komplex teknologi som flathuggna bifaciala flintdolkar 
(Ape l 200 1). Apel har t.ex. overtygande visat att diagnostiska avslag från dolktillverkning tagits 
till flintfattiga område□ och dar nyttjats som råamnen till skilda verktyg, t.ex . flathuggna spetsar 
med urnupen bas. Sarskilt intressant blir detta då <lessa amnen figurerar i samma kontexter som 
bipolar teknologi i flinta , t.ex. i ostra Mellansverige (Ape I 2001: 164 ff). Har skulle en koppling 
till materialet från Nøklegård kunna goras . 

30 

25 

20 
E 
E 
" 15 
" ~ 
10 
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5 

0 

Noklegård 
Avslags- och foremålsbredd 

-

■ Foremålsbredd 

■ Avslagsbredd 

I 

Fi:iremålen arrangerade hierarkiskt 

Figur 7. Diagram som visar Nøklegårdforemål med ursprungsavslagets bredd beva rad jam/orda med bredden 
hos alla f oremål. 
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No klegård 
Handtagsdelens avslutning 

Typer av avslutning 

Figur 8. Diagram som visar teknologiska egenskaper hos Nøklegårdforemålens proximaldel. 

Noklegård 
plattformsavslage ns avspaltni ngsvi nke I 

35 
30 

.., 25 
C 20 Gl 
V 
0 1.5 
~ 

10 
5 .., 
0 

""' '-" '-" ... ... V, v, c;, c;, -...J 

'?' .... 
' '-" '-" 

c;, .... c;, .... c;, .... c;, .... 
.i,. .;,. V, V, b b .:.i .:.i 

0 ...,, 0 ...,, 0 V, 0 ...,, 0 V, 

Avspaltningsvinkel i grader 

Figur 9. Diagram som visar avspaltningsvinkelfor de.foremål som klassats som plattformsavslag. 

De inom Chafne Operatoire analysen centrala begreppen metod och teknik (Pelegrin 1990) 
ramar in en begreppsvarld som gor det mojligt att beskriva och analysera en teknisk opera
tion utifrån dess spår i t.ex. ett stenmaterial (t.ex. Knutsson 1988a; Pelegrin I 990; Valentin 
Eriksen 2000). En sammanstallning av utvalda sarskilt diagnostiska teknologiska variabler på 
de ovan namnda 15 avslagen från Nøklegård (tab. 1 samt fig. 8) ger en tamligen klar bild av 
den teknik och aspekter av den metod som flintsmederna dar nyttjat. Det handlar om en platt
forrnsmetod utgående från slata plattforrnar dar de teknikindikerande variablema som ring
spricka, konisk slagbula, krossad plattforrnsrest och slagbulearr entydigt pekar mot en hård 
direkt teknik, dvs direkt slag med en knacksten. Slagvinkeln (fig. 9) pekar vidare mot en hogst 
varierad strategi dar relationen mellan kamstyckets plattform och avspaltningssidan varierat 
så rnycket som 25 grader mellan skilda avspaltningssituationer. Avsaknad av preparering av 
kamans plattformskant fore avspaltning, liksom en varierad karngeometri (indikerat av antalet 
facetter och darmed for frakturen reglerande ryggar på avspaltningsfonten) (fig. 10), forstarker 
bilden av en tillfållig eller åtminstone en starkt opportunistisk teknologi. En sarnrnanstallning 
av ryggamas riktning (fig. 11) dar dessa uppvisar en dominans for parallell i tet, visar att produk-

258 



E 18 Brunlanesprosjektet Varia 81 -Appendiks - Knutsson & Knutsson 

No klegård 

Facetter på foremålens ryggsida 
45 

40 

35 

30 ... 
C 25 Gl 
u 
~ 20 

a.. 

15 

10 

5 

0 

,t <.,, <" ~":, ~'>- ~"' 40 ~'\ 
:<.."s: 

C,q, 
~"li 

~q, 

Antal facetter 

Figur JO. Diagram som visar antalet f acetter (negativa avspaltningsan) på Nøklegårdforemålens ryggsida. 
Detta indikerar produktionens grad av normativ strategi. 

Noklegård, avspaltningsriktning 

Figur 11. Diagram som visar avspaltningsriktningfor avspaltningarr på f oremålets ryggsida i relation till f ore
målets langdaxel dragen genom spetsens langdriktning. 
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Mikroskopiska skador Skadetyp Spetsdel Mellandel Overdel 

I Ljust fl odande, linjar glans Nr 45 oc h 32 I 18 6 3 

2 Repor Nr 5 och 32 2 11 4 0 

3 Repor i olika riktningar Nr 8 3 8 0 0 

4 Fl era lager av avbrutna mikroretuscher Nr45 4 6 0 0 

5 Mikrosprickor Nr 26 5 I I 0 

6 A vrundade ytor/kanter r 48 6 0 0 4 

7 Nedslipande yttackande gl ans Nr 18 7 0 0 11 

8 Potlids Nr 32 8 0 0 7 

9 Oljig, skinande glans Nr 18 9 0 0 3 

Tabell/ . Typer av observerade mikroskapiska skador Tabell 2. Frekvensen av spetsar med ski/da typer 
av notningsskador 

tionen i någon mening kan ha varit seriell , alternativt att man mer systematiskt valt att tillverka 
sådana eller valja avslag dar sådana ryggar fanns. En uppenbar korrelation mellan avspaltnings
vinkel och plattfom1srestens bredd (fig. 12) dar en låg vinkel samvarierar med en bredare platt
form och omvant, måste undersokas vidare. Kanske har vi har spåren av en kognitiv strategi i 
en annars ad hoc styrd teknologi. 

En sammanstallning av råmaterialkvaliteer for de foremål som inte utsatts for branning eller 
vittring (17 stycken) visar en stor variation från grovkomiga, grå flinttyper till morkare, fin
komiga. Upp till 10 olika kvaliteer kan definieras okulart i detta lilla material. Aven har pekar 
materialet mot att produktionen av avslag for tillverkning av Nøklegårdspetsar inte utgjort en 
val definierad, och specialiserad teknologi. Till detta kommer narvaron av cortex på 10 % av 
materialet, avslagen har producerats i samband med, alternativt plockats från en plats dar pri
marproduktion forsiggått. Som vi skall se !angre fram, stads detta påstående av resultatet av 
mikroskadeanalysen. 

TEKNOLOGI, TILLFORMNING 

Det avslagsmaterial som låg till grund for produktionen av Nøklegårdsspetsar var alltså till 
synes resultatet av en opportunistisk strategi dar mycket små amnen valdes ut från en enkel pro
duktion av avslag utan starka normativa drag. Produktionen karaktariseras av direkt slag med 
knacksten och bipolar- och plattformsmetod från ett varierat flintmaterial. Det strategiska har 
val snarast med det opportunistiska att gora, en enkel och okomplicerad losning på ett specifikt 
behov, sannolikt relaterat till en brist på god flinta och/eller kunskap i flintsmide. 

Tillverkningen av spetsdelen ar en tamligen okomplicerad operation som snabbt och enkelt 
kan goras av en person med begransad erfarenhet av flintsmide (fig. 13-18). Avspaltningamas 
morfologi , framforallt deras kurvatur i sidled, pekar mot att de tillverkats genom tryckteknik 
(fig. 15). En jamforelse mellan egenskaper hos retuschkanten hos experimentellt spetsar dar 
tillfonnning skett med direkt slag med en knacksten (kanten blir slat) mot ett stad och tryckre
tuscherade dito (dar kanten således ar mer vågig) styrker detta antagande. Eftersom den forra 
metoden ar enklare och snabbare, ser vi har sannolikt en "kulturtradition" dar tryckretuschering 
uppfattas som den "ratta" metoden. l en senneolitisk teknologisk kontext ar detta rimligt. 
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Noklegård 
Avspaltningsvinkel och plattformsrest 
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100 

Figur 12. Diagram som visa,· avspaltningsvinkel och plattformsrestens bredd for de foremål som klassats som 
plattformsavslag. 

Figur 13. Experimentell tillverkning av ett antal Nøklegårdspetsa1'. Til/slagning av dmnen. (A ll til/verka avs/agen 
och retuschera 6 spetsar (fig. 13-18), tog inte mer dn l O minuter:) 
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Figur 14. Ti/lformning av spetsar genom direkt slag. 
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Figur 15. Tillformning av spetsar genom tryckteknik. 
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Figur J 6. De fiirdiga spetsarna och avfall från deras til/verkning. 

Figur J 7. Tre spetsar som kniicktes under til/verkning (jam/or.figur 3). 
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Figur 18. Sex lyckade spetsa1'. 

Spetsamas storlek varierar, men en viss korrelation rnellan foremålets hela langd och den re
tuscherade spetsens langd kan noteras. I diagrammet (fig. 19) tycks det dock som om många 
spetsar inom langdintervallet 6-10 mm forekommer på ett till redskapets totallangd oberoende 
satt. Detta betyder, inte helt forvånande , att det var spetsens langd, inte foremålets storlek som 
var det avgorande vid tillverkningen. Detta normativa drag som riktats mot tillformningen av 
spetsen återkomrner aven på spetsarnas bredd (fig. 20). Dock ser vi har en trimodal kurva vilket 
pekar på att det var tre storleks- eller breddklasser som efterstravades. En analys av spetsarna 
inom de tre gmpperna visar att halften av redskapen i gruppen 3 mm breda (tre av sex stycken) 
var ej fårdigstallda eller avbrutna foremål (reg nr: 16 SO; 35 SV samt 36 SO), samt att av de 5 
spetsar med en bredd mellan 3,8- 6, 1 mm som inte redovisas i diagrammet var alla utom en (reg 
nr 28 SO; 3,8 mm bred) avbrutna, sannolikt redan vid tillverkningen (se fig. 3 och diskussions
avsnittet nedan). Ovriga spetsar som kan uppfattas som avbrutna eller ej fårdigstallda, fordelar 
sig i de båda gruppema med smalare spetsar. Slutsatsen blir att vi i materialet har spetsar med 
tre bredder vilket tyder på att de tre gruppema faktiskt ar resultatet av en normativ strategi. 

Vi namnde tidigare att redskapen uppvisade en variation i proximaldelen vilken i två fall kunde 
kopplas till en reduktionsstrategi bestående av bipolar- och plattformsteknik. Det har betyder 
samtidigt att de forernålen aldrig varit !angre. Aven om vissa av forernålen eventuellt brutits 
av vid anvandning (fig. 4 och 5), representerar forernålen den ursprungligt avsedda storleken. 
Det ar darfor inte orimligt att tro, inte minst genom de belagg vi har for att spetsdelen varit en 
aktiv del av ett verktyg (se nedan), att forernålen varit skaftade i proximaldelen. De allra minsta 
forernålen kan knappast ha fungerat som handhålla verktyg. 
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No klegård 
forernålens langd 

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

Uingdi mm 

Naturliga avs lut 

■ Bojning 

Figur 19. Diagram som visa,,· korrelat ionen mel/an foremål ens totala langd och spetsarnas liingd 
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Noklegård 
Spetsens bredd i 10-dels mm 

Figur 20. Diagram som visar spetsarnas bredd uppmiitt I mm bakom spetsens y ttersta del. 

Utan att gå djupare in i frågan vet vi att skaftningen på ett stenredskap i antropologiska upp
teckningar kan variera från en enkel klump beck eller ett skinn/laderstycke for engångsanvand
ning, till ytterst valformade och dekorerade skaft återbrukade under ibland många år. I det 
senare fallet resulterar detta i att de lostagbara eggama/delama av sten med nodvandighet blir 
standardiserade for att passa in i en och samma infattning. Vi har redan konstaterat att økle
gårdspetsarna har en bredd i distaldelen som varierar mellan 4 och 25 mm (fig. 6), något som 
tyder på flexibla och tillfålliga skaft. Redskapens tjocklek i di staldelen utgor en kanske annu 
battre indikation på skaftets karaktar (fig. 21 ). Aven om vi ser en koncentration runt 2,5- 3,0 
mm bredd finns det ingen normalfordelning runt detta varde. Vi ser snarare en bred variation 
mellan 0,6- 6,0 mm bredd. Detta bekraftar bilden av ett ej standardiserat skaft. Som vi skall 
se !angre fram i texten , visar mikroskadeanalysen narvaron av fenomen typiska for torr hud på 
skaftdelen hos flertalet Nøklegårdspetsar, vilket tyder på att skaftet varit ett skinnstycke, mojli
gen hantverkarens egen hud. 
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Figur 2 I . Nøklegård spetsarnas tjock/ek i distalanden tyder på att de, om skaftade, varit skaftade ijfexib/a och 
til/feilliga skaft. 

Åven om tillverkningen och/eller urvalet av avslag for tillverkning av Nøklegårdspetsar inte 
tyder på en systematisk strategi byggd på starka normer, ser vi hur tillverkningen av den retu
scherade spetsdelen tycks vara det. Har ser vi tecken på tre storleksklasser. Daremot uppvisar 
den antagna skaftdelen en variation i bredd och tjocklek som tycks utesl uta en uppratthållande 
skaftteknologi. Så har långt måste informationen tolkas så att redskapet (om det ar ett redskap) 
i någon mån har tillfållighetskaraktar, medan den uppgift det var satt att utfora avkravde tillver
karen och i slutandan anvandaren en starkare normativ strategi. 

TEKNOLOGI - URVAL OCH LAMPLIGHET FOR OLIKA UPPGIFTER 

Antagandet att Nøklegårdspetsama kan ha varit borrar medforde några ytterl igare frågor kring 
deras funktionalitet. Vi antar att en borr kraver en insats som ar symetriskt fordelad kring red
skapets mittaxel, att den ar stark och dessutom jamntjock eller jamnt vidgande mot "skaftet". 
Några observationer angående spetsens placering på avslaget gjordes dårfor. De pekar mot att 
gruppen Nøklegårdspetsar inte kan ses som en enhetlig grupp av borrspetsar och att vissa av 
redskapen borde ha anvants på andra satt eller till andra andamål. 

Redskapen kunde delas upp i minst två grupper, den ena har centrerad borrspets (for exempel 
se vårt nr 1, 2, 8, 25, 39) den andra har spets som avviker från centralaxel for hela verktyget 
(for exempel se vårt nr 5, 12, 14). Några spetsar var dessutom tillverkade av overskuma avslag 
vi lket medforde att spetsen aven i profil kunde vara bojd från det fårdiga redskapets mittaxel 
(vårt nr 28, 48). 

Vissa spetsar var retuscherade på ett sådant satt att den yttersta spetsen ser ut som en droppe och 
ar alltså något tjockare an partiet omedelbart ovanfor den ( 11 , 16, 17). 

Borrspetsen på vissa av redskapen var placerad i ena kanten av distalanden, foljande vanligen 
en av de langsgående åsama (bildade av tidigare avslag) , så att den åsen utgjorde spetsens mitt 
och axel (3, 4, 9). 

Vissa av spetsarna var inte spetsiga eller rundade på yttersta udden , utan hade en framretusche
rad eller naturlig facett !angst fram, som kunde vara resultat av anvandningen. Vi ar osakra om 
de i vissa fall kan vara en avsiktlig del av designen (1, 2, 4, 7, 8, 27, 44). 
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Den sista observationen gjordes på de redskapens proximaldel som var tillverkade av platt
formsavslag. I nastan samtliga fall hade plattformen hamnat så att redskapets overdel blev 
triangulart spetsig ( 6, 15). 

Alla <lessa observationer borde ha betydelse for hur effektivt redskapen kunde både hållas/skaf
tas och brukas, och delvis också på vilket satt de kunnat brukas utan att gå sonder omedelbart. 
Klart ar att bon-funktionen i vissa fall inte ar en rimlig mojlighet. Som vi skall se av makroska
dornas och mikroskadornas vittnesbord , tycks detta också vara fallet. 

fUNKTION - MAKROSKADOR 

Undersokning av spetsmaterialet från Nøklegård innefattade, forutom den teknologiska be
sk.rivningen redovisad ovan, aven en makroskopisk analys av eventuella skador orsakade av 
anvandning, framst ursplittringar och sprickbildningar. Ett foremål av den har typen, dar det 
avslag som utgjorde grunden till spetsarna i sig bar på sig spår av många handlingar i form av 
"skador", gor det svårt att avgransa resultatet av teknologiska operationer från ski Ida faser i fo
remålets tillkomst, från eventuella anvandningsskador. I den har analysen har vi efter en forsta 
oversiktlig bedomning av hela foremålets morfologi , valt att fokusera på den tillformade spets 
som utgor Nøklegårdspetsarnas gemensamma drag. 

I samband med Chaine Operatoire analysen gjordes, som i vår tidigare studie (Knutsson & 
Knutsson , Appendiks, Bind I) tekniska ritningar av alla spetsarna dar luppar med skild for
storingsgrad anvandes for att se detaljer. Darvid kunde fyra skilda fenomen registreras, vilka 
erfarenhetsmassigt kunde tolkas som uppkomna genom spetsens anvandning: mikroretuscher, 
rundning, sprickbildningar och brottytor (fig. 22). Av de 56 spetsarna i analysen uppvisade 56 
% karaktaristiska små, ytliga retuscher nara spetsens topp (fig. 23). Dessa låg alltid på redska
pets avspaltningssida och initierades från spetsens sidor från olika håll in over avspaltningsy
tan (fig. 24). Dominerande riktning var retuscher från spetsen upp mot proximalandan medan 
ursplittringarnas riktning i ovrigt spred sig solfjadersformigt upp till 90 grader mot spetsens 
langsriktning 

26 27 27 30 -1 7 

Figur 22. Exempel på Noklegårspetsar med små ursplillringar nara spetsen. 

Flera av <lessa spetsar med makroretuscher hade också en tydlig, med lupp synlig rundning 
av spetsens topp (fig. 28 og 31 , se vidare mikroskadeanalysen). På den yttersta spetsen kunde 
vidare på 11 % av forernålen observeras karaktaristiska sprickbildningar som sakte sig rakt ner 
i spetsen (fig. 25). 

Vi har redan tidigare uppmarksammat de spetsar som tycks vara brutna, sannolikt i samband 
med anvandning (fig. 3). Dessa spetsar tillhor också dem dar logiskt nog inga spår av notning, 
som den definierats ovan, påtraffats. 

Sammantaget kan man alltså saga att allt tyder på att Noklegårsspetsarna i många fall uppvisar 
skador som tyder på att de utsatts for mekaniskt slitage. Typen av slitage, ursplittringar, kraftiga 
rundningar och djupa ytsprickor, antyder att ett tamligen hårt och erosivt material bearbetats. 
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Figur 23. Fordelning av makroskador på Noklegårdspetsa,: 
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Figur 24. Diagram som visa,-· ursplittringarnas riktning på 55 % registrerade Nøklegård spetsar med denna 
skada. 
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Figur 25. Mikrofoto av den rundade spelsen på f oremål nr 18. Notera de sprickbildn ingar synliga som morkare 
slreck som saker sig rakl in i spetsen. 
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Mikroretuschemas lage och riktning stoder iden om att redskapet tryckts mot detta erosiva ma
terial och penetrerat detta, mojligen i samband med en vridande rorelse varvid de observerade 
ursplittringama skett. For att få ett mer specifikt underlag till denna tolkning måste vi nu gå over 
till vår mikroskadeundersokning. 

fUNKTION - MIKROSKADOR 

Undersokningen av makroskadoma i forstoringar upp till ca 10 ggr av de 56 spetsama, har gett 
en forsta antydan om till vad Noklegårspetsama brukats. Vid mikroskadeanalysen som genom
fordes i anslutning till denna makroskopiska undersokning, avlastes ett urval av forernålen i 
forstoringar mellan 50 x och 400 x. 

Tjugoen (21) av redskapen var moj I iga att undersoka for bruksskador, alla ovriga uppvisade 
mer ell er mindre kraftiga skador uppkomna efter den antagna anvandningen , genom branning 
och aven genom vittring. 

Den makroskopiska undersokningen kom att fokuseras på den tillformade spetsen av orsaker 
som beskrivits ovan. I arbetet med att identifiera de mikroskopiska forandringar som kan tol 
kas som uppkomna vid foremålets anvandning och darmed kontakt med ett bearbetat material, 
skannades daremot de 21 utvalda forernålens hela yta. Erfarenhetsmassigt visar sig detta vara 
nodvandigt, då vår konventionella uppfattning om vad som ar en aktiv del av ett verktyg inte 
sallan kommer på skam genom mikroskopunderokningar. Typexemplet ar stickeln som vid slit
spårsanalyser oftast visar sig fungera som en trubbvinkelhyvel med den 90 gradiga facetten 
som aktiv egg, snarare an "mejseleggen" i foremålets spets. Till detta kommer eventuella skaft
ningsskador etc. Som vi skall se, galler detta aven for Nøklegårdspetsama. 

Vi undersokningen av spetsama kunde nio (9) skilda notningstyper urskiljas på mikroskopisk 
nivå (tabell 1). I bildserien i figur 26-29b redovisas mikroskopiska foton av <lessa. 

Dessa notningstyper fordelade sig inte jamt eller slumpmassigt over foremålets yta, utan fore
kom på ett strukturerat satt over de skilda delarna av spetsama. I vår analys har vi sarskiljt: a) 
den yttersta delen på den retuscherade spetsen, b) mellandelen på den tillformade spetsen samt 
c) overdelen (fig. 37 och 38). 

Den i figur 38 redovisade procentuella fordelningen av skilda skador på Nøklegårdspetsarna 
i vår undersokning talar sitt tydliga språk. På overdelen, det som intuitivt uppfattas som ett 
"handtag", dominerar en nedslipande, grå till olj ig glansyta, ofta med små gropar (potlids, fig. 
35). Detta återfinns enbart på denna del av verktyget. Notning av denna typ kan variera från 
svagt till kraftigt utveck lad. 

Pot-lids och en nedslipande glansyta forknippas i standardverken (Keeley 1979: 49f) med torr 
hud (garvat till lader) som kontaktmaterial och en viss "oljighet" kan forstås som att ett visst 
mått av smorjmedel varit narvarande (dvs innehållet i huden/garvamnet osv). Vi tolkar denna 
ytforandring på Nøklegårdspetsarnas overdel som lader eller mojligen en något fet råhud. Då 
spetsarna enligt våra analyser tyder på att de faktiskt anvants som verktyg, kan variationen i 
graden av notning forslagsvis bero på olika lång anvandningstid. På overdelen forekommer i 
några få fall aven en rundning av ryggar och kanter, kanske aven detta beror på omfattningen 
av foremålets anvandning. 

Som syns i tabell 2 och diagram figur 38, domineras spetsdelen av helt andra typer av notnings
skador. Ytterst på spetsen som redan vid makroskadeanalysen visade sig vara rundad, obser
verades aven denna rundning men samtidigt sågs ytterli gare skador enbart observerbara på 
mikronivå. Typiskt for spetsen ar de avbrutna mikroretuscher som initialt format den rundade 

271 



Varia 81 E18 Brunlanesprosjektet - Appendiks - Knutsson & Knutsson 

Figur 26. ljust jlodande glans på nr 45. (Fig. 26-36 visa1·· de 9 typer av diagnostiska notningsskador som obser
verals och definierats vid den mikroskapiska analysen av 56 spetsar av Nøklegård typ.) 
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Figur 27. Ljus /injar glans på nr 32. 
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Figur 28. Repor på rundat spets nr 5. 

274 



E 18 Brunlanesprosjektet Varia 81 - Appendiks - Knutsson & Knutsson 

Figur 29 a og b. Repor på nr 32. 
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Figur 30. Repor på y ttersta spe/sen av 111: 8. 
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Figur 31. Flera lager av avbrutna retuscher på nr 45. 
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Figur 32. Mikrospricka på nr 26. 
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Figur 33. Avrundade kanter och åsar på nr 48. 
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Figur 34. Ners lipande y ttiickande glans på nr 18. 
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Figur 35. Potlids på nr 32. 
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Figur 36. O/jig skinande glans på nr 18. 
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Noklegård 
Andel skador på skilda delar av 

forernålen 

Spetsdel Mellandel Overdel 

Figur 3 7. Forde/ningen av skador på tre de/ar av Nøklegård spelsarna. 

spetsen. Ytterst på spetsen overgår denna uppbrutna yta i ett område med små frakturer ofta till 
en del tackta av en !jus, fl.odande , linjar glans . I några fall kunde mikrosprickor av den typ som 
observerats i samband med makroskadeanalysen, noteras. Till detta kommer repor av olika typ, 
från breda trågliknande till smala typer som narrnar sig de plastiska deformationer som i facklit
teraturen benamns "sleeks" (Knutsson 1988b: 66ff). Reporna varierar i riktning från parallellt 
liggande till fl.era olika riktningar på samma område. Denna skadebild tyder på att spetsen kan 
varit i kontakt med ett material med bog halt av kisel, eller kalcium (Knutsson 1988a: 85 ff) . 
Baserat på experimentella studier pekar narvaron av de breda trågformade reporna och eventu
ella "sleeks" på att det bearbetade materialet kan forknippas med hårda material som horn och/ 
eller ben. Det lite forvånande resultatet av sammanvagningen av bruksskadoma var att flera 
av spetsarna troligast anvants i en skrapande eller snarare ritsande rorelse och ej roterande, 
som man skulle forvanta sig med borrspetsar. Detta skulle kunna forklara, som visats ovan, att 
fl.era av dem inte har den forvantade formen som centreras kring redskapets mittaxel. Mojligen 
skulle detta också kunna forklara den droppformade avslutningen av yttersta spetsen, som på så 
satt blir till en smal men stark mikrobyvel, dar den hyvlande eggen har den nodvandiga nastan 
trubbiga eggvinkeln. 

Spetsens mittdel uppvisade på makronivån, ytliga, mkt små retuscher vilka expanderade in på 
avspaltningsytan. I makroskadedelen av vår studie antog vi att detta berodde på friktion i sam
band med anvandning av foremålet. Mikroskadeanalysen tycks bekrafta detta då vi i ett flertal 
fall konstaterat isolerade forekomster av vit fl.odande glans med repor och linjara strukturer i 
anslutning till dessa små ursplittringar (fig. 26 och 27). Repornas riktning ar 90 grader till spet
sens langsriktning vilket tyder på en vridande rorelse. Detta skulle betyda att redskapen också 
haft en annan funktion, sarskilt som de spetsar som visar upp sådana skador i de fiesta fallen 
saknar spår av roterande rorelse på spetsdelen. Den mojliga tolkningen av detta ar att de retu
scherade mittdelarna anvants for att vidga de hål som skrapats fram med spetsdelen (se nedan 
om etnoarkeologi och experiment). 

Mikroskadeanalysen kunde också visa att fl.era av spetsarna bearbetats med knackstenar, då 
typiska flata, breda, vita, linjart ordnade glansfålt hittades bakom retuscherna på spetsamas 
mittdelar. Iden om att de tillforrnats genom tryckteknik vilken presenterades ovan, motsags 
således av mikroskadeanalysen. 
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Fordelning av skadetyper på skilda delar 
av spetsen 

Skadetyper 

■ Spetsdel 

M ellandel 

■ Overdel 

Figur 38. Frekvensen av ski/da notningstyper på tre olika de/ar av Nøklegård spetsarna. 

Figur 39. Gravering med spets i enkelt tri:iskafi. (Fig. 39-43: Bilder på våraforsak med 0 • . · ' '" "21' av anvi:ind
ning av Nøklegård spetsal'. 
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Figur 40. Borrning med spets svept i en faderbi t som handlag. 
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Figur 41. a: Hål borra/ i uppb/6tt horn med den handhållna ladersvepta spe/sen. b: Under gravering l6sgjordes 
en mangd tunnajlagor ur det uppbldtta hornet. 
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Figur 42. Fardigtborrat hål i uppblott renhorn och redskapet an vant till det. 
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Figur 43. Ett tredje salt att skafia spetsarna har an vants: spetsen svept i faderbit placerades i ett traska/i. 
Tj'ormen ar egentligen i utvidgning av det som uppfattades som idealformen/or verktyget, denfungerar mycket 
bra som borrhandtag oh aven som graveringshandtag. 

fUNKTION - MAKRO- OCH MIKROSKADOR SAMMANVAGDA 

Om informationen från de två undersokningsfasema sammanstalls framtrader ett tydligt mons
ter som också kan tolkas utifrån perspektivet redskapsanvandning. Spetsdelen har oftast nyttjats 
i en skrapande, dvs linjar rorelse mot ett material som av brukskadoma att doma narmast kan 
jamforas med skador uppkomna vid bearbetning av hom eller ben. Nøklegårdspetsama ar i 
detta perspektiv inte borrar utan mikroskrapor eller redskap for gravering. 

Noklegårdsspetsarnas mellandel tyder på att spetsen penetrerat det bearbetade materialet och 
roterats, det tyder kombinationen av parallella repor och de små retuschema. Har blir tolk
ningen att spetsen anvants som en "reamer" eller hålvidgare. 

Redan vid analysen av tillverkningsprocessen visade sig den bredare overdelen av spetsen va
riera i tjocklek och bredd så att skaftning i ett återbrukat skaft måste uppfattas som hogst osan
nolikt. Mikroskadeanalysen visar kontakt mot lader eller mojligen något fet hud på de fiesta 
foremål och vår tolkning blir darfor att "handtaget" i detta fall har varit ett skinnstycke, eller i 
vissa fall redskapsanvandarens egen hud. 

Vårt forsok till tolkning visas genom några experimentbilder i figur 39-46. Tanken ar att man 
med verktyget anvand som stickel skrapar fram en skåra i t.ex. ett horn eller benstycke och nar 
detta penetrerats anvander spetsen for at forma och vidga det uppkomna hålet. Den variation i 
spetsarnas bredd som diskuterats ovan, antyder att dessa hål kan ha varit av tre storlekar. 
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Redskapsform Fig nr Varifrån Storlek Anviindning Tid 

"Door key dril l" Katz - excavation 5,1 cm Forhi storisk 

North West 3,3 cm Handhållen borr Historisk 
Coast 

North West 3,3 cm Handhållen borr Histori sk 
Coast 

le North West 3,9 cm Handhållen borr Historisk 
Coast 

le North West 4, 1 cm Handhållen borr Historisk 
Coast 

Gulf Islands, 3,5 Clll Handhållen borr Historisk 
Strait of Georgia, 
north of Victoria 

Yale area, on Fra- 3,0 cm Handhållen borr Hi stori sk 
zer River, north 
of Hope 

"Reamer"/"gra- lb Yale area, on Fra- 2,7 cm Att fo rstora bor- Histori sk 
ver" zer River, north rade hål och/eller 

of Hope ri sta med, skaftad 

l b Katz - excavation 2,6 cm Forhistori sk 

l b Katz - excavati- 3,0 cm Forhistori sk 
0 11 

lb Katz - excavati- 3,0 cm Forhistorisk 
on 

"Drill" le North West 2,5 cm Skaftad i handrul- Historisk 
Coast lad borr eller 

pumpborr 

le Gulf Islands, 5,2 cm Skaftad i handrul- Histori sk 
Strait of Georgia, lad borr eller 
north of Victoria pumpborr 

le Yale area, on Fra- 3, 1 cm Skaftad i handrul- Hi storisk 
zer River, north lad borr eller 
of Hope pumpborr 

le Yale area, on Fra- 1,4 cm Skaftad i handrul- Historisk 
zer River, north lad borr eller 
of Hope pumpborr 

"Beaked tool" Id Katz - excavation 2,5 cm I experiment vi- Forh istorisk 
sade de sig dug I i-
ga till att gora 
små tunna hål 
som nålsogon, 
dekorativa rist-
ningar eller 
hj alpristningar 
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Forriga sida: Tabell 3. Redskap utgravda och samlade på olika stallen på amerikanska nordvastkusten har gett 

inspiration till experiment med repliker av Nøklegårdspetsarna. Ett exempel på anvandning av redskap som till det 
y tt re li knar Nøklegårdspetsar . Information sammanstalld av Steward J 996:60ff har gjorts i ett forsak att tolka ett 
kanadensiskt arkeologiskt.fiw11taget material med hjalp av be.fintliga historiska och moderna redskapssamlingar 

_fi-ån olika museer i vasfra Kanada. 

Nr Redskap Experiment Skaftning Kommentar 

I Avslag med centrerad Borr i ben och hom Garvad hud/traskaft Gick av, ej så bra 
borrspets I O min (avbruten fast med bast funkti on 

spets) 

2 Avs lag med sned Ritsning i uppblott Traskaft hal vklu ven, Fungerade mycket 
spets/"beaked tool" renhorn I O mi nuter hopdragen med snore bra 

3 Avslag med centrerad Ritsning och hålut- Handhål len Fungerade mycket 
spets vidgning i uppblott bra 

renhorn I O minuter 

4 Avs lag med centrerad Håltagning i tjockt Handhållen Fungerade dåli gt, 
spets vaxtgarvat lader två fastnade i ladret 

hål (5 minuter) 

5 Avs lag med centrerad Borring i uppblott Handhållen med Fun ktion OK 

spets alghorn tre hål ( ca 5 laderbit runtom 
mi nuter) 

Tabell 4. Experiment med borrning genom.fordes dels for att studera hållbarheten delsfor att se vi/ka slitmonster 
kan vantas.fi·ån både ska.fin ing och borrn ing respektive ritsning/gravering. Beskrivning av .forsaken som redavisas 

i.figur 39-43. Några av mikroskadorna uppkomna vid forsaken visas i.figur 44- 46. 

ETNOARKEOLOGI OCH EXPERIMENT 

Baserat på allmanna resonemang och mer specifika etnohistoriskt kanda redskap av samma 
typ (tabe ll 3 och fig. 1 b-d, Stewart 1996: 60ft), genomfordes ett anta! efterliknande forsok, dar 
våra skilda hypoteser om Nøklegårdspetsama provades. Vår ambition var i detta skede enbart 
att undersoka det rim liga i skilda tolkningsforslag, inte att lagga grunden till en systematisk 
undersokning av ett specifikt slitagemonster. Det framgick ganska snart att Nøklegårdspetsar 
fungerade dåligt som borrar, åtrn instone handhållna. Daremot var funktionen som stickel eller 
liten skrapa mycket bra. Vid forstoring av befintliga hål med de retuscherade sidoma i mellan
delen fungerade spetsarna utmarkt. Våra analyser visade ju under loppet av arbetet med spet
sarna att det var just sådana arbetsmoment som de bar vittnesbord om. Sammantaget betyder 
detta att Nøklegårdspetsarna kan ha fungerat både som gravyrinstrument och hålforstorare och 
att makro- och mikroskadoma stoder denna hypotes. 
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Figur 44. Hornglans på y ttersta spetsen. Ska/an i bi/den ar 200p /ång. (Fig. 44-46: Dokumenterade skador på 
experimentel/t tillverkade och anviinda spetsa,:) 
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Figur 45. Samma område i storre.forstoring. Ska/an i bi/den ar 200p lång. 
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Figur 46. Skada på det skaftade området på en experimentel/t anvcind spets. Ska/an i bi/den eir 200p lång. 

293 



Varia 81 E 18 Brunlanesprosjektet - Appendiks - Knutsson & Knutsson 

SLUTSATSER 

En kombination av makro- och mikroanalys till en komplett Chaine Operatoire analys, av 
tillverkning och anvandning av de 56 Noklegårdsspetsar som undersokts i denna studie, samt 
några enkla praktiska erfarenheter av tillverkning och anvandning av sådana spetsar, lamnar ett 
någotsånar entydigt resultat aven om många spetsar brants och vittrat så att skador på mikronivå 
forsvunnit eller kraftigt forandrats . Åven om avslagen anvanda som amnen till Nøklegårds
spesarna inte ar resultatet av en formaliserad strategi, ar tillformningen och anvandningen av 
dem mycket ensartad. All data pekar på att alla Nøklegårdsspetsama ar ett handhållet, rits- och 
hålvidgningsverktyg anvant på ben eller hom. 
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BILAGA I 

Beskrivningar av alla analyserade redskap. 

z 
T)pe 3 
Tilherkad a, plattfom1sa\slag 
Cen1rerad i forhallande 1ill 
rcdskapeb mittaxel 

Type 4 
Tillverkad '" bipoliirt avslag 
Centrerad i forhållande till 
redskapets mittaxcl 

E 
E 

9.3 

6.1 

Type I 7.0 
Tillverkad av spånlikt 
platt formsavs lag 
Sjtilva spe tsen lir ccntrcrad i 
forhållandi.: till redskapets 
mittaxcl så den g;ir .111 am tinda 
som borrspcls. 
Mc:n spetsen tir ocksfi sned i 
relation till avslagets mittaxcl. 
stor del av l)vcrdd på ena sidan. 
svå rskaliad handhållcn? 
Type 2 9.0 
Ti llverkad av avslagsfragment. 
ena hOmet av Overdelen iir 
bipolar slagpunkt 
Svagt niibbfonnd spetsl. snell i 
forh!illanclc till avslagets 
minaxcl 

16 Type2 7.0 

18 

19 

Tillvcrkad av .ivslac.sframncnt. 

mOjligen proximal de-I av 
platt formsavslag. dar cna sidan 
iir rest av plattformen. Spetsen 
siner snell i forh. llandc till 
avslagets mittaxd 
Typ 3 
Ti ll verkad av tjockt och n;lgo1 
krossat nvslagsfragmcnt. 
Spetscn ccrllrerad i forh, llande 
till mittaxeln 

T)pC 2 
Tilherkad a, a,slags fragment. 
Rest a, plattform i OH~rdelen 
Spetsen cen1rerad i forhållande 
(ill a, slagets och ri.:dsl..apets 
mit1axel 
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5.0 

8.1 

E 
E 

N 
..l 

E 
E 

N 
o:l 

E 
E ... 

16.1 1.6 15.2 J.0 

9.8 1.8 7.4 2.4 

17.0 1.9 16.0 2.8 

18.0 1.4 13.5 2.9 

12.5 3.0 6.2 2.7 

14.2 1.0 13.0 4.8 

13.2 2.1 8.4 1. 7 

77 

90 

Rundad spets. bakom denna 
retuscher 
A, brutcn 0\ crde I 

Rundad och krossad spets 

Spetsen rundad liten 
ursplittring snell mot den 
spetsiga dele n av 

Spctsen rctuschcrad f"nin cna 
kanten mot baksidan och 
nmdad. En foceu ytterst på 
spetsen kan ha uppkommit 
genom bruksskada eller ar del 
i designen 

Spetsen: linjiir glans rundning 
Mellandcl: linjiir glans. enstaka 
repor 
(h crdel avrundadc ytor 
nerslipande glans 

Spetscn: repbildningar syn liga 
p 200,x i ljust glansf.ih 
Mellan och <herde!: band med 
grtl men skinandc nerslipancle 
val utbredd g lans med pot-lids 

Yuersrn spctscn: linjtir glans 
!jus fr, 11 fram sidan syns tydligt 
den rundade ) ttcrsta spctsen 
Mellandel: små mikrorctuscher 
men inga andra fortindringar 
s~ ns !tings kantema p, baksidan 
(hcrdcl: mycket s,agt 
ut,ed.,lad olj ig glansig 
) tforåndring syns 

Mikroskador koncentreras ti ll 
a,spahningssidan. Spetsen: 
Glansen p den facellerade 
spe tsen rund ar av den ) ian. I 
g lansen S)OS repbildningar som 
g, ri tre olika riktningar. Bakom 
spe tsen linns linjiira glansHilt. 
Overdel: svagt nerslipande 
glans finns på nera ytor på 
avsoaltningssidan 

Verkar oa rn iind och avbruten Ytan Hr helt onwandlad av 
i bakåndan vånnep:he rkan. omOjligt all se 

Rundning av spe tsen. spår av 
mOjlig omrct uschering bakom 
den yttersta spetscn brottytor 
från tilhcrkning på Overdelen 

Spetsen rundad på baksidan 
(a,spah•ningssidan)) 1lig1 
e.ående retuscher fr:\n ena 
;idan till andra precis o, an 
spetsen. Rctuschcrna på 
spetsen fom,ar den till en 
sned facen. design eller 
am tindningsskada? 
O,erdelens avslutnmg år en 
brott~ta 

några skador. 

Spetsen: På avspaltningssid:m 
syns mikroskador tydligt 
konccntrerade till spetscn. De 
best, ra\ linjara glansiga 
strukturer som forkommer bade 
i och utanfor retuscherna. 
Dcssutom finns mikrosprickor 
fr n ) ttersta spe tsl!n och in i 
,erktyget. Glansforekomsten tir 
sia rkare utvecklacl och mcra 
utbredd p. redskapets hOgra 
sida. Linjåra strukturer går 
dch is <Il olika håll och snell mot 
,erkt)gets mittaxel. 
På o, erdelen finns ell 

centimeterbrett band av s,agt 
nerslipande glans och i flihct 
forekommer en hel del 
mikropot•l ids. Bakom 
o,crclclens kant finns retuscher 
med nrncladc bakkanter. Sjiilva 
kanten på o, erdelen år ej 
nerslioad eller rundad. 
Den rundade spetsen bar på 
mil..roni\ nera lager av 
a, bmtna mycket korta retuscher 
mo1 a,spa hningssidan. ncra 
bitar av dem si lter fortfarande 
bar med små luflfickor under. 
På kantema och aven mellan 
dessa retuscher finns små 
nackar av ljus linjtir glans I) der 
p en rOrelse fram och 1illbaka 
samt i sidled p, ett han 
material. HOgre upp på spe1sen 
finns ]jus linjiin orienterad platt 
glans. orsakad av retuschc ring 
a, sidorna med stenhammare. 
På o,erdelen finns ljus 
nerslipande glans som rundar av 
sama., ilken kan forbindas 

med skaftning. Dess stora 
utbrcdning l}der på mjukt 
maierial. 

Grovkomig flinla 
Skaftad med lader hud 
niirmast verkt) get. 
Borrandc rOrelse på hårt 
material och lite 
anviindninu 
MOrkgrå halvgcnornskinlig 
finkornig llinta 
Ska/lad med liider/hud 
nårmas1 redskapet 
Borrande rOrelse p, hårt 
material och ganska liten 
an,andningstid 
Gråbeige myckct 
grovkornig ninta 
Den kan ha v.iri1 
handh{1llen och spetscn 
l)Cks ha anvtints i 
skrapandc men aven 
roterande rOrelse. 
Eftersom s. små ytor år 
nOtta har kontak1;11aterialct 
varit hårt (typ ben eller 
horn). 
Grågul grovkornig ninta Foto NO 8 yttcrsta 
Spetsen anvtind i spetsen 
skrapande rOrelse i llcra 
riktningar. Tro ligcn skaftad 
med !tider som material 
niirmast redskapets Overdel 

Grå grovkornig ninta. 
sannolikt brand. stor 

makro•potlid på cna 
sidokanten 

Grå.svart finkornig ninta 
Redskapet anviint p;\ hårt 
underlag och i skrapandc 
rOrelse. i två olika 
riktningar. NOtningen på 
6'verdelen tyder på 
skanning i mjukt material 
som Hider. som I g cmot 
och pressade på sjå lva ) tan 
och cj ka n1crna på 
Overdelen av redskapet. 

Ljusgrå opak finkomig 
tlinta . 
Spetsen har anviinls till att 
skrapa med i olika 
riktningar p, hårt materia l 
och varit skaftad med 
mjukt material niinnast 
redskapet. 
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20 Type 2 10.6 18.0 1.4 11.7 -L5 Faccu på) ttersta spetsen från Skador från retusc hering med Grå- gråsvart tinkornig 
Tillverkad av bipola rt tillverkning (avs iktlig?) ben~ el ler hornhamm.ire flinta. något cldpåvcrkad. 
avslagsfrngment Spetsen uppskårpl eller nyrctuscherad. forekommer på någrn st:illcn 
centrerad i forh (dlande till Overdelen år krossnd i Hings Over delen av spetscn. 

avslngets mitta.xel bakilndan Bruksskador finn s På den 
yncrsta delen av spctsen. dl.' 
ligger mot hOger sidan oc.:h 
best rav fliickar av linjår 
sk inande glans. Inga 
mikroretuscher forekommer 
långs spetsen. Bruksskadonrn 
t~ der på ritsandc rOrelse mest, t 
samma håll med spetsen i låg 
, inkel och sneu mot 
kontaktmaterialet. Dctkan ha 
,arit trå eller mOjligcn uppblOtt 
ben/horn. Inga tydliga skador 
hittades på redskapets Overdrl. 

21 Type 3 11.5 20.0 1.6 17.8 3.0 75• Avslaget har hc.-1 planform Spetscn: outgångna Grå Hin melerad 
Tillvcrkad av hell avslaiz. med ringspricka. Ytters1a mikroretuscher med bnkstycken mcllankornig flinta 
Centrerad i fdrhållande 7itl ""borr"spetsen runclad. En si uande kvar med sm& lutltickor Ri1sande redskap 
redskapets mittaxel. Sjalva spricka går rakl in i spetscn "" under. Over dem p/1 hela forn1odlige n p:"1 hårt 
''borrspetsen·· ligger dock snelt resultat av hån tryck yttersta delen av spetsen material troligt.• skafrnt i 
i forhållande till avs lagets forekommer glanspartier. Svagt mjukt material ntinnast 
mittaxel. Lllbildade rcpor forekommer. redskapet. 

kona och både lunna och lite 
bredarc. De ar vanlig:1st p5 
redskapets sidoeggar och liggC'r 
i ca 45-60 mot sidoC'ggen och 
återspeglar ritsande rOre lse. 
Overdelen: skador linns ocksa 
på de spctsiga sidokantl'rna. i 
forma, oljig skin~mde glans 
som skulle kunna komma från 
skafinin2. 

10 24 Type 2 5.0 13.8 2.3 9.1 3.1 Den ytters1a spetsen ve rkar Spetsen: på yucrsta borrspe tscn Brun-svart finkornig 
Tillvcrkad av va ra a, brutcn. kan ha varil tinns en utgiingen rctusch foljd gcnomskinlig flinta med 
avs lagsfragment. Spetsen obrukbar eller bru ten vid av flera mindre avbrntna. krusla. 
centrerad i rtirhå llande till anvandning Bakom dem på Redskapet har varit skaflat 
avslagets rnittaxel. avspa ltningssidans eggplan i horn/benskaft och cv 

finn s li njiirt ordnadc fåh av ljus del vis tiickt rm·d lader/hud. 
skinande glans. synlig redan i Spetsen har arwiints i 
lagre lorstoringar. Liknandc tli11 ritsande rOrelse. 
finns på ryggsidan av den 
yttersta spc lsen. 
Overdel: Glansstreck med 
flodandc ljus glans forekommer 
hOgt upp och mitt på ryggsidan. 
De tyder på au skaftet va rit av 

ben eller hom. Men pa motsatta 
sidan finns stora flih av s,agt 
nerslipande glans med pot-lids 
som nonna It htirs1a111mar från 
kontakt med mjuka material 
som liider. 

li 28 Type? Spctscn tir ej n111dad. men Spetsen: Linjart ordnad glans Ljusgrå finkornig flinta. 
Tillverkad av helt avslag, några myckct sm, retuschcr med lite repor linns i Ovre ck· len Redskapet lrnr anvants på 
distaldelen iir kraftigt bOjd. går snelt upp från enn kanten av spetsen dUr den vidgas. P~ h:'irt material trofo.!.asl horn 
Centrerad i fårhå ll andc till av spctsen. Ant ingen yttcrsta spetsen films dels i och dess spets fur;gcrade 
avs lagets miuaxel. Men sedd uppskarpning eller stark t minen !kra lage r av som en ritsare eller 
från sidan iir den niirmast tryck , id bruk. 86jen i dess mikroretsucher somliga skrapverk tyg. Det har varit 
niibbformad. ande gfir den cgent ligen bara outgångna och mycket breda sk:tftat med ett 

duglig till skrapning eller till och kona. I båda iindama av mjuktmaterial ntirmast dess 
att vidga hål med. den egg som formas av den Overdel. 

bOjda spetsen finns p, hOga 
punkter i topografin ljus 
fl Odande glans med rcpor som 
ligger kring 90 mot den lilla 
eggen. Båda sidoma av 
redskapet har sådan glans och 
den tinns i princip bara intill 
den kraftigt kr6kla ~ llersta 
spetsen. 
Overdel: svagt utvecklad 
nerslipande skinande glans med 
potlids finns Over he la) tan på 
avspaltningssidag och på 5sarna 
på ryggsidan. 

12 30 Type ➔ 8,6 10.2 1.5 7.0 2.8 Inga spår av skador eller Hela redskapet har en skinande Grå s,ag1 genomskinlig 
Tillverkad a, avslagsfragment. anvåndning. Borrspetsen ljus hinna som verka vara finkornig llima. Troligen 
e, bipoliin. verkar 1illslagcn eller brandskada. brandskadad. Ej m6jlig att 
Spetsen sned i forhållande till a, slagen genom en rctusch funktionsbeståmma. 
redskapets mittaxel. Nannast som kommer från ena sidan. 
··niibbformad··. den fom,ar en facen på 

soe tsen 
13 3 1 Fragment med retusj. 8.0 15.3 2.2 6.1 I.I Ena sidan av o, erdelen Hela redskapet har en skinande Grå ogenomskinlig 

Tillverkad av avslagsfragmenl. bonbrutcn cv, id tillH:rkning. ljus hinna som, erka, ara finkornig llinta med 
Spetsen centrerad i forhållande Spctscn bonbnuen med en brandskada. r6dbnm inklusion i kanten 
till mittaxeln. Ena sidokamcn 90 fraktur. Vcrka r ha skadats av Overdel 
avbruten. andra formar en vass innan anvåndning 
men svagt konkav ""knivegg"" 

14 32 Fragment med retusj. Mul ig 10,0 14.4 1.3 5.9 1.0 Ser ut som en skevpil. verkar Spetsen: yttersta spetscn år Grå-beige svagt Fig NO 32 A2. A 1, A3 
fi skekrok. oskadad rundad i I OOx forstoring genomskinlig mycket 
Tillverkad av avslagsfragment. Oq:•rdel: det tinns en svag\ finkornig flin ta. 
""N!ibbformad"' sned i ners lipande ljus. med potlids Redskapet har troligast 
forhållande till verktygets men aven med lin jan ordnade va rit skaflat med lader 
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miua,el glansfå lt a\ \'it nodande glans. nti rmast ytan. , ilket imc 
peisen: dtir finns några for utcs lutcr all sjtilva skaftet 

flin1a o,anliga skadetyper som ,aril av hårdarc mmcrial 
redo , isas fotografiskt. 13ada de sorn horn . ben el ler trii. 
beståra, rader a, gropar som Hr Uti från de f1\ och ovanl iga 
be1:D nnande koniska sprickor skadorna som kurma t 
och som pil experimemell viig obscrveras borde den ha 
astadkommi ts a, bland annat anvtints på hån ma terial 
h3n ll)Ck mol hån ma terial. dtir och i skrapande rOrel se. 
ursplittrade eggbi tar studsar 
thcr ~1an. tr)cker ut nya spliucr 
och st.inat sprickor som loper in 
i flintans ,rn. 

15 .j.j T)pe J 5.9 10.8 2.1 9.2 3.9 Små retusc her på spe tsen rakt Må rkg rå grovkornig opak 
Tillverkad a, a,s la1.1.. nerifr, n och upp mo t fl in ta med krusla stor 
plan formen bestar ;\ krusla och a\Spaltningssidan tyder på spricka i s idokanten 
ligger snelt i rdrhiillande till hån tr~ck under Brandskadad med sprickor 
spetsen. Cen trerad i forhallande am andningen. mOjligen ar och ljusspridande) !.I 
till redskapets mina .xd. , nersta soetsen lite rundad 

16 -15 T~pc 4 -l.9 10.0 1.2 5.2 2.1 Små rctuschcr har gått ur Spctscn: den ~ ttersta delens Grå tinkornig Foto på retuschema 
Ti lh erkad a, e tt bipoHin a, slag ~ nersta spetsen fr, n ena sidan rundning i -WOx fo rstoring genomskinl ig fiinta . NO 45 A1 ar bra AI 
Centrcracl i rOrh.\llanclc till och upp mot best, ra, ett ners lipande och Redskapet har arn ants i visar den krossadc 
redskapets miuaxd. Tjockare a, spaltn ingssidan. Rundad tlackar a, \ it tlOdande glans vi d både i ritsandc och yttersta spctsen M 1 
spets iin resten av "horrdelen". ) ttersta spe1s. kross p kan ten av den !arra. I den ljusa borrande rO rclse på h,i rt visar stcnghms 

(herde len (fr n tillslagning) glansen S) ns linjara st rukt urer ma teri al. Spår av borrn ing 
och langs sidocggarna på som kommer från en finns ca 4-5 mm bakom 
''borrdclen·· ritsandc sk rapande rOrel se den ) ttersta spetsen. 

Omedelban bakom denna finn s 
lager och se rier av outgangna 
och a, brutna re tuschcr. Dcssa 
måste ha ti ll ko mmit. prcc is som 
glansen under bearbetning :I\ ett 
oclasti skt/hårt ma te rial. so m ben 
eller horn . FHickar av samma 
I) pa, glans finns aven hOgre 
upp p, spetsen bakom 
retuschema. 
( herdelen: spå r av tilherkni ng 
finns i form av några streck a, 
plan \ it g lans bakom rctuschcr 
på l"\'l!g~idans Overdel. 

17 -!8 Type -! 6.9 10.2 2.0 8.8 2.6 Små retuscher går från båda Spetsen: yttcrsta spe tscn ar Grå. mOrkmelerad Foto NO ➔8 M2 M l 
Tillvcrkad av ell bipoliirt sidoma och Over yttcrsta nmdad. bakom den upp på båda fi nkornig gt· nomskinl ig 
a, slag. K.ratiig spcts. centrerad spelsen p a,spaltni ngss idan. s idoma fi nns på plana ) tar Hinta. Redskapet har 
1orhållandc till redskapets från uppskiirpning dier bakom de lage r av avbrutna anv1indts till bom ting och 
mittaxd. En foccu pa ) uersta nOtning . Yttersla spetsen har ret uscher som finns på båda har va ri t h, llct i 
spctscn gOr att den , erkar, ara hOga s ido, ink lar och blir sidoma och på asama ljus glans ladersl)cke eller ,ari1 
battre skra1J\crk1, !.!. iin dårmed mcra lik en skraoa an med lini ara strukturer. G lansen skafta! med liider ntirmast 

borncrkt)g. en borr (fast i mikroformat) n~1cr o,er rctuschbakkantcr redskapet. Den krossad 
langs spetsens si dor och s l i par spetsen p;, ena sidan tyder 
nN åsarna mi n på spctscn. på skaftning. i 11 ågo1 hårt 
Repoma liggerparalle ll teller skaft. e ller skada från 
snett , inklat mot spctsen och deponeringen . 
t)di:r på borrande rOn:lst· . 
( h erdelen: stOrre ) tor mt>d 
s, agt nerslipande glans och pot-
lids mitt p. o,erdelen och ut 
mol s idorna. Ena sidospctsen iir 
krossad och på de n finns ncra 
lager m~d avbrut na och 
outi.:tlngna retusche r. 

18 Centrcrad tilherkad a\ 7.-l 12.0 1.8 8.2 3.8 Ena sidan av spctsen Briind och crodcrad 
a,.,sJagsfragment. a, bruten. Retuscheringen av grovkomig llinta 

den andra ar nmdad genom 
erosion 

19 T)pC 3 10.0 15.0 2.3 I-I.I 3.1 Spetscn ar skarp och mycket Grå grovkomig opak fii nta 
Tilherkacl a\ lunn så Sl) cJ...et kan ej ha \ arit med sprickor och pot-lids 
a, slagsfragmenl . Ytter~ta brukat. som tyder på brand- eller 
spetsen ligger sni.:tt i frostskado r 
lorhållande till rnittaxc ln. som 
en nabb. 

20 T~pe 3 13.6 13. 1 2. 1 10,3 3.3 Fom1en profilen t~der på Grå mella n-grovkomig 
"Ntibbfonnad" sni:d i skrapfunkti on (ej borrande) opak ni nta med sprickor 
forhållandc till , crkt) gets och pot-lids som tyder p, 
mittaxel tilherkad a, brand- eller frostskador 
,n s lag~fragrncnt c, bipo ltirt diir 
ena s lagpunkten lag i sja ha 
··skrapspetscn" 

21 Type I 11.-l 19.3 1.4 12.3 -1. 7 Inga spår a, Jll\tinding Gni grovkomig opak fllnta. 
" Ntibbformad" sned i brand 
forh llande till ,crkt)gets 
mina:-.el tilhcrkad m 
a, s la1?.sfrai.:mt.'nt e, bioolan 

:!2 6 T~pe ➔ 7.0 12.2 1.6 8.0 1.6 T\a ursplinringar ur spetsen Grå mellankomig opaJ... 
Ti ll,erkad a, a, slagsfragment. och upp p, avs paltningssidan. n lnta, brtind. Brandskador 
Nagot bOjd spt>IS 1ilherkad a, sannolikt från bmk har bland annat spr.:ickt 
a,slal.!.sfn1µmt.'nt mot ena sidan av Overdelen 

13 10 T~pe? I-I.I 19.5 2.0 21.1 5.8 Yttersta spetsen brandskadad Grå mellan-grovkomig 
Centrerad i forhallande till (a, bruten) opak Oin ta med krusta. 
redskapet s mittaxel. tilherkad Brandskadad 
a, platt form.sa\s lag 
Fra!.!.rnent i td dclar 

2-1 10 Fragment med retusj 9.-l I-I.I 2 .➔ 8.0 3.0 Lite retusch från s idan på Grovkomig vitpat incrad 
Cemrerad forhållandc ti ll ~1tersta spetsen. ka n vara från och erodcrad tl inta med 
redskapets mittaxe i. ti ll ,erkad anvtinding e ll er uppskarpnlng tydl iga brandskador 
av avs lags fra!,!rni.:nt 
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25 li Type 3 13.3 21.5 4.6 25 .➔ 5.9 Spetsen a\ bruten eller Redskapet har egentligen tre Grå opal.. mellankornig Foto på en bakkant 
Ccntrerad forh I lande till till slagen fore anvandning spetsar. Den ena ve rkar flinla med fossiler. och p, glanspai1tcr 
redskapets mittaxcl. tillvcrkad (1vån av) Slagplattformen avbruten. På den finn s Två spctsar har anvtints i bakom det som år 
av planformsavslag retuscherad efte r ners lipandt' glanspanicr på h6ga ritsandt· eller hyv lande och ··Noklegårdsspe tsen·· 

til lslagningen punkter i topografin bakom den skrnpande r6rel se. mcdan 
trubbiga eggranden. till synes den tredje har spår av 
intc rclaterade ti ll eggen. vilki:t anvHndning till 
tyder på alt sjå I va arbetsspetscn hå lut\ idgning. 
gån av under an vii ndningcn. 
Den vtinstra sidan av 
··overdelen·· har en kort skarp 
egg. På dcnna finns skador från 
anvåndning som skrapa eller 
hy\ el på trti. Repor och 
glansfå ll klan relaterade till 
eggen ib land \ tilvande rmll den. 
Den tredje spetsen har inga 
I) dl iga bruksskador 
konccntrcradc till den yttersta 
spctscn, men bakom 
sidoeggarna som ar 
retuscherade finns glansfalt med 
linjan1 strukturer liggandc i 80· 
! 10 ' . dvs de har åstadkomrnits 
av en roterande r6relse. Samma 
lyp av skada sns iiven på 
ryg,gsidans åsar. 

26 12 T)pe 2 6.6 9.8 2.2 8.0 3. 1 En spricka finns fr:\n yttersta Gråvkornig opak patinerad. 
Ett avslag retuschera1 runtom spetsen och rakt mot croderad och brtind Ointa 
spetsen svagt avvikande från avspaltningssidan som 
mittaxeln an tyder h rd press mot ett hårt 

underla2. Sm retuscher syns 
på avsp;ltningss idan som gå 
från spetscn och från cna 
sidan och uoo:\t 

27 12 T)pC 3 6.4 9.0 2.1 9.6 2.5 74• Spetscn avbru1en. slaget har Bakom den avbrutna spetsen Ljusgd opak finkomi g 
Av proximaldelcn av en kommit fr n finn s nackar av linjtir ljus flinta. svagt brandskadad 
planformsavs lag slaget med avspaltningssidan. orsakad nodande glans med linjiira (") 
hård hammare med slat troligen av anvåndning strukturer som ligger ant ingen Redskapet verkar ha varit 
plattform. s6ndersplinrad para llcllt med spetsen eller snelt skafhll med ett elast iskt 
genom mul1ipel fraktur. Spetsen inåt mitten på material niirmast det. Det 
centrerad i fdrhållande till avspa ltn ingss idan. od, annu har anvån ts cnligt 
avs lagets mittaxel starkare på ryggsidan. diir den skadcmOnslcr på den del 

upptriidcr i brcdarc tydligarc som ar kvar av spetsen i 
band p be fintliga åsar och rotcrandc- rOrel se p hån 
retuschbakkanter. material. rnen det kan vara 
Glanspartierna finns på hOga trii eller hen/hom. 
1oppar bakom de 
mikrorewseher (både avbrutna 

och outgångna) som omgcr i 
princip hela spctscn. 
Overdelen: på ~ ggsidan slutar 
den ljusa glansen upptriida mitt 
på , sama prc:c is innan redskapet 
vidgar sig till den bredare 
Overdelen. vilket kan berop< att 
den formas till en hålighe1 av en 
urspliming som formas av den 
mu lt ip la frakwren som format 
den. På avspahningssidan finn s 
i den bredare Overdelen en mera 
grå ncrslipande men också linjiir 
glans som ligger i riktningar 
snelt ner och utåt från millen av 
Overkanten. Små pot•lids eller 
ninda mikrogropar forekommer 
i den. Den finns också bara på 
O\erdelen. Tolkas hår som 
resultat av skaftnin2. 

28 13 Type2 5.5 9.7 2.0 5.2 1.6 Overdelen a\slagen. spe1sen Patinerad cv croderad 
Tillvc rkad av avs lagsfragmcnt något , riden med en sned ninta 
Overdelen skadad genom tre facctt på anden. 
frakturer. spetsen bevarad. :ir mikrorcluscher S) ns gå från 
svagt sned i forhållande mot spetsen mot sidan och 
mittaxeln. dess yttersta del avspahningssidan 
tiockarc tin resten av spetsen 

29 14 Typc2 8,0 11.0 1.8 10.4 4.0 82" Yttersta spctsen iir rundad Grå, ill patinerad finkorn ig 
Tillvcrkad 11v ell med sprickor som g,,r rakt ninia med tydlig 
platt formsavslag ret uscherad upµ på avspalt ningss iclan och brandskada i form av pot· 
runtom. Spctsen svagt sned i en lite retusch initicrad från lids och sprickor 
forhållandc till mitlaxel och ena sidan 
11anska kraftie 

30 15 Type 3 8.0 10.0 2.2 9.8 3.2 Två små ursplittringar på Krafiigt brtind vittgult 
Tillverkad av avslagsfragment. a\spahningssidan fr n ena patinerad flinta med 
cna sidodelen har en vass egg. sidan i yttersia spe tscn sprickor och pot•lids 
spctscn centrerad i fdrhållande 
1ill miuaxeln 

31 16 Type3 10.6 12.0 2.4 10.1 2.8 Spetsen \Crkar kraftigt rundad Blå\ itt patinerad finkomig 
Tillverkad av bipolan avslag med sprickor och smil flinrn. sprickor och patina 
rest av slagpunkten på ena re1uscher på båda sidor om 1yder p, brandskada 
sidan av Overde len he la spetsen som går rakt upp mot 
Overdelen tir krossad. Spetsen sidorna och 
ti r kraftig. 1jock och centrerad avspahningss idan. rcsuhal a\ 

kon tak1 med hån material 
32 17 Type 3 8.5 9.8 1.8 10.4 3.0 Bara yttersta spetsen rundad. Gråpatinera.d grovkomig 

Ti ll verkad av avslagsfragment. resu lta t av anvtindning Hin ta med stor potlid på 
den krafiiga spetsen något sned avsoaltninc:ss idan visar nå 
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i fdrhå ll.mde mot mittaxeln brandskada 
33 17 T,pc 3 6,6 12.0 3.0 9,0 3.6 Yuersta spersen ser ut som en Gråpatinerad grovkomig 

Tilherkad '" ell nyretuscherad skrapkant. fli nta med stor pot-lid p 
avslagsfragment dår Overdelen Retuschema formar en focett. motsidan visar på 
år formad gt.>nom retuschering Likaså en av sidokantema p, brandskada 
av plauformsresten. Spetsen Ove rdele n har små retuscher 
ntibbformad och sned i som går in på 
forh:\llandc ti ll mittaxeln a vspa ltningss idan. 

34 18 Type 3 13. 1 18.0 6. 1 18.2 3.4 Spetsen år så kra ftig! skadad Kra ftigt brand vi11gult 
Tilhcrkad a, a,s\agsframent. så det år omOj ligt att hilla patinerad fii nta med många 
Spetsen verkar a, brrnen rak l såkra spår av anvåndning sprickor och pot-lids. 
av. den har suttit snett i Sprickorna ger ytan 
fdrhållandc till mittaxeln ' 'benkaraktar" 

35 19 Fragment med retusj 9.7 10.0 2.3 4.7 1.4 Yttersta spetsen ar nmdad. Gråv in patincrad finkomig 
Gjorda, ett m~cket smalt storre utsplittring upp mot ninia med brandskada i 
a,s lag. saknar den bredare avspaltningssidan fo rma en form av sprickor 
o, crdclen som de nesta andra facen p den. dessutom finns 
spetsama har diir ursplittringar rakt upp mot 

avspaltningss idan 
36 21 Type 3 9.6 18.7 4.0 21.2 5.0 67' Uppfauas som fora rbete till Gråvitt pat inerad finkom ig 

Tilherkad av en spets. En sncd faccu vid flinta med brandskada i 
plauformsavslag med yttersta spetsen ser lll att vara form av sprickor och 
hOghastighets-spricka vid avsiktl ig des igndernlj potlids 
triiffpun kten (hård tekni k) 
Spetsen ar cent rcrad i 
forhåll ancle ti ll redskaptes 
mittaxel. men sned i 
forhål landi: till avs lagets 
mi uaxel 

37 22 Type 3 15.0 16.0 2.0 17.1 4.1 68° Den yt tersta spetscn har en Gråpatinerad grovkomig 
Tillverkad av ell liten retusch snctt upp mot Ointa med brandskada i 
pla11formsa,slag. cv tir de l i en a, spaltningssidan fo rm av sprickor 
mu lt ipel fraktur. pa enasidan av 
Overdelen. Spetsen tir kraftig 
och ccntrcrad i fdrhå llande till 
minaxeln 

38 22 Type 3 10.8 2 1.3 1.9 20,0 5.2 Mycket tunn och helt ren Blåvi n patinerad fi nkomig 
Tillverkad av avs lags fragment. spets sannolikt oanvand. den Ointa med brandskada i 
A,spahningsnegativ och andra eventuella spetsen ar fo rm av sprickor och pot-
re1uscher p, ryggsidan m01s s avs lagen motsvarande millen lids 
att avslaget bor ha vari t från på den ursprungliga spctsen 
llath uggn ing respekt ive från 
platt fo rmspreparering. Spetsen 
ar oscdvanligt lång och lunn 
stirsk ilt i forhållandc til l den 
tjocka Overdelen. Den ena sidan 
a, (herdekn kunde mOj ligen 
vara en avbru1en andra soets. 

39 13 r)pe 3 JO. I I I. I 1.8 11 ,1 4.5 Inga tydliga skador Vitpat inerad. eroderad 
ri ll wrkad av a,slagsfragmcrll. grovkomig ninta med 
spetsen cent rerad i fo rhållandc brandskada i fo rm av ett 
till redskapets mittaxel niitverk av sorickor 

40 24 Type 2 8,1 11.7 1,9 9.1 1,3 Två små retuscher på spetsen Gråpa tinerad. grovkorn ig 
Ti ll vcrkad a\ frag- och upp mot Ointa med brandskada i av 
ment avspahningss idan. Spctsen tir sprickor och potlids 
av platt fo rms• starkt rundad. 
avs lag. 
Overdelen dock 
avs lagcn 
Spetsen sncd i lorhållandc 
redskapets mittaxel 

4 1 25 T)pC 2 7.8 8,6 2.0 8.9 2.6 Bruten i samband med Gråpatinerad. grovkornig 
Tilhcrkad av a,s lagsfragment. tilherkning? Oin1a med brandskada i av 
Spetsen som verk.ar ha placerats sprickor och pot lids 
centrerat i forh, llande till 
, erkt, gets mittaxel tir a, bnucn 

42 26 T)pe 2 7.1 15.0 2,9 I 1.0 4.5 77• Två sprickor går rakt in i Gråvit patinerad Ointa med 
Tilherkad av planformsavslag. spetsen i rlil vi nkel mot brandskada i fonn av 
plattfom,en lHgOr en a, ,arandra. Tv små retuscher spri ckor 
sidol...antema och spetsen lir går fr n spetsen och upp mot 
fonnad a, cna hOrnet a, baksidan 
avslagets dista ltinde. Spetscn tir 
centrerad i forh, llande ti ll 
redskapets mitta.xel med snelt i 
forhå llande ti ll avslagets 
mittaxel. 

43 27 T)pC 3 I 1.0 16.2 2.9 14.1 5. 1 63° En facett från Gr.hi t patinerad ninta med 
Ti ll wrkad av platt formsavs lag. avspahningssidan på yttersta brandskada i form av 
pla11formen utgOr en av spetsen ovan den finns tre sprickor 
sidokantema och spetsen li r små retuscher som går från 
fonnad a\ ena hornet a, sidoma och mol minen på 
a,s lagets distalånde. Spetsen i spetsen a, spahningssida. 
stort sett centrerad i forhållande Facetten kan vara en dela, 
till redskapets mittaxd. men designen eller bruksskada 
sned i lorh llande till a,slage ts 
mitta:\el. 

44 27 T)pC 2 9.3 18.3 2.2 13,0 3.0 10· En t~dlig facett sett från Spetsen: på sidokantema Ljusgrå Oiickig flin ta med 
Till\crkad a, litet avspaltnings-sidan på yttersta framforallt p avspaltnigssidan ins lag av foss iler. 
platt fonnsavslag som lossnat i spetscn formasa, en li1en och framforallt på dess hOgra Spetsen tycks ha anvii nts i 
mult ipel fraktur. rerusch. Toppen av spetsen år sida loper en band med ljus rotcrade rOrelsc dår mesta 
plattforn1sresten utgOr en a, tjockare an partiet omedelbart svagt utvecklad glans. tydl igt skadorna hanmat på 
sidokanterna och spetsen ti r ovan på den smala delen av linjii r. med tunna repor som går avspaltn ingss idans kanter . 
fo rmad av cna hornet av redskapeL para llell t med spetsen. Den tir Den ser ut au ha an vå nts 
avs lage ts distalånde. som starkast i mitten av spetsen, handhållen utifrån de 
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"Nåbbfonnad·· spets sned i svagar både upp mo1 Overdelen otyd liga ytforfindringama 
fårhållande till redskapets och på de yttersta 3-5 som kurmat obscrveras. 
minaxcl och sned i fårhål lande millimetrama. På ryggsidan iir 
till avs lagets mittaxel skadorna mycket svaga re och 

finns på vissa åsar (som bildats 
under retuscheringen av 
rcdskapcl). Det yttersta spetsen 
tir myckct spets ig och vass. i 
den facctt som forma ts av en 
retusch sncu nerifrån ryggsidan 
finns inga skador alls. 
Overdelen: dår forekommer en 
oljig hinna som bra ar syn lig i 
-WOx forstoring och S) ns 
framforallt på 
avspal tn ingssidan. 

45 28 Tillverkad av avslagsfragmem. 5.9 13.2 4.3 12.0 4.2 Avbru1en till S)nes ganska Grå pa1inerad och eroderad 
Overdelen skadad genom en stor hOgt upp p den urspnmgliga grO\ komig flinta med 
pol- lid. En ås går från den spetsen brandskada i av sprickor 
skadade Overdelen och i och potlids 
riktning mot den skadade 
spe1scn. Det ar så lite kvar av 
spetsen att man inte kan saga 
huruvida den var cemrcrad ell er 
sncd 

46 29 Tillverkad av platt fo rmsavs lag. 7.0 11,0 1.5 10.7 4.1 60" Yttersta spetsen tir nmdad i Gri1patinerad finkornig 
spår av hård slagtcknik i fo rm den finns det sprickor som g:ir grO\ kornig flinta med 
av slagkon på slagbutan. rakt in i spetsen. ovan den brandskada i av sprickor 
Planformen bildar en av finns det en liten retusch som och potlids 
sidokantcrna ocb spetsen år kan vara resl a\ tillverkning. 
formad av ena hornet av bruksskada eller rest av 
avslagets distalånde. uppskiirpning 

47 30 Type 3 8.3 12,2 2.0 7.8 2.0 80' En tydlig facen sen från Grå\ it patincrad finkornig 
Tillverkad av platt formsavslag. avspaltnings-sidan p yuersta flinta med brandskada i 
plattformen utgOr en av spetsen fomias a, en liten form av sprickor 
sidokanterna och spetsen år rctusch. Ynersta spe tscn ar 
fo rmad av ena hOrnet av starkt rundad. ovan den finns 
avslagets distalånde. Spetsen i det flera sm retuscher från 
ston sett centrerad i forhållande sidan och in på spctsens 
till redskapeis mittaxel. men lite kropp. De kan \ara rest av 
sned i fo rhållande till avslagets tillverkning. brnksskada eller 
mittaxel. rest av uppskii rpninR 

48 3 1 Type 2 8.7 12.2 2.4 8.8 2.9 Den ena spetsen har en Gråvit patinerad croderad 
En ··1reudd"". Tillverkad av fortjockad )1tersta topp och lir grovkomig flinta med 
avslagsfragment. retuscherad sned i forhållande 1ill brandskada i fonn av 
runtom mOjligen finns det två redskapets mittaxel mOjligen sprickor 
spetsar. Den ena spetsen på grund av skada från bruk 
avslu1as med en fort_jockad del. e ller senare deoonerint?.. Ytan 

den andra har raka sidor som har runda1s 3\ \ inringen 
avslutas i en kraftig. cent rerad något. men det syns sp rav 
spets. Det triangelformade små retuscher som g, It ut 11101 

redskapet iir ren1scherat så an avspahningssidan och iiven 
en tredje kon spets finns på det. mot ryggsidan på den spe tsen. 

Den andra !angre spetsen har 
en facett som g, r från yt terst.i 
tippen och snett bak, t mot 
avspaltningssidan. medan den 
sisla konare spetsen har 
rundad topp. 

49 35 Fragment med retusj. 8.9 3.0 Ingen tydlig skada på spetsen P~ den svagt ombOjda spetsen Grå melerad flinta med en 
Tillverkad av ett avs lag eller finns [jus flOdande glans med h, lighct på mOlsidan och 
spån. retuscherad till en repor som går u1 från ~ggen. På inslag av fossi ler. 
parallellsidig ··mikrolit"". avspahningssidan och fyller två Redskapet. eller det som 
Overdelen iir avbruten. Partiet breda korta avbrutna retuscher , terstår a\• det har anviints i 
spe tsen har på oeh ytan bakom dem pa ritsadt.· (hyvlande) rOrelse 
avspaltningssidan en bojd l")ggsidan. Aven hOgra upp pa p, ganska h n material. 
avslu1ning som anyder att spctsen finns samma typa, snarast trii. Overdel om 
råiimnet gått av i en glans i forn, a, glansstreck och s, dan cxisterat finns ej 
gångjiims1opp glansf.ilt tydlig orienterade och k,ar och dårmed kan vi 

de1 lite snell i forhållande 1ill inte u11ala oss om 
redskapets miuaxel. skafmin~ . 

50 36 Avslag med retusj 4.5 9.5 3.0 7.1 3.2 Spetsen ar avbnuen långt upp Mellandelen: Några enstaka Ljusgrå finkomi g flinta. 
Tillverkad av avslagsfragment på redskapet. MOjligen fr, n flåckar av ljus glans finns i Man kan bara sl uta sig till 
spetsen ar avbruten likaså anviindning eller tilh erkning hOrnen (ytterkanterna) av den att redskapet troligen 
Overdelen. Man har placerat t)dligt avbrutna spctsen . De brutits av under 
pla 11 formen snell så att den finns både på rygg- och anvåndn ing. vars tydligaste 
bi Idar ena sidostycket i avspaltningssidan. Det ar spår fors\ann rned den. 
Overdelen. omOjligt alt av cleras fo rm eller 

belagenhet tolka 
anvii.ndninggens a11. 

51 39 Type 3 8.6 17.0 1.6 10.7 5.5 Två små rctuscher har gått ur Spetscn: yne rsta spetsen iir Grå pa1inerad (?) 
Tillverkad av avslagsfragment yttersta spetsen mot rundad och diir finns också sma gro, kornig flinta med 
med krusla bevarad p, a\spaltningssidan så att en nackar av ljus boljande glans krusta. 
motsidan. Praktiskttaget hela faceu fonnats p. den. design runt den hOgsta toppen av den. 13rukssp. r har bara kunnat 
spe tsen ovansida tir tå.ekt med eller anviindning. På den faceu som bildasa, 1\å ses p, 8\Spaltnngssidan. 
krusta. Overdelen år krustafri. små retuschcr och langs hela De intygar bruk i hårt 
Spetsen ar centrerad i dess bakkant finns samma material snarast trii. med 
forhållande till redskapets bOljande \"ita glans med repor. ritsande r6relse på yttersta 
mittaxcl och retuseherad fram Dessa repor ligger i riktning spctsen. roterande rOrelse i 
med mycke1 små retuscher. som bakåt från spetscn och snett inåt mellandelen a\ redskapet 
om man vi ll e bevara krustan a,spaltningssidan. Samma och skafin ing med 
som forsttirkning på spetsen. skador finsn Hings sidokantema hud/alterna1ivt handhållet 
Dårernot har man tagit av den a, spetsen och ca 4 mm bakåt. n .. ·dskap. 
på Overedelen. Mi.'llandelen: dår forekommer 

samma typ av glans i form av 
1.!.lansstreck tvårs Over hela ytan 
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och langs med båda 
s idokanterna med rcpor som 
ligger para llcll t med spctsen. 
(hcrde len: diir finns tliickar av 
en gr.-i o ljig delvis ncrslipande 
glans med lite linjara struk turer 
eller linjtirt upptriidande. Den 
S\ ns forst i -WOx forstorinl!. . 

52 40 T)pc 3 8.1 7. 1 2.0 Minst tre små rctuschcr har Blåpatincrad finkornig 
Tillvcrkad a, ett a,slag eller gått ur den yttersrn spctscn flinta. brandskada i form 
avslagsfragmcm. svårt au saga och uppåt mot a, sprickor 
ettersom stOrrc delen av avspaltn ingss idan. mOjligen 
Overdelen lir bonslaget eller finn s dar ocks yttcrli gare 
bonsprång1 sprickor som g r rakt in i 

spetsen. resultat av hån li) ck 
mot en h n material i en 
skrapandc rOrelsc. Cherdclcn 
har 2 tt a, i en 
boiningsfraktur 

53 46 Type 3 9.5 Spc1scn har gått av troligen Gråpatincrad grovkomig 
Ett li tet starkt fo rbriint fragment genom eldp, verkan ('!} llinta med brandskador 
av en spets. Tillvcrkat av ett i form av spri ckor 
avs lagsfragmcnt. M)cket liten 
bit av bearbctningen syns 

54 47 Type 3 9.0 11.9 2.4 8.2 3.0 Kraftigt rundad yttersta spcts . Grå finkornig svagt 
Tillvcrkad a, avslag dier en facell p. yttersta spetsen. ge nomskinlig nima. 
a,slagsfragmcnt eller ursplittring från brandskadad i spetsdelcn 
Krallig spcts som år centrerad i anvilndning. Overdelen ar gcnom patinering och 
forhållancle till redskapets delvi s avbrutcn. mOj ligen sprickor och gropar 
mina xel genom eld1,åverkan 

55 49 Type 4 7.3 9.0 2.0 10.0 2.8 82 Yllersla spe tsen vcrkar rundad Spctscn: yncrsta spctsen har en Svagt eldp5verkad grå- Se foto A 1 och A2 NO 
Tillvcrkad av platt formsavslag. och små retuscher har gå u ur rak kant (dHr det finns några mOrkgrå finkomig Ointa 49 
e ller dess proximaldel (som mot avspaltningssidan riktigt sm, avbrut na med sm krustarester. 
s lagits a, med hård hanunare mikroretuscher i millen och Derma har amånts 
och tycks ha gan av i multipel flera lager avbruma och fdrmodligen till all vidga 
fraktur) . Spctsen ar placerad ou tg, ngna re1uscher pa b:ida hål med. Overdelens 
cen trerat i fdrh Hande till sidoma. Linjara glansfalt och skador tyder på all 
redskapets mittaxcl och nåsta repor syns både på yttersta redskape t varit handh, llet 
cen1rcrat i fårhållandc till spctsen och Hingre upp på den. eller svcpt i en faderbi l. 
avslaget s mittaxcl. Delta tyder Glansen iir ljus nodandc och Den vassa eggen på hOgra 
på att Overdelens utseende intc linjara strukturer som markerar s idan har anvfints i 
spclade så stor roll i delta fall. arbc1sriktningcn går snell fi Il skrapande rOrelse p 

minen av spctsen oeh ut mot material som uti fr, n 
kantema. experimentell erfarenhei 
O,erdel: s,agt nerslipande bi Idas vid kontakt med trii. 
glans Over stOrre ytor och 
brutna kanter. På den del som 
har en skarp egg finns tydl i~a 

ljusa bO ljandc glansf..ilt med 
linjara strukturer. nackvi s 
fordclade efte r hela det , assa 
partiet. Dar fdrekommcr ocksa 
partier som glansen går rulllom 
och delvis avnmdar på yttcrsta 
eggrandcn. 

56 50 Type 2 8.0 10.3 1.3 5,5 1.2 På yttersta spetscn finns tre Ljusgrå och mOrkgrå 
Till verkad av litet små rctusc her som g, r från lliicki g grovkornig och 
mikrospånlikt avs lag. den och rakt upp på patinerad och svagt 
Overdelen s itter avs lagets 
plattform och en spri~ia i del 

avspaltningss idan. croderad nin1a 

tyder p, 1illverkning mi:d hård 
teknik. Sidokantema har 
retuschcrads jamn1 neråt mot en 
kraftig spe1s som lir cen trcrad i 
forhållande till redskapets och 
avslagets mi11axel. 

Angivelser av mått i tabellen enligt denna ritning (Ll- T). 
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Tidligere Varia-utgivelser 

Diana Stensda l Hjel vik og Egil Ristninger i forhistorie og middelalder. Det norske Arkeologmøre/. 1980 
Mikkelsen (red.) Symposium, Voksenåsen, Oslo 1979. 

2 Egil Mikkelsen Kulturminner i Lyngdalsvassdraget, Vesr-Agder. 1980 
3 Hans Gude Gudesen Merovingertiden i Øst-Norge. Kronologi, kulturmønstre og 1980 

tradisjonsforløp. 

4 Egil Mikkelsen Kulturminner i Alnavassdragel, Hedmark-Oppland. 1980 
5 Egil Mikkelsen Kulturminner i Grimsavassdraget, Hedmark-Oppland. 1981 
6 Ellen Høigård Hofseth Kulturminner i Joravassdragel, Aust-Agder. 1981 
7 Ellen Høigård Hofseth Kulturminner i Vegårvassdraget, Aust-Agder. 198 1 
8 Inge Lindblom Fornminner i To vdalsvassdraget, Aust-Agder. 1982 
9 Sverre Marstrander (red.) Foredrag ved det I. nordiske bronsealdersymposium på lsegran 1983 1983 

3.-6. oktober I 977. 

10 Einar Østmo Kulturminner ved Gyvatn og Evje Øst, Vest-Agder og Aust-Agder. 1984 
11 Stig Welinder Tunnackiga stenyxor och samhci//e i Mellan-Sverige 50008P. 1985 
12 Egil Mikkelsen, Diana Stensdal Det 4. nordiske bronsealder-symposium på lsegran 1984. 1986 

Hjelvik og Stig Welinder (red.) 

13 Karl Yibe-Miiller Gravfeltene på Ula, Glemmen, Østfold. Keltisk jernalder, romertid og 1987 
folkevandringstid. 

14 Stig Welinder Arkeologiska bilder. 1987 
15 Tom Bloch-Nakkerud Kul/gropa i jernvinna øverst i Setesdal. 1987 
16 Ingrid Smestad Etableringen av el organisert veihold i Midt-Norge i tidlig historisk 1988 

tid. 

17 Ellen Anne Pedersen Jernalderbosetningen på Hadeland. En arkeologisk-geografisk 1989 
analyse. 

18 Brit Solli Dyrebein. Problemer og muligheter omkring et 1989 arkeologisk 1989 
kildemateriale. 

19 Helge Braathen Ryllergraver. Politiske strukturer i eldre rikssamlings tid. 1989 

20 A. Jan Brendalsmo, Berit J. Innberetning over de arkeologi ke undersøke/ser på Heddal 1990 
Seilevold, Kri stin Hovin Stub Prestegård, Notodden kommune, Telemark. 
og Steinar Gulliksen 

21 Helge Irgens Høeg Den pollenanalytiske undersøkelsen ved Dokkfløyvaln i Gausdal og 1990 
Nordre Land, Oppland. 

22 Einar Østmo Gård og boplass i øs /norsk oldtid og middelalder. 1991 

23 Jan Henning Larsen Jernvinna ved Dokkfløyvaln. 199 1 

24 Einar Østmo Helleristninger i el utkantstrøk. 1992 

25 Kari n Gjøl Hagen Sa/plisse - En reminisens av middelalderens draktutvikling. 1992 

26 Li se Nordenborg Myhre Arkeologi og politikk. 1994 

27 Kaja Kollandsrud Krusifiks fra Haug kirke. 1994 

28 A. Jan Brendalsmo Tønsberg/ør år 1000. Fra gård til by. 1994 

29 Torben Bjarke Ball in og Ole Farsundprosjektet - stenalderbopladser på Lista. 1995 
Lass Jensen 

30 Heid Gjøstein Resi (red.) Produksjon og samfunn. 2. nordiskejernaldersymposium 1995 
Granavolden 1992. 

31 Ingunn Holm Trekk av Vardals agrare hisrorie. 1995 

32 Evy Berg Dobbeltspor/E6-prosjektet. Steinalderloka/iteterfra senmesolillisk rid 1995 
i Ves tby, Akershus. 

33 Håkon Glørstad Neolittiske smuler. Små teoretiske og praktiske bidrag til deballen om 1996 
neolillisk keramikk og kronologi i Sør-Norge. 
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37 
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39 

40 

41 
42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 
51 

52 

53 

54 
55 
56 
57 
58 

59 

60 
61 
62 

63 
64 
65 

66 

May-Liss Bøe Sol lund 

Gro 8. Jerpåsen 

Torben Bjarke Ba llin 

Wenche Helliksen 

Lars Erik Narmo 

Helge Irgens Høeg 

Alf Hammervold 

Joel Boaz 

Jostein Bergstø l 

Lars Erik Narmo 

Evy Berg 

Wenche Helliksen 

Helge Irgens Høeg 

Evy Berg 

Torben Bjarke Ballin 

Isa Trøim 

David Vogt 

Hilde Rigmor Am undsen 

La se Jaksland 

Lars Groseth 

Håkon Glørstad (red. ) 

Håkon Glørstad (red.) 

Håkon Glørstad (red.) 

Håkon Glørs tad 

Lil Gustafson, Tom Heibreen og 
Jes Martens (red .) 

Kathrine Stene, Tina 
Amundsen, Ole Risbøl og Kjetil 
Skare (red.) 

Lars Erik Gjerpe (red.) 

Håkon Glørstad 

Ingrid Ystgaard og Tom 
Heibreen (red.) 

Bernt Rundberget (red.) 

Tina Amundsen (red.) 

Gro Anita Bårdseth (red .) 

Gro Anita Bårdseth (red.) 

Tidligere Varia-utgivelser 

Åsroyser - Gravminnerfi·a bronsealderen ? En ana~vse av ås røysene 
.fi·a Vesljold. 

Gunnerod - En arkeologisk /andskapsanal)ise. 

Klass/fikationssystem.for stenarte.fakter. 

Evolusjonisme i norsk arkeologi. Diskutert med utgangspunkt i A. W. 
Brøggers hovedverk 1909- 25. 

Jern vinna i Valdres og Gausdal - et.fi·agment av middelalderens 
okonomi. 

Po//enanalyliske undersoke/ser i «Østerda/sområdet» med hovedvekt 
på Rodsm;en, Amot i Hedmark. 

Dactyliotheca Norvegica Mediovalis. Fingerringer _Fa middelalderen 
i No,ge. En undersokelse av .fingerringerfi·a middelalderen og ringer 
av middelaldertype. 

Steinalder11ndersoke/sene på Rødsmoen. 

Fangsljo!k og bønder i Østerdalen. Rapport fra Rødsmopro,jeklets 
delprosjekt «marginal boseming». 

Jernvinne, smie og kullproduksjon i Østerdalen. Arkeologiske 
undersøke/ser på Rødsmoen i Åmot I 994- 1996. 

Mesolittiske boplasser ved Årungen i As og Frogn, Akerhus. 
Dobbe/tspor/E6-prosjektet 1996. 

Gård og utmark på Romerike I I 00 f Kr. - 1400 e. Kr. 
Ga,·dermoprosjektet. 

Pollenanafyliske undersøke/ser på Øvre Romerike, Ullensaker og 
Nannestad, Akershus./ylke. Gardermoprosjektet 

Gård og grav på Rør i Rvgge, Øsljo!d. Dobbeltspo,prosjektet. 
Arkeologiske undersøkelser 1994- /996. 

Oslofjord.forbinde/sen. Arkæologiske undersøkelser ved 
Drobaksundet. 

Arkeologisk.forskning og del lovregulerte.fornminneverne/. En studie 
av .fornminnevernets utvikling i perioden ! 905- 1978. 

Helleris111inger i Onsøy, Fredriks tad kommune, Østfold 

Teori og data i et.forskningshistorisk perspektiv. Jysk 
enke!tgravskulturfra 1880-åra til /990-åra. 

Vinterbro/okalitetene - en kronologisk sekvens.fi·a mellom- og 
senmesolitikwn_Fa Ås, Akershus. 

)_finne sted - Økonomiske og rituelle landskap i Telemark i sen
neolitikum og bronsealder. 

Svi11es11ndpro ,jeklet. Bind I: Utgravninger avs/ul/el 200 I. 

Svinesundprosjektet. Bind 2: Ulgravninger avslwlet i 2002. 

Svinesundprosjektet. Bind 3: Utgravninger avs/ul/el i 2003. 

Svinesundprosjeklet. Bind 4: Oppsummering av Svinesundprosjeklel. 

De gåte.fulle kokegroper. Ar/ikler og innlegg i .forbindelse med 
kokegropseminaret ved Universi tetets ku!turhisloriske museer 31. 
november 200!. 

«Utmarkens grade>> - mellom registrering og utgravning i 
Grå.fjellområdet, Øs1erdalen. Artikler i.forbindelse med 
Gråfjellseminaret på lsegran, Fredrikstad 30.- 31.januar 2003. 

Gravfeltet på Gul/i. E/8-prosjektet Vestfold Bind I. 

Fav/ig program. Bind I. Steinalderundersokelser. 

Arkeologiske undersøke/ser 2001-2002. 

Jernvinna i Gråfjellområdet. Gråfjellprosjektet Bind I. 

Elgfangst og bosetning i Grå.fjellområde/. Grå.fjel/prosjektet. Bind li. 

Hus og gard langs E6 i Råde kommune. E6-pro,jektet Østfold. Band 
I. 

Hus, gard og graver langs E6 i Sa,psborg kommune. E6-prosjektel 

1996 

1996 
1996 

1996 

1996 

1996 

1997 

1997 
1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1998 

1999 

2000 
2000 

200 1 

2001 

2002 
2003 
2004 
2004 
2005 

2005 

2005 
2006 
2007 

2007 
2007 
2007 

2007 
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Østfold Band 2. 

67 Gro Anita Bårdseth (red.) Hus og gard langs E6 i Fredrikstad og Sa1psborg kommunar. E6- 2007 
prosjektet Østfold Band 3. 

68 Gro Anita Bårdseth (red.) Dokumentasjon og sikring av he/leristingar. E6-prosjekte1 Østfold 2007 
Band 4. 

69 Gro Anita Bårdseth (red. ) Evaluering - resultat. E6-prosjektet Østfold Band 5. 2008 
70 Margrete Figenschou Simonsen Bebyggelse på leirjordene. Arkeologiske utgravninger langs Rv2, 2008 

og Martens, Vibeke Vandrup Ullensaker kommune. Akershus. 
Martens (red. ) 

71 Jes Martens, Vibeke Vandrup Den tapte middelalder? Middelalderens sentrale landbebygge/se. 2009 
Martens & Kathrine Stene (red. ) Artikkelsamling. 

72 Lars Erik Gjerpe (red. ) E/8-prosjektet i Vestfold Bind 2. S1einalderboplasser. boplasspor, 2008 
graver og dvrkningsspor. 

73 Lars Erik Gjerpe (red.) El8-prosjektet i Ves(fold Bind 3. Hus, boplass- ogdyrkningsspor. 2008 

74 Lars Erik Gjerpe (red.) EI 8-prosjektet i Vestfold Bind 4. Kulturhistoriske, metodiske og 2008 
administrati ve e1:faringer. 

75 Inger Marie Berg-Hansen Steinalderregistrering. Metodologi og forskningshistorie i Norge 2009 
1900- 2000 med enfeltstudiefra Lista i Ves t-Agder. 

76 Kathrine Stene Grå.fjel/prosjektet, Bind 3: Steinalderundersøke/ser ved Rena elv. 20 10 

77 Jostein Bergstø l Utgravinger 2003- 2004. 2009 

78 Jan Henning Larsen Faglig program. Bind 2. Jernvinneundersokelser. 2009 
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